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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  9  Φεβρουαρίου  2015  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,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθμού  E-CHANNEL (ΠΡΩΗΝ 902 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)  Νομού 
Αττικής, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 27η Ιανουαρίου 2015.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  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. 

II.  Το  άρθρο  10,  παρ  1,  στ.  α  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές  εμπορικές 
ανακοινώσεις. 

ΙΙI. Το άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να ενημερώνουν σαφώς τους τηλεθεατές 
για  τα  προγράμματα  που  λαμβάνουν  χορηγία.  Τα  προγράμματα  αυτά  πρέπει  να 
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του 
χορηγού, όπως για παράδειγμα αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή 
τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραμμάτων και 
μια φορά κατά την διάρκεια αυτών. 

IV.Το  άρθρο  5  της  Οδηγίας  1/2011  του  ΕΣΡ,  κατά  το  οποίο  η  εμφάνιση  του 
συμβόλου  του  χορηγού  (ή  των  χορηγών)  πρέπει  να  λαμβάνει  μορφή  σταθερής 
ανακοίνωσης, με κάρτα πλήρους οθόνης ή σταθερή ταινία ή με άλλο ισοδύναμο μέσο, 
ώστε  να  διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  ροή  του  προγράμματος  και  να  μην 
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προσβάλλεται η ακεραιότητά του. Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση του συμβόλου του 
χορηγού δεν μπορεί να αποτελεί ή να εμπεριέχει διαφημιστικό μήνυμα.

V. Το άρθρο 7 της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ, κατά το οποίο κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται 
η εμφάνιση του συμβόλου του χορηγού με κάρτα πλήρους οθόνης στις ανακοινώσεις 
του φορέα για τα δικά του προγράμματα (τρέϊλερς), εφόσον η ανακοίνωση αφορά στο 
πρόγραμμα  που  επιδέχεται  τη  συγκεκριμένη  χορηγία  και  δεν  συνοδεύεται  από 
εμφάνιση ορισμένου προϊόντος ή μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος για προϊόν ή 
υπηρεσία του χορηγού.

VΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο β, 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.,  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού E-CHANNEL (ΠΡΩΗΝ 902 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)  
Νομού Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως τρέιλερ 
της εκπομπής του Χαρδαβέλα «Όλοι οι καλοί  χωράνε», που προβλήθηκε από τον 
τηλεοπτικό σταθμό κατά την 12.3.2014, ώρα 20:51, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Αρχείο 1ο - Echannel ΤΕΤΑΡΤΗ 12-3-2014 20h00 to 21h00
Το εν λόγω τρέηλερ της εκπομπής «Όλοι οι καλοί χωράνε» με παρουσιαστή τον Κώστα  
Χαρδαβέλα προβάλλεται μεταξύ διαφημίσεων με σήμανση κατάταξης προγραμμάτων  
2ης κατηγορίας:  κύκλος  με  χρώμα  πλαισίου  μπλε,  με  την  επισήμανση:  Κατάλληλο-  
επιθυμητή η γονική συναίνεση.
Το  τρέηλερ  διαρκεί  από  το  χρονικό  σημείο  [20:51:40]  έως  το  χρονικό  σημείο  
[20:52:38] (πραγματική ώρα).
Παρουσιάζεται ο Κώστας Χαρδαβέλας, να παίζει πιάνο και να αναγγέλλει: 
«Όταν  ήμουν  παιδί  το  όνειρό  μου  ήταν  να  γίνω  πιανίστας.  Τελικά  έγινα  όμως 
δημοσιογράφος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ εδώ στο [Ε], να κάνουμε τα όνειρά 
μας πραγματικότητα! Να τραγουδάμε με τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, 
να χορεύουμε, να ακούμε ωραία μουσική και να κουβεντιάζουμε με την παρέα μας, 
μια ανοιχτή παρέα, όπου «Όλοι οι καλοί χωράνε». Από την Παρασκευή και κάθε 
Παρασκευή στις 14 του Μάρτη δέκα και μισή το βράδυ.»
Ακολούθως προβάλλεται καρτέλα του χορηγού της εκπομπής:
Χορηγός εκπομπής:
Ζ εζα Premium Pilsener
Αμέσως μετά από το χρονικό σημείο [20:52:38] έως το χρονικό σημείο [20:53:00]  
(πραγματική ώρα) προβάλλεται διαφήμιση της μπίρας «ζ»:
«... από τον ορίζοντα ζυγισμένα. Μπλέκονται με τη μαγεία, τη μαγιά. Ζύθος, νέκταρ 
ανθρώπων. Πάλεψε με ζήλο! Πιες ζωή! Κι αν θέλεις αιώνιος να είσαι, απλά ζήτα 
το!»
Σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης λεζάντα αναγράφει:
Χορηγός εκπομπής:
ζ εζα Premium Pilsener
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Επακολούθησε  επανειλημμένη  προβολή  της  μπύρας,  κατά  την  ώρα  της 
αποσφράγισης της φιάλης, την ώρα της εκροής του υγρού στο ποτήρι, την ώρα της 
εξαέρωσης του υγρού, καθώς και αυτούσιας της φιάλης σφραγισμένης, πάντοτε με 
την ένδειξη: «Χορηγός Εκπομπής». 

Πρόκειται  περί  τρέιλερ  της  εκπομπής  του  Κώστα  Χαρδαβέλα  «Όλοι  οι  καλοί 
χωράνε»,  το  οποίο  προβλήθηκε  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  κατά  την 12.3.2014. 
Επακολούθησε  προβολή  με  σταθερή  ταινία  του  χορηγού  της  συγκεκριμένης 
εκπομπής και μετά ταύτα, προβολή των εικόνων που προαναφέρθηκαν. Ο ισχυρισμός 
του  εκπροσώπου  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ότι  μετά  τα  τρέιλερ  επακολούθησε 
διαφήμιση,  είναι  αβάσιμος,  αφενός  διότι  δεν  υπήρξε  ένδειξη:  «Ακολουθούν 
διαφημίσεις» και αφετέρου διότι στις μετά τα τρέιλερ εικόνες αναφέρεται «Χορηγός 
εκπομπής».  Πρόκειται  αναμφισβητήτως  περί  παρανόμου  τρόπου  προβολής  του 
χορηγού και συγκεκαλυμμένης διαφήμισης του προϊόντος αυτού.  Για την εν λόγω 
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου. 

Λαμβανομένης  υπόψη της βαρύτητος της  παραβάσεως, του εκ 6.606.334,65 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  118/5.4.2005, 
246/28.6.2005, 53/8.2.2011, 189/2.6.2014, 193/2.6.2014, 195/2.6.2014, 228/2.7.2014, 
291/1.9.2014,  359/29.9.2014,  454/18.11.2014  διάφορες  κυρώσεις,  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  E-CHANNEL  (ΠΡΩΗΝ  902  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)  Νομού 
Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 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  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.,  που  εδρεύει  στο  Μαρούσι 
Αττικής,  στην  οδό  Στουντίου  10-12,  με  ΑΦΜ  094249653,  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ 
Αθηνών.

2. Του  Anseimo Zanzi του  Mario,  με  Α.Φ.Μ.  165546649,  Δ.Ο.Υ.  Κατοίκων 
Εξωτερικού,  ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Φεβρουαρίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαρτίου 2015.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

3

ΑΔΑ: 6ΚΩΗΙΜΕ-ΒΦΥ


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	Α Π Ο Φ Α Σ Η
	Αριθ. 44/9.2.2015
	Αιτιολογικό



		2015-03-05T11:38:18+0200
	Athens




