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Αριθ. 355/1.7.2013Αριθ. 355/1.7.2013

Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  1  Ιουλίου  2013  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, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Άρης Σταθάκης. Απόντες τα μέλη Γιάννης Παπακώστας  
και Γεώργιος Στεφανάκης.

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ANTENNA TV Α.Ε.,  
ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2013.

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 ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ  και  της  παρακολουθήσεως, από  τα  αρχεία  της 
υπηρεσίας  μέσω  συστήματος  ΠΑΝΟΠΤΗ,  της  εκπομπής  «Oreo Cookieng»,  που 
προβλήθηκε κατά την 2α και 3.2.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 Στην ιστοσελίδα του τ/σ σταθμού διαβάζουμε τα εξής σχετικά με την εκπομπή: 
OreoCookieng 
Η πιο οrea εκπομπή ζαχαροπλαστικής ήρθε με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στον ΑΝΤ1!
Τώρα, οι Κυριακές μας γίνονται μοναδικά γλυκές, με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και  
την εκπομπή Oreo Cookieng στον ΑΝΤ1! Ήρθε η στιγμή να μάθουμε πώς μπορούμε να  
φτιάξουμε τα πιο απολαυστικά γλυκά, πάντα με βάση το OREO, καθώς και όλα τα  
μυστικά για… σίγουρη επιτυχία!
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου εκτός από λαχταριστές καθημερινές  συνταγές,  δημιουργεί  
και γλυκά για κάθε περίσταση!Επίσης, η εκπομπή μας δίνει υπέροχες ιδέες για παιδικά  
πάρτι και πολλές άλλες προτάσεις για ξεχωριστές στιγμές!
Oreo Cookieng,  κάθε Κυριακή ο ΑΝΤ1 μας προσφέρει τις πιο γλυκές, λαχταριστές,  
παιχνιδιάρικες,  ωραίες  δημιουργίες  κι  εμείς  δεν  βλέπουμε  την  ώρα  να  τις  
απολαύσουμε!
«  OREO     COOKIENG  », Σάββατο 2.2.2013, 11:40΄-11:52΄΄  
 Σήμανση: ρόμβος σε πλαίσιο χρώματος πράσινου (κατάλληλο για όλους)  
Παρουσιάστρια: Α. Μπαρμπαρίγου 
Μετά την παρακολούθηση της εκπομπής εντοπίσαμε τα εξής:

• Πριν  την  έναρξη  της  εκπομπής  μεταδίδεται  ειδικό  οπτικό  σήμα  περί 
τοποθέτησης προϊόντος στην εκπομπή.

• Στους τίτλους έναρξης προβάλλονται σε μορφή animation μπισκότα OREO. 
• Το λογότυπο της  εκπομπής παραπέμπει  άμεσα στη  συσκευασία  προϊόντων 

OREO. 
• Στην  κουζίνα  υπάρχουν  παντού  συσκευασίες  με  προϊόντα  Oreo με 

αποτέλεσμα να διακρίνονται  εμφανώς κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της 
συνταγής.  Επίσης  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής  προβάλλονται  πολλά 
κοντινά πλάνα των συσκευασιών του προϊόντος.

• Η  συνταγή  της  ημέρας  περιέχει  μπισκότα  Oreo.  (ένδειξη  video 1΄:17΄΄  – 
εμφανίζεται  το  όνομα  και  το  προϊόν  στην  καρτέλα  της  συνταγής  και 
αναφέρεται και από την παρουσιάστρια)

• 5΄:45΄΄  (ένδειξη  video) – η παρουσιάστρια χρησιμοποιεί για τη συνταγή το 
προϊόν  Oreo αναφέρεται  σε  αυτό  και  προβάλλονται  εκτεταμένα  οι 
συσκευασίες Oreo επάνω στον πάγκο της κουζίνας. 

• 6΄:53΄΄  (ένδειξη  video) – η παρουσιάστρια χρησιμοποιεί για τη συνταγή το 
προϊόν  Oreo αναφέρεται  σε  αυτό  και  προβάλλονται  εκτεταμένα  οι 
συσκευασίες Oreo επάνω στον πάγκο της κουζίνας. 

• 7΄:53΄΄  -  8΄:20΄΄  (ένδειξη  video)  –  η  παρουσιάστρια  χρησιμοποιεί  για  τη 
συνταγή το προϊόν Oreo αναφέρεται σε αυτό και προβάλλονται εκτεταμένα οι 
συσκευασίες Oreo επάνω στον πάγκο της κουζίνας. 

• Στο τέλος της εκπομπής αναφέρεται ως χορηγός της εκπομπής το Oreo 
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• Σε καρτέλα μετά το πέρας της εκπομπής αναφέρεται ότι η εκπομπή περιείχε 
τοποθέτηση προϊόντων Kraft Foods (μπισκότα Oreo) και IKEA. 

• Σε επόμενη καρτέλα μετά το πέρας της εκπομπής αναφέρεται ως χορηγός της 
εκπομπής η εταιρεία Kraft Foods προϊόν της οποίας είναι τα μπισκότα Oreo. 

«  OREO     COOKIENG  », Κυριακή 3.2.2013, 16:46΄-16:57΄΄  
 Σήμανση: ρόμβος σε πλαίσιο χρώματος πράσινου (κατάλληλο για όλους)  
Παρουσιάστρια: Α. Μπαρμπαρίγου 
Μετά την παρακολούθηση της εκπομπής εντοπίσαμε τα εξής:

• Πριν  την  έναρξη  της  εκπομπής  μεταδίδεται  ειδικό  οπτικό  σήμα  περί 
τοποθέτησης προϊόντος στην εκπομπή. 

• Στους τίτλους έναρξης προβάλλονται σε μορφή animation μπισκότα OREO. 
• Το λογότυπο της  εκπομπής παραπέμπει  άμεσα στη  συσκευασία  προϊόντων 

OREO. 
• Στην  κουζίνα  υπάρχουν  παντού  συσκευασίες  με  προϊόντα  Oreo με 
αποτέλεσμα να διακρίνονται  εμφανώς κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της 
συνταγής.  Επίσης  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής  προβάλλονται  πολλά 
κοντινά πλάνα των συσκευασιών του προϊόντος.

• Η  συνταγή  της  ημέρας  περιέχει  μπισκότα  Oreo.  (ένδειξη  47΄:40΄΄  – 
εμφανίζεται  το  όνομα  και  το  προϊόν  στην  καρτέλα  της  συνταγής  και 
αναφέρεται και από την παρουσιάστρια)

• 51΄:50΄΄ (ένδειξη  video) – η παρουσιάστρια χρησιμοποιεί για τη συνταγή το 
προϊόν  Oreo αναφέρεται  σε  αυτό  και  προβάλλονται  εκτεταμένα  οι 
συσκευασίες Oreo επάνω στον πάγκο της κουζίνας. 

• 52΄:50΄΄-  53΄:10΄΄  (ένδειξη  video)  –  η  παρουσιάστρια  χρησιμοποιεί  για  τη 
συνταγή το προϊόν Oreo αναφέρεται σε αυτό και προβάλλονται εκτεταμένα οι 
συσκευασίες Oreo επάνω στον πάγκο της κουζίνας. 

• Στο τέλος της εκπομπής αναφέρεται ως χορηγός της εκπομπής το Oreo. 
• Σε καρτέλα μετά το πέρας της εκπομπής αναφέρεται ότι η εκπομπή περιείχε 

τοποθέτηση προϊόντων Kraft Foods (μπισκότα Oreo) και IKEA. 
• Σε επόμενη καρτέλα μετά το πέρας της εκπομπής αναφέρεται ως χορηγός της 

εκπομπής η εταιρεία Kraft Foods προϊόν της οποίας είναι τα μπισκότα Oreo. 
Σημείωση: Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μετά από έλεγχο 
όλων των εκπομπών που μεταδόθηκαν κατά το μήνα Φεβρουάριο, διαπιστώσαμε ότι 
όλες  οι  συνταγές  περιέχουν  το  προϊόν  Oreo το  οποίο  προβάλλεται  κατά  τον  ίδιο 
τρόπο  που  περιγράψαμε  άνωθεν.  Κάθε  Σάββατο  προβάλλεται  σε  επανάληψη  η 
συνταγή της προηγούμενης Κυριακής. Παραθέτουμε τις καρτέλες των συνταγών: 
9.2.2013 (επανάληψη συνταγής 3.2.2013)
16.2.2013 (επανάληψη συνταγής 10.2.2013)
23.2.2013 (επανάληψη συνταγής 17.2.2013)

Πρόκειται  περί  εκπομπής  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  υπό  το  πρόσχημα  της 
τοποθετήσεως  προϊόντων,  ειδικότερα  των  μπισκότων  με  τον  τίτλο  OREO της 
εταιρείας  Kraft Foods, πραγματοποιήθηκε συγκεκαλυμμένη διαφήμιση των εν λόγω 
προϊόντων  και  της  παραγωγού  εταιρείας.  Τούτο  δε  διότι,  όχι  μόνο  κατά  τρόπο 
υπερβολικό και επί πολύ ώρα προβλήθηκαν τα εν λόγω προϊόντα, αλλά επιπλέον η 
παρουσιάστρια αναφέρθηκε κατ’ επανάληψη στη συσκευασία των προϊόντων,  στη 
συνταγή προς χρήση αυτών και στην προβολή ειδικών πλάνων με κοντινή εστίαση. 
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Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου.  Μειοψήφησαν εκ των μελών οι Κωνσταντίνος 
Αποστολάς  και  Άρης  Σταθάκης,  κατά  τους  οποίους  θα  έπρεπε  να  επιβληθεί  η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  17,1  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2011-2012 της εκ 
150.822.923  ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  έτους  2010,  του εκ  5.852.763,05 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  7/3.7.2002, 
68/14.10.2002,  118/14.12.2002,  205/1.4.2003,  333/22.7.03,  343/29.7.2003, 
358/30.9.2003,  372/11.11.2003,  391/10.12.2003,  410/23.12.03,  411/23.12.2003, 
5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004, 140/18.5.2004, 
150/25.5.2004,  182/22.6.2004,  192/22.6.2004,  301/19.10.2004,  400/14.12.2004, 
13/11.1.2005,  55/15.2.2005,  98/22.3.2005,  102/29.3.2005,  113/5.4.2005, 
138/12.4.2005,  141/19.4.2005,  143/19.4.2005,  158/26.4.2005,  168/10.5.2005, 
169/10.5.2005,  170/10.5.2005,  262/5.7.2005,  285/19.7.2005,  320/30.8.2005, 
344/13.9.2005,  397/11.10.2005,  414/18.10.2005,  454/15.11.2005,  457/22.11.2005, 
482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006, 56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 
58/1.2.2006,  86/14.2.2006,  92/21.2.2006,  142/27.3.2006,  143/27.3.2006, 
144/27.3.2006,  145/27.3.2006,  236/9.5.2006,  263/30.5.2006,  313/20.6.2006, 
317/27.6.2006,  338/11.7.2006,  339/11.7.2006,  356/18.7.2006,  366/25.7.2006, 
367/25.7.2006,  368/25.7.2006,  421/5.9.2006,  438/19.9.2006,  457/3.10.2006, 
458/3.10.2006,  463/10.10.2006,  490/7.11.2006,  500/10.11.2006,  511/14.11.2006, 
6/9.1.2007, 16/9.1.2007, 30/23.1.2007, 100/26.2.2007, 140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 
181/3.4.2007,  226/8.5.2007,  243/15.5.2007,  244/15.5.2007,  245/15.5.2007, 
342/19.6.2007,  397/10.7.2007,  398/10.7.2007,  425/31.7.2007,  426.31.7.2007, 
440/1.8.2007,  499/16.10.2007,  527/6.11.2007,  555/20.11.2007,  558/20.11.2007, 
32/15.1.2008.  33/15.1.2008,  34/15.1.2008,  112/26.2.2008,  134/13.3.2008, 
224/6.5.2008,  284/27.5.2008,  323/10.6.2008,  407/22.7.2008,  538/4.11.2008, 
539/4.11.2008,  573/18.11.2008,  601/24.11.2008,  618/9.12.2008,  619/9.12.2008, 
41/27.1.2009,  105/10.3.2009,  133/24.3.2009,  170/14.4.2009,  198/5.5.2009, 
268/2.6.2009,  350/14.7.2009,  426/25.8.2009,  433/26.8.2009,  434/26.8.2009, 
491/2.11.2009,  568/15.12.2009,  570/15.12.2009,  580/15.12.2009,  10/12.1.2010, 
99/9.3.2010,  132/16.3.2010,  176/13.4.2010,  177/13.4.2010,  178/13.4.2010, 
208/27.4.2010,  209/27.4.2010,  210/27.4.2010,  241/18.5.2010,  246/18.5.2010, 
467/28.9.2010,  468/28.9.2010,  498/5.10.2010,  509/19.10.2010,  539/2.11.2010, 
6/11.1.2011, 45/25.1.2011, 122/5.4.2011, 123/5.4.2011, 152/3.5.2011, 192/24.5.2011, 
209/7.6.2011,  265/12.7.2011,  356/16.9.2011,  417/10.10.2011,  438/24.10.2011, 
512/5.12.2011,  513/5.12.2011,   514/5.12.2011,   515/5.12.2011,  9/9.1.2012, 
21/16.1.2012, 25/16.1.2012, 88/13.2.2012, 90/13.2.2012, 161/2.4.2012, 171/2.4.2012, 
219/23.4.2012,  220/23.4.2012,  231/24.4.2012,  234/24.4.2012,  266/14.5.2012, 
313/6.6.2012,  339/20.6.2012,  379/9.7.2012,  407/16.7.2012,  408/16.7.2012, 
437/31.7.2012,  509/1.10.2012,  510/1.10.2012,  511/1.10.2012,  537/8.10.2012, 
538/8.10.2012,  539/8.10.2012,  543/8.10.2012,  544/8.10.2012,  574/22.10.2012, 
592/5.11.2012,  610/12.11.2012,   612/12.11.2012,  654/17.12.2012,  655/17.12.2012, 
656/17.12.2012,  657/17.12.2012,  658/17.12.2012, 661/17.12.2012,  662/17.12.2012, 
663/17.12.2012,  29/14.1.2013,  30/14.1.2013,  31/14.1.2013,  32/14.1.2013, 
33/14.1.2013,  34/14.1.2013,  37/14.1.2013,  38/14.1.2013,  86/4.2.2013,  87/4.2.2013, 
88/4.2.2013,  89/4.2.2013,  103/11.2.2013,  104/11.2.2013,  121/25.2.2013, 
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122/25.2.20131,  131/11.3.2013,  132/11.3.2013,  133/11.3.2013,  134/11.3.2013, 
142/11.3.2013,  155/21.3.2013,  156/21.3.2013,  157/21.3.2013,  158/21.3.2013, 
193/1.4.2013,  238/13.5.2013,  252/20.5.2013,  253/20.5.2013,  254/20.5.2013, 
255/20.5.2013,  256/20.5.2013,  340/1.7.2013,  341/1.7.2013,  342/1.7.2013, 
343/1.7.2013, 344/1.7.2013, 345/1.7.2013, 346/1.7.2013, 347/1.7.2013, 351/1.7.2013, 
352/1.7.2013  διάφορες διοικητικές κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο 
ποσό των 15.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ, 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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό  Κηφισίας  10-12,  με  ΑΦΜ  099877634,  Δ.Ο.Υ.  ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 019203337, Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος Δ.Σ. 
και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η Ιουλίου 2013, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε 
κατά την 15η Ιουλίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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