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           Σήμερα ημέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  ο  
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

Α. 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  ALTER CHANNEL ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 24η  Φεβρουαρίου 2009.

1. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  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  εδ.  γ  του Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά το  οποίο  η μετάδοση 
οπτικοακουστικών έργων, όπως τα κινηματογραφικά έργα μακράς διαρκείας και τα 
έργα που έχουν γυριστεί για την τηλεόραση, μπορεί να διακόπτεται για μετάδοση 
διαφημίσεων έως εννέα (9) το πολύ πρώτων λεπτών της ώρας. 

ΙΙΙ.  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.
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Β. Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού  ALTER CHANNEL,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία  της  ξένης  κινηματογραφικής  ταινίας 
SLEEPERS της 15.9.2008, προέκυψαν τα ακόλουθα: Πρόκειται περί εκπομπής κατά 
τη  διάρκεια  της  οποίας  η  πρώτη,  δεύτερη  και  Τρίτη  σφήνα  των  διαφημίσεων 
διήρκεσαν 11,11 και 10 λεπτά, αντιστοίχως, δηλαδή πέραν του νομίμου ορίου των 9΄ 
λεπτών  ανά  ώρα.   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 
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού  ΑLTER CHANNEL. την διοικητική κύρωση 
της  συστάσεως  όπως  εκάστη  σφήνα  των  διαφημίσεων  κατά  τη  διάρκεια 
κινηματογραφικών  έργων  μη  διαρκεί  πέραν  των  9΄  πρώτων  λεπτών,  με  απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 10η  Μαρτίου 2009. Η ορθή 
επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 21η Νοεμβρίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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