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Αριθ. 95/1.4.2014Αριθ. 95/1.4.2014

Σήμερα ημέρα Τρίτη 1η Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης.

 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό  τίτλο  ΖΕΥΣ  TV Νομού Λάρισας, 
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  DUMNITZE  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  18η Μαρτίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, 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. 

ΙΙ. Το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β του Π/τος 109/2010, κατά το οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών  μέσων οφείλουν  να  λαμβάνουν  τα  απαραίτητα  μέτρα,  ώστε  οι 
παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες να μην εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και 
προλήψεις των ανθρώπων.

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 από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΖΕΥΣ TV Νομού Λάρισας, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με  την  επωνυμία  DUMNITZE  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.,  του 
υποβληθέντος υπομνήματος, και της παρακολουθήσεως, από  dvds που απέστειλε ο 
τηλεοπτικός  σταθμός,  σαρανταοκτάωρης  ροής  προγράμματος  κατά  την  14  και 
15.10.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Από τις 00:00:47 έως τις 01:07 προβλήθηκε εκπομπή τηλεμαντείας με παρουσιαστή 
τον κ. Χορταρέα με σταθερή σήμανση 3ης κατηγορίας και επεξήγηση «κατάλληλο-
απαραίτητη  η  γονική  συναίνεση»  να  εμφανίζεται  κατά  την  έναρξη  για  4 
δευτερόλεπτα.  Στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  προβάλλεται  σταθερά  ο  τηλεφωνικός 
αριθμός 6977800300 ως τηλέφωνο επικοινωνίας των τηλεθεατών με το κοινό. Δεν 
αναφέρεται  γραπτώς  το  κόστος  κλήσης  και  δεν  λαμβάνει  καμία  κλήση  ο 
παρουσιαστής κατά την διάρκεια της εκπομπής.
Το πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ («Ελλάδα-Θεϊκές Ομορφιές: 
Καστοριά»),  δυο  ξένες  ταινίες,  κινούμενα  σχέδια,  παιδικές  σειρές,  μια  νεανική 
εκπομπή  ποικίλης  ύλης  («New View»),  δύο  μαγνητοσκοπημένες  εκδηλώσεις 
πολιτιστικού  περιεχομένου  («Ηπειρώτικο  Αντάμωμα»,  εκδήλωση  στο  Ζάππειο-
2011),  μια  συζήτηση  με  τον  Δημήτρη  Μαλανούδη  περί  του  μέλλοντος  των 
φωτοβολταϊκών  για  αγρότες,  δυο  ενημερωτικές  εκπομπές  («Thessalia Over»  και 
«Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα») και δελτία ειδήσεων. 
Στις 23:23 έως τις 0:00 για συνολικά 36 λεπτά προβάλλεται εκπομπή τηλεπωλήσεων 
με τίτλο «Ελλήνων Έγερσις» και με κάρτα έναρξης η οποία δηλώνει ότι πρόκειται  
πρόγραμμα τηλεπώλησης. 
Κατά την παρακολούθηση του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού «ΖΕΥΣ TV» 
όπως  απεστάλη στην υπηρεσία  για  την  15  η   Οκτωβρίου  2013  ,   διαπιστώθηκαν  τα 
ακόλουθα:
Από τις 00:23 έως τις 00:58 προβλήθηκε εκπομπή τηλεμαντείας με παρουσιαστή τον 
κ.  Χορταρέα,  με  σταθερή  σήμανση  3ης κατηγορίας  και  επεξήγηση  «κατάλληλο-
απαραίτητη  η  γονική  συναίνεση»  να  εμφανίζεται  κατά  την  έναρξη  για  10 
δευτερόλεπτα. .  Στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλεται σταθερά ο τηλεφωνικός 
αριθμός 6977800300 ως τηλέφωνο επικοινωνίας των τηλεθεατών με το κοινό. Δεν 
αναφέρεται  γραπτώς  το  κόστος  κλήσης  και  δεν  λαμβάνει  καμία  κλήση  ο 
παρουσιαστής κατά την διάρκεια της εκπομπής.
Το πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ («Ελλάδα-Θεϊκές Ομορφιές: 
Κεφαλονιά-Κέρκυρα»),  δυο  ξένες  ταινίες,  κινούμενα  σχέδια,  παιδικές  σειρές,  μια 
νεανική εκπομπή ποικίλης ύλης («New View»), δύο μαγνητοσκοπημένες εκδηλώσεις 
πολιτιστικού περιεχομένου («Ηπειρώτικο Αντάμωμα 2012» και «Αντάμωμα Βλάχων 
2011», μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία για την αγροτική ανάπτυξη, δυο ενημερωτικές 
εκπομπές  («Thessalia Over»  και  «Σχολιάζοντας  την  Επικαιρότητα»)  και  δελτία 
ειδήσεων. 
Στις  0:00 έως  τις  0:23  και  από  τις 23:36  έως  τις  0:00  για  συνολικά  47  λεπτά 
προβάλλεται  εκπομπή τηλεπωλήσεων με  τίτλο  «Ελλήνων Έγερσις»  και  με  κάρτα 
έναρξης η οποία δηλώνει ότι πρόκειται πρόγραμμα τηλεπώλησης. 
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Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας αστρολόγος προσφέρετε προς 
παροχή  υπηρεσιών  συνισταμένων  σε  αστρολογικές  προβλέψεις.  Προβάλλεται  ο 
αστρολόγος,  καθώς  επίσης  οι  αριθμοί  των  τηλεφωνικών  γραμμών  με  τις  οποίες 
επικοινωνούν  οι  τηλεθεατές.  Υποβάλλονται  ερωτήσεις  από  τους  τηλεθεατές  και 
δίδονται  απαντήσεις  από  τον  αστρολόγο  με  βάση  αστρολογικές  προβλέψεις. 
Αναμφιβόλως πρόκειται  περί εκπομπής η οποία εκμεταλλεύεται τις προλήψεις  και 
δεισιδαιμονίες των ανθρώπων, οι οποίοι δια της χρήσεως των τηλεφωνικών γραμμών 
υποβάλλονται  σε  δαπάνες  για  να  λάβουν  ανίκανες  να  προβλέψουν  το  μέλλον 
απαντήσεις. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητας  της  παραβάσεως,  του  εξ  170.917,63  ευρώ 
ύψους  της  επένδυσης  που  έχει  πραγματοποιηθεί  από  τον  εν  λόγω  σταθμό,  του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθμ.  50/15.2.2005, 
572/22.10.2012,  418/2.9.2013  αποφάσεις  του  ΕΣΡ,  διοικητικές  κυρώσεις,  το 
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΖΕΥΣ TV Νομού Λάρισας, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  DUMNITZE  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
Α.Ε., τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 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  ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ  –  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.,  με 
ΑΦΜ 094284839, Δ.Ο.Υ. Β΄ Λαρίσης.
2. Του Απόστολου Καλόγηρου του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 059512417, Δ.Ο.Υ. Ν. 
Ιωνίας Βόλου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  1η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.           

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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