
 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  114433//1133..33..22000088  

  
 

     Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 13  Μαρτίου 2008 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης Παπακώστας, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.   Απών ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης. 
 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 22.1.2008 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ 10, κατά της 
2/8.1.2008 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 26η Φεβρουαρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται 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 τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
  
Αιτιολογικό 
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Εκ των στοιχείων του φακέλου τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 10 και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Με την υπ’ αριθ. 2/8.1.2008 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής περιστατικά: «Α. 
Κατά την 28.5.2007 προβλήθηκαν τα εξής :  
Προβάλλεται σήµα καταλληλότητας 4ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου µωβ και την 
ένδειξη : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15. Προβάλλεται 
διαφηµιστικό µήνυµα τηλεγνωριµιών µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης, 
ενώ παράλληλα άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 4ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου µωβ.   Η οθόνη χωρίζεται σε 2 µέρη: αριστερά 
προβάλλονται διαδοχικά νεαρές γυναίκες που λικνίζονται, χαϊδεύονται ή 
ανασηκώνουν αισθησιακά τα φορέµατά τους κοιτώντας το φακό ενώ δεξιά 
προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (90 11 241 987, 901 
2004 398, 901 6943 295 και 901 1600165) καθώς και ένας κωδικός («Α2» στο 
«4838»). Αναγράφεται επίσης σταθερά µε αρκετά µικρότερη, αλλά ευκρινή 
γραµµατοσειρά από αυτή που χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας η 
χρέωση Audiotex S.A.(1,52€/1΄ από κινητό, 2,38€/1΄ από σταθερό και 1,43€/ sms). 
Εγγραφή 2 sms Αναγράφεται επίσης ότι οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.. Γραµµή 
παραπόνων: 210 8119914 Καθ’ όλη τη διάρκεια ακούγεται µουσική.   Ακολουθεί 
τρέηλερ του σταθµού που πληροφορεί το κοινό για τη δορυφορική εκποµπή του.  
∆ιαφηµίσεις  Προβάλλεται σήµα καταλληλότητας 5ης κατηγορίας  µε χρώµα 
πλαισίου κόκκινο και την ένδειξη : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ .  Εν 
συνεχεία στο δεξί µέρος της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα από 
διάφορα τολµηρά αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται 
αριστερά της από 4 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα 
video. ∆ίπλα σε κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ17 έως Μ20), ενώ στο 
κέντρο αναγράφεται ο κωδικός «4820».   Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε 
µουσική υπόκρουση: «Κατέβασε τα πιο καυτά video  για το κινητό σου σε πλήρη 
διάρκεια εδώ στο pinksimclub. Στείλε µου Μ17 για την καυτή Τόνια, για την 
αµαρτωλή Γιώτα στείλε Μ18, τη Ναταλία και το ∆ηµήτρη παίρνεις µε Μ19 και για 
τις καυτές αδερφές στείλε απλά Μ20 στο 4820   Στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφονται επίσης σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά από αυτή που 
χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ 
E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε 
sms µε Μ17 στο 4820.»  Κάτω δεξιά, η αντίστοιχη ιστοσελίδα: «www.pinksim.gr». 
Άνω αριστερά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε 
χρώµα πλαισίου κόκκινο.  Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από 
άκρως τολµηρά κι αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video. Στο άνω µέρος της 
οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 9016002001 (2,21€/λεπτ.)», στο κάτω µέρος 
της: «Από κινητό: 9015001220 (1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος 
γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος 
για τον καθορισµό των χρεώσεων. Το σπηκάζ γίνεται υπό την υπόκρουση 
αισθησιακής µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται ανάλογα µε τα 
προβαλλόµενα βίντεο ως ακολούθως:«Αρχάριες κοπέλες σου διηγούνται τα µυστικά 
τους. Πάρε 9016002001 και άκου τα κορίτσια ιδιωτικά.».«Είµαι η Λάνα, µια 
µοναχική νοικοκυρά. Πάρε µε τηλέφωνο και δώστο µου ζωντανά. Πάρε 
9016002000.»«Περνάει καλά. Κρυφάκουσέ την, όταν τελειώνει. Πάρε 
90168948.»«Αρχάριες κοπέλες σου διηγούνται τα µυστικά τους. Πάρε 9016002001 
και άκου τα κορίτσια ιδιωτικά.».    [Επαναλαµβάνεται.]«Είµαι η Λάνα, µια µοναχική 
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νοικοκυρά. Πάρε µε τηλέφωνο και δώστο µου ζωντανά. Πάρε 9016002000.» 
«Περνάει καλά. Κρυφάκουσέ την, όταν τελειώνει. Πάρε 90168948.»   
Γενικά χαρακτηριστικά: οι τηλεφωνικοί αριθµοί προβάλλονται µε ελαφρώς 
µεγαλύτερο µέγεθος γραµµατοσειράς από ότι η χρέωση και όπου η χρέωση έχει 
καθοριστεί στα 1,52€/ λεπτό από κινητό και στα 2,21€/λεπτό ή 3,56€/λεπτό από 
σταθερό. Η σήµανση 5ης κατηγορίας παραµένει σταθερή όλο αυτό το διάστηµα 
προβολής τους.Έπεται η παρουσίαση καυτών ταινιών.  Στο κέντρο της οθόνης 
προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα από διάφορα άκρως αποκαλυπτικά 
αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται από 6 µικρότερες 
οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα σε κάθε πλάνο υπάρχει 
ένας κωδικός (από Μ11 έως Μ16), ενώ στο κέντρο αναγράφεται ο κωδικός «4820».   
Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε µουσική υπόκρουση: «Καυτές ταινίες για 
το κινητό σου µόνο εδώ στο pinksimclub. Για τη νεαρή Ειρήνη στείλε Μ11, την 
καυτή Αντωνία παίρνεις µε Μ12. Η Άννα η χυδαία  σε περιµένει στο Μ13. Για την 
Κατερίνα στείλε Μ14, την άγρια Μαίρη µε Μ15 και για την αχόρταγη Αλέξια και τις 
φίλες της στείλε Μ16 στο 4820   Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονται επίσης 
σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά από αυτή που χρησιµοποιείται για τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ 
€6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το 
τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε sms µε Μ11 στο 4820.»  
Κάτω στο κέντρο αναγράφεται η αντίστοιχη ιστοσελίδα: «www.pinksim.gr». Επί της 
οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου 
κόκκινο.   Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως τολµηρά κι 
αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν απόκρυφα σηµεία σε πρώτο 
πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 9016002001 
(2,21€/λεπτ.» 24 Ώρες «Από κινητό: 9015001220 (1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το 
ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς και αρκετά µικρότερο 
µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων.  Το σπηκάζ γίνεται υπό την υπόκρουση 
αισθησιακής µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται ανάλογα µε τα 
προβαλλόµενα βίντεο ως ακολούθως: «Πολύ καυτές Ευρωπαίες θέλουν να τους 
γεµίσεις το στόµα. Πάρε 9016002001.» «Καυτές γυναίκες µε τεράστιο στήθος 
θέλουν να σε περιποιηθούν. Τώρα ζωντανά πάρε 9016002000.» « Αχόρταγες και 
πρόστυχες κοπέλες το κάνουνε καυτά κι άγρια. Κρυφάκουσέ τες! Πάρε 
9016002001.»«Πολύ καυτές Ευρωπαίες θέλουν να τους γεµίσεις το στόµα. Πάρε 
9016002001.»            «Καυτές γυναίκες µε τεράστιο στήθος θέλουν να σε 
περιποιηθούν. Τώρα ζωντανά πάρε 9016002000.» « Αχόρταγες και πρόστυχες 
κοπέλες το κάνουνε καυτά κι άγρια. Κρυφάκουσέ τες! Πάρε 9016002001.»           
Γενικά χαρακτηριστικά: οι τηλεφωνικοί αριθµοί προβάλλονται µε µεγαλύτερο 
µέγεθος γραµµατοσειράς από ότι η χρέωση και η χρέωση έχει καθοριστεί στα 1,52€/ 
λεπτό από κινητό και στα 2,21€/λεπτό ή 3,56€/λεπτό από σταθερό. Η σήµανση 5ης 
κατηγορίας παραµένει σταθερή όλο αυτό το διάστηµα προβολής τους. Εν συνεχεία 
στο δεξί µέρος της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα από διάφορα 
τολµηρά αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται αριστερά της 
από 4 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα σε 
κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ5 έως Μ9), ενώ στο κέντρο αναγράφεται ο 
κωδικός «4820».  Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε µουσική υπόκρουση: 
«Η pinksim παρουσιάζει τα SEXY VIDEO CHARTE για το κινητό σου. Οι 
καλύτερες θέσεις εδώ µόνο σε µας στο pinksimclub. Για το πρόστυχο νούµερο της 
Όλγας στείλε Μ1. Η Λόλα δείχνει πώς την παίρνουν στο Μ3. Πάρε την άγρια Λίζα 
µε Μ5. Στείλε Μ7 για την αποπλανητική Εύα ή σου αρέσει η Πέπυ χωρίς ταµπού; 
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Τότε στείλε Μ9 στο 4820  Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονται οι χρεώσεις: 
«Χρέωση: ΤΙΜ E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms 
x 5. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. 
Στείλε sms µε Μ5 στο 4820.» Μεταξύ των εικόνων και των χρεώσεων προβάλλεται 
ένα κινούµενο banner, το οποίο δεν διακρίνεται τι αναγράφει. Γενικά 
χαρακτηριστικά: οι τηλεφωνικοί αριθµοί προβάλλονται µε ελαφρώς µεγαλύτερο 
µέγεθος γραµµατοσειράς από ότι η χρέωση. Άνω αριστερά της οθόνης προβάλλεται 
σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.  Ακολούθως 
ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως τολµηρά κι αποκαλυπτικά 
αισθησιακά πλάνα video. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 
9016002001 (2,21€/λεπτ.», στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 
(1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των 
χρεώσεων. Αριστερά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε 
χρώµα πλαισίου κόκκινο.  Το σπηκάζ γίνεται υπό την υπόκρουση αισθησιακής 
µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται ανάλογα µε τα προβαλλόµενα 
βίντεο ως ακολούθως: «Είµαι νεαρή, απαλή και αναµµένη. Το θέλω! Πάρε και πες 
µου τις φαντασίες σου ή µάθε τις δικές µου. Ζωντανά 9016002000.» 
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Επιτέλους 18!« Καυτές γνωριµίες ζωντανά µε κορίτσια χωρίς ταµπού. Πάρε 
τώρα και µίλα τους. Πάρε 9016008945.»  
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Live επαφές! 24 Η.«Καυτά παιχνίδια στην κουζίνα. Ώριµες νοικοκυρές 
διηγούνται τις περιπέτειές τους. Άκουσέ το! 9016002001.» 
Γενικά χαρακτηριστικά: οι τηλεφωνικοί αριθµοί προβάλλονται µε µεγαλύτερο 
µέγεθος γραµµατοσειράς από ότι η χρέωση και η χρέωση έχει καθοριστεί στα 1,52€/ 
λεπτό από κινητό και στα 2,21€/λεπτό ή 3,56€/λεπτό από σταθερό. Η σήµανση 5ης 
κατηγορίας παραµένει σταθερή όλο αυτό το διάστηµα προβολής τους. 
Ακολουθεί η αισθησιακή  ταινία µε τίτλο: «Erotic Heat- Carwash» και σταθερή 
σήµανση 5ης κατηγορίας. ∆εν υπάρχει υπόθεση ούτε διάλογοι, παρά µόνο ένα στριπ-
τιζ νεαρών γυναικών µε µουσική υπόκρουση.  Έπεται η παρουσίαση καυτών ταινιών. 
Στο κέντρο της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα από διάφορα 
άκρως αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται 
από 6 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα σε 
κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ11 έως Μ16), ενώ στο κέντρο αναγράφεται 
ο κωδικός «4820».   Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε µουσική 
υπόκρουση: «Καυτές ταινίες για το κινητό σου µόνο εδώ στο pinksimclub. Για τη 
νεαρή Ειρήνη στείλε Μ11, την καυτή Αντωνία παίρνεις µε Μ12. Η Άννα η χυδαία  
σε περιµένει στο Μ13. Για την Κατερίνα στείλε Μ14, την άγρια Μαίρη µε Μ15 και 
για την αχόρταγη Αλέξια και τις φίλες της στείλε Μ16 στο 4820   Στο κάτω µέρος 
της οθόνης αναγράφονται επίσης σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά 
από αυτή που χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: 
ΤΙΜ E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε 
sms µε Μ11 στο 4820.»  Κάτω στο κέντρο αναγράφεται η αντίστοιχη ιστοσελίδα: 
«www.pinksim.gr». Επί της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  
µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.   Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από 
άκρως τολµηρά κι αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν 
απόκρυφα σηµεία σε πρώτο πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από 
σταθερό: 9016002001 (2,21€/λεπτ.» 24 Ώρες (µε bold χαρακτήρες και κόκκινα 
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γράµµατα), στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 (1,52€/λεπτ.)». 
Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων. Το σπηκάζ 
γίνεται υπό την υπόκρουση αισθησιακής µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας 
εναλλάσσονται ανάλογα µε τα προβαλλόµενα βίντεο ως ακολούθως: «Άστες να σ’ 
ανάψουν! Πάρε 9016002001. Το νούµερο για καυτά κορίτσια.»«Είµαι νεαρή, απαλή 
και αναµµένη. Το θέλω! Πάρε και πες µου τις φαντασίες σου ή µάθε τις δικές µου. 
Ζωντανά 9016002000.» 
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Επιτέλους 18!          « 6008949. Το νούµερο για καυτές γνωριµίες στην 
Ελλάδα. Πάρε 9016008949.» 
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Live επαφές! 24 Η. Από σταθερό 90106008949 (3,56€/λεπτ.).«Άστες να σ’ 
ανάψουν! Πάρε 9016002001. Το νούµερο για καυτά κορίτσια.»           «Είµαι νεαρή, 
απαλή και αναµµένη. Το θέλω! Πάρε και πες µου τις φαντασίες σου ή µάθε τις δικές 
µου. Ζωντανά 9016002000.» « 6008949. Το νούµερο για καυτές γνωριµίες στην 
Ελλάδα. Πάρε 9016008949.»                 
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Live επαφές! 24 Η.  Από σταθερό 90106008949 (3,56€/λεπτ.). 
Εν συνεχεία στο δεξί µέρος της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα 
από διάφορα τολµηρά αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται 
αριστερά της από 4 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα 
video. ∆ίπλα σε κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ5 έως Μ9), ενώ στο κέντρο 
αναγράφεται ο κωδικός «4820».                                
Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε µουσική υπόκρουση: «Η pinksim 
παρουσιάζει τα SEXY VIDEO CHARTE για το κινητό σου. Οι καλύτερες θέσεις εδώ 
µόνο σε µας στο pinksimclub. Για το πρόστυχο νούµερο της Όλγας στείλε Μ1. Η 
Λόλα δείχνει πώς την παίρνουν στο Μ3. Πάρε την άγρια Λίζα µε Μ5. Στείλε Μ7 για 
την αποπλανητική Εύα ή σου αρέσει η Πέπυ χωρίς ταµπού; Τότε στείλε Μ9 στο 4820  
Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονται επίσης σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη 
γραµµατοσειρά από αυτή που χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας οι 
χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής 
€ 1,43/sms x 5. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω 
wap/gprs. Π.χ. Στείλε sms µε Μ5 στο 4820.» Μεταξύ των εικόνων και των χρεώσεων 
προβάλλεται ένα κινούµενο banner, το οποίο δεν διακρίνεται τι αναγράφει. Άνω 
αριστερά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα 
πλαισίου κόκκινο.   Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως 
τολµηρά κι αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν απόκρυφα 
σηµεία σε πρώτο πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 
9016002001 (2,21€/λεπτ.)», 24 Ώρες (µε bold χαρακτήρες και κόκκινα γράµµατα) ή 
«90106008949 (3,56€/λεπτ.)», στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 
(1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των 
χρεώσεων.  Το σπηκάζ γίνεται υπό την υπόκρουση αισθησιακής µουσικής και οι 
αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται ανάλογα µε τα προβαλλόµενα βίντεο ως 
ακολούθως: «Καυτές ιστορίες! Άκου αληθινά ζευγάρια στα άγρια παιχνίδια τους. 
Πάρε 9016008949.»« Έχουν µεγάλο στήθος και σε περιποιούνται µε αυτό. Έλα 
ανάµεσά τους ζωντανά. Πάρε 9016002000.»« Η υγρή πρόκληση. Ώριµες γυναίκες 
έχουν πολύ χρόνο για παιχνίδια. Πάρε το καυτό νούµερο 9016002001.»«Καυτές 
ιστορίες! Άκου αληθινά ζευγάρια στα άγρια παιχνίδια τους. Πάρε 9016008949.»       
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« Έχουν µεγάλο στήθος και σε περιποιούνται µε αυτό. Έλα ανάµεσά τους ζωντανά. 
Πάρε 9016002000.»     « Η υγρή πρόκληση. Ώριµες γυναίκες έχουν πολύ χρόνο για 
παιχνίδια. Πάρε το καυτό νούµερο 9016002001.»     
Εν συνεχεία στο δεξί µέρος της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα 
από διάφορα αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται αριστερά 
της από 4 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα 
σε κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ17 έως Μ20), ενώ στο κέντρο 
αναγράφεται ο κωδικός «4820».  Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε 
µουσική υπόκρουση: «Κατέβασε τα πιο καυτά video  για το κινητό σου σε πλήρη 
διάρκεια εδώ στο pinksimclub. Στείλε µου Μ17 για την καυτή Τόνια, για την 
αµαρτωλή Γιώτα στείλε Μ18, τη Ναταλία και το ∆ηµήτρη παίρνεις µε Μ19 και για 
τις καυτές αδερφές στείλε απλά Μ20 στο 4820  Στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφονται επίσης σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά από αυτή που 
χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ 
E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε 
sms µε Μ17 στο 4820.»  Κάτω δεξιά, η αντίστοιχη ιστοσελίδα: «www.pinksim.gr». 
Άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα 
πλαισίου κόκκινο.  Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως 
τολµηρά κι αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν απόκρυφα 
σηµεία σε πρώτο πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 
9016002001 (2,21€/λεπτ.)», 24 Ώρες (µε bold χαρακτήρες και κόκκινα γράµµατα), 
στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 (1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το 
ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς 
µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων.  Το σπηκάζ γίνεται υπό την 
υπόκρουση αισθησιακής µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται 
ανάλογα µε τα προβαλλόµενα βίντεο ως ακολούθως:«Αρχάριες κοπέλες σου 
διηγούνται τα µυστικά τους. Πάρε 9016002001 και άκου τα κορίτσια ιδιωτικά.».     
«Είµαι η Λάνα, µια µοναχική νοικοκυρά. Πάρε µε τηλέφωνο και δώστο µου ζωντανά. 
Πάρε 9016002000.»  «Το νούµερο της εξωτικής πρόκλησης. Άνοιξε το παντελόνι 
σου και άκου! 9016002001.»Ακολουθεί η αισθησιακή  ταινία µε τίτλο: «Erotic Heat» 
και σταθερή σήµανση 5ης κατηγορίας. ∆εν υπάρχει υπόθεση ούτε διάλογοι, παρά 
µόνο οι ερωτικές περιπτύξεις ενός ζευγαριού, γυµνού στην µπανιέρα, µε µουσική 
υπόκρουση. Εν συνεχεία στο δεξί µέρος της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη 
αποσπάσµατα από διάφορα αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη 
πλαισιώνεται αριστερά της από 4 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν 
αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα σε κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ5 έως 
Μ9), ενώ στο κέντρο αναγράφεται ο κωδικός «4820».   Σπηκάζ από αισθησιακή 
γυναικεία φωνή µε µουσική υπόκρουση: «Η pinksim παρουσιάζει τα SEXY VIDEO 
CHARTE για το κινητό σου. Οι καλύτερες θέσεις εδώ µόνο σε µας στο pinksimclub. 
Για το πρόστυχο νούµερο της Όλγας στείλε Μ1. Η Λόλα δείχνει πώς την παίρνουν 
στο Μ3. Πάρε την άγρια Λίζα µε Μ5. Στείλε Μ7 για την αποπλανητική Εύα ή σου 
αρέσει η Πέπυ χωρίς ταµπού; Τότε στείλε Μ9 στο 4820   Στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφονται επίσης σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά από αυτή που 
χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ 
E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε 
sms µε Μ5 στο 4820.» Μεταξύ των εικόνων και των χρεώσεων προβάλλεται ένα 
κινούµενο banner, το οποίο δεν διακρίνεται τι αναγράφει. Άνω αριστερά της οθόνης 
προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.   
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Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως τολµηρά κι 
αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν απόκρυφα σηµεία σε πρώτο 
πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 9016002001 
(2,21€/λεπτ.)», 24 Ώρες (µε bold χαρακτήρες και κόκκινα γράµµατα) ή 
«90106008949 (3,56€/λεπτ.)», στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 
(1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των 
χρεώσεων.  Το σπηκάζ γίνεται υπό την υπόκρουση αισθησιακής µουσικής και οι 
αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται ανάλογα µε τα προβαλλόµενα βίντεο ως 
ακολούθως: « Νοικοκυρές το θέλουν. Πάρτες κανονικά σε θέλουν. Πάρε 
9016002000.« Καυτές γνωριµίες ζωντανά µε κορίτσια χωρίς ταµπού. Πάρε τώρα και 
µίλα τους. Πάρε 9016008945.»      
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Live επαφές! 24 Η.« Επιτέλους 18! Κορίτσια ψάχνουν χυδαίες συζητήσεις κι 
άλλα. Τώρα µε σένα. Πάρε τηλέφωνο 9016002000. « Νοικοκυρές το θέλουν. Πάρτες 
κανονικά σε θέλουν. Πάρε 9016002000.                « Καυτές γνωριµίες ζωντανά µε 
κορίτσια χωρίς ταµπού. Πάρε τώρα και µίλα τους. Πάρε 9016008945.»      
Με κόκκινους bold χαρακτήρες αναγράφεται πάνω στην άκρως αποκαλυπτική 
εικόνα: Live επαφές! 24 Η.« Επιτέλους 18! Κορίτσια ψάχνουν χυδαίες συζητήσεις κι 
άλλα. Τώρα µε σένα. Πάρε τηλέφωνο 9016002000.              
Εν συνεχεία στο δεξί µέρος της οθόνης προβάλλονται σε µικρή οθόνη αποσπάσµατα 
από διάφορα αισθησιακά πλάνα video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται αριστερά 
της από 4 µικρότερες οθόνες οι οποίες προβάλλουν αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα 
σε κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός (από Μ17 έως Μ20), ενώ στο κέντρο 
αναγράφεται ο κωδικός «4820».  Σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία φωνή µε 
µουσική υπόκρουση: «Κατέβασε τα πιο καυτά video  για το κινητό σου σε πλήρη 
διάρκεια εδώ στο pinksimclub. Στείλε µου Μ17 για την καυτή Τόνια, για την 
αµαρτωλή Γιώτα στείλε Μ18, τη Ναταλία και το ∆ηµήτρη παίρνεις µε Μ19 και για 
τις καυτές αδερφές στείλε απλά Μ20 στο 4820. Στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφονται επίσης σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά από αυτή που 
χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ 
E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ €6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε 
sms µε Μ17 στο 4820.»  Κάτω δεξιά, η αντίστοιχη ιστοσελίδα: «www.pinksim.gr». 
Άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα 
πλαισίου κόκκινο.  Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως 
τολµηρά κι αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν απόκρυφα 
σηµεία σε πρώτο πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 
9016002001 (2,21€/λεπτ.)», 24 Ώρες (µε bold χαρακτήρες και κόκκινα γράµµατα), 
στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 (1,52€/λεπτ.)». Χρησιµοποιείται το 
ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς 
µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων.  Το σπηκάζ γίνεται υπό την 
υπόκρουση αισθησιακής µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας εναλλάσσονται 
ανάλογα µε τα προβαλλόµενα βίντεο ως ακολούθως: « Έχουν µεγάλο στήθος και σε 
περιποιούνται µε αυτό. Έλα ανάµεσά τους ζωντανά. Πάρε 9016002000.»           
« Τελείως ιδιωτικά, πολύ καυτές αρχάριες. Κρυφάκουσε υγρά παιχνιδάκια. Πάρε 
9016002001.»« Το νούµερο της εξωτικής πρόκλησης. Άνοιξε το παντελόνι σου και 
άκου! 9016002001.»          « Έχουν µεγάλο στήθος και σε περιποιούνται µε αυτό. 
Έλα ανάµεσά τους ζωντανά. Πάρε 9016002000.»            « Τελείως ιδιωτικά, πολύ 
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καυτές αρχάριες. Κρυφάκουσε υγρά παιχνιδάκια. Πάρε 9016002001.»           « Το 
νούµερο της εξωτικής πρόκλησης. Άνοιξε το παντελόνι σου και άκου! 9016002001.»           
Έπεται η παρουσίαση καυτών ταινιών.  Στο κέντρο της οθόνης προβάλλονται σε 
µικρή οθόνη αποσπάσµατα από διάφορα άκρως αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα 
video. Η  µικρή αυτή οθόνη πλαισιώνεται από 6 µικρότερες οθόνες οι οποίες 
προβάλλουν αισθησιακά πλάνα video. ∆ίπλα σε κάθε πλάνο υπάρχει ένας κωδικός 
(από Μ11 έως Μ16), ενώ στο κέντρο αναγράφεται ο κωδικός «4820».   Σπηκάζ από 
αισθησιακή γυναικεία φωνή µε µουσική υπόκρουση: «Καυτές ταινίες για το κινητό 
σου µόνο εδώ στο pinksimclub. Για τη νεαρή Ειρήνη στείλε Μ11, την καυτή 
Αντωνία παίρνεις µε Μ12. Η Άννα η χυδαία  σε περιµένει στο Μ13. Για την 
Κατερίνα στείλε Μ14, την άγρια Μαίρη µε Μ15 και για την αχόρταγη Αλέξια και τις 
φίλες της στείλε Μ16 στο 4820.  Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονται επίσης 
σταθερά µε ελαφρώς µικρότερη γραµµατοσειρά από αυτή που χρησιµοποιείται για τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας οι χρεώσεις: «Χρέωση: ΤΙΜ E2/video. Συνδροµή ΗΟΤ 
€6/µήνα. Λοιπά δίκτυα κινητής € 1,43/sms x 5. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το 
τηλεπικοινωνιακό κόστος λήψης µέσω wap/gprs. Π.χ. Στείλε sms µε Μ11 στο 4820.»  
Κάτω στο κέντρο αναγράφεται η αντίστοιχη ιστοσελίδα: «www.pinksim.gr». Επί της 
οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου 
κόκκινο.   Ακολούθως ολόκληρη η οθόνη καταλαµβάνεται από άκρως τολµηρά κι 
αποκαλυπτικά αισθησιακά πλάνα video που προβάλλουν απόκρυφα σηµεία σε πρώτο 
πλάνο. Στο άνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: «Από σταθερό: 9016002001 
(2,21€/λεπτ.) ή «90106008949 (3,56€/λεπτ.)» 24 Ώρες (µε bold χαρακτήρες και 
κόκκινα γράµµατα), στο κάτω µέρος της: «Από κινητό: 9015001220 (1,52€/λεπτ.)». 
Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων.  Το σπηκάζ 
γίνεται υπό την υπόκρουση αισθησιακής µουσικής και οι αριθµοί επικοινωνίας 
εναλλάσσονται ανάλογα µε τα προβαλλόµενα βίντεο ως ακολούθως:«Περνάει καλά. 
Κρυφάκουσέ την, όταν τελειώνει. Πάρε 90168948.»« Αχόρταγες και πρόστυχες 
κοπέλες το κάνουνε καυτά κι άγρια. Κρυφάκουσέ τες! Πάρε 9016002001.»   « Η 
υγρή πρόκληση. Ώριµες γυναίκες έχουν πολύ χρόνο για παιχνίδια. Πάρε το καυτό 
νούµερο 9016002001.»        
Ακολουθεί τρέηλερ του σταθµού που πληροφορεί το κοινό για τη δορυφορική 
εκποµπή του.  Μουσικά βιντεοκλιπ. 
 
Β.  Κατά την 9.6.2007 προβλήθηκαν τα εξής :  
Προβάλλεται διαφηµιστικό µήνυµα τηλεγνωριµιών µέσω τηλεφωνικών γραµµών 
υψηλής χρέωσης, ενώ παράλληλα άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η 
σήµανση 4ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου µωβ.   Η οθόνη χωρίζεται σε 2 µέρη: 
αροστερά προβάλλονται διαδοχικά νεαρές γυναίκες που λικνίζονται, χαϊδεύονται ή 
ανασηκώνουν αισθησιακά τα φορέµατά τους κοιτώντας το φακό ενώ δεξιά 
προβάλλονται σταθερά 4 τηλεφωνικοί αριθµοί υψηλής χρέωσης (90 111 241 987, 
901 2004 398, 901 6943 295 και 901 1600165) καθώς και ένας κωδικός («Α2» στο 
«4838»). Αναγράφεται επίσης σταθερά µε αρκετά µικρότερη, αλλά ευκρινή 
γραµµατοσειρά από αυτή που χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα επικοινωνίας η 
χρέωση Audiotex S.A. (1,52€/1´από κινητό, 2,38€/1΄ από σταθερό και 1,43€/ sms). 
Εγγραφή 2 sms Αναγράφεται επίσης ότι οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.. Γραµµή 
παραπόνων: 210 8119914 Καθ’ όλη τη διάρκεια ακούγεται µουσική.  ∆ιαφηµίσεις.  
Ακολουθεί τρέηλερ του σταθµού για την εκποµπή του «Gossip style» ∆ιαφηµίσεις.  
Προβάλλεται σήµα καταλληλότητας 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο και 
την ένδειξη : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ .  Προβάλλεται 
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διαφηµιστικό µήνυµα τηλεγνωριµιών µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης 
και sms, ενώ παράλληλα άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.   Στο πάνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: 
tv amaze ADULTZONE, ΘΕΛΕΙΣ HOT VIDEOS??ΣΤΕΙΛΕ ΑΑ ΣΤΟ 4949. Στο 
κέντρο της οθόνης δεσπόζει εικόνα που παρουσιάζει ηµίγυµνες γυναίκες να χορεύουν 
και να λικνίζονται προκλητικά επιδεικνύοντας σε πρώτο πλάνο γυµνά επίµαχα 
σηµεία του σώµατός τους. Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονται τα ακόλουθα: 
ΚΑΝΕ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΣΤΕΙΛΕ Ε3 στο 4874 ή 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΤΟ 901 902 3315 από ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΚΙΝΗΤΟ ΖΩΝΤΑΝΑ!!! 
(ΧΡΕΩΣΗ: €1,43/ sms, σταθερό  €0;36€/10´΄,  1x€3,50/ VIDEO) Χρησιµοποιείται το 
ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς και ελαφρώς 
µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων. ∆εν υπάρχει σπηκάζ, παρά 
µόνο µουσική υπόκρουση.  Εν συνεχεία προβάλλονται αποσπάσµατα από διάφορα 
µεµονωµένα αισθησιακά video µε την ανάλογη µουσική υπόκρουση και σπηκάζ από 
αισθησιακή γυναικεία φωνή: 
«Θέλεις παρέα; Πάρε µε σε αυτό το τηλέφωνο που βλέπεις στην οθόνη από σταθερό 
ή κινητό και µίλησέ µου ζωντανά.»Επί της οθόνης αναγράφεται: ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ 
ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΚΙΝΗΤΟ 9019023233ΧΡΕΩΣΗ AMAZE 
0,36€/10´΄ σταθ., 0,25€/10´΄ κιν. (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.)Χρησιµοποιείται 
εµφανώς µικρότερο µέγεθος γραµµατοσειράς για  τον καθορισµό των χρεώσεων από 
τη γραµµατοσειρά αναγραφής των τηλεφωνικών αριθµών. 
 «Μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις και να το δεις σε βίντεο στο κινητό σου. Στείλε τον 
κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 4578 κι όλα τα άλλα άστα σε µένα.» 
Επί της οθόνης αναγράφεται:  
ADULTMOBILE.GR by amaze                                  VIRTUAL SEX 
                                                                             ΣΤΕΙΛΕ VS στο4578 
www.adultmobile.gr-www.sms4u.gr 
ΧΡΕΩΣΗ:AMAZE 1,19€/ sms (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.) 
Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
και τον καθορισµό των χρεώσεων. 
Προβάλλεται ακολούθως διαφηµιστικό µήνυµα τηλεγνωριµιών µέσω τηλεφωνικών 
γραµµών υψηλής χρέωσης και sms, ενώ παράλληλα άνω δεξιά της οθόνης 
προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.  
Στο πάνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: tv amaze ADULTZONE, ΘΕΛΕΙΣ HOT 
VIDEOS??ΣΤΕΙΛΕ ΑΑ ΣΤΟ 4949. Στο κέντρο της οθόνης δεσπόζει εικόνα που 
παρουσιάζει ηµίγυµνες γυναίκες να χορεύουν και να λικνίζονται προκλητικά 
επιδεικνύοντας σε πρώτο πλάνο γυµνά επίµαχα σηµεία του σώµατός τους. Στο κάτω 
µέρος της οθόνης αναγράφονται τα ακόλουθα: ΚΑΝΕ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, 
ΣΤΕΙΛΕ Ε3 στο 4874 ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΤΟ 901 902 3315 από ΣΤΑΘΕΡΟ ή 
ΚΙΝΗΤΟ ΖΩΝΤΑΝΑ!!! (ΧΡΕΩΣΗ: €1,43/ sms, σταθερό  €0;36€/10´΄,  1x€3,50/ 
VIDEO) Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς 
αριθµούς και ελαφρώς µικρότερο µέγεθος για τον καθορισµό των χρεώσεων. ∆εν 
υπάρχει σπηκάζ, παρά µόνο µουσική υπόκρουση.  Ακολουθεί έτερο διαφηµιστικό 
µήνυµα τηλεγνωριµιών µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης και sms, ενώ 
παράλληλα άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  
µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.  Στο πάνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: tv amaze 
ADULTZONE. ΚΑΝΕ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ. 
ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΣΤΕΙΛΕ Ε3 στο 4874. 
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Στο κέντρο της οθόνης δεσπόζει εικόνα που παρουσιάζει ηµίγυµνες γυναίκες να 
χορεύουν και να λικνίζονται προκλητικά επιδεικνύοντας σε πρώτο πλάνο γυµνά 
επίµαχα σηµεία του σώµατός τους. Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονται τα 
ακόλουθα: 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 
Μόνο από κινητό                                                   ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
VODAFONE       909 909 6612 
ΧΡΕΩΣΗ: €1,43/ sms, κινητό €0,43/10´΄ 
Χρησιµοποιείται εµφανώς µικρότερο µέγεθος γραµµατοσειράς για  τον καθορισµό 
των χρεώσεων από τη γραµµατοσειρά αναγραφής των τηλεφωνικών αριθµών. ∆εν 
υπάρχει σπηκάζ, παρά µόνο µουσική υπόκρουση. Ακολούθως προβάλλεται 
διαφηµιστικό µήνυµα HOT VIDEOS µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης 
και sms, ενώ παράλληλα άνω δεξιά της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο.   Στο πάνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: 
ADULTMOBILE tv amaze  ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ HOT VIDEOS??ΣΤΕΙΛΕ ΑΑ 
ΣΤΟ 4949.  Η οθόνη επιµερίζεται στα δύο. Στο δεξί της µέρος κυριαρχεί αισθησιακή 
εικόνα σε ειδικό πλαίσιο που εναλλάσσεται και στο εσωτερικό της αναγράφονται: 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ 9019023315. 
ΣΤΑΘΕΡΟ:€0,36/10´΄, ΚΙΝΗΤΟ:€0,25/10´΄ Απεικονίζεται εξίσου και η ελληνική 
σηµαία δίπλα στο τηλέφωνο.  Στο αριστερό µέρος της οθόνης παρουσιάζονται  
µικρότερα παράθυρα µε εναλλασσόµενες εικόνες κι αντίστοιχες λεζάντες και 
κωδικούς αριθµούς(π.χ. 72433, 72459): HARD, BLOWS, ANAL SHOTS, 
MAN2MAN. TRANS, HARDCORE. Σε όλα τα παράθυρα ενυπάρχει σήµανση 5ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο. Πάνω από αυτά τα εναλλασσόµενα 
παράθυρα αναγράφεται HOT VIDEOS ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ ενώ στο κάτω µέρος 
παροτρύνεται ο θεατής να στείλει µήνυµα ως εξής: ΣΤΕΙΛΕ Α8 (ΚΕΝΟ) ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ VIDEO στο 4949. ΧΡΕΩΣΗ:€3,50/VIDEO. Μέσα σε κύκλο 
αναγράφεται   ΜΕ 1 ΜΟΝΟ sms.  Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν δύο µικρά 
παράθυρα µε φωτογραφίες, µε καλυµµένα τα µάτια των εικονιζοµένων κι 
αναγράφονται τα εξής: SMS PHOTODATE! ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΤΟ 
ΜΕ ΜΜS ΣΤΟ date@magicline.gr  ΣΤΕΙΛΕ ΜΕ SMS Ε3 στο 4874  ΧΡΕΩΣΗ: 
€1,43/ SMS  Χρησιµοποιείται εµφανώς µικρότερο µέγεθος γραµµατοσειράς για  τον 
καθορισµό των χρεώσεων από τη γραµµατοσειρά αναγραφής των τηλεφωνικών 
αριθµών. ∆εν υπάρχει σπηκάζ, παρά µόνο µουσική υπόκρουση. 
Εν συνεχεία προβάλλονται αποσπάσµατα από διάφορα µεµονωµένα αισθησιακά 
video µε την ανάλογη µουσική υπόκρουση και σπηκάζ από αισθησιακή γυναικεία 
φωνή: «Μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις και να το δεις σε βίντεο στο κινητό σου. Στείλε 
τον κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 4578 κι όλα τα άλλα άστα σε µένα.» 
Επί της οθόνης αναγράφεται:  
ADULTMOBILE.GR by amaze                                  VIRTUAL SEX 
                                                                             ΣΤΕΙΛΕ VS στο4578 
www.adultmobile.gr-www.sms4u.gr 
ΧΡΕΩΣΗ:AMAZE 1,19€/ sms (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.) 
Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
και τον καθορισµό των χρεώσεων.«Θέλεις παρέα; Πάρε µε σε αυτό το τηλέφωνο που 
βλέπεις στην οθόνη από σταθερό ή κινητό και µίλησέ µου ζωντανά.» 
Επί της οθόνης αναγράφεται: ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Η 
ΚΙΝΗΤΟ 9019023233 
ΧΡΕΩΣΗ AMAZE 0,36€/10´΄ σταθ., 0,25€/10´΄ κιν. (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.) 
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Χρησιµοποιείται εµφανώς µικρότερο µέγεθος γραµµατοσειράς για  τον καθορισµό 
των χρεώσεων από τη γραµµατοσειρά αναγραφής των τηλεφωνικών αριθµών. 
Ακολουθεί τρέηλερ του σταθµού που πληροφορεί το κοινό για τη δορυφορική 
εκποµπή του.  ∆ιαφηµίσεις.  Προβάλλεται σήµα καταλληλότητας 5ης κατηγορίας  µε 
χρώµα πλαισίου κόκκινο και την ένδειξη : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ .  Ακολούθως προβάλλεται διαφηµιστικό µήνυµα HOT VIDEOS 
µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης και sms, ενώ παράλληλα άνω δεξιά 
της οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου 
κόκκινο.   Στο πάνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: ADULTMOBILE tv amaze  
ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ HOT VIDEOS??ΣΤΕΙΛΕ ΑΑ ΣΤΟ 4949.  Η οθόνη 
επιµερίζεται στα δύο. Στο δεξί της µέρος κυριαρχεί αισθησιακή εικόνα σε ειδικό 
πλαίσιο που εναλλάσσεται και στο εσωτερικό της αναγράφονται: ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ 
ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ 9019023315. 
ΣΤΑΘΕΡΟ:€0,36/10´΄, ΚΙΝΗΤΟ:€0,25/10΄ Απεικονίζεται εξίσου και η ελληνική 
σηµαία δίπλα στο τηλέφωνο.  Στο αριστερό µέρος της οθόνης παρουσιάζονται  
µικρότερα παράθυρα µε εναλλασσόµενες εικόνες κι αντίστοιχες λεζάντες και 
κωδικούς αριθµούς(π.χ. 72433, 72459): HARD, BLOWS, ANAL SHOTS, 
MAN2MAN. TRANS, HARDCORE. Σε όλα τα παράθυρα ενυπάρχει σήµανση 5ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο. Πάνω από αυτά τα εναλλασσόµενα 
παράθυρα αναγράφεται HOT VIDEOS ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ ενώ στο κάτω µέρος 
παροτρύνεται ο θεατής να στείλει µήνυµα ως εξής: ΣΤΕΙΛΕ Α8 (ΚΕΝΟ) ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ VIDEO στο 4949. ΧΡΕΩΣΗ:€3,50/VIDEO. Μέσα σε κύκλο 
αναγράφεται   ΜΕ 1 ΜΟΝΟ sms.  Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν δύο µικρά 
παράθυρα µε φωτογραφίες, µε καλυµµένα τα µάτια των εικονιζόµενων κι 
αναγράφονται τα εξής: SMS PHOTODATE! ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΤΟ 
ΜΕ ΜΜS ΣΤΟ date@magicline.gr 
ΣΤΕΙΛΕ ΜΕ SMS Ε3 στο 4874 
ΧΡΕΩΣΗ: €1,43/ SMS 
Χρησιµοποιείται εµφανώς µικρότερο µέγεθος γραµµατοσειράς για  τον καθορισµό 
των χρεώσεων από τη γραµµατοσειρά αναγραφής των τηλεφωνικών αριθµών. ∆εν 
υπάρχει σπηκάζ, παρά µόνο µουσική υπόκρουση. 
∆ιαφηµίσεις.  Ακολουθεί τρέηλερ του σταθµού που πληροφορεί το κοινό για τη 
δορυφορική εκποµπή του.  ∆ιαφηµίσεις.  Προβάλλεται σήµα καταλληλότητας 5ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο και την ένδειξη : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ.  Εν συνεχεία προβάλλονται αποσπάσµατα από διάφορα 
µεµονωµένα αισθησιακά video µε την ανάλογη µουσική υπόκρουση και σπηκάζ από 
αισθησιακή γυναικεία φωνή: «Μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις και να το δεις σε βίντεο 
στο κινητό σου. Στείλε τον κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 4578 κι όλα τα 
άλλα άστα σε µένα.» 
Επί της οθόνης αναγράφεται:  
ADULTMOBILE.GR by amaze                                  VIRTUAL SEX 
                                                                             ΣΤΕΙΛΕ VS στο4578 
www.adultmobile.gr-www.sms4u.gr 
ΧΡΕΩΣΗ:AMAZE 1,19€/ sms (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.) 
Χρησιµοποιείται το ίδιο µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
και τον καθορισµό των χρεώσεων. «Θέλεις παρέα; Πάρε µε σε αυτό το τηλέφωνο που 
βλέπεις στην οθόνη από σταθερό ή κινητό και µίλησέ µου ζωντανά.» 
Επί της οθόνης αναγράφεται: ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Η 
ΚΙΝΗΤΟ 9019023233  ΧΡΕΩΣΗ AMAZE 0,36€/10´΄ σταθ., 0,25€/10´΄ κιν. 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.) Χρησιµοποιείται εµφανώς µικρότερο µέγεθος 
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γραµµατοσειράς για  τον καθορισµό των χρεώσεων από τη γραµµατοσειρά 
αναγραφής των τηλεφωνικών αριθµών. 
◙ «Μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις και να το δεις σε βίντεο στο κινητό σου. Στείλε τον 
κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 4578 κι όλα τα άλλα άστα σε µένα.» 
Επί της οθόνης αναγράφεται:  
ADULTMOBILE.GR by amaze                                  VIRTUAL SEX 
                                                                             ΣΤΕΙΛΕ VS στο4578 
www.adultmobile.gr-www.sms4u.gr 
ΧΡΕΩΣΗ:AMAZE 1,19€/ sms (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Φ.Π.Α.)  Χρησιµοποιείται το ίδιο 
µέγεθος γραµµατοσειράς για τους τηλεφωνικούς αριθµούς και τον καθορισµό των 
χρεώσεων.  Ακολούθως προβάλλεται διαφηµιστικό µήνυµα HOT VIDEOS µέσω 
τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης και sms, ενώ παράλληλα άνω δεξιά της 
οθόνης προβάλλεται σταθερά η σήµανση 5ης κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου 
κόκκινο.   Στο πάνω µέρος της οθόνης αναγράφεται: ADULTMOBILE tv amaze 
ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ HOT VIDEOS?? ΣΤΕΙΛΕ ΑΑ ΣΤΟ 4949. Η οθόνη 
επιµερίζεται στα δύο. Στο δεξί της µέρος κυριαρχεί αισθησιακή εικόνα σε ειδικό 
πλαίσιο που εναλλάσσεται και στο εσωτερικό της αναγράφονται: ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ 
ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ 9019023315. 
ΣΤΑΘΕΡΟ:€0,36/10´΄, ΚΙΝΗΤΟ:€0,25/10´΄ Απεικονίζεται εξίσου και η ελληνική 
σηµαία δίπλα στο τηλέφωνο.  Στο αριστερό µέρος της οθόνης παρουσιάζονται  
µικρότερα παράθυρα µε εναλλασσόµενες εικόνες κι αντίστοιχες λεζάντες και 
κωδικούς αριθµούς(π.χ. 72433, 72459): HARD, BLOWS, ANAL SHOTS, 
MAN2MAN. TRANS, HARDCORE. Σε όλα τα παράθυρα ενυπάρχει σήµανση 5ης 
κατηγορίας  µε χρώµα πλαισίου κόκκινο. Πάνω από αυτά τα εναλλασσόµενα 
παράθυρα αναγράφεται HOT VIDEOS ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ ενώ στο κάτω µέρος 
παροτρύνεται ο θεατής να στείλει µήνυµα ως εξής: ΣΤΕΙΛΕ Α8 (ΚΕΝΟ) ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ VIDEO στο 4949. ΧΡΕΩΣΗ:€3,50/VIDEO. Μέσα σε κύκλο 
αναγράφεται   ΜΕ 1 ΜΟΝΟ sms.  Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν δύο µικρά 
παράθυρα µε φωτογραφίες, µε καλυµµένα τα µάτια των εικονιζοµένων κι 
αναγράφονται τα εξής: SMS PHOTODATE! ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΤΟ 
ΜΕ ΜΜS ΣΤΟ date@magicline.gr ΣΤΕΙΛΕ ΜΕ SMS Ε3 στο 4874ΧΡΕΩΣΗ: €1,43/ 
SMS Χρησιµοποιείται εµφανώς µικρότερο µέγεθος γραµµατοσειράς για  τον 
καθορισµό των χρεώσεων από τη γραµµατοσειρά αναγραφής των τηλεφωνικών 
αριθµών. ∆εν υπάρχει σπηκάζ, παρά µόνο µουσική υπόκρουση. 
 
Με την από 29.6.2007 καταγγελία η οποία έχει εισαχθεί στο Ε.Σ.Ρ. µε Α.Π. 
9457/2.7.2007, έχουν αναφερθεί διάφορες εκτροπές του ως άνω τηλεοπτικού 
σταθµού και προς απόδειξη της καταγγελίας έχει υποβληθεί µετ΄ αυτής σε DVD η 
ροή προγράµµατος της 28.5.2007 και της 9.6.2007. Το Ε.Σ.Ρ. προς εξακρίβωση της 
αληθείας των καταγγελοµένων, εκζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθµό µε το Α.Π. 
9946/11.7.2007 έγγραφό του την εντός 2 εργασίµων ηµερών υποβολή της ροής 
προγράµµατος του σταθµού κατά τις ως άνω δύο ηµέρες.  Ο τηλεοπτικός σταθµός µε 
το από 13.7.2007 έγγραφό του ισχυρίστηκε ότι δεν δύναται να εκπληρώσει την ως 
άνω νόµιµη υποχρέωσή του ως εκ του ότι ο αρµόδιος υπάλληλος αυτού βρίσκεται σε 
άδεια έως τις 15.8.2007.  ΄Όµως παρότι παρήλθε η εν λόγω ηµεροµηνία, δεν 
υποβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό η ροή προγράµµατος, γι΄ αυτό και το Ε.Σ.Ρ. 
µε το Α.Π. 12943/24.9.2007 έγγραφό του, εκζήτησε εκ νέου από τον τηλεοπτικό 
σταθµό την επιβολή ροής προγράµµατος.  Επειδή ο τηλεοπτικός σταθµός δεν 
εξεπλήρωσε και πάλι την εν λόγω υποχρέωσή του, το Ε.Σ.Ρ. µε την Α.Π. 
15951/12.10.2007 κλήση του κάλεσε τον τηλεοπτικό σταθµό προς παροχήν 
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εξηγήσεων.  Για την ως άνω εκτροπή, ως και για τις κατωτέρω εκτιθέµενες άλλες 
εκτροπές.  Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την συζήτηση της υποθέσεως κατέθεσε 
DVD στο οποίο όπως προκύπτει εκ του από 17.12.2007 εγγράφου της εις το Ε.Σ.Ρ. 
υπηρετούσης υπαλλήλου η ροή προγράµµατος έχει διαφορετική διάταξη από εκείνη 
που διαλαµβάνεται στο DVD που υπέβαλλε ο καταγγέλλων.  Ανεξαρτήτως όµως της 
αδικαιολογήτου καθυστερήσεως του τηλεοπτικού σταθµού προς άµεση υποβολή της 
εκζητηθείσης ροής προγράµµατος, εκ της παρατηρήσεως της ροής προγράµµατος της 
ροής προγράµµατος των ως άνω δύο ηµερών προκύπτει ότι  Α. Και στις δύο ηµέρες 
σε διάρκεια µιάς ώρας προβλήθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 12΄ 24΄΄ και 14΄ 24΄΄ 
αντιστοίχως καθ΄ υπέρβασιν του νοµίµου ορίου των 12΄ την ώρα.  Β. Κατά την 
αναφορά αριθµών τηλεφώνων υψηλής χρέωσης, η τιµή χρέωσης αναφέρεται σε 
µικρότερη ή πολύ µικρότερη γραµµατοσειρά από εκείνη του αριθµού τηλεφώνου.  Γ. 
Μετά την 24:00 ώρα προβάλλονται video µε νέες γυναίκες που λικνίζονται ή 
χαϊδεύουν το σώµα τους, προβάλλονται τα γενετικά τους όργανα και σκηνές 
αυνανισµού, σκηνές σεξουαλικές µεταξύ γυναικών ή µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
µε παράλληλη παρότρυνση των τηλεθεατών να επικοινωνήσουν µε τηλεφωνικές 
γραµµές υψηλής χρέωσης».  Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά επιβλήθηκε 
στον ως άνω τηλεοπτικό σταθµό µε την εν λόγω απόφαση, η διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 40.000 ευρώ.  ∆εν προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που 
αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω απόφασης του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων δεκτών 
πραγµατικών περιστατικών.  Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και 
πρέπει να απορριφθεί.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΓΚΡΟΥΒΙ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ 10, 
κατά της 2/8.1.2008 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 13η Μαρτίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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