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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 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, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

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

 
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν: 
 
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.  
 
ΙΙ.  Το άρθρο  5, παρ. 2, στοιχείο γ και παρ. 3 του του Π/∆τος 100/2000, κατά το 
οποίον τα διαφηµιστικά µηνύµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 4 λεπτά της ώρας  
και τα 12 λεπτά της ώρας, εντός µιάς ώρας ούτε τα 9 λεπτά της ώρας εντός 
κινηµατογραφικού έργου µακράς διαρκείας. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 µε το οποίο καθορίζονται οι κυρώσεις για 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 
 
IV Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β,ε, του Ν.2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από τη ραδιοτηλεοπτική 
νοµοθεσία και επιβάλει τις κυρώσεις. 
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του  Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων 
του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 3.3.2002 ο τηλεοπτικός 
σταθµός ALTER υπέπεσε στις κάτωθι πληµµέλειες:  
α) ΄Εχει υπερβεί το χρόνο µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων, εντός χρονικού 
διαστήµατος µιάς ώρας, πέραν του ορίου των δώδεκα πρώτων λεπτών της ώρας, ως 
ακολούθως: 
1)  Μεταξύ των ωρών 01.00 κα  02.00 µεταδόθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 
διαρκείας 18 πρώτων λεπτών και 50 δευτερολέπτων της ώρας. 
2)  Μεταξύ των ωρών 03.00 και 04.00 µεταδόθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 
διαρκείας 14 πρώτων λεπτών και 14 δευτερολέπτων της ώρας. 
3)   Μεταξύ των ωρών 04.00 και 0.500 µεταδόθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 20 
πρώτων λεπτών και 50 δευτερολέπτων της ώρας. 
4)  Μεταξύ των ωρών 05.00 και 06.00 µεταδόθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 
διαρκείας 20 πρώτων λεπτών και 40 δευτερολέπτων της ώρας. 
β) ΄Εχει υπερβεί το χρόνο µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων («σφηνών») στις 
διακοπές των προγραµµάτων, πλην των κινηµατογραφικών ταινιών, πλέον του ορίου 
των τεσσάρων πρώτων λεπτών της ώρας ήτοι εντός της εκποµπής «Τετ Α Τετ» από 
1.40.15΄΄ έως 1.47.15΄΄ διαρκείας 6΄και 20΄΄ της ώρας. 
γ) ΄Εχει διακόψει την εκποµπή κινηµατογραφικού έργου µακράς διαρκείας, για 
µετάδοση διαφηµίσεων πέραν του ορίου των εννέα  λεπτών της ώρας ήτοι από 
3.23΄.20΄΄ έως 3.35΄.10΄΄επί 11΄ και 30 λεπτά της ώρας. 
 Για τις ως άνω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
κύρωση του προστίµου. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον  
ραδιοφωνικό σταθµό ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε η 
κύρωση  του προστίµου. Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, της 
εξ 7,5 %  µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του 
οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εκ 40,7 εκατοµµυρίων ευρώ  αξίας του µεριδίου 
αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών συνολικά για το έτος 2002, που έχει αποκτήσει ο 
ως άνω σταθµός, του εξ 8.842.488.168 δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό και 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 διάφορες κυρώσεις,  το εν λόγω 
πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  20.000 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 20.000 ευρώ. 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την 
προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 
 

1. Της εταιρίας «Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, 
στην οδό Αγ. Παρασκευής 40. 
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2. Την εταιρία «Marfin AE» επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που εδρεύει στο 
Μαρούσι, στην οδό Λ. Κηφισίας 24, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

3. Του Ανδρέα Κουρή του Γεωργίου κάτοικο Ταύρου Αττικής, στην οδό 
∆ήµητρος 31, ως µέτοχο άνω του 2,5% και µη εκτελεστικό µέλος. 

4. Του Γεωργίου Κουρή του Ανδρέα κάτοικο Ταύρου Αττικής στην οδό 
∆ήµητρος 31, ως µέτοχο άνω του 2,5% και µη εκτελεστικό µέλος. 

5. Της ∆ήµητρας Κούτρα  του Μιχαήλ κάτοικο Μελισσίων Αττικής, στην οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου 49, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

6. Της Αναστασίας Παυλοπούλου του Παναγιώτη κάτοικο Παπάγου Αττικής, 
στην οδό Σαρανταπόρου 129, µε ΑΦΜ 046813968, ως µέτοχο άνω του 2,5%. 

7. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην 
οδό Παπανδρέου 1, ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο, εκτελεστικό µέλος 

8. Του Ευστράτιου Λιαρέλλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, 
στην οδό Χέλµου 25, ως εκτελεστικό µέλος  

9. Του Ασκληπιού Σακελλίων του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Μούραιυ 
3, ως εκτελεστικό µέλος. 

10. Του Στέλιου-∆ηµήτριου ∆αµιανίδη του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, στην οδό 
∆ωδώνης 130, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

11. Του Εµµανουήλ Ξενάκη-Βαλέττα, κάτοικο Σάµης Κεφαλληνίας, ανεξάρτητο 
µη εκτελεστικό µέλος 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 14η  Ιανουαρίου 2003. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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