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Αριθ. 646/10.12.2012Αριθ. 646/10.12.2012

Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  10  Δεκεμβρίου  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 Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΑΧΑΪΚΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ACHAIA CHANNEL Νομού Αχαΐας, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2012.

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 ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού ACHAIA CHANNEL Νομού Αχαΐας, και της παρακολουθήσεως, από dvds 
που απέστειλε  ο τηλεοπτικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος  κατά 
την 2.4.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά  την 2.4.2012 
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προέβαλλε  διαφημίσεις:  από  01:00 έως  02:00 ώρας διαρκείας  20  λεπτών  και  48 
δευτερολέπτων,  από  02:00  έως  03:00  ώρας διαρκείας  40  λεπτών  και  35 
δευτερολέπτων,  από  03:00  έως  04:00  ώρας διαρκείας  46  λεπτών  και  10 
δευτερολέπτων,  από  04:00  έως  05:00  ώρας διαρκείας  24  λεπτών  και  58 
δευτερολέπτων  και  από  05:00  έως  06:00  ώρας διαρκείας  24  λεπτών  και  58 
δευτερολέπτων, 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.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  πρόκειται  περί  ενημερωτικού 
τηλεοπτικού σταθμού του οποίου μεταβάλλεται  η φυσιογνωμία  δια της  ενίοτε  επί 
συνεχομένων ωρών προβολής διαφημίσεων.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  0,2  %   μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η 
παράβαση,  του  εξ  25.784.736 δραχμών   κύκλου  εργασιών  του  προαναφερόμενου 
τηλεοπτικού σταθμού  της εταιρικής χρήσης 1.1.01-31.12.01 και του γεγονότος ότι 
έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 88/12.11.2002, 515/21.11.2006, 
142/20.3.2007,  118/4.3.2008,  480/30.9.2008,  475/21.11.2011,  95/14.2.2012, 
98/14.2.2012, 99/14.2.2012, 100/14.2.2012, 631/3.12.2012 διοικητικές κυρώσεις, το 
πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ.    

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία με την επωνυμία  ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ACHAIA CHANNEL 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 ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., με έδρα την Πάτρα, με 
ΑΦΜ 094442441, Δ.Ο.Υ. Β΄ Πατρών.

2. Του Κωνσταντίνου  Γεωργούση του Παναγιώτη,  κατοίκου  Αρχαίας  Νεμέας 
Κορινθίας,  με ΑΦΜ. 034876325, Δ.Ο.Υ. Νεμέας,  ως νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας.

3. Του  Νικολόπουλου  Γεωργίου  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ.  042222815, 
Δ.Ο.Υ. Β’ Πατρών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Δεκεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  20η Δεκεμβρίου 2012.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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