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Σήμερα ημέρα Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ   Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

Α. I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο STAR 
CHANNEL ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2011.

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 5 παρ. 3 και 4 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία οι τηλεοπτικές  
διαφημίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών 
μέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχμές (ευρώ) την τιμή 
χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η 
πραγματική δυνατότητα να πληροφορείται την τιμή των υπηρεσιών ανά πρώτο λεπτό 
της  ώρας,  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.
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ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Β.  Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου  του  τηλεοπτικού  σταθμού  STAR  CHANNEL, του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  της  εκπομπής  «Αξίζει  να  το  ζεις»,  που 
μεταδόθηκε από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό στις 26.11.2010 από 15:45 έως 17:40 
ώρας, καταγράφηκαν τα εξής: 
Σήμανση: κύκλος  σε  πλαίσιο  χρώματος  μπλε  (κατάλληλο,  επιθυμητή  η  γονική 
συναίνεση). 
01΄:38΄΄-02΄:52΄΄ (ένδειξη DVD – α΄ μέρος) 
Παρουσιάστρια: «Και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω μία δωράρα για το κοινό μας. 
Πω!  Πω!  (χειροκροτήματα  και  επευφημίες  από το  κοινό  στο  στούντιο)  Κοιτάξτε 
τώρα.  Κοιτάξτε  ρολογιά  εδώ!  Κοιτάξτε  ρολογιά!  Εδώ  δείτε!  (επιφωνήματα 
θαυμασμού  από  το  κοινό  στο  στούντιο)  Πω!  Πω!  Πω!  Πω!  Πω!  Έτσι!  Εδώ!  (η 
κάμερα κάνει κοντινό πλάνο επί 24 δευτερόλεπτα στο ρολόι που φορά στο χέρι της η 
παρουσιάστρια) Λοιπόν… Αυτό το ρολόι  Gianfranco Ferre με την αλυσίδα μαζί… 
Τέλειο;;; …θα περάσει στο τέλος της εκπομπής στα χέρια μια τηλεθεάτριας και έχω 
να σας πω και το εξής: ότι μαζί με το ρολόι δηλαδή προσέξτε… παρά την οικονομική 
κρίση έχω τρελά κέφια σήμερα… Θα δώσουμε και μία πεντακοσούρα με το ρολόι. 
Έτσι! (χειροκροτήματα και επευφημίες από το κοινό στο στούντιο) Και ρολόι και 500 
ευρώ. Μια χαρά! Λατρεμένες τηλεθεάτριες τηλεφωνείστε! 9011515151 για το ρολόι 
και τα 500 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα. Ή στείλτε με SMS Τ1 κενό το 
ονοματεπώνυμό σας στο 54990. Καλή επιτυχία σας εύχομαι!»   
43΄:24΄΄-44΄:25΄΄ (ένδειξη DVD – β΄ μέρος) 
Παρουσιάστρια: Α! Το ρολόι!  Πάλι ξεμυαλισμένη με το ωραίο ρολόι, που δεν το 
είπα.  Εσύ  φταις!  Με  απορρόφησε  η  αφήγηση  σου  και  ξέχασα  το  διαγωνισμό. 
Κατάλαβες; Σε κοιτούσα στα μάτια και πάει το ρολόι. Το ξέχασα.
Καλεσμένη: Όποιος όμως το έχει δει δεν το έχει ξεχάσει. Έχει πάρει. 
Παρουσιάστρια: Λες ε; Το ρολόι αυτό λοιπόν το πανέμορφο θα γίνει δικό σας. Δεν 
είναι δικό μου αυτό το ρολόι το Gianfranco Ferre. (η κάμερα κάνει κοντινό πλάνο επί 
20 δευτερόλεπτα στο ρολόι που φορά η παρουσιάστρια στο χέρι της) Είναι δικό σας 
αυτό το ρολόι με την αλυσιδούλα μαζί. Το οποίο εκτός από το ρολόι συνοδεύεται με 
500 ευρώ. Το προσπαθήσαμε σήμερα να σας δώσουμε γιατί είναι και Παρασκευή και 
θέλουμε να το κάψετε.  500 ευρώ μαζί με το ρολόι αν τηλεφωνήσετε στο 9011…
σημειώστε…  515151,  9011515151  ή  προσέξτε:  αν  στείλετε  SMS Τ1  κενό  το 
ονοματεπώνυμό σας στο 54990». 
Παρουσιάστρια: Θα  σας  το  ξαναπώ σε  λίγο  και  θα  σας  το  θυμίσω  γιατί  τέτοια 
ευκαιρία, τέτοιο κελεπούρι δεν πρέπει να χαθεί.   
56΄:35΄΄-57΄:18΄΄ (ένδειξη DVD – β΄ μέρος) 
Παρουσιάστρια: «Να πω ότι σε 25 λεπτά από τώρα κάποιος τυχερός θα κερδίσει … 
αυτό το ρολόι να πω, το ζηλεύω, μου αρέσει… αυτό το  Ferre ρολόι δεν είναι δικό 
μου, είναι δικό σας. Το φοράω για να σας το δείξω για το διαγωνισμό. Και 500 ευρώ 
μετρητά.  Ωραίο  δώρο.  Και  το  μετρητό  και  το  ρολογάκι  μια  χαρά.  Ωραίο  με  την 
αλυσίδα… Ε; Ωραίο. Ωραία ρολογιά. Ότι πρέπει για Παρασκευή. (η κάμερα κάνει 
κοντινό πλάνο επί 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι που φορά η παρουσιάστρια στο χέρι 
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της) 9011515151 κερδίστε αυτό το ρολόι και 500 ευρώ μετρητά. Ή στείλτε SMS Τ1 
κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54990 φίλες και φίλοι». 
24΄:20΄΄ - 25΄:00΄΄ (ένδειξη DVD – γ΄ μέρος) 
Παρουσιάστρια: «Πριν συνεχίσουμε να πω ότι έχω αυτό το υπέροχο ρολόι δώρο για 
τους τηλεθεατές.  Το λέω τελευταία φορά πριν την κλήρωση. Έχουμε το ρολόι το 
Ferre και 500 ευρώ δώρο. Αυτό το ρολόι λοιπόν. Gianfranco Ferre.  (η κάμερα κάνει 
κοντινό πλάνο επί 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι που φορά η παρουσιάστρια στο χέρι 
της)  Ρολόι  υπέροχο.  Κλείνει  με  αυτήν την ωραία αλυσίδα. Το οποίο μπορείτε να 
κερδίσετε με ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μαζί με 500 ευρώ μετρητά. 9011515151 
ή στείλτε SMS Τ1 κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54990. Καλή τύχη σας εύχομαι. 
Ίσως προλάβω να σας το πω άλλη μια φορά το τηλέφωνο αν δεν προλάβατε να το 
γράψετε. Καλή τύχη».    
25΄:00΄΄ - 25΄:40΄΄ (ένδειξη DVD – γ΄ μέρος) 
Παρουσιάστρια: «Τι ωραία ντουλάπα είναι αυτή! Λοιπόν… Θέλω να σας πω το εξής: 
αποφάσισα να κάνω αυτό το θέμα. Που να βρούμε ντουλάπα… Που να βρούμε, να 
στήσουμε ντουλάπα στο στούντιο. Και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι από την 
Gruppo Cucine που έχει τις καλύτερες ντουλάπες και μας λένε: μην ανησυχείτε, θα 
σας φέρουμε εμείς  τη ντουλάπα και  θα σας  τη κουβαλήσουμε στο στούντιο.  Και 
μάλιστα στο τέλος θα τη χαρίσουμε και σε έναν τηλεθεατή.  Αυτή λοιπόν είναι  η 
ντουλάπα που μας έφεραν στο στούντιο και μάλιστα μας είπαν ότι θα χαρίσουν στους 
τηλεθεατές  της σημερινής εκπομπής έκπτωση 15%, μόνο για τους τηλεθεατές του 
«Αξίζει να το ζεις» σε όλες τις κουζίνες του  Gruppo Cucine. Αν λοιπόν θέλετε να 
φτιάξετε σπίτι μέσα στην κρίση μπορείτε να δοκιμάσετε γιατί είναι υπέροχα».  
30΄:33΄΄ -31:02 (ένδειξη DVD – γ΄ μέρος) 
Παρουσιάστρια: «9011515151.  Σας  θυμίζω το τηλέφωνο γιατί  γίνεται  η  κλήρωση 
τώρα μετά το διάλειμμα. Για το χρυσό ρολόι… χρυσό, στο χρώμα του χρυσού, το 
ρολόι  Ferre που  φορώ  στο  χέρι  μου…  9011515151  ή  μέσω  SMS Τ1  κενό  το 
ονοματεπώνυμό σας στο 54990. Και 500 ευρώ μετρητά παρακαλώ. Από εμάς για 
εσάς». 
Στο  τέλος  της  εκπομπής  υπάρχει  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τη  νικήτρια  του 
διαγωνισμού, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη. 

Πρόκειται  περί  εκπομπής  δια  της  οποίας  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  είχε  προβεί  σε 
προσφορές παρέχοντας στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον 
τηλεοπτικό σταθμό για να επιτύχουν την προσφορά, χρησιμοποιώντας τηλεφωνική 
γραμμή υψηλής χρέωσης. Είχε υποχρέωση ο τηλεοπτικός σταθμός να προβάλλει την 
τιμή χρέωσης, αλλά και  τις  λέξεις  με τις  οποίες  ενημερωνόταν το κοινό  περί  της 
επιβαρύνσεώς του με γραμματοσειρά μεγέθους ίσου προς το μέγεθος των αριθμών 
τηλεφώνου.  Ο τηλεοπτικός  σταθμός  προέβαλε την τιμή  χρέωσης με  το προσήκον 
μέγεθος, όχι όμως και τις λέξεις με τις οποίες ενημερωνόταν το κοινό για τη χρέωση. 
Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  από  το  Π.Δ.  109/5.11.2010  δεν  προβλέπεται  η  ως  άνω 
εκτροπή  και  επομένως  κατά  το  άρθρο  31  αυτού  εξακολουθεί  να  ισχύει  η 
προσβλέπουσα την ως άνω εκτροπή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Π.Δ. 100/2000. 
Για την εν λόγω εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική  κύρωση  του  προστίμου.  Μειοψήφησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ Ιωάννης 
Λασκαρίδης και τα μέλη Κωνσταντίνος Τσουράκης και Γεώργιος Στεφανάκης, κατά 
τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  10,1  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2008-
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2009,   της  εξ  141.706.362  ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2008,  του  εξ 
20.720.927.188 δραχμών ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν 
λόγω  σταθμό  και  του  γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις 
αποφάσεις  8/10.7.2002,  42/1.8.2002,  76/14.10.2002,  77/22.10.2002,  116/3.12.2002, 
117/3.12.2002,  119/10.12.2002,  126/17.12.2002,   174/4.2.2003,  178/11.2.2003, 
206/1.4.2003,  300/24.6.2003,  329/22.7.2003,  345/29.7.2003,  355/23.9.2003, 
356/30.9.2003,  357/30.9.2003,  390/10.12.2003,  15/20.1.2004,  18/27.1.2004, 
50/17.2.2004,  51/17.2.2004,  105/20.4.2004,  127/11.5.2004,  168/9.6.2004, 
187/22.6.2004,  247/28.7.2004,  291/12.10.2004,  355/16.11.2004,  356/16.11.2004, 
405/21.12.2004,  1/4.1.2005,  56/15.2.2005,  75/3.3.2005,  76/3.3.2005,  119/5.4.2005, 
157/26.4.2005,  166/10.5.2005,  172/10.5.2005,  207/7.6.2005,  254/29.6.2005, 
278/12.7.2005,  286/19.7.2005,  416/18.10.2005,  456/22.11.2005,  1/4.1.2006, 
59/1.2.2006,  110/28.2.2006,  154/28.3.2006,  180/4.4.2006,  310/20.6.2006, 
464/10.10.2006,  557/12.12.2006,  15/9.1.2007,  58/5.2.2007,  129/6.3.2007, 
236/15.5.2007,  319/12.6.2007,  321/12.6.2007,  345/19.6.2007,  443/1.8.2007, 
482/2.10.2007,  599/11.12.2007,  605/18.12.2007,  138/13.3.2008,  159/18.3.2008, 
283/27.5.2008,  334/24.6.2008,  335/24.6.2008,  336/24.6.2008,  337/24.6.2008, 
365/8.7.2008,  394/15.7.2008,  405/22.7.2008,  418/29.7.2008,  445/9.9.2008, 
465/23.9.2008,  536/4.11.2008,  576/18.11.2008,  577/18.11.2008,  578/18.11.2008, 
99/10.3.2009,  200/5.5.2009,  284/23.6.2009,  431/26.8.2009,  432/26.8.2009, 
551/1.12.2009, 9/12.1.2010, 52/8.2.2010, 53/8.2.2010, 153/30.3.2010, 207/27.4.2010, 
219/4.5.2010,  238/18.5.2010,  363/27.7.2010,  364/27.7.2010,  365/27.7.2010, 
366/27.7.2010,  367/27.7.2010,  394/31.8.2010,  408/7.9.2010,  409/7.9.2010, 
499/19.10.2010,  510/19.10.2010,  524/25.10.2010,  528/25.10.2010,  547/16.11.2010, 
96/10.3.2011 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 
15.000 ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL την διοικητική κύρωση του προστίμου 
των 15.000 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 εταιρείας  «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει  στο Ταύρο Αττικής, 
στην οδό Δήμητρος 37, με ΑΦΜ 094281721, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

2. Του  Καρόλου  Αλκαλάι  του  Νισήμ,  κατοίκου  Ταύρου  Αττικής,  στην  οδό 
Δήμητρος 37, με ΑΦΜ 015603551, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Προέδρου Δ.Σ. 
και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  15η Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η  Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

4

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΙΜΕ-Η


