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Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014. 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  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  SUPER  B 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού σταθμού  SUPER B Νομού Αχαΐας, ενδεχομένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II. Το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο η αναλογία του χρόνου 
μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

III.  Το άρθρο 4  παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄  και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το  οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  SUPER  B  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού SUPER B Νομού Αχαΐας, του υποβληθέντος 
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από DVDs που απέστειλε στην υπηρεσία ο 
εν  λόγω  τηλεοπτικός  σταθμός,  ροής  προγράμματος  κατά  την  16  και  17.5.2013, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Ο τηλεοπτικός  σταθμός κατά την  16.5.2013  προέβαλλε διαφημίσεις και μηνύματα 
τηλεαγοράς: από  09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 1 ώρας, από  20:00 έως 21:00 
ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  48 δευτερολέπτων,  από  22:00  έως  23:00  ώρας 
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διαρκείας  37  λεπτών  τουλάχιστον και από  23:00  έως  00:00  ώρας διαρκείας  26 
λεπτών τουλάχιστον, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Πλέον 
τούτου, κατά την 17.5.2013 προέβαλλε διαφημίσεις και μηνύματα τηλεαγοράς: από 
00:00 έως 01:00 ώρας διαρκείας 58 λεπτών τουλάχιστον, από 01:00 έως 02:00 ώρας 
διαρκείας 29 λεπτών τουλάχιστον, από 02:00 έως 03:00 ώρας διαρκείας 18 λεπτών 
τουλάχιστον και από  03:00  έως  04:00  ώρας διαρκείας  42  λεπτών  τουλάχιστον, 
δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 2,16% μεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραμμα,  στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση,  της  εξ  42.253,60 
ευρώ  αξίας  του  μεριδίου  αγοράς  των  τηλεοπτικών  υπηρεσιών  κατά  το  χρονικό 
διάστημα από 1.1.05 έως 311.3.05 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθμός, του εκ 
1.801.942 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθμό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 
205/7.6.2005,  60/1.2.2006,  132/13.3.2008,  443/9.9.2008,  126/12.4.2011, 
441/24.10.2011,  486/28.11.2011,  96/14.2.2012,  97/14.2.2012,  120/20.2.2012, 
380/9.7.2012,  463/3.9.2012,  224/30.4.2013  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.    

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  SUPER  B  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού SUPER 
B Νομού Αχαΐας, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 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 SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
που  εδρεύει  στ  Πάτρα,  στην  οδό  Αγ.  Ανδρέα 22,   με  ΑΦΜ 094290729, 
Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών

2. Του Βαρδαλαχάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 007308758 Δ.Ο.Υ. 
Α΄ Πατρών, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  8η Ιανουαρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Φεβρουαρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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