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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 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 23η  Φεβρουαρίου 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.  
 
ΙΙ.  Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. ∆/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. 
 
ΙΙΙ. 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 νόµιµες 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 «ΣΗΜΕΡΑ» της 20.11.2009, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   κ. Άκης Παυλόπουλος: Στη δισκογραφία επιστρέφει µετά 
από εννέα ολόκληρα χρόνια η Τάνια Τσανακλίδου. Η τραγουδίστρια µιλάει στο 
περιοδικό «CULTURE» για την καινούρια δουλειά της, αλλά και τον τρόπο 
παρουσίασης του νέου της δίσκου που θα γίνει σε ροκ καµπαρέ. 
 Ακολούθως προβάλλεται ρεπορτάζ µε εναλλαγή της εικόνας της Τάνιας Τσανακλίδου 
σε πρώτο πλάνο από το εξώφυλλο του περιοδικού «CULTURE» της εφηµερίδας «Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» και στιγµιότυπων από ζωντανές εµφανίσεις της, ενώ 
ακούγεται η µουσική της και καταγράφονται οι κάτωθι λεζάντες: 
Η ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙ∆ΟΥ ΣΤΟ «CULTURE»  ΛΙΑ ΛΑΠΠΑ επιµέλεια 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Την έχουν αγαπήσει για την υπέροχη φωνή της, τη 
γλυκύτητά της τη συνέπεια που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, το ιδιαίτερο στιλ της. 
Με την απλότητα που τη διακρίνει µίλησε για τα νέα της τραγούδια στο περιοδικό 
«CULTURE» που κυκλοφορεί αύριο µε τον  «ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ». Η 
Τάνια Τσανακλίδου επιστρέφει µετά από εννέα ολόκληρα χρόνια µε µία 
δισκογραφική δουλειά που τιτλοφορείται προσωπογραφία. Πρόκειται για την πιο 
βιωµατική ερµηνεύτρια στα καλύτερά της. Ένας τίτλος που θα µπορούσε να είναι 
αφιερωµένος στους φανατικούς θαυµαστές της, όµως µε τη διαφορετικότητα των 
τραγουδιών αγγίζει τους πάντες.  
Στο σηµείο αυτό αναγιγνώσκεται απόσπασµα του αφιερώµατος που της γίνεται µέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού , το οποίο προβάλλεται παράλληλα µε την ανάγνωσή 
του, επιτονισµένο σε ειδικό περίγραµµα επί της οθόνης. 
ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙ∆ΟΥ 
Όσοι δεν έχουν έρθει να δουν τα live µου έχουν την αίσθηση ότι είµαι η 
τραγουδίστρια, στην οποία έρχονται οι γυναίκες για να κλάψουν. Αυτό είναι µόνο εν 
µέρει αλήθεια. Ναι, σαφώς Κι κλαίµε, αλλά γελάµε πολύ.  
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Η παρουσίαση του δίσκου θα γίνει σε ένα ροκ καµπαρέ, 
όπου η Τάνια Τσανακλίδου θα αφηγείται περιστατικά που έχουν αληθινά στοιχεία κι 
είναι παρµένα από τη ζωή της στους θεατές και µετά θα ακολουθεί ένα τραγούδι κι 
όσο πιο αστεία θα είναι η ιστορία, τόσο πιο σκληρό θα είναι το τραγούδι. Με αυτό το 
concept η ταλαντούχα ερµηνεύτρια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη συνέντευξή 
της στο «CULTURE» που κυκλοφορεί αύριο µε τον  «ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» 
θέλει να κοροϊδέψει τις ατέλειες και τα ελαττώµατα της. 
κ. Άκης Παυλόπουλος: Η µεγάλη προσφορά από την εφηµερίδα «REAL NEWS» µε 
τη συναυλία της εικοσαετίας του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα συνεχίζεται. Αυτήν την 
Κυριακή θα δοθεί δωρεάν στους αναγνώστες το δεύτερο CD. Επίσης οι µικροί φίλοι 
του Μποµπ του Σφουγγαράκη θα απολαύσουν το τρίτο DVD της αγαπηµένης τους 
σειράς κινουµένων σχεδίων. 
Ακολούθως προβάλλεται ρεπορτάζ υπό τη µουσική του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και µε το 
CD του σε πρώτο πλάνο καταγράφονται οι κάτωθι λεζάντες: 
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ   LIVE  Realnews 
και µετέπειτα 
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ  REAL NEWS 
Στο κέντρο της οθόνης παρουσιάζεται όλη η εφηµερίδα µε τις προσφορές της  
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Αυτή την Κυριακή www.realnews.gr 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Για δεύτερη Κυριακή η εφηµερίδα «REAL NEWS» δηλώνει 
έµπρακτα την αγάπη της για το καλό ελληνικό τραγούδι και τους ερµηνευτές του µε 
το να προσφέρει εντελώς δωρεάν το δεύτερο CD από την πενταπλή κασετίνα, η οποία 
περιέχει και DVD από τις δύο µαγικές συναυλίες που έδωσε ο Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας και παρέλασαν όλοι οι καταξιωµένοι τραγουδιστές για να ερµηνεύσουν 
τα τραγούδια του. Όσοι δεν κατάφεραν να παραστούν στη συναυλία, η «REAL 
NEWS» τους αποζηµιώνει καθώς, όλα τα CD που τους προσφέρει από την 
ονοµαζόµενη συναυλία της εικοσαετίας, είναι το αυθεντικό άκουσµα από εκείνες τις 
µαγικές ώρες του ελληνικού τραγουδιού. 
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ  REAL NEWS 
Εναλλαγή στιγµιότυπων από ζωντανή εµφάνιση του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, µε την 
πενταπλή κασετίνα CD και ολόκληρη την εφηµερίδα και τις προσφορές της. 
Επισηµαίνεται ότι υπάρχει και κυλιόµενη λεζάντα όπου αναγράφονται όλοι οι 
συντελεστές της εν λόγω συναυλίας. 
Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Επίσης µε τη «REAL NEWS» το τρίτο DVD της σειράς 
κινουµένων σχεδίων «Μποµπ Σφουγγαράκης» που περιέχει οκτώ νέα επεισόδια και 
ξετρελαίνει µικρούς και µεγάλους.   
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ  REAL NEWS 
Προβολή στιγµιότυπων από τη σειρά κινουµένων σχεδίων «Μποµπ Σφουγγαράκης» 
Μποµπ                     Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Σφουγγαράκης   @2009 Viacom International Inc. Με την επιφύλαξη όλων  των 
δικαιωµάτων.                 Realnews 
∆ηµιουργήθηκε από Stephen Hillenburg       www.nicketodeon.tv 
 Εκφωνήτρια ρεπορτάζ: Ακόµη µαζί µε τη «REAL NEWS» Harper’s «BAZAAR». 
Το κορυφαίο περιοδικό στον κόσµο παρουσιάζει τη  Beyonce κι αποκαλύπτει τα πιο 
λαµπερά ρούχα κι αξεσουάρ της σεζόν. Όλα αυτά από τη µεγάλη κυριακάτικη 
εφηµερίδα «REAL NEWS». 
Σε αυτό το σηµείο επί τις οθόνης κυριαρχούν οι σελίδες του περιοδικού Harper’s 
«BAZAAR». Το ρεπορτάζ ολοκληρώνεται µε την προβολή για άλλη µια φορά σε πρώτο 
πλάνο ολόκληρης της εφηµερίδας µε τις προσφορές της. 
 
Πρόκειται περί κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 20.11.2009 ηµέρας Παρασκευής 
κατά τη διάρκεια του οποίου ο τηλεπαρουσιαστής διαφήµισε την κυκλοφορία της 
εφηµερίδος µε τον τίτλο REAL NEWS της εποµένης Κυριακής 22 του ιδίου µηνός 
στο οποίο θα συµπεριλαµβανόταν και CD και DVD  µε τραγούδια Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα και DVD µε σειρά κινουµένων σχεδίων του Μποµπ Σφουγγαράκη.  
Αναµφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως της ως άνω εφηµερίδος 
η οποία µπορούσε να προβληθεί εντός της σφήνας των διαφηµίσεων.  Κατά το αυτό 
δελτίο ειδήσεων διαφηµίστηκε η εφηµερίδα µε τον τίτλο Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ που θα κυκλοφορούσε την εποµένη ηµέρα µε το περιοδικό CULTURE 
το οποίο θα περιείχε συνέντευξη της τραγουδίστριας Τάνιας Τσανακλίδου.  Ενόψει 
του ότι δεν πρόκειται περί γεγονότων της ιδίας ηµέρας δεν µπορούσαν να είναι 
ειδήσεις.   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 2008-
2009,  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 
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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, 
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, 583/22.12.2009, 
584/22.12.2009, 585/22.1.2009, 7/12.1.2010, 54/8.2.2010  διάφορες κυρώσεις, το 
πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν εκ των 
µελών η Εύη ∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τους 
οποίους 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 20.000 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: 
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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 9η Μαρτίου 2010. 
  
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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