ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 523/25.10.2010
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΖΕΥΣ TV
Νοµού Λάρισας ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 5η και την 12η
Οκτωβρίου 2010.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.
ΙΙ. Το άρθρο 7 παρ. 1 στοιχ. α και 2 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο η
µετάδοση από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης προγραµµάτων
τηλεπώλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες ηµερησίως, ενώ εξάλλου στην
αρχή και στο τέλος της µετάδοσης χρονοθυρίδων τηλεπώλησης προβάλλεται ειδικό
οπτικοακουστικό σήµα µε σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόµενο
του ειδικού αυτού τηλεοπτικού προγράµµατος.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 3 εδ. γ, δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον ο χρόνος
µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του
µεταδιδοµένου κάθε ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος, και σε κάθε
περίπτωση ο χρόνος µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων εντός χρονικού
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διαστήµατος µιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ λεπτά της ώρας. Με την
επιφύλαξη των χρονικών προϋποθέσεων και περιορισµών που προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο, κάθε άλλη διακοπή προγράµµατος για τη µετάδοση
διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4΄) πρώτα λεπτά
της ώρας.
IV. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα την τιµή χρέωσης ανά 1΄ λεπτό
της ώρας και µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου.
V. Το άρθρο 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση
τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας µε όχι περισσότερους από ένα σταθµό
περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας, µετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. στο οποίο
υποβάλλουν αντίγραφο της συµφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι
σταθµοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόµιµη άδεια.
VI. Το άρθρο 4 παρ. 4 της υπ΄αριθµ. 24/1/2.1.1997 Αποφάσεως του Υπουργού Τύπου
και Μ.Μ.Ε., κατά το οποίο η µετάδοση του µηνύµατος κοινωνικού περιεχοµένου,
γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της ζώνης διαφηµιστικών µηνυµάτων, χωρίς τη
διακοπή ή την παρεµβολή εταίρων µηνυµάτων και χωρίς την παράλληλη εκποµπή
µηνυµάτων που έρχονται σε άµεση αντίθεση µε το περιεχόµενο του κοινωνικού
µηνύµατος.
VIΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.

Β. Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΖΕΥΣ TV Νοµού Λάρισας, του υποβληθέντος
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία των κάτωθι εκποµπών,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
Α. Κατά την 18.03.2010 από ώρας 00:30 έως 15:59 σε δύο µέρη προβλήθηκαν τα
εξής:
Το 1ο µέρος καταλαµβάνει 7:52΄:13΄΄ το οποίο περιέχει τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 1 ώρα, 58 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα σειρές
κινουµένων σχεδίων και ντοκιµαντέρ. Επί 1 ώρα, 15 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα
προβάλλονται video clip.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 11 λεπτά και 31
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 2 λεπτά και 24
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 58 δευτερόλεπτα.
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ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
♥Επί 18 λεπτά µήνυµα τηλεπαρέας. Στο κάτω µέρος της οθόνης προβάλλεται
πενταψήφιος αριθµός στον οποίο ο τηλεθεατής προσθέτει όταν του ζητηθεί διψήφιο
κωδικό που εµφανίζεται επίσης στην οθόνη για γνωριµίες και "ανταλλαγή ρόλων" . Η
χρέωση διαφοροποιείται στα 1.19 ευρώ ανά λεπτό µε Φ.Π.Α. για κλήση από σταθερό
τηλέφωνο και στα 2 ευρώ ανά λεπτό µε Φ.Π.Α. για κλήση από κινητό τηλέφωνο. Οι
γραµµατοσειρές χρέωσης είναι ευδιάκριτες αλλά µικρότερες από αυτήν της
αναγραφής του τηλεφωνικού αριθµού υψηλής χρέωσης. Στην οθόνη εµφανίζονται
κοπέλες σε προκλητικές στάσεις µε νυχτικά, εσώρουχα και ζαρτιέρες.
♥Επί 2 ώρες, 55 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης
κατηγορίας. Στην οθόνη προβάλλονται γυναίκες οι οποίες λικνίζονται µε τα
εσώρουχα υπό τη συνοδεία αισθησιακής µουσικής. Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται αριθµός υψηλής χρέωσης καθώς και πενταψήφιος αριθµός για αποστολή
γραπτού µηνύµατος. Πριν τον αριθµό υψηλής χρέωσης προβάλλονται εκφράσεις
όπως "πάρε µε τώρα... ζωντανά", "τηλεφώνησε µου όλο το 24ωρο", "ζήτα µου ό,τι
θες στο...", "µίλησε µου ζωντανά χωρίς ταµπού", "ζωντανή απόλαυση!", "µοναδική
εµπειρία...", "ζωντανό και καυτό... όλη µέρα! όλη νύχτα!". Η χρέωση διαφοροποιείται
στα 2.38 ευρώ ανά λεπτό για κλήση από σταθερό τηλέφωνο και στα 2.6 ευρώ ανά
λεπτό για κλήση από κινητό τηλέφωνο. Η χρέωση για τα γραπτά µηνύµατα ανέρχεται
στα 8 ευρώ ανά µήνα. Οι γραµµατοσειρές χρέωσης είναι µικρότερες από αυτές της
αναγραφής του αριθµού υψηλής χρέωσης και του αριθµού αποστολής γραπτού
µηνύµατος αλλά ευδιάκριτες.
♥Επί 48 λεπτά ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης κατηγορίας. Στην οθόνη
προβάλλονται καρέ από βίντεο διαφόρων κατηγοριών (πρωκτικό, γκέι, "σκληρό",
στοµατικό και τα λοιπά) µε διαφορετικό κωδικό το καθένα. Τα επίµαχα σηµεία των
καρέ καλύπτονται µε Χ. Στο επάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: Hot
videos για το κινητό σου / 8 videos το µήνα ∆ΩΡΕΑΝ. Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται πενταψήφιος αριθµός αποστολής γραπτού µηνύµατος καθώς και η
χρέωση: 2 sms × 2 ευρώ / εβδοµάδα , 2 ευρώ / video. Η γραµµατοσειρά χρέωσης
είναι µικρότερη από αυτή της αναγραφής του αριθµού αποστολής γραπτού
µηνύµατος αλλά ευδιάκριτη.
Παραθέτουµε σχετική φωτογραφία:
♥Επί 16 λεπτά ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης κατηγορίας. Στην οθόνη
προβάλλονται πολλά αποσπάσµατα βίντεο κοριτσιών που γδύνονται µε τα ονόµατά
τους στο κάτω µέρος. Στο επάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: Γνώρισε
κορίτσια από τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται πενταψήφιος αριθµός αποστολής γραπτού µηνύµατος καθώς και η
χρέωση, η οποία ανέρχεται στα 8 ευρώ ανά µήνα. Η γραµµατοσειρά χρέωσης είναι
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθµού αποστολής γραπτού µηνύµατος
αλλά ευδιάκριτη.
Παραθέτουµε σχετική φωτογραφία:
♥Επί 6 λεπτά διαφήµιση DVD ερωτικού περιεχοµένου µε σήµανση πέµπτης
κατηγορίας . Στην οθόνη οι πρωταγωνίστριες λικνίζονται αισθησιακά ενώ στο κάτω
µέρος της οθόνης εµφανίζεται τηλεφωνικός αριθµός (αστικής χρέωσης) για
παραγγελίες. Σπηκάζ: "Summer angels. Το ελληνικό κινηµατογραφικό παραµύθι, που
άνοιξε την πόρτα του Hollywood τώρα και στην Ελλάδα. Η µοναδική Ελληνίδα super
model Θεοφανία Καλογιάννη και οι τέσσερις φίλες της θα σας διηγηθούν του
µεγαλύτερο οπτικοακουστικό υπερθέαµα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Για
πρώτη ίσως φορά ελληνικό κινηµατογραφικό προϊόν χτυπάει µε αξιώσεις την πόρτα
του πολυδιαφηµισµένου Hollywood για να δείξει κάτι αυθεντικά ελληνικό και
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αυθεντικά καινούργιο σε ένα χώρο που η παρθενογένεση ιδεών και η
πραγµατοποίηση τους έχει εκλείψει προ πολλού. Αγοράστε το και αφήστε τη
φαντασία να εγείρει τις αισθήσεις και να σας ταξιδέψει σε κάθε µαγικό νησί του
Ιονίου και Αιγαίου πελάγους. Η ελληνική ταινία ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και
ολοκληρώθηκε αρχές 2010. Για πρώτη φορά τόσο εύκολα στην πόρτα σας µέσα σε 24
ώρες µε ένα τηλεφώνηµα. Το συνολικό κόστος της παραγωγής έφθασε τις 500.000
ευρώ, γεγονός που αυτοµάτως την καθιστά την ακριβότερη επένδυση που έχει γίνει
ποτέ στην ευρωπαϊκή ήπειρο πόσο µάλλον στον ελληνικό χώρο σε ταινία µε τέτοια
θεµατολογία. Αµερικάνικες εφηµερίδες δήλωσαν για την ταινία: «Φανταστείτε έναν
πίνακα της Αναγέννησης ζωγραφισµένο µε ζωντανή κίνηση από τους επτά
κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών". Αυτή η σκέψη περιγράφει κατά το
δυνατόν τη ταινία Summer angels - Destination Greece. Το απόλυτο σύγχρονο
υπερθέαµα είναι ελληνικό και µπορεί να γίνει µόνο δικό σας µε ένα τηλεφώνηµα στο
210... Κοντά σας µόνο µε 19,90 το DVD και 29,90 το Blu Ray. Μην το χάσετε.
καλέστε τώρα στο 210...και σε 24 ώρες θα είναι κοντά σας».
Το 2ο µέρος καταλαµβάνει 7:36΄:19΄΄ το οποίο περιέχει τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 5 ώρες, 19 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα
σειρές κινουµένων σχεδίων και παιδικές εκποµπές από το κανάλι 0-6.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 58 λεπτά και 12
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 7 λεπτά και 46
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα.
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 1 ώρα, 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα
προγράµµατα τηλεπώλησης. ∆εν εµφανίζεται ειδικό οπτικοακουστικό σήµα στην
έναρξη και τη λήξη καµίας εκποµπής εξ αυτών.
Το 2ο DVD περιέχει το πρόγραµµα της 18.03.2010 από 15:59 έως 24:00 σε δύο
µέρη.
Το 1ο µέρος καταλαµβάνει 4:02΄:01΄΄ το οποίο περιέχει τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 1 ώρα, 52 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα
σειρές κινουµένων σχεδίων και παιδικές εκποµπές από το κανάλι 0-6.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 17 λεπτά και 17
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 2 λεπτά και 49
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 15 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα
εκποµπή
τηλεπώλησης. ∆εν εµφανίζεται ειδικό οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη και τη
λήξη της.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Επί 1 ώρα 31 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα η εκποµπή «∆υνατά και ελληνικά» µε
παρουσιαστή το ∆ηµοσθένη Λιακόπουλο, που είναι πρόγραµµα παρουσίασης και
πώλησης βιβλίων µέσω τηλεφωνικής παραγγελίας,
Το 2ο µέρος καταλαµβάνει 4:00΄:03΄΄ το οποίο περιέχει τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 3 ώρες, 5 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα σειρές
κινουµένων σχεδίων, την ενηµερωτική εκποµπή «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα»
και ντοκιµαντέρ. Επί 16 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα προβάλλονται video clip.

4

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 25 λεπτά και 11
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 3 λεπτά και 56
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Επί 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα µήνυµα τηλεπαρέας. Στην οθόνη εµφανίζεται η
ένδειξη: Live γραµµή chat! Στο κάτω µέρος της οθόνης προβάλλεται πενταψήφιος
αριθµός στον οποίο ο τηλεθεατής προσθέτει όταν του ζητηθεί διψήφιο κωδικό που
εµφανίζεται επίσης στην οθόνη για πρόσβαση. Η χρέωση διαφοροποιείται στα 1.19
ευρώ ανά λεπτό µε Φ.Π.Α. για κλήση από σταθερό τηλέφωνο και στα 2 ευρώ ανά
λεπτό µε Φ.Π.Α. για κλήση από κινητό τηλέφωνο. Οι γραµµατοσειρές χρέωσης είναι
ευδιάκριτες αλλά µικρότερες από αυτήν της αναγραφής του τηλεφωνικού αριθµού
υψηλής χρέωσης. Στην οθόνη εµφανίζονται κοπέλες σε προκλητικές στάσεις µε
νυχτικά, εσώρουχα και ζαρτιέρες.
Παρατηρήσεις:
- Οι διαφηµίσεις που προβάλλονται είναι συνεχώς οι ίδιες (διαφήµιση
σακούλας 0-6, διαφήµιση προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ και διαφηµίσεις τοπικών
καταστηµάτων)
- Σε καµία από τις εκποµπές εκτός από τα µηνύµατα τηλεπαρέας δεν
εµφανίζεται σήµανση.
- Η µετάβαση από τα video clip στα µηνύµατα τηλεπαρέας γίνεται απότοµα.
Β. Κατά την 07.04.2010 από ώρας 00:30 έως 15:59 σε δύο µέρη προβλήθηκαν τα
εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 1 ώρα, 55 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα
σειρές κινουµένων σχεδίων και ντοκιµαντέρ. Επί 1 ώρα, 46 λεπτά και 22
δευτερόλεπτα προβάλλονται video clip.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 8 λεπτά και 30
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 2 λεπτά και 12
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
♥Επί 27 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα µήνυµα τηλεπαρέας. Στην οθόνη εµφανίζεται η
ένδειξη: Live γραµµή chat! Στο κάτω µέρος της οθόνης προβάλλεται πενταψήφιος
αριθµός στον οποίο ο τηλεθεατής προσθέτει όταν του ζητηθεί διψήφιο κωδικό που
εµφανίζεται επίσης στην οθόνη για πρόσβαση. Η χρέωση διαφοροποιείται στα 1.19
ευρώ ανά λεπτό µε Φ.Π.Α. για κλήση από σταθερό τηλέφωνο και στα 2 ευρώ ανά
λεπτό µε Φ.Π.Α. για κλήση από κινητό τηλέφωνο. Οι γραµµατοσειρές χρέωσης είναι
ευδιάκριτες αλλά µικρότερες από αυτήν της αναγραφής του τηλεφωνικού αριθµού
υψηλής χρέωσης. Στην οθόνη εµφανίζονται παρέες αγοριών και κοριτσιών να
διασκεδάζουν και να χορεύουν µε προκλητικά ρούχα και ενδείξεις όπως
«Περιµένουµε να σε γνωρίσουµε», «Τηλεφώνησε τώρα!», «Ανυποµονούµε να σε
ακούσουµε», «Ζωντανά όλο το 24ωρο», «Μην αργείς!!!»
Παραθέτουµε σχετική φωτογραφία:
♥Επί 3 ώρες, 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης
κατηγορίας.
Στην οθόνη προβάλλονται γυναίκες οι οποίες λικνίζονται και
χαϊδεύονται στα επίµαχα σηµεία φορώντας προκλητικά εσώρουχα υπό τη συνοδεία
αισθησιακής µουσικής. Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται περιοδικά αριθµός
υψηλής χρέωσης και στο επάνω µέρος της οθόνης πενταψήφιος αριθµός για
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αποστολή γραπτού µηνύµατος µε την ένδειξη ΑΝΝΑ. Πριν τον αριθµό υψηλής
χρέωσης προβάλλονται εκφράσεις όπως "πάρε µε τώρα... ζωντανά", "τηλεφώνησε
µου όλο το 24ωρο", "ζήτα µου ό,τι θες στο...", "µίλησε µου ζωντανά χωρίς ταµπού",
"ζωντανή απόλαυση!", "µοναδική εµπειρία...", "ζωντανό και καυτό... όλη µέρα! όλη
νύχτα!". Η χρέωση διαφοροποιείται στα 2.42 ευρώ ανά λεπτό για κλήση από σταθερό
τηλέφωνο και στα 2.64 ευρώ ανά λεπτό για κλήση από κινητό τηλέφωνο. Η χρέωση
για τα γραπτά µηνύµατα ανέρχεται στα 8.13 ευρώ ανά µήνα. Οι γραµµατοσειρές
χρέωσης είναι µικρότερες από αυτές της αναγραφής του αριθµού υψηλής χρέωσης
και του αριθµού αποστολής γραπτού µηνύµατος αλλά ευδιάκριτες. Όταν στην οθόνη
δεν εµφανίζονται ο αριθµός υψηλής χρέωσης και ο πενταψήφιος αριθµός αποστολής
γραπτού µηνύµατος προβάλλονται crawl που προτρέπουν τους τηλεθεατές να
καλέσουν στα νούµερα τηλεφώνου που θα εµφανιστούν σε λίγο στις οθόνες:
«Μίλησε ζωντανά µε τα κορίτσια της γραµµής», «24 ώρες το 24ωρο ζωντανά θα µας
βρεις στο…» καθώς και πλαίσια διαλόγου του τύπου: «η µεγαλύτερη συλλογή
καυτών videos σε περιµένει στο κινητό σου!», «σε λίγο θα σου πω, πως θα
κατεβάσεις τα τελευταία καυτά videos στο κινητό σου!»
♥Επί 17 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης
κατηγορίας. Στην οθόνη προβάλλονται καρέ από βίντεο διαφόρων κατηγοριών
(πρωκτικό, γκέι, "σκληρό", στοµατικό και τα λοιπά) µε διαφορετικό κωδικό το
καθένα. Τα επίµαχα σηµεία των καρέ καλύπτονται µε Χ. Στο επάνω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται πενταψήφιος αριθµός αποστολής γραπτού µηνύµατος και στο κάτω
µέρος της οθόνης η χρέωση: 3,56 ευρώ / SMS. Η γραµµατοσειρά χρέωσης είναι
µικρότερη από αυτή της αναγραφής του αριθµού αποστολής γραπτού µηνύµατος
αλλά ευδιάκριτη.
♥Επί 11 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης
κατηγορίας. Στην οθόνη προβάλλονται πολλά αποσπάσµατα βίντεο κοριτσιών που
γδύνονται µε τα ονόµατά τους στο κάτω µέρος. Στο επάνω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται η ένδειξη: Γνώρισε κορίτσια από τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Στο
κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται πενταψήφιος αριθµός αποστολής γραπτού
µηνύµατος καθώς και η χρέωση, η οποία ανέρχεται στα 8,13 ευρώ ανά µήνα. Η
γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του αριθµού
αποστολής γραπτού µηνύµατος αλλά ευδιάκριτη.
♥Επί 20 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα ερωτικό µήνυµα µε σήµανση πέµπτης
κατηγορίας. Προβάλλεται video σε δηµόσιο χώρο (δρόµο, εστιατόριο), στο οποίο
εµφανίζονται «περαστικές» κοπέλες. Ο άνδρας που µιλάει σε αυτά τα video, δεν
εµφανίζεται πάρα µόνο ακούγεται η φωνή του. Μιλάει στα αγγλικά και ουσιαστικά
τις προτρέπει να γδυθούν στο δηµόσιο χώρο που τις συναντά λέγοντάς τους και
εκφράσεις όπως: “yeah, show me your …. (µπιπ)” (=ναι, δείξε µου τα…), “I don’t
want to see your panties, I want to see your … (µπιπ)” (=δεν θέλω να δω το παντελόνι
σου θέλω να το δω το…). Στο κάτω µέρος της οθόνης προβάλλεται η ένδειξη: ∆ες
την καυτή συνέχεια στο κινητό σου καθώς και καρέ από διάφορα video µε
διαφορετικό κωδικό το καθένα. Λίγο πριν αποκαλύψουν τα επίµαχα σηµεία τους το
video διακόπτεται απότοµα µπαίνει Χ και η ένδειξη: ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…!!! ∆ΕΣ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΟΥ…!
Στην οθόνη εµφανίζεται πενταψήφιος αριθµός αποστολής γραπτού µηνύµατος και η
χρέωση: 3,56 ευρώ / SMS. Η γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη από αυτή της
αναγραφής του αριθµού αποστολής γραπτού µηνύµατος αλλά ευδιάκριτη.
♥Επί 38 δευτερόλεπτα µήνυµα για διαγωνισµό µέσω γραπτού µηνύµατος µε έπαθλο
5000 ευρώ και άλλα δώρα. Στην οθόνη εµφανίζεται πενταψήφιος αριθµός αποστολής
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γραπτού µηνύµατος και η χρέωση: Συνδροµή 8,13 ευρώ / 4 SMS, έως 2,03 έκαστο. Η
γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη από αυτή της αναγραφής του αριθµού
αποστολής γραπτού µηνύµατος αλλά ευδιάκριτη.
♥Επί 20 δευτερόλεπτα µήνυµα για αστρολογικές προβλέψεις. Στο επάνω µέρος της
οθόνης εµφανίζεται η χρέωση, η οποία διαφοροποιείται στα 1.45 ευρώ ανά λεπτό για
κλήση από σταθερό τηλέφωνο και στα 1.55 ευρώ ανά λεπτό για κλήση από κινητό
τηλέφωνο. Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: «Μίλησε µας για ό,τι
σε απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο ΖΩΝΤΑΝΑ» και αριθµός υψηλής χρέωσης. Η
γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη από αυτή της αναγραφής του αριθµού
υψηλής χρέωσης αλλά ευδιάκριτη.
♥Επί 25 δευτερόλεπτα µήνυµα για αποδόσεις και αποτελέσµατα ποδοσφαιρικών
αγώνων.
Στο επάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η χρέωση, η οποία
διαφοροποιείται στα 1.45 ευρώ ανά λεπτό για κλήση από σταθερό τηλέφωνο και στα
1.55 ευρώ ανά λεπτό για κλήση από κινητό τηλέφωνο. Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται η ένδειξη: «Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό» και αριθµός
υψηλής χρέωσης. Η γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη από αυτή της
αναγραφής του αριθµού υψηλής χρέωσης αλλά ευδιάκριτη.
Το 2ο DVD περιέχει το πρόγραµµα της 07.04.2010 από 08:25 έως 16:14.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 6 ώρες και 21 δευτερόλεπτα
σειρές
κινουµένων σχεδίων και παιδικές εκποµπές από το κανάλι 0-6.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 35 λεπτά και 32
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 7 λεπτά και 42
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα.
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 57 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πρόγραµµα
τηλεπώλησης. ∆εν εµφανίζεται ειδικό οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη και τη
λήξη καµίας εκ των εκποµπών τηλεπώλησης που προβάλλονται.
Το 3ο DVD περιέχει το πρόγραµµα της 07.04.2010 από 16:14 έως 24:00.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 5 ώρες, 22 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα
σειρές κινουµένων σχεδίων, παιδικές εκποµπές από το κανάλι 0-6 και ντοκιµαντέρ.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ανέρχεται σε 25 λεπτά και 36
δευτερόλεπτα, των σηµάτων διαφήµισης του τηλεοπτικού σταθµού σε 6 λεπτά και 7
δευτερόλεπτα και των κοινωνικών µηνυµάτων σε 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός σταθµός προβάλλει επί 15 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα
εκποµπή
τηλεπώλησης. ∆εν εµφανίζεται ειδικό οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη και τη
λήξη της.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Επί 1 ώρα 30 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα η εκποµπή «∆υνατά και ελληνικά» µε
παρουσιαστή το ∆ηµοσθένη Λιακόπουλο, που είναι πρόγραµµα παρουσίασης και
πώλησης βιβλίων µέσω τηλεφωνικής παραγγελίας,
Πρόκειται περί εκποµπών δύο ηµερών κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν
διαφηµίσεις καθ΄υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 12΄ λεπτών ανά ώρα όπως
λεπτοµερώς αναφέρονται στις µε Α.Π. 1528 και 1529/ΕΣ/20.9.2010, εισηγήσεις της
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ειδικού επιστήµονος νοµικού του Ε.Σ.Ρ. Πλέον τούτων, προβλήθηκαν τηλεπωλήσεις
χωρίς να προβληθεί η ειδική σήµανση κατά την έναρξη και τη λήξη της σχετικής
σφήνας. ΄Όµως, καίτοι παρεσχέθη η δυνατότητα επικοινωνίας µε τηλεφωνική
γραµµή υψηλής χρέωσης, η τιµή χρέωσης προβλήθηκε µε γραµµατοσειρά µικροτέρου
µεγέθους εκείνου του αριθµού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό, η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εξ 170.917,63 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, του
γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε την απόφαση 50/15.2.2005
διοικητική κύρωση, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 40.000 ευρώ.
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης, η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη και ο
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί
στο ποσόν των 20.000 ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ιωάννης
Λασκαρίδης και εκ των µελών ο Κωνσταντίνος Αποστολάς ψήφησαν αρχικά υπέρ
του προστίµου των 50.000 ευρώ, αλλά προς συγκρότηση πλειοψηφίας προσεχώρησαν
στο πρόστιµο των 40.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΖΕΥΣ TV Νοµού
Λάρισας την διοικητική κύρωση του προστίµου των 40.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρίας ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., µε ΑΦΜ
094284839, ∆.Ο.Υ. Β΄ Λαρίσης.
2. Του Απόστολου Καλόγηρου του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 059512417, ∆.Ο.Υ.
Ν.Ιωνίας Βόλου, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 25η Οκτωβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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