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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Μαΐου 2006 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης   . 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτητρίας του 
τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΣΑΤ  Νοµού Σάµου, παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 16η Μαΐου 2006. 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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 3 παρ. 2 και 12 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον κάθε σταθµός 
υποχρεούται να µεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του (σήµα). 
 
III. Το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ ζ του Κανονισµού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο ο 
ραδιοτηλεοπτικός σταθµός οφείλει να µη µεταδίδει διαφηµίσεις οι οποίες 
εκµεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων. 

 
IV. Το άρθρο 9 παρ.1 και 6 εδαφ. α του Ν. 2251/1994, κατά το οποίο διαφήµιση είναι 
κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα πλαίσια δραστηριότητος µε στόχο την προώθηση 
της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, ενώ εξάλλου αθέµιτη είναι η διαφήµιση που έχει 
στόχο ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα την πρόκληση ή εκµετάλλευση αισθηµάτων φόβου, 
προλήψεων ή δεισιδαιµονιών. 
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V. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών 
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα την τιµή χρέωσης ανά  1΄ λεπτό 
της ώρας και µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου. 
 
VΙ. Τα άρθρα  7 παρ. 2 και 8 παρ. 1 και του Π. ∆/τος 100/2000, κατά τα οποία στην 
αρχή και στο τέλος µεταδόσεως χρονοθυρίδων τηλεπώλησης µεταδίδεται ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα µε σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόµενο 
του ειδικού αυτού τηλεοπτικού προγράµµατος και οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να 
µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, 
πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ενώ εξ΄άλλου κατά την παράγραφο 3 
του αυτού άρθρου όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες 
ανάλογα µε τον βαθµό της δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό 
τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των 
ανηλίκων, γι΄αυτό σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύµβολο, το οποίο 
µεταδίδεται επί της οθόνης, σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ή σε καθορισµένο 
τµήµα αυτής. 

 
VΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις ή µη κυρωτικές συστάσεις. 
 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΣΑΤ  Νοµού Σάµου και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
1η µαγνητοταινία: Καταγραφή προγράµµατος 
 
Ηµεροµηνία µετάδοσης: 20/08/05 
Ώρα έναρξης: 10:37 (σύµφωνα µε το αυτοκόλλητο) 
Παρατηρήσεις: Το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού απουσιάζει. Ενδιάµεσα των 
τηλεοπτικών προγραµµάτων πέφτει καρτέλα µε το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού 
ΣΑΤ-Σαµιακή τηλεόραση. Επίσης, κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του προγράµµατος, 
στο κάτω µέρος της οθόνης «τρέχουν» ειδήσεις, πληροφορίες για τους πολίτες, 
διαφηµίσεις τοπικών επιχειρήσεων, κοινωνικά και πολιτιστικά νέα και ενδιάµεσα 
υπάρχει και το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού (ΣΑΤ). Κατά τη διάρκεια της 
προβολής των ειδήσεων αυτών παρουσιάζεται δύο φορές ένας τετραψήφιος αριθµός 
στον οποίο οι τηλεθεατές µπορούν να στέλνουν µηνύµατα στον ραδιοφωνικό σταθµό 
«ΡΑ∆ΙΟ ΣΑΜΟΣ» µε τα προβλήµατα ή τα σχόλια τους και µε χρέωση 50 λεπτά ανά 
µήνυµα. Η χρέωση αναγράφεται µε γραµµατοσειρά ιδίου µεγέθους µε τη 
γραµµατοσειρά µε την οποία αναγράφεται ο τετραψήφιος αριθµός αποστολής των 
γραπτών µηνυµάτων. Σήµανση δεν υπάρχει. 
 
 
Ώρα έναρξης                          Περιεχόµενο                                                     ∆ιάρκεια 
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10:37:17 Εκποµπή χαρτοµαντείας µε τη 
µελλοντολόγο Λευκή. Ο τρόπος 
επικοινωνίας (γραµµή υψηλής χρέωσης 90-
11) προβάλλεται στην κάτω πλευρά της 
οθόνης µε την ένδειξη: ΛΕΥΚΗ 
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Η χρέωση εµφανίζεται στο 
κάτω αριστερά σηµείο της οθόνης και 
αναγράφεται µε γραµµατοσειρά µικρότερη 
από αυτήν της αναγραφής του τηλεφωνικού 
αριθµού υψηλής χρέωσης (90-11). Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, η γραµµατοσειρά 
χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτη λόγω της 
ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, που 
φέρουν όλες οι µαγνητοταινίες που µας 
απέστειλε ο καταγγέλων.  Στο επάνω µέρος 
της οθόνης περνά κυλιόµενη ταινία (crowl): 
Η ∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΥΚΗ, ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ 
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!           
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ). Στο τέλος, 
προβάλλεται στην οθόνη το σήµα εκποµπής 
PLANET ASTRO. 

6΄38΄΄ 

10:43:55 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ 
Σαµιακή τηλεόραση 

24΄΄ 

10:44:19 Εκποµπή τηλεπώλησης: 
ΕΥΡΩΤΗΛΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η ίδια  
εκποµπή (που αφορά τα ίδια προϊόντα) 
επαναλαµβάνεται συνεχόµενα άλλες έντεκα 
φορές. ∆εν εµφανίζεται κανένα ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη ή και 
στην λήξη των εκποµπών αυτών.    

56΄15΄΄ 

11:40:34 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ 
Σαµιακή τηλεόραση 

23΄΄ 

11:40:57 Εκποµπή Τηλεπώλησης: ΤΗΛΕΜΠΟΡΙΚΗ. 
Η ίδια εκποµπή επαναλαµβάνεται και 
δεύτερη φορά. Η εκποµπή ξεκινά και για 
τρίτη φορά αλλά η µαγνητοταινία 
διακόπτεται απότοµα και δεν 
ολοκληρώνεται. Παρακολουθούµε ζωντανά 
την επίδειξη του προϊόντος. ∆εν 

59΄46΄΄ 

 3



εµφανίζεται κανένα ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη ή και 
στην λήξη των εκποµπών αυτών. Αντί 
αυτού στην έναρξη της εκποµπής πριν την 
παρουσίαση του προϊόντος η εκφωνήτρια 
λέει: «Η εκποµπή της Τηλεµπορικής 
ξεκινάει αµέσως τώρα». Στο τέλος της κάθε 
εκποµπής διαφηµίζεται η εταιρεία της 
Τηλεµπορικής και παρουσιάζονται τα τρία 
καταστήµατα της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Βέροια προσκαλώντας τους τηλεθεατές 
να πάνε σε αυτά και να διαλέξουν από τα 
προϊόντα τους.    

12:40:43 Απότοµη διακοπή µαγνητοταινίας  
 
 
 
 
 
2η µαγνητοταινία: Καταγραφή προγράµµατος 
 
Ηµεροµηνία µετάδοσης: 20/08/05 
Ώρα έναρξης: 16:45 (σύµφωνα µε το αυτοκόλλητο) 
Παρατηρήσεις: Το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού απουσιάζει. Ενδιάµεσα των 
τηλεοπτικών προγραµµάτων πέφτει καρτέλα µε το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού 
ΣΑΤ-Σαµιακή τηλεόραση. Επίσης, καθ’όλη τη  διάρκεια του προγράµµατος, στο 
κάτω µέρος της οθόνης «τρέχουν» ειδήσεις, πληροφορίες για τους πολίτες, 
διαφηµίσεις τοπικών επιχειρήσεων, κοινωνικά και πολιτιστικά νέα και ενδιάµεσα 
υπάρχει και το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού (ΣΑΤ). Κατά τη διάρκεια της 
προβολής των ειδήσεων αυτών παρουσιάζεται οκτώ φορές ένας τετραψήφιος αριθµός 
στον οποίο οι τηλεθεατές µπορούν να στέλνουν µηνύµατα στον ραδιοφωνικό σταθµό 
«ΡΑ∆ΙΟ ΣΑΜΟΣ» µε τα προβλήµατα ή τα σχόλια τους και µε χρέωση 50 λεπτά ανά 
µήνυµα. Η χρέωση αναγράφεται µε γραµµατοσειρά ιδίου µεγέθους µε τη 
γραµµατοσειρά µε την οποία αναγράφεται ο τετραψήφιος αριθµός αποστολής των 
γραπτών µηνυµάτων. Σήµανση δεν υπάρχει. 
   
Ώρα έναρξης                         Περιεχόµενο                                                        ∆ιάρκεια 
16:48:46 ∆ιαφήµιση 17΄΄ 
16:49:03 ∆ιαφήµιση Χαρτοµαντείας-Αστροµαντείας 

µέσω SMS και γραµµών υψηλής χρέωσης (90-
11). Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχει η 
ένδειξη: ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ. Στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης 
υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας µέσω SMS 
ενώ κάτω αριστερά ο τρόπος επικοινωνίας 
µέσω γραµµής υψηλής χρέωσης (90-11). Οι 
χρεώσεις αναγράφονται µε γραµµατοσειρά 
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του 
τηλεφωνικού αριθµού υψηλής χρέωσης και 

20΄΄ 
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του τετραψήφιου αριθµού αποστολής του 
SMS. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
γραµµατοσειρά χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτη 
λόγω των ειδήσεων που «τρέχουν» στο κάτω 
µέρος της οθόνης σε όλη τη διάρκεια 
καταγραφής του προγράµµατος καθώς και της 
ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, που φέρουν 
όλες οι µαγνητοταινίες που µας απέστειλε ο 
καταγγέλων. Ο εκφωνητής λέει: «Συναστρίες, 
ταρώ, αριθµολογία, χαρτοµαντεία. Κάντε 
τώρα το πιο σηµαντικό τηλεφώνηµα της ζωής 
σας. Οι κορυφαίοι αστρολόγοι και 
χαρτοµάντες είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο στο 
µεγαλύτερο κέντρο αστρολογικών 
προβλέψεων. Καλέστε τώρα!»    

16:49:23 ∆ιαφήµιση γαλακτοκοµικής µονάδας στη 
Σάµο 

59΄΄ 

16:50:22 ∆ιαφήµιση 22΄΄ 
16:50:44 ∆ιαφήµιση 30΄΄ 
16:51:14 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ Σαµιακή 

τηλεόραση 
23΄΄ 

16:51:37 Σαν σήµερα – εκποµπή  53΄΄ 
16:52:30 Ειδήσεις 19/08/05  

∆εν υπάρχει παρουσιαστής και δεν 
παρουσιάζονται βίντεο µε ρεπορτάζ. Η 
περιγραφή των ειδήσεων γίνεται µε καρτέλες 
και εκφωνήσεις. 

20΄17΄΄ 

17:12:47 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ Σαµιακή 
τηλεόραση 

23΄΄ 

17:13:10 ∆ιαφήµιση 1΄ 
17:14:10 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 59΄΄ 
17:15:09 Πρόσκληση για το φεστιβάλ «Μανόλη 

Καλοµοίρη» στη Σάµο 
19΄΄ 

17:15:28 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 1΄30΄΄ 
17:16:58 Κοινωνικό µήνυµα για τα ναρκωτικά 40΄΄ 
17:17:38 ∆ιαφήµιση super-market στη Σάµο 27΄΄ 
17:18:05 Κοινωνικό µήνυµα – Γιατροί χωρίς σύνορα 31΄΄ 
17:18:36 Κοινωνικό µήνυµα για τους πνιγµούς 33΄΄ 
17:19:09 ∆ιαφήµιση 37΄΄ 
17:19:46 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 45΄΄ 
17:20:31 Κοινωνικό µήνυµα για τα ναρκωτικά 25΄΄ 
17:20:56 ∆ιαφήµιση επιχείρησης ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων 
46΄΄ 

17:21:42 Κοινωνικό µήνυµα – Unicef 38΄΄ 
17:22:20 ∆ιαφήµιση για να κατεβάσεις φωτογραφίες µε 

µοντέλα στο κινητό σου µέσω SMS. Η 
χρέωση (1€/SMS+ΦΠΑ) αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τετραψήφιου αριθµού 

27΄΄ 
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αποστολής του µηνύµατος, στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης. Προβάλλονται 
φωτογραφίες µοντέλων σε οθόνη κινητού 
ντυµένων ή µε τα εσώρουχα (είτε πρόσωπο, 
είτε µεµονωµένα µέρη του σώµατος) σε 
προκλητικές πόζες. Ο εκφωνητής λέει: 
«Αντέχει το κινητό σου τόση οµορφιά; 
Κατέβασε τώρα τα πιο εκρηκτικά µοντέλα µε 
ένα απλό µήνυµα. Κάθε φορά που στέλνεις 
ΧΜ25 στο 4537 ένα διαφορετικό µοντέλο 
ποζάρει για σένα στο κινητό σου. Μην 
περιµένεις άλλο. Στείλε ΧΜ25 στο 4537 και 
κάνε το κινητό σου τοπ µόντελ».   

17:22:47 ∆ιαφήµιση γαλακτοκοµικής µονάδας στη 
Σάµο 

58΄΄ 

17:23:45 ∆ιαφήµιση επιχείρησης στη Σάµο 1΄19΄΄ 
17:25:04 ∆ιαφήµιση Χαρτοµαντείας-Αστροµαντείας 

µέσω SMS και γραµµών υψηλής χρέωσης (90-
11). Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχει η 
ένδειξη: ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ. Στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης 
υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας µέσω SMS 
ενώ κάτω αριστερά ο τρόπος επικοινωνίας 
µέσω γραµµής υψηλής χρέωσης (90-11). Οι 
χρεώσεις αναγράφονται µε γραµµατοσειρά 
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του 
τηλεφωνικού αριθµού υψηλής χρέωσης και 
του τετραψήφιου αριθµού αποστολής του 
SMS. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
γραµµατοσειρά χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτη 
λόγω των ειδήσεων που «τρέχουν» στο κάτω 
µέρος της οθόνης σε όλη τη διάρκεια 
καταγραφής του προγράµµατος καθώς και της 
ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, που φέρουν 
όλες οι µαγνητοταινίες που µας απέστειλε ο 
καταγγέλων. Ο εκφωνητής λέει: «Συναστρίες, 
ταρώ, αριθµολογία, χαρτοµαντεία. Κάντε 
τώρα το πιο σηµαντικό τηλεφώνηµα της ζωής 
σας. Οι κορυφαίοι αστρολόγοι και 
χαρτοµάντες είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο στο 
µεγαλύτερο κέντρο αστρολογικών 
προβλέψεων. Καλέστε τώρα!»    

21΄΄ 

17:25:25 ∆ιαφήµιση 17΄΄ 
17:25:42 ∆ιαφήµιση 10΄΄ 
17:25:52 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ Σαµιακή 

τηλεόραση 
24΄΄ 

17:26:16 Παιδικό πρόγραµµα: «Το αλφάβητο µε 
τραγουδάκια», κουκλοθέατρο 

35΄10΄΄ 

18:01:26 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ Σαµιακή 23΄΄ 
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τηλεόραση 
18:01:49 ∆ιαφήµιση 1΄01΄΄ 
18:02:50 Πρόσκληση για το φεστιβάλ «Μανόλη 

Καλοµοίρη» στη Σάµο 
19΄΄ 

18:03:09 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο  1΄29΄΄ 
18:04:38 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 46΄΄ 
18:05:24 ∆ιαφήµιση  37΄΄ 
18:06:01 ∆ιαφήµιση super-market στη Σάµο 28΄΄ 
18:06:29 Κοινωνικό µήνυµα για τα ναρκωτικά 43΄΄ 
18:07:12 ∆ιαφήµιση επιχείρησης ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων 
46΄΄ 

18:07:58 ∆ιαφήµιση 21΄΄ 
18:08:19 ∆ιαφήµιση για να κατεβάσεις φωτογραφίες µε 

µοντέλα στο κινητό σου µέσω SMS. Η 
χρέωση (1€/SMS+ΦΠΑ) αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τετραψήφιου αριθµού 
αποστολής του µηνύµατος, στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης. Προβάλλονται 
φωτογραφίες µοντέλων σε οθόνη κινητού 
ντυµένων ή µε τα εσώρουχα (είτε πρόσωπο, 
είτε µεµονωµένα µέρη του σώµατος) σε 
προκλητικές πόζες. Ο εκφωνητής λέει: 
«Αντέχει το κινητό σου τόση οµορφιά; 
Κατέβασε τώρα τα πιο εκρηκτικά µοντέλα µε 
ένα απλό µήνυµα. Κάθε φορά που στέλνεις 
ΧΜ25 στο 4537 ένα διαφορετικό µοντέλο 
ποζάρει για σένα στο κινητό σου. Μην 
περιµένεις άλλο. Στείλε ΧΜ25 στο 4537 και 
κάνε το κινητό σου τοπ µόντελ».   

26΄΄ 

18:08:45 Κοινωνικό µήνυµα για τους πνιγµούς 43΄΄ 
18:09:28 ∆ιαφήµιση επιχείρησης στη Σάµο 1΄02΄΄ 
18:10:30 Κοινωνικό µήνυµα για τα ναρκωτικά 25΄΄ 
18:10:55 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 58΄΄ 
18:11:53 Κοινωνικό µήνυµα – Γιατροί χωρίς σύνορα 31΄΄ 
18:12:24 ∆ιαφήµιση 19΄΄ 
18:12:43 ∆ιαφήµιση ταξιδιωτικού πρακτορείου στη 

Σάµο  
1΄13΄΄ 

18:13:56 Κοινωνικό µήνυµα – Unicef 39΄΄ 
18:14:35 ∆ιαφήµιση γαλακτοκοµικής µονάδας στη 

Σάµο 
58΄΄ 

18:15:33 ∆ιαφήµιση Χαρτοµαντείας-Αστροµαντείας 
µέσω SMS και γραµµών υψηλής χρέωσης (90-
11). Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχει η 
ένδειξη: ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ. Στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης 
υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας µέσω SMS 
ενώ κάτω αριστερά ο τρόπος επικοινωνίας 

20΄΄ 
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µέσω γραµµής υψηλής χρέωσης (90-11). Οι 
χρεώσεις αναγράφονται µε γραµµατοσειρά 
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του 
τηλεφωνικού αριθµού υψηλής χρέωσης και 
του τετραψήφιου αριθµού αποστολής του 
SMS. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
γραµµατοσειρά χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτη 
λόγω των ειδήσεων που «τρέχουν» στο κάτω 
µέρος της οθόνης σε όλη τη διάρκεια 
καταγραφής του προγράµµατος καθώς και της 
ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, που φέρουν 
όλες οι µαγνητοταινίες που µας απέστειλε ο 
καταγγέλων. Ο εκφωνητής λέει: «Συναστρίες, 
ταρώ, αριθµολογία, χαρτοµαντεία. Κάντε 
τώρα το πιο σηµαντικό τηλεφώνηµα της ζωής 
σας. Οι κορυφαίοι αστρολόγοι και 
χαρτοµάντες είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο στο 
µεγαλύτερο κέντρο αστρολογικών 
προβλέψεων. Καλέστε τώρα!»    

18:15:53 ∆ιαφήµιση 28΄΄ 
18:16:21 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ Σαµιακή 

τηλεόραση 
24΄΄ 

18:16:45 Προβολή video clip γνωστών ελληνικών 
επιτυχιών. Στην οθόνη προβάλλεται 
ταυτόχρονα διαφήµιση τηλεγνωριµιών είτε 
µέσω SMS είτε µέσω τηλεφωνικών γραµµών 
υψηλής χρέωσης (90-11). Ο τρόπος 
επικοινωνίας µέσω SMS παρουσιάζεται στο 
πάνω αριστερά σηµείο της οθόνης και µέσω 
τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης στην 
κάτω πλευρά της οθόνης µε διαφορετικό 
τηλεφωνικό αριθµό ανάλογα µε την εταιρεία 
σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας (συνολικά 
τρεις αριθµοί). Οι χρεώσεις αναγράφονται 
κάτω από τους αριθµούς υψηλής χρέωσης (90-
11). Το µέγεθος της γραµµατοσειράς είναι το 
ίδιο µε αυτό των αριθµών υψηλής χρέωσης 
(90-11). Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
γραµµατοσειρά χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτη 
λόγω των ειδήσεων που «τρέχουν» στο κάτω 
µέρος της οθόνης σε όλη τη διάρκεια 
καταγραφής του προγράµµατος καθώς και της 
ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, που φέρουν 
όλες οι µαγνητοταινίες που µας απέστειλε ο 
καταγγέλων. Σε όλη τη διάρκεια µετάδοσης 
των video clip περνά στο πάνω µέρος της 
οθόνης κυλιόµενη ταινία (crowl) µε µηνύµατα 
παρότρυνσης προς τους τηλεθεατές. 
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά: ΧΑΛΑΡΩΣΕ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΞΕΧΝΑ 

30΄48΄΄ 
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ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΕ 
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΗΛΕΠΑΡΕΑΣ. ΓΕΜΙΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΜΕ 
ΝΕΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ, ΦΛΕΡΤ, ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ. ΜΗΝ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΗΛΕΠΑΡΕΑΣ. ΖΗΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 
ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕ ΤΡΕΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ, ΝΕΕΣ 
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ, ΦΛΕΡΤ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ 
ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΗΛΕΠΑΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕ ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ, 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΜΙΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΕΑ; ΝΙΩΘΕΙΣ ΜΟΝΟΣ; 
ΤΟΤΕ ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΗΛΕΠΑΡΕΑΣ!!! ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ 
ΤΩΡΑ!!! ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΠΑΡΕΑΣ. 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.       

18:47:33 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ Σαµιακή 
τηλεόραση 

23΄΄ 

18:47:56 ∆ιαφήµιση 1΄ 
18:48:56 Πρόσκληση για το φεστιβάλ «Μανόλη 

Καλοµοίρη» στη Σάµο 
19΄΄ 

18:49:15 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 59΄΄ 
18:50:14 Κοινωνικό µήνυµα για τα ναρκωτικά 40΄΄ 
18:50:54 ∆ιαφήµιση εστιατορίου στη Σάµο 14΄΄ 
18:51:08 Πριν ολοκληρωθεί η διαφήµιση του 

εστιατορίου στη Σάµο η βιντεοταινία 
διακόπτεται απότοµα.  

 

 
 
Σηµείωση: Οι περισσότερες διαφηµίσεις που αφορούν µεγάλες αλυσίδες 
καταστηµάτων (Neoset, Electronet, Sato) προβάλλουν στο τέλος τους την αντίστοιχη 
διεύθυνση του καταστήµατος στη Σάµο.  
 
 
 
 
3η µαγνητοταινία: Καταγραφή προγράµµατος 
 
Ηµεροµηνία µετάδοσης: 29/08/05 
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Ώρα έναρξης: 09:40 (σύµφωνα µε το αυτοκόλλητο) 
Παρατηρήσεις: Το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού απουσιάζει. Ενδιάµεσα των 
τηλεοπτικών προγραµµάτων πέφτει καρτέλα µε το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού 
ΣΑΤ-Σαµιακή τηλεόραση. Επίσης, κατά την τελευταία ώρα της µαγνητοταινίας, στο 
κάτω µέρος της οθόνης «τρέχουν» ειδήσεις, πληροφορίες για τους πολίτες, 
διαφηµίσεις τοπικών επιχειρήσεων, κοινωνικά και πολιτιστικά νέα και ενδιάµεσα 
υπάρχει και το σήµα του τηλεοπτικού σταθµού (ΣΑΤ). Κατά τη διάρκεια της 
προβολής των ειδήσεων αυτών παρουσιάζεται τρεις φορές ένας τετραψήφιος αριθµός 
στον οποίο οι τηλεθεατές µπορούν να στέλνουν µηνύµατα στον ραδιοφωνικό σταθµό 
«ΡΑ∆ΙΟ ΣΑΜΟΣ» µε τα προβλήµατα ή τα σχόλια τους και µε χρέωση 50 λεπτά ανά 
µήνυµα. Η χρέωση αναγράφεται µε γραµµατοσειρά ιδίου µεγέθους µε τη 
γραµµατοσειρά µε την οποία αναγράφεται ο τετραψήφιος αριθµός αποστολής των 
γραπτών µηνυµάτων. Σήµανση δεν υπάρχει. 
 
 
 
Ώρα έναρξης                          Περιεχόµενο                                                     ∆ιάρκεια 
09:40:25 Εκποµπή αστροµαντείας και χαρτοµαντείας 

µε µία αστρολόγο και έναν αναλυτή ταρώ.  
Ο τρόπος επικοινωνίας (γραµµές υψηλής 
χρέωσης, σύνολο τέσσερις) προβάλλεται: 
α) για κλήση από σταθερό τηλέφωνο στο 
κάτω µέρος της οθόνης β) για κλήση από 
κινητό τηλέφωνο στην κάτω δεξιά πλευρά 
της οθόνης (οι αριθµοί υψηλής χρέωσης για 
κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν 
αναγράφονται όλοι µαζί ταυτόχρονα, αλλά 
προβάλλονται εκ περιτροπής µέσα σε ένα 
πλαίσιο). Ο αριθµός κλήσης από σταθερό 
τηλέφωνο αναγράφεται µε µεγαλύτερη 
γραµµατοσειρά από τους αριθµούς κλήσης 
από κινητό τηλέφωνο. Η χρέωση 
καθορίζεται στο 1,28 €/60΄΄ για κλήση από 
κινητό και στο 1,2 €/60΄΄ για κλήση από 
σταθερό τηλέφωνο. Και στις δύο 
περιπτώσεις η γραµµατοσειρά χρέωσης 
είναι µικρότερη από αυτήν της αναγραφής 
των τεσσάρων τηλεφωνικών γραµµών 
υψηλής χρέωσης. Στο πάνω δεξιά σηµείο 
της οθόνης υπάρχει η ένδειξη: 24 ΩΡΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΑ. Στο κάτω 
µέρος της οθόνης περνά κυλιόµενη ταινία 
(crowl): ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗ ΛΥΣΗ 
ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΑΡΩ ΤΗΣ «ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗΣ ∆ΙΟΡΑΣΗΣ»!!! 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ 

8΄30΄΄ 
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24ΩΡΟ ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ.  

09:48:55 Ακολουθεί διαφήµιση για την προηγούµενη 
γραµµή χρέωσης αστροπροβλέψεων. Ο 
εκφωνητής λέει: «Τηλεφωνήστε τώρα 
αµέσως κι εσείς στην οµάδα πανίσχυρης 
διόρασης. Έµπειροι αστρολόγοι και 
µέντιουµ δίνουν ακριβείς προβλέψεις σε 
ό,τι σας απασχολεί: αισθηµατικά, 
επαγγελµατικά οικονοµικά». Στην οθόνη 
ταυτόχρονα µε την παραπάνω εκφώνηση 
εµφανίζονται τα εξής: ο κύκλος των 
ζωδίων, κάρτες ταρώ και οι ακόλουθες 
ενδείξεις: ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ. Στο κάτω αριστερά 
µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: 
ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ∆εν αναγράφονται 
κάπου ούτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας ούτε 
οι χρεώσεις.      

14΄΄ 

09:49:09 ∆ιαφήµιση για ήχους κλήσης από ελληνικές 
επιτυχίες στο κινητό σου µέσω SMS. Η 
χρέωση (1€/SMS) αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τετραψήφιου αριθµού 
αποστολής του µηνύµατος, στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης. Στη µέση της οθόνης 
εµφανίζεται το TOP5 µε το όνοµα του 
τραγουδιστή, τον τίτλο του τραγουδιού και 
τον κωδικό του, που ο τηλεθεατής θα 
πρέπει να συµπεριλάβει στο µήνυµα. Η 
εκφωνήτρια λέει: «Κάνε το κινητό σου να 
ακούγεται διαφορετικά. ∆ιάλεξε τα πιο 
ξεχωριστά ring tones. Στείλε SMS και 
κατέβασε τις πιο µεγάλες επιτυχίες. Τα 
αγαπηµένα σου τραγούδια και οι πιο 
πρωτότυποι ήχοι κάνουν το κινητό σου να 
ξεχωρίζει. Τώρα κάθε φορά που θα σου 
τηλεφωνούν θα έχεις και µια διαφορετική 
έκπληξη. Τώρα ο καθένας που σου 
τηλεφωνεί έχει το τραγούδι που του αξίζει. 
Τα πιο φρέσκα ring tones απλά µε ένα 
SMS. Επειδή σ’αρέσει το καινούργιο, 
επειδή θέλεις να ξεχωρίζεις».   

50΄΄ 

09:49:59 ∆ιαφήµιση τηλεγνωριµιών µέσω SMS. 
Στην πάνω πλευρά της οθόνης υπάρχει η 
ένδειξη: … µε ένα µήνυµα βγαίνεις 
ραντεβού! Ο τρόπος επικοινωνίας υπάρχει 
στο κάτω µέρος της οθόνης: ΓΡΑΨΕ 

29΄΄ 
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SEX31 ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ 4573. Η χρέωση 
(1€/SMS) αναγράφεται µε γραµµατοσειρά 
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του 
τετραψήφιου αριθµού αποστολής του 
µηνύµατος στο κάτω δεξιά σηµείο της 
οθόνης. Σε όλη τη διάρκεια της διαφήµισης 
προβάλλονται εικόνες όµορφων κοριτσιών.  
Η εκφωνήτρια λέει: «Είσαι µόνος ή µόνη; 
Βαρέθηκες την ίδια παρέα και τα ίδια 
πρόσωπα; Τώρα υπάρχει κάτι νέο που θα 
σου αλλάξει τη ζωή. Η καλύτερη παρέα σε 
περιµένει στην πιο κεφάτη γραµµή 
γνωριµιών. Μην καθυστερείς ούτε λεπτό. 
Ζήσε τώρα µια πρωτόγνωρη εµπειρία».   

09:50:28 ∆ιαφήµιση τηλεγνωριµιών µέσω γραµµών 
υψηλής χρέωσης (σύνολο τέσσερις). Στην 
πάνω πλευρά της οθόνης υπάρχει η ένδειξη: 
Η ΠΙΟ ΚΕΦΑΤΗ ΤΗΛΕΠΑΡΕΑ! Ο 
τρόπος επικοινωνίας υπάρχει στο κάτω 
µέρος της οθόνης για κλήση από σταθερό 
τηλέφωνο και στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης για κλήση από κινητό τηλέφωνο. 
Υπάρχουν τρεις αριθµοί υψηλής χρέωσης 
ανάλογα µε την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας (ο αριθµός κλήσης από 
σταθερό τηλέφωνο αναγράφεται µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά από τους 
αριθµούς κλήσης από κινητό τηλέφωνο). Η 
χρέωση καθορίζεται ανά 60΄΄, διαχωρίζεται 
ανάλογα µε τον τρόπο κλήσης -από 
σταθερό ή από κινητό τηλέφωνο- και 
αναγράφεται µε γραµµατοσειρά µικρότερη 
από αυτήν της αναγραφής των τεσσάρων 
τηλεφωνικών αριθµών υψηλής χρέωσης  
στο κάτω αριστερά σηµείο της οθόνης. Το 
ποσό της χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτο 
λόγω της ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, 
που φέρουν όλες οι µαγνητοταινίες που µας 
απέστειλε ο καταγγέλων.   Κατά τη 
µεγαλύτερη διάρκεια της διαφήµισης 
προβάλλονται εικόνες όµορφων κοριτσιών 
να µιλούν στο τηλέφωνο. Η εκφωνήτρια 
λέει: «Για σένα που ψάχνεις πάντα το 
ξεχωριστό. Για σένα που η επικοινωνία 
είναι τρόπος ζωής. Για σένα φτιάχτηκε η 
πιο κεφάτη τηλεφωνική παρέα. Αγόρια και 
κορίτσια περιµένουν να µιλήσουν µαζί σου 
ζωντανά, να µοιραστούν τα πάντα και να 
ζήσουν διασκεδαστικές, απίθανες, 
µοναδικές εµπειρίες. Γιατί στη δική µας 

55΄΄ 
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τηλεπαρέα, η ζωή είναι πιο ωραία. Η πιο 
όµορφη, κεφάτη, ζωντανή παρέα σε 
περιµένει στην άκρη του τηλεφώνου σου. 
Τηλεφώνησε τώρα και κάνε καινούργιες 
συναρπαστικές γνωριµίες. Ζήσε µε 
γυναίκες και άντρες µοναδικές, αξέχαστες 
εµπειρίες. Κάνε τώρα την κίνηση που θα 
αλλάξει τη ζωή σου».    

09:51:23 Εκποµπή αστροµαντείας και χαρτοµαντείας 
µε µία αστρολόγο και έναν αναλυτή ταρώ. 
Πριν να βγει τηλεφωνική γραµµή στον 
αέρα ο αναλυτής ταρώ παροτρύνει τους 
τηλεθεατές να καλέσουν στους αριθµούς 
που προβάλλονται στην οθόνη και συστήνει 
τον εαυτό του και τη συνεργάτη του. Ο 
αναλυτής ταρώ είναι ο κύριος Άγγελος 
Πράσινος και η αστρολόγος η 
Κωνσταντίνα. Ο τρόπος επικοινωνίας 
(γραµµές υψηλής χρέωσης, σύνολο 
τέσσερις) προβάλλεται: α) για κλήση από 
σταθερό τηλέφωνο στο κάτω µέρος της 
οθόνης β) για κλήση από κινητό τηλέφωνο 
στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης (οι 
αριθµοί υψηλής χρέωσης για κάθε εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας δεν αναγράφονται όλοι 
µαζί ταυτόχρονα, αλλά προβάλλονται εκ 
περιτροπής µέσα σε ένα πλαίσιο). Ο 
αριθµός κλήσης από σταθερό τηλέφωνο 
αναγράφεται µε µεγαλύτερη 
γραµµατοσειρά από τους αριθµούς κλήσης 
από κινητό τηλέφωνο. Η χρέωση 
καθορίζεται στο 1,28 €/60΄΄ για κλήση από 
κινητό και στο 1,2 €/60΄΄ για κλήση από 
σταθερό τηλέφωνο. Και στις δύο 
περιπτώσεις η γραµµατοσειρά χρέωσης 
είναι µικρότερη από αυτήν της αναγραφής 
των τεσσάρων τηλεφωνικών γραµµών 
υψηλής χρέωσης. Στο πάνω δεξιά σηµείο 
της οθόνης υπάρχει η ένδειξη: 24 ΩΡΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΑ. Στο κάτω 
µέρος της οθόνης περνά κυλιόµενη ταινία 
(crowl): ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗ ΛΥΣΗ 
ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΑΡΩ ΤΗΣ «ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗΣ ∆ΙΟΡΑΣΗΣ»!!! 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ 
24ΩΡΟ ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ 

10΄25΄΄ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ.  
10:01:48 Ακολουθεί διαφήµιση για την προηγούµενη 

γραµµή χρέωσης αστροπροβλέψεων. Ο 
εκφωνητής λέει: «Τηλεφωνήστε τώρα 
αµέσως κι εσείς στην οµάδα πανίσχυρης 
διόρασης. Έµπειροι αστρολόγοι και 
µέντιουµ δίνουν ακριβείς προβλέψεις σε 
ό,τι σας απασχολεί: αισθηµατικά, 
επαγγελµατικά οικονοµικά». Στην οθόνη 
ταυτόχρονα µε την παραπάνω εκφώνηση 
εµφανίζονται τα εξής: ο κύκλος των 
ζωδίων, κάρτες ταρώ και οι ακόλουθες 
ενδείξεις: ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ. Στο κάτω αριστερά 
µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: 
ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ∆εν αναγράφονται 
κάπου ούτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας ούτε 
οι χρεώσεις.           

14΄΄ 

10:02:02 ∆ιαφήµιση για ήχους κλήσης από ελληνικές 
επιτυχίες στο κινητό σου µέσω SMS. Η 
χρέωση (1€/SMS) αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τετραψήφιου αριθµού 
αποστολής του µηνύµατος, στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης. Στη µέση της οθόνης 
εµφανίζεται το TOP5 µε το όνοµα του 
τραγουδιστή, τον τίτλο του τραγουδιού και 
τον κωδικό του, που ο τηλεθεατής θα 
πρέπει να συµπεριλάβει στο µήνυµα. Η 
εκφωνήτρια λέει: «Κάνε το κινητό σου να 
ακούγεται διαφορετικά. ∆ιάλεξε τα πιο 
ξεχωριστά ring tones. Στείλε SMS και 
κατέβασε τις πιο µεγάλες επιτυχίες. Τα 
αγαπηµένα σου τραγούδια και οι πιο 
πρωτότυποι ήχοι κάνουν το κινητό σου να 
ξεχωρίζει. Τώρα κάθε φορά που θα σου 
τηλεφωνούν θα έχεις και µια διαφορετική 
έκπληξη. Τώρα ο καθένας που σου 
τηλεφωνεί έχει το τραγούδι που του αξίζει. 
Τα πιο φρέσκα ring tones απλά µε ένα 
SMS. Επειδή σ’αρέσει το καινούργιο, 
επειδή θέλεις να ξεχωρίζεις».   

51΄΄ 

10:02:53 ∆ιαφήµιση τηλεγνωριµιών µέσω SMS. 
Στην πάνω πλευρά της οθόνης υπάρχει η 
ένδειξη: … µε ένα µήνυµα βγαίνεις 
ραντεβού! Ο τρόπος επικοινωνίας υπάρχει 
στο κάτω µέρος της οθόνης: ΓΡΑΨΕ 
SEX31 ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ 4573. Η χρέωση 

29΄΄ 
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(1€/SMS) αναγράφεται µε γραµµατοσειρά 
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του 
τετραψήφιου αριθµού αποστολής του 
µηνύµατος στο κάτω δεξιά σηµείο της 
οθόνης. Σε όλη τη διάρκεια της διαφήµισης 
προβάλλονται εικόνες όµορφων κοριτσιών.  
Η εκφωνήτρια λέει: «Είσαι µόνος ή µόνη; 
Βαρέθηκες την ίδια παρέα και τα ίδια 
πρόσωπα; Τώρα υπάρχει κάτι νέο που θα 
σου αλλάξει τη ζωή. Η καλύτερη παρέα σε 
περιµένει στην πιο κεφάτη γραµµή 
γνωριµιών. Μην καθυστερείς ούτε λεπτό. 
Ζήσε τώρα µια πρωτόγνωρη εµπειρία».      

10:03:22 ∆ιαφήµιση τηλεγνωριµιών µέσω γραµµών 
υψηλής χρέωσης (σύνολο τέσσερις). Στην 
πάνω πλευρά της οθόνης υπάρχει η ένδειξη: 
Η ΠΙΟ ΚΕΦΑΤΗ ΤΗΛΕΠΑΡΕΑ! Ο 
τρόπος επικοινωνίας υπάρχει στο κάτω 
µέρος της οθόνης για κλήση από σταθερό 
τηλέφωνο και στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης για κλήση από κινητό τηλέφωνο. 
Υπάρχουν τρεις αριθµοί υψηλής χρέωσης 
ανάλογα µε την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας (ο αριθµός κλήσης από 
σταθερό τηλέφωνο αναγράφεται µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά από τους 
αριθµούς κλήσης από κινητό τηλέφωνο). Η 
χρέωση καθορίζεται ανά 60΄΄, διαχωρίζεται 
ανάλογα µε τον τρόπο κλήσης -από 
σταθερό ή από κινητό τηλέφωνο- και 
αναγράφεται µε γραµµατοσειρά µικρότερη 
από αυτήν της αναγραφής των τεσσάρων 
τηλεφωνικών αριθµών υψηλής χρέωσης  
στο κάτω αριστερά σηµείο της οθόνης. Το 
ποσό της χρέωσης δεν είναι ευδιάκριτο 
λόγω της ένδειξης ηµεροµηνίας και ώρας, 
που φέρουν όλες οι µαγνητοταινίες που µας 
απέστειλε ο καταγγέλων.   Κατά τη 
µεγαλύτερη διάρκεια της διαφήµισης 
προβάλλονται εικόνες όµορφων κοριτσιών 
να µιλούν στο τηλέφωνο. Η εκφωνήτρια 
λέει: «Για σένα που ψάχνεις πάντα το 
ξεχωριστό. Για σένα που η επικοινωνία 
είναι τρόπος ζωής. Για σένα φτιάχτηκε η 
πιο κεφάτη τηλεφωνική παρέα. Αγόρια και 
κορίτσια περιµένουν να µιλήσουν µαζί σου 
ζωντανά, να µοιραστούν τα πάντα και να 
ζήσουν διασκεδαστικές, απίθανες, 
µοναδικές εµπειρίες. Γιατί στη δική µας 
τηλεπαρέα, η ζωή είναι πιο ωραία. Η πιο 
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όµορφη, κεφάτη, ζωντανή παρέα σε 
περιµένει στην άκρη του τηλεφώνου σου. 
Τηλεφώνησε τώρα και κάνε καινούργιες 
συναρπαστικές γνωριµίες. Ζήσε µε 
γυναίκες και άντρες µοναδικές, αξέχαστες 
εµπειρίες. Κάνε τώρα την κίνηση που θα 
αλλάξει τη ζωή σου».       

10:04:17 Εκποµπή αστροµαντείας-χαρτοµαντείας µε 
την κυρία Άσπα. Ο τρόπος επικοινωνίας 
(γραµµή υψηλής χρέωσης, 90-11) 
προβάλλεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Η 
γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη 
από αυτήν της αναγραφής του τηλεφωνικού 
αριθµού υψηλής χρέωσης (90-11). Ο 
χρόνος καθορισµού της χρέωσης δεν είναι  
ευδιάκριτος. Στο πάνω µέρος της οθόνης 
περνά κυλιόµενη ταινία (crowl): 
ΕΧΕΜΥΘΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΥΧΗ ΧΡΗΜΑ 
ΣΧΕΣΕΙΣ. ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ. ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ.      

11΄40΄΄ 

10:15:57 Ακολουθεί διαφήµιση για την προηγούµενη 
γραµµή χρέωσης αστροπροβλέψεων. Ο 
εκφωνητής λέει: «Πρότυπο κέντρο 
αστρολογικών προβλέψεων. Ζωντανές 
αναλύσεις και προβλέψεις µε την ακριβή 
ηµεροµηνία γεννήσεώς σας στα 
αισθηµατικά, επαγγελµατικά, οικογενειακά. 
Οι συνεργάτες µας θα σας πουν τα πάντα 
για το µέλλον. Τηλεφωνήστε τώρα. 
Μελλοντολογικές προβλέψεις µε 
ψυχολογική προσέγγιση. Φηµισµένοι 
µελλοντολόγοι-αστρολόγοι δίνουν άµεσες 
απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και 
προβλέπουν όλα όσα κανείς άλλος δεν 
µπορεί. Πάρτε το µέλλον στα χέρια σας. 
Τηλεφωνήστε τώρα. Για κάθε σας 
πρόβληµα έχουµε τη σωστή απάντηση. 
Τώρα το µέλλον δεν είναι απρόβλεπτο. 
Μιλήστε µε τους καλύτερους 
µελλοντολόγους-αστρολόγους ζωντανά. 
Κοντά σας όλο το 24ωρο. Τηλεφωνήστε 
τώρα». Στην οθόνη ταυτόχρονα µε την 
παραπάνω εκφώνηση εµφανίζονται τα εξής: 
ο ζωδιακός κύκλος και σε τίτλους 
αποσπάσµατα από τα λεγόµενα του 
εκφωνητή. Στο κάτω µέρος της οθόνης 
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προβάλλεται η ακόλουθη ένδειξη: 24ωρες 
αστρολογικές προβλέψεις. Ο τρόπος 
επικοινωνίας (γραµµή υψηλής χρέωσης 90-
11) εµφανίζεται κάτω από την ένδειξη 
αυτή. Η χρέωση αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τηλεφωνικού αριθµού 
υψηλής χρέωσης (90-11) κάτω από αυτόν. 
Ο χρόνος καθορισµού της χρέωσης δεν 
είναι ευδιάκριτος.    

10:16:46 Εκποµπή αστροµαντείας-χαρτοµαντείας µε 
την κυρία Νεφέλη. Ο τρόπος επικοινωνίας 
(γραµµή υψηλής χρέωσης, 90-11) 
προβάλλεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Η 
γραµµατοσειρά χρέωσης είναι µικρότερη 
από αυτήν της αναγραφής του τηλεφωνικού 
αριθµού υψηλής χρέωσης (90-11). Ο 
χρόνος καθορισµού της χρέωσης δεν είναι  
ευδιάκριτος. Στο πάνω µέρος της οθόνης 
περνά κυλιόµενη ταινία (crowl): 
ΕΧΕΜΥΘΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΥΧΗ ΧΡΗΜΑ 
ΣΧΕΣΕΙΣ. ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ. ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ.      

13΄18΄΄ 

10:30:04 Ακολουθεί διαφήµιση για την προηγούµενη 
γραµµή χρέωσης αστροπροβλέψεων. Ο 
εκφωνητής λέει: «Πρότυπο κέντρο 
αστρολογικών προβλέψεων. Ζωντανές 
αναλύσεις και προβλέψεις µε την ακριβή 
ηµεροµηνία γεννήσεώς σας στα 
αισθηµατικά, επαγγελµατικά, οικογενειακά. 
Οι συνεργάτες µας θα σας πουν τα πάντα 
για το µέλλον. Τηλεφωνήστε τώρα. 
Μελλοντολογικές προβλέψεις µε 
ψυχολογική προσέγγιση. Φηµισµένοι 
µελλοντολόγοι-αστρολόγοι δίνουν άµεσες 
απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και 
προβλέπουν όλα όσα κανείς άλλος δεν 
µπορεί. Πάρτε το µέλλον στα χέρια σας. 
Τηλεφωνήστε τώρα. Για κάθε σας 
πρόβληµα έχουµε τη σωστή απάντηση. 
Τώρα το µέλλον δεν είναι απρόβλεπτο. 
Μιλήστε µε τους καλύτερους 
µελλοντολόγους-αστρολόγους ζωντανά. 
Κοντά σας όλο το 24ωρο. Τηλεφωνήστε 
τώρα». Στην οθόνη ταυτόχρονα µε την 
παραπάνω εκφώνηση εµφανίζονται τα εξής: 

50΄΄ 
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ο ζωδιακός κύκλος και σε τίτλους 
αποσπάσµατα από τα λεγόµενα του 
εκφωνητή. Στο κάτω µέρος της οθόνης 
προβάλλεται η ακόλουθη ένδειξη: 24ωρες 
αστρολογικές προβλέψεις. Ο τρόπος 
επικοινωνίας (γραµµή υψηλής χρέωσης 90-
11) εµφανίζεται κάτω από την ένδειξη 
αυτή. Η χρέωση αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τηλεφωνικού αριθµού 
υψηλής χρέωσης (90-11) κάτω από αυτόν. 
Ο χρόνος καθορισµού της χρέωσης δεν 
είναι ευδιάκριτος.       

10:30:54 Εκποµπή αστροµαντείας-χαρτοµαντείας µε 
την κυρία Εµµανουέλλα. Ο τρόπος 
επικοινωνίας (γραµµή υψηλής χρέωσης, 
90-11) προβάλλεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης. Η γραµµατοσειρά χρέωσης είναι 
µικρότερη από αυτήν της αναγραφής του 
τηλεφωνικού αριθµού υψηλής χρέωσης 
(90-11). Ο χρόνος καθορισµού της χρέωσης 
δεν είναι  ευδιάκριτος. Στο πάνω µέρος της 
οθόνης περνά κυλιόµενη ταινία (crowl): 
ΕΧΕΜΥΘΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΥΧΗ ΧΡΗΜΑ 
ΣΧΕΣΕΙΣ. ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ. ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ.      

12΄ 

10:42:54 Ακολουθεί διαφήµιση για την προηγούµενη 
γραµµή χρέωσης αστροπροβλέψεων. Ο 
εκφωνητής λέει: «Πρότυπο κέντρο 
αστρολογικών προβλέψεων. Ζωντανές 
αναλύσεις και προβλέψεις µε την ακριβή 
ηµεροµηνία γεννήσεώς σας στα 
αισθηµατικά, επαγγελµατικά, οικογενειακά. 
Οι συνεργάτες µας θα σας πουν τα πάντα 
για το µέλλον. Τηλεφωνήστε τώρα. 
Μελλοντολογικές προβλέψεις µε 
ψυχολογική προσέγγιση. Φηµισµένοι 
µελλοντολόγοι-αστρολόγοι δίνουν άµεσες 
απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και 
προβλέπουν όλα όσα κανείς άλλος δεν 
µπορεί. Πάρτε το µέλλον στα χέρια σας. 
Τηλεφωνήστε τώρα. Για κάθε σας 
πρόβληµα έχουµε τη σωστή απάντηση. 
Τώρα το µέλλον δεν είναι απρόβλεπτο. 
Μιλήστε µε τους καλύτερους 
µελλοντολόγους-αστρολόγους ζωντανά. 

50΄΄ 
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Κοντά σας όλο το 24ωρο. Τηλεφωνήστε 
τώρα». Στην οθόνη ταυτόχρονα µε την 
παραπάνω εκφώνηση εµφανίζονται τα εξής: 
ο ζωδιακός κύκλος και σε τίτλους 
αποσπάσµατα από τα λεγόµενα του 
εκφωνητή. Στο κάτω µέρος της οθόνης 
προβάλλεται η ακόλουθη ένδειξη: 24ωρες 
αστρολογικές προβλέψεις. Ο τρόπος 
επικοινωνίας (γραµµή υψηλής χρέωσης 90-
11) εµφανίζεται κάτω από την ένδειξη 
αυτή. Η χρέωση αναγράφεται µε 
γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτήν της 
αναγραφής του τηλεφωνικού αριθµού 
υψηλής χρέωσης (90-11) κάτω από αυτόν. 
Ο χρόνος καθορισµού της χρέωσης δεν 
είναι ευδιάκριτος.       

10:43:44 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ 
Σαµιακή τηλεόραση 

23΄΄ 

10:44:07  Εκποµπή τηλεπώλησης: 
ΕΥΡΩΤΗΛΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η ίδια  
εκποµπή (που αφορά τα ίδια προϊόντα) 
επαναλαµβάνεται συνεχόµενα άλλες έντεκα 
φορές. ∆εν εµφανίζεται κανένα ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη ή και 
στην λήξη των εκποµπών αυτών.      

56΄16΄΄ 

11:40:23 Καρτέλα τηλεοπτικού σταθµού-ΣΑΤ 
Σαµιακή τηλεόραση 

23΄΄ 

11:40:46 Εκποµπή Τηλεπώλησης: ΤΗΛΕΜΠΟΡΙΚΗ. 
Η ίδια εκποµπή επαναλαµβάνεται και 
δεύτερη φορά. Η εκποµπή ξεκινά και για 
τρίτη φορά αλλά η µαγνητοταινία 
διακόπτεται απότοµα και δεν 
ολοκληρώνεται. Παρακολουθούµε ζωντανά 
την επίδειξη του προϊόντος. ∆εν 
εµφανίζεται κανένα ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα στην έναρξη ή και 
στην λήξη των εκποµπών αυτών. Αντί 
αυτού στην έναρξη της εκποµπής πριν την 
παρουσίαση του προϊόντος ο εκφωνητής 
λέει: «Η εκποµπή της Τηλεµπορικής 
ξεκινάει αµέσως τώρα». Στο τέλος της κάθε 
εκποµπής διαφηµίζεται η εταιρεία της 
Τηλεµπορικής και παρουσιάζονται τα τρία 
καταστήµατα της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Βέροια προσκαλώντας τους τηλεθεατές 
να πάνε σε αυτά και να διαλέξουν από τα 
προϊόντα τους.       

1:01΄:17΄΄ 

12:42:03 Η εκποµπή ΤΗΛΕΜΠΟΡΙΚΗ διακόπτεται 
απότοµα. Στη συνέχεια παρακολουθούµε 
απόσπασµα εκποµπής, το περιεχόµενο της 
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οποίας είναι µάλλον µουσικό, µε δύο 
παρουσιαστές και δύο καλεσµένους. Στην 
ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας, που όλες οι 
µαγνητοταινίες έχουν στο κάτω αριστερά 
µέρος της οθόνης εµφανίζεται η εξής ώρα 
15:51:45. Πιθανόν αυτό να αποτελεί 
ένδειξη του ότι το ένα µέρος του 
προγράµµατος που εξετάσαµε –που έχει ως 
ώρα έναρξης 09:40:25 και ώρα λήξης 
12:42:03  έχει γραφτεί πάνω από ένα άλλο 
µέρος του προγράµµατος διαφορετικής 
χρονικής ζώνης. Η εκποµπή αυτή 
µεταδίδεται έως τις 15:54:28. Στη συνέχεια 
διακόπτεται απότοµα επειδή η 
µαγνητοταινία έχει φθάσει στο τέλος της.       

 
 
 
 
 
Πρόκειται βεβαίως περί ανωνύµου καταγγελίας, αλλά οι µαγνητοταινίες τις οποίες 
υπέβαλλε ο καταγγέλων µε τη καταγγελία, αποδίδουν το πρόγραµµα του τηλεοπτικού 
σταθµού κατά την 20.8.2008 και 29.8.2005.  ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι ο 
τηλεοπτικός σταθµός δεν κατέθεσε µε το υπόµνηµά του την ροή προγράµµατος του 
τηλεοπτικού σταθµού κατά τις ως άνω δύο ηµέρες και εντεύθεν κατέστησε αδύνατη 
την αντιπαραβολή των ως άνω µαγνητοταινιών µε τη ροή προγράµµατος που θα 
έπρεπε να έχει καταθέσει ο τηλεοπτικός σταθµός.  Ο ισχυρισµός του τηλεοπτικού 
σταθµού ότι κατά τις ως άνω δύο ηµέρες υπήρχε πρόβληµα ηλεκτροδοτήσεως, 
γι΄αυτό και υπέβαλε µαγνητοταινίες άλλων ηµερών ήτοι της 18 και 19.5.2006 δεν 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια και αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει την µη κατάθεση 
της ροής προγράµµατος των δύο ελεγχοµένων ηµερών.  Κατά την 20 και 29.8.2005 ο 
τηλεοπτικός σταθµός:  α) δεν µετέδωσε το λογότυπό του β) δεν µετέδωσε σήµα 
καταλληλότητος των εκποµπών γ) µετέδωσε διαφήµιση αστροπροβλέψεων και 
χαρτοµαντειών µε τις οποίες γίνεται εκµετάλλευση των προλήψεων και 
δεισιδαιµονιών των ανθρώπων δ) κατά την εξαγγελία αριθµών τηλεφώνων υψηλής 
χρέωσης προβλήθηκε η τιµή χρέωσης µε γραµµατοσειρά µικρότερη του αριθµού 
τηλεφώνου ε)  κατά την µετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης δεν προέβαλε το 
ειδικό τηλεοπτικό σήµα.   Για τις ως άνω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησε ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Λασκαρίδης κατά τον οποίον, ενόψει των πολλών εκτροπών του 
τηλεοπτικού σταθµού, θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου.  
Μειοψήφησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και το µέλος 
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους, δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµιά 
κύρωση. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  
ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΣΑΤ  Νοµού Σάµου 
την διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως: 

α) µεταδίδει  το λογότυπό του  

β) µεταδίδει σήµα καταλληλότητος των εκποµπών  

γ) µη µεταδίδει διαφηµίσεις  µε τις οποίες γίνεται εκµετάλλευση των προλήψεων και 
δεισιδαιµονιών των ανθρώπων  

δ) κατά την εξαγγελία αριθµών τηλεφώνων υψηλής χρέωσης προβάλλει τη τιµή 
χρέωσης, µε γραµµατοσειρά τουλάχιστον µεγέθους του αριθµού τηλεφώνου  

ε)  κατά την µετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης προβάλλει το ειδικό τηλεοπτικό 
σήµα.    

  

µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Μαΐου 2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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