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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 218/23.4.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 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.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της
εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), ενδεχομένη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Απριλίου 2012.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
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 Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
ΙΙ. 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.
ΙΙΙ. Το άρθρο 10, παρ. 1, στοιχ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο
απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις.
IV. 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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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με την
επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN), του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της
εκπομπής: «LIFE» που μεταδόθηκε κατά την 24.11.2011, έλαβαν χώρα τα παρακάτω
περιστατικά:
Σήμανση: 2ης κατηγορίας, χρώματος πλαισίου μπλε (κατάλληλο – επιθυμητή η γονική
συναίνεση).
Κάρτα επεξήγησης: για 6΄΄ κατά την έναρξη.
Διάρκεια επεξήγησης: για 30΄΄ κατά την έναρξη, για 30΄΄ μετά το 1 ο διαφημιστικό
διάλειμμα (διάρκειας 6΄ και 30΄΄), για 24΄΄ μετά το 2 ο διαφημιστικό διάλειμμα
(διάρκειας 6΄ και 12΄΄), για 30΄΄ μετά το 3ο διαφημιστικό διάλειμμα (διάρκειας 5΄ και
20΄΄).
Διάρκεια σήμανσης: για 2΄ κατά την έναρξη. Για 1΄ και 12΄΄ μετά το 1 ο διαφημιστικό
διάλειμμα, για 48΄΄ μετά το 2 ο διαφημιστικό διάλειμμα, για 1΄ μετά το 3 ο
διαφημιστικό διάλειμμα.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού το “Life” είναι μια ενημερωτική εκπομπή
με την Εύα Αντωνοπούλου και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
Ειδήσεις αλλά και θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, την τεχνολογία, τον
πολιτισμό, το ιντερνέτ, την οικογένεια, το παιδί, τον άντρα, τη γυναίκα…
Και ακόμη, θέματα για την υγεία καθημερινά με τη Μελίνα Τσέλιου.
Λίγα λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής προβλήθηκε το παρακάτω:
1:47:20 – 1:48:30 (ένδειξη dvd)
Παρουσιάστρια εκπομπής: Επιστρέψαμε, λοιπόν. Και πάμε κατευθείαν να δούμε το
νέο πρόσωπο μιας μεγάλης εταιρίας καταναλωτικών προϊόντων.
Ρεπόρτερ: Μια συνεργασία γεμάτη ομορφιά και λάμψη. Το νέο ανακοινώθηκε χθες το
απόγευμα στο event, που διοργανώθηκε για τα media. Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι το
νέο πρόσωπο για γνωστό σαμπουάν στην Ελλάδα. Και αναμφίβολα αυτό αποτελεί νέο
για το χώρο της ομορφιάς.
Νατάσα Γαζή (υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων P&G): Μια λαμπερή παρουσία που
ενσαρκώνει πλήρως τη φιλοσοφία του Pantene και είναι η ιδανικότερη πρέσβειρα για
το Pantene ProV στην Ελλάδα.
Μακρυπούλια: Είμαι πολύ χαρούμενη διότι εκπροσωπώ ένα προϊόν, το οποίο το
γνώριζα, το χρησιμοποιούσα και εγώ στο παρελθόν οπότε είναι ένα προϊόν που
πιστεύω και ξέρω τι δουλειά μπορεί να κάνει πάνω στα μαλλιά. Χαίρομαι γι’ αυτή τη
συνεργασία, τη θεωρώ εκπληκτική πραγματικά.
Δημήτρης Γιαννακούδης (Marketing director P&G): Το Pantene φέρνει μια
εντελώς νέα προσέγγιση στον τρόπο που βλέπουμε την περιποίηση των μαλλιών, η
οποία συνδυάζει πράγματα όπως νέες τεχνολογίες και καινοτομία με προϊόντα, που
έχετε δει και γνωρίσει από όσο ξέρω ήδη, με ένα εξαιρετικό νέο style, στο οποίο θα
έχουμε δίπλα μας το Χρήστο.
Ρεπόρτερ: Μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων έχει ως
μούσα της πλέον τη Ζέτα Μακρυπούλια.
Παρατηρήσεις:
Προβάλλονται πλάνα από το event καθώς, επίσης, διακρίνεται αφίσα του προϊόντος
Pantene ProV της εταιρείας Procter & Gamble.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία Procter & Gamble είναι χορηγός της εκπομπής
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Πρόκειται περί εκπομπής ενημερωτικού χαρακτήρα, με χορηγό, μεταξύ άλλων, και
την εταιρεία Procter & Gamble, της οποίας η επωνυμία είχε περιληφθεί στον
προβληθέντα πίνακα των χορηγών. Όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής
προβλήθηκε κατ’ επανάληψη η επωνυμία της επιχειρήσεως και επακολούθησε
προβολή του προϊόντος της με τον τίτλο Pantene ProV. Αναμφιβόλως πρόκειται περί
αθεμίτου προβολής της επωνυμίας και του προϊόντος του χορηγού και εντεύθεν περί
συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, λαμβανομένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 4 % μεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε το
πρόγραμμα κατά το διάστημα 2009-2010, του εξ 8.852.386,76 ευρώ ύψους της
επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι
έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 82/30.3.2004, 172/9.6.2004,
228/20.7.2004, 257/7.9.2004, 396/14.12.2004, 78/3.3.2005, 101/29.3.2005,
261/5.7.2005, 345/13.9.2005, 508/13.12.2005, 374/25.7.2006, 375/25.7.2006,
376/25.7.2006, 439/19.9.2006, 28/23.1.2007, 556/20.11.2007, 349/1.7.2008,
350/1.7.2008, 553/11.11.2008, 621/9.12.2008, 157/7.4.2009, 197/5.5.2009,
405/28.7.2009, 550/1.12.2009, 133/16.3.2010, 156/30.3.2010, 405/7.9.2010
456/18.5.2010, 491/5.10.2010, 529/25.10.2010, 46/25.1.2011, 54/8.2.2011,
128/12.4.2011, 178/17.5.2011, 440/24.10.2011, 477/21.11.2011, 121/20.2.2012,
153/26.3.2012 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί
στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ (πρώην SEVEN) 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:
1. Της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που
εδρεύει στο Φάληρο, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με
ΑΦΜ 998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
2. Του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, κατοίκου Φαλήρου, στην οδό
Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 022253837, Δ.Ο.Υ.
Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 23η Απριλίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Μαΐου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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