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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου 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. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η ∆εκεµβρίου 2003. 
 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 στοιχ. δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον όταν 
προγράµµατα,  άλλα από εκείνα που προβλέπονται στο στοιχείο β, διακόπτονται από 
διαφηµιστικά µηνύµατα, θα πρέπει να παρέρχεται διάστηµα 20 τουλάχιστον λεπτών, 
µεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της εκποµπής του χρονικού 
διαστήµατος των 20 λεπτών υπολογιζοµένου από τη λήξη της πρώτης διακοπής µέχρι 
την αρχή της εποµένης. 
 
ΙIΙ. 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 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL και της  
παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής αυτού προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά 
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την 6ην Απριλίου 2003 , διαρκούσης της µεταδόσεως των αγώνων της FORMULA 1, 
πραγµατοποιήθηκαν διαφηµίσεις και εντεύθεν διακοπή του προγράµµατος, σε 
χρονικά διαστήµατα µικρότερα των 20 λεπτών. Πρόκειται περί αθλητικής εκποµπής 
άνευ αυτονόµων µερών και άνευ διαλειµµάτων. Εκ τούτου έπεται ότι δεν έχει 
εφαρµογή εν προκειµένω το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. β του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το 
οποίον στις εκποµπές που αποτελούνται από αυτόνοµα µέρη ή στις αθλητικές 
εκποµπές και στα γεγονότα και θέµατα ανάλογης διάρθρωσης που περιλαµβάνουν 
διαλείµµατα, τα διαφηµιστικά µηνύµατα παρεµβάλλονται µόνον µεταξύ των 
αυτονόµων µερών ή στα διαλείµµατα. Εποµένως έπρεπε να µεσολαβεί διάστηµα 20 
λεπτών µεταξύ των δύο διακοπών για προβολή διαφηµίσεων και ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό  που δεν συµµορφώθηκε µε την εν λόγω διάταξη, 
η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη ΄Ιρις Αυδή-Καλκάνη και Ροδόλοφος 
Μορώνης, κατά τους οποίους, ενόψει του ότι η εκποµπή δεν είχε αυτόνοµα µέρη ούτε 
διαλείµµατα, µπορούσαν να προβληθούν διαφηµίσεις κατά τις στιγµές της ήσσονος 
σηµασίας, άνευ ανάγκης τηρήσεως του χρονικού διαστήµατος των 20 λεπτών µεταξύ 
των δύο διακοπών για προβολή διαφηµίσεων. Εντεύθεν, κατά τη µειοψηφούσα 
γνώµη, δεν θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό κύρωση. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALPHA CHANNEL - ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως 
κατά την προβολή προγραµµάτων θα πρέπει να παρέρχεται διάστηµα 20 τουλάχιστον 
λεπτών µεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών για την προβολή διαφηµίσεων, µε απειλή, 
σε περίπτωση µη συµµορφώσεως, επιβολής και άλλων διοικητικών κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η ∆εκεµβρίου 2003. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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