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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Μαρτίου 2005 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 από 10.2.2005 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
EXTRA CHANNEL-3 κατά της υπ’ αριθ. 7/4.1.2005  κυρωτικής αποφάσεως 
αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2005. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 
ραδιοφωνία και η τηλεόραση 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 ραδιοτηλεοπτικών 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 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του 
τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 Νοµού Αττικής  προέκυψαν τα εξής: 
Με την απόφαση 7/4.1.2005  έγιναν δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: «Α. 
Την 26ην Αυγούστου 2004 κατά τη διάρκεια της εκποµπής  µε τίτλο «ΚΟΚΚΙΝΑ 
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ΧΕΙΛΗ» από τον τηλεπαρουσιαστή παρασχέθησαν δια τηλεφωνικών γραµµών 
υψηλής χρέωσης συµβουλές αστρολόγων, δηλαδή υπηρεσίες αστροπροβλέψεων. 
 
Β. Την 27ην Αυγούστου 2004 κατά τη διάρκεια εκποµπής µε τον αυτόν τίτλο 
παρεσχέθησαν επίσης  δια τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης συµβουλές 
αστρολόγων, δηλαδή υπηρεσίες αστροπροβλέψεων. 
 
Γ. Την 9ην Σεπτεµβρίου 2004 κατά τη διάρκεια εκποµπής µε τον αυτό τίτλο η 
τηλεπαρουσιάστρια ανέφερε τα εξής: «Είµαστε εδώ για να µιλήσουµε, να παίξουµε, 
για να κερδίσετε πλούσια δώρα και πλούσιες αστρολογικές προβλέψεις από τον κ. 
Χορταρέα. Το τηλέφωνο που µπορείτε να µας καλέσετε είναι 9011230 ή 240 για 
παιχνίδι και πολύ κουβεντούλα». Επακολούθησε η ακόλουθη συζήτηση µεταξύ της 
τηλεπαρουσιάστριας, του ως άνω προσώπου και ενός τρίτου προσώπου, ο οποίος 
ήταν ανδρικό µοντέλο.  
«-Παρουσιάστρια: Είµαστε εδώ για να µιλήσουµε, να παίξουµε, για να κερδίσετε 
πλούσια δώρα και πλούσιες αστρολογικές προβλέψεις από τον κ. Χορταρέα. Το 
τηλέφωνο που µπορείτε να µας καλέσετε είναι 9011230 ή 240 για παιχνίδι και πολύ 
κουβεντούλα. 
- Παρουσιάστρια: Καιρός ήταν να έχω και εγώ κάποιον βοηθό. 
- Χορταρέας: Μέχρι τώρα, τόσα χρο΄ναι είχες κάποιον να σου βγάζει το στριγκάκι, 
τώρα έχεις κάποιον να σου τραβάει το στριγκάκι. 
-Μοντέλο: Μπορεί να της το βγάλω κιόλας, που ξέρεις; 
-Χορταρέας: Ορίστε µας. 
-Παρουσιάστρια: Ούτε παραγγελία να σε κάναµε!» 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το στούντιο είχε µαύρο φόντο διακοσµηµένο µε κάρτες στο 
σχήµα κόκκινων χειλέων, υπήρχε τραπέζι µε κόκκινο τραπεζοµάντηλο και στο 
πάτωµα σκορπισµένα κόκκινα και λευκά µπαλόνια, καθώς και γυάλινο µεγάλο µπώλ 
γεµάτο µε αποκαλυπτικά εσώρουχα τύπου «στρίνγκ». Ο κ. Χορταρέας  είπε τα εξής: 
«Τα τηλεφωνικά µας νούµερα στη διάθεσή σας για δικές σας προσωπικές 
προβλέψεις. Για  σας που θέλετε κάποιο προσωπικό ραντεβού να τα πούµε από 
κοντά. ∆εν έχετε παρά να καλέσετε στο νούµερο που προβάλλεται στην οθόνη σας, 
να ζητήσετε το κινητό µου να µε πάρετε αύριο, να κλείσουµε ραντεβού για να τα 
πούµε. Για σας που µατιάζεστε εύκολα, που έχετε κακοτυχία και γλωσσοφαγιά, για 
σας που θέλετε να αποµακρύνετε το µάτι, καλέστε τώρα, αφήστε τα στοιχεία σας στη 
γραµµατεία και εµείς θα σας στείλουµε δώρο το µοναδικό µενταγιόν-φυλαχτό σε όλη 
την Ελλάδα, που αποµακρύνει κακοτυχία και γλωσσοφαγιά από την πρώτη κιόλας 
µέρα. Τέρµα στο µάτι, τέρµα στην κακοτυχία, τέρµα στη γλωσσοφαγιά, αρκεί να µας 
καλέσετε ακόµη και τώρα και αν έχουµε πολλές γραµµές, αφήστε τα στοιχεία σας 
στη γραµµατεία. Τέρµα στο µάτι και στην κακοτυχία. Τέρµα στη γλωσσοφαγιά, αρκεί 
να µας καλέσετε τώρα και να αφήσετε τα στοιχεία σας στη γραµµατεία.». 
Αναµφιβόλως πρόκειται περί υποβαθµισµένων εκποµπών µη ανταποκρινοµένων στην 
από την προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος αξιουµένη ποιότητα. Εξάλλου 
πρόκειται περί εκποµπών µε τις οποίες διαφηµίζεται η παροχή υπηρεσιών πρόβλεψης 
και προσφορά υποτιθεµένων φυλαχτών. Βέβαιον είναι ότι µε τις ως άνω εκποµπές 
διαφηµίζονται υπηρεσίες και αντικείµενα, µε τα οποία γίνεται εκµετάλλευση των 
προλήψεων και των δεισιδαιµονιών των τηλεθεατών. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του 
προστίµου.».  Με βάση αυτές τις παραδοχές το ΕΣΡ επέβαλε στην αιτούσα εταιρεία  
για την ως άνω εκτροπή του τηλεοπτικού σταθµού της την κύρωση του προστίµου 
των 100.000 ευρώ. Όµως κατά την κρατήσασα γνώµη ενόψει της µετά ταύτα 
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συµπεριφοράς του τηλεοπτικού σταθµού, ενδείκνυται η εν µέρει αποδοχή της υπό 
κρίσιν αιτήσεως και η µείωση του επιβληθέντος προστίµου στο ποσό των 50.000 
ευρώ. 
 
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη και 
Γιάννης Παπακώστας, κατ΄ατους οποίους το επιβληθέν πρόστιµο είναι ανάλογο προς 
την γενοµένη εκτροπή του τηλεοπτικού σταθµού και η υπό κρίσιν αίτηση θεραπείας 
θα έπρεπε να απορριφθεί. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
∆έχεται  εν µέρει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας. 
Μεταρρυθµίζει την υπ’ αριθµ. 7/4.1.2005  απόφαση του ΕΣΡ και περιορίζει το 
επιβληθέν στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 
πρόστιµο στο ποσό των 50.000 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 εταιρείας  ΕΧCOM A.E  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9,  µε ΑΦΜ 094316866, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Ηλία Γεωργουλέα του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, στην οδό ∆ηµ. 
Αιγηνίτου 8, µε ΑΦΜ 109830193, ∆.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Μαρτίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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