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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2002 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη 
παραβίαση από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALPHA CHANNEL - ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 
 
 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. Το άρθρο 5, παρ. 2,  εδαφ. δ,ε  και  παρ. 3 του Π.∆. 100/2000, κατά το οποίον ο 
χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα 
πρώτα λεπτά της ώρας και υπέρβαση αυτού του ορίου επιτρέπεται µόνο σε 
περίπτωση που η µετάδοση του τελευταίου διαφηµιστικού µηνύµατος αρχίζει πριν 
από τη συµπλήρωση της µεγίστης διάρκειας των χρόνων αυτών και εφόσον η 
συνολική διάρκεια του µηνύµατος δεν υπερβαίνει τα τριαντα πέντε δευτερόλεπτα. 

 
IΙΙ. Το άρθρο  4, παρ.1, στοιχ. α, αα  του Ν. 2328/1995 µε το οποίο προβλέπεται η 

κύρωση της συστάσεως . 
 

ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1 στοιχ. β, ε  του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
επιβάλει τις από το Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις . 
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Β. Αιτιολογικό  
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου του κατωτέρω 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
Ο τηλεοπτικός σταθµός ALPHA CHANNEL:   

• την 18.9.2002  διέκοψε το µεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων (13:30-15:00) 15΄ 
(λεπτά) µετά την έναρξη αυτού για προβολή διαφηµίσεων διαρκείας 05΄.00 
λεπτών.  

• Την 19.9.2002 διέκοψε το µεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων (13:30-15:00) 13΄.35΄΄ 
(λεπτά) µετά την έναρξη αυτού για προβολή διαφηµίσεων διαρκείας 04΄.45΄΄ 
λεπτών. 

• Την 20.9.2002 διέκοψε το µεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων (13:30-15:00) 14΄.15΄΄ 
(λεπτά) µετά την έναρξη αυτού για προβολή διαφηµίσεων διαρκείας 05΄.10΄΄ 
λεπτών. 

Ήτοι καθ΄ υπέρβασιν του νοµίµου ορίου των 4΄.30΄΄ λεπτών. Ενδείκνυται η επιβολή 
στον ως άνω τηλεοπτικό σταθµό για την προαναφερθείσα εκτροπή της εις το 
διατακτικό συστάσεως. 

 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALPHA CHANNEL - ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  την κύρωση της συστάσεως όπως µη προβάλει 
διαφηµίσεις καθ΄ υπέρβασιν του νοµίµου χρόνου. 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 12η  Νοεµβρίου 2002. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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