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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Απριλίου  2014 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  ΑΛΦΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νομού  Δράμας,  παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

II. Το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο η αναλογία του χρόνου 
μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

III.  To άρθρο  24  παρ.  2  του  Π.Δ./τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  οι  χρονοθυρίδες 
τηλεπώλησης  πρέπει  να  διακρίνονται  σαφώς  από  τα  υπόλοιπα  μέρη  του 
προγράμματος με οπτικά και ακουστικά μέσα. Στην αρχή και το τέλος της μετάδοσης 
των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης μεταδίδεται ειδικό οπτικοακουστικό σήμα με σκοπό 
την  πληροφόρηση  του  κοινού  για  το  είδος  του  τηλεοπτικού  προγράμματος.  Το 
οπτικοακουστικό σήμα είναι ίδιο για όλες τις χρονοθυρίδες.
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IV.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΑΛΦΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νομού  Δράμας,  των 
υποβληθέντων υπομνημάτων και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε στο 
ΕΣΡ  η  καταγγείλλασα  ανώνυμη  πολίτης  και  ο  ως  άνω  τηλεοπτικός  σταθμός, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
18:00 10.03.2013 – 18:00 11.03.2013 (24ωρο)
Εκπομπές: 20 ώρες, 20 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα (84,77%).
Ο σταθμός προβάλει εκπομπές (ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικού περιεχομένου, 
ντοκιμαντέρ, ξένες ταινίες, κινούμενα σχέδια, βίντεο κλιπ με φωτογραφίες από τοπία, 
αφιερώματα),  κατά  την  έναρξη  των  οποίων  προβάλλεται  η  αντίστοιχη  κάρτα 
επεξήγησης συμβόλου σήμανσης ή μεταδίδεται το σήμα σήμανσης κατά τη διάρκεια 
αυτών. 
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας καταγραφής 24ωρης ροής προγράμματος με όλες 
τις εκπομπές που προβλήθηκαν.
Διαφημίσεις: 53 λεπτά και 02 δευτερόλεπτα (3,68%).
Κατά την  ωριαία  καταγραφή διαφημιστικού  χρόνου  δεν  παρατηρήθηκε  υπέρβαση 
αυτού.
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας.
Κοινωνικά μηνύματα: 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα (0,36%).
Χορηγοί: 9 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα (0,69%).
Δελτίο ειδήσεων: 2 ώρες, 27 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα (10,23%). 
Σήμα σταθμού: 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα (0,27%).
Παρατηρήσεις:

• Στην οθόνη προβάλλεται το λογότυπο του σταθμού «άλφα».
• Δεν  διαπιστώθηκε  καμία  εκπομπή  να  διαφημίζει  τους  επιχειρηματίες  της 

Δράμας (όπως αναφέρεται στην καταγγελία).
23:00 24.03.2013 – 24:00 25.03.2013 (25 ώρες)
Εκπομπές: 21 ώρες, 37 λεπτά και 08 δευτερόλεπτα (90,08%).
Ο σταθμός προβάλει εκπομπές (ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικού περιεχομένου, 
ντοκιμαντέρ, ξένες ταινίες, κινούμενα σχέδια, βίντεο κλιπ με φωτογραφίες από τοπία, 
αφιερώματα),  κατά  την  έναρξη  των  οποίων  προβάλλεται  η  αντίστοιχη  κάρτα 
επεξήγησης συμβόλου σήμανσης ή μεταδίδεται το σήμα σήμανσης κατά τη διάρκεια 
αυτών. 
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας καταγραφής 24ωρης+1ώρας ροής προγράμματος 
με όλες τις εκπομπές που προβλήθηκαν.
Διαφημίσεις: 52 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα (3,66%).
Κατά την  ωριαία  καταγραφή διαφημιστικού  χρόνου  δεν  παρατηρήθηκε  υπέρβαση 
αυτού.
Κοινωνική προσφορά του σταθμού: 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα (0,48%)
Χορηγοί: 20 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα (1,44%)
Δελτίο ειδήσεων: 1 ώρα, 59 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα (8,27%)
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Σήμα σταθμού: 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα (0,24%)
Παρατηρήσεις:

• Στην οθόνη προβάλλεται το λογότυπο του σταθμού «άλφα».
• Δεν προβλήθηκαν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια μετάδοσης της παρέλασης.
• Δεν παρατηρήθηκε κακή χρήση της γλώσσας σε ψυχαγωγικές ή άλλου είδους 

εκπομπές.
Συμπληρωματικά προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Κυριακή 10/3/2013
“Με το Φανό του Διογένη”. 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού πρόκειται για εκπομπή με συνεντεύξεις, 
ρεπορτάζ,  αφιερώματα για τον πολιτισμό και την παράδοση. Ο παρουσιαστής της 
εκπομπής,  Γιάννης  Μυστηρίδης,  επισκέπτεται  χωριά  και  οικισμούς  της  περιοχής, 
μιλά με κατοίκους, θυμάται μαζί τους τον πολιτισμό και την παράδοση των περιοχών, 
ερευνά και αναδεικνύει ήθη, έθιμα και ανθρώπους.
Στη συγκεκριμένη εκπομπή ο Γιάννης Μυστηρίδης παρουσιάζει τις επιχειρήσεις της 
περιοχής  και  μιλάει  με  τους  επιχειρηματίες.  Πιο  συγκεκριμένα  αναφέρεται  στις 
κάτωθι επιχειρήσεις:

• ΒΑΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Τηλ. .…..  Κιν. …….
• ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ Τηλ. …….. Κιν. …….  
• ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΤΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλ. …..
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
• ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Ο Φούρνος του Βασίλη
• ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ 

Υπάρχει λεζάντα σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης: 
ΟΙ ΔΡΑΜΙΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS
“  ON     AIR  ”  
Μουσική εκπομπή σε επανάληψη χωρίς να φέρει το σήμα της επανάληψης (Ε).
“Επίκαιρα” 
Ενημερωτική εκπομπή σε επανάληψη – υπάρχει το σήμα της επανάληψης (Ε).
Δελτία ειδήσεων
Στη 12ωρη ροή προγράμματος της 10ης/3/2013 μεταδίδεται το ίδιο δελτίο ειδήσεων 
στις 2:33:18 - dvd 1, 1:18:40 - dvd 2 και 3:28:27 - dvd 3 (ενδείξεις αρχείων).
Κυριακή 24/3/2013
“Χίλια Μίλια”
Εκπομπή αφιερωμένη στην Ελλάδα.  Ταξιδεύει  σε διάφορες  περιοχές  και  γνωρίζει 
τους ανθρώπους της. Δε φέρει κανένα σύμβολο σήμανσης.
“  ON     AIR  ”  
Μουσική εκπομπή. Δε φέρει κανένα σύμβολο σήμανσης.
“Επίκαιρα” 
Ενημερωτική εκπομπή σε επανάληψη – υπάρχει το σήμα της επανάληψης (Ε).
Δελτία ειδήσεων
Στη 12ωρη ροή προγράμματος της 24ης/3/2013 μεταδίδεται το ίδιο δελτίο ειδήσεων 
στις 1:04:23 - dvd 1, 0:11:35 - dvd 2 και 1:58:31 - dvd 3 (ενδείξεις αρχείων).
Δευτέρα 25/3/2013
Μετάδοση παρέλασης
Κατά τη διάρκεια μετάδοσης της παρέλασης στη Δράμα, στην Προσοτσάνη και στην 
Καβάλα προβάλλεται σταθερά κάτω δεξιά στην οθόνη ο λογότυπος νεογαλ. 
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Δελτία ειδήσεων
Στη 12ωρη ροή προγράμματος της 25ης/3/2013 μεταδίδεται το ίδιο δελτίο ειδήσεων 
στις 1:42:18 - dvd 2 και 1:35:18 - dvd 3 (ενδείξεις αρχείων).
Παρατηρήσεις:

• Στο πάνω μέρος της οθόνης αριστερά αναγράφεται το λογότυπο του σταθμού 
αλφα.

• Κατά την παρακολούθηση του προγράμματος  δεν προκύπτει  η πραγματική 
ώρα των αρχείων.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.  Ο τηλεοπτικός 
σταθμός  κατά  την  24.3.2013 προέβαλλε  διαφημίσεις,  σε  συγκεκριμένη  ώρα, 
διαρκείας 15 λεπτών και 12 δευτερολέπτων και σε άλλη συγκεκριμένη ώρα διαρκείας 
13 λεπτών και 13 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12 λεπτών 
ανά ώρα. Πλέον τούτου κατά την ως άνω ημερομηνία προέβαλε τηλεπωλήσεις άνευ 
της ειδικής σημάνσεως στην αρχή και στο τέλος της χρονοθυρίδος.  Για τις εν λόγω 
εκτροπές 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό τίτλο  ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νομού Δράμας, τη διοικητική κύρωση της 
συστάσεως  όπως:  α)  μην  υπερβαίνει  το  νόμιμο  χρόνο  μετάδοσης  διαφημιστικών 
μηνυμάτων,  ο  οποίος  μέσα  σε  κάθε  δεδομένη  ωρολογιακή  ώρα  δεν  πρέπει  να 
υπερβαίνει το 20% και β) κατά την έναρξη και λήξη της χρονοθυρίδας τηλεπώλησης 
μεταδίδεται ειδικό οπτικοακουστικό σήμα με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για 
το  είδος  του  τηλεοπτικού  προγράμματος,  με  απειλή  επιβολής  αυστηροτέρων 
κυρώσεων.

 Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 23η Μαΐου 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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