ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 535/13.11.2007

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 13η Νοεµβρίου 2007 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.

Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την από 4.10.2007.
αίτηση θεραπείας υπό του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΕΤ - 1 της
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. κατά της 320/12.6.2007, κυρωτικής αποφάσεως αυτού.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Νοεµβρίου 2007.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες
κυρώσεις.
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την
τροποποίηση αυτής.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του κρατικού
τηλεοπτικού σταθµού ΕΤ - 1 της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. και της παρεµβάσεως του
εκπροσώπου της εταιρείας AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ µε τον διακριτικό τίτλο AS COMPANY Α.Ε. και του υποβληθέντος
υπό αυτήν υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 320/12.6.2007
απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής περιστατικά: «Κατά την 27.11.2006, ο ως
άνω τηλεοπτικός σταθµός διαφήµισε τα καταστήµατα JUMBO κατά τον ακόλουθο
τρόπο: ∆ιαφήµιση καταστηµάτων JUMBO: Το συγκεκριµένο σποτ, διάρκειας 26
δευτερολέπτων, αποτελεί µια από τις δύο versions της τελευταίας τηλεοπτικής
καµπάνιας των καταστηµάτων JUMBO, που απευθύνεται στους νεαρούς τηλεθεατές
µε το γνωστό σύνθηµα ‘Πάµε Jumbo τώρα!’ στοχεύοντας στην προώθηση του
εµπορικού σήµατος της επιχείρησης. Πρωταγωνιστής της διαφήµισης είναι ένα µικρό
αγοράκι που παίζει στον κήπο του σπιτιού του µε τα στρατιωτάκια του. Βλέποντας
τον πατέρα του να κατευθύνεται προς το µέρος του ενώ κουρεύει το γρασίδι,
σκέπτεται πονηρά και ‘βυθίζει’ τα στρατιωτάκια του µέχρι το κεφάλι στο χώµα. Ως
αποτέλεσµα, ο ανυποψίαστος πατέρας περνάει µε τη µηχανή του γκαζόν πάνω από
τα στρατιωτάκια και τα αποκεφαλίζει. Ο µικρός ουρλιάζει και στο επόµενο πλάνο, µε
χαµηλωµένο κεφάλι και δήθεν περίλυπο ύφος δηλώνει στον πατέρα του: «Θα σε
συγχωρέσω, πάµε JUMBO τώρα!». Η ένταση της φωνής του αγοριού αυξάνει κατά
την εκφώνηση αυτής της φράσης ώστε το σύνθηµα ‘πάµε JUMBO τώρα’, που
αναγράφεται παράλληλα επί της οθόνης µε τα χαρακτηριστικά χρώµατα του
λογοτύπου των JUMBO, να ακούγεται δυνατά και ξεκάθαρα. Όπως προκύπτει από
την περιγραφή του concept της διαφηµιστικής ταινίας, ο µικρός πρωταγωνιστής
φαίνεται να εξυφαίνει ένα ύπουλο σχέδιο µε µοναδικό στόχο να αναγκάσει τον
πατέρα του να επισκεφθούν το εν λόγω κατάστηµα παιχνιδιών. Παριστάνει επιτυχώς
το ‘θύµα’ της απροσεξίας του πατέρα του, του οποίου η εξιλέωση θα έρθει µόνο αν
ενδώσει στην προτροπή του γιου του ‘Πάµε Jumbo τώρα!’.Ασφαλώς πρόκειται περί
διαφηµίσεως η οποία παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους
να αγοράσουν τα διαφηµιζόµενα προϊόντα του ως άνω καταστήµατος. ΄Όµως πλέον
τούτου, κατά την αυτήν ηµέρα και µετά την 07:00, προβλήθηκαν διαφηµίσεις της
στολής Power Rangers SPD και του παιδικού παιχνιδιού «Τρελλά µπαλοζωάκια»
στα οποία δεν προέχει καταφανώς εκπαιδευτικός χαρακτήρας και δεν έπρεπε να
διαφηµιστούν µετά την 07:00». Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά
επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθµό µε την ανωτέρω απόφαση, η διοικητική κύρωση
κύρωση της συστάσεως όπως: µη προβάλλει διαφηµίσεις που παρακινούν ευθέως
τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα
διαφηµιζόµενα προϊόντα, ή υπηρεσίες και µη προβάλλει διαφηµίσεις των παιδικών
παιχνιδιών µε τους τίτλους Power Rangers SPD και «Τρελλά µπαλοζωάκια» µετά
την 07:00 έως και 22:00 ώρας. ΄Ηδη µε την υπό κρίση αίτηση θεραπείας και την
παρέµβαση, προβάλλεται η αιτίαση ότι τα παιδικά παιχνίδια µε τον τίτλο «Τρελλά
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µπαλοζωάκια» απευθύνονται σε νήπια έως 3 ετών τα οποία δεν έχουν δυνατότητα
επιλογής παιχνιδιού, ή επηρεασµού των γονέων τους προς αγορά αυτών και εντεύθεν
ότι η προβολή των εν λόγω παιχνιδιών δια της τηλεοράσεως δεν υπόκειται στον
προαναφερθέντα περιορισµό. Ο ισχυρισµός αυτός είναι αβάσιµος αφενός διότι από
καµιά διάταξη νόµου δεν γίνεται διαστολή µεταξύ παιχνιδιών απευθυνοµένων σε
παιδιά νηπιακής ή µετανηπιακής ηλικίας και αφετέρου διότι τα εν λόγω παιχνίδια
είναι ικανά να προκαλέσουν το ενδιαφέρον παιδιών µετανηπιακής ηλικίας. Η υπό
κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΕΤ
- 1 της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. κατά της 320/12.6.2007, κυρωτικής αποφάσεως αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 13η Νοεµβρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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