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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο  
ΘΕΜΑ (πρώην ALPHA 98,9) Nοµού Αττικής, ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 21η Σεπτεµβρίου 2010. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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 5 παρ. 10 στοιχ. α, β του Π.∆/τος 100/2003 κατά το οποίο η τηλεοπτική 
διαφήµιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωµατικά τους ανηλίκους και συνεπώς πρέπει 
να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια για την προστασία τους : α) να µην παρακινεί ευθέως 
τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας εκµεταλλευόµενη την απειρία και 
την ευπιστία τους, β) να µην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους 
γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφηµιζόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες, γ) να 
µην εκµεταλλεύεται την ιδιαίτερη εµπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, 
τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα. 
 
III. Το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2328/1995 σε συνδυασµό µε το άρθρο  11 παρ. 4 του 
Π.∆/τος 100/2000, κατά τα οποία οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναλογικά και για 
τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. 
 
IV. 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. 
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Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού ΘΕΜΑ (πρώην ALPHA 98,9) Nοµού Αττικής του 
υποβληθέντος υποµνήµατος, και της παρακολουθήσεως ροής προγράµµατος της 
23.10.2009, από ώρας  18:00 έως 21:00, προέκυψε ότι την ώρα 19:34-19:35 περίπου 
µεταδόθηκε διαφηµιστικό spot που ανέφερε τα εξής: «..τώρα κάθε Σάββατο 
παίζουµε µαζί αλλά διαβάζουµε χωριστά sportday και sportdaykit η πρώτη 
αθλητική εφηµερίδα κοµµένη και γραµµένη στα µέτρα µας.  Αυτό το Σάββατο dvd 
της αγαπηµένης µας σειράς κινουµένων σχεδίων ιστορίας ποδοσφαίρου. Sportday 
και Sportdaykit, έτσι κάθε Σάββατο πάµε µε το µπαµπά στο περίπτερο…».  
Πρόκειται περί διαφηµίσεως η οποία παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν 
τους γονείς τους να αγοράσουν την αθλητική εφηµερίδα Sportday µε dvd της σειράς 
κινουµένων σχεδίων ιστορίας ποδοσφαίρου.  Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται 
να επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
Μειοψήφησαν εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη ο Γιάννης Παπακώστας και ο 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον 
ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 3.000 ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό ΘΕΜΑ (πρώην ALPHA 98,9) Nοµού 
Αττικής την διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µην προβάλλει διαφηµίσεις µε 
τις οποίες παρακινούνται ευθέως οι ανήλικοι να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους 
να αγοράσουν τα διαφηµιζόµενα προϊόντα, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων 
κυρώσεων.   
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η Οκτωβρίου  2010.   

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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