
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  551166//2200..1122..22000055  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου 2005 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
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 ΑLTER CHANNEL ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η ∆εκεµβρίου 2005. 

 
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.  
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ.1 και παρ. 4  του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση 
των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής, όσο το δυνατόν πλήρης, τα γεγονότα 
πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης ώστε να µην 
δηµιουργούν υπέρµετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό και δεν επιτρέπεται η 
χρήση παραπλανητικών σκηνοθετικών τεχνασµάτων, µεθόδων ή τεχνικών που 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ή εγγίζουν τα όρια του συνειδητού. 
 
IΙΙ. 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. 
 

 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER 
CHANNEL, της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων του σταθµού κατά την 15 Αυγούστου 2005, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
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Κατά την 21η Σεπτεµβρίου 2005 διαρκούντος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του 
τηλεοπτικού σταθµού, προβλήθηκαν τα ακόλουθα: 
-  Τηλεπαρουσιαστής:  Για ακόµη µια φορά εντοπίστηκαν γιαούρτια µε µούχλα.  
Πάµε στην αίθουσα σύνταξης, ο Νίκος Τσιαµτσίκας θα µας πει περισσότερα.  Νίκο; 
Υπότιτλος. «ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ». 
Το πλάνο χωρίστηκε σε 2 παράθυρα.  Στο αριστερό εµφανίζονταν ο 
τηλεπαρουσιαστής και στο δεξί ο Νίκος Τσιαµτσίκας από την αίθουσα σύνταξης. 
-  Νίκος Τσιαµτσίκας:  Καλά κάνει ο ΕΦΕΤ και κάνει ελέγχους και ρίχνει και 
πρόστιµα και πηγαίνει από όπως µας λένε εδώ, από ζαχαροπλαστείο και καφενείο σε 
όλες τις περιοχές της Ελλάδος (λέει 4 λέξεις που είναι τελείως δυσδιάκριτες) και 
βάζει και πρόστιµα.  Εδώ τι γίνεται;  (στο σηµείο αυτό σηκώνει στην κάµερα ένα 
κεσεδάκι γιαούρτι της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ  µε ανασηκωµένο το καπάκι του).  
Είναι, ήρθε λοιπόν τηλεθεάτρια και µας έφερε, τα στοιχεία της είναι στ διάθεσή µας, 
και µας έφερε αυτά τα γιαουρτάκια τα οποία υποτίθεται λήγουν σήµερα, τα οποία 
έχουν µέσα µούχλα.  Μούχλα.  Είναι η δεύτερη φορά, είναι µια µικρή εταιρεία, (η 
κάµερα εστιάζει στο γιαούρτι στο οποίο διακρίνεται µια κηλίδα µούχλας στο 
εσωτερικό του). 
-  Τηλεπαρουσιαστής:  Αυτή εδώ είναι 
-  Νίκος Τσιαµτσίκας:  Ακριβώς είναι µια µικρή εταιρεία, η ΄Ολυµπος από τη Λάρισα 
(στο σηµείο αυτό κι ενώ παρακολουθούµε την εικόνα του γιαουρτιού, για κλάσµα 
δευτερολέπτου η εικόνα αυτή µετακινείται όπως εάν γινόταν αλλαγή πλάνου σε 
µαγνητοσκοπηµένη προβολή και αλλάζοντας το πλάνο, το αντικείµενο είχε 
µετακινηθεί ένα χιλιοστό.  Η αλλαγή αυτή δεν φαίνεται εύκολα παρά µόνο µε 
προσεκτική παρακολούθηση και σε αργή κίνηση), η οποία προσπαθεί να σταθεί, 
υπάρχει πόλεµος ανάµεσα στις εταιρείες για τις ποιότητες, για τα ονόµατα εκείνο 
όµως µας ενδιαφέρει εµάς είναι να µπορούµε να τρώµε ασφαλή προϊόντα, δεν είναι 
δυνατόν (στο σηµείο αυτό στο πλάνο εµφανίζονται δύο κεσεδάκια γιαούρτι της 
εταιρείας, τα οποία έχουν ανοιχτεί, έχουν ξανασκεπαστεί µε το καπάκι το οποίο 
γράφει: «Στραγγιστό 10%», ενώ το καπάκι από το δεύτερο είναι καλυµµένο από µια 
λευκή λωρίδα) να ανοίγουµε ένα προϊόν το οποίο δεν έχει λήξει, να το ανοίγουµε και 
να βρίσκουµε αυτό το πράγµα αυτή την κατάσταση εδώ µέσα.  Αν είναι δυνατόν 
δηλαδή (Στο σηµείο αυτό και ενώ ο ρεπόρτερ οµιλεί, ανασηκώνει ξανά το καπάκι 
από το κεσεδάκι που κρατάει στο χέρι του, από το 2ο κεσεδάκι στο οποίο διακρίνεται 
µια σκιά αλλά δεν φαίνεται καθαρά αν αυτή η σκιά είναι µούχλα ή όχι). 
-  Τηλεπαρουσιαστής:  Πότε λήγουν τα γιαούρτια. 
- Νίκος Τσιαµτσίκας:  Αυτά λήγουν σήµερα, είναι η παρτίδα, µε λατινικούς 
χαρακτήρες: LOT L35M04, επαναλαµβάνω LOT L35M04, και ανάλωση έως 
20/9/2005, δηλαδή λήγουν σήµερα, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να 
συµβαίνει και σε κάποια άλλη παρτίδα που λήγει µεθαύριο. 
-  Τηλεπαρουσιαστής:  ∆εν δικαιολογείται µε τίποτα το µουχλιασµένο γιαούρτι. 
- Νίκος Τσιαµτσίκας:  Σε καµιά περίπτωση αυτό το προϊόν δεν µπορεί να µπει στα 
σπίτια των ανθρώπων να το ανοίξουν να το φάνε, των καταναλωτών.  ∆εν είναι 
δυνατόν, πρόκειται για γιαούρτι είναι ευρέως διαδεδοµένη η χρήση του, µάλιστα 
θεωρείται ότι είναι και ασφαλής και υγιεινή διατροφή, είδαµε θα δούµε και το 
ρεπορτάζ το πραγµατικά συγκλονιστικό ρεπορτάζ τι γίνεται µε τους ανθρώπους που 
είναι παχύσαρκοι.  Λέµε να καταπολεµήσουµε λοιπόν την παχυσαρκία, να 
χρησιµοποιεί ο κόσµος που θέλει να έχει καλύτερη φόρµα, εν πάση περιπτώσει 
καλύτερη υγεία και τι γίνεται, το ανοίγεις και αντί να φας το γιαούρτι σου µέσα 
βλέπεις αυτό το πράγµα εδώ πέρα (ανασηκώνει ξανά το καπάκι από το κεσεδάκι που 
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κρατάει στο χέρι του, στο οποίο διακρίνεται µια σκιά αλλά δεν φαίνεται καθαρά αν 
αυτή η σκιά είναι µούχλα ή όχι). 
-  Τηλεπαρουσιαστής:  Υπάρχει κι ένας άλλος µεγάλος κίνδυνος.  Καλά να είναι η 
µητέρα ή ο πατέρας στο σπίτι να το προλάβουν στο ψυγείο.  Αν πάει το παιδί µόνο 
του λοιπόν όταν είναι µόνο του στο σπίτι αν πάει στο ψυγείο και πάρει το γιαούρτι 
και το φάει. 
- Νίκος Τσιαµτσίκας:  Το θέµα είναι ότι αυτό εδώ είναι προχωρηµένο και το βλέπεις.  
Εάν δεν είναι προχωρηµένο και δεν το βλέπεις δεν θα το φας;  ∆ιότι η µούχλα δεν 
έχει καµία γεύση.  ∆εν έχει γεύση αυτό το πράγµα, δεν έχει γεύση και δεν ξέρουµε τι 
ακριβώς συµβαίνει.  Μας είχε γίνει ολόκληρη φασαρία τότε µε τα πρώτα γιαούρτια 
της πολύ γνωστής και µεγάλης εταιρείας που υπήρχε πρόβληµα.  Γιατί λοιπόν δεν 
µπορούµε να ελέγξουµε όλα τα γιαούρτια.  Είναι δυνατόν να λέµε τέλειωσε, βρήκαµε 
µια εταιρεία της βάλαµε ένα πρόστιµο και τέλειωσε;  Ορίστε εδώ τι γίνεται; 
-  Τηλεπαρουσιαστής:  Ποιος θα µας ελέγξει εµάς.  Νίκο να σ΄ ευχαριστήσουµε πολύ. 
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία προβλήθηκαν δύο πλαστικά κύπελλα µε 
γιαούρτι.  Ο χρόνος χρήσεως του πρώτου είχε λήξει και εποµένως η ενδεχοµένη 
µούχλα ήταν άνευ σηµασίας αφού δεν µπορούσε πλέον να διατεθεί προς πώληση.  Ο 
χρόνος χρήσεως του δευτέρου δεν είχε λήξει αλλά δεν υπήρχε εµφανής ένδειξη 
µούχλας.  Ο τρόπος προβολής από την τηλεόραση των δύο προϊόντων, µε έµφαση 
στη µούχλα του πρώτου καίτοι είχε λήξει ο χρόνος χρήσεως και στη µούχλα του 
δευτέρου η οποία δεν ήταν εµφανής, έγινε χωρίς το προσήκον αίσθηµα ευθύνης και 
σε κάθε περίπτωση δηµιούργησε σύγχυση στο κοινό.  Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως.  
  

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL τη διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως κατά την προβολή προϊόντων παρουσιάζει αυτά µε προσοχή και 
αίσθηµα ευθύνης ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στο κοινό, µε απειλή επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20η  ∆εκεµβρίου 2005. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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