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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Μαρτίου 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 Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απόντες η Εύη 
∆εµίρη και  ο Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό 

του ραδιοφωνικού σταθµού ΣΚΑΪ 100,3 FM - ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Νοµού Αττικής, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2008. 

 
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 οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και 
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 
 
ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισµού 3/1991 κατά το οποίο οι διαφηµίσεις πρέπει 
να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες και ειλικρινείς. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí 
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της 
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995. 
 
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΣΚΑΪ 100,3 FM - ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Νοµού Αττικής, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της ακροάσεως από ψηφιακό δίσκο προγράµµατος 
του σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα:    
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Η διαφήµιση της αλυσίδας καταστηµάτων «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», 
µεταδόθηκε 4 συνολικά φορές στις 29 Νοεµβρίου 2007, κατά τις ώρες 9 π.µ.-12 µ. 
(ακριβείς ώρες µετάδοσης: 9:48:12, 9:58:03, 11:28:39, 11:51:35) και στις 30 
Νοεµβρίου 2007, µεταδόθηκε µία µόνο φορά, στις 9:46:46, για το ίδιο διάστηµα.   
Η αποµαγνητοφώνηση του διαφηµιστικού µηνύµατος, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, 
είναι η ακόλουθη: 
« Συγγρού, βράδυ ∆ευτέρας, ώρα 9 και 2. 

- ∆ε µου λες µωρή, είχες κανένα πελάτη σήµερα; 
- Μπα, τους πήρες όλους ο καινούργιος. Άµα σου πω και τιµές… 
- Αχ! Κάτι τέτοιοι χαλάνε την πιάτσα! 

Νέο υποκατάστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Συγγρού 196 και Χαροκόπου, 
κτίριο Καµµένου. Με τόσο χαµηλές τιµές  θα χαλάσουµε την πιάτσα! Εγκαίνια 
Πέµπτη 29 Νοεµβρίου και µε άνετο πάρκινγκ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ. 
Πουθενά φθηνότερα!». 
Σύµφωνα µε τα καταγραφέντα πραγµατικά περιστατικά, το περιεχόµενο της 
στιχοµυθίας µεταξύ των δύο προσώπων της διαφήµισης, το ύφος στην εκφορά του 
λόγου τους καθώς και το ‘στήσιµο’ της ιστορίας στη λεωφόρο Συγγρού, 
παραπέµπουν όπως σωστά αναφέρει ο καταγγέλλων, σε «εκδιδόµενους τραβεστί 
που…συζητούν για τις εισπράξεις τους» οι οποίες είναι µειωµένες µετά την έλευση 
του «καινούργιου».  
 
Πρόκειται περί απαραδέκτου διαφηµίσεως κατά την διατύπωση της οποίας 
χρησιµοποιήθηκαν χυδαίες λέξεις και φράσεις.   Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ 100,3 FM - ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Νοµού Αττικής τη διοικητική 
κύρωση της συστάσεως όπως τηρεί γενικά τους παραδεκτούς κανόνες της ευπρέπειας 
και καλαισθησίας στη γλώσσα, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η Μαρτίου 2008. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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