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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Απριλίου  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.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  &  
ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  NICKELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού  Αττικής, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2014.

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 5 παρ. 3 εδ.  γ,  δ  του Π. Δ/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. 

ΙΙI. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική  νομοθεσία  και  επιβάλλει  τις  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Με την υπ’αριθμ. 650/16.12.2008 απόφαση του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
NICKELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού Αττικής,  η διοικητική κύρωση του 
προστίμου των 30.000 ευρώ για: α) παράβαση του νομίμου ορίου διαφημίσεων έως 
12 λεπτά ανά ώρα, β) παράνομη δικτύωση με άλλον τηλεοπτικό σταθμό άνευ αδείας 
του  ΕΣΡ  και  γ)  προβολή  εκπομπών  άνευ  σήματος  καταλληλότητας.  Με  την  υπ’ 
αριθμ.  4003/2013  απόφαση  του  Δ’  Τμήματος  του  Συμβουλίου  Επικρατείας  έγινε 
δεκτό  ότι,  με  την  προαναφερθείσα  απόφαση,  αιτιολογήθηκε  επαρκώς  η  πρώτη 
παράβαση αλλά ακυρώθηκε στο σύνολό της και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο ΕΣΡ 
προς κρίση περί της διοικητικής κυρώσεως η οποία προσήκει στην προαναφερθείσα 
πρώτη παράβαση.

Εκ των στοιχείων  του φακέλου  της  εταιρείας  με  την επωνυμία  ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  
& ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο  NICKELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος και  της  παρακολούθησης  24ωρης  ροής  του  προγράμματος  του 
τηλεοπτικού σταθμού, κατά την 31.7.2008, 1 και 2.8.20008, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ο συνολικός χρόνος των διαφημίσεων ανήλθε κατά την 31.7.2008 στις 14 ώρες και 
15΄ λεπτά, κατά την 1.8.2008 στις 15 ώρες και 10΄ λεπτά και κατά την 2.8.2008 στις 
18 ώρες και 15΄ λεπτά, καθ΄ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η νόμιμη προβολή διαφημίσεων διαρκείας 12 λεπτών ανά 
ώρα συνεπάγεται την νόμιμη προβολή διαφημίσεων εκ 4 ωρών και 48 λεπτών το 
εικοσιτετράωρο.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.  

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  60.763,91  ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  480/31.10.2006, 
43/29.1.2007,  400/10.7.2007,  44/22.1.2008,  470/23.9.2008,  534/21.10.2008, 
606/2.12.2008,  650/16.12.2008,  550/16.11.2010,  73/1.3.2011,  100/15.3.2011, 
266/27.5.2013,  369/8.7.2013,  417/2.9.2013,  424/2.9.2013,  528/11.11.2013, 
21/20.1.2014,  34/24.2.2014,  89/27.3.2014  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το 
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  LOCAL  AE 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
LOCAL  TV,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 

2

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΙΜΕ-Β2Φ



NICKELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του 
προστίμου των 20.000 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  ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  LOCAL  AE  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  LOCAL  TV,  που 
εδρεύει  στο  Χαλάνδρι  Αττικής,  στην  οδό  Παπανικολή  22Α,  με  ΑΦΜ 
094475540, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του Κουλόπουλου Ανδρέα του Ηλία, με Α.Φ.Μ. 007250311, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

 

 Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 7η Μαΐου 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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