
 
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..    112277  //88..11..22000033  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2003 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, Αργύριος Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό 
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA – ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,  συγκεκαλυµµένη διαφήµιση, 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 

ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και 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. ∆, και 5 παρ. 1 εδαφ. δ του Π.∆. 100/2000, κατά τα οποία 

απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη διαφήµιση. 
 
IΙΙ. Το άρθρα  4, παραγρ. 1, στοιχ. α, αα  του Ν. 2328/1995 µε το οποίο 

καθορίζονται οι νόµιµες κυρώσεις της παραβιάσεως της τηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β, ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 

ελέγχει την τήρηση της τηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 

 
 

Β. Αποδεικτικά στοιχεία 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου του ως άνω 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού  προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθµός 
κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 7.11.2002 προέβαλλε ρεπορτάζ 
µε τίτλο «Μεγάλες ζηµιές από το χαλάζι στη Νίκαια και το Περιστέρι». Η διάρκεια 
του ρεπορτάζ ήταν 3:10 λεπτών αλλά µετά από τα 2:20 λεπτά και µέχρι το τέλος 
µεταδόθηκε µε τίτλο «΄Αµεσες αποζηµιώσεις από την Interamerican» η εξής 
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συζήτηση: Εµφανίσθηκε πραγµατογνώµονας µέσα σε αυτοκίνητο κατά την ώρα της 
αυτοψίας µε φόρµα της ως άνω ασφαλιστικής εταιρίας και αναφέρθηκε ότι ειδικό 
κλιµάκιο αυτής πήγε στην πληγείσα περιοχή για την καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της. Επακολούθησε η εξής στιχοµυθία:  
Ανώνυµος πελάτης: «Πληρώνει αµέσως τον πελάτη». 
Μ. Κονταξής-∆ιευθυντής Πωλήσεων της Interamerican : «Για να µην 
ταλαιπωρούνται και τρέχουν σε διαδικασίες χρονοβόρες, ήρθαµε εδώ ώστε οι πελάτες 
µας να αποζηµιωθούν άµεσα» 
Γ. Παναγόπουλος-Υπεύθυνος Αποζηµιώσεων της Interamerican: «Βλέπουµε το 
αυτοκίνητο επιτόπου χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να χάσει χρόνο µε τον 
πραγµατογνώµονα, δίνεται απευθείας και η αποζηµίωση µέσα σε δύο µέρες αφού ο 
πελάτης φέρει τα τιµολόγια.» 
Αναµφισβητήτως πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως των υπό της ως άνω 
ασφαλιστικής εταιρίας παρεχοµένων υπηρεσιών και ασφαλώς η διαφήµιση έγινε 
σκοπίµως έναντι αµοιβής. Εξάλλου το εκ του άρθρου 2, περίπτωση δ, του Π∆/τος 
100/2000 τεκµήριο ότι η παρουσίαση είναι σκόπιµη όταν γίνεται έναντι αµοιβής ή 
αναλόγου πληρωµής, είναι ενδεικτική και δεν αποκλείεται η σκοπιµότης της 
διαφηµίσεως όταν γίνεται έναντι προσδοκώµενων νέων διαφηµίσεων του αυτού 
αγαθού αντί αµοιβών. Ενδείκνυται η επιβολή στον τηλεοπτικό σταθµό για την ως άνω 
εκτροπή της διοικητικής κυρώσεως του προστίµου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό ALPHA CHANNEL η κύρωση  του προστίµου. Λαµβανοµένης 
υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, της εξ 11,7 % τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε 
το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 89.600.000 
ευρώ αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών – διαφηµιστικών 
µεριδίων συνολικά για το έτος 2002, που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του εξ 
28.370.985.524. δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  201/2002, 203/2002, 214/2002, 4/2002, 68/2002, 78/2002, 91/2002, 
108/2002, 114/2002 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό 
των  50.000 ευρώ.  
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALPHA – ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., για την ως άνω εκτροπή τη διοικητική κύρωση του προστίµου 
των 50.000 ευρώ. 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την 
προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 
 

1. Της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην 
Αθήνα, στην οδό Πειραιώς 201, µε ΑΦΜ 094438520, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Της εταιρείας ALPHA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε. που εδρεύει στο 
Μοσχάτο, στην οδό Ποσειδώνος 47, µε ΑΦΜ  099352100, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Πειραιά, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

 2



3. Της εταιρείας ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Μοσχάτο, 
στην οδό Ποσειδώνος 47, µε ΑΦΜ  099354510, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ως 
µέτοχο άνω του 2,5%. 

4. Της εταιρείας MANTELORD INVESTMENTS LIMITED που εδρεύει στην 
Λευκωσία Κύπρου, στην  Λεωφόρο Κωστάκη Παντελίδη 1, µε ΑΦΜ 
099879977, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

5. Της εταιρείας ALPHA ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ που εδρεύει 
στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στην οδό Κοντονή 11-13, µε ΑΦΜ 
094474217, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

6. Της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΙΠΠΙΝΓΚ ΕΝΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (ΕΛΛΑΣ) 
Ε.Π.Ε. που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, στην οδό Ζεφύρων 8, µε 
ΑΦΜ 099731160, ∆.Ο.Υ. Πλοίων, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

7. Της εταιρείας NAIRVIEW PANAMA S.A. που εδρεύει στον Παναµά, µε 
ΑΦΜ 099880560, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

8. Του Αντωνίου Παπαδηµητρίου του Στυλιανού, κάτοικο Αθηνών, στην 
Λεωφόρο Συγγρού 241, µε Α.Φ.Μ. 019945449, ∆.Ο.Υ. Νέας Σµύρνης, ως 
µέτοχο άνω του 2,5% και µέλος ∆.Σ. 

9. Του ∆ηµητρίου Κοντοµηνά του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών, στην οδό 
Μιµνέρµου και Μελεάγρου 1, µε Α.Φ.Μ. 003322530, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών. 

10. Του Ευσταθίου Τσοτσορού του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, στην οδό 
Πειραιώς 210, µε Α.Φ.Μ. 013187611, ∆.Ο.Υ. Χολαργού, ως Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ. 

11. Του Αντωνίου Μπάκα του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
στην οδό Αγίας Λαύρας 5-7, µε ΑΦΜ 021576470, ∆.Ο.Υ. Αγίας 
Παρασκευής, ως Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του 
∆.Σ. 

12. Του Γεωργίου Ψαρρά του Ιωάννου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, στην οδό 
Κορυτσάς 20, µε ΑΦΜ 015484902, ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου, ως µέλος του ∆.Σ. 

13. Του Ιωάννη Σπυριδάκη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, 
στην οδό ∆ουκίσσης Πλακεντίας 44, µε ΑΦΜ 008414670, ∆.Ο.Υ. Α΄ 
Αθηνών, ως µέλος του ∆.Σ. 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Ιανουαρίου 2003. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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