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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου 2004 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης  και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Αργύριος Καρράς Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος  
∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV 
Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 7η Σεπτεµβρίου 2004, 

κατά την οποία δεν εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος  του τηλεοπτικού σταθµού, 
καίτοι είχε κλητευθεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 11866/1.9.2004 πρόσκληση του 
Προέδρου του ΕΣΡ, η οποία κοινοποιήθηκε δια τηλεοµοιοτύπου, όπως 
προκύπτει εκ της από 1.9.2004 επιβεβαιώσεως. 

 
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 Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο 
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους 
µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.  
 
ΙΙ. Τα άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 22  του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία η τηλεόραση 
συνιστά δηµοσία λειτουργία προς εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος . 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 8 του Π/∆τος 100/2000 κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα 
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της δυσµενούς επίδρασης που 
µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και 
πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων ενώ εξάλλου σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα 
ειδικό σύµβολο το οποίο µεταδίδεται επί της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος ή σε καθορισµένο τµήµα αυτής.  
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ΙV.Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π/∆τος 100/2000 κατά το οποίο υφίσταται η υποχρέωση 
αναφοράς στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ της τιµής 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 να ανακοινώνεται ο αριθµός της 
τηλεπικοινωνιακής γραµµής που παρέχει τις υπηρεσίες. 
 
V. Το άρθρο 4, παρ. 2 περ. ζ΄ του Κανονισµού 3/1991 του Ε.Σ.Ρ. κατά το οποίο ο 
τηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις οι οποίες εκµεταλλεύονται 
τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων  
 
VI. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο  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 
 
Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο m.TV  λειτουργεί δυνάµει της υπ΄ 
αριθ. 19203/Ε/9.9.1993 αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως έχει µετά την υπ΄ 
αριθ. 11353/Ε/7.6.1994 απόφαση των αυτών Υπουργών και είναι εθνικής εµβέλειας. 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας των 
παρακάτω εκποµπών προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Το Ε.Σ.Ρ. παρακολούθησε επί 24ώρου βάσεως το πρόγραµµα του τηλεοπτικού 
σταθµού κατά την 8η Μαΐου 2004, 9η Μαΐου 2004, 10η Ιουλίου 2004 και 11η Ιουλίου 
2004. Κατά την πρώτη ηµέρα η τηλεοπτική εκποµπή «ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» 
διήρκησε 1 ώρα και 58΄, τη δεύτερη ηµέρα η αυτή εκποµπή διήρκησε 3 ώρες και 9΄, 
την Τρίτη ηµέρα η αυτή εκποµπή διήρκησε 4 ώρες και 21΄ και την Τετάρτη ηµέρα η 
αυτή εκποµπή διήρκησε 4 ώρες και 32΄. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω εκποµπών δεν 
προβλήθηκε καθόλου η σήµανση περί καταλληλότητος ή µη της εκποµπής για τους 
ανηλίκους. Εξάλλου κατά τη 10η Ιουλίου 2004 και από ώρας 08.0 έως 08.28 
προβλήθηκε η αυτή εκποµπή µε τηλεπαρουσιάστρια αστρολόγο- µελλοντολόγο και 
ερευνήτρια ταρώ η οποία κάλεσε τους τηλεθεατές να επικοινωνήσουν µαζί της προς 
παροχή πληροφοριών για προσωπικά τους θέµατα. ∆ια της χρήσεως τηλεφωνικών 
γραµµών υψηλής χρέωσης. Όµως ενώ έπρεπε η τιµή χρέωσης να αναφέρεται ανά 
πρώτο λεπτό και µε γραµµατοσειρά ίση µε το µέγεθος µε τους αριθµούς των 
τηλεφώνων στην οθόνη αναφερόταν η τιµή χρέωσης ανά 15 λεπτά και µε 
γραµµατοσειρά µικροτέρου µεγέθους του αριθµού τηλεφώνου. Η αυτή εκτροπή 
πραγµατοποιήθηκε από 12:32 έως 12:59 της αυτής ηµέρας κατά τη διάρκεια οµοίας 
εκποµπής µε άλλη τηλεπαρουσιάστρια αστρολόγο- µελλοντολόγο. Πρόκειται περί 
εκποµπών µε τις οποίες γίνεται συγκεκαλυµµένη διαφήµιση του Κέντρου Ισχυρής 
Ενόρασης και εντεύθεν περί διαφηµίσεως η οποία εκµεταλλεύεται τις προλήψεις και 
τις δεισιδαιµονίες των τηλεθεατών. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται περί εκποµπής η 
οποία δεν εξασφαλίζει την ποιοτική στάθµη που αξιώνει η προαναφερθείσα διάταξη 
του Συντάγµατος και επιβάλλει η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Ενδείκνυται όπως 
για τις τρεις πρώτες εκτροπές, δηλ. α) της µη σηµάνσεως των εκποµπών β) της µη 
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αναγραφής της τιµής χρέωσης ανά πρώτο λεπτό και µε γραµµατοσειρά προσήκοντος 
µεγέθους και γ) της συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως και για την τελευταία τοιαύτη της 
υποβάθµισης επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου και για την 
τελευταία τοιαύτη δηλαδή της υποβαθµισµένης εκποµπής, η κύρωση της οριστικής 
διακοπής της εκποµπής µε τον τίτλο «ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ». 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 0,8 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εκ 2.571.028 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 3.205.818.129 
δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον προαναφερόµενο 
σταθµό, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 50.000 ευρώ. 
 
Μειοψήφησε εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης κατά τον οποίο το εν λόγω 
πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 20.000 ευρώ.  
 

 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. τη 
διοικητική κύρωση α) τη διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της εκποµπής µε 
τον τίτλο «ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» και β) του προστίµου 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  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην 
οδό 26ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, µε ΑΦΜ 094296181  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

2. Του Γεωργίου Ξανθόπουλου του ∆ηµητρίου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, 
στην οδό Αναλήψεως 28, µε ΑΦΜ 019060322, ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 7η  Σεπτεµβρίου 2004. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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