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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 12/8.1.2014
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 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,
Άρης Σταθάκης.
Ιστορικό – Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία TOP CHANNEL SA, ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TOP CHANNEL Νομού
Κοζάνης, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2013.
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.
ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο ως ενημερωτικά μέσα
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται εκείνα
που δεν έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορούν ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας
επιτρεπομένης της εντάξεως στο μεταδιδόμενο πρόγραμμα τίτλων ειδήσεων κατ΄
ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα και με την προϋπόθεση ότι αναφέρουν τις
αναγνωρισμένες πηγές από τις οποίες προμηθεύονται τις ειδήσεις.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο όλες ανεξαιρέτως οι
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. υποχρεούνται μία μόνο φορά και εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το
χαρακτήρα του προγράμματός τους ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
IV. Το άρθρο 26 παρ. 5 εδ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο όλα τα
τηλεοπτικά προγράμματα, εκτός των προγραμμάτων τηλεοπτικής διαφήμισης και
τηλεπώλησης, κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς
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επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν
γένει σωματική, ηθική, πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί
της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.
V. 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%.
VI. To άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ./τος 109/2010, κατά το οποίο οι χρονοθυρίδες
τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα υπόλοιπα μέρη του
προγράμματος με οπτικά και ακουστικά μέσα. Στην αρχή και το τέλος της μετάδοσης
των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης μεταδίδεται ειδικό οπτικοακουστικό σήμα με σκοπό
την πληροφόρηση του κοινού για το είδος του τηλεοπτικού προγράμματος. Το
οπτικοακουστικό σήμα είναι ίδιο για όλες τις χρονοθυρίδες.
VII. Το άρθρο 4 παρ. 4 της υπ΄αριθμ. 24/1/2.1.1997 Αποφάσεως του Υπουργού
Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά το οποίο η μετάδοση του μηνύματος κοινωνικού
περιεχομένου, γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της ζώνης διαφημιστικών μηνυμάτων,
χωρίς τη διακοπή ή την παρεμβολή εταίρων μηνυμάτων και χωρίς την παράλληλη
εκπομπή μηνυμάτων που έρχονται σε άμεση αντίθεση με το περιεχόμενο του
κοινωνικού μηνύματος.
VIII. 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 νόμιμες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία TOP CHANNEL SA, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το
διακριτικό τίτλο TOP CHANNEL Νομού Κοζάνης και της παρακολουθήσεως, από
DVDs που απέστειλε στην υπηρεσία ο τηλεοπτικός σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής
προγράμματος της 12.7.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο τηλεοπτικός σταθμός προβάλλει επί 19 ώρες, 31 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα
(81,35 %) τα ακόλουθα προγράμματα:
• Ντοκιμαντέρ
• Κινούμενα σχέδια
• Την εκπομπή «Μαρτυρία». Φέρει σήμανση δεύτερης κατηγορίας. Σύμφωνα
με την ιστοσελίδα του τ/σ: «Η Θρησκεία και η Ιστορία έχουν τη δική τους
θέση στο TOP CHANNEL. Μέσω της εκπομπής που επιμελείται και
παρουσιάζει ο Απόστολος Παπαδημητρίου παρουσιάζεται η ιστορία μακριά
από πνευματικές αγκυλώσεις και φανατισμούς. Η διαχρονική προσφορά της
εκκλησίας στον Ελληνικό λαό, η θέση της στη σημερινή εποχή αλλά και η
δραστηριότητα της σ΄ όλη την Υφήλιο, μέσω της Ιεραποστολής, είναι μερικά
δημοφιλή θέματα της εκπομπής».
• Τρία σύντομα δελτία ειδήσεων με διάρκεια 3 λεπτών περίπου το καθένα.
• Την εκπομπή «Η ώρα των πολυτέκνων». Φέρει σήμανση πρώτης κατηγορίας.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τ/σ: «Το τηλεοπτικό βήμα δίνεται από το
TOP CHANNEL σε φορείς της Δυτικής Μακεδονίας για να εκφράσουν τις
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απόψεις και τα προβλήματα τους. Ένας απ΄ αυτούς είναι ο Σύλλογος
Πολυτέκνων Κοζάνης ο οποίος έχει τη δική του πετυχημένη ομολογουμένως
εκπομπή».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο συνολικός ημερήσιος χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανέρχεται σε
2 ώρες, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα (8,45 %), των μεμονωμένων μηνυμάτων
τηλεπώλησης σε 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα (0,32 %), των τρέιλερ προγράμματος
του τηλεοπτικού σταθμού σε 14 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα (1 %), των κοινωνικών
μηνυμάτων σε 26 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο (1,81 %) και του σήματος διαφήμισης
του τηλεοπτικού σταθμού σε 22 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα (1,59 %).
ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Ο τηλεοπτικός σταθμός προβάλλει επί 1 ώρα, 3 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
(4,44
%) πρόγραμμα τηλεπώλησης κατανεμημένο σε 1 χρονοθυρίδα. Δεν εμφανίζεται
ειδικό οπτικοακουστικό σήμα στην έναρξή και λήξη τους.
Προβάλλονται ακόμη:
• Επί 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα (0,26 %): διαφήμιση του λαογραφικού
μουσείου Κοζάνης.
• Επί 11 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (0,78%): ενημέρωση εκδηλώσεων του
ποντιακού και μικρασιατικού συλλόγου Καρυοχωρίου "Ο πρόσφυγας".
Χορηγός προβολής είναι ο τ/σ Top Channel.
Παρατήρηση:
Ο σταθμός είναι μη ενημερωτικός. Σύμφωνα με την παραπάνω ροή προγράμματος
μεταδίδει τρία δελτία ειδήσεων διάρκειας περίπου τριών λεπτών το καθένα. Παρά
ταύτα στην ιστοσελίδα του αναφέρει το εξής αναφορικά με τα δελτία ειδήσεων του
τ/σ: «Αιχμή του δόρατος στο πρόγραμμα του TOP CHANNEL αποτελούν τα δελτία
ειδήσεων τα οποία έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Οι δημοσιογράφοι και το
τεχνικό προσωπικό του καναλιού καλύπτουν πλήρως τα γεγονότα στη Δυτική
Μακεδονία. Οι κάμερες του σταθμού βρίσκονται πάντα σε όλα τα κέντρα αποφάσεων
σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και σε απλούς πολίτες που
θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Βασικοί στόχοι των δελτίων ειδήσεων είναι η
αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων η έκφραση όλων των απόψεων, η
παρουσίαση όχι μόνο δυσάρεστων αλλά και ευχάριστων γεγονότων και ο σεβασμός
της προσωπικότητας και της υπόληψης του οποιοδήποτε συμπολίτη μας. Για τους
παραπάνω λόγους τα δελτία ειδήσεων του TOP CHANNEL έχουν κερδίσει τη δική
τους θέση στις καρδιές των τηλεθεατών». Στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού
δε που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του αναφέρονται για την ημέρα
Παρασκευή τέσσερα δελτία ειδήσεων ημερησίως με διάρκεια μία ώρα το καθένα.
Επίσης σε τρέιλερ προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού που μεταδόθηκε στις
1:24΄:32΄΄ αναφέρεται ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «Επί παντός» κάθε Τρίτη στις
22:20.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί μη ενημερωτικού
τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος, καίτοι δικαιούται να εκπέμπει δελτία ειδήσεων
διαρκείας έως ενός λεπτού ανά ώρα, μετέδωσε, κατά την ως άνω ημέρα, τρία δελτία
ειδήσεων διαρκείας περίπου 2 λεπτών και 56 δευτερολέπτων ανά ώρα. Προβλήθηκαν
προγράμματα με τους τίτλους: «DEEP UNDER THE ICE», «LE TERRIER DU
YORKSHIRE», «ΜΑΡΤΥΡΙΑ», «ΑΡΗΣ Η ΤΑΙΝΙΑ», με το σύμβολο και την
επεξήγηση δευτέρας κατηγορίας «Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συναίνεση» αλλά
μόνο κατά την έναρξη του προγράμματος για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ κατά την
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προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου, και την υπ’ αριθμ. 6138/Ε17.3.2000 απόφαση
του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έπρεπε να προβληθεί για 30
δευτερόλεπτα και σε συνέχεια το σύμβολο έπρεπε να προβληθεί για 1 λεπτό μετά από
κάθε διακοπή. Επιπλέον, ο τηλεοπτικός σταθμός προέβαλλε διαφημίσεις: από 15:00
έως 16:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 15 δευτερολέπτων, από 17:00 έως 18:00
ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 18 δευτερολέπτων και από 23:00 έως 24:00 ώρας
διαρκείας 15 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12
λεπτών ανά ώρα. Από της 09:00 έως της 10:00 ώρας προβλήθηκε χρονοθυρίδα
τηλεπώλησης χωρίς προβολή, κατά την έναρξη και τη λήξη αυτής, του ειδικού
οπτικοακουστικού σήματος που επιβάλλει ο Νόμος. Τέλος, ενώ, κατά την
προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου, η μετάδοση των κοινωνικών μηνυμάτων
γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της ζώνης διαφημίσεων, προβλήθηκαν κοινωνικά
μηνύματα κατά τη διάρκεια εκάστης ζώνης διαφημίσεων. Για τις εν λόγω εκτροπές
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του
προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του εκ 588.206,82 ευρώ
ύψους επένδυσης του τηλεοπτικού σταθμού και του γεγονότος ότι με τις υπ’ αριθμ.
492/2.11.2009,
98/9.3.2010,
50/8.2.2011,
530/19.12.2011,
306/6.6.2012,
308/6.6.2012, 496/24.9.2012 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., έχουν επιβληθεί σε αυτόν
διάφορες διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί
στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ΤΟΠ ΤΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού TOP
CHANNEL Νομού Κοζάνης 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 ΤΟΠ ΤΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, που εδρεύει στη Κοζάνη, στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 5, με Α.Φ.Μ. 999936226, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.
2. Του Κωνσταντίνου Κική του Μάρκου, με Α.Φ.Μ. 028930679, Δ.Ο.Υ.
Κοζάνης, ως νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 8η Ιανουαρίου 2014, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Φεβρουαρίου 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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