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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  17  Ιουνίου  2013  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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την υπό του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
RED FM 96,3  Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε., ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Ιουνίου 2013.

2. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και 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. 6 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαφήμιση δεν πρέπει  
να απάδει προς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να εισαγάγει διακρίσεις 
λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας. 
 
III. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí 
τον  προβλεπόμενο  από  το  Σύνταγμα  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  στον  τομέα  της 
παροχής  ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους  και  επιβάλλει  τις  διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  RED  FM  96,3  Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας με την επωνυμία  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε, του υποβληθέντος υπομνήματος και της ακροάσεως, από cd που απέστειλε στο 
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ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, ροής προγράμματος κατά την 2.12.2012, από 
ώρας 9:00 έως 10:00 π.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Ένδειξη 0:34:44
Ακούγεται μακρόσυρτος ήχος ρεψίματος και στη συνέχεια Α πα πα πα πα πα πα.
Εκφωνητής:  Του τζάμπα η μάνα δε χώνεψε ποτέ την ακρίβεια.  Γι’ αυτό ψωνίζει 
στην Media Markt που ’ναι μάνα στο τζάμπα. (ακούγεται ήχος σαν να σπάει τζάμι)
«Media Markt.  Δεν είμαι και χθεσινός».
Ένδειξη 01:00:54
«Αχ, αχ, αχ.  Είμαι πολύ δυστυχισμένη.  Πολύ, πάρα πολύ δυστυχισμένη».
«Αχ καλή μου κυρία γιατί στεναχωριέστε;  Σκουπίστε τα δάκρυά σας.  Να, ορίστε. 
Πάρτε ένα χαρτομάντιλο».
«Ευχαριστώ κοπέλα μου.  Να ’σαι καλά».  (ακούγεται φύσημα της μύτης).
Εκφωνητής:   Του τζάμπα η μάνα για χαρτομάντιλο δεν πλήρωσε ποτέ.   Γι’  αυτό 
ψωνίζει στη Media Markt που ’ναι μάνα στο τζάμπα. (ακούγεται ήχος σαν να σπάει 
τζάμι).  
«Media Markt.  Δεν είμαι και χθεσινός».   

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ραδιοφωνικής διαφημίσεως κατά τη διάρκεια της οποίας ακούγεται αντιαισθητικός 
μακρόσυρτος ήχος ρεψίματος και μετά από λίγο ακούγεται αντιαισθητικό φύσημα 
μύτης.  Πρόκειται  περί  διαφημίσεως  η  οποία  αντιβαίνει  προς  το  σεβασμό  της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ακροατών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο  RED FM 96,3  Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε,  τη  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως 
όπως μη προβάλλει   τηλεοπτικές  διαφημίσεις  που απάδουν προς  το σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Ιουνίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Ιουλίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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