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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 413/10.10.2011
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 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 Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Απών το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
KISS FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙSS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ενδεχομένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2011.
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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου εξηγήσεων του
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο KISS FM Νομού
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙSS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., του υποβληθέντος υπομνήματος και της
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ακρόασης των 2 CD, που απέστειλε ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, με 24ωρες ροές
προγράμματος, όπως μεταδόθηκαν στις 10 και 11/2/2011,προέκυψαν τα ακόλουθα:
Πρόγραμμα ημέρας Πέμπτη 10/02/2011
00:00 – 06:00 Μουσικό Πρόγραμμα
06:00 – 10:00 Εκπομπή με τις Νανά Καραγιάννη και Ελβίρα Βούλγαρη.
10:00 – 12:00 Εκπομπή με τον Ηλία Ξυνόπουλο.
12:00 – 14:00 Εκπομπή με το Γιώργο Λάζαρο.
14:00 – 17:00 Εκπομπή με το Γιώργο Παπατριανταφύλλου.
17:00 – 20:00 Εκπομπή με την Ελένη Νικολάου.
20:00 – 22:00 Εκπομπή με τον Ανδρέα Φιλίππου.
22:00 – 24:00 Εκπομπή με το Σωτήρη Ρουμελιώτη.
αρχείο 07:00 ένδειξη 59:40
Ραδιοφ. παραγωγός: Και πέρα από το γεγονός ότι η Cosmote φέρνει τους Bon Jovi
στην Ελλάδα και την ευχαριστούμε, τη λατρεύουμε, την αγαπάμε γι’ αυτό, δίνει την
ευκαιρία και σε σας που είστε νέοι καλλιτέχνες να ανοίξετε αυτή τη συναυλία. Πώς θα
γίνει αυτό; Ανεβάζετε ένα δικό σας τραγούδι στο jumpingfish.gr της Cosmote και
αφήνετε εμάς ως κοινό αλλά και την επιτροπή να σας αναδείξουμε ως τους καλύτερους,
να σας ανεβάσουμε στη σκηνή και να ζήσετε αυτή τη μοναδική πραγματικά εμπειρία.
Jumpingfish.gr της Cosmote, λοιπόν και καλή επιτυχία.
Η επίμαχη διαφήμιση της ανεύρεσης μουσικού συγκροτήματος νέων είναι η
παρακάτω:
αρχείο 08:00 ένδειξη 46:28 (μεταδόθηκε και: αρ. 13:00 έν. 34:25 / αρ. 19:00
έν. 32:12)
Πρόσωπο 1: “Θυμάμαι την… την πρώτη μου φορά. Στο δωμάτιό μου. Ήμουν δεν
ήμουν δεκαπέντε”.
Πρόσωπο 2: “Και εγώ κάπου τόσο. Στο σχολείο σε μια γιορτή. Ντρεπόμουν αλλά
αξέχαστη εμπειρία”.
Πρόσωπο 3: “Εμένα guys η πρώτη μου φορά ήταν στο γκαράζ. Μας άκουγε όλη η
γειτονιά”.
Σπικάζ: Το πρώτο σου live σου μένει αξέχαστο. Πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα στάδιο
γεμάτο κόσμο. Η Cosmote παρουσιάζει τους Bon Jovi στις 20 Ιουλίου και σου δίνει την
ευκαιρία να ανοίξεις εσύ τη συναυλία τους. Ανέβασε το τραγούδι σου στο
jumpingfish.gr και άσε το κοινό να σε αναδείξει. Όροι στο jumpingfish.gr .
Σπικάζ: Cosmote. Ο κόσμος μας εσύ.
αρχείο 09:00 ένδειξη 42:40
Σπικάζ : Ακολουθεί μουσική διαφήμιση.
Σπικάζ : Ως πότε θα αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα; Ως πότε θα
καθορίζουν τις επιλογές σου; Φτάνει πια. Η ψήφος σου έχει δύναμη. Ψήφισε στο
jumpingfish.gr για το ελληνικό συγκρότημα, που θα ανοίξει τη συναυλία των
πολυεθνικών Bon Jovi, που παρουσιάζει η Cosmote στις 20 Ιούλη. Ψήφισε ενάντια στο
μουσικό κατεστημένο, που σε θέλει άβουλο πιόνι. Η αποχή δεν είναι λύση.
Jumpingfish.gr. Σιγουριά, ελπίδα, προοπτική. Όλοι στο jumpingfish.gr. Cosmote.
Ο κόσμος μας εσύ.
Πρόγραμμα ημέρας Παρασκευή 11/02/2011
00:00 – 06:00 Μουσικό Πρόγραμμα
06:00 – 10:00 Εκπομπή με τις Νανά Καραγιάννη και Ελβίρα Βούλγαρη.
10:00 – 12:00 Εκπομπή με τον Ηλία Ξυνόπουλο.
12:00 – 14:00 Εκπομπή με το Γιώργο Λάζαρο.
14:00 – 17:00 Εκπομπή με το Γιώργο Παπατριανταφύλλου.
17:00 – 20:00 Εκπομπή με την Ελένη Νικολάου.

2

ΑΔΑ: 45Β2ΙΜΕ-3ΝΛ

20:00 – 22:00 Εκπομπή με τον Ανδρέα Φιλίππου.
22:00 – 24:00 Εκπομπή με το Σωτήρη Ρουμελιώτη.
αρχείο 08:00 ένδειξη 28:55
Ραδιοφ.παραγωγός: Στην παρέα μας και η Cosmote, που μας παρουσιάζει τους
πολυαγαπημένους Bon Jovi στο ΟΑΚΑ στις 20 Ιουλίου και δίνει μάλιστα την ευκαιρία
σε κάποιον από εσάς να ανοίξει τη συναυλία τους. Αν είσαι νέος καλλιτέχνης, λοιπόν,
ανέβασε ένα δικό σου τραγούδι στο jumpingfish.gr και άφησε κοινό και επιτροπή να σε
αναδείξουν και να σε ανεβάσουν στη σκηνή του κατάμεστου ΟΑΚΑ. Μπείτε τώρα στο
jumpingfish.gr της Cosmote και καλή επιτυχία.
αρχείο 08:00 ένδειξη 29:53
Σπικάζ : Ακολουθεί μουσική διαφήμιση.
Σπικάζ : Ως πότε θα αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα; Ως πότε θα
καθορίζουν τις επιλογές σου; Φτάνει πια. Η ψήφος σου έχει δύναμη. Ψήφισε στο
jumpingfish.gr για το ελληνικό συγκρότημα, που θα ανοίξει τη συναυλία των
πολυεθνικών Bon Jovi, που παρουσιάζει η Cosmote στις 20 Ιούλη. Ψήφισε ενάντια στο
μουσικό κατεστημένο, που σε θέλει άβουλο πιόνι. Η αποχή δεν είναι λύση.
Jumpingfish.gr. Σιγουριά, ελπίδα, προοπτική. Όλοι στο jumpingfish.gr. Cosmote.
Ο κόσμος μας εσύ.
Η επίμαχη διαφήμιση της ανεύρεσης μουσικού συγκροτήματος νέων είναι η
παρακάτω:
αρχείο 09:00 ένδειξη 32:30 (μεταδόθηκε και: αρ. 14:00 έν. 46:38)
Πρόσωπο 1: “Θυμάμαι την… την πρώτη μου φορά. Στο δωμάτιό μου. Ήμουν δεν
ήμουν δεκαπέντε”.
Πρόσωπο 2: “Και εγώ κάπου τόσο. Στο σχολείο σε μια γιορτή. Ντρεπόμουν αλλά
αξέχαστη εμπειρία”.
Πρόσωπο 3: “Εμένα guys η πρώτη μου φορά ήταν στο γκαράζ. Μας άκουγε όλη η
γειτονιά”.
Σπικάζ: Το πρώτο σου live σου μένει αξέχαστο. Πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα στάδιο
γεμάτο κόσμο. Η Cosmote παρουσιάζει τους Bon Jovi στις 20 Ιουλίου και σου δίνει την
ευκαιρία να ανοίξεις εσύ τη συναυλία τους. Ανέβασε το τραγούδι σου στο
jumpingfish.gr και άσε το κοινό να σε αναδείξει. Όροι στο jumpingfish.gr .
Σπικάζ: Cosmote. Ο κόσμος μας εσύ.
Παρατηρήσεις:
• Κατά τη διάρκεια του 24ωρου προγράμματος του σταθμού στις 10/2/2011 και
στις 11/2/2011 παρεμβάλλονται διαφημίσεις, σήμα σταθμού, σύντομο δελτίο
ειδήσεων.
• Στις 10/02/2011 και 11/02/2011 οι διαφημίσεις της Aegean airlines καθώς και
του προφυλακτικού Duo δεν εντοπίστηκαν στο 24ωρο πρόγραμμα του
σταθμού.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
διαφημίσεως της εταιρείας cosmote, η οποία έγινε δια διαλόγου τριών προσώπων, με
σεξουαλικά υπονοούμενα, όπως: σεξουαλικές εμπειρίες μαθητών σε δωμάτιο ή στο
σχολείο ή στο γκαράζ. Η διαφήμιση αντιβαίνει στον επιβαλλόμενο σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την εν λόγω εκτροπή πρέπει να επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν τα μέλη Εύη
Δεμίρη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους
από το όλο περιεχόμενο της διαφημίσεως δεν μπορεί να συναχθεί έλλειψη σεβασμού
της αξιοπρέπειας και επομένως δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση
και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αντιπρόεδρος Λίνα
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Αλεξίου και το μέλος Γιάννης Παπακώστας είχαν ταχθεί υπέρ της επιβολής
προστίμου 3000 ευρώ και προσεχώρησαν στη διοικητική κύρωση της συστάσεως,
συγκροτηθείσης ούτως πλειοψηφίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ του Ν.2690/1999,
κατά το οποίο υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο KISS FM Νομού
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙSS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 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 10η Οκτωβρίου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Νοεμβρίου 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

4

