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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 2003 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

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 23η ∆εκεµβρίου 2003. 
 
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 και της  
παρακολουθήσεως των κατωτέρω προγραµµάτων του προέκυψαν τα ακόλουθα:  
 
Α. Κατά τη διάρκεια της ροής προγράµµατος της 21.11.2003 και για το χρονικό 
διάστηµα από 20:30 έως 22:00 προβλήθηκαν οι εξής έντεκα (11) διαφηµίσεις 
παιδικών παιχνιδιών: 
 

1. στις 21:31:02 προβλήθηκε διαφήµιση κούκλας σκύλου µε το όνοµα 
«Ατσίδας» της Fun Real 

2. στις 21:31:46 προβλήθηκε διαφήµιση παιχνιδιού µε το όνοµα «Bratz, Styling 
salon n´ spa» 

3. στις 21:32:43 προβλήθηκε διαφήµιση κούκλας σκύλου µε το όνοµα «Μπόµπυ 
γλυκό κουταβάκι» της Fun Real 

4. στις 21:32:45 προβλήθηκε διαφήµιση κούκλας µε το όνοµα «Sindy T-jeans» 
5. στις 21:33:39 προβλήθηκε διαφήµιση κούκλας γάτας µε το όνοµα «Μελινάκι 

ψιψινάκι γατούλα ζωάκι» της Fun Real 
6. στις21:33:55 προβλήθηκε διαφήµιση παιχνιδιού µε το όνοµα «Doctor 

Τερηδόνας» της Rlaydol 
7. στις 21:36:02 προβλήθηκε διαφήµιση παιχνιδιού µε το όνοµα «Μικρό µου 

πόνυ γιορτινό κάστρο» 
8. στις 21:37:24 προβλήθηκε διαφήµιση κούκλας µωρού µε το όνοµα «lilou 

ζουζούνα» της AS 
9. στις 21:37:45 προβλήθηκε διαφήµιση κούκλας µε το όνοµα «Pop Star girl» 
10. στις 21:37:50 προβλήθηκε διαφήµιση παιχνιδιού µε το όνοµα «µουσικό χαλί 

Pop Stars» που περιέχει και ασύρµατο µικρόφωνο 
11. στις 21:38:03 προβλήθηκε διαφήµιση παιχνιδιού µε το όνοµα «Super 

Μαγνήτες» της AS. 
 

Β. Κατά τη διάρκεια της ροής προγράµµατος της 21.11.2003 συνεχίστηκε και µετά 
τις 22:00 και συγκεκριµένα από τις 22:03:36 µέχρι τις 22:06:42 η µετάδοση έντεκα 
(11) ακόµα διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. 
 
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
κύρωση της συστάσεως, µε προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων. 
 
 
 

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 
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µεταδίδει διαφηµίσεις παιδικών παιχνιδιών µεταξύ της 7ης και 22ας ώρας του 
εικοσιτετραώρου.  
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η ∆εκεµβρίου 2003. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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