
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  442233//2244..77..22000077  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 24 Ιουλίου 2007 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, 
Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,  Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος 
Τσουράκης.  Απών ο Νέστορας Κουράκης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού ΒΕΡΓΙΝΑ TV   Νοµού Θεσσαλονίκης ενδεχόµενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η  Ιουλίου 2007. 

 
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 7 παρ. 1 του Καν. 2/1991, κατά το οποίο µία εκποµπή στο σύνολό της 
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές. 
 
ΙΙΙ. 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. 
 
 
 
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού ΒΕΡΓΙΝΑ TV   Νοµού Θεσσαλονίκης και του υποβληθέντος υποµνήµατος,  
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράµµατος «CALL 

 1



4 CASH» της 14.12.2006, από ώρας 08:00 έως 16:00 συµµετείχε στο τηλεπαιχνίδι η 
Φανή Καραΐτση.  Η συµµετοχή γίνεται δια της χρήσεως τηλεφωνικής γραµµής 
υψηλής χρέωσης 090.  Καίτοι όµως η ως άνω παίκτρια έκανε χρήση της τηλεφωνικής 
γραµµής, της εδόθη η απάντηση «περιµένετε στο ακουστικό σας» επί µακρόν, χωρίς 
να καταστεί δυνατή εντέλει η επικοινωνία για να συµµετάσχει στο τηλεπαιχνίδι και 
εφόσον επιτύχει να λάβει το προαναγγελόµενο δώρο.  Αποτέλεσµα της αναµονής 
ήταν η υπερβολική χρέωση της τηλεφωνικής της συνδέσεως και η εντεύθεν ζηµία της 
µε αντίστοιχη ωφέλεια του τηλεοπτικού σταθµού.  Οµοία καταγγελία έχει γίνει και 
από τον Σταύρο Βιτάλη, του οποίου  τα παιδιά προσπάθησαν να συµµετάσχουν στο 
τηλεπαιχνίδι, µε αποτέλεσµα την υπερβολική χρέωση της τηλεφωνικής τους 
συνδέσεως.  Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης 
Λασκαρίδης κατά τον οποίο από τα εκτιθέµενα πρόκειται περί εγκλήµατος απάτης, 
για το οποίο αρµόδια είναι τα ποινικά δικαστήρια της χώρας. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό ΒΕΡΓΙΝΑ TV   Νοµού Θεσσαλονίκης τη 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως κατά τις εκποµπές τηλεπαιχνιδιών µη 
παραπλανά τους τηλεθεατές,  µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 24η Ιουλίου 2007. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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