ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθµ. 145/115/11.1.01

Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2001 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε, σύµφωνα µε το νόµο, στην 115η τακτική συνεδρίασή του
στην οποία παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, τα τακτικά
µέλη κα Στέλλα Πριόβολου, οι κ.κ. ∆ηµήτριος Ψυχογιός, Ιάσων Μοσχοβίτης, Νίκος
Καϊµάκης, και τα αναπληρωµατικά µέλη κα Βάσω Αρτινοπούλου (µε αποφασιστική
ψήφο, εψήφισε στη θέση του απόντος τακτικού µέλους κ. Αριστείδη Οικονοµίδη), κ.κ.
Χρήστος Οικονόµου (µε αποφασιστική ψήφο, εψήφισε στη θέση του απόντος τακτικού
µέλους κ. Κωνσταντίνου Ζώρα), Νίκος Κουλούρης (µε αποφασιστική ψήφο, εψήφισε
στη θέση του απόντος τακτικού µέλους κ. Τίτου Αθανασιάδη), Γιάννης Ζαγγανάς (µε
αποφασιστική ψήφο, εψήφισε στη θέση του απόντος τακτικού µέλους κ. Παύλου Αλέπη)
και Βασίλειος Καρδάσης (µε συµβουλευτική ψήφο).
Απόντες ήταν τα τακτικά µέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Ζώρας, Αριστείδης Οικονοµίδης,
Τίτος Αθανασιάδης, Παύλος Αλέπης, και τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ. Κωνσταντίνος
Παττακός, ∆ηµήτριος ∆ρούγκας και Σοφία Βούλτεψη.
Στη συνεδρίασή του αυτή το Συµβούλιο ασχολήθηκε µε την υπόθεση της µετάδοσης
από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό εθνικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης µε την
επωνυµία «STAR CHANNEL-ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» διαφηµίσεων παιδικών
παιχνιδιών σε πρόγραµµα παιδικής ζώνης από 08.00 έως 11.00 κατά τις εξής
ηµεροµηνίες: 28, 29 και 31 Οκτωβρίου 2000, καθώς και 10, 11, 18 και 25 Νοεµβρίου
2000.
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Της υπόθεσης αυτής είχε επιληφθεί το Συµβούλιο αυτεπαγγέλτως µε βάση την
αρµοδιότητα που του παρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 του νόµου
2644/1998 και 4 παρ. 1, β΄ του νόµου 2863/2000.
Το Συµβούλιο µε βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος και το άρθρο 16 παρ. 1
του νόµου 2644/1998 ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθµό «STAR CHANNEL-ΝΕΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» µε το από 3577/15.12.2000 έγγραφό του να παρουσιαστεί
ενώπιον της Ολοµέλειας κατά την συνεδρίασή της 21ης ∆εκεµβρίου 2000 για παροχή
διευκρινίσεων. Την ηµεροµηνία αυτή εµφανίσθηκαν ως εκπρόσωπος του σταθµού η
νοµικός του σύµβουλος κα Μ. Κατζουράκη.
Το Συµβούλιο, αφού άκουσε τον εκπρόσωπο του σταθµού και συζήτησε µαζί της την
υπόθεση, έδωσε προθεσµία έως την 29η ∆εκεµβρίου 2000 προκειµένου να υποβάλουν
γραπτό υπόµνηµα, το οποίο πράγµατι κατατέθηκε και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου
εισερχοµένου εγγράφου 3669/29.12.2000.
Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του Συµβουλίου προέκυψε ότι ο προαναφερόµενος
τηλεοπτικός σταθµός µεταδίδει παιδικό πρόγραµµα στην πρωϊνή ζώνη µεταξύ 08.00
και 11.00 π.µ. τόσο κατά την διάρκεια της εβδοµάδας, όσο και κατά τη διάρκεια του
Σαββάτου και της Κυριακής. Το παιδικό πρόγραµµα διακόπτεται από διαφηµίσεις που
αφορούν κυρίως τα εξής αντικείµενα:
•

Ευγένιος, το βατραχάκι-φιλαράκι: πρόκειται για ένα βατραχάκι από συνθετικό
υλικό, στο σώµα του οποίου είναι προσαρµοσµένα ορισµένα κουµπιά που
πατώντας τα ακούγονται παιδικά τραγούδια.

•

Παραµυθένια κοσµήµατα: πρόκειται για κασετίνα που περιέχει ορισµένες
πρώτες ύλες, βάσει των οποίων τα παιδιά µπορούν να δηµιουργήσουν
διακοσµητικά και καλλωπιστικά αντικείµενα και στη συνέχεια να παίξουν µε
αυτά.

•

Πολυθρόνα-παραµυθούλης: πρόκειται για µία πολυθρόνα µε ενσωµατωµένο
µαγνητόφωνο, το οποίο µε το πάτηµα ενός κουµπιού αναπαράγει και µεταδίδει
στα παιδιά διάφορα παραµύθια.
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•

Πηδηχτούλια: πρόκειται για κουκλάκια-µπρελόκ από συνθετικό υλικό που
µπορούν είτε φορεθούν είτε να κρεµαστούν από τα παιδιά στις σχολικές τους
τσάντες

•

Ελµο-ο γαργαλίτσας: πρόκειται για ένα βατραχάκι από συνθετικό υλικό, το
οποίο γελάει όταν τα παιδιά το γαργαλάνε

•

Το ράδιο-σπίτι της Μπάρµπι: πρόκειται για ραδιοφωνική συσκευή, η οποία στο
πίσω µέρος της ανοίγει και λειτουργεί ως σπίτι της κούκλας Μπάρµπι

•

Το µουσικό χαλί: πρόκειται για ένα χαλί χωρισµένο σε τετράγωνα, τµήµατα του
οποίου ανάβουν µε το πάτηµα του ποδιού καθοδηγώντας έτσι τα παιδιά να
κινηθούν χορεύοντας πάνω σε αυτό

•

Ο Τίγρης και ο Ρώ: πρόκειται για ένα τιγράκι από συνθετικό υλικό, το οποίο
φέρει στον ώµο του ένα µικρότερο σε µέγεθος καγκουρώ επίσης από συνθετικό
υλικό. Τα κουκλάκια χοροπηδούν στους ήχους της µουσικής και τα παιδιά τα
µιµούνται.

•

Ο Τζίµυ D.J.: πρόκειται για σκυλάκι από συνθετικό υλικό, το οποίο όταν του
πατάνε το χέρι επαναλαµβάνει αυτά που ακούει.

•

Πόκεµον-συλλεκτικά

κέρµατα:

πρόκειται

για

πλαστικά

κέρµατα

που

απεικονίζουν τους χαρακτήρες Πόκεµον και τα οποία µπορούν να γίνουν
αντικείµενο παιχνιδιού ή ανταλλαγής µεταξύ των παιδιών.
Κατόπιν τούτου και λαµβάνοντας υπόψη τα όσα γραπτώς και προφορικώς
υποστηρίχθηκαν από τον εκπρόσωπο του σταθµού η Ολοµέλεια του Συµβουλίου
έκρινε ότι :
Η ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία περιέχει ορισµένες διατάξεις σχετικά αφενός
µε την επιτρεπόµενη ώρα µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων που αφορούν στα
παιδικά παιχνίδια και αφετέρου µε το θεµιτό περιεχόµενο των µηνυµάτων αυτών,
κατά τρόπο ώστε

να επιτυγχάνεται η προστασία του κοινού και ιδιαίτερα των

ανηλίκων τηλεθεατών ή ακροατών.
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Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 2551/1994
σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών «απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς
σταθµούς η µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών µεταξύ της 7ης και της 22ας
ώρας του εικοσιτετραώρου».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 4, α΄ του ιδίου νόµου, ως
καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για το οποίο προορίζονται τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση
τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους, καθώς
και κάθε αποδέκτης του επίµαχου διαφηµιστικού µηνύµατος. Ειδικά για τα
διαφηµιστικά µηνύµατα που µεταδίδονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, µε
τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 προβλέπεται ότι «οι
ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές θεωρούνται καταναλωτές των
υπηρεσιών που προσφέρουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί αντίστοιχα και
έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει η νοµοθεσία για την προστασία των
καταναλωτών».
Από τη συνδυασµένη ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι ανήλικοι
τηλεθεατές µπορούν να θεωρηθούν ως αποδέκτες, άρα καταναλωτές, των
προβαλλόµενων τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων και η προστασία αυτών
καθορίζεται από τις διατάξεις

τόσο της νοµοθεσίας για την προστασία των

καταναλωτών όσο και της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
Το Π.∆. 100/2000, µε το οποίο η ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία
εναρµονίστηκε µε τις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 ΕΚ (89/552 ΕΟΚ), περιέχει ένα
πλέγµα ρυθµίσεων που αφορά στην έννοια της τηλεοπτικής διαφήµισης εν γένει (βλ.
άρθρο 2, γ΄ Π.∆. 100/2000) και ειδικότερα στους όρους και τις προϋποθέσεις
µετάδοσης των τηλεοπτικών διαφηµίσεων που απευθύνονται σε ανηλίκους
τηλεθεατές (βλ. άρθρο 5 παρ. 10 του Π.∆. 100/2000).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 10΄ του Π.∆. 100/2000, η
τηλεοπτική διαφήµιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωµατικά τους ανήλικους και
εποµένως πρέπει να τηρεί ορισµένα κριτήρια για την προστασία τους, όπως:
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α) να µην παρακινεί ευθέως τους ανήλικους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας
εκµεταλλευόµενη την απειρία και την ευπιστία τους (βλ. άρθρο 5 παρ. 10, α΄ του
Π.∆. 100/2000)
β) να µην παρακινεί ευθέως τους ανήλικους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να
αγοράσουν τα διαφηµιζόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες (βλ. άρθρο 5 παρ. 10, β΄ του
Π.∆. 100/2000)
Προς επίρρωση της ερµηνείας αυτής αναφέρεται και η διάταξη της παραγράφου 5, γ΄
του άρθρου 9 του Ν. 2551/1994 για την προστασία των καταναλωτών, δυνάµει της
οποίας απαγορεύεται κάθε διαφήµιση που προσβάλλει τα χρηστά ήθη (αθέµιτη
διαφήµιση) και ιδιαίτερα κάθε διαφήµιση η οποία δηµιουργεί την εικόνα υπερβολικά
δελεαστικής προσφοράς, ιδίως σε παιδιά, νέους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες
του πληθυσµού.
Αντίστοιχοι περιορισµοί στο θεµιτό περιεχόµενο των τηλεοπτικών διαφηµίσεων που
αφορούν στους ανηλίκους τηλεθεατές περιέχονται τόσο στη διάταξη του άρθρου 16
παρ. 1, α΄ και β΄ της Οδηγίας 97/36 ΕΚ (89/552 ΕΟΚ), όσο και στη διάταξη του
άρθρου 10 παρ. α΄ και β΄ του Κανονισµού 3/1991 του Ε.Σ.Ρ.
Για την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή όλων των ανωτέρω διατάξεων το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είχε απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς
εθνικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης την από 967/20.4.2000 Οδηγία του, στην οποία
υπενθυµίζεται αφενός ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 129 και 135 του
Α.Κ. σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 121 του Π.Κ., ως παιδί νοείται ο
ανήλικος που έχει συµπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του και µέχρι τη
συµπλήρωση του δωδέκατου έτους αυτής και αφετέρου ότι ως παιδικό παιχνίδι
θεωρείται κάθε αντικείµενο, κύριο σκοπό του οποίου αποτελεί η ψυχαγωγία του
παιδιού.

Υπό το στοιχείο (3) της ως άνω Οδηγίας αναφέρεται συγκεκριµένα ότι :
«Απαγορεύεται η διαφήµιση προϊόντων που έχουν ταυτόχρονα ψυχαγωγικό και
εκπαιδευτικό προορισµό, εκτός αν προέχει καταφανώς εκπαιδευτικός χαρακτήρας
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αυτών ή πρόκειται για χειροτεχνήµατα που αναπτύσσουν τις δεξιότητες του παιδιού ή
για αντικείµενα που αποτελούν αποµίµηση αντικειµένων χρησιµοποιούµενων από
ενηλίκους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανάλογη χρηστική αξία και για παιδιά ή
αφορά διακοσµητικά αντικείµενα µικρογραφιών µε προδήλως συλλεκτικό τρόπο ή
πρόκειται για προϊόντα τρόφιµα ή χρηστικά αντικείµενα που συνοδεύονται από δώρα
ευτελούς, σε σχέση µε το διαφηµιζόµενο προϊόν, αξίας».
Για τους λόγους αυτούς το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά πλειοψηφία
αποφασίζει να επιβάλει
στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό εθνικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης µε την
επωνυµία «STAR CHANNEL-ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»
α) την διοικητική κύρωση της σύστασης-προειδοποίησης όπως αυτή προβλέπεται
από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του νόµου 2328/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόµου 2644/1998, µε σκοπό την τήρηση από
τον οικείο σταθµό της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας αναφορικά µε το
περιεχόµενο και τις επιτρεπόµενες ώρες µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων
που αφορούν στα παιδικά παιχνίδια λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τις ερµηνευτικές
διατάξεις της 967/20.4.2000 Οδηγίας του Ε.Σ.Ρ.
β) την διοικητική κύρωση της επί τρεις (3) συνεχόµενες ηµέρες µετάδοσης, κάθε
φορά επί ένα λεπτό κατά την πρωϊνή ζώνη, αλλά και πριν από την έναρξη του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού «STAR CHANNEL-ΝΕΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» της περίληψης του σκεπτικού της απόφασης αυτής, µέσα σε
πλαίσιο, µε µνεία της επιβληθείσας κύρωσης και των λόγων επιβολής της
Η προθεσµία εκτέλεσης της παρούσας απόφασης και της µετάδοσης της ανωτέρω
περίληψης ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης στον
ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «STAR CHANNEL-ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»
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Υπέρ της επιβολής της ανωτέρω διοικητικής κύρωσης ψήφισαν µε αποφασιστική
ψήφο ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Φλογαΐτης, τα τακτικά µέλη κα.
Στέλλα Πριόβολου, οι κ.κ. Ιάσων Μοσχοβίτης, Νικόλαος Καϊµάκης και τα
αναπληρωµατικά µέλη κα Βάσω Αρτινοπούλου (στη θέση του απόντος τακτικού
µέλους κ. Αριστείδη Οικονοµίδη), οι κ.κ. Χρήστος Οικονόµου (στη θέση του απόντος
τακτικού µέλους κ. Κωνσταντίνου Ζώρα), Νικόλαος Κουλούρης (στη θέση του
απόντος τακτικού µέλους κ. Τίτου Αθανασιάδη), Γιάννης Ζαγγανάς (στη θέση του
απόντος τακτικού µέλους κ. Παύλου Αλέπη).
Επίσης, µε συµβουλευτική ψήφο υπέρ της επιβολής της παραπάνω κύρωσης ψήφισε
εκ των αναπληρωµατικών µελών ο κ. Βασίλειος Καρδάσης.
Τέλος εκ των τακτικών µελών ο κ. ∆ηµήτρης Ψυχογιός απείχε της ψηφοφορίας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 115η συνεδρίαση του Ε.Σ.Ρ.
Καθαρογράφηκε και θεωρήθηκε την 10η Μαΐου 2001.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ
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