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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς.  
Απών το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης. 

    I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ   Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο 
ΠΑΤΡΑ  ΤV  Νομού  Αχαΐας, ενδεχομένη παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  26η Ιουνίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

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.  Ο  άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  το 
σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

ΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  5  του  Ν.  3592/2007  κατά  το  οποίο  ως  ενημερωτικά  μέσα 
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα 
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως 
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο το ελάχιστο περιεχόμενο του 
προγράμματος  ενημερωτικού  σταθμού,  γενικού  περιεχομένου,  περιφερειακής 
εμβέλειας περιλαμβάνει καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, 
συνολικής  ημερήσιας  διάρκειας  μίας  τουλάχιστον  ώρας,  εκ  της  οποίας  ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς 
κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός.

IV.  To άρθρο  21  παρ.  4  του  Π.Δ./τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  απαγορεύεται  η 
μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων και αγγελιών που προωθούν άμεσα ή έμμεσα 
υπηρεσίες σεξουαλικού χαρακτήρα πολυμεσικής πληροφόρησης ή άλλες μεταξύ των 
ωρών 06:00 και 01:00. 
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V.  To άρθρο  24  παρ.  2  του  Π.Δ./τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  οι  χρονοθυρίδες 
τηλεπώλησης  πρέπει  να  διακρίνονται  σαφώς  από  τα  υπόλοιπα  μέρη  του 
προγράμματος με οπτικά και ακουστικά μέσα. Στην αρχή και το τέλος της μετάδοσης 
των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης μεταδίδεται ειδικό οπτικοακουστικό σήμα με σκοπό 
την  πληροφόρηση  του  κοινού  για  το  είδος  του  τηλεοπτικού  προγράμματος.  Το 
οπτικοακουστικό σήμα είναι ίδιο για όλες τις χρονοθυρίδες.

VΙ.  Το  άρθρο  2,  παρ.  1,  περ.  η’  και  ι’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο 
συγκεκαλυμμένη  οπτικοακουστική  εμπορική  ανακοίνωση  είναι  η  λεκτική  ή  με 
εικόνες  παρουσίαση  σε  προγράμματα  εμπορευμάτων,  υπηρεσιών,  επωνυμίας, 
εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορεύματος ή ενός 
παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το 
κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτού του 
είδους  θεωρείται  ότι  γίνεται  σκοπίμως,  ιδίως  όταν  γίνεται  έναντι  πληρωμής  ή 
χρηματικού ανταλλάγματος. 

VΙΙ. Το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ και το άρθρο 20 παρ. 1 του  Π. Δ/τος 109/2010 κατά 
τα οποία οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να  αναγνωρίζονται 
εύκολα  ως  τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις, ενώ εξάλλου η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση 
πρέπει  να  είναι  εύκολα  αναγνωρίσιμες  και  σαφώς  διακριτές  από  το  συντακτικό 
περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή ακουστικών ή χωρικών μέσων.

VIII.  Το  άρθρο  2,  περ.  ιγ’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  τοποθέτηση 
προϊόντος  είναι  κάθε  μορφή  οπτικοακουστικής  εμπορικής  ανακοίνωσης  που 
συνίσταται  στην  παρουσίαση  ή  στην  αναφορά  του  προϊόντος,  υπηρεσίας  ή  του 
εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται μέσα σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, έναντι 
πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος. 

IX. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  ΠΑΤΡΑ  ΤV  Νομού  Αχαΐας, του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως,  από  dvds που  απέστειλε  ο  εν  λόγω 
τηλεοπτικός  σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος κατά τις 12, 13, 16 και 
23.10.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
12-10-2011
1.  Από  τις  0:58:42  έως  τις  3:56:43,  για  02  ώρες  και  58  λεπτά  προβάλλονται 
αισθησιακά μηνύματα, συνοδεία μουσικής, με οπτικοακουστική ειδοποίηση πριν την 
έναρξη  του  προγράμματος.   Εμφανίζεται  τιμή  χρέωσης  και  αριθμός  κλήσης  και 
αποστολής sms.  
2.  Από τις 9:01:08 έως τις 10:01:23, για 1 ώρα και 15΄΄ και από τις 17:35:11 έως τις 
18:35:27, για 1 ώρα και 16΄΄ , παρουσιάζεται εκπομπή αστρολόγου – μελλοντολόγου, 
ο οποίος απαντά σε κλήσεις τηλεθεατών για προσωπικά τους προβλήματα.  Στο κάτω 
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μέρος της οθόνης εμφανίζονται σταθερά τα τηλέφωνα επικοινωνίας και αποστολής 
sms καθώς και οι τιμές χρέωσης.  Πριν την έναρξη υπάρχει σήμανση «κατάλληλο-
επιθυμητή η γονική συναίνεση».  Η ίδια εκπομπή προβάλλεται όλες τις ημέρες.
Η συνολική διάρκεια της αστρολογικής εκπομπής μαζί με τη σήμανση είναι 2 ώρες 
και 31 δευτερόλεπτα.
3.  Από τις 10:59:51 έως τις 14:02:07, δηλαδή για 3 ώρες, 2 λεπτά και 16 δευτ. 
προβάλλεται  μετάδοση  προγράμματος  και  διαφημιστικών  διαλλειμάτων  από  τον 
τηλεοπτικό σταθμό  Mad Tv.  Στην οθόνη εμφανίζονται  τα λογότυπα και των δύο 
τηλεοπτικών σταθμών, του  Mad και του  Patra Tv.  Κατά την έναρξη και τη λήξη 
υπάρχει ειδοποίηση. 
Με  τον  ίδιο  τρόπο  μεταδίδεται  από  τις  19:15:36   έως  τις  20:32:19  και  από  τις 
21:39:20 έως τις 22:40:19 με μία διακοπή ενδιάμεσα για διαφημίσεις του σταθμού 
Patra Tv.
Η συνολική ώρα μετάδοσης του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Mad είναι 
5 ώρες 15 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα.
13-10-2011
1.  Από  τις  0:47:38  έως  τις  3:45:39,  για  2  ώρες  και   58  λεπτά  προβάλλονται 
αισθησιακά μηνύματα. 
2.  Από τις  9:01:32 έως τις  10:01:47, για 1 ώρα και  15 δευτερόλεπτα και  από τις 
17:31:50 έως  τις  10:32:05,  για  1  ώρα και  15  δευτερόλεπτα  εμφανίζεται  εκπομπή 
αστρολόγου-μελλοντολόγου.   Η  συνολική  διάρκειά  της  είναι  2  ώρες  και  30 
δευτερόλεπτα. 
3.  Από  τις  10:59:23  και  για  39  δευτερόλεπτα  εμφανίζεται  προειδοποιητικό  σήμα 
μουσικής μετάδοσης από το  mad.  Στη συνέχεια για 47 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα 
υπάρχει  κενή οθόνη με   «Ε52-32  Searching for signal”  και  για λίγο «E48-32  No 
Signal”.   Στη  συνέχεια  για  28  δευτ.  εμφανίζεται  προειδοποιητικό  σήμα μουσικής 
μετάδοσης από το mad.
Από τις 19:16:30 έως τις 20:46:02, δηλαδή για 1 ώρα, 29 λεπτά και 32 δευτ., γίνεται  
μετάδοση από το mad.
Από  τις  21:27:36  έως  τις  22:52:02  γίνεται  μετάδοση  από  το  mad (με  ένα 
διαφημιστικό  διάλλειμα  του  Patra tv ενδιάμεσα)  και  από  τις  23:11:10  έως  τις 
23:50:01 γίνεται ξανά 34 δευτ. συνεχίζεται η μετάδοση προγράμματος του mad.
Η αναμετάδοση του προγράμματος του mad μέσα στην ημέρα είναι 3 ώρες, 29 λεπτά 
και 12 δευτ. σίγουρα και 47 λεπτά και 26 δευτ. το διάστημα που δεν έχει σήμα και 
δεν εμφανίζεται κάτι στην οθόνη.
16-10-2011
1.  Από τις 1:04:05 έως τις 4:04:11 προβάλλονται αισθησιακά μηνύματα διάρκειας 3 
ωρών και  6 δευτερολέπτων.   Πιθανόν το 7ο dvd να ξεκινά  λίγο νωρίτερα και  να 
υπάρχει επανάληψη από 1΄-4΄ και 11΄΄.
2.  Από τις 10:04:47 έως τις 11:05:02, για 1 ώρα και 15 δευτ. και από τις 17:31:54 
έως τις  18:32:09,  για  1 ώρα και  15 δευτ.  προβάλλεται  αστρολογική  εκπομπή.   Η 
συνολική της διάρκεια μέσα στην ημέρα είναι 2 ώρες και 30 δευτ.
3.  Από τις 21:57:54 έως τις 22:32:28, για 34 λεπτά και 34 δευτ. γίνεται μετάδοση από 
το  Mad.  Ακολουθεί  διακοπή  για  διαφημίσεις  του  Patra Tv και  συνεχίζεται  η 
μετάδοση από τις 22:35:07 έως τις 22:57:57, για 22 λεπτά και 50 δευτ.  Συνολικά 
γίνεται μετάδοση για 57 λεπτά και 23 δευτ.
23-10-2011
1.  Από τις 1:00:39 έως τις 3:58:41, για 2 ώρες και 58 λεπτά μεταδίδονται αισθησιακά 
μηνύματα.
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2.  Από τις 10:04:30 έως τις 11:04:46 και από τις 17:32:23 έως τις 18:32:38, δηλ. για 
2 ώρες και 31 δευτ. μεταδίδεται αστρολογική εκπομπή.
3.  Από τις 22:02:21 έως τις 22:32:23 και από τις 22:34:38 έως τις 22:58:49, δηλ. για 
54 λεπτά και 13 δευτ. μεταδίδεται το πρόγραμμα του Mad Tv.
Σημείωση:

1. Οι εκπομπές μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα.
2. Στους χρόνους έχει υπολογιστεί και η σήμανση.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος, κατά την υποβληθείσα στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση 
του  εκπροσώπου  του,  είναι  ενημερωτικός  και  εντεύθεν  έχει  υποχρέωση  να 
περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά σε τακτά 
χρονικά διαστήματα,  καθώς  επίσης  και  πολιτικούς  σχολιασμούς και  ενημερωτικές 
εκπομπές.  Αντιθέτως,  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  κατά  την  12.10.2011 δεν  προέβαλε 
καθόλου ενημερωτικές  εκπομπές,  κατά την 13.10.2011 προέβαλε δελτίο ειδήσεων 
μισής  ώρας  περίπου,  κατά  την  16  και  23.10.2011  δεν  προέβαλε  καθόλου 
ενημερωτικές εκπομπές. Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθμός κατά τη διάρκεια των 
ως άνω ημερών προέβαλε εκπομπές αστρολογίας και μελλοντολογίας, με δυνατότητα 
αμέσου επικοινωνίας του κοινού προς υποβολή ερωτήσεων και λήψη απαντήσεων 
από τον αστρολόγο-μελλοντολόγο του τηλεοπτικού σταθμού, ενώ εξάλλου προέβαλε 
όμοιες εκπομπές σεξουαλικού περιεχομένου πέρα της 06:00 και 01:00 ώρας, κατά τη 
διάρκεια  των  οποίων  επιτρέπεται  η  προβολή  τοιούτων  υπηρεσιών.  Αναμφιβόλως 
πρόκειται  περί  εκπομπών αμέσου παροχής  υπηρεσιών,  δηλαδή  τηλεπωλήσεων,  οι 
οποίες  προβλήθηκαν άνευ της  ειδικής  σημάνσεως  που προβλέπεται  από το  νόμο.  
Εξάλλου,  κατά  τις  ως  άνω  εκπομπές,  προβλήθηκαν  τα  ξενοδοχεία:  zafolia hotel, 
ζάπειον hotel, Athens Way hotel, Areos hotel, Athens City hotel, A For Athens hotel 
και  κατά  την  16.10.2011  προβλήθηκε  το  ιδιωτικό  νοσοκομείο  ΜΗΤΕΡΑ.  Έγινε 
λεπτομερής  περιγραφή  των  ως  άνω  ξενοδοχείων,  με  προβολή  των  αριθμών 
τηλεφώνων και των διαδικτυακών τόπων, ενώ εξάλλου προβλήθηκαν εικόνες του ως 
άνω  νοσοκομείου,  με  προβολή  των  παρεχομένων  υπηρεσιών.  Πρόκειται  περί 
συγκεκαλυμμένων  διαφημίσεων  των  ως  άνω επιχειρήσεων,  η  οποία  έγινε  υπό  το 
πρόσχημα  ενημερωτικών  εκπομπών.  Τέλος,  κατά  την  εκπομπή  της  23.10.2011, 
διαρκούσης της εκπομπής «Travel Guide», έγινε τοποθέτηση προϊόντων της εταιρείας 
ΦΑΓΕ,  με  αναφορά  σε  πλεονεκτήματα  των  προϊόντων  παρά  την  απαγόρευση 
τοιούτων  αναφορών  κατά  την  τοποθέτηση  προϊόντων.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 44.159.179 δραχμών 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό,  και του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  για  παρόμοια  εκτροπή  στον  αυτό  σταθμό  με  τις 
αποφάσεις  89/12.11.2002,  436/19.9.2006,  481/31.10.2006,  539/28.11.2006, 
193/17.4.2007, 435/9.9.2008, 387/3.10.2011, 261/14.5.2012, 310/6.6.2012 διάφορες 
κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.  
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας  του τηλεοπτικού  σταθμού με  διακριτικό  τίτλο ΠΑΤΡΑ ΤV Νομού 
Αχαΐας, τη διοικητική κύρωση  του προστίμου των 30.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την 
προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Πάτρα, 
στην Νέα Εθν. οδό Πατρών-Αθηνών 73, με ΑΦΜ  099234757, Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Πατρών.

2. Του Στρατόπουλου Θεοφάνη του Δημητρίου, με ΑΦΜ 104107368, Δ.Ο.Υ  Α΄ 
Πατρών, ως νομίμου εκπροσώπου του σταθμού.

          Κρίθηκε,  αποφασίστηκε την 9η Ιουλίου 2012, καθαρογράφτηκε και 
δημοσιεύθηκε κατά την 23η  Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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