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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 10 Μαρτίου 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, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος  Αργύριος Καρράς. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό ΑLTER CHANNEL – 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2004. 
 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό  τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον συγκεκαλυµµένη 
διαφήµιση αποτελεί η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα υπηρεσιών, 
όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε 
διαφηµιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το 
χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο  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 ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής εκ της 
µαγνητοταινίας  προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 12.11.2003 και από της 14ης 
ώρας προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό η εκποµπή «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ».  
Κατ΄ αυτή την εκποµπή η τηλεπαρουσιάστρια ανέφερε ότι θα συνοµιλήσει µε την 
οδοντίατρο Χριστίνα Ιακωβίδου, η οποία εφαρµόζει θεραπεία αισθητικής 
οδοντιατρικής σε κοσµική κυρία, η οποία βρίσκεται ξαπλωµένη στην οδοντιατρική 
καρέκλα.  Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφεται ο τίτλος «ΤΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ». Εµφανίζεται στην οθόνη  η οδοντίατρος, η οποία αναφέρει ότι 
πρόκειται για παγκόσµια πρωτοτυπία και θα αποδείξει τα αποτελέσµατα της 
αισθητικής οδοντιατρικής επί της οδοντοστοιχίας της πελάτιδός της, η οποία σε 
διάστηµα δύο ωρών θα αποκτήσει τέλειο φυσικό χαµόγελο. Η οδοντίατρος έδωσε 
ορισµένες εξηγήσεις για την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου που εφαρµόζει, 
λέγοντας ότι η αισθητική οδοντιατρική διορθώνει µικρά, µεγάλα ή σπασµένα δόντια 
και ότι µετά αποκτάται ένα τέλειο φυσικό χαµόγελο. Σε ερώτηση της 
τηλεπαρουσιάστριας σχετικά µε το κόστος αυτής της θεραπείας η οδοντίατρος 
απήντησε ότι κοστίζει περί τις 200.000 - 350.000 δραχµές και ότι το τέλειο χαµόγελο 
στοιχίζει όσο µια τριπλή γέφυρα. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής προβάλλονταν 
φωτογραφίες της πελάτιδος πριν την αισθητική θεραπεία, για να υπάρξει δυνατότητα 
σύγκρισης των τηλεθεατών. Επακολούθησε δεύτερη σύνδεση µε το οδοντιατρείο και 
εµφάνιση της πελάτιδος µε διορθωµένους τους δύο κοπτήρες της άνω σιαγόνος. 
Τέλος, επακολούθησε τρίτη σύνδεση µε το ιατρείο και εµφάνιση της πελάτιδος µε 
ολοκληρωµένη την αισθητική θεραπεία. Μετά ταύτα η τηλεπαρουσιάστρια δήλωσε 
ότι πράγµατι σε δύο ώρες είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία φυσικού χαµόγελου.  
Παρισταµένη κατά την εκποµπή δήλωσε στην τηλεπαρουσιάστρια ότι ήθελε και αυτή 
ένα τέτοιο χαµόγελο και η οδοντίατρος ζήτησε να δει την οδοντοστοιχία της µέσω 
της τηλεοπτικής οθόνης και µετά ταύτα έκλεισε µαζί της τηλεφωνικώς ραντεβού. 
Πρόκειται αναµφιβόλως περί εκποµπής, η οποία υπό το πρόσχηµα της ενηµερώσεως 
προέβαλε συγκεκαλυµµένως την ως άνω οδοντίατρο. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου.  
 
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης, κατά τον οποίον δεν θα 
έπρεπε να επιβληθεί καµία κύρωση. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 10,6 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εξ 61.354.439 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 8.842.488.168 
δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό,  
του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 196/2002, 
209/2002, 6/2002, 10/2002, 11/2002, 41/2002, 51/2002, 59/2002, 60/2002, 
67/14.10.02, 68/14.10.02, 69/14.10.02, 74/14.10.02, 75/14.1.2002, 90/12.11.2002, 
94/19.11.2002, 98/26.11.2002, 109/3.12.2002, 113/3.12.2002, 120/17.12.02, 
128/8.1.2003, 136/14.1.2003, 137/14.1.2003, 175/4.2.2003, 176/4.2.2003, 
180/18.2.2003, 182/25.5.2003, 203/1.4.2003, 212/1.4.2003, 217/8.4.2003, 
274/20.5.2003, 279/27.5.2003, 334/22.7.2003, 349/19.8.2003, 368/4.11.2003, 
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369/4.11.2003, 370/4.11.2003, 392/10.12.2003, 13/201.2004, 19/27.1.2004, 
24/27.1.2004, 46/17.2.2004 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως, λόγω των 
σοβαροτάτων παραλήψεων του τηλεοπτικού σταθµού κατά την εκπλήρωση των ως 
άνω υποχρεώσεών του, το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των  25.000 ευρώ. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 25.000 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 εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι 
Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής 40, µε ΑΦΜ 094284618, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ 
ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην 
οδό Παπανδρέου 1, µε ΑΦΜ 030984019, ∆.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ως Πρόεδρο 
του ∆.Σ, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2004. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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