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Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2002 και ώρα 13:30 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. 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό 
των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALTER CHANNEL – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 
ALPHA – ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., MEGA -
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., ANTENNA – ANTENNA TV A.E. 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. δ 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. 
 
ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β, ε  του Ν. 2863/2000. 
 
 

 1



 
 
 
Β. Αποδεικτικά στοιχεία 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως των εκπροσώπων των ως άνω 
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών και των υποβληθέντων υποµνηµάτων προέκυψαν τα 
ακόλουθα: 

1. Ο τηλεοπτικός σταθµός STAR CHANNEL κατά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
της 30.8.2002 παρουσίασε εικόνα του περιοδικού «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ», το 
οποίο κυκλοφόρησε κατά την εποµένη ηµέρα, και εικόνες του περιεχοµένου 
αυτού.  

2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί STAR CHANNEL, ALTER CHANNEL, 
ALPHA, MEGA CHANNEL, ANTENNA, κατά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
της 9.9.2002 µετέδωσαν εικόνες από το εργοστάσιο της εταιρείας 
«ΜΙΜΙΚΟΣ» και τη διαδικασία παραγωγής σε αυτό  κοτόπουλων µε 
σύγχρονη διαφήµιση αυτών των προϊόντων. 

3. Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθµός  MEGA CHANNEL, κατά το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων της 19.9.2002 παρουσίασε το υπό της εφηµερίδος «ΤΑ 
ΝΕΑ» εκδιδόµενο σε τεύχη, δι’ επισυνάψεως ενός τεύχους σε κάθε φύλλο της 
ηµερησίας εφηµερίδος, έργο µε τον τίτλο «Ιστορία του 20ου αιώνα».  

 
Πρόκειται περί συγκεκαλυµµένων διαφηµίσεων των ως άνω εντύπων και τροφίµων. 
Ενδεικνυοµένης εντεύθεν της επιβολής στους ως άνω ιδιωτικούς τηλεοπτικούς 
σταθµούς της κυρώσεως της εις το διατακτικό συστάσεως.  
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALTER CHANNEL – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ALPHA – 
ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., MEGA CHANNEL -ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 
Α.Ε., ANTENNA – ANTENNA TV A.E.  την κύρωση της συστάσεως όπως µη 
µεταδίδουν ή προβάλλουν συγκεκαλυµµένες διαφηµίσεις 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 14η Οκτωβρίου 2002. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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