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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2004 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΣΚΑΪ 100,3 FM - ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Νοµού Αττικής 
ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η Ιανουαρίου 2004. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος 
ορίζει. 
 

ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 10 στοιχ. β του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαφήµιση 
δεν πρέπει να παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους ή τρίτους να πείσουν τους 
γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφηµιζόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 
ΙΙΙ. Τα άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παραγρ. 5 του Ν. 2328/1995, µε τα οποία 

καθορίζονται οι νόµιµες κυρώσεις για παραβίαση της ραδιοφωνικής 
νοµοθεσίας. 

 
IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του ν. 2863/2000,κατά το οποίον το 

ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις 
από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες νόµιµες 
κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού ΣΚΑΪ 100,3 FM Νοµού Αττικής και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο εν λόγω ραδιοφωνικός 
σταθµός κατά την 15ην ∆εκεµβρίου 2003 και από ώρας 07:30 έως 08:00 δηλονότι σε 
ζώνη παιδικής ακρόασης µετέδωσε το ακόλουθο διαφηµιστικό µήνυµα: «Να τα 
πούµε; Πείτε τα. Καλήν εσπέραν ΄Αρχοντες…. Φέτος τα Χριστούγεννα οι µεγάλοι 
γίνονται µικροί και ζητούν δώρα, γιαυτό και η BOSCH µε κάθε αγορά 
επαγγελµατικών εργαλείων κάνει δώρο στα µεγάλα παιδιά ένα απίθανο 
τηλεκατευθυνόµενο αυτοκινητάκι σε µια µοναδική συσκευασία-πύραυλο. Όσα 
εργαλεία αγοράσετε, τόσα δώρα παίρνετε. Πείτε τα στα καταστήµατα µε εργαλεία 
BOSCH». Αναµφισβητήτως πρόκειται περί διαφηµιστικού µηνύµατος, το οποίο 
παρακίνησε ευθέως ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους να αγοράσουν 
επαγγελµατικά εργαλεία. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί στην εταιρεία 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. στην 
οποία ανήκει ο προαναφερθείς ραδιοφωνικός σταθµός, για την ως άνω εκτροπή η 
διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και εκ των µελών οι Αργύρης 
Καρράς και Ροδόλφος Μορώνης, κατά τους οποίους δεν θα έπρεπε να επιβληθεί στον 
ραδιοφωνικό σταθµό καµιά κύρωση. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ 100,3  Νοµού Αττικής η κύρωση  του προστίµου. 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, της εκ 12,6% µέσης 
ηµερήσιας ακροαµατικότητας που συγκέντρωσε το πρόγραµµα κατά το  χρονικό 
διάστηµα από 13.10-21.12.03 και 5.1-1.2.04, 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 
διάφορα πρόστιµα, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των  
5.000 ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

Επιβάλλει  στην εταιρεία ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο  
ΣΚΑΪ 100,3 FM την 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: 
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1. Της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, στην οδό Εθν. 
Μακαρίου και Φαληρέως 2, µε Α.Φ.Μ. 94439203, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. 

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

 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29ην Ιανουαρίου  2004. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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