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Σήµερα ηµέρα Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών εκ των 
µελών, ο Γιάννης Παπακώστας. 

 
 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από  
την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε.   ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο TRM  
Νοµού Γρεβενών, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε 18η Νοεµβρίου 2008. 

 
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.  
 
 
II. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Καν. 2/1991, κατά το οποίο µία εκποµπή στο σύνολό της 
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές. 
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ΙΙI. 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 από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 
 
 
 
 
Αιτιολογικό 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού TRM  Νοµού Γρεβενών και της εταιρείας η 
οποία παράγει το κατωτέρω τηλεπαιχνίδι µε την επωνυµία TORNA MEDIA καθώς 
και των υποβληθέντων υποµνηµάτων, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Προβάλλεται από 
τον τηλεοπτικό σταθµό τηλεπαιχνίδι µε τον τίτλο CALL FOR CACH στο οποίο 
µπορούν να συµµετάσχουν οι τηλεθεατές χρησιµοποιούντες : 

1. Την υπ΄αριθµ. τηλεφωνική συσκευή  9016006565  από σταθερό νε χρέωση 
1.43 ευρώ ανά κλήση ανεξαρτήτως διάρκειας αναµονής. 

2. Την υπ΄αριθµ. τηλεφωνική συσκευή  9015002525  από κινητό µε χρέωση 1,52 
ευρώ ανά λεπτό. 

3. Με γραπτό µήνυµα SMS-K1 από κινητό τηλέφωνο στον αριθµό 54070 µε 
χρέωση 1,43 ευρώ. 

Παρότι το παιχνίδι πραγµατοποιείται µε ερωτήσεις απλοϊκού τύπου δια της χρήσεως 
των ως άνω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης, δεν υφίσταται άµεση 
ανταπόκριση µε αποτέλεσµα την οικονοµική επιβάρυνση των συµµετεχόντων στο 
τηλεπαιχνίδι.  Ειδικότερα καίτοι στην υπό τον αριθµό 2 ως άνω δυνατότητα 
τηλεφωνικής επικοινωνίας από κινητό αναφέρεται χρέωση 1,52 ευρώ ανά λεπτό, 
βέβαιον είναι ότι εφόσον η επικοινωνία ή αναµονή διαρκεί πλέον του λεπτού 
χρεώνεται η τηλεφωνική συσκευή του συµµετέχοντος στο τηλεπαιχνίδι.  Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι το Ε.Σ.Ρ. έχει απευθύνει το υπ΄αριθµ. 961/ΕΣ/12.9.2008 έγγραφο προς 
την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς το σκοπό όπως γίνει έρευνα για την 
ενδεχοµένη παραβίαση διατάξεων του ποινικού νόµου.   Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση  του 
προστίµου.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως, καθώς και το µέλος Εύη 
∆εµίρη κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της οριστικής 
διακοπής της εκποµπής, η οποία για την συγκρότηση πλειοψηφίας προσχώρησε στην 
διοικητική κύρωση του προστίµου. 
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Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχει 
επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 284/19.7.2008, 511/14.10.2008 
διοικητικές κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 20.000 ευρώ.   
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε.   ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο TRM  Νοµού 
Γρεβενών τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000 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 εταιρίας «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στα 
Γρεβενά, µε ΑΦΜ 099922462, ∆.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 
2. Του Γεώργιου Χονδρογιάννη, µε ΑΦΜ 017610709, ∆.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ως 
Προέδρου του ∆.Σ και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της εταιρείας. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η ∆εκεµβρίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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