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Σήμερα ημέρα Δευτέρα  17 Μαρτίου  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,  Άρης  Σταθάκης.  Απών το  
μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτρια 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΑLTER  CHANNEL,  παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2014, κατά 
την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού, καίτοι 
είχε  κλητευθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  2230/28.2.2014  κλήτευση,  η  οποία  έχει 
αποσταλεί δια συστημένης επιστολής.

2. 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. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία  
απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη  τηλεοπτική  διαφήμιση,  θεωρείται  δε 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) 
εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει  υπηρεσίες, 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.

 ΙΙI. 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

Με την υπ’αριθμ. 31/23.1.2007 απόφαση του ΕΣΡ είχε γίνει δεκτό ότι ο τηλεοπτικός 
σταθμός με το διακριτικό τίτλο ΑLTER CHANNEL, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την 
επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  αφενός  προέβαλε  συγκεκαλυμμένως 
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βιβλίο  μαγειρικής  με  τον  τίτλο:  «Εξωτική  Κουζίνα»  και  αφετέρου  προέβαλε 
μονομερώς υποψήφια δημοτική  σύμβουλο του Δήμου Γλυφάδας. Με βάση αυτό το 
αιτιολογικό  έχει  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό,  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου  των  15.000  ευρώ.  Με  την  υπ’  αριθμ.  4423/2013  απόφαση  του  Δ’ 
Τμήματος  του  Συμβουλίου  Επικρατείας  ακυρώθηκε  η  εν  λόγω απόφαση κατά  το 
δεύτερο τμήμα αυτής και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο ΕΣΡ για να αποφανθεί περί 
της προσηκούσης κυρώσεως στο πρώτο τμήμα.

Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΑLTER CHANNEL και 
της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Κατά την διάρκεια της εκπομπής «Στην κουζίνα με τη 
Βέφα», της 3ης  Οκτωβρίου 2006 προβλήθηκαν τα εξής:  Στην αρχή της εκπομπής, η 
κυρία Αλεξιάδου απαντώντας σε ερωτήσεις τηλεθεατών, που λαμβάνει ταχυδρομικά 
και ηλεκτρονικά, ενημερώνει μια τηλεθεάτρια για συγκεκριμένη συνταγή: «Θα βρεις  
καλή μου φίλη τη συνταγή που ζητάς  στο βιβλίο που έχω γράψει μαζί με την κόρη  
μου την Αλεξία, ‘Εξωτική Κουζίνα’…».  Δύο λεπτά αργότερα, επαναλαμβάνει την 
ίδια τακτική,  υποδεικνύοντας  σχετικά  σε  τηλεθεάτρια  «…τα μπατόν σαλέ  θα τα  
βρεις στο βιβλίο μου ‘Πρόσκληση σε κοκταίηλ’ στη σελίδα 53».  Κατά τη διάρκεια 
παρασκευής  μια  συνταγής  στο  στούντιο,  η  κυρία  Αλεξιάδου  απαντά  σε  απορία 
τηλεθεάτριας  σχετικά  με  το  ζύμωμα  του  ψωμιού:  «Αν  έχεις  ένα  καλό  μίξερ  με  
ζυμωτήρι όπως αυτό το υπέροχο μίξερ που μας χάρισε η Kenwood, μπορείς να το  
χτυπήσεις…».   Προς  το  τέλος  της  εκπομπής,  η  παρουσιάστρια  χρησιμοποιεί  μια 
αντικολλητική πλάκα ψησίματος για την οποία λέει: «Μια καταπληκτική ψηστιέρα  
λοιπόν, που χωράει άλλα τόσα φιλέτα…ψήνει το ψάρι ωραία, το κάνει ψητό όπως  
τα  κάρβουνα.  Δε  λερώνει,  καθαρίζει  αμέσως,  είναι  scan pan,  καταπληκτική 
ψηστιέρα. Όποιος δεν την έχει, πρέπει να την προμηθευτεί διότι κάνει και ψητά  
λαχανικά…τι δεν μπορούμε να κάνουμε σ’ αυτή την ψηστιέρα!». Ανατρέχοντας στο 
διαδίκτυο  και  συγκεκριμένα  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www  .  vefa  .  gr   των 
επιχειρήσεων της  κυρίας  Αλεξιάδου,  διαπιστώσαμε πως  το συγκεκριμένο σκεύος 
διατίθεται  στην  αγορά  από  τα  καταστήματα  ‘Vefa´s House’.  Πρόκειται 
αναμφισβητήτως  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  α.  βιβλίου  με  συνταγές 
μαγειρέματος  β.  πολυμίξερ  Kenwood,  γ.  ψηστιέρας  και  φορμάκια για την κρέμα 
καραμελέ που διατίθενται στο κατάστημα  Vefa´s House. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία   ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε , 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού  ΑLTER CHANNEL,  τη διοικητική κύρωση 
της  συστάσεως  όπως  μη  προβάλλει  συγκεκαλυμμένως  διαφημίσεις,  με  απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

 Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  17η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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