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Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 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, Νέστορας Κουράκης, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο 
Γιάννης Παπακώστας 

 
 

 
 

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 29η Μαρτίου 2004. 
 
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό και την 
προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2251/1994, κατά το οποίον απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς η µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών µεταξύ της 7ης 
και της 22ας ώρας του 24ώρου. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 17 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον οι τηλεθεατές θεωρούνται 
καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί και έχουν όλα 
τα δικαιώµατα που προβλέπει η νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. 
 
ΙV. 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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της  παρακολουθήσεως του κατωτέρω προγράµµατός του  από 
µαγνητοταινία προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 25.12.2004 και από ώρας 11:37:17 
έως 11:37:30  ο τηλεοπτικός σταθµός προέβαλε διαφήµιση η οποία αφορούσε το 
παιδικό παιγνίδι «ΓΟΥΙΝΙ ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΤΣΑ». Πρόκειται περί διαφηµίσεως 
παιδικού παιχνιδιού, συγκροτουµένου από κούκλα µε µαγνητόφωνο, το οποίο 
εκπέµπει µηνύµατα. Πρόκειται περί παιχνιδιού ψυχαγωγικού και όχι εκπαιδευτικού ή 
χρηστικού χαρακτήρα,  καταλλήλου για παιδιά άνω των 2 και κάτω των 12 ετών. 
Εντεύθεν η διαφήµιση του εν λόγω παιχνιδιού έπρεπε να γίνει µετά την 22α ώρα του 
24ώρου. Εξάλλου εάν το παιχνίδι αναφερόταν σε βρέφη έως 2 ετών και εποµένως η 
επιλογή αυτού δεν µπορούσε να γίνει από τα βρέφη αλλά µόνον από τους γονείς, δεν 
υπήρχε λόγος η διαφήµιση να πραγµατοποιηθεί στην ως άνω ζώνη παιδικής 
τηλεθέασης. 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 στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALPHA CHANNEL - ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε τη διοικητική κύρωση της συστάσεως, όπως µη 
µεταδίδει διαφηµίσεις παιδικών παιχνιδιών µεταξύ της 7ης και 22ας ώρας του 
εικοσιτετραώρου, µε προειδοποίηση επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Απριλίου 2005. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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