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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 74/23.2.2010Αριθ. 74/23.2.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 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  Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  
Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς.    Απών  ο  
Κωνσταντίνος Τσουράκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  υπό  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  ΣΚΑΪ  100,3  FM -  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. Νομού  Αττικής 
ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 9η Φεβρουαρίου 2010.

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  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 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 κατά το οποίο πρέπει να τηρούνται οι  
γενικά  παραδεκτοί  κανόνες  της  ευπρέπειας  και  καλαισθησίας  στη γλώσσα και  τη 
συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής με 
ιδιαίτερη μέριμνα στα προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο που είναι πιθανό να 
παρακολουθείται από ανηλίκους.

ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές  διέπονται  από  την  αρχή  της  διαφύλαξης  της  ποιότητας  της  ελληνικής 
γλώσσας.

IV. 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.
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Αιτιολογικό

Εν προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του συμβουλίου τούτου 
ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού  ΣΚΑΪ 100,3  FM και της 
ακροάσεως της εκπομπής «ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ» της 12.10.2009, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Δύο με τρία λεπτά περίπου μετά την έναρξη της εκπομπής ο εκφωνητής ακούστηκε 
να λέει «..Χτές ο Παπανδρέου πήγε στην Ηλεία στην Αρχαία Ολυμπία και εξήγγειλε 
ότι  ο  Νομός  Ηλείας   θα  μετατραπεί  σε  πρότυπο  Νομό  πράσινης  ανάπτυξης  και 
κοιτούσαν από κάτω οι μπουρτζόβλαχοι με ανοικτό το στόμα.. Καλά πλάκα μας κάνει 
ο  Παπανδρέου..Τι  τους  νοιάζει  τους  βλάχους  στην  Ηλεία  για  την  πράσινη 
ανάπτυξη…αυτοί θέλουν χρήματα …τίποτα Ουκρανές για να βγάζουν τα μάτια τους, 
να τις παντρευτούν να θυμόμαστε και την υπόθεση με τη Ζαχάρω….και κυρίως αυτό 
που θέλουν οι  άνθρωποι  είναι  να νομιμοποιηθεί  η παραγωγή και  το  εμπόριο  του 
χασίς…..απλά καθημερινά πράγματα… Είμαστε σοβαροί τώρα, πήγε στην Ηλεία ο 
Παπανδρέου  να  μιλήσει  για  την  πράσινη  ανάπτυξη…Με  αυτό  κοιμούνται  και 
ξυπνάνε  οι  κάτοικοι  στα  δοξασμένα  Δουνέικα…Πότε  θα  γνωρίσουν  την  πράσινη 
ανάπτυξη…κάτι  βιασμοί  ανηλίκων  που  έρχονται  που  και  που  στο  φώς  από  τις 
ένδοξες αυτές περιοχές της πατρίδας μας οφείλονται ακριβώς σ’ αυτό το λόγο…οι 
κάτοικοι  θέλουν  πράσινη  ανάπτυξη  δεν  την  έχουν  και  γι  αυτό  κουτουπώνουν 
αγοράκια και κοριτσάκια…..

Και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα «Ο Νομός Ηλείας είναι νομός πράσινης 
ανάπτυξης,  οι  κάτοικοι  καλλιεργούσαν  το  χασίσι  τους  κανονικά  αλλά  κάποιοι 
αστυνομικοί  είχαν  την  κακή  συνήθεια  να  πηγαίνουν  και  να  ξεριζώνουν  τα 
χασισόδεντρα …άκου τώρα…Δεν γίνεται  πράσινη ανάπτυξη έτσι…Αναγκάστηκαν 
και  οι  κάτοικοι  της  Ηλείας  να  εγκαταλείψουν  την  καλλιέργεια  χασίς  που  είναι 
εντελώς οικολογική και αναγκάστηκαν να στραφούν σε άλλες δραστηριότητες που 
μολύνουν το περιβάλλον και καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα….»

Πρόκειται περί εκπομπής η οποία ασχολήθηκε με την επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στο νομό Ηλείας και τις εξαγγελίες του νομάρχου Ηλείας για την πράσινη ανάπτυξη. 
Χρησιμοποιήθηκαν  φράσεις  για  τον  πρωθυπουργό,  όπως:  «Πλάκα  μας  κάνει  ο 
Παπανδρέου?», αλλά και χαρακτηρισμοί για τους κατοίκους του Νομού Ηλείας, όπως 
«Βλάχοι», «μπουρτζόβλαχοι», «θέλουν ουκρανές να βγάζουν τα μάτια τους», «αυτό 
που θέλουν οι  άνθρωποι  είναι  να νομιμοποιηθεί  η παραγωγή και  το  εμπόριο  του 
χασίς»,  «κάτι  βιασμοί  ανηλίκων  που  έρχονται  που  και  που  στο  φώς»  και  άλλοι 
σχετικοί υποτιμητικοί για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής. Βεβαίως η εκπομπή 
είναι σατυρική, εκ τούτου όμως δεν σημαίνει ότι είναι ανέλεγκτη ούτε ότι μπορεί να 
αφίσταται  από  τη  συνταγματική  επιταγή,  όπως  οι  εκπομπές  των  ραδιοφωνικών 
σταθμών να συντελούν  την πολιτιστική  ανάπτυξη της  χώρας και  το σεβασμό της 
αξίας  του  ανθρώπου.  Αναμφιβόλως  η  εκπομπή  στερείται  της  επιβαλλομένης 
ποιότητας, ευπρέπειας και καλαισθησίας. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η  διοικητική κύρωση του προστίμου.  

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
ραδιοφωνικό  σταθμό  ΣΚΑΪ  100,3  Νομού  Αττικής  η  κύρωση   του  προστίμου. 
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως,  του εκ 2.934.881,14 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον αυτό σταθμό με  τις  αποφάσεις  32/17.7.2002, 
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173/4.2.2003,  29/29.1.2004,  84/30.3.2004,  312/26.10.2004,  176/4.4.2006, 
124/6.3.2007, 259/18.5.2007, 121/4.3.2008, 620/9.12.2009, 468/12.10.2009 διάφορες 
κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των  3.000 
ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  ΣΚΑΪ  100,3  FM -  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. Νομού  Αττικής τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 3.000 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  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  που  εδρεύει  στο  Νέο  Φάληρο,  στην  οδό  Εθν. 
Μακαρίου και Φαληρέως 2, με Α.Φ.Μ. 94439203, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

2. Του  Ιωάννη  Αλαφούζου  του  Αριστείδη,  κάτοικο  Αθηνών,  στην  οδό 
Λουκιανού 5, με Α.Φ.Μ. 022253837, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 23η Φεβρουαρίου 2010. 
Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 20η Φεβρουαρίου 2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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