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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 597/14.12.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος
Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη,
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών ο Κωνσταντίνος
Τσουράκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού ALPHA CHANNEL ενδεχομένη παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7η Δεκεμβρίου 2010.
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. 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.
ΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού με αρ. 2/1991 του ΕΣΡ, «μη ειδησεογραφικές
εκπομπές που δείχνουν εξευτελιστική ή βάναυση μεταχείριση ανθρώπων ή ζώων ή
άλλα θέματα ή σκηνές βίαιης κοινωνικής αναταραχής δεν πρέπει να μεταδίδονται σε
χρόνο που συνηθίζουν να παρακολουθούν ανήλικοι, εκτός αν ο στόχος τους είναι
προφανώς μορφωτικός».
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ΙΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς
οφείλουν να μην μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη
σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που
περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βίας ή να μεταδίδουν στα
ειδησεογραφικά τους προγράμματα φυσικές σκηνές βίας, χωρίς αυτό να είναι
αναγκαίο για την πληροφόρηση του κοινού για κάποιο γεγονός.
VΙ. 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.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού ALPHA CHANNEL, του υποβληθέντος
υπομνήματος και παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου
ειδήσεων του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού που μεταδόθηκε την 3.9.2010 και ώρα
19:37, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:
Ένδειξη DVD
Παρουσιαστής: Αντώνης Σρόιτερ.
3/9/2010
Παρουσιαστής: «Φαίνεται ότι εντοπίστηκε αυτή η κοπέλα η οποία πετούσε τα
κουταβάκια, το θέμα που έχει προκαλέσει σάλο σε όλο τον κόσμο, τα νεογέννητα, τα
σκυλάκια στο ποτάμι».
Δημοσιογράφος: «Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει εντοπίσει την νεαρή κοπέλα που
πετούσε τα νεογέννητα κουταβάκια στο ποτάμι, είναι από την πόλη Μπουγκόρνιο και
αναζητούνται οι γονείς της, οι οποίοι θα κλιθούν στην αστυνομία για ανάκριση,
πιθανότατο είναι να τους επιβληθεί πρόστιμο, ίσως 5.000€, όπως ορίζει ο νέος νόμος
που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση της Βοσνίας για την προστασία των ζώων».
Παρουσιαστής: «Και λίγα είναι, Χριστίνα μου να σε ευχαριστήσω πολύ».
Κατά την διάρκεια που μιλά η δημοσιογράφος βλέπουμε το βιντεάκι με τίτλο
«ΒΡΗΚΑΝ ΤΗ ΝΕΑΡΗ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΕ ΚΟΥΤΑΒΙΑ»
(19:37:11-19:37:35)
Πρώτα βλέπουμε ένα ποτάμι και κάτι να πέφτει μέσα από απόσταση, έπειτα μια
κοπέλα σκύβει και παίρνει ένα κουτάβι μέσα από τον κουβά που έχει και άλλα
κουταβάκια, (ταυτόχρονα τα ακούμε) το πετά μακριά μέσα στο ποτάμι και ο φακός
ακολουθεί την πορεία του. Μετά σκύβει πάλι, παίρνει άλλο ένα κουτάβι και πετώντας
το η κοπέλα βγάζει μια κραυγή «ΟΟΟΟΥΥΥΥ» (σαν να είναι παιχνίδι). Ακολουθεί
το ίδιο βίντεο σε σύντομη επανάληψη.
Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε νεαρή γυναίκα με
ένα δοχείο πλήρες μικρών ζώων. Σε συνέχεια η εν λόγω γυναίκα εξήγαγε από το
δοχεία ένα ένα από τα μικρά ζώα και τα πετούσε σε παρακείμενο ποταμό. Εντεύθεν
προβλήθηκε βάναυση μεταχείριση ζώων και για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, κατά τον οποίο η εκπομπή
αποσκοπούσε στην αποδοκιμασία της βαναύσους συμπεριφοράς των ζώων και
επομένως δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτρια
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού ALPHA CHANNEL τη διοικητική κύρωση της
συστάσεως όπως μη προβάλει βάναυσες μεταχειρίσεις ζώων, με απειλή επιβολής
αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 14η Δεκεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 30η Δεκεμβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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