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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 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  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

 I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ALTER 
CHANNEL, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Απριλίου 2012.

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. 

ΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3587/2007, 
κατά το οποίο απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων 
παιδικών παιχνιδιών μεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας του εικοσιτετραώρου. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 10 παρ. 3 στοιχ. α, β και γ του Π.Δ/τος 100/2003 κατά το οποίο η 
τηλεοπτική  διαφήμιση δεν  πρέπει  να θίγει  ηθικά  ή σωματικά τους  ανηλίκους  και 
συνεπώς πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια για την προστασία τους: α) να μην 
παρακινεί  ευθέως  τους  ανηλίκους  στην  αγορά  προϊόντος  ή  υπηρεσίας 
εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους, β) να μην παρακινεί ευθέως τους 
ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα 
προϊόντα  ή  υπηρεσίες,  γ)  να  μην  εκμεταλλεύεται  την  ιδιαίτερη  εμπιστοσύνη  των 
ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους διδάσκοντες ή άλλα πρόσωπα.

IV. 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 νόμιμες κυρώσεις.
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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, και της  παρακολουθήσεως,  από  τα  αρχεία  της 
υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, ροής προγράμματος που μεταδόθηκε από 
τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό, κατά την 27.7.2011, από ώρας 09:00 έως 10:00 π.μ., 
έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:   
Ώρα 09:00-10:00
0:10:38-0:10:59   (διάρκεια: [0:00:21] είκοσι ένα δευτερόλεπτα)
Καρτέλα ALTER ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εκφωνήτρια:  Και τώρα η Φραουλίτσα έρχεται κοντά σας μέσα από τα βιβλία της 
σειράς αρχίζω να διαβάζω με τίτλο «Σχολή μπαλέτου». Μαζί και τα ολοκαίνουρια 
αυτοκολλητάκια της σειράς. Απολαύστε τις ιστορίες της Φραουλίτσας και σε DVD. 
Και τώρα κυκλοφορεί το ολοκαίνουριο DVD με τίτλο «Μια αληθινή σταρ».
Καρτέλα ALTER DVD ΕΠΙΛΟΓΕΣ
0:11:05-0:14:07  (διάρκεια: [0:03:02] τρία λεπτά και δύο δευτερόλεπτα)
Εκφωνήτρια: Για πρώτη φορά στους κινηματογράφους η νέα ταινία της  BARBIE 
«Σχολείο για πριγκίπισσες». Η BARBIE πρωταγωνιστεί ως Μπλερ, ένα απλό κορίτσι 
που πηγαίνει στο μοναδικό σχολείο για πριγκίπισσες. Θα τα καταφέρει μαζί με τις 
φίλες  της  Ντελάνσυ και  Χάντλεϊ  να  γίνουν αληθινές  πριγκίπισσες;  Ολοκαίνουρια 
ταινία, BARBIE «Σχολείο για πριγκίπισσες». Στους κινηματογράφους.
Τραγούδι και παρέλαση επί της οθόνης τετραδίων της εταιρείας SKAG.
Εκφωνητής: Από τη SKAG και μεγάλα δώρα στο facebook.
Παιδιά: Jumboσακουλοοικογένεια! Καλώς τον μπαμπουλάκη! 
Παιδί 1ο:  Σκαμνάκι;
Παιδί 2ο:  Παντοφλάκι!
Παιδί 3ο:  Καφεδάκι;
Παιδί 4ο:  Γαλατάκι;
Παιδί 5ο:  Μπισκοτάκι; 
Παιδί 6ο:  Μεζεδάκι;
Παιδί 7ο:  Ραδιοφωνάκι!
Του  παραδίδουν  χαρτί  που  αναγράφει  τη  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΛΙΣΤΑ  που  χρειάζονται  και  
παθαίνει η καρδιά του. Ακολούθως ανοίγουν το ράδιο κι ακούγεται το διαφημιστικό  
τραγούδι των καταστημάτων JUMBO
Τραγούδι: Γιατί  έχεις  τα  JUMBO πλάι  σου έχεις,  τα  JUMBO πλάι σου έχεις,  τα 
JUMBO μην το ξεχνάς!
Εκφωνήτρια:  Σήμερα θα μιλήσουμε για GOMU, GOMU, GOMU!
Τραγούδι: Γόμες ήρθαν τώρα πια! Η ώρα GOMU ξεκινά.
Εκφωνήτρια:  Νέες συλλεκτικές γόμες GOMU σε απίθανα σχέδια. 
Ανακάλυψε πάνω από εκατό GOMU! Βρες τα σπάνια GOMU και μάζεψε πόντους! 
Δεν είναι απλές γόμες. Είναι GOMU!
GIOCHI PREZIOSI
Εκφωνήτρια:  BARBIE FASHIONISTAS,  είσαι  και  πολύ  στυλίστας.  Με  τη 
BARBIE FASHIONISTAS διάλεξε εμφάνιση, πόζαρε το μοντέλο σου και κάνε την 
πιο  σούπερ  φωτογράφηση  μόδας.  Φωτογραφήσου  και  εσύ  με  τις  BARBIE 
FASHIONISTAS μόνο στο Barbie.gr
Εκφωνητής: Μπες μέσα στο σχολικό με φανταστική παρέα. Με τα juniors σχολικά 
παίρνεις δώρα κι είναι ωραία. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε δωροεπιταγές από τη 
Βιβλιοκίνηση και τα Sprider stores, υποτροφίες από τα Technokids και από τα κέντρα 
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ξένων γλωσσών  So easy, δώρα από τη  Microsoft και ένα ταξίδι για μία τετραμελή 
οικογένεια στο Ρίο από την ODEON. Μόνο στο Junior. GOODY’S και η διασκέδαση 
συνεχίζεται.
Εκφωνήτρια-παιδί:  Μαθαίνουμε την ώρα στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική κουζίνα 
TEFAL. Είναι μεσημέρι. Ντριν! Ντριν! Ώρα για μάθημα μαγειρικής. Πλένουμε τα 
λαχανικά στη βρύση, πατάμε το κουμπί.  Κοίτα το ηλεκτρονικό μάτι της κουζίνας 
ανάβει. Άκου τα λαχανικά! Βράζουν. Και ο φούρνος ανάβει. Η μαμά μας η καλή μας 
έμαθε υγιεινή διατροφή.
Smoby
Μαθαίνω να μαγειρεύω με την εκπαιδευτική – ηλεκτρονική κουζίνα TEFAL.
Ακολουθεί διαφήμιση γιαουρτιού.
0:14:34-0:16:46  (διάρκεια: [0:03:02] τρία λεπτά και δύο δευτερόλεπτα)
Παιδί 1ο: Ζωγράφισα στο χαλί του σαλονιού.
Παιδί 2ο: Ζωγράφισα στον καναπέ της μαμάς μου.
Βιβλία ζωγραφικής & μαρκαδόροι
Εκφωνήτρια: Τώρα με τους μαρκαδόρους και τα βιβλία ζωγραφικής Colour 
Wonder της  Crayola τα  παιδιά  δημιουργούν  ό,τι  θέλουν,  όπου  θελουν,  γιατί  δεν 
λερώνουν πουθενά. Τα χρώματα εμφανίζονται μόνο στις ειδικές χρωμοσελίδες.
Παιδί 1ο: Δεν λερώθηκα.
Εκφωνήτρια: Μαρκαδόροι και βιβλία ζωγραφικής Colour Wonder από την Crayola, 
τη  μεγάλη  μάρκα  δημιουργικής  απασχόλησης  που  ήρθε  και  στην  Ελλάδα. 
Crayola,ό,τι μπορείς να φανταστείς!
GIOCHI PREZIOSI
Τραγούδι και παρέλαση επί της οθόνης τετραδίων της εταιρείας SKAG.
Εκφωνητής: Από τη SKAG και μεγάλα δώρα στο facebook.
Εκφωνητής: Περιοδικό  PLaymobil, γεμάτο παιχνίδια, κόμικς, αφίσες, διαγωνισμό. 
Στο  νέο  τεύχος  απίθανο  δώρο!  Μυστικός  πράκτορας  PLaymobil με  αλεξίσφαιρο 
γιλέκο. Περιοδικό PLaymobil, μια συναρπαστική περιπέτεια.
Εκφωνήτρια- παιδί: Και μαζί δωρεάν πρόσκληση για το μαγευτικό κόσμο του
PLaymobil Fun Park.
Τραγούδι: Ζωγράφισε GELARTI, διάλεξε stickers, χρώματα φανταστικά! 
Κόλλα, ξεκόλλα, αυτοκόλλητα. Έπιπλα, τοίχοι, τετράδια δεν θα είναι ίδια ποτέ ξανά.
Εκφωνήτρια: Αυτοκόλλητα GELARTI! Ζωγραφίζεις, κολλάς, ξεκολλάς ξανά 
και ξανά. GELARTI! Θα κολλήσεις μαζί τους.
GIOCHI PREZIOSI
Εκφωνήτρια:  Ο  μαγικός  κόσμος  της  μόδας  τώρα  και  στην  τάξη.  Λαμπερές, 
μαγευτικές, όλο στιλ, τσάντες και σχολικά  BARBIE, βασίλισσα της μόδας από την 
PAXOS.
Παιδιά τραγουδιστά:  Η νεράιδα…
Εκφωνήτρια:  Φέτος το φθινόπωρο κάθε κορίτσι θα ζήσει στο μυστικό κόσμο των 
νεράιδων, με τσάντες και σχολικά BARBIE, το μυστικό μιας νεράιδας.
Παιδιά τραγουδιστά:  Για πάντα.
Εκφωνητής: Από την PAXOS.
Εκφωνητής: Εμείς στην PAXOS βοηθάμε το έργο των παιδικών χωριών SOS. 
Στείλτε και εσείς ένα SMS αγάπης. Στείλτε τη λέξη SOS στο 54345.
Το SMS αγάπης κοστίζει 2,94€+ΦΠΑ         [αναγράφεται επί της οθόνης] 
Εκφωνητής: Και  τώρα  δείτε  την  αγαπημένη  σας  σειρά  παρέα  με  τις  τσάντες 
PAXOS.
Ακολουθεί η σειρά «POLLY POCKET»
0:21:06-0:25:21  (διάρκεια: [0:04:15] τέσσερα λεπτά και δεκαπέντε δευτερόλεπτα)
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Καρτέλα  Το ALTER προτείνει
Εκφωνήτρια:  Μια  μεγάλη  προσφορά  του  TIVO για  παιδιά  βρεφικής  και 
προσχολικής ηλικίας. Το έξυπνο μωρό ανακαλύπτει τους μεγάλους ζωγράφους. Ένα 
ελληνικό και ένα αγγλικό βιβλίο για τον ίδιο ζωγράφο, στο ίδιο τεύχος βοηθούν τα 
παιδιά να εξοικειωθούν με τον κόσμο της τέχνης. Το έξυπνο μωρό ανακαλύπτει τους 
μεγάλους ζωγράφους. Μαζί με το TIVO που κυκλοφορεί.
Εκφωνήτρια:  Στρουμφάκια,  νέα  συναρπαστική  σειρά  βιβλίων  βασισμένη  στην 
ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Μια μεγάλη στρουμφοπαρέα. 
Βοήθεια! Ο Δρακουμέλ! Αρχίζω να διαβάζω. Ο μπλε ήρωας. Μαζί οι χρωμοσελίδες 
και τα αυτοκολλητάκια της σειράς. Στρουμφάκια, τα βιβλία της ταινίας. Η περιπέτεια 
ξεκινάει.
Εκφωνήτρια:  Λάχανα και Χάχανα. Εδώ νηπιαγωγείο! Νέα τραγούδια του Τάσου 
Ιωαννίδη σε στίχους Παυλίνας Παμπούδη.
Τραγούδι: Με το Α και το Β…
Εκφωνήτρια:  Λάχανα και Χάχανα. Εδώ νηπιαγωγείο! Νέο CD.
kid songs
Σάββατο και Κυριακή πρωί
Εκφωνήτρια:  Το TIVO παρουσιάζει «Οδός Χρυσόσκονης», νέα εικονογραφημένα, 
παιδικά  βιβλία.  «Οδός  Χρυσόσκονης».  Σε  κάθε  βιβλίο  δώρο  ένα  χαρτονένιο 
μαγαζάκι, για να φτιάξετε την οδό Χρυσόσκονης. 
«Οδός Χρυσόσκονης», μαζί με το TIVO που κυκλοφορεί.
Παιδί 1ο: Νομίζω πως αυτό το τυρί έχει πολύ λίγες τρύπες.
Παιδί 2ο: Να τις κάνουμε περισσότερες.
Παιδιά όλα μαζί: Ναι!
Εκφωνήτρια:  Τα  ζουζούνια  πήραν  τη  μαγική  τους  φλογέρα  και  κάνουν  διεθνή 
καριέρα.  Η  μαγική  φλογέρα  σε  συνεργασία  με  τη  φημισμένη  παιδική  χορωδία 
CHROMA MUSIKA/SOCRATES τραγουδούν  το  κλασικό  παραμύθι   «Η μαγική 
φλογέρα».  Μουσική-  στίχοι:  Γιάννης  Γεωργαντέλης.  Το  συμφωνικό σύνολο 
«Ensemble  Sinfonia  de  Montreal»  διευθύνει ο LouisLavigueur.  .  «Η  μαγική 
φλογέρα», το νέο CD των Ζουζουνιών.
ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ
Η μαγική φλογέρα
Εκφωνήτρια:  Ζουζούνια και «Mazoo in the zoo» μουσικά βιβλία. Πατάς το κουμπί 
κι  ακούς μουσική.  Ξεφυλλίζεις,  βλέπεις  και  τραγουδάς.  Στο ρυθμό της  μουσικής. 
Ζουζούνια και «Mazoo in the zoo». Επιλέξτε ένα μουσικό βιβλίο. 
Αυτήν την Παρασκευή με το TIVO.
Εκφωνήτρια:  Αυτό το Σαββατοκύριακο με τον «Κόσμο του Επενδυτή» GORMITI, 
ένα συναρπαστικό  DVD.  GORMITI, αυτό το Σαββατοκύριακο με τον «Κόσμο του 
Επενδυτή».
Εκφωνήτρια:  Οδυσσέας Μουρ, «Ο Λαβύρινθος της Σκιάς», το ένατο μυθιστόρημα 
του Οδυσσέα Μουρ στα βιβλιοπωλεία.
Εκφωνήτρια:  Το  TIVO παρουσιάζει:  Smart Baby. Το έξυπνο μωρό μαθαίνει στα 
παιδιά αγγλικά. Ένα εικονογραφημένο βιβλίο με χαρτονένιες σελίδες και ένα βιβλίο 
ζωγραφικής. Και τα δύο μαζί στο ίδιο τεύχος. Smart Baby, αυτήν την Παρασκευή με 
το TIVO.
Εκφωνήτρια: Για πρώτη φορά στους κινηματογράφους η νέα ταινία της  BARBIE 
«Σχολείο για πριγκίπισσες». Η BARBIE πρωταγωνιστεί ως Μπλερ,ένα απλό κορίτσι 
που πηγαίνει στο μοναδικό σχολείο για πριγκίπισσες. Θα τα καταφέρει μαζί με τις 
φίλες  της  Ντελάνσυ και  Χάντλεϊ  να  γίνουν αληθινές  πριγκίπισσες;  Ολοκαίνουρια 
ταινία, BARBIE «Σχολείο για πριγκίπισσες».Στους κινηματογράφους.
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Παιδί 1ο: Ζωγράφισα στο χαλί του σαλονιού.
Παιδί 2ο: Ζωγράφισα στον καναπέ της μαμάς μου.
Βιβλία ζωγραφικής & μαρκαδόροι
Εκφωνήτρια: Τώρα με τους μαρκαδόρους και τα βιβλία ζωγραφικής Colour Wonder 
της  Crayola τα παιδιά δημιουργούν ό,τι θέλουν, όπου θελουν, γιατί δεν λερώνουν 
πουθενά. Τα χρώματα εμφανίζονται μόνο στις ειδικές χρωμοσελίδες.
Παιδί 1ο: Δεν λερώθηκα.
Εκφωνήτρια: Μαρκαδόροι και βιβλία ζωγραφικής Colour Wonder από την Crayola, 
τη  μεγάλη  μάρκα  δημιουργικής  απασχόλησης  που  ήρθε  και  στην   Ελλάδα. 
Crayola,ό,τι μπορείς να φανταστείς!
 GIOCHI PREZIOSI
Τραγούδι: Ζωγράφισε GELARTI, διάλεξε stickers, χρώματα φανταστικά! 
Κόλλα, ξεκόλλα, αυτοκόλλητα. Έπιπλα, τοίχοι, τετράδια δεν θα είναι ίδια ποτέ ξανά.
Εκφωνήτρια: Αυτοκόλλητα GELARTI! Ζωγραφίζεις, κολλάς, ξεκολλάς ξανά 
και ξανά. GELARTI! Θα κολλήσεις μαζί τους.
GIOCHI PREZIOSI
0:25:42-0:28:09  (διάρκεια: [0:02:27] δύο λεπτά και είκοσι επτάδευτερόλεπτα)
Εκφωνήτρια:  Σήμερα θα μιλήσουμε για GOMU, GOMU, GOMU!
Τραγούδι: Γόμες ήρθαν τώρα πια! Η ώρα GOMU ξεκινά.
Εκφωνήτρια:  Νέες συλλεκτικές γόμες GOMU σε απίθανα σχέδια. 
Ανακάλυψε πάνω από εκατό GOMU! Μάζεψε όλη τη χρωματιστή συλλογή! 
Δεν είναι απλές γόμες. Είναι GOMU!
GIOCHI PREZIOSI
Τραγούδι και παρέλαση επί της οθόνης τετραδίων της εταιρείας SKAG.
Εκφωνητής: Από τη SKAG και μεγάλα δώρα στο facebook.
Εκφωνήτρια:  BARBIE FASHIONISTAS,  είσαι  και  πολύ  στυλίστας.  Με  τη 
BARBIE FASHIONISTAS διάλεξε εμφάνιση, πόζαρε το μοντέλο σου και κάνε την 
πιο  σούπερ  φωτογράφηση  μόδας.  Φωτογραφήσου  και  εσύ  με  τις  BARBIE 
FASHIONISTAS μόνο στο Barbie.gr
Παιδιά: Jumboσακουλοοικογένεια! Καλώς τον μπαμπουλάκη! 
Παιδί 1ο:  Σκαμνάκι;
Παιδί 2ο:  Παντοφλάκι!
Παιδί 3ο:  Καφεδάκι;
Παιδί 4ο:  Γαλατάκι;
Παιδί 5ο:  Μπισκοτάκι; 
Παιδί 6ο:  Μεζεδάκι;
Παιδί 7ο:  Ραδιοφωνάκι!
Του  παραδίδουν  χαρτί  που  αναγράφει  τη  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΛΙΣΤΑ  που  χρειάζονται  και  
παθαίνει η καρδιά του. Ακολούθως ανοίγουν το ράδιο κι ακούγεται το διαφημιστικό  
τραγούδι των καταστημάτων JUMBO
Τραγούδι: Γιατί  έχεις  τα  JUMBO πλάι  σου  έχεις,  τα  JUMBO πλάι  σου  έχεις,τα 
JUMBO μην το ξεχνάς!
Εκφωνητής: Μπες μέσα στο σχολικό με φανταστική παρέα. Με τα juniors σχολικά 
παίρνεις δώρα κι είναι ωραία. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε δωροεπιταγές από τη 
Βιβλιοκίνηση και τα Sprider stores, υποτροφίες από τα Technokids και από τα κέντρα 
ξένων γλωσσών  So easy, δώρα από τη  Microsoft και ένα ταξίδι για μία τετραμελή 
οικογένεια στο Ρίο από την ODEON. Μόνο στο Junior. GOODY’S και η διασκέδαση 
συνεχίζεται.
Τραγούδι και παρέλαση επί της οθόνης τετραδίων της εταιρείας SKAG.
Εκφωνητής: Από τη SKAG και μεγάλα δώρα στο facebook.
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0:49:56-0:50:12  (διάρκεια: [0:00:16] δεκαέξι δευτερόλεπτα)
Εκφωνήτρια:  BARBIE FASHIONISTAS,  είσαι  και  πολύ  στυλίστας.  Με  τη 
BARBIE FASHIONISTAS διάλεξε εμφάνιση, πόζαρε το μοντέλο σου και κάνε την 
πιο  σούπερ  φωτογράφηση  μόδας.  Φωτογραφήσου  και  εσύ  με  τις  BARBIE 
FASHIONISTAS μόνο στο Barbie.gr
Διαφήμιση απορρυπαντικό υγρό NEOMAT.
0:50:28-0:52:17  (διάρκεια: [0:01:39] ένα λεπτό και τριάντα εννιά δευτερόλεπτα)
Εκφωνήτρια:  Δεν είναι μυστικό. Το βλέπεις, όπου πας. Όλη η μόδα βρίσκεται στην 
τσάντα ου κρατάς. Τσάντες και σχολικά BARBIE fashion από  την PAXOS
Εκφωνητής: Εμείς στην PAXOS βοηθάμε το έργο των παιδικών χωριών SOS. 
Στείλτε και εσείς ένα SMS αγάπης. Στείλτε τη λέξη SOS στο 54345.
Το SMS αγάπης κοστίζει 2,94€+ΦΠΑ         [αναγράφεται επί της οθόνης] 
Εκφωνήτρια-παιδί:  Μαθαίνουμε την ώρα στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική κουζίνα 
TEFAL. Είναι μεσημέρι. Ντριν! Ντριν! Ώρα για μάθημα μαγειρικής.
Πλένουμε τα λαχανικά στη βρύση, πατάμε το κουμπί. Κοίτα το ηλεκτρονικό μάτι της 
κουζίνας ανάβει. Άκου τα λαχανικά! Βράζουν. Και ο φούρνος ανάβει. Η μαμά μας η 
καλή μας έμαθε υγιεινή διατροφή.
Smoby
Μαθαίνω να μαγειρεύω με την εκπαιδευτική – ηλεκτρονική κουζίνα TEFAL.
Εκφωνήτρια:  BARBIE πατίνι,  το  στιλ  που  λατρεύεις.  Κυκλοφορείς,  οδηγείς, 
στρίβεις και μαγεύεις. Κόκκινο, φρενάρεις απαλά. Πράσινο, βολτάρεις ξανά 
και ξανά. Πατίνι BARBIE. 
Παιδιά: Jumboσακουλοοικογένεια! Καλώς τον μπαμπουλάκη! 
Παιδί 1ο:  Σκαμνάκι;
Παιδί 2ο:  Παντοφλάκι!
Παιδί 3ο:  Καφεδάκι;
Παιδί 4ο:  Γαλατάκι;
Παιδί 5ο:  Μπισκοτάκι; 
Παιδί 6ο:  Μεζεδάκι;
Παιδί 7ο:  Ραδιοφωνάκι!
Του  παραδίδουν  χαρτί  που  αναγράφει  τη  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΛΙΣΤΑ  που  χρειάζονται  και  
παθαίνει η καρδιά του. Ακολούθως ανοίγουν το ράδιο κι ακούγεται το διαφημιστικό  
τραγούδι των καταστημάτων JUMBO
Τραγούδι: Γιατί  έχεις  τα  JUMBO πλάι  σου  έχεις,  τα  JUMBO πλάι  σου  έχεις,τα 
JUMBO μην το ξεχνάς!
Διαφήμιση Life τσάι με λεμόνι
0:52:44-0:52:59  (διάρκεια: [0:00:15] δεκαπέντε δευτερόλεπτα)
Εκφωνητής:  Από  τη  νέα  ταινία  «Αυτοκίνητα  2»  έρχονται  ο  Φραντσέσκο,  ο 
Κεραυνός Μακουήν, ο Μπάρμπας και ο Φιν Μακσφαίρας. Ζήσε την περιπέτεια με 
τον Μακουήν και τους φίλους του μόνο στο disney.gr.
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Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας  της  ενώσεως 
εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδος. Πρόκειται περί εκπομπής η οποία υλοποιήθηκε 
από της 09:00 έως 10:00 π.μ. και  κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκαν παιδικά 
παιχνίδια τα οποία δεν μπορούσαν να προβληθούν από τις 07:00 έως τις 22:00 ώρας. 
Για την εν λόγω εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης 
και εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας,  κατά τους οποίους δεν πρόκειται  περί 
παιδικών παιχνιδιών, αλλά περί εμπορευμάτων παιδικής χρήσεως, καθώς επίσης και 
παιχνιδιών με προέχοντα τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γι’ αυτό θα έπρεπε να μην 
επιβληθεί διοικητική κύρωση και η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ALTER CHANNEL, την διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως μη προβάλλει παιδικά παιχνίδια από τις 07:00 έως τις 22:00 
ώρας, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  30η Απριλίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Μαΐου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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