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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Απριλίου  2014 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  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 7.2.2014 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  DUMNITZE 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού  Αττικής, κατά  των 
523/25.10.2010, 418/2.9.2013 αποφάσεων αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο 
νόμος ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  DUMNITZE  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.,  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού 
Αττικής και  το  υποβληθέν  υπόμνημα,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Mε  την 
523/25.10.2010  απόφαση  του  ΕΣΡ  έγιναν  δεκτά  τα  ακόλουθα  πραγματικά 
περιστατικά: «Εκ  της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία  των κάτωθι εκπομπών, 
προέκυψε ότι:  
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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. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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.   
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 ΔΩΡΕΑΝ. 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  
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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 
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. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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.  Δεν  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. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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.   
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ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός  σταθμός προβάλλει επί 15 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα    εκπομπή 
τηλεπώλησης.  Δεν  εμφανίζεται  ειδικό  οπτικοακουστικό σήμα στην έναρξη και  τη 
λήξη της. 
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 
Επί 1 ώρα 31 λεπτά και  36 δευτερόλεπτα η εκπομπή «Δυνατά και  ελληνικά» με 
παρουσιαστή  το  Δημοσθένη  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. 
 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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 
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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 
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 
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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: Δες 
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…!!!  ΔΕΣ  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 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. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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.  Δεν  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. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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.   
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ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός  σταθμός προβάλλει επί 15 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα    εκπομπή 
τηλεπώλησης.  Δεν  εμφανίζεται  ειδικό  οπτικοακουστικό σήμα στην έναρξη και  τη 
λήξη της.  
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 
Επί 1 ώρα 30 λεπτά και  36 δευτερόλεπτα η εκπομπή «Δυνατά και  ελληνικά» με 
παρουσιαστή  το  Δημοσθένη  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 
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».  Με  βάση  αυτές  τις  παραδοχές, 
επιβλήθηκε στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου 
των  40.000  ευρώ.  Κατά  της  αποφάσεως  αυτής  ασκήθηκε  δεκτή  η  από  6.1.2013 
αίτηση  θεραπείας,  η  οποία  έγινε  εν  μέρει  δεκτή  με  την  υπ’  αριθμ.  418/2.9.2013 
απόφαση του ΕΣΡ και το προαναφερθέν πρόστιμο περιορίστηκε στο ποσό των 20.000 
ευρώ. Κατά αμφοτέρων των αποφάσεων έχει ασκηθεί η υπό κρίση αίτηση θεραπείας, 
η οποία, κατά το μέρος που πλήττεται η πρώτη των αποφάσεων έχει ασκηθεί άνευ 
εννόμου  συμφέροντος,  καθόσον  η  εν  λόγω  απόφαση  έχει  μεταρρυθμιστεί.  Δεν 
προσκομίστηκε  κανένα  αποδεικτικό  στοιχείο  που  αναιρεί  τα  δια  της  δευτέρας 
προσβαλλόμενης αποφάσεως γενομένα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της εταιρείας  με  την  επωνυμία  DUMNITZE 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
με  το  διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού  Αττικής, κατά  των  523/25.10.2010, 
418/2.9.2013 αποφάσεων του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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