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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 119/17.3.2015
Σήμερα ημέρα Τρίτη 17 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, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία
EXCOM
ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού AB CHANNEL
(πρώην EXTRA CHANNEL 3, πρώην EXTRA) Νομού Αττικής, ενδεχομένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Μαρτίου 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 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%.
ΙΙΙ. 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.
IV. 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.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού AB CHANNEL
(πρώην EXTRA CHANNEL 3, πρώην EXTRA) Νομού Αττικής, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο εν λόγω
τηλεοπτικός σταθμός, της εκπομπής με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» που
μεταδόθηκε κατά την 3η.4.2014, από 21:53 έως 23:59 ώρας, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Ο λογότυπος του σταθμού EXTRA CHANNEL 3 υπάρχει σταθερά σε όλη τη διάρκεια
της εκπομπής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και πριν την έναρξη της εκπομπής,
καθώς και μετά από κάθε διακοπή προβάλλεται η ακόλουθη σήμανση κατάταξης
προγραμμάτων 2ης κατηγορίας: κύκλος με χρώμα πλαισίου μπλε με την επισήμανση
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ: ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, στο επάνω δεξιό μέρος της
οθόνης
Η εκπομπή «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» διακόπτεται συνολικά τρεις φορές για
διαφημίσεις. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, διάρκειας οκτώ λεπτών και είκοσι
επτά δευτερολέπτων [0:08:27], έρχεται μετά από δύο λεπτά και δεκαοκτώ
δευτερόλεπτα [0:02:18] από την έναρξη της εκπομπής. Ακολουθεί το δεύτερο
διαφημιστικό διάλειμμα, διάρκειας επτά λεπτών και πενήντα δύο δευτερολέπτων
[0:07:52], μετά από είκοσι οκτώ λεπτά και σαράντα έξι δευτερόλεπτα [0:28:46].
Έπεται το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα, διάρκειας εννέα λεπτών και σαράντα
τριών δευτερολέπτων [0:09:43], μετά από είκοσι πέντε λεπτά και τριάντα εννέα
δευτερόλεπτα [0:25:39] εκπομπής.
Εξίσου κατά τη διάρκεια προβολής της εκπομπής «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» σε
τακτά χρονικά διαστήματα προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης στη λεζάντα
μικρά εικονίδια διαφόρων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη σειρά ακολουθίας κάθε
φορά, συνολικής διάρκειας τριών λεπτών και είκοσι πέντε δευτερολέπτων [0:03:25]
Άρα επί συνολικής διάρκειας της εκπομπής «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» πενήντα
επτά λεπτά και σαράντα εννέα δευτερόλεπτα [0:57:49] οι διαφημίσεις,
συμπεριλαμβανομένου ενός μηνύματος τηλεπώλησης κατέλαβαν το 45% περίπου
του χρόνου προβολής με συνολική διάρκεια είκοσι έξι λεπτά και δύο δευτερόλεπτα
[0:26:02]. Αν μάλιστα προσθέσουμε στο διαφημιστικό αυτό χρόνο και το διάστημα,
κατά το οποίο προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης στη λεζάντα μικρά
εικονίδια διαφόρων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συνολικής
διάρκειας οκτώ λεπτών και σαράντα τριών δευτερολέπτων [0:08:43], τότε ο
συνολικός διαφημιστικός χρόνος ανέρχεται σε είκοσι εννέα λεπτά και είκοσι επτά
δευτερόλεπτα [0:29:27], ποσοστό 51% περίπου επί του συνολικού χρόνου
προβολής της εκπομπής.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Ο τηλεοπτικός
σταθμός κατά την εν λόγω ημερομηνία προέβαλε διαφημίσεις από 21:00 έως 22:00
ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 28 δευτερολέπτων, από 22:00 έως 23:00 ώρας
διαρκείας 15 λεπτών και 22 δευτερολέπτων και από 23:00 έως 24:00 ώρας διαρκείας
16 λεπτών και 54 δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 12 λεπτών
ανά ώρα. Πλέον τούτου, κατά τη διάρκεια της ως άνω ενημερωτικής εκπομπής
προβλήθηκαν διαφημιστικά μηνύματα με την τεχνική της διαίρεσης της οθόνης, τα
οποία έφεραν είτε την επωνυμία ορισμένης επιχείρησης, είτε το σήμα ορισμένου
προϊόντος ή υπηρεσίας αυτής, όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Ι. ΚΤΕΟ Μαρούσι,
Carrefour, Naprosyn, Anytime, AB Βασιλόπουλος, Ronal, Nissan. Με αυτό τον
τρόπο καταστρατηγήθηκε η προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου, κατά την οποία η
μετάδοση των ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται μια
φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο 30 λεπτών της ώρας. Για τις εν
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λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική
κύρωση του προστίμου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της εξ
86.763,05 ευρώ αξίας του μεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το
χρονικό διάστημα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθμός, του
εκ 2.864.925,20 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν
λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις
αποφάσεις 115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004,
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004, 7/4.1.2005,
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005, 163/26.4.2005,
185/17.5.2005, 186/17.5.2005, 193/31.5.2005, 194/31.5.2005, 236/28.6.2005,
237/28.6.2005, 290/26.7.2005, 292/26.7.2005, 298/26.7.2005, 305/23.8.2005,
321/30.8.2005, 322/30.8.2005, 356/20.9.2005, 412/18.10.2005, 444/8.11.2005,
38/24.1.2006, 193/11.4.2006, 204/18.4.2006, 244/16.5.2006, 287/6.6.2006,
307/20.6.2006, 455/3.10.2006, 456/3.10.2006, 517/21.11.2006, 209/24.4.2007,
235/15.5.2007, 309/11/2007, 160/18.3.2008, 402/22.7.2008, 437/9.9.2008,
464/23.9.2008, 479/30.9.2008, 526/21.10.2008, 527/21.10.2008, 554/11.11.2008,
600/25.11.2008, 605/2.12.2008, 3/8.1.2009, 107/10.3.2009, 192/5.5.2009,
193/5.5.2009, 494/2.11.2009, 567/15.12.2009, 581/22.12.2009, 93/9.3.2010,
140/23.3.2010, 243/18.5.2010, 245/18.5.2010, 418/14.9.2010, 596/14.12.2010,
52/8.2.2011, 75/1.3.2011, 105/15.3.2011, 206/7.6.2011, 208/7.6.2011, 232/20.6.2011,
341/6.9.2011, 478/21.11.2011, 479/21.11.2011, 10/9.1.2012, 44/23.1.2012,
438/31.7.2012, 439/31.7.2012, 495/24.9.2012, 536/8.10.2012, 596/5.11.2012,
65/21.1.2013,
187/1.4.2013,
192/1.4.2013,
217/15.4.2013,
275/3.6.2013,
397/29.7.2013, 589/9.12.2013, 86/27.3.2014, 225/2.7.2014 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 EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθμού AB CHANNEL (πρώην EXTRA CHANNEL 3, πρώην
EXTRA) 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
EXCOM
ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι
Αττικής, στην οδό Τσαλαβούτα 9, με ΑΦΜ 094316866, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Ναμπίλ Σνούντα του Σάμι, με Α.Φ.Μ. 105677744, Δ.Ο.Υ. ΙΘ’ Αθηνών,
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η Μαρτίου 2015, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015. Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και
δημοσιεύτηκε την 3η Απριλίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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