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Αριθ. 61/16.2.2015Αριθ. 61/16.2.2015

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 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  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 3η Φεβρουαρίου 2015.

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 11, παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η  
χορηγία σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.

ΙΙΙ.  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.

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 cds που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, ροής 
προγράμματος  κατά  την  10.4.2014,  από  ώρας  07:00  έως  10:00,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα: 
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1ο ΑΡΧΕΙΟ [10.04.2014 ΩΡΑ 07.00-08.00] (διάρκεια 0:58:54)
Έναρξη της εκπομπής με παρουσιαστή τον Πορτοσάλτε στο χρονικό σημείο [00:07:10]  
(ένδειξη μέτρησης CD).
Δεν  γίνεται  καμία  αναφορά  στα  καταγγελλόμενα  στα  πλαίσια  του  1ου Αρχείου 
[10.04.2014 ΩΡΑ 07.00-08.00].
2ο ΑΡΧΕΙΟ [10.04.2014 ΩΡΑ 08.00-09.00] (διάρκεια 1:03:26)
Καταγράφονται αποκλειστικά αποσπάσματα που αφορούν στην αιτία της καταγγελίας.
Από 00:07:48 έως 00:09:01 (ένδειξη μέτρησης CD)
Άρης Πορτοσάλτε:  ......  Εκεί  ανάμεσα λοιπόν,  σ’ αυτό το κτίριο του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού και το άλλο απέναντι κτίριο, το οποίο στεγάζει ένα παράρτημα, ένα 
παράρτημα της «Τραπέζης της Ελλάδος» , στέγα..., στεγάζει το «Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης».  Παρακάτω  στη  γωνία  Πανεπιστημίου  στέγαζε  κάποτε  τα,  το 
βιβλιοπωλείο  «Ελευθερουδάκης»   και  τώρα  στεγάζει  το  «ΝΑΚ».  Εκεί  λοιπόν 
ανάμεσα στάθμευσε κάποιος το αυτοκίνητο, νωρίς σήμερα το πρωί , το οποίο, αφού 
επέσαν τηλεφωνήματα  στην αστυνομία,  ανατινάχθηκε.  Και  σήμερα η  εικόνα  που 
φεύγει  απ’  την Ελλάδα είναι  η γνωστή, οι  αστυνομικοί   οι  βυθισμένοι  μέσα στη 
λευκή στολή, οι οποίοι ψάχνουν για ό,τι υπολείμματα υπάρχουν εκρηκτικής ύλης και 
τα λοιπά και τα λοιπά. Θα αρχίσω με το Δημήτρη Καραστεφανή, ο οποίος είναι σε 
αυτό το σημείο, αλλά θέλω να προσέξουμε το εξής μήνυμα, που μου στέλνει ένας 
φίλος ακροατής. Μου λέει: «Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε! Το  Nissan Sunny που 
χρησιμοποιήθηκε σήμερα για το χτύπημα είναι αυτό που εκλάπη προχθές και ανήκει 
στον πατέρα κάποιου ακροατή σας, που ψάχναμε ένα  Nissan και του ‘λέγαμε, πού 
είναι το χρώμα, να κοίτα!» Παιδιά, είστε υπέροχοι! Είστε πολύ δυνατοί! Φίλε μου, 
είσαι πολύ δυνατός και μπράβο σου! Ψάχναμε ένα «ΥΟΟ τάδε»-δεν τον θυμάμαι τον 
αριθμό. Για λέγε, Δημήτρη, καλημέρα!
Από 00:10:40 έως 00:12:08 (ένδειξη μέτρησης CD)
Δημήτρης Καραστεφανής (σε επιτόπιο ρεπορτάζ  στο χώρο της έκρηξης):  ...... 
Δηλαδή,  το  βλέπω  μπροστά  μου.  Το,  το,  η  μία  ρόδα  του  αυτοκινήτου   με  το 
ακρόμπαρο, αν το λέω σωστά είναι κάτω στη Σταδίου, η άλλη ρόδα είναι, η μηχανή...
Άρης Πορτοσάλτε:  Διαλύθηκε αυτό, διαλύθηκε και επειδή είναι στενός ο δρόμος, το 
ωστικό κύμα δεν βρήκε διέξοδο...  
Δημήτρης  Καραστεφανής  (σε  επιτόπιο  ρεπορτάζ  στο  χώρο  της  έκρηξης):  Το 
ωστικό κύμα, ναι.  
Άρης Πορτοσάλτε:  Α διάολε, αυτό το τηλέφωνο!  [παραπονούμενος για την κακή  
ποιότητα σύνδεσης] Να σου πω κάτι,  σε παρακαλώ! Αυτό το,  τι  αυτοκίνητο ήταν 
αυτό; Ένα «Nissan»;
Δημήτρης  Καραστεφανής  (σε  επιτόπιο  ρεπορτάζ  στο  χώρο  της  έκρηξης): 
«Nissan», «Nissan». 
Άρης Πορτοσάλτε:  Sunny, Sunny;  
Δημήτρης Καραστεφανής (σε επιτόπιο ρεπορτάζ στο χώρο της έκρηξης):  Α, δεν 
ξέρω,  αν  ήτανε  «Sunny».  Τώρα έτσι  όπως  το βλέπω,  «Σώνει»  μπορώ να πω ότι 
ήτανε. [αστειευόμενος προφανώς με λογοπαίγνιο]  
Άρης Πορτοσάλτε:  Ναι.  
Δημήτρης  Καραστεφανής  (σε  επιτόπιο  ρεπορτάζ  στο  χώρο  της  έκρηξης): 
«Sunny» ήταν τελικά; Ναι, «Nissan Sunny».  
Άρης Πορτοσάλτε:  Εμείς ψάχναμε ένα «Nissan Sunny» του Κώστα, του πατέρα του 
δηλαδή, με αριθμό κυκλοφορίας «ΥΟΟ...»-γράψτο κάπου- «...2756»! Μήπως είναι 
αυτό. Το δήλωσε ο άνθρωπος κλοπή προχθές το πρωί, τη Δευτέρα.  
Δημήτρης  Καραστεφανής  (σε  επιτόπιο  ρεπορτάζ  στο  χώρο  της  έκρηξης):  Θα 
ρωτήσω, αν και δεν φαίνεται τίποτα. Θα ρωτήσω.  
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Άρης Πορτοσάλτε:  Ναι.  
Δημήτρης Καραστεφανής (σε επιτόπιο ρεπορτάζ στο χώρο της έκρηξης):  Και το 
χρώμα το είδατε; Επειδή μιλάμε για...  
Άρης Πορτοσάλτε:  Το χρώμα, το χρώμα, τι ήταν το χρώμα; Γκρι; Τι μας είχε πει ο 
Κώστας; Ήτανε γκρι, γκρι! Ένα γκρι! Γκρι ανθρακί, γκρι ανθρακί, αυτό το ποντικί, 
το ποντικί, ναι.  
Δημήτρης  Καραστεφανής  (σε  επιτόπιο  ρεπορτάζ  στο  χώρο  της  έκρηξης):  Θα 
ρωτήσω και θα σου πω και όχι...  
Άρης Πορτοσάλτε:  Μοντέλο του ’92, πεντάπορτο, 1600 κυβικά. 
Δημήτρης Καραστεφανής (σε επιτόπιο ρεπορτάζ στο χώρο της έκρηξης):  Ναι.  
Άρης Πορτοσάλτε:  Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα βέβαια.  
Δημήτρης Καραστεφανής (σε επιτόπιο ρεπορτάζ στο χώρο της έκρηξης):   Έγινε, 
έγινε!   Άρης  Πορτοσάλτε:  Λοιπόν,  το  ξαναλέω  «ΥΟΟ2756»,  γεια  σου!  Καλή 
τηλεόραση!  
Δημήτρης Καραστεφανής (σε επιτόπιο ρεπορτάζ στο χώρο της έκρηξης):   Έγινε, 
Άρη! Γεια χαρά!   
Άρης Πορτοσάλτε:  Κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ πολύ, κυκλοφοριακά! Καλημέρα 
σας!  
Δημήτρης  Κολιομιχάλης:  Καλή  σας  ημέρα,  καλή  σας  ημέρα!  Ναι,  οι  αριθμοί 
διασώζονται, όπως ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις.  
Άρης Πορτοσάλτε:  Ναι.  
Δημήτρης Κολιομιχάλης:  Έτσι, είναι ελαφρείς, φεύγουν μακριά και τα λοιπά και τα 
λοιπά. Θα το βρουν.
Από 00:35:17 έως 00:36:10 (ένδειξη μέτρησης CD)
Άρης  Πορτοσάλτε:  Ένας  φίλος  ακροατής  μου  έστειλε  μήνυμα.  Τώρα  βλέπω 
πολλαπλασιάστηκαν  τα  μηνύματα  για  το  αυτοκίνητο  που  μας  δήλωσε,  ότι  του 
έκλεψαν  ο  Κώστας,  τι  αυτοκίνητο  του  πατέρα του  δηλαδή  προχθές  το  πρωί  της 
Δευτέρας,  ένα «Nissan Sunny» με  αριθμό κυκλοφορίας  «ΥΟΟ2756».  Ένας φίλος 
ακροατής μου λέει: «Λες να είναι αυτό που παγίδεψαν αυτοί με τα εκρηκτικά σήμερα 
το πρωί στην Αμερικής;» Τώρα ο «513» μου λέει: «Ρε, Άρη, αυτό το «Sunny» που 
έσκασε ήταν λες εκείνο που ψάχνει ο ακροατής σου τις προάλλες; Καλημέρα, Νικ! 
Επαναλαμβάνω, αυτό που δήλωσε ο Κώστας Σιαλευρής είναι ένα «Nissan Sunny»-
αυτό του κλέψαν του ανθρώπου, του πατέρα του δηλαδή- με αριθμό κυκλοφορίας 
«ΥΟΟ2756», ένα γκρι ανθρακί, ένα ποντικί. Ο «Άβατος» μου λέει: «Άρη, έχω την 
εντύπωση, πως το αυτοκίνητο που ανατινάχθηκε στην οδό Αμερικής ήταν το «Nissan 
Sunny», για το οποίο σε πήρε τηλέφωνο ο γιος του ιδιοκτήτη, ώστε να ανακοινώσεις 
την κλοπή πριν από λίγες μέρες.
3ο ΑΡΧΕΙΟ [10.04.2014 ΩΡΑ 07.00-08.00] (διάρκεια 0:58:54)
Καταγράφονται αποκλειστικά αποσπάσματα που αφορούν στην αιτία της καταγγελίας.
Από 00:09:05 έως 00:09:51 (ένδειξη μέτρησης CD)
Άρης Πορτοσάλτε:  Λοιπόν, ένα δύσκολο πρωινό, που η δυσκολία έγκειται στο ότι 
έγινε  αυτή  η  έκρηξη  μπροστά  από το  Μετοχικό  Ταμείο  Στρατού,  εκεί  Αμερικής 
μπροστά από το θέατρο «Αλίκη» είχε  σταθμεύσει  ο  άγνωστος  το  αυτοκίνητο,  το 
«Nissan Sunny».  Τώρα  δεν  ξέρω,  αν  είναι  αυτό  το  συγκεκριμένο  το  οποίο  του 
κλέψανε προχθές του Κώστα, αυτού του ανθρώπου που μας το κατήγγειλε.  
Δημήτρης Κολιομιχάλης:  Μια πληροφορία τελευταία  μου λέει,  ότι  5 του μηνός 
εκλάπη. Οπότε είναι πολύ πιθανό αυτό που λες, μπας και πάρει ο άνθρωπος.  
Ναι. Μίλα λίγο με τον Καραστεφανή! Ψάχνουμε, αν έχει τσεκάρει την πινακίδα. 
Δημήτρης Κολιομιχάλης:  Ναι. 
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Ο, ο Κώστας το είπε το πρωινό της, όχι, το πρωί στις 4, όχι, όχι, 7 του μηνός μου το  
‘πε, 7.  
Δημήτρης Κολιομιχάλης:  Πάμε και θα δούμε, θα δούμε.
Από 00:17:00 έως 00:18:22 (ένδειξη μέτρησης CD)
Άρης Πορτοσάλτε:  ... Λοιπόν!  [Κάνει παύση, φαίνεται ότι διαβάζει κάτι από μέσα  
του, προσπαθώντας να το καταλάβει.]  Τι λέει; Τηλεφωνήστε, μού λέει ο Κώστας, μού 
λέει, ναι είμαι ο Κώστας. Σας είχα στείλει τη Δευτέρα το μήνυμα με το κλεμμένο 
αυτοκίνητο. Δεν ήταν σωστό, πριν εξακριβωθεί, εάν ήταν το δικό μας, να πείτε τα 
στοιχεία μας. Ήταν ανεύθυνο και σίγουρα λάθος,  ακόμη κι αν είναι το δικό μας. 
Τηλεφωνήστε μου, σας παρακαλώ. Θα σας τηλεφωνήσω, αλλά δεν το κάναμε για 
κακό, εγώ δεν το έχω κάνει για κακό, Κώστα μου. Με συγχωρείς, δηλαδή! Κάποιοι 
άνθρωποι κινητοποιήθηκαν και λένε, μήπως το αυτοκίνητο αυτό που ανατινάχθηκε 
είναι του ανθρώπου που σου, εμένα ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου ούτε καν 
θυμάμαι την περίπτωση. Να με συγχωρείς! Να απολογηθώ και δημοσίως, αλλά δεν 
το έκανα για κακό πάντως, έτσι; Ο.Κ.. τελικά, να! Κι εδώ! Τώρα έχω mail κι από το 
Γιάννη Γιαβρόγλου. Μου λέει: «Προχθές δεν έλεγες για ένα κλεμμένο «Nissan» από 
τη Μεταμόρφωση στην εκπομπή; Μήπως έχει σχέση με τα εκρηκτικά;» Κώστα, με 
συγχωρείς,  αλλά βλέπεις,  ότι  υπάρχει  ένα  ενδιαφέρον  των συμπολιτών.  Τώρα να 
απολογηθώ, διότι είπα, τι είπα δηλαδή; Είπα, μήπως είναι το δικό σου. Με συγχωρείς 
δηλαδή, αλλά θα σταματήσω να λέω για τα κλεμμένα, έτσι; Α, να μην βρω και το 
μπελά μου από πάνω! Τσαντίστηκα τώρα. Λοιπόν, εδώ πάμε να κάνουμε κάτι, να 
βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Να βρω και τον μπελά μου τώρα! Διότι είπα και δεν 
είπα... Τέλος τα κόβω. Ούτε κλεμμένες τσάντες ούτε τα χαμένα πορτοφόλια μέσα στα 
ταξί, αν είναι να τα ακούω κι από πάνω.
Από 00:50:27 έως 00:50:55 (ένδειξη μέτρησης CD)
Άρης Πορτοσάλτε:  ... ABC, όταν κάποιος δηλώνει απώλεια αυτοκινήτου, προφανώς 
κι ανακοινώνω αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του. Μην το ξαναπείς αυτό! 
Δηλαδή, ότι τώρα έχω κάνει εγώ ζημιά στον Κώστα, που είπαμε, ότι το «Nissan» το 
« Sony», «Sunny», πώς το λένε, μήπως είναι αυτό που βάλανε μέσα οι τρομοκράτες 
τα 75 κιλά, πώς το λένε εκρηκτικής ύλης.
Μπάμπης Παπαδημητρίου:  Πώς το ξέρετε, ότι είναι 75;  
Άρης Πορτοσάλτε:  Δεν ξέρω. Ρε, Μπάμπη! Μπάμπη, χάνω...  
Μπάμπης Παπαδημητρίου:  Ε, αυτό...   
Άρης Πορτοσάλτε:  Μπάμπη, χάνω τώρα, Μπάμπη!
Μπάμπης Παπαδημητρίου:  Ναι, αλλά εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Πώς είναι 75;  
Άρης Πορτοσάλτε:  Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, ABC μου, προφανώς και θα πω τον 
αριθμό κυκλοφορίας. 
Μπάμπης Παπαδημητρίου:  Τέλος! Είπε τέλος η διεύθυνση.

 Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ενημερωτικής εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκφωνητής αναφέρθηκε σε 
χορηγούς με φράσεις όπως: «χορηγοί μας είναι η Vodafone που στέκεται δίπλα στον 
επαγγελματία  και  σε  όλους  τους  πολίτες  ….  και  η  Elpedison που  σας  καλεί  να 
διαγωνιστείτε για το ενδεχόμενο να κερδίσετε το ηλεκτρικό ρεύμα ενός ολόκληρου 
χρόνου»,  «η  ΕΚΟ  είναι  εδώ  για  να  μας  πει,  μέσω  της  χορηγίας  της…»,  κατά 
παράβαση της προαναφερθείσας διάταξης του νόμου, κατά την οποία δεν επιτρέπεται 
η προβολή χορηγού σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Για την εν 
λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση του προστίμου.
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Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, 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,  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,  466/3.9.2012,  63/10.3.2014, 
324/15.9.2014,  30/2.2.2015  διάφορες  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των  3.000 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 3.000 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  16η Φεβρουαρίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 12η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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