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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  3 Σεπτεμβρίου  2012  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,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

  
I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  υπό  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΣΚΑΪ  100,3  FM Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ενδεχόμενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει. 

ΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαρκής 
ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού 
και  κατά  μείζονα  λόγο  του  σήματος  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει  ο 
χορηγός  στην  οθόνη  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής,  συνιστά  διαφήμιση,  που 
υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή 
τους, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο.

ΙΙΙ. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία  
απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη  τηλεοπτική  διαφήμιση,  θεωρείται  δε 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) 
εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει  υπηρεσίες, 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. 

ΙV. 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

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΣΚΑΪ 100,3  FM Νομού Αττικής,  ιδιοκτησίας της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  &  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
ακροάσεως  από  cd, που  απέστειλε  ο  ως  άνω  ραδιοφωνικός  σταθμός,   ροής 
προγράμματος  κατά  την  7.2.2012,  για  τις  ώρες  08:00-10:00  π.μ.,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:   
Εκπομπή του κ. Πορτοσάλτε 8-10 π.μ. της 07.02.2012 (Τρίτη) 
8:00΄:23΄΄
Εκφώνηση: «Και  τώρα  μαζί  μας  η  νέα  υπηρεσία  Vodafone Business Connect 
σταθερής τηλεφωνίας και internet για επαγγελματίες και επιχειρήσεις».
Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με τον Άρη Πορτοσάλτε. 
8:14΄:46΄΄
Εκφώνηση: «Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas. Η ιδανική επενδυτική 
τράπεζα». 
 Ακολουθούν τα νέα των αγορών.
08:15΄:25΄΄
Εκφώνηση: «Τα  νέα  των  αγορών ήταν  μία  προσφορά  της  Saxo Bank Hellas.  Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα».
Ακολουθεί διαφήμιση της Saxo Bank Hellas.
Συνεχίζεται το πρωινό μαγκαζίνο με τον Άρη Πορτοσάλτε. 
8:26΄:34΄΄
Ά. Πορτοσάλτε: «Η Vodafone είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι… Πάμε να κάνουμε 
λοιπόν το διάλειμμα… Υπενθυμίζω ότι με τη  Vodafone μπορείτε να κάνετε αγορές 
ηλεκτρονικά  στο  www  .  vodafone  .  gr  /  wintersales   και  θα  βρείτε  την  ποικιλία  smart 
phone,  tablet και  αξεσουάρ  τα  οποία  σας  περιμένουν  εκεί  σε  φοβερές  τιμές  και 
δωρεάν  παράδοση  και  όλο  αυτό  επαναλαμβάνω  με  ένα  κλικ  στο 
www  .  vodafone  .  gr  /  wintersales  .  Όλη  η  μεγάλη  ποικιλία  smart phone και  tablet, 
επαναλαμβάνω και των αξεσουάρ τους στα καταστήματα Vodafone. 
Ακολουθεί  διαφημιστικό  διάλειμμα.  Η  πρώτη  διαφήμιση  είναι  από  την  εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας Vodafone».
8:48΄:38΄΄
Ά. Πορτοσάλτε: «Μπορείτε να μαζέψετε όλη την επικοινωνία της επιχείρησής σας, 
κινητό,  σταθερό  και  διαδίκτυο  σε  ένα  χαμηλό  λογαριασμό  συνδυάζοντας  το 
επαγγελματικό  σας  πρόγραμμα  με  τη  νέα  υπηρεσία  Vodafone Business Connect. 
Εκμεταλλευτείτε τώρα την αποκλειστική  on-line προσφορά μόνο από τη  Vodafone 
για να επωφεληθείτε  από το δωρεάν τέλος  ενεργοποίησης έως 205 ευρώ.  Μπείτε 
λοιπόν στο  www  .  vodafone  .  gr  /  business   και εκμεταλλευτείτε τη μοναδική προσφορά 
για λίγες μόνο ημέρες. Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι ότι στα καταστήματα Vodafone 
θα βρείτε το νέο  Nokia Lumia 800 με νέο λειτουργικό  Windows Phone, γρήγορο, 
διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό, ωραία χρώματα, βγαίνει σε φούξια, μπλε, μαύρο, 
κάμερα 8  mega pixels,  δωρεάν πλοήγηση μέσω  Nokia Maps και  Nokia Drive και 
φυσικά με σύνδεση στα προγράμματα Vodafone Unlimited».   
Ακολουθεί  διαφημιστικό  διάλειμμα.  Η  πρώτη  διαφήμιση  είναι  από  την  εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας Vodafone.
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8:56΄:50΄΄
Εκφώνηση: «Μαζί  μας  ήταν  η  νέα  υπηρεσία  Vodafone Business Connect. 
Απολαμβάνετε  απεριόριστη  επικοινωνία  μεταξύ  των  εταιρικών  σας  κινητών  και 
σταθερών αλλά και απεριόριστο internet».   
Ακολουθεί  διαφημιστικό  διάλειμμα.  Η  πρώτη  διαφήμιση  είναι  από  την  εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας Vodafone.
9:04΄:16΄΄ 
Μετά την εκφώνηση του δελτίου καιρού ανακοινώνεται το εξής: «Το δελτίο καιρού 
ήταν μία προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu». Ακολουθεί διαφήμιση της εν λόγω 
εταιρείας. 
9:05΄:40΄΄
Εκφώνηση: «Η εκπομπή είναι μία προσφορά των παραδοσιακών ελληνικών τυριών 
Λεβέτη».  
Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με τον Άρη Πορτοσάλτε. 
9:25΄:55΄΄
Ά. Πορτοσάλτε: «Πάω για διάλειμμα παιδιά… Μαζί μας είναι το κασέρι Λεβέτη. Το 
γνήσιο, παραδοσιακό κασέρι. Όχι σαν τα άλλα τα τυριά που είναι κίτρινα… Αυτό 
είναι  το  γνήσιο.  Είναι  κασέρι  Όταν λέμε  κασέρι… Με όλη τη γεύση και  με ό,τι 
νιώθεις  στον ουρανίσκο σου από αντίληψη κασέρι… Το κασέρι Λεβέτη αγαπητοί 
φίλοι,  αγαπητές  φίλες…  Και  μαζί  μας  εκτός  από  το  κασέρι  Λεβέτη  τα  25 
καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ και το  www  .  plaisio  .  gr  .  Turbo X,  GPS,  i35, 3.5 ιντσών για 
ασφαλή και ξέγνοιαστη πλοήγηση με τρία χρόνια δωρεάν αναβαθμίσεις στους χάρτες 
μόνο  69 ευρώ.  Διότι  σε  αυτές  τις  εκπτώσεις,  οι  χαμηλότερες  τιμές  είναι  στα  25 
καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ πανελλαδικά ή στο www  .  plaisio  .  gr  .  
Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Η πρώτη διαφήμιση αφορά το κασέρι ΛΕΒΕΤΗ. 
9:55΄:40΄΄
Ά. Πορτοσάλτε: «Κασέρι Λεβέτη επαναλαμβάνω… Το παραδοσιακό, το νόστιμο, το 
ποιοτικό, το θρεπτικό, το πραγματικό κασέρι Λεβέτη μαζί μας όπως επίσης και τα 25 
καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ ανά την Ελλάδα... Και προσέξτε… Για σταθερά μόνο στα 
ΠΛΑΙΣΙΟ γιατί με κάθε Turbo X Desktop υπολογιστή, κερδίζεις δώρα αξίας 49 και 
123  ευρώ.  Υπολογιστές  αποκλειστικά  στο  ΠΛΑΙΣΙΟ,  στα  25  καταστήματα 
πανελλαδικά  ή στο  www  .  plaisio  .  gr  .   Διάλειμμα,  δελτίο  ειδήσεων και  ο  Μπάμπης 
Παπαδημητρίου… Καλημέρα σας…  
Εκφώνηση: «Η εκπομπή ήταν μία προσφορά των παραδοσιακών ελληνικών τυριών 
Λεβέτη».  
Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Η πρώτη διαφήμιση αφορά το κασέρι ΛΕΒΕΤΗ. 

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ραδιοφωνικής  εκπομπής  με  χορηγούς  τις  εταιρείες  Vodafone,  τυριά  ΛΕΒΕΤΗ, 
ΠΛΑΙΣΙΟ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκφωνητής  δεν αρκέστηκε στην αναφορά 
των  χορηγών,  αλλά  προέβαλε  τα  προσόντα  των  προϊόντων  των  αντιστοίχων 
επιχειρήσεων,  καθώς  και  τις  προσφορές  αυτών,  προς  προσέλκυση  πελατών. 
Αναμφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως των ως άνω εταιρειών 
και των προϊόντων τους, η οποία υλοποιήθηκε υπό το πρόσχημα της χορηγίας. Όμως 
πλέον τούτου, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του 
Π. Δ/τος 100/2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Προεδρικό Διάταγμα 109/2010 δεν 
διαλαμβάνει  ρυθμίσεις  σχετικές  με  εκπομπές  των  ραδιοφωνικών  σταθμών  και 
εντεύθεν οι διατάξεις  του Π. Δ/τος 100/2000 που προαναφέρθηκαν έχουν διατηρηθεί 
σε ισχύ δια του άρθρου 31 του Π. Δ/τος 109/2010 δια του οποίου καταργήθηκαν 
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διατάξεις  που  αντιτίθενται  στις  νέες  ρυθμίσεις.  Συνεπώς  ελλείψει  τοιούτων 
ρυθμίσεων για ραδιοφωνικούς  σταθμούς,  εξακολουθούν να ισχύουν για αυτούς  οι 
διατάξεις  του προηγουμένου Προεδρικού Διατάγματος.  Για τις  εν λόγω εκτροπές, 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου. 

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του γεγονότος ότι η εν λόγω 
εκπομπή έχει  διακοπεί,  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,  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,  74/23.2.2010,  379/27.7.2010, 
315/29.8.2011,  162/2.4.2012  διάφορες  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των  8.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ 100,3 FM Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε., τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 8.000 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  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, στην 
οδό Εθν. Μακαρίου και Φαληρέως 2, με Α.Φ.Μ. 094439203, 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  την  3η Σεπτεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

4

ΑΔΑ: Β4ΘΕΙΜΕ-21Μ


