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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Απριλίου 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 Γιάννης 
Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθµού ANTENNA, ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 5η Απριλίου  2005. 
 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον οι τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών 
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ την τιµή χρέωσης 
ανά πρώτο λεπτό της ώρας, µε τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η 
πραγµατική δυνατότητα να πληροφορείται την τιµή των υπηρεσιών, ενώ εξάλλου η 
ανακοίνωση της τιµής πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον µε την ίδια 
συχνότητα, ένταση, διάρκεια, µορφή και µέγεθος γραµµατοσειράς, µε την οποία 
ανακοινώνεται ο αριθµός της τηλεπικοινωνιακής γραµµής που παρέχει τις υπηρεσίες. 
 
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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ANTENNA,  του υποβληθέντος υποµνήµατος 
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν 
τα ακόλουθα: Κατά την 7ην και 8ην Σεπτεµβρίου 2004 και από 16:30 έως 18:30 ώρας 
προβλήθηκαν οι εκποµπές µε τον τίτλο «SUPER GAME» µε δυνατότητα συµµετοχής 
τηλεθεατών δια της χρήσεως τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης. ΄Όµως ενώ ο 
τηλεοπτικός σταθµός είχε υποχρέωση όπως προβάλλει την τιµή χρέωσης ανά πρώτο 
λεπτό της ώρας µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου, ο 
τηλεοπτικός σταθµός ανέφερε την τιµή χρέωσης µε γραµµατοσειρά µικρότερη του 
αριθµού τηλεφώνου. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ANTENNA τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως κατά την αναφορά 
του αριθµού τηλεφώνου υψηλής χρέωσης από τους τηλεθεατές αναφέρει την τιµή 
χρέωσης µε γραµµατοσειρά τουλάχιστον ίσου µεγέθους µε του αριθµού τηλεφώνου, 
µε την απειλή  επιβολής αυστηροτέρων  κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η Απριλίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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