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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.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην 
SEVEN), ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2014.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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  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  μέσω  συστήματος  ΠΑΝΟΠΤΗ, 
ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 1.12.2013, από ώρας 18:00 έως 20:00, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
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Στις 09:50 και σε επανάληψη στις 13:35 και για ενάμιση περίπου λεπτό, προβάλλεται  
η διαφήμιση smile card, μιας κάρτας για οδοντιατρικές εργασίες η οποία εξασφαλίζει 
εκπτώσεις στους συνδρομητές της. Κατά την διάρκεια του μηνύματος προβάλλονται 
2 κάρτες με πληροφορίες κόστους τόσο κλήσης για παροχή πληροφοριών όσο και 
κόστους  της  συνδρομής  της  κάρτας.  Η  πρώτη  (φωτ.  1):  «Τηλεφωνείστε  για  την 
προσφορά από σταθερό ή κινητό 14680,  www  .  styrixiygeias  .  gr  , 0,5€/1΄  Lexitel, Γρ. 
Εξυπηρέτησης: 2105005040», ενώ η δεύτερη (φωτ. 2) δίνει τις ακόλουθες επιπλέον 
πληροφορίες:  «Η  προσφορά  αφορά  ετήσια  συνδρομή  στα  28  ευρώ  (συν  έξοδα 
αποστολής) αντί της αρχικής τιμής των 60 ευρώ». Και στις 2 κάρτες, ο πενταψήφιος 
αριθμός κλήσης προβάλλεται σταθερά και με μεγάλη γραμματοσειρά όπως και το 
τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών. Το κόστος ανά κλήση αναγράφεται με μικρότερο 
μέγεθος γραμματοσειράς και δεν διευκρινίζεται αν συμπεριλαμβάνει το κόστος του 
ΦΠΑ.
Σπηκάζ:  Έχετε  πονόδοντο  και  όλο  αναβάλλετε  την  επίσκεψη  στον  οδοντίατρο;  
Αγχώνεστε  για  το  πώς  θα  πληρώσετε  όλες  τις  επισκέψεις,  τις  εξετάσεις  και  τις  
επεμβάσεις για τα δόντια σας; Βάλτε τέλος σε όλες αυτές τις άσχημες σκέψεις. Η smile 
card σας  προσφέρει  δωρεάν  καθαρισμούς  δοντιών,  φθορίωση,  πανοραμική  
ακτινογραφία και σφράγισμα στα καλύτερα οδοντιατρικά κέντρα, ενώ για λεύκανση,  
εμφυτεύματα και όλες τις υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες έχετε έκπτωση έως 60% .  
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρόγραμμα οδοντιατρικής υγείας με δωρεάν παροχές και  
απίστευτα χαμηλές τιμές.
Λαμπίρη: Τώρα, η στήριξη υγείας με την smile card προσφέρει σε εσάς και τα παιδιά  
σας το χαμόγελο που σας αξίζει. Χωρίς να κοστίζει. Ακολουθούν δηλώσεις πελατών: 
1)  «Με την  smile card, βρήκα τους κατάλληλους οδοντίατρους και πραγματοποίησα  
επιτέλους το χαμόγελο που μου αξίζει», 2) «Με την smile card έκανα καθαρισμό και  
σφράγισμα. Τώρα με μια μικρή συμμετοχή θα κάνω και λεύκανση», 3) «Απέκτησα την  
smile card και με λιγοστά χρήματα έφτιαξα τα δόντια μου σε ένα από τα καλύτερα  
οδοντιατρικά κέντρα».
Σπηκάζ:  Η  smile card σας  προσφέρει  δωρεάν  καθαρισμούς  δοντιών,  φθορίωση,  
πανοραμική ακτινογραφία  και  σφράγισμα  στα καλύτερα οδοντιατρικά κέντρα.  Smile 
card:  πρόγραμμα  οδοντιατρικής  υγείας  με  δωρεάν  παροχές  και  απίστευτα  χαμηλές  
τιμές στα καλύτερα οδοντιατρικά κέντρα. Τηλεφωνείστε τώρα στο 14680. 

Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία προέβαλλε διαφημίσεις: από 
18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 13 δευτερολέπτων και από  19:00 
έως  20:00  ώρας διαρκείας  14  λεπτών  και  19 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. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 7,2 % μεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραμμα κατά το διάστημα 2011-2012, 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, 
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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 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν 
λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Αντιπρόεδρος 
Λίνα Αλεξίου και εκ των μελών η Εύη Δεμίρη και ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους 
οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 30.000 ευρώ. Εν όψει 
της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος 
του Προέδρου.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ιδιοκτήτρια 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  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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