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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Νοεµβρίου 2008 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.   

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό  της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθµού KILKIS EURO CHANNEL Νοµού Κιλκίς ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 11η Νοεµβρίου 2008. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 3 εδ. γ, δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον ο χρόνος 
µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει  να υπερβαίνει το 15% του 
µεταδιδοµένου κάθε ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος, και σε κάθε 
περίπτωση ο χρόνος µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων εντός χρονικού 
διαστήµατος µιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ λεπτά της ώρας. Με την 
επιφύλαξη των χρονικών προϋποθέσεων και περιορισµών που προβλέπονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, κάθε άλλη διακοπή προγράµµατος για τη µετάδοση 
διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4΄) πρώτα λεπτά 
της ώρας.  
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών 
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µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα την τιµή χρέωσης ανά  1΄ λεπτό 
της ώρας και µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου. 
 
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. 

 

Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού KILKIS EURO CHANNEL Νοµού Κιλκίς του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής 
προγράµµατος του σταθµού, προέκυψε ότι ο τηλεοπτικός σταθµός κατά µεν την 
14.9.2007 προέβαλε διαφηµίσεις διαρκείας  5΄ 31΄΄, 5΄30΄΄, 5΄ 20΄΄,  5΄ 34΄΄ και 4΄ 
03΄΄ αντιστοίχως ανά σφήνα,  κατά δε την 15.9.2007 προέβαλε διαφηµίσεις διαρκείας 
4΄ 14΄΄, 6΄ 20΄΄, 5΄ 59΄΄, 6΄ 21΄΄,  5΄ 30΄΄ και 5΄ 31΄΄ αντιστοίχως ανά σφήνα, κατά τα 
εις την έκθεση αποµαγνητοφωνήσεως ειδικότερα εκτιθέµενα, καθ΄ υπέρβασιν του 
ορίου των 4΄ πρώτων λεπτών ανά σφήνα.   Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθµός 
κατά τις ως άνω ηµέρες, προέβαλε video clips µε διαφήµιση παροχής υπηρεσιών 
γνωριµιών µεταξύ ενηλίκων και χρήση τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης της 
οποίας η τιµή προβλήθηκε µε χαρακτήρες µικρότερους του προβληθέντος αριθµού 
τηλεφώνου.   Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ  Α.Ε. 
ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού KILKIS EURO CHANNEL Νοµού 
Κιλκίς την διοικητική κύρωση της συστάσεως 
 
Α.  ΄Οπως µη προβάλλει διαφηµίσεις διαρκείας µεγαλυτέρας των 4΄ πρώτων λεπτών 
ανά σφήνα,  
και  
Β.  ΄Όπως προβάλει την τιµή χρέωσης προς χρήση αριθµού τηλεφώνου υψηλής 
χρέωσης µε χαρακτήρες τουλάχιστον ίσου µεγέθους µε τον αριθµό τηλεφώνου, µε 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 18η Noεµβρίου 2008. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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