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Αριθ. 378/14.10.2014Αριθ. 378/14.10.2014

Σήμερα ημέρα Τρίτη  14 Οκτωβρίου  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, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  Απών  το  μέλος  Γιάννης  
Παπακώστας.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ, παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2014.

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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II.  II.  Το άρθρο 12 παρ.  2  του Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά το οποίο  η τοποθέτηση 
προϊόντος,  κατ’  εξαίρεση επιτρέπεται  σε κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά  έργα και 
σειρές που δημιουργήθηκαν για να διανεμηθούν από υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων,  καθώς  και  σε  αθλητικά  και  σε  ελαφράς  ψυχαγωγίας  προγράμματα, 
αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  το  περιεχόμενό  τους  και,  όσον  αφορά  στις  τηλεοπτικές  μεταδόσεις,  ο 
προγραμματισμός τους να μην επηρεάζεται κατά τρόπο που να θίγει την ευθύνη και 
τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
β)  να  μην  εμπεριέχεται  ευθεία  προτροπή  σε  αγορά  ή  μίσθωση  προϊόντων  ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες,
γ) να μην δίδεται υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα.

ΙΙI. 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, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με 
διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής: «Της ALFA τα ζυμώματα», που προβλήθηκε κατά την 1η και 15η.2.2014, 
ώρα 17:30, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Εκπομπή μαγειρικής με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
Σήμανση: 1ης κατηγορίας, χρώμα πλαισίου πράσινο (κατάλληλο για όλους).
Σάββατο 1/02/2014
ένδειξη αρχείου 19:20 – 31:20
Κατά  την  έναρξη  της  εκπομπής  προβάλλεται  κάρτα:  Η  ΕΚΠΟΜΠΗ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Κατά τη διάρκεια  των τίτλων  έναρξης προβάλλονται  προϊόντα της  εταιρίας  ‘alfa’ 
χωρίς, όμως, να είναι ευδιάκριτη η επωνυμία της εταιρίας.
Στη διάρκεια της εκπομπής γίνεται συχνή προβολή των προϊόντων της εταιρίας ‘alfa’, 
που  είναι  τοποθετημένα  στον  πάγκο  εργασίας  της  Κ.  Μπαρμπαρίγου.  Επίσης, 
υπάρχουν πινακίδες με την ένδειξη ‘δημιουργίες ζύμης alfa’ καθώς και τον τίτλο της 
εκπομπής.
ένδειξη αρχείου 19:46 – 20:06
Μπαρμπαρίγου: Καλώς ήρθατε ‘στης  alfa τα ζυμώματα’. Μαζί θα φτιάχνουμε κάθε  
εβδομάδα γλυκές και αλμυρές πίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας με οδηγό μας σε αυτό  
το  γευστικό  ταξίδι  τα  νέα  φύλλα  που  μας  άνοιξε  η  alfa.  Σήμερα  θα  φτιάξουμε  
Κοζανίτικο κιχί με φέτα και πράσο με το νέο χωριάτικο φύλλο κιχί της alfa.
Μεταξύ των υλικών που δίνει η κ. Μπαρμπαρίγου για τη συνταγή ακούγεται αλλά και 
αναγράφεται στην οθόνη «1 πακέτο χωριάτικο φύλλο ‘κιχί’ της ‘alfa’».
ένδειξη αρχείου 21:05 - 21:22
Μπαρμπαρίγου: Όπως  βλέπετε  τα  υλικά  αυτής  της  συνταγής  όπως  και  όλες  οι  
υπόλοιπες  συνταγές  που  θα σας δείξω,  γλυκές  και  αλμυρές,  έχουν  υλικά  απλά που  
υπάρχουν σε κάθε σπίτι και μπορείτε τώρα εσείς που με βλέπετε να το φτιάξετε αρκεί  
να έχετε ένα φύλλο της  ‘alfa’  στο ψυγείο σας για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη.
ένδειξη αρχείου 23:20 – 23:45
Μπαρμπαρίγου: Διάλεξα να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή με το χωριάτικο φύλλο ‘κιχί’  
της ‘alfa’ γιατί το φύλλο αυτό είναι ζυμωμένο με την τεχνική των παλιών νοικοκυρών,  
η γεύση του είναι μοναδική και θα δείτε εσείς που θα το δοκιμάσετε πόσο τραγανή θα  
κάνει την πίτα σας μέχρι και την τελευταία μπουκιά. Όσο και να μείνει το καλοψημένο  
‘κιχί’ της ‘alfa’, παραμένει τραγανό μέχρι το τέλος.
ένδειξη αρχείου 24:05 – 24:54
Μπαρμπαρίγου: Αφήνουμε, λοιπόν, λίγη ώρα να κρυώσει και μέχρι να κρυώσει πάμε  
να ανοίξουμε το ‘κιχί’,  το χωριάτικο φύλλο ‘κιχί’ της  ‘alfa’.  Όταν θα πιάσετε στα  
χέρια σας αυτό το φύλλο γιατί έτσι έκανα κι εγώ την πρώτη φορά. Όταν έπιασα στα  
χέρια μου αυτό το φύλλο αν δεν δεις ότι είναι μέσα σε συσκευασία, νομίζεις ότι είναι  
ανοιγμένο  από  ένα  σπιτικό  χέρι.  Είναι  ένα  φύλλο  μαλακό,  είναι  ένα  φύλλο  
πεντανόστιμο (κόβει ένα κομμάτι από το φύλλο και το δοκιμάζει). Όταν το δοκίμασα  
την πρώτη φορά, κατάλαβα τη διαφορά γιατί έχει τόσο αλάτι όσο το κάνει νόστιμο και  
από μόνο του. Ψιλοκόψτε ένα χωριάτικο φύλλο ‘κιχί’ Κοζάνης χωρίς τίποτα άλλο και  
ψήστε το στο φούρνο και να το φάτε σαν τσιπς. Θα τρελαθείτε απλά. Οπότε άμα σας  
περισσέψει ένα κομμάτι φύλλου, ξέρετε τι θα το κάνετε.
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ένδειξη αρχείου 26:32 – 26:40
Μπαρμπαρίγου: Θα βγάλουμε έξι ρολά. Κάθε συσκευασία χωριάτικο φύλλο ‘κιχί’ της  
‘alfa’ έχει μέσα έξι φύλλα.
ένδειξη αρχείου 30:28 – 30:34
Μπαρμπαρίγου: Και  μην  ξεχνάτε  ‘της  alfa τα  ζυμώματα’  για  γλυκά και  πίτες  με  
αρώματα. 
Σάββατο 15/02/2014
ένδειξη αρχείου 37:52 – 48:25
Κατά  την  έναρξη  της  εκπομπής  προβάλλεται  κάρτα:  Η  ΕΚΠΟΜΠΗ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Κατά  τη  διάρκεια  των  τίτλων  έναρξης  προβάλλονται  προϊόντα  της  εταιρίας  Alfa 
χωρίς, όμως, να είναι ευδιάκριτη η επωνυμία της εταιρίας.
Στη διάρκεια της εκπομπής γίνεται συχνή προβολή των προϊόντων της εταιρίας ‘alfa’, 
που  είναι  τοποθετημένα  στον  πάγκο  εργασίας  της  κ.  Μπαρμπαρίγου  και  της 
πινακίδας με την ένδειξη ‘δημιουργίες ζύμης alfa’.
ένδειξη αρχείου 38:20 – 38:40
Μπαρμπαρίγου: Καλώς ήρθατε και πάλι ‘στης  alfa τα ζυμώματα’. Μαζί όπως κάθε  
εβδομάδα  φτιάχνουμε  γλυκές  και  αλμυρές  πίτες  ταξιδεύοντας  γευστικά  σε  όλη  την  
Ελλάδα  με  οδηγό  μας  τα  μοναδικά  νέα  φύλλα  που  μας  άνοιξε  η  ‘alfa’.  Σήμερα 
φτιάχνουμε παραδοσιακή γαλατόπιτα Μάνης με το νέο φύλλο κρούστας πολίτικο της  
‘alfa’. 
Μεταξύ των υλικών που δίνει η κ. Μπαρμπαρίγου για τη συνταγή ακούγεται αλλά και 
αναγράφεται στην οθόνη «9 φύλλα κρούστας ‘πολίτικο’ της ‘alfa’».
ένδειξη αρχείου 41:20 – 41:40
Μπαρμπαρίγου: Πολλές φορές η γαλατόπιτα μπορεί να γίνει και χωρίς φύλλο. Όμως  
διάλεξα να κάνω μια γαλατόπιτα με το πολίτικο φύλλο, με το νέο πολίτικο φύλλο της  
‘alfa’ γιατί είναι ένα φύλλο αέρινο στην υφή του, ψήνεται και γίνεται κριτσανιστό και  
κρατάει όλη τη γεύση και τη νοστιμιά που έχει το χειροποίητο φύλλο.
ένδειξη αρχείου 42:48 – 43:15
Μπαρμπαρίγου: Πάμε,  λοιπόν,  να  ανοίξουμε  το  φύλλο  μας,  είναι  πολίτικο  φύλλο  
κρούστας,  το  πολίτικο  της  ‘alfa’,  που  είναι  ένα  φύλλο  λεπτό,  αέρινο,  παραμένει  
θεοτράγανο μέχρι το τέλος και η απόδειξη είναι ότι ψήνεται με μια κρέμα που η κρέμα  
δεν είναι πολύ σταθερή. Θα τη δείτε, είναι μια αραιή κρέμα. Αλλά είναι τόσο καλή η  
ποιότητα του φύλλου που παραμένει κριτσανιστό μέχρι το τέλος. Και για να το κάνουμε  
ακόμα πιο ωραίο θα το καραμελώσουμε.
ένδειξη αρχείου 43:36 – 43:46
Μπαρμπαρίγου: Και έχω εδώ εννέα φύλλα κάτω. Είναι τόσο λεπτό και τόσο αέρινο  
που θα νομίζετε ότι όταν το δαγκώνετε τρώτε δύο φύλλα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο  
ωραίο.
ένδειξη αρχείου 47:42 – 47:49
Μπαρμπαρίγου: Και μην ξεχνάτε. Της ‘alfa’ τα ζυμώματα για γλυκά και πίτες γεμάτα  
αρώματα.
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Πρόκειται περί εκπομπής επιδείξεως μαγειρικής με το διακριτικό τίτλο: «ΤΗΣ ALFA 
ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ». Η εκπομπή, κατά την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, 
διελάμβανε τοποθέτηση προϊόντων. Πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής, ζύμη με την ένδειξη «ALFA», χωριάτικο φύλλο με την ένδειξη «κιχί» 
της «ALFA» και πίτες με την ένδειξη «Αρχοντική» της «ALFA». Η παρουσιάστρια 
δεν  περιορίστηκε  στην  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  αλλά  προέβαλε  ταύτα  κατ’ 
επανάληψη, καθώς και τις συσκευασίες αυτών. Επίσης η παρουσιάστρια προέτρεψε 
τους τηλεθεατές προς χρήση αυτών δια της φράσεως: «μπορείτε τώρα εσείς που με  
βλέπετε να το φτιάξετε  αρκεί  να έχετε ένα φύλλο της  ‘alfa’  στο ψυγείο σας για να 
κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη», παρά την εκ του Νόμου απαγόρευση της υπερβολικής 
προβολής των τοποθετηθέντων προϊόντων και  της ευθείας  προτροπής προς  αγορά 
αυτών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό 
η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  17,1  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2012-2013 της εκ 
182.076.133 ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  έτους  2013,  του εκ  5.852.763,05 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  7/3.7.2002, 
68/14.10.2002,  118/14.12.2002,  333/22.7.2003,  343/29.7.2003,  358/30.9.2003, 
372/11.11.2003,  391/10.12.2003,  410/23.12.2003,  5/13.1.2004,  6/13.1.2004, 
14/20.1.2004,  150/25.5.2004,  182/22.6.2004,  301/19.10.2004,  400/14.12.2004, 
13/11.1.2005,  55/15.2.2005,  98/22.3.2005,  102/29.3.2005,  113/5.4.2005, 
138/12.4.2005,  143/19.4.2005,  169/10.5.2005,  170/10.5.2005,  262/5.7.2005, 
285/19.7.2005,  320/30.8.2005,  344/13.9.2005,  397/11.10.2005,  414/18.10.2005, 
454/15.11.2005,  457/22.11.2005,  482/5.12.2005,  506/13.12.2005,  5/4.1.2006, 
52/31.1.2006,  56/1.2.2006,  57/1.2.2006,  58/1.2.2006,  86/14.2.2006,  92/21.2.2006, 
142/27.3.2006,  143/27.3.2006,  144/27.3.2006,  145/27.3.2006,  263/30.5.2006, 
313/20.6.2006,  317/27.6.2006,  338/11.7.2006,  339/11.7.2006,  356/18.7.2006, 
366/25.7.2006,  367/25.7.2006,  368/25.7.2006,  438/19.9.2006,  457/3.10.2006, 
458/3.10.2006,  463/10.10.2006,  490/7.11.2006,  500/10.11.2006,  6/9.1.2007, 
16/9.1.2007,  30/23.1.2007,  100/26.2.2007,  140/20.3.2007,  174/29.3.2007, 
181/3.4.2007,  243/15.5.2007,  244/15.5.2007,  245/15.5.2007,  342/19.6.2007, 
397/10.7.2007,  398/10.7.2007,  426.31.7.2007,  440/1.8.2007,  499/16.10.2007, 
555/20.11.2007,  558/20.11.2007,  32/15.1.2008.  33/15.1.2008,  34/15.1.2008, 
112/26.2.2008,  134/13.3.2008,  224/6.5.2008,  284/27.5.2008,  323/10.6.2008, 
407/22.7.2008,  538/4.11.2008,  539/4.11.2008,  573/18.11.2008,  601/24.11.2008, 
618/9.12.2008,  619/9.12.2008,  41/27.1.2009,  105/10.3.2009,  133/24.3.2009, 
170/14.4.2009,  198/5.5.2009,  268/2.6.2009,  350/14.7.2009,  426/25.8.2009, 
433/26.8.2009,  434/26.8.2009,  491/2.11.2009,  568/15.12.2009,  570/15.12.2009, 
580/15.12.2009,  10/12.1.2010,  99/9.3.2010,  132/16.3.2010,  176/13.4.2010, 
177/13.4.2010,  178/13.4.2010,  208/27.4.2010,  209/27.4.2010,  210/27.4.2010, 
241/18.5.2010,  246/18.5.2010,  467/28.9.2010,  468/28.9.2010,  498/5.10.2010, 
509/19.10.2010,  539/2.11.2010,  6/11.1.2011,  45/25.1.2011,  122/5.4.2011, 
123/5.4.2011,  152/3.5.2011,  192/24.5.2011,  209/7.6.2011,  265/12.7.2011, 
356/16.9.2011,  417/10.10.2011,  438/24.10.2011,  512/5.12.2011,  513/5.12.2011, 
514/5.12.2011,   515/5.12.2011,  9/9.1.2012,  21/16.1.2012,  25/16.1.2012, 
88/13.2.2012,  90/13.2.2012,  161/2.4.2012,  171/2.4.2012,  219/23.4.2012, 
220/23.4.2012,  231/24.4.2012,  234/24.4.2012,  266/14.5.2012,  313/6.6.2012, 
339/20.6.2012,  379/9.7.2012,  407/16.7.2012,  408/16.7.2012,  437/31.7.2012, 
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509/1.10.2012,  510/1.10.2012,  511/1.10.2012,  537/8.10.2012,  538/8.10.2012, 
539/8.10.2012,  543/8.10.2012,  544/8.10.2012,  574/22.10.2012,  592/5.11.2012, 
610/12.11.2012,  612/12.11.2012, 654/17.12.2012, 655/17.12.2012, 656/17.12.2012, 
657/17.12.2012,  658/17.12.2012, 661/17.12.2012,  662/17.12.2012,  663/17.12.2012, 
29/14.1.2013, 30/14.1.2013, 31/14.1.2013, 32/14.1.2013, 33/14.1.2013, 34/14.1.2013, 
37/14.1.2013,  38/14.1.2013,  86/4.2.2013,  87/4.2.2013,  88/4.2.2013,  89/4.2.2013, 
103/11.2.2013,  104/11.2.2013,  121/25.2.2013,  122/25.2.20131,  131/11.3.2013, 
132/11.3.2013,  133/11.3.2013,  134/11.3.2013,  142/11.3.2013,  155/21.3.2013, 
156/21.3.2013,  157/21.3.2013,  158/21.3.2013,  193/1.4.2013,  238/13.5.2013, 
252/20.5.2013,  253/20.5.2013,  254/20.5.2013,  255/20.5.2013,  256/20.5.2013, 
340/1.7.2013, 341/1.7.2013, 342/1.7.2013, 343/1.7.2013, 344/1.7.2013, 345/1.7.2013, 
346/1.7.2013,  347/1.7.2013,  351/1.7.2013,  352/1.7.2013,  355/1.7.2013, 
376/15.7.2013,  381/15.7.2013,  421/2.9.2013,  534/11.11.2013,  535/11.11.2013, 
554/25.11.2013,  587/9.12.2013,  603/16.12.2013,  604/16.12.2013,  605/16.12.2013, 
606/16.12.2013,  23/20.1.2014,  24/20.1.2014,  58/10.3.2014,  69/17.3.2014, 
70/17.3.2014,  73/17.3.2014,  74/17.3.2014,  75/17.3.2014,  212/23.6.2014, 
213/23.6.2014,  214/23.6.2014,  267/21.7.2014,  268/21.7.2014,  293/1.9.2014, 
294/1.9.2014,  295/1.9.2014,  296/1.9.2014,  297/1.9.2014,  377/14.10.2014  διάφορες 
κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 
ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ,  τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ.

Κατά το  άρθρο  4  παράγραφος  3  του  Ν.  2328/1995,  όπως  έχει  μετά  την  δια  του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 099877634, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 019203337, Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος Δ.Σ. 
και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  14η Οκτωβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 31η Οκτωβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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