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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

  
I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  υπό  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΣΚΑΪ  100,3  FM Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ενδεχόμενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Μαρτίου 2012.

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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει. 

ΙΙ.  Το άρθρο 6  παρ.  1  στοιχ.  β,  εδ.  α  του Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά το  οποίο  τα 
τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας πρέπει να μπορούν να 
αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως τέτοια από το όνομα ή το λογότυπο του χορηγού που 
εμφανίζεται στη αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαρκής 
ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού 
και  κατά  μείζονα  λόγο  του  σήματος  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει  ο 
χορηγός  στην  οθόνη  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής,  συνιστά  διαφήμιση,  που 
υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή 
τους, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο.

ΙV.  Το  άρθρο  6  παρ.  1  στοιχ.  γ  του  Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά  το  οποίο  οι 
παρουσιαστές  των  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  εκπομπών  δεν  πρέπει  να 
παρακινούν  στην  αγορά  ή  μίσθωση  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  του  χορηγού  ή 
τρίτων,  ιδίως  με  συγκεκριμένες  αναφορές  σε  αυτά  τα  προϊόντα  ή  σε  αυτές  τις 
υπηρεσίες. 
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V. Το άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να ενημερώνουν σαφώς τους τηλεθεατές 
για  τα  προγράμματα  που  λαμβάνουν  χορηγία.  Τα  προγράμματα  αυτά  πρέπει  να 
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του 
χορηγού, όπως για παράδειγμα αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή 
τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραμμάτων και 
μια φορά κατά την διάρκεια αυτών. 

VΙ. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΣΚΑΪ 100,3  FM Νομού Αττικής,  ιδιοκτησίας της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  &  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
ακροάσεως  από  cds, που  απέστειλε  ο  ως  άνω  ραδιοφωνικός  σταθμός,   ροής 
προγράμματος  κατά την 10.10.2011,  για  τις  ώρες  07:00 -  09:00 π.μ.  και  12:00 – 
15:00μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:   
ΕΝΟΤΗΤΑ 07:00-09:00
ΑΡΧΕΙΟ 1ο- ΩΡΑ 7:00-7:30 (διάρκεια 0:30:13)
- Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι επτά.
- Δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Ντέτσικα
- Διαφήμιση
- Αναγγελία του δελτίου καιρού
- [0:03:24]- [0:03:28] Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των
- κλιματιστικών FUTZITSOU.
- Ακολουθεί δελτίο καιρού.
- [0:05:15]- [0:05:19] Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των
- κλιματιστικών FUTZITSOU.
- Διαφήμιση κλιματιστικών FUTZITSOU
- Αποφώνηση του δελτίου ειδήσεων
- Κάλεσμα σταθμού για δράση περιβαλλοντική στα πλαίσια του «Σκάι Περιβάλλον»
-  [0:06:18]- [0:06:24] Η εκπομπή είναι μία χορηγία της HELLAS 
- POWER, της Νούμερο 1 ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε.
[0:25:34]- [0:26:16]  
Άρης Πορτοσάλτε: Η HELLAS POWER είναι η υπ’ αριθμόν 1 ιδιωτική εταιρεία 
ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Ελλάδα.  Τη  βρίσκεις  στο  18211,  στο 
www.hellaspower.gr ή  στο  κατάστημα  HELLAS POWER στο  κέντρο  της 
Αθήνας, στην οδό Κουμπάρη 5, στην πλατεία Κολωνακίου. Ενημερώνω και για 
τον άνθρωπο όπου θα ζητήσει  πληροφορίες  από την εταιρεία  ως  νοικοκυριό, 
αλλά  και  για  σένα  φίλε  που  θα  ζητήσεις  πληροφορίες  για  επιχείρηση. 
Ανταποκρίνεται και στις δύο περιπτώσεις η HELLAS POWER. Επαναλαμβάνω, 
όποιες  λεπτομέρειες  θέλετε  στο 18211 ή  πληκτρολογείτε  www.hellaspower.gr. 
Διά ζώσης Κουμπάρη 5, Κολωνάκι. Πλατεία Κολωνάκι.
- Διαφήμιση HELLAS POWER
- Διαφημίσεις
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- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 
(συνέχεια)

- Αναγγελία ειδήσεων σε ένα λεπτό.
ΑΡΧΕΙΟ 2  ο  - ΩΡΑ 7:30-8:00 (διάρκεια 0:30:02)  
- Ειδήσεις σε ένα λεπτό.
- Ενημέρωση θερμοκρασίας.
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
[0:15:51]- [0:16:35]  
Άρης Πορτοσάλτε: Και  κάνω διάλειμμα εδώ,  αφού υπενθυμίσω,  ότι  μαζί  μας 
είναι η πρώτη εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
απευθυνόμενη στο νοικοκυριό η  HELLAS POWER λέει, ότι χωρίς αλλαγή στο 
μετρητή,  με  μία  μόνο  υπογραφή,  με  σταθερή  μηνιαία  έκπτωση,  μπορείς  να 
προσέλθεις  προς  αυτήν,  αφού  καλέσεις  το  18211,  στο  www  .  hellaspower  .  gr   
μπορείς  να  βρεις  όποιες  πληροφορίες  θέλεις  και,  αν  ακόμη  επιζητείς  μια 
επικοινωνία διά ζώσης μπορείς να περάσεις από την Κουμπάρη 5, στην πλατεία 
Κολωνακίου.  Επαναλαμβάνω  και  για  νοικοκυριά  και  για  επιχειρήσεις  η 
HELLAS POWER,  η  πρώτη  ιδιωτική  εταιρεία  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην 
Ελλάδα. 
- Διαφήμιση HELLAS POWER
- Διαφημίσεις
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
- [0:27:47]-  [0:27:52]  Εκφωνητής:  Η  εκπομπή  ήταν  μια  χορηγία  της  HELLAS 

POWER, της νούμερο 1 ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρικής Ενέργειας.
- Διαφημίσεις
ΑΡΧΕΙΟ 3  ο  - ΩΡΑ 8:00-8:30 (διάρκεια 0:29:27)  
- Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι οκτώ.
- Λογότυπος σταθμού
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
- Διαφημίσεις
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
[0:15:40]- [0:16:40]  
Άρης Πορτοσάλτε: Η  Vodafone είναι  μαζί  μας,  η  οποία  Vodafone προσφέρει 
καταρχήν  Smartphone σε τεράστια ποικιλία από 89€ και χωρίς συμβόλαιο σε 
όλα  της  τα  καταστήματα.  Προσφέρει  την  υπηρεσία  calls control,  ελέγχου 
κόστους  για  όλους  τους  πελάτες  και  ειδικότερα  για  τους  επαγγελματίες  η 
Vodafone προσφέρει  το  business connect.  Είναι  μια  ολοκληρωμένη 
επαγγελματική  λύση  σταθερής  τηλεφωνίας  και  διαδικτύου,  για  πρώτη  φορά 
εξασφαλίζει  δωρεάν  κι  απεριόριστη  επικοινωνία  μεταξύ  των  εταιρικών  και 
σταθερών,  εταιρικών  σας  σταθερών  και  κινητών,  αλλά  και  απεριόριστο 
διαδίκτυο σε ένα χαμηλό πάγιο. Η Αννούλα, ο Μελέτης, ο Σάββας, ο Ζαφείρης κι 
όλα τα καλά παιδιά μαζεμένα στη Vodafone, επαναλαμβάνω, για άλλη μία φορά 
στο  www  .  vodafone  .  gr  /  business   και  σε  κάθε  κατάστημα  της  Vodafone 
πληροφορίες για εσάς, για τους επαγγελματίες και για αυτές τις υπηρεσίες που 
σας αναφέραμε, με περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά.
- Διαφήμιση Vodafone
- Διαφημίσεις
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- Κάλεσμα σταθμού για δράση περιβαλλοντική στα πλαίσια του «Σκάι Περιβάλλον»
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
- Διαφήμιση Vodafone
- Διαφημίσεις
- Αναγγελία ειδήσεων σε ένα λεπτό.
ΑΡΧΕΙΟ 4  ο  - ΩΡΑ 8:30-9:00 (διάρκεια 0:30:25)  
- Δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό.
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
 [0:05:25]-  [0:05:33]   Εκφωνητής: «Μάθε  τα  καλά  νέα»,  μία  προσφορά  της 
EUROBANK.
-  «Μάθε τα καλά νέα»
 [0:06:12]- [0:06:14]  Εκφωνητής: Ήταν μία προσφορά της EUROBANK.
Διαφήμιση EUROBANK
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
[0:19:36]- [0:20:41]  
Άρης Πορτοσάλτε:  www  .  vodafone  .  gr  /  world   of difference, είναι ένα πρόγραμμα 
της  Vodafone,  το  οποίο  λέει,  ότι  μπορεί  να  χρηματοδοτήσει  πέντε 
ενδιαφερόμενους, πέντε άτομα να εργαστούν με καταβολή όλων των εξόδων για 
ένα χρόνο σε έναν κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής αυτών 
των πέντε προσώπων, όπου η Vodafone θα καταβάλει κάθε, τα έξοδα για κάθε 
υποψήφιο, ο οποίος θα επιλεγεί από μία διαδικασία αξιολόγησης και θα έχει τη 
δυνατότητα  αυτός  ο  ενδιαφερόμενος,  πέντε  δηλαδή  στον  αριθμό  να 
συμμετάσχουν ενεργά στο έργο ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού της επιλογής 
τους. Εργασία και προσφορά για ένα έτος υπό την προϋπόθεση, ότι ο υποψήφιος 
θα έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και θα είναι μόνιμος 
κάτοικος Ελλάδος. www  .  vodafone  .  gr  /  officeofdifference  , με συγχωρείτε /  world   of 
difference, ένα ακόμη πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς από τη Vodafone. 
Διαφήμιση Vodafone
- Διαφημίσεις
- Αναλυτικό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Άρη Πορτοσάλτε. 

(συνέχεια)
[0:27:15]-  [0:27:27]  Εκφωνητής: Μαζί  μας  ήταν  η  νέα  υπηρεσία  vodafone 
business connect. Απολαμβάνετε απεριόριστη επικοινωνία μεταξύ των εταιρικών 
σας κινητών και σταθερών, αλλά και απεριόριστο ίντερνετ.
Διαφήμιση Vodafone
Διαφημίσεις
Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι εννέα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 12:00-15:00
ΑΡΧΕΙΟ 5ο- ΩΡΑ 12:00-12:30 (διάρκεια 0:30:05)
- Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι δώδεκα.
- Λογότυπος σταθμού
- Δελτίο ειδήσεων με τη Ζηνοβία Σαπουνά.
- Διαφήμιση
- Δελτίο ειδήσεων με τη Ζηνοβία Σαπουνά.(συνέχεια)
- Ενότητα: Καιρός
- Αποφώνηση του δελτίου ειδήσεων με τη Ζηνοβία Σαπουνά.
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- Ενημέρωση από τη Λιάνα Θάνου για την κατάσταση στην πόλη αυτή τη στιγμή 
λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

- Ενημερωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
[0:09:35]- [0:09:59]  
Κωνσταντίνος Μπογδάνος:  Επίσης πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το 
Σάββατο έπρεπε να είχαμε κληρώσει –για όλα αυτά φταίνε οι ξένοι, επειδή εμείς 
δεν  είμαστε  συνεπείς-  το  Σάββατο  έπρεπε  να  είχαμε  κληρώσει  δείπνο  στη 
«Λιαστή  Ντομάτα»  στον  Χολαργό,  το  τίμιο  κι  ωραίο  αυτό  εστιατόριο,  αλλά 
επειδή το Σάββατο ο ομιλών μπουζουκοκέφαλος εξέχασε τα χαρτιά του στο σπίτι, 
θα το κάνουμε σήμερα. Συνεπώς μέχρι το τέλος της εκπομπής τηλεφωνείτε και 
δηλώνετε  συμμετοχή  και  σήμερα.  210-4800170  έως  και  4.  Είναι  ωραία  στη 
«Λιαστή Ντομάτα».
- Ενημέρωση από τη Λιάνα Θάνου για την κατάσταση στην πόλη αυτή τη στιγμή 

λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.(συνέχεια)
- Κάλεσμα σταθμού για δράση περιβαλλοντική στα πλαίσια του «Σκάι Περιβάλλον»
- Ενημερωτική  εκπομπή  με  παρουσιαστή  τον  κύριο  Κωνσταντίνο  Μπογδάνο. 

(συνέχεια)
[0:16:16]- [0:16:26]  
Κωνσταντίνος Μπογδάνος:  …καθώς επίσης και δηλώσεις συμμετοχής στο τέλος 
της  εκπομπής  κληρώνουμε  για  τη  «Λιαστή Ντομάτα»,  ωραιότατο  δείπνο σας 
προσφέρουμε.  210-4800170 έως και 4,  τίποτα δεν κοστίζει  σχεδόν.  Αφήστε το 
ονοματάκι σας!
- Διαφημίσεις
- Ενημερωτική  εκπομπή  με  παρουσιαστή  τον  κύριο  Κωνσταντίνο  Μπογδάνο. 

(συνέχεια)
[0:26:14]- [0:26:18]  
Κωνσταντίνος Μπογδάνος:  Συγχαρητήρια στην κυρία Τσαντέ Βενετία, η οποία 
πηγαίνει το Σάββατο στην υπέροχη «Λιαστή Ντομάτα».
- Αναγγελία ειδήσεων σε ένα λεπτό.
ΑΡΧΕΙΟ 6ο- ΩΡΑ 12:30-13:00 (διάρκεια 0:30:03)
- Δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό.
- Ενημέρωση θερμοκρασίας.
- Εκπομπή σάτιρας «Η Γκίζα…κάπου αλλού».
- Ενημέρωση από τη Λιάνα Θάνου για την κατάσταση στην πόλη αυτή τη στιγμή 

λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.
- Εκπομπή σάτιρας «Η Γκίζα…κάπου αλλού». (συνέχεια)
- Διαφημίσεις
- Εκπομπή σάτιρας «Η Γκίζα…κάπου αλλού». (συνέχεια)
- Διαφημίσεις
ΑΡΧΕΙΟ 7ο- ΩΡΑ 13:00-13:30 (διάρκεια 0:29:44)
- Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι μία.
- Λογότυπος σταθμού
- Δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Κρασά.
- Διαφημίσεις
- Αναγγελία δελτίου καιρού από την Αγγελική Κρασά. 
- Ενότητα: Καιρός
- Αποφώνηση δελτίου ειδήσεων με την Αγγελική Κρασά.
- Κάλεσμα σταθμού για δράση περιβαλλοντική στα πλαίσια του «Σκάι Περιβάλλον»
- Εκπομπή «Ό,ΤΙ ΝΑ ‘ΝΑΙ» με το Μάνο Βουλαρίνο.
- Διαφημίσεις
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- Αναγγελία ειδήσεων σε ένα λεπτό.
ΑΡΧΕΙΟ 8ο- ΩΡΑ 13:30-14:00 (διάρκεια 0:30:00)
- Δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό με την Αγγελική Κρασά.
- Ενημέρωση θερμοκρασίας.
- Εκπομπή σάτιρας «ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ»
- Διαφημίσεις
- Εκπομπή σάτιρας «ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ» (συνέχεια)
ΑΡΧΕΙΟ 9ο- ΩΡΑ 14:00-14:30 (διάρκεια 0:29:49)
- Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι δύο.
- Λογότυπος σταθμού
- Κεντρικό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. 
- Διαφημίσεις
- Κεντρικό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.(συνέχεια)
- Διαφημίσεις
- Κάλεσμα σταθμού για δράση περιβαλλοντική στα πλαίσια του «Σκάι Περιβάλλον»
0:20:30]-  [0:20:39]   Εκφωνητής: «Μάθε  τα  καλά  νέα»,  μία  προσφορά  της 
EUROBANK.
 «Μάθε τα καλά νέα»
 [0:21:18]- [0:21:20]  Εκφωνητής: Ήταν μία προσφορά της EUROBANK.
Διαφήμιση EUROBANK
- Κεντρικό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. (συνέχεια) - 

Δελτίο  Ειδήσεων  από  τη  Deutsche  Welle  από  τη  Βόννη  εντόςτου  κεντρικού 
ειδησεογραφικού μαγκαζίνο.

ΑΡΧΕΙΟ 10ο- ΩΡΑ 14:30-15:00 (διάρκεια 0:30:47)
- Δελτίο  Ειδήσεων  από  τη  Deutsche  Welle  από  τη  Βόννη  εντός  του  κεντρικού 

ειδησεογραφικού  μαγκαζίνο  με  την  Κατερίνα  Ακριβοπούλου.  (συνέχεια)  - 
Κεντρικό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο (συνέχεια)

- Διαφημίσεις
- Κεντρικό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.(συνέχεια)
- Κοινωνικό  μήνυμα  για την  παγκόσμια  ημέρα κατά της  αρθρίτιδας  – Ελληνική 

Ρευματολογική Εταιρεία
- Διαφημίσεις
- Αναγγελία ώρας: Ή ώρα είναι τρεις.

Πρόκειται  περί  ραδιοφωνικής  εκπομπής  με  χορηγούς  τις  εταιρείες  Hellas Power, 
Vodafone, Eurobank EFG, Futzitsou, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκφωνητές  δεν 
αρκέστηκαν  στην  αναφορά  των  χορηγών,  αλλά  προέβαλαν  τα  προσόντα  των 
προϊόντων  των αντιστοίχων  επιχειρήσεων,  καθώς  και  τις  προσφορές  αυτών,  προς 
προσέλκυση πελατών, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β, 
εδ.  β  του  Π.  Δ/τος  100/2000.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  Προεδρικό  Διάταγμα 
109/2010  δεν  διαλαμβάνει  ρυθμίσεις  σχετικές  με  εκπομπές  των  ραδιοφωνικών 
σταθμών  και  εντεύθεν  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του  Π.  Δ/τος  100/2000  έχει 
διατηρηθεί  σε  ισχύ  δια  του  άρθρου  31  του  Π.  Δ/τος  109/2010  δια  του  οποίου 
καταργήθηκαν  διατάξεις  που  αντιτίθενται  στις  νέες  ρυθμίσεις.  Συνεπώς  ελλείψει 
τοιούτων  ρυθμίσεων  για  ραδιοφωνικούς  σταθμούς,  εξακολουθούν  να  ισχύουν  για 
αυτούς οι διατάξεις του προηγουμένου Προεδρικού Διατάγματος. Για την εν λόγω 
εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου. 
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Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του γεγονότος ότι η εν λόγω 
εκπομπή έχει  διακοπεί,  του εκ 2.934.881,14 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι  έχουν επιβληθεί 
στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  32/17.7.2002,  173/4.2.2003,  29/29.1.2004, 
84/30.3.2004,  312/26.10.2004,  176/4.4.2006,  124/6.3.2007,  259/18.5.2007, 
121/4.3.2008,  620/9.12.2009,  468/12.10.2009,  74/23.2.2010,  379/27.7.2010, 
315/29.8.2011 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί 
στο ποσό των  5.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ 100,3 FM Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε., τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 5.000 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:

1. Της  εταιρείας  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, στην 
οδό Εθν. Μακαρίου και Φαληρέως 2, με Α.Φ.Μ. 094439203, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Πειραιά.

2. Του  Ιωάννη  Αλαφούζου  του  Αριστείδη,  κάτοικο  Αθηνών,  στην  οδό 
Λουκιανού 5, με Α.Φ.Μ. 022253837, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Απριλίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 27η  Απριλίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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