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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.    

 
 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
την εταιρεία µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νοµού 
Θεσσαλονίκης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η  Φεβρουαρίου 2010. 

 
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 α΄ και παρ. 2 του Π. ∆/τος 100/2000 κατά το οποίο η µετάδοση 
προγραµµάτων τηλεπώλησης επιτρέπεται δι΄ οκτώ το πολύ χρονοθυρίδων ηµερησίως 
µε ελαχίστη διάρκεια 15΄ πρώτων λεπτών και σε κάθε περίπτωση η συνολική 
ηµερησία διάρκεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες ενώ εξάλλου στην αρχή και 
στο τέλος της µετάδοσης χρονοθυρίδων τηλεπώλησης προβάλλεται ειδικό 
οπτικοακουστικό σήµα µε σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόµενο 
του ειδικού αυτού τηλεοπτικού προγράµµατος.  
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 5 παρ. 4 του  Π. ∆/τος 100/2000 κατά το οποίο οι τηλεοπτικές παροχές 
υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών µέσων πρέπει να αναφέρουν 
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στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ την τιµή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας 
ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η πραγµατική δυνατότητα να πληροφορείται 
την τιµή των υπηρεσιών.  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. 
 
IV.  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 ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό 
τίτλο ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νοµού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής προγράµµατος του 
τηλεοπτικού σταθµού κατά την 4.3.2009 και 7.3.2009  προέκυψε ότι προβλήθηκαν 
τηλεπωλήσεις από ώρας 01:29 έως 04:33  και από ώρας 01:04 έως 03:06 αντιστοίχως 
καθ΄ υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 3 ωρών ανά εικοσιτετράωρο.  Πρόκειται περί 
παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών δια της χρήσεως τηλεφωνικών γραµµών υψηλής 
χρέωσης και sms.  Προβλήθηκε η τιµή χρέωσης από 2,38 ευρώ ανά λεπτό για 
σταθερό και 2,80 ευρώ ανά λεπτό για κινητό, όµως µε µικρότερη γραµµατοσειρά 
αναφέρεται ότι στις εν λόγω τιµές δεν περιλαµβάνεται το κόστος WAP και εποµένως 
δεν αναφέρεται σαφώς η τελική τιµή χρέωσης µε γραµµατοσειρά µεγέθους ίσου µε 
τους αριθµούς τηλεφώνων.  Επίσης προβλήθηκε ο αριθµός αποστολής sms µε τιµή 
χρέωσης 4 ευρώ την εβδοµάδα και 8 ευρώ το µήνα, όµως µε µικρότερη 
γραµµατοσειρά αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνεται το κόστος WAP και εποµένως 
δεν αναφέρεται σαφώς η τελική τιµή χρέωσης µε γραµµατοσειρά µεγέθους ίσου µε 
τον αριθµό sms.   ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι κατά την διάρκεια προβολής των 
παρεχοµένων υπηρεσιών προβλήθηκαν ηµίγυµνες και γυµνές γυναίκες σε 
προκλητικές στάσεις και φράσεις όπως «πάρε µε τώρα µην αργείς», «πες µου τι 
θέλεις να κάνω» και άλλες παρόµοιες.  Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου.   
 
 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 1.404.205,93 ευρώ  ύψους της επένδυσης που 
έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι µε τις 
77/6.2.2007, 6/8.1.2009 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. έχουν επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως, το πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό 
των 30.000 ευρώ.   Μειοψήφησε η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά την οποία το πρόστιµο 
θα έπρεπε να είναι 50.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΩΜΕΓΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νοµού Θεσσαλονίκης τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 
30.000 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 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.., ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθµού ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νοµού Θεσσαλονίκης, µε έδρα στην 
Θεσσαλονίκη, στην οδό ΄Ιωνος ∆ραγούµη και Παπαδοπούλου 2, µε Α.Φ.Μ. 
094410652, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. 

2. Του Σάρα Ντίρι του Αζίζ, κατοίκου Θεσσαλονίκης,  µε ΑΦΜ 118972691, ως 
νοµίµου εκπροσώπου  της εταιρείας. 

 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Μαρτίου 2010. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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