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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  
τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου και 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  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ 
ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην 
SEVEN), ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2015.

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  οποίος  έχει  σκοπό  τη 
μετάδοση  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της  ποιοτικής 
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει 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 νεότητος.

ΙΙ.  Το  άρθρο  21  παρ.  2  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  η  μετάδοση 
τηλεοπτικών  ταινιών  (εκτός  των  σειρών  αυτοτελών  επεισοδίων,  των  τηλεοπτικών 
σειρών  σε  συνέχειες  και  των  ντοκυμαντέρ),  κινηματογραφικών  έργων  και 
ειδησεογραφικών  προγραμμάτων  είναι  δυνατό  να  διακόπτεται  για  διαφημιστικά 
μηνύματα  ή/και  μηνύματα  τηλεπώλησης  μία  φορά  για  κάθε  προγραμματισμένη 
χρονική περίοδο τριάντα (30) πρώτων λεπτών της ώρας.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην  SEVEN),  του  υποβληθέντος  υπομνήματος και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, 
που  μεταδόθηκε  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  κατά  την  26.8.2014,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:  Το κεντρικό  δελτίο ειδήσεων προβλήθηκε  από ώρας 20:55 έως 22:11. 
Στην  προγραμματισμένη  αυτή  χρονική  περίοδο  των  76  λεπτών  προβολής 
αντιστοιχούν 2,5 διακοπές. Ο τηλεοπτικός σταθμός, όμως, προέβη σε 5 διακοπές του 
προγράμματος ως εξής: 1η διακοπή: 21:52:30΄΄ – 21:52:48΄΄, 2η διακοπή: 21:58:22΄΄ – 
21:58:43΄΄, 3η διακοπή 22:02:51΄΄ – 22:03:17΄΄, 4η διακοπή: 22:04:14΄΄ – 22:04:25΄΄, 
5η διακοπή:  22:07:37΄΄  –  22:07:47΄΄,  καθ’  υπέρβαση  του  νομίμου  ορίου  της 
προαναφερθείσας  διατάξεως  του  Νόμου.  Οι  διακοπές  έγιναν  χωρίς  να  υπάρχει 
αυτοτέλεια  του,  προ  και  μετά  από  τις  διακοπές,  προγράμματος.  Τα  τμήματα  του 
δελτίου ειδήσεων με τον τίτλο: «θέματα πολιτισμού καθημερινής ζωής», «Eco-news» 
και «τα καλά νέα της ημέρας» δεν είναι αυτοτελή τμήματα του δελτίου ειδήσεων και 
εσφαλμένως  προβλήθηκαν  μεταξύ  αυτών  διαφημίσεις.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 8,8 % μεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραμμα κατά το διάστημα 2013-2014, του εξ 8.852.386,76 ευρώ ύψους της 
επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι 
έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  82/30.3.2004,  172/9.6.2004, 
228/20.7.2004,  257/7.9.2004,  396/14.12.2004,  78/3.3.2005,  101/29.3.2005, 
261/5.7.2005,  345/13.9.2005,  508/13.12.2005,  374/25.7.2006,  375/25.7.2006, 
376/25.7.2006,  439/19.9.2006,  28/23.1.2007,  556/20.11.2007,  349/1.7.2008, 
350/1.7.2008,  553/11.11.2008,  621/9.12.2008,  157/7.4.2009,  197/5.5.2009, 
405/28.7.2009,  550/1.12.2009,  133/16.3.2010,  156/30.3.2010,  405/7.9.2010 
456/18.5.2010,  491/5.10.2010,  529/25.10.2010,  46/25.1.2011,  54/8.2.2011, 
128/12.4.2011,  178/17.5.2011,  440/24.10.2011,  477/21.11.2011,  121/20.2.2012, 
153/26.3.2012,  216/23.4.2012,  217/23.4.2012,  218/23.4.2012,  312/6.6.2012, 
341/20.6.2012,  440/31.7.2012,  485/17.9.2012,  666/18.12.2012,  90/4.2.2013, 
211/15.4.2013,  350/1.7.2013,  402/29.7.2013,  574/2.12.2013,  583/9.12.2013, 
5/8.1.2014, 29/10.2.2014, 114/28.4.2014, 120/28.4.2014, 188/2.6.2014, 226/2.7.2014, 
307/8.9.2014,  409/3.11.2014,  42/9.2.2015,  75/2.3.2015  διάφορες  κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην  SEVEN), 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 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  που  εδρεύει  στο 
Φάληρο,  στην  οδό  Εθνάρχου  Μακαρίου  και  Φαληρέως  2,  με  ΑΦΜ 
998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

2. Του  Ιωάννη  Αλαφούζου  του  Αριστείδη,  κατοίκου  Φαλήρου,  στην  οδό 
Εθνάρχου  Μακαρίου  και  Φαληρέως  2,  με  ΑΦΜ  022253837,  Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του  Ιωάννη  Σπανολιού  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ  007698074,  Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4. Της  Ευαγγελίας  Κουτσαυτάκη  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ  075618967, 
Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

5. Του  Κωνσταντίνου  Κιμπουρόπουλου  του  Γεωργίου,  με  ΑΦΜ  023030479, 
Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015.

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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