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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 7 Οκτωβρίου  2008 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,  Κωνσταντίνος Τσουράκης 
και Κωνσταντίνος Αποστολάς.      

 
 
 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ  ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 16η Σεπτεµβρίου 2008. 

 
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.  
 
II. Το άρθρο 5 παρ. 6 εδ. δδ  του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαφήµιση δεν 
πρέπει να ενθαρρύνει τρόπους συµπεριφοράς επιζηµίµους για την υγεία ή την 
ασφάλεια.  
 
ΙΙΙ. 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 νόµιµες κυρώσεις. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  20.4.2008 και ώρα 15:30 προβλήθηκε η ακόλουθη διαφήµιση :  Σε πρώτο 
πλάνο παρουσιάζονται ψηλά κτίρια του αστικού τοπίου µε λήψη από τον αέρα. Ένα 
µικρό αγόρι στην ταράτσα µιας πολυκατοικίας παίζει µε σαΐτες που ρίχνει κάτω στο 
δρόµο. Ακολούθως συντροφιά µε περιστέρια που βρίσκονται σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο πίσω από συρµατόπλεγµα φαίνεται να γράφει κάτι σε ένα 
τετράδιο ενώ µπροστά του είναι ανοιγµένο ένα βιβλίο. Μετέπειτα το αγόρι 
µεταµορφωµένο σε έφηβο εικονίζεται σε πλάνο ανεστραµµένο µε το κεφάλι προς τα 
κάτω, κάνει στριφογυριστές τούµπες στον αέρα και πηδά έτσι από ψηλά κτίρια. 
Γραπώνεται από την άκρη τοίχων, αναπηδά στις πλευρές κτιρίων, φαίνεται να κάνει 
τούµπες στον αέρα ψηλά ανάµεσα από κτίρια. Καταλήγει να ξεδιψά µε ένα µπουκάλι 
του διαφηµιζόµενου αναψυκτικού ενώ στο επόµενο πλάνο κυριαρχούν πουλιά που 
πετούν ανάµεσα στα κτίρια. Γίνεται ακολούθως ζουµ στο χαµογελαστό πρόσωπό του 
και συνεχίζεται η παρουσίαση της πορείας του µε ακροβατικό τρόπο µε πηδήµατα 
από σκάλες σε ψηλότερα κτίρια.   Το πλάνο εστιάζεται τελικά στο εµπορικό σήµα του 
αναψυκτικού (Sprite) µε το παρακάτω σλόγκαν και δίπλα εικονίζονται οι 
συσκευασίες (µπουκάλι και κουτάκι) στις οποίες κυκλοφορεί το εν λόγω αναψυκτικό. 
ΚΑΝΕΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΟ  ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙ ∆ΙΨΑΣ 
Σε όλη τη διάρκεια της διαφήµισης ακούγεται υποβλητική µουσική και τα λόγια –
σκέψεις  του νεαρού όπως καταγράφονται παρακάτω: 
Νεαρός: Από µικρός ήθελα να πετάξω. Μου είπαν ότι δεν µπορώ. Βρήκα τον τρόπο. 
O.K. ∆εν µου βγήκε µε την πρώτη, αλλά τελικά τα κατάφερα και συνεχίζω και κάθε 
προσπάθεια µε πάει όλο και πιο µακριά. Τώρα πια ξέρω πως όταν µου λένε τι δεν 
µπορώ να κάνω, απλώς δεν µε ξέρουν. 
Επίσης στο κάτω µέρος της οθόνης περνά το ακόλουθο κρόουλ γραµµένο µε 
µικρότερους χαρακτήρες:  “Το άθληµα που παρουσιάζεται λέγεται Free Running και 
εξασκείται από ειδικευµένους αθλητές. ∆εν συνιστάται η αποµίµηση των 
δραστηριοτήτων αυτών”. 
 
 
Πρόκειται περί διαφηµίσεως του αναψυκτικού SPRITE αλλά κατά τη διάρκεια αυτής 
εµφανίζεται έφηβος που κάνει στριφογυριστές τούµπες στον αέρα και πηδά από τις 
οροφές κτιρίων.  Παρότι η κίνηση είναι πολύ γρήγορη και η προβολή στιγµιαία, είναι 
ικανή να ενθαρρύνει τους ανηλίκους σε παρόµοια συµπεριφορά, επικίνδυνη για την 
υγεία και την ασφάλειά τους.   Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.   Μειοψήφησαν η Εύη 
∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και ο Κωνσταντίνος Αποστολάς κατά τους οποίους 
θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική 
κύρωση της συστάσεως όπως µη προβάλλει διαφηµίσεις που ενθαρρύνουν τρόπους 
συµπεριφοράς επιζηµίους για την υγεία ή την ασφάλεια µε απειλή επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 7η Οκτωβρίου 2008. 

  

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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