ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 522/25.10.2010

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL ενδεχοµένη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 12η Οκτωβρίου 2010.
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. Ο
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, καθώς και 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 1 παρ. 13 της Οδηγίας 2007/65 κατά το οποίο η τηλεοπτική διαφήµιση
και οι τηλεαγορές πρέπει να είναι άµεσα αναγνωρίσιµες και διακριτές από το
συντακτικό περιεχόµενο. Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφηµιστικών
τεχνικών, η τηλεοπτική διαφήµιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς από τα
άλλα µέρη της υπηρεσίας του προγράµµατος µέσω οπτικών ή και ακουστικών ή και
χωρικών µέσων.
ΙΙΙ. 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 από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.
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Β. Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθµού ALTER CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ της 16.6.2010,
προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της εκποµπής, περίπου 42 φορές, κυρίως
πριν και µετά δηλώσεις πολιτικών προβάλλονταν για περίπου 3 δευτερόλεπτα
διαφήµιση της εταιρείας παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών 11880 χωρίς να
προβάλλεται ηχητικό ή οπτικό σήµα πριν και µετά τη διαφήµιση.
Πρόκειται περί πρωινής εκποµπής κατά τη διάρκεια της οποία προβλήθηκε η
παραπάνω διαφήµιση. Καίτοι όµως κατά τη προαναφερθείσα διάταξη του νόµου η
διαφήµιση αυτή έπρεπε να προβληθεί σε σφήνα διαφηµίσεων και σε κάθε περίπτωση
κατά την έναρξη και τη λήξη αυτής να προβληθεί η από το νόµο επιβαλλοµένη
ένδειξη, ο τηλεοπτικός σταθµός παρέλειψε την εν λόγω υποχρέωση. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι η ως άνω διαφήµιση προβλήθηκε 42 φορές σε διάστηµα 4 ωρών και 30
λεπτών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθµό, η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εκ 10,7 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 20082009, της εξ 88.893.438 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2008, του εξ
7.965.450,40 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω
σταθµό, του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις
196/02, 209/02, 6/02, 10/02, 11/02, 41/02, 51/02, 59/02, 60/02, 67/14.10.02,
68/14.10.02, 69/14.10.02, 74/14.10.02, 75/14.1.02, 90/12.11.02, 94/19.11.02,
98/26.11.02, 109/3.12.02, 113/3.12.02, 120/17.12.02, 128/8.1.03, 136/14.1.03,
137/14.1.03, 175/4.2.03, 176/4.2.03, 180/18.2.03, 182/25.5.03, 203/1.4.03,
212/1.4.03, 217/8.4.03, 274/20.5.03, 279/27.5.03, 334/22.7.03, 349/19.8.03,
368/4.11.03, 369/4.11.03, 370/4.11.03, 392/10.12.03, 13/201.04, 19/27.1.04,
24/27.1.04, 46/17.2.04, 63/10.3.04, 129/11.5.04, 152/25.5.04, 263/14.9.04,
311/26.10.04, 345/16.11.04, 347/16.11.04, 366/23.11.04, 399/14.12.04, 401/14.12.04,
403/21.12.04, 414/21.12.04, 2/4.1.05, 32/8.2.05, 33/8.2.05, 49/15.2.05, 57/15.2.05,
73/1.3.05, 123/11.4.05, 124/11.4.05, 154/26.4.05, 165/10.5.05, 206/7.6.05,
238/28.6.05, 296/26.7.05, 394.11.10.05, 395.11.10.05, 398/11.10.05, 413/18.10.05,
429/25.10.05, 430/25.10.05, 462/22.11.05, 483/5.12.05, 515/20.12.05, 516/20.12.05,
40/24.1.06, 71/7.2.06, 115/16.3.06, 155/28.3.06, 170/4.4.06, 185/10.4.06, 226/8.5.06,
235/9.5.06, 258/23.5.06, 300/13.6.06, 311/20.6.06, 354/18.7.06, 355/18.7.06,
365/25.7.06, 392/29.8.06, 393/29.8.06, 465/10.10.06, 497/10.11.06, 510/14.11.06,
559/19.12.06, 17/9.1.07, 31/23.1.07, 51/30.1.07, 101/26.2.07, 163/27.3.07,
164/27.3.07, 16527.3.07, 208/24.4.07, 241/15.5.07, 242/15.5.07, 274/22.5.07,
313/11.6.07, 314/11.6.07,
323/12.6.07, 384/3.7.07, 427/31.7.07, 441/1.8.07,
526/6.11.07, 123/4.3.08, 139/13.3.08, 140/13.3.08, 221/6.5.08, 269/20.5.08,
285/27.5.08, 286/27.5.08, 338/24.6.08, 355/1.7.08, 393/15.7.08, 406/22.7.08,
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431/4.8.08,
462/23.9.08,
463/23.9.2008,
498/7.10.2008,
518/14.10.2008,
540/4.11.2008, 570/18.11.2008, 80/17.2.2009, 102/10.3.2009, 103/10.3.2009,
166/14.4.2009, 190/28.4.2009, 347/14.7.2009, 406/28.7.2009, 427/25.8.2009,
450/22.9.2009, 490/2.11.2009, 572/15.12.2009, 582/22.12.2009, 7/12.1.2010,
54/8.2.2010,
101/9.3.2010,
175/13.4.2010,
248/18.5.2010,
262/1.6.2010,
313/6.7.2010
314/6.7.2010, 327/20.78.2010, 328/20.7.2010, 361/27.7.2010,
361/27.7.2010 , 407/14.9.2010, 419/21.9.2010, 434/21.9.2010, 521/25.10.2010
διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Μειοψήφησε εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να
είναι 30.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL την 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 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 Προέδρου του ∆.Σ,
∆ιευθύνοντα Συµβούλου και νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 25η Οκτωβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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