ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 129/16.3.2010

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 2α Μαρτίου 2010.
1. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. 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. 3 εδ. γ, δ του Π. ∆/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.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.

1

Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού
µε διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL του υποβληθέντος υποµνήµατος και της
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία ροής προγράµµατος της 15.11.2009, προέκυψε
ότι από την 20:00 έως της 21:00 ώρας προβλήθηκαν διαφηµίσεις 12 ΄ και 31΄΄ από
της 21:00 έως της 22:00 προβλήθηκαν διαφηµίσεις 15΄και 3΄΄ και από της 22:00 έως
της 23:00 ώρας προβλήθηκαν διαφηµίσεις 13΄ και 12΄΄καθ΄υπέρβαση του νοµίµου
ορίου των 12΄ ανά ώρα. Πρόκειται περί διαφηµίσεων άνευ ενδιαµέσων τρέηλερς και
άνευ ανάγκης παρατάσεως πέραν των 12΄ λόγω αρξαµένης διαφηµίσεως προ του
δωδεκάτου λεπτού, όντος αβασίµου του περί αντιθέτου ισχυρισµού του εκπροσώπου
του τηλεοπτικού σταθµού. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.

Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 19,4 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 20082009, της εξ 233.979.053 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εκ
32.107.234,59 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις
αποφάσεις 68/8.10.2002, 79/16.10.2002, 204/1.4.2003, 218/8.4.2003, 316/1.7.2003,
330/22.7.2003, 344/29.7.2003, 352/23.9.2003, 371/11.11.2003, 373/11.11.2003,
11/20.1.2004,
21/27.1.2004,
48/17.2.2004,
53/17.2.2004,
88/30.3.2004,
134/11.5.2004, 151/25.5.2004, 169/9.6.2004, 183/22.6.2004, 250/3.8.2004,
4/4.1.2004, 5/4.1.2005, 27/25.1.2005, 54/15.2.2005, 128/11.4.2005, 156/26.4.2005,
167/10.5.2005, 187/17.5.2005, 192/24.5.2005, 251/29.6.2005, 252/29.6.2005,
253/29.6.2005, 352/20.9.2005, 396/11.10.2005, 401/11.10.2005, 411/18.10.2005,
478/5.12.2005, 479/5.12.2005, 4/4.1.2006, 167/3.4.2006, 174/4.4.2006, 237/9.5.2006,
306/20.6.2006, 314/27.6.2006, 336/11.7.2006, 337/11.7.2006, 350/18.7.2006,
391/29.8.2006, 459/10.10.2006, 499/10.11.2006, 509/14.11.2006, 4/9.1.2007,
44/29.1.2007,
167/27.3.2007,
227/8.5.2007297/29.5.2007,
399/10.7.2007,
416/24,7,2007, 473/18.9.2007, 559/20.11.2007, 122/4.3.2008, 136/13.3.2008,
322/10.6.2008, 500/7.10.2008, 551/11.11.2008, 552/11.11.2008, 572/18.11.2008,
90/24.2.2009, 161/14.4.2009, 199/5.5.2009, 206/12.5.2009, 262/26.5.2009,
429/25.8.2009, 435/26.8.2009, 440/8.9.2009, 514/10.12.2009, 553/1.12.2009,
36/26.1.2010, 95/9.3.2010, 96/9.3.2010, 128/16.3.2010 διάφορες κυρώσεις, το
πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ. Μειοψήφησαν η Εύη
∆εµίρη και ο Γιάννης Παπακώστας κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να
είναι 40.000 ευρώ, καθώς και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τον οποίο θα έπρεπε
να περιοριστεί στο ποσόν των 20.000 ευρώ.

2

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτρια του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL τη διοικητική κύρωση του
προστίµου των 30.000 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 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφ.
Μεσογείων & Ρούσου 4, µε ΑΦΜ 094253918, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Ηλία Ευσταθίου Τσίγκα, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ρούσου 4, µε
Α.Φ.Μ. 013080402, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ. και
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 16η Μαρτίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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