
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. 4Αριθ. 400/9.2.2015/9.2.2015

 
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 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,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  LEFT  MEDIA  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  -  
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού  105,5 ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ Νομού Αττικής, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  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  10,  παρ  1,  στ.  α  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές  εμπορικές 
ανακοινώσεις. 

ΙΙI.  Το  άρθρο  11,  παρ.  1,  εδ.  β’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  τα 
προγράμματα που λαμβάνουν χορηγία δεν πρέπει να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή 
μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε 
αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

IV. Το άρθρο 4 παρ. 2 του 578/29 Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών 
Πολυμεσικής Πληροφόρησης της ΕΕΤΤ, κατά το οποίο ο πάροχος ΥΠΠ οφείλει να 
παρέχει ο ίδιος και ολοκληρωμένα την ΥΠΠ που διαφημίζει και να μην υποχρεώνει 
ούτε να παραπέμπει τον Τελικό Χρήστη σε λήψη επιπλέον υπηρεσιών/πληροφοριών 
που  παρέχονται  είτε  από  αυτόν  είτε  από  άλλο  Πάροχο  Υπηρεσιών,  για  την 
ολοκλήρωση της ΥΠΠ που διαφημίζει.
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V. Το άρθρο 4 παρ. 6 του 578/29 Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών 
Πολυμεσικής Πληροφόρησης της ΕΕΤΤ, κατά το οποίο για τα σύντομα μηνύματα 
προστιθέμενης  αξίας  και  πολυμεσικά  μηνύματα  προστιθέμενης  αξίας,  οι  πάροχοι 
ΥΠΠ υποχρεούνται  να δηλώνουν σε κάθε προωθητικό υλικό σαφή περιγραφή της 
χρέωσης,  και  ιδίως,  κατά  περίπτωση,  την  τιμολόγηση  ανά  μήνυμα,  το  συνολικό 
αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό 
μέγιστο  κόστος  της  υπηρεσίας  για  τον  χρήστη,  συμπεριλαμβανομένου  του 
αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

VΙ. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία LEFT  MEDIA  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  -  
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  105,5  ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ  Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως,  από  cds που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  εν  λόγω  ραδιοφωνικός 
σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος  κατά την 16.9.2014,  προέκυψαν τα 
ακόλουθα:
Αναφέρονται  χορηγοί  στις  ακόλουθες  εκπομπές  πολιτιστικού  /  ψυχαγωγικού 
περιεχομένου:
07:05΄:25΄΄ – 07:08΄:10΄΄
Εκπομπή «Γιατί το λέμε έτσι;», μια διαδρομή ως τις ρίζες λέξεων και εκφράσεων που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά με τον Γ. Παπαζαχαρίου. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
07:08΄:40΄΄ – 07:11΄:30΄΄
Εκπομπή «Ο Ηλίας ακουμπάει κόκκινο» με τον Ηλία Μαμαλάκη. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά των σούπερ μάρκετ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ».
09:54΄:10΄΄ – 09:56΄:55΄΄
Εκπομπή «Ο Ηλίας ακουμπάει κόκκινο» με τον Ηλία Μαμαλάκη. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά των σούπερ μάρκετ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ».
11:07΄:25΄΄ – 11:12΄:32΄΄
Εκπομπή «Ζυμάρι Θεσσαλονίκης» με τον Β. Κεχαγιά.
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
14:54΄:08΄΄ – 14:56΄:55΄΄
Εκπομπή «Γιατί το λέμε έτσι;», μια διαδρομή ως τις ρίζες λέξεων και εκφράσεων που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά με τον Γ. Παπαζαχαρίου. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
19:07΄:20΄΄ – 19:10΄:10΄΄
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Εκπομπή «Ο Ηλίας ακουμπάει κόκκινο» με τον Ηλία Μαμαλάκη. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά των σούπερ μάρκετ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ».
20:54΄:43΄΄ – 20:57΄:30΄΄
Εκπομπή «Γιατί το λέμε έτσι;», μια διαδρομή ως τις ρίζες λέξεων και εκφράσεων που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά με τον Γ. Παπαζαχαρίου. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
21:01΄:55΄΄ – 21:04΄:45΄΄
Εκπομπή «Ο Ηλίας ακουμπάει κόκκινο» με τον Ηλία Μαμαλάκη. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά των σούπερ μάρκετ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ».
22:07΄:29΄΄ – 22:56΄:30΄΄
Εκπομπή «Πλανόδιες μουσικές» με τον Κ. Θωμαΐδη. 
Στην  έναρξη  και  λήξη  της  εκπομπής  αναφέρεται:  «Η  εκπομπή  είναι/ήταν  μία 
προσφορά των εκδόσεων ΠΑΤΑΚΗ. Εκδόσεις Πατάκη: Τα βιβλία της ζωής μας». 
Στη λήξη αναφέρεται επίσης και το εξής: «Εκδόσεις Πατάκη: Φέτος συμπληρώνουν 
40 χρόνια εκδοτικής παρουσίας». 
3. Ειδικά για την εκπομπή «Πλανόδιες μουσικές» με τον Κ. Θωμαΐδη, εντοπίσαμε και 
τα ακόλουθα αποσπάσματα εντός της εκπομπής: 
22:12΄:39΄΄ – 22:13΄:28΄΄
«Μαζί μας και οι εκδόσεις Πατάκη, που στη χρονιά που διανύουμε συμπληρώνουν 40 
χρόνια δημιουργικής προσφοράς στο βιβλίο. 40 χρόνια και δίπλα στους μαθητές με 
τα σχολικά βοηθήματα υψηλής ποιότητας και με χαμηλές τιμές. Στο δεύτερο ημίωρο 
της εκπομπής και σήμερα θα κληρώσουμε τρία σχολικά βοηθήματα –ακούτε γονείς;- 
για τα παιδιά σας. Μπορείτε αν θέλετε από τώρα να στέλνετε μηνύματα γράφοντας 
στο κινητό σας 1055, θα αφήσετε κενό, το ονοματεπώνυμο σας, τη λέξη ΒΙΒΛΙΟ και 
αποστολή στο 54045. Να το ξαναπώ… 1055, κενό, ονοματεπώνυμο, ΒΙΒΛΙΟ, 54045. 
Τα βοηθήματα είναι για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης». 
22:35΄:54΄΄ – 22:36΄:34΄΄
«Μαζί μας και οι εκδόσεις Πατάκη. Από το 1954 το όνομα Πατάκης ακούγεται και 
από κάθε μαθητή και είναι συνώνυμο της βοήθειας στη μελέτη. 40 χρόνια σχολικά 
βοηθήματα  Πατάκη.  Με  χαμηλότερες  τιμές  η  σχολική  χρονιά  ξεκίνησε  και  οι 
εκδόσεις Πατάκη προσφέρουν μέσα από την εκπομπή μας και σήμερα μέχρι και το 
τέλος της εβδομάδας μια σειρά σχολικών βοηθημάτων. Και σήμερα θα κληρώσουμε 
λοιπόν  τρία  σχολικά  βοηθήματα.  Τα  βοηθήματα  είναι  για  όλες  τις  βαθμίδες  της 
εκπαίδευσης. Γράψτε στο κινητό σας 1055, αφήστε κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο, τη 
λέξη ΒΙΒΛΙΟ και στείλτε το στο 54045».
22:47΄:52΄΄ – 22:48΄:31΄΄
«Και σε αυτό το σημείο να κάνουμε την κλήρωση για τα τρία σχολικά βοηθήματα 
που έχουμε από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Νίκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, θα 
μας πει τρεις αριθμούς από το 1 έως το 23. (ακούγεται η φωνή του Νίκου, να λέει 
αριθμούς).  6  –  Αλέξανδρος  Πόντης,  14  –  Σοφία  Σπύρου,  20  –  Κατερίνα 
Καραθανασοπούλου  Λοιπόν…  (επαναλαμβάνει  τα  ονόματα)…  Μπορείτε  να 
παραλάβετε  το  σχολικό  βοήθημα  μετά  από  2-3  μέρες  από  το  βιβλιοπωλείο  των 
εκδόσεων Πατάκη, Ακαδημίας 65».  
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Πρόκειται περί ψυχαγωγικής  εκπομπής με τίτλο: «Πλανόδιες Μουσικές», κατά τη 
διάρκεια της οποίας έγινε,  από τον εκφωνητή,  αναγγελία του χορηγού: «Εκδόσεις 
Πατάκη», στην αρχή, στο τέλος και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κατά 
παράβαση του Νόμου ο οποίος συγχωρεί την προβολή του χορηγού μιας φοράς στο 
ενδιάμεσο της εκπομπής. Όμως ο εκφωνητής δεν περιορίστηκε στην αναφορά του 
τίτλου της επιχειρήσεως, αλλά αναφέρθηκε επιπλέον στα «40 χρόνια δημιουργικής 
προσφοράς»,  τις  χαμηλές  τιμές  και  την  αναγγελία  κληρώσεως  τριών  σχολικών 
βιβλίων.  Καίτοι  προβλήθηκαν  οι  αριθμοί  αποστολής  μηνυμάτων  sms,  από  τους 
ακροατές, δεν προβλήθηκε το κόστος αποστολής. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθμού ότι το κόστος sms ήταν το απολύτως χαμηλό δεν αναιρεί την 
υποχρέωση προς αναγγελία του κόστους και ενημέρωση των ακροατών. Για τις εν 
λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  LEFT  MEDIA  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  -  
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  105,5  ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ  Νομού  Αττικής, τη  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  όπως:  α)  μη 
προβαίνει  σε προβολή των χορηγών πλέον της αρχής, του τέλους  και μιας φοράς 
κατά τη διάρκεια της εκπομπής και  β) δηλώνει  σε κάθε προωθητικό υλικό σαφή 
περιγραφή της χρέωσης, και ιδίως, κατά περίπτωση, την τιμολόγηση ανά μήνυμα, το 
συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και το 
συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας  (ΦΠΑ), με  απειλή  επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Φεβρουαρίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαρτίου 2015.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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