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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 31 Αυγούστου 2003 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, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού BLUE SKY-ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 31η Αυγούστου 2003. 

 
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 ΕΣΡ 
που είναι ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους 
έχει σκοπό την µετάδοση 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 
νεότητας. 

 
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί τον άµεσο 
έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η ποιότητα των προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 
του Συντάγµατος. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. ζ του κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίον ο 
ραδιοτηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις οι οποίες 
εκµεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων. 

 
ΙV. 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 BLUE SKY, της 
παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής αυτού και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η εταιρία µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «BLUE 
SKY» συµµετείχε εµπροθέσµως στη διαγωνιστική διαδικασία εκδόσεως αδείας 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας µε την υπ΄ αριθ. 
6452/Ε//20.3.1998 αίτησή του. Ο ως άνω τηλεοπτικός σταθµός από της 13ης ώρας της 
21ης Μαΐου 2004 προέβαλε εκποµπή µε τον τίτλο «ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ» 
στην οποία συµµετέχουν τηλεθεατές µέσω απλής τηλεφωνικής γραµµής. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της εκποµπής η τηλεπαρουσιάστρια παρέσχε προβλέψεις του 
παρόντος και του µέλλοντος οι οποίες αφορούσαν τηλεθεατές ή συγγενικά τους 
πρόσωπα. Οι προβλέψεις δόθηκαν µε βάση τα ζώδια των συµµετασχόντων 
τηλεθεατών σε συνδυασµό µε εφαρµοσµένη από την τηλεπαρουσιάστρια µέθοδο 
αριθµολογίας. Αναµφιβόλως πρόκειται περί εκµεταλλεύσεως προλήψεων και 
δεισιδαιµονιών των τηλεθεατών και σε κάθε περίπτωση περί υποβαθµισµένης 
εκποµπής µη ανταποκρινοµένη από την προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος 
αξιουµένη ποιοτική στάθµη των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή 
της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό BLUE SKY- ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη προβάλλει 
εκποµπές µε τις οποίες γίνεται εκµετάλλευση των προλήψεων και δεισιδαιµονιών των 
ανθρώπων.  
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 31η Αυγούστου 2003. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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