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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 6 Απριλίου 2004 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος Αργύριος Καρράς. 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού S.TV – ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 16η Μαρτίου 2004. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

I. 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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει.  

 
II. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον οι 

τηλεοπτικές διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω 
τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών µέσων πρέπει να αναφέρουν 
στην ελληνική γλώσσα και σε δραχµές την τιµή χρέωσης ανά 
πρώτο λεπτό της ώρας, µε τρόπο ώστε να παρέχεται στον 
καταναλωτή η πραγµατική δυνατότητα να πληροφορείται την τιµή 
των υπηρεσιών, ενώ εξάλλου η ανακοίνωση της τιµής πρέπει να 
γίνεται σταθερά και τουλάχιστον µε την ίδια συχνότητα, ένταση, 
διάρκεια, µορφή και µέγεθος γραµµατοσειράς, µε την οποία 
ανακοινώνεται ο αριθµός της τηλεπικοινωνιακής γραµµής που 
παρέχει τις υπηρεσίες. 

 
III. 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 νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
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Αιτιολογικό 

 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού S.TV  της παρακολουθήσεως 
από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής και του υποβληθέντος υποµνήµατος 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά την 10η και 11η Νοεµβρίου 2003 προβλήθηκε η 
εκποµπή µε τον τίτλο «ΠΑΡΕ, ΠΑΡΕ, ΠΑΡΕ» κατά την οποία οι τηλεπαρουσιάστριες 
προσέφεραν χρήµατα στο κοινό ως έπαθλο εφόσον απαντήσουν σωστά σε ερώτηση. 
Ο τηλεθεατής  έπρεπε να προβεί στη χρήση τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης 
(090) προκειµένου να µετάσχει στο συγκεκριµένο τηλεπαιχνίδι. Η χρέωση της 
τηλεφωνικής γραµµής έχει καθοριστεί από την εταιρεία NEWSPHONE HELLAS σε 
0,30 ευρώ ανά 15 δευτερόλεπτα. Ενώ κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόµου 
έπρεπε να προβάλλεται στην οθόνη η τιµή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό, προβλήθηκε 
παρανόµως στην οθόνη η τιµή χρέωσης ανά 15 δευτερόλεπτα και ενώ κατά την αυτή 
διάταξη του νόµου έπρεπε να προβάλλεται η τιµή χρέωσης σε µέγεθος 
γραµµατοσειράς, µε την οποία ανακοινώθηκε ο αριθµός της τηλεπικοινωνιακής 
γραµµής που παρέχει τις υπηρεσίες, προβλήθηκε παρανόµως µε µικρότερο και 
δυσδιάκριτο µέγεθος. Αναµφισβητήτως η παράνοµη αναφορά της τιµής χρέωσης ανά 
15 δευτερόλεπτα, αντί της επιβαλλοµένης τιµής χρέωσης ανά λεπτό, καθώς και η σε 
µικρά και δυσδιάκριτα στοιχεία αναγραφή της τιµής χρέωσης, γίνεται σκοπίµως από 
τον τηλεοπτικό σταθµό. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 55.427,32 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί 
στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 183/4.3.2003, 52/17.2.2004 διάφορες κυρώσεις 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει προς τον τηλεοπτικό σταθµό S.TV – ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.: 
α) την διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 ευρώ. 
β) την ηθική κύρωση όπως, καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του εις το αιτιολογικό 
τηλεπαιχνιδιού µε χρήση τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης, προβάλλεται στο 
επάνω µέρος της οθόνης µε κινούµενη ταινία (croul) η ακόλουθη ανακοίνωση: 
«Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενηµερώνει τους τηλεθεατές ότι η 
συµµετοχή τους στο τηλεπαιχνίδι αυτό, µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής 
χρέωσης (090), µπορεί να επιφέρει σ’ αυτούς σηµαντική οικονοµική ζηµία». 
 
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: 
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1. Της εταιρείας ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει 
στα Γλυκά Νερά Αττικής, στην οδό Καρδίτσας 50, µε ΑΦΜ 0999842897, 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.  

2. Του Σόλωνα Κατσίκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, στην 
οδό Ταγµατάρχου Πλέσσα 40, µε ΑΦΜ 014206688, ∆.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 6ην Απριλίου 2004. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
           
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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