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          Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2008 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.   

 
 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ της 
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Ιουλίου 2008. 

 
2. 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. 
 
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 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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Β. Αιτιολογικό 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   Κατά την 4.3.2008 και από ώρας 08:00 έως 09:30 ο 
τηλεοπτικός σταθµός προέβαλε τα παιδικά παιχνίδια : 

1. Κονσόλα Power Rangers 
2. Τραπέζι και καρεκλάκι Spiderman 
3. Τραπέζι και καρεκλάκι  WINX 
4. Ατζέντα «Κρυφά µυστικά» 
5. Θρανίο Fisher Price 

Πρόκειται περί παιχνιδιών στα οποία δεν προέχει ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας και 
εντεύθεν δεν έπρεπε να προβληθούν µετά την 07:00 πρωϊνή ώρα.  Μειοψήφησε ο 
Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης κατά τον οποίο το υπ΄αριθµ. 1,2,3 και 5 αντικείµενο 
δεν είναι παιχνίδια αλλά έπιπλα προς χρήση παιδιών, ενώ το υπ΄αριθµ. 4 αντικείµενο 
είναι µεν παιχνίδι (mini ηλεκτρονικός υπολογιστής – ηλεκτρονική ατζέντα) που 
περιλαµβάνει προγράµµατα τα οποία εξασκούν τη µνήµη και οξυδέρκεια του 
παιδιού, εντεύθεν δε προέχει ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του παιχνιδιού.  Κατόπιν 
τούτου νοµίµως προβλήθησαν τα αντικείµενα αυτά µετά την 07:00 πρωϊνή και δεν θα 
έπρεπε να επιβληθεί καµία κύρωση.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και εκ των µελών Κωνσταντίνος 
Τσουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως. 
 
 
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 9,6 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού  
ΝΕΤ, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2006-2007, της εκ 41.941.472 ευρώ 
διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006,  του εξ 183.348.149,40 ευρώ  ύψους της 
επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από την εν λόγω εταιρεία και του γεγονότος ότι 
έχουν επιβληθεί στην ΕΡΤ Α.Ε. µε τις αποφάσεις 30/17.7.2002, 220/8.4.2003, 
408/23.12.2003, 9/20.1.2004, 22/27.1.2004, 130/11.5.2004, 186/22.6.2004, 
229/20.7.2004, 403/18.10.2005, 484/5.12.2005, 35/17.1.2006, 443/19.9.2006, 
466/10.10.2006, 590/28.12.2006, 87/13.2.2007, 237/15.5.2007, 322/12.6.2007, 
395/10.7.2007, 476/25.9.2007, 486/9.10.2007, 3/8.1.2008, 4/8.1.2008, 137/13.3.2008  
διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  15.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία  ΕΡΤ Α.Ε.  τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 
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 της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. 
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 432, µε ΑΦΜ 
094207312, ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Σεπτεµβρίου 2008. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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