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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2003 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο και 
τα µέλη Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης. Απόντες ο Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης 
και η Εύη ∆εµίρη. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του 
ραδιοφωνικού σταθµού «VIRGIN RADIO ATHENS 88 FM» Νοµού Αττικής 
ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 30η Σεπτεµβρίου 2003. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 3  του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο ως προς τη ραδιοφωνική 
διαφήµιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκποµπών ισχύουν και εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 έως 9 και 11 αυτού, οι οποίες έχουν 
καταργηθεί µε το άρθρο 3 του Π. ∆/τος 100/2000. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο δεν 
µπορούν να αποτελούν αντικείµενο χορηγίας τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και οι 
πολιτικές ενηµερωτικές εκποµπές, ενώ κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του αυτού Π. ∆/τος 
όπου η ισχύουσα νοµοθεσία παραπέµπει στις καταργηθείσες διατάξεις εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. 
 
ΙV.  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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995. 
 
 
Αιτιολογικό 
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Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως της µαγνητοταινίας 
της κατωτέρω εκποµπής και της ακροάσεως του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθµού προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ραδιοφωνικός σταθµός ∆ΙΦΩΝΟ FM Νοµού 
Αττικής λειτουργεί δυνάµει της υπ’ αριθ.  6594/13.3.2002 αδείας. Ο ραδιοφωνικός 
σταθµός έχει µετονοµασθεί σε 88 FM και ήδη σε VIRGIN RADIO ATHENS 88 FM. 
Κατά την 18ην και 19ην Αυγούστου 2003 πριν από την µετάδοση των δελτίων 
ειδήσεων της 12:00 και 09:00 ώρας αντιστοίχως ανέφερε ότι οι ειδήσεις είναι 
προσφορά της PEPSI. Είναι πρόδηλον ότι µε τη λέξη «προσφορά» νοείται «χορηγία». 
Πρόκειται περί εκτροπής για την οποία πρέπει να επιβληθεί στον ραδιοφωνικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 13,7 % µεριδίου µέσης εβδοµαδιαίας τηλεθέασης 
που συγκέντρωσε το πρόγραµµα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2003, του εκ 
14.951.291 δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό, 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 VIRGIN RADIO  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 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. που εδρεύει στην 
Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό Πύρρωνος 12, µε ΑΦΜ 095697503, ∆.Ο.Υ. 
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

2. Του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου του ∆ηµητρίου, κατοίκου Αθηνών, στην 
οδό Φρύνης 5, µε ΑΦΜ 025338003, ∆.Ο.Υ. ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17ην Οκτωβρίου  2003. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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