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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 από 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  KONTRA 
CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  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 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 10 παρ. 1 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να μη θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

V.  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. 
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
περιφερειακής  εμβέλειας  με  τον  διακριτικό  τίτλο  KONTRA CHANNEL (πρώην 
ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία ροής προγράμματος που προβλήθηκε κατά την 
5.7.2013, από 02:12 έως 04:52 ώρας,  προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Πριν την έναρξη προβάλλεται στην οθόνη σήμανση 5ης κατηγορίας και η επεξήγησή 
της για 7 δευτερόλεπτα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής εμφανίζεται η σήμανση 5ης κατηγορίας.
Παρουσιάζονται γυναίκες οι οποίες λικνίζονται αισθησιακά και χαϊδεύουν μέρη του 
σώματός τους. 
Κατά διαστήματα εμφανίζονται στην οθόνη τα παρακάτω μηνύματα.

1. Γραμμή υψηλής χρέωσης και τιμή χρέωσης για σταθερό 2,46Ε/1΄και 2,89Ε/1΄ 
για κινητό.  Πάνω από τη γραμμή 090 αναγράφεται «Μίλησέ μου ΖΩΝΤΑΝΑ 
όλο το 24ωρο».  
Διαρκεί 1 ή 2 περίπου λεπτά κάθε φορά.

2. Εμφανίζεται αριθμός αποστολής αισθησιακών video για το κινητό με χρέωση 
4,13/Εβδομάδα και με μικρότερη γραμματοσειρά (2sms έως Ε2,07 έκαστο) & 
2,07/βίντεο.   Από  κάτω  με  μικρότερη  γραμματοσειρά  αναγράφεται  «Δεν 
περιλαμβάνεται το κόστος GERSWAP και το τηλέφωνο υποστήριξης.
Διαρκεί περίπου 3 λεπτά/φορά.

3. Εμφανίζεται αριθμός υψηλής χρέωσης και τιμή χρέωσης Ε2,46/1΄για σταθερό 
και 2,89Ε/1΄ για κινητό.
Διαρκεί σχεδόν ένα λεπτό κάθε φορά που εμφανίζεται.

Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία προέβαλλε διαφημίσεις: από 
02:00 έως 03:00 ώρας διαρκείας 23 λεπτών,  από 03:00 έως 04:00 ώρας διαρκείας 
29 λεπτών και από  04:00 έως 05:00 ώρας διαρκείας 30 λεπτών, δηλαδή πέρα του 
νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Δεν πρόκειται περί τηλεπωλήσεων διότι δεν 
παρέχονται  οι  προβαλλόμενες  υπηρεσίες  αμέσως  δια  της  τηλεοράσεως  αλλά 
πρόκειται  περί  διαφημίσεων  υπηρεσιών  της  οποίας  μπορεί  να  αποδεχθεί  ο 
τηλεπαρουσιαστής  κάνοντας  χρήση  κατ’  ιδίαν  της  τηλεφωνικής  γραμμής  που 
αναγγέλλεται. 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 και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό 
με  τις  αποφάσεις  171/4.2.2003,  276/20.5.2003,  26/29.1.2004,  148/25.5.2004, 
273/12.7.2005,  520/20.12.2005,  159/28.3.2006,  437/19.9.2006,  76/6.2.2007, 
583/4.12.2007,  169/14.4.2009,  538/18.11.2009,  139/23.3.2010,  542/2.11.2010, 
74/1.3.2011,  110/22.3.2011,  442/24.10.2011,  45/23.1.2012,  200/9.4.2012, 
594/5/11/2012,  365/8.7.2013,  366/8.7.2013,  448/23.9.2013  διάφορες  κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως, το πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ. Μειοψήφησαν 
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η  Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  εκ  των  μελών  οι  Εύη  Δεμίρη  και  Γιάννης 
Παπακώστας, κατά τους οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 
40.000 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 KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού KONTRA CHANNEL 
(πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  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  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  KONTRA CHANNEL (πρώην 
ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού Αττικής, με έδρα στον Ταύρο Αττικής, στην οδό Δήμητρος 
31, με Α.Φ.Μ. 999401047, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2.  Του  Γεώργιου  Τσιρογιάννη  του  Ιωάννη  με  ΑΦΜ  035185131,  Δ.Ο.Υ. 
Ζωγράφου, ως νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 23η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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