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Σήµερα ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-
Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.. 

 
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 
 
 
α) Το άρθρο 15§2 του Συντάγµατος κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η 

τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους και ο έλεγχος αυτός 
ασκείται από ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 

 
β) Το άρθρο 4§2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ µπορεί να απευθύνει 

µη κυρωτικές συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων 
νόµων και να ζητά την εφαρµογή τους. 

 
 

Αιτιολογικό 
 
 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1§4 του Ν. 3587/2007 που τροποποίησε το Ν. 
2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών ως καταναλωτής ορίζεται «κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα για τα 
οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή τα 
οποία κάνουν χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελούν τον τελικό 
αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και αα) κάθε αποδέκτης διαφηµιστικού µηνύµατος, 
ββ) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή εφόσον δεν ενεργεί 
στο πλαίσιο της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητάς του» (στοιχείο 
α΄). Ως προµηθευτής ορίζεται «κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητας προµηθεύει προϊόντα ή 
παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προµηθευτής νοείται και ο διαφηµιζόµενος» 
(στοιχείο β΄). 
 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 9δ§1 του ως άνω νόµου, θεσπίζονται ρυθµίσεις για τις 
παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές στην έννοια των οποίων εντάσσονται και τα 
διαφηµιστικά µηνύµατα (βλ. άρθρο 9α στοιχείο δ΄ του Ν. 3587/2007). Με τη διάταξη 
αυτή µία εµπορική πρακτική νοείται ως παραπλανητική όταν, όσον αφορά ορισµένα 
στοιχεία αυτής, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε απόφαση 
συναλλαγής, «περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι συνεπώς αναληθής ή 
όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, 
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παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το µέσο καταναλωτή ακόµα και εάν οι 
πληροφορίες είναι αντικειµενικά ορθές». Μεταξύ των στοιχείων αυτών αναφέρονται 
τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως είναι τα οφέλη, οι κίνδυνοι, και τα 
αναµενόµενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσµατα (στοιχείο β΄), η έκταση των 
δεσµεύσεων του προµηθευτή (στοιχείο γ΄), καθώς και η τιµή και ο τρόπος 
υπολογισµού της ή η ύπαρξη ειδικής συµφέρουσας τιµής (στοιχείο δ΄).  
 
Επισηµαίνεται τέλος ότι µία εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν 
µεταξύ άλλων «παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος 
καταναλωτής ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση 
συναλλαγής» (άρθρο 9ε§1 του Ν. 3587/2007). Παραπλανητική παράλειψη 
τεκµαίρεται και όταν «ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει 
κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 1» εφόσον εξαιτίας αυτού ενδέχεται ο µέσος καταναλωτής «να λάβει 
απόφαση για συναλλαγή την οποία διαφορετικά δεν θα είχε λάβει» (άρθρο 9ε§2 του Ν. 
3587/2007). 
 
Οι παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές θεωρούνται αθέµιτες (άρθρο 9γ§4) και 
απαγορεύονται (άρθρο 9γ§1). 
 
Αντιστοίχως, σύµφωνα µε το άρθρο 2, στοιχείο δ΄ του Κανονισµού 3/1991 ΕΣΡ περί 
ραδιοτηλεοπτικών διαφηµίσεων ως παραπλανητική νοείται «κάθε διαφήµιση που µε 
οποιονδήποτε τρόπο συµπεριλαµβανοµένης της παρουσιάσεώς της, παραπλανά ή 
ενδέχεται να παραπλανήσει τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ή στων οποίων τη 
γνώση περιέρχεται και που εξαιτίας του απατηλού χαρακτήρα της είναι ικανή να 
επηρεάσει την οικονοµική τους συµπεριφορά ή που, για τους λόγους αυτούς, βλάπτει ή 
ενδέχεται να βλάψει έναν ανταγωνιστή». Περαιτέρω, µε το άρθρο 5§1, α΄ του ιδίου 
Κανονισµού ορίζεται ότι «οι διαφηµίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές 
παραστάσεις που είτε έµµεσα είτε έµµεσα µε υπονοούµενα, µε παραλείψεις, µε 
διφορούµενα ή µε υπερβολικούς ισχυρισµούς µπορούν να παραπλανήσουν τον 
καταναλωτή ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αξία του προϊόντος και την πραγµατική 
συνολική τιµή του» (στοιχείο β΄). 
 
Το ΕΣΡ διεξήγαγε αυτεπάγγελτο έλεγχο των διαφηµιστικών µηνυµάτων για 
τραπεζικά προϊόντα που µεταδόθηκαν από τους τηλεοπτικούς φορείς εθνικής 
εµβέλειας ελεύθερης λήψης κατά τον µήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Από 
τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πληροφορίες για 
πρόσθετες επιβαρύνσεις επί των προσφερόµενων τραπεζικών προϊόντων που 
διαφοροποιούν την τελική τιµή της αρχικής προσφοράς εµφανίζονται χωριστά από το 
κυρίως διαφηµιστικό µήνυµα σε κυλιόµενη ταινία που διατρέχει το κάτω τµήµα της 
οθόνης. Οι  χαρακτήρες των ταινιών αυτών είναι συνηθέστατα πολύ µικροί και σε 
συνδυασµό µε την ταχύτητα εµφάνισής τους καθιστούν σχεδόν αδύνατη την 
ανάγνωση των κρίσιµων πληροφοριών από τους τηλεθεατές, ενώ ταυτόχρονα 
διαµορφώνουν εικόνα της υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς για τα προσφερόµενα 
τραπεζικά προϊόντα. 
 
Η Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θεωρεί ότι οι τηλεοπτικοί 
φορείς οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους τις βασιζόµενες στην ισχύουσα 
νοµοθεσία δεσµεύσεις ως προς το περιεχόµενο και τον τρόπο µετάδοσης των 
διαφηµιστικών µηνυµάτων, ιδιαίτερα δε όταν απευθύνονται στο σύνολο του 
καταναλωτικού κοινού και µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική 
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συµπεριφορά των θεατών. Θεωρεί ως εκ τούτου ότι οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν 
να απέχουν από τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων το περιεχόµενο των οποίων 
ενέχει παραπλανητική εµπορική πρακτική κατά τους όρους του νόµου. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απευθύνει στους τηλεοπτικούς σταθµούς µη κυρωτική σύσταση προς τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά στην προστασία των τηλεθεατών από 
παραπλανητικές εµπορικές ανακοινώσεις σχετικές µε τα τραπεζικά προϊόντα. 
 

 
 

 Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 
 
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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