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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 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  Αποστολάς.  Απών το μέλος,  Γεώργιος  
Στεφανάκης.

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία  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 29η Ιουλίου 2014.

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  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II.  Το  άρθρο  12  παρ.  2  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  η  τοποθέτηση 
προϊόντος,  κατ’  εξαίρεση επιτρέπεται  σε κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά  έργα και 
σειρές που δημιουργήθηκαν για να διανεμηθούν από υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων,  καθώς  και  σε  αθλητικά  και  σε  ελαφράς  ψυχαγωγίας  προγράμματα, 
αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  το  περιεχόμενό  τους  και,  όσον  αφορά  στις  τηλεοπτικές  μεταδόσεις,  ο 
προγραμματισμός τους να μην επηρεάζεται κατά τρόπο που να θίγει την ευθύνη και 
τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
β)  να  μην  εμπεριέχεται  ευθεία  προτροπή  σε  αγορά  ή  μίσθωση  προϊόντων  ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες,
γ) να μην δίδεται υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα.

III. Το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική  νομοθεσία  και  επιβάλλει  τις  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην  SEVEN)  και  της  παρακολουθήσεως, από  τα  αρχεία  της 
υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της εκπομπής «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ», που 
προβλήθηκε κατά την 5.2.2013, ώρα 20:45, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
ΤΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – Χιουμοριστική σειρά διάρκειας 7 λεπτών περίπου με τους 
Παύλο Χαϊκάλη, Κώστα Αποστολάκη και Κατερίνα Σαβράνη.
Σήμανση: 1ης κατηγορίας, χρώμα πλαισίου πράσινο (κατάλληλο για όλους).
Περίληψη 
Σε μια γειτονιά  της Αθήνας βρίσκεται  το καλόγουστο μαγαζί του Λεωνίδα με  τη 
φιλόξενη  αυλή,  όπου  ο  αισιόδοξος  και  μερακλής  ιδιοκτήτης  προσφέρει  τους 
λαχταριστούς μεζέδες του, αλλά και σπαρταριστά στιγμιότυπα από τη ζωή του! Μαζί 
με τον γκρινιάρη φίλο του φαρμακοποιό Τάσο, τη μόνιμα αφηρημένη γκαρσόνα Λίζα 
και πολλούς guests, μπλέκει σε ατέλειωτες περιπέτειες καθημερινής τρέλας. Και σαν 
να μην έφτανε αυτό, ο ντροπαλός Λεωνίδας είναι κρυφά ερωτοχτυπημένος με την 
όμορφη  Λίζα,  που  καθώς  βρίσκεται  στον  κόσμο  της,  δεν  αντιλαμβάνεται  τα 
αισθήματά του.
Δευτέρα 3/02/2014 
ένδειξη αρχείου 46:50 – 53:25
Κατά  τους  τίτλους  έναρξης  προβάλλεται  ο  τίτλος  της  εκπομπής  και  η  επωνυμία 
IFANTIS. 
Παραθέτεται φωτογραφία με τη σχετική πινακίδα, η οποία προβάλλεται στους εξής 
χρόνους: 46:55, 47:12, 48:08, 49:35, 52:07.
Κατά την έναρξη της εκπομπής δεξιά στο πάνω μέρος της οθόνης περνάει κυλιόμενη 
ταινία: Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Προβάλλεται ξύλινη πινακίδα με την επωνυμία  IFANTIS καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπομπής.
ένδειξη αρχείου 52:58
Στο  τέλος  του  επεισοδίου  προβάλλεται  κάρτα:  Η  ΕΚΠΟΜΠΗ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IFANTIS
Τετάρτη 5/02/2014 
ένδειξη αρχείου 45:00 – 53:45
Κατά  τους  τίτλους  έναρξης  προβάλλεται  ο  τίτλος  της  εκπομπής  και  η  επωνυμία 
IFANTIS. 
Παραθέτεται φωτογραφία με τη σχετική πινακίδα, η οποία προβάλλεται στους εξής 
χρόνους: 45:14, 45:30, 46:15, 47:44, 49:25.
Κατά την έναρξη της εκπομπής δεξιά στο πάνω μέρος της οθόνης περνάει κυλιόμενη 
ταινία: Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Προβάλλεται ξύλινη πινακίδα με την επωνυμία  IFANTIS καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπομπής.
ένδειξη αρχείου 51:32 – 51:50
Εκτυλίσσεται  διάλογος  ανάμεσα  στο  Λεωνίδα  (Παύλος  Χαϊκάλης)  και  τη  Λίζα 
(Κατερίνα Σαβράνη).  
Χαϊκάλης: Θα  ήθελα να σου πω ότι αν και εφόσον ήθελες κι εσύ να αναγνωρίσω το  
παιδί.
Γαβράνη: Να το αναγνωρίσεις πώς;
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Χαϊκάλης: Να του χαρίσω το όνομά μου. Υφαντής. Όνομα με ποιότητα, διαχρονικό, το  
ξέρουν όλοι στην αγορά, εγγύηση. Δεν το συζητάω. Και να αναλάβω φυσικά και τα  
έξοδα της γέννας και της εγκυμοσύνης.
ένδειξη αρχείου 53:20
Στο  τέλος  του  επεισοδίου  προβάλλεται  κάρτα:  Η  ΕΚΠΟΜΠΗ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IFANTIS

Πρόκειται περί ψυχαγωγικής εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε η 
ένδειξη:  «Η  ΕΚΠΟΜΠΗ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».  Πρόκειται 
περί των προϊόντων της  εταιρείας  Υφαντής, της οποίας ο τίτλος προβλήθηκε κατ’ 
επανάληψη και επιπλέον με προσχηματικό τρόπο η επωνυμία και τα προϊόντα της, με 
τη φράση: «Όνομα με ποιότητα, διαχρονικό, το ξέρουν όλοι στην αγορά, εγγύηση. 
Δεν το συζητάω», κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόμου, κατά 
την  οποία  δεν  πρέπει  να  γίνεται  προτροπή  σε  αγορά  των  εν  λόγω  προϊόντων. 
Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  της  ως  άνω 
επιχειρήσεως και των προϊόντων αυτής.  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 7,2 % μεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε 
το πρόγραμμα κατά το διάστημα 2011-2012, 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,  216/23.4.2012,  217/23.4.2012,  218/23.4.2012,  312/6.6.2012, 
341/20.6.2012,  440/31.7.2012,  485/17.9.2012,  666/18.12.2012,  90/4.2.2013, 
211/15.4.2013,  350/1.7.2013,  402/29.7.2013,  574/2.12.2013,  583/9.12.2013, 
5/8.1.2014, 29/10.2.2014, 114/28.4.2014, 120/28.4.2014, 188/2.6.2014, 226/2.7.2014 
διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 
20.000 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,  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΣΚΑΪ  (πρώην  SEVEN), τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ.
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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.

3. Του  Ιωάννη  Σπανολιού  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ  007698074,  Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4. Της  Ευαγγελίας  Κουτσαυτάκη  του  Κωνσταντίνου,  με  ΑΦΜ  075618967, 
Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

5. Του  Κωνσταντίνου  Κιμπουρόπουλου  του  Γεωργίου,  με  ΑΦΜ  023030479, 
Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  8η Σεπτεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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