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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  3  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   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας με την επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ, παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Ιανουαρίου 2015.

2. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  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.
 
II. Το άρθρο 5 παρ. 3 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο ο χρόνος μετάδοσης 
διαφημιστικών μηνυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ σε χρονικό διάστημα μιας 
ώρας.  

IΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4  παρ.  1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Με την υπ’ αριθμ. 339/11.7.2006 απόφαση του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στην εταιρεία με 
την επωνυμία ANTENNA TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
ΑΝΤΕΝΝΑ,  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των  20.000  ευρώ  για  α)  την 
παράβαση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. δ’ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο όταν 
τα προγράμματα εκτός εκείνων που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη ή αθλητικές 
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εκπομπές,  διακόπτονται  από  διαφημιστικά  μηνύματα,  θα  πρέπει  να  παρέρχεται 
διάστημα 20 τουλάχιστον λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής.  και το χρονικό διάστημα των 20 λεπτών υπολογίζεται από τη λήξη της 
πρώτης διακοπής μέχρι την αρχή της επομένης, ενώ εξάλλου, ο χρόνος μετάδοσης 
διαφημιστικών  μηνυμάτων  εντός  χρονικού  διαστήματος  μιας  ώρας,  δεν  πρέπει  να 
υπερβαίνει  τα  12΄  και  κάθε  άλλη  διακοπή  προγράμματος  για  μετάδοση 
διαφημιστικών μηνυμάτων δεν μπορεί  να υπερβαίνει  τα 4΄,  β) την παράβαση του 
άρθρου  5  παρ.  3  του  Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά  το  οποίο  ο  χρόνος  μετάδοσης 
διαφημιστικών μηνυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ σε χρονικό διάστημα μιας 
ώρας και γ) την παράβαση της Οδηγίας 6/1998 του Ε.Σ.Ρ. κατά την οποία για κάθε 
δεδομένη ωρολογιακή ώρα ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για διαφημίσεις είναι 12 
λεπτά και για τρέιλερ 2 ΄ και 24΄΄. Όμως με την υπ’ αριθμ. 3430/2014 απόφαση του 
Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας ακυρώθηκε η κυρωτική απόφαση του ΕΣΡ 
κατά το υπό στοιχείο α’ και γ’ σκέλος και αναπέμφθηκε στο ΕΣΡ προς νέα κατ’ ουσία 
κρίση. Ενόψει τούτου, νομίμως έχει εισαχθεί η υπόθεση ενώπιον της Ολομελείας.

Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
ΑΝΤΕΝΝΑ, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  από 
μαγνητοταινία της εκπομπής  FAME STORY που προβλήθηκε κατά την 26.2.2006, 
προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Κατά  την  ως  άνω  ημερομηνία  ο  τηλεοπτικός  σταθμός 
μετέδωσε διαφημιστικά μηνύματα από της 21:00 έως της 22:00 ώρας διαρκείας 14 
λεπτών και 12 δευτερολέπτων, καθ΄ υπέρβαση του ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. 
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  ΑΝΤΕΝΝΑ  TV Α.Ε.  ιδιοκτήτρια  του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ  τη διοικητική κύρωση της 
συστάσεως όπως ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μην υπερβαίνει τα 
12΄ σε χρονικό διάστημα μιας ώρας, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 12η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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