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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 3 Aυγούστου 2004 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης,   
Νέστορας Κουράκης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 

ασχολήθηκε µε την από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΜΕGA CHANNEL-
THΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 27η Ιουλίου 2004. 

 
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό  τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει 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. δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον συγκεκαλυµµένη 
διαφήµιση αποτελεί η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα υπηρεσιών, 
όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε 
διαφηµιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το 
χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο  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 από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής εκ 
της µαγνητοταινίας, της ακροάσεως του εκπροσώπου της ανωνύµου εταιρείας µε την 
επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και του υποβληθέντος αυτού υποµνήµατος προέκυψαν τα 
ακόλουθα.: 
 
Από την 11:30 της 19.3.2004 στον τηλεοπτικό σταθµό ΜΕGA CHANNEL κατά την 
εκποµπή µε τον τίτλο «ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ» προβλήθηκε επίδειξη  
µόδας µε ρούχα της επιχειρήσεως «Raxesvsky». Η τηλεπαρουσιάστρια προέβαλε τα 
προϊόντα της επιχειρήσεως µε την ακόλουθη διαφηµιστική φράση: «Σήµερα 
φιλοξενούµε την καλύτερη εταιρεία που υπάρχει και βέβαια δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 
συστάσεις, ένα όνοµα Raxesvsky» και συγχρόνως στο κάτω µέρος της οθόνης 
προβλήθηκε το σήµα και το τηλέφωνο της επιχειρήσεως. Πρόκειται περί 
συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως και για την εκτροπή αυτή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΜΕGA CHANNEL -  THΛΕΤΥΠΟΣ 
Α.Ε.  τη διοικητική κύρωση της συστάσεως, όπως αποφεύγει τη διαφήµιση 
ενδυµάτων µε την προβολή του αριθµού τηλεφώνου της επιχειρήσεως από την οποία 
µπορεί να τα προµηθευτεί ο τηλεθεατής, µε την απειλή επιβολής αυστηροτέρων 
κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η Αυγούστου 2004. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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