ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 18/19.1.2010

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 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 ∆εµίρη, Ίρις ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό
της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α ∆εκεµβρίου 2009.
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 2 παρ. 5 του Κανονισµού 2/1991 κατά το οποίο πρέπει να τηρούνται οι
γενικά παραδεκτοί κανόνες της ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και τη
συµπεριφορά, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκποµπής µε
ιδιαίτερη µέριµνα στα προγράµµατα που µεταδίδονται σε χρόνο που είναι πιθανό να
παρακολουθείται από ανηλίκους.
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές διέπονται από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής
γλώσσας.
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, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL, του υποβληθέντος
υποµνήµατος και παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της σειράς «ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ
ΝΙΟΥΖ» που µεταδόθηκε κατά την 3.11.2009 από ώρας 21:04 έως 23:06, έλαβαν
χώρα τα παρακάτω περιστατικά:
Σήµανση: 2ης κατηγορίας, χρώµατος µπλε (κατάλληλο-επιθυµητή η γονική
συναίνεση).
Κάρτα επεξήγησης: για 4 δευτερόλεπτα
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 28 δευτερόλεπτα.
∆ιάρκεια σήµανσης: για 2 λεπτά κατά την έναρξη. Μετά το 1ο διαφηµιστικό
διάλειµµα (διάρκειας 4 λεπτών και 45 δευτερολέπτων) για 1 λεπτό, µετά το 2ο
διαφηµιστικό διάλειµµα (διάρκειας 5 λεπτών και 6 δευτερολέπτων) για 1 λεπτό, µετά
το 3ο διαφηµιστικό διάλειµµα (διάρκειας 5 λεπτών) για 1 λεπτό.
Παρουσιαστής: κ. Λάκης Λαζόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της εκποµπής, η οποία διαρκεί 2 ώρες και 20 δευτερόλεπτα,
ο παρουσιαστής υπέπεσε σε µερικές βωµολοχίες.
Παραθέτονται χαρακτηριστικά αποσπάσµατα της εκποµπής:
Λαζόπουλος: “Εκεί (εννοεί τα καλοριφέρ) κάθονται οι γριές και το λιάζουν. Έτσι
πήγαινε στη σόµπα η γιαγιά µου και το σήκωνε (κάνει την κίνηση) κάθε αυτό και το
ζέσταινε”.
Λαζόπουλος: “Ο Καραµανλής, τον είδες τι νεύρα έχει; ∆εν κρατιέται. Με τις αλυσίδες
τον… . Τελειώστε να πάει στο διάολο. Να φύγω. Άϊ στο διάολο.”
Λαζόπουλος: “Άστο να πάει στο διάολο”.
Λαζόπουλος: “Ψάχνει ο Καραµανλής να βρει αρχηγό. Κατάλαβε δεν κάνει αυτός. Να
βρούµε αρχηγό, σου λέει, να φύγω να ησυχάσω. Αυτό είναι το µυαλό του. Να φάω τα
ωραία τα κοκορέτσια µου, τα κοψίδια µου, τις κλανιές µου, να πάω να χαθώ”.
Λαζόπουλος: Ο Αβραµόπουλος τα βρόντηξε, τα µάθατε; Α, ναι, ναι, το’ κανε. Το’ κανε,
λέει, για τον Ψωµιάδη. Ναι, να µην είναι τρεις και ο Ψωµιάδης, που λένε. Και ο
ψωριάρης χώρια.
Απόσπασµα από πρωινή εκποµπή του MEGA.
Παρουσιάστρια: Παιδιά, έχω σοκαριστεί. Αυτό που µου έγραψε ο Στέλιος. Ότι τα
σαλιγκάρια δεν έχουν φύλο.
Λαζόπουλος: Άϊ στο διάολο.
(συνέχεια αποσπάσµατος εκποµπής)
Παρουσιάστρια: Είναι ερµαφρόδιτα. …
Λαζόπουλος: Τι είναι αυτά, παιδί µου, που λες; Τι είναι αυτά, παιδί µου, που λες;
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Έχεις αναστατώσει όλη την επικράτεια αυτή τη στιγµή. Με κοµµένη την ανάσα σε
παρακολουθούµε. ∆εν έχει το σαλιγκάρι φύλο; ∆εν υπάρχει, δηλ. ο σαλίγκαρος που
λέγαµε; Μαλακίες; Τον παίρνει το σαλιγκάρι; Τι ακούω, Θεέ µου;
Λαζόπουλος: “Αυτό είναι το καλό µε τη µαλακία. ∆ε χρειάζεται να πάρει από πουθενά
άδεια. Χτίζει έτσι. Αυθαιρέτως. Η µαλακία και ο φόβος χτίζουν αυθαιρέτως”.
Λαζόπουλος: “Μην τη µασάς, παιδί µου, την κωλοτσίχλα άµα είναι να περνάς τέτοια
αγωνία. Άστο να πάει στο διάολο µε την κωλότσιχλα”.
Λαζόπουλος: “ Πώς θα κατέβει η αγελάδα; Πώς θα κατέβει η αγελάδα; Μεγάλο θέµα,
µεγάλο θέµα. ∆ιότι η αγελάδα δεν κάνει όπισθεν. Κλάνει όπισθεν, δεν κατεβαίνει”.
Λαζόπουλος: “ Κατ’ αρχήν πώς ανέβηκε η πουτάνα η αγελάδα εκεί επάνω;”
Λαζόπουλος: “Και εν πάση περιπτώσει, το ξανατονίζω, τι θέλει η αγελάδα στο βουνό;
Και εν πάση περιπτώσει, να το πω κι αλλιώς, χέστηκα για την αγελάδα. Άσε που είµαι
πάρα πολύ εξαγριωµένος µαζί της. ∆ιότι όταν κλάνει η αγελάδα δεν το ξέρετε…”.
Λαζόπουλος: “Η κλανιά της αγελάδας είναι υπεύθυνη για την τρύπα του όζοντος. Το
ξέρατε; Το ξέρατε; Όλα θα τα µάθετε εδώ µέσα. Αυτό είναι το µέγα θέµα. Κι όσο πιο
ψηλά είναι η αγελάδα στο βουνό, κλάνει πιο κοντά στην τρύπα. Και είναι χειρότερα. Γι’
αυτό κατεβάζουν τις αγελάδες και τις σφάζουνε πριν κλάσουνε. Για κλιµατολογικούς
λόγους”.
Λαζόπουλος: “Εδώ σ’ αυτή τη χώρα ο ένας χαζός τροµάζει τον άλλο. Λέει ένας µια
βλακεία, τροµάζει ο άλλος, χέζονται όλοι. Μετά τη λέει ο ένας στον άλλο τη βλακεία
όλη µέρα και µέχρι το βράδυ έχει γίνει η βλακεία µεγάλη …”.
Λαζόπουλος: “Είναι που πήγα και σας ψήφισα γαµώ το κέρατο µου”.
Λαζόπουλος: “Καλοπερνάς, κουτσοπερνάς, σκατοπερνάς, πεινάς. Αυτά είναι τα
τέσσερα στάδια (εννοεί του συνταξιούχου)”.
Λαζόπουλος: “∆ε σου’ χει τύχει να είσαι µπροστά σε µια ντουλάπα … και της
φωνάζεις ειρωνικά «αγάπη µου, στην ντουλάπα είπες ότι είναι το πουκάµισο; Μη
γαµήσω … εδώ πέρα µέσα. Και σε πάρει ο διάολος». ∆εν το λες αλλά θες να δεις πόσο
µάγκας είσαι. Και κάθεσαι εκεί πέρα και το ξύνεις”.
Λαζόπουλος: “∆ε σου’ χει τύχει να’ σαι µέσα στην τουαλέτα; Εγώ θα σου πω αυτό.
Που είσαι µόνος σου. ∆ε σε βλέπει καν. Και την ώρα που κοιτάς αυτές τις δυο τρεις
σταγόνες που’ χουν ξεφύγει επάνω, ακούς απ’ έξω «αγάπη µου, το σήκωσες το
καπάκι;» Που το ξέρει η πουτάνα αφού δεν είναι µέσα;”
Λαζόπουλος: Οι γυναίκες, κυρία µου, ξέρουν και κερατώνουν καλύτερα. Έτσι σε θέλω,
γιατρέ µου (αναφέρεται στο Φικιώρη). Ο γιατρός. Μ’ ακούει. Αµέσως το βρήκε ο
άνθρωπος επιστήµονας και λέει τέλος δεν το ξαναλέω εγώ. Θα πω…
Απόσπασµα από εκποµπή του EXTRA 3 µε το γιατρό Φικιώρη.
Φικιώρης: Κανένας δεν είχε τα τρυφερά.
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Λαζόπουλος: Τα τρυφερά. Κανένας δεν είχε τα τρυφερά. Τα τρυφερά. Ο άνθρωπος
αµέσως. Και το πέρασε και σε όλη την επιστηµονική του διάλεκτο. …που έλεγε, ας
πούµε, ότι όταν είσαι µεγάλος άνθρωπος και δεν σου αυτό, (κάνει την κίνηση) βάζει το
µηχάνηµα αυτό, το ξέρεις, µες στο πουλί σου, πες το να µαθαίνουν στα χωριά τι να
κάνουν. Πες το.
(συνέχεια αποσπάσµατος εκποµπής)
Φικιώρης: Θα βάλεις το κουµπάκι στα τρυφερά σου.
Λαζόπουλος: Μάλιστα.
(συνέχεια αποσπάσµατος εκποµπής)
Φικιώρης: Θα πατάς το κουµπάκι στο δεξιό τρυφερό, φλαπ, µια στύση 32 ώρες.
Λαζόπουλος: 32 ώρες; 32 θα’ ναι …… χωριό, τι θα κάνει 32 ώρες; Θα πάρει και τον
Κάτω Πλατανιά. Τι να κάνεις 32 ώρες στύση, ο γεροµπαταρίας; Θεέ µου, θα τρελαθώ.
Σκέψου, 32 ώρες θα σου σηκώνεται; Με το δεξί, λοιπόν, τρυφερό σηκώνεται. Σας το
λέω. Με το αριστερό τρυφερό, το πατάς ξαναπέφτει. Το λέω, παππού, µην το αφήσεις
32 ώρες και το κάψεις. Μην απ’ την πολλή τη χρήση κάνει κανά τσαφ και σου φύγει
ολόκληρο και µείνει µόνο η µπαταρία.
Απόσπασµα από εκποµπή του EXTRA 3 µε το γιατρό Φικιώρη.
Φικιώρης: Αντί να είναι, όµως, το πέος του σηκωµένο σε ευθεία γραµµή πηγαίνει έτσι
(δείχνει µε καλάµι). Στραβώνει. Είναι υπογωνία. Ε, και γιατί δεν πηδάς υπογωνία;
Λαζόπουλος: Άντε ντε. Είναι αυτό που λέµε, πήγαινε λίγο πιο αριστερά να σε πηδήξω.
∆ηλαδή, άµα κάνει στα δεξιά η γυναίκα, δεν … Μωρέ, ας πηδάω εγώ εκείνη την ηλικία
κι ας είναι κι αριστερά, που λέει ο λόγος.
Λαζόπουλος: “Ωραία, έτσι; Ε; Κουβαρνταλίκια, όχι µαλακίες”.
Λαζόπουλος: “Τι θέλεις; Γυρνάς µισή ώρα. Τι θέλεις; Μπορεί να ψάχνει να βρει µια
γκόµενα που έκλεισε από το facebook. Τι να κάνει ο άνθρωπος; Να πάει καρφί για να
πηδήξει. ∆εν το βρίσκει. Κάνει και καµιά γύρα”.
Λαζόπουλος: “Είναι πολύ πιο εύκολο το σεξ στο διάστηµα. Αλλά που να βρεις τη
γκόµενα στο διάστηµα. Πρέπει να πληρώσεις άλλα 3,5 εκατοµµύρια να πάρεις και
γκόµενα µαζί. Να σου’ ρθει το πήδηµα 7 εκατοµµύρια ευρώ”.
Απόσπασµα από εκποµπή του SPORT TV.
Παρουσιαστής: Εκείνη την ώρα, πες µου, κ. σκηνοθέτη, εσύ που µε ξέρεις, είναι
δυνατόν µπαίνοντας εγώ, βγαίνοντας απ’ το αιδοίο να κάτσω να δω µέσα στον πανικό
µου εάν έχει στα τοιχώµατα τατουάζ;
Λαζόπουλος: Ή πολύ γρήγορα µου το βγάλατε το βίντεο… όταν πηδάει κατ’ αρχήν
αυτός έχει πανικό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και µέσα στον πανικό δε µπορεί να δει, λέει,
την ώρα που µπαίνει και βγαίνει αν στα τοιχώµατα έχει τατουάζ. Κάτσε να το
επαναλάβω µια φορά στο µυαλό µου να το καταλάβω. ∆ε µπορώ να καταλάβω. Είναι
δυνατόν να µπαίνεις στο αιδοίο και να προλάβεις να δεις αν έχει τατουάζ; Κάτσε γιατί
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µας βλέπω στα χωριά και θα αρχίσουν να χτυπάν καµπάνες. Έλα, κύριε, το τατουάζ,
τατουάζ, κυρία µου, είναι αυτό έτσι για να καταλαβαίνεις στο χωριό. Να αυτά που έχει
το παιδί αυτό (προβάλλεται βίντεο µε νεαρό που έχει τατουάζ στο χέρι του). Να αυτά,
αυτά. Αυτά, λοιπόν, αυτός προσπαθεί να τα δει µέσα στο αιδοίο καθώς µπαίνει. Θέλει
αυτός να µπει στο αιδοίο, να δει τατουάζ αριστερά, δεξιά. Βρε, µπες πρώτα στο αιδοίο
µε το καλό και χέσε το τατουάζ αν δεν το έχει τώρα. Εκεί θα κάτσουµε τώρα. Πες ότι
δεν το έχει κάνει αυτή. Και αν δεν έχει τατουάζ, µη στεναχωρηθείς. Κάτσε.
Λαζόπουλος: “Η καθεµιά το µπουρδέλο της, που λένε. Σχήµα λόγου, εννοείται, έτσι;
Προς Θεού, δε θέλω τέτοια. Με την έννοια …όχι, και εγώ το δικό µου µπουρδέλο έχω
ανοίξει εδώ πέρα µε ένα τρόπο. Ο καθένας που …(δεν ακούγεται καθαρά) έχει ένα
δικό του µαγαζί. Και εγώ έχω ανοίξει το δικό µου εδώ πέρα, πώς θα κατηγορήσω τον
άλλον. ∆εν είναι σωστό”.
Λαζόπουλος: “Πάει ο καιρός που κάναµε το βρακί έτσι να δούµε τον κώλο. Τώρα
βγάζουµε τον κώλο για να δούµε το βρακί µέσα. ∆εν είναι, έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει
τα δεδοµένα”.
Απόσπασµα από εκποµπή του ANT 1.
Ν. Μουρατίδης (απευθυνόµενος σε παίκτη): Πρέπει να γαµηθούµε στα τηλέφωνα.
Λαζόπουλος: Τι είπε; Τι είπε; Πρέπει να γαµηθούµε στα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα
κάνουν τον τραγουδιστή και όχι η φωνή.
Απόσπασµα από εκποµπή του ALPHA.
Παρουσιαστής: Ότι όσοι έχουν προβλήµατα µε τα µαλλιά τους και πέφτουν οι τρίχες
τους έχω να τους προτείνω το εξής: σπέρµα ταύρου.
Λαζόπουλος: Το πιο εύκολο. Κατεβαίνεις, βρίσκεις έναν ταύρο, του την “παίζεις”,
παίρνεις το σπέρµα, πασαλείβεσαι, µια χαρά. Απλά πράγµατα. ∆εν είναι …. Εύκολα
πράγµατα. Χαζοµάρες. Που να τον βρεις τον ταύρο και να τον “παίξεις” κιόλας; Τι
είναι ο ταύρος; Σαν τον Έλληνα να κάθεται να την “παίζει” µε τις ώρες;
Λαζόπουλος: “Μισό λεπτό. Τι να κάνω; Να την πέσω σε έναν ταύρο, να µε
κουτσουλάνε σπουργίτια, να κλάνω και δυο αγελάδες; Να µου καταστρέφουν την τρύπα
του όζοντος;”
Αναφερόµενος στον Άδωνη Γεωργιάδη.
Λαζόπουλος: “Τι θέλεις να µας πεις, δηλαδή; Τι θες να µας πεις; Ότι κάθονται οι
τροµοκράτες µε το περίστροφο να δουν το τσαντίρι; Και µόλις τελειώνει, φεύγουν και
πυροβολούν; Τρελάθηκες µωρέ; Τι ανοησίες είναι αυτές; Τι παπαριές είναι αυτές;”
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Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί κατόπιν πολλών καταγγελιών, τούτο δε διότι η εκποµπή
προβάλλεται µε τη σήµανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ». Πρόκειται περί σατιρικής εκποµπής µε
µεγάλη τηλεθέαση κατά την οποία σατιρίζονται επιτυχώς, κατά το πλείστον,
γεγονότα της επικαιρότητος. Το ότι η εκποµπή είναι σατιρική και εντεύθεν διέπεται
από ελευθεριότητα δεν είναι δυνατόν να κατολισθαίνει σε χυδαιολογίες. Κατά τη
διάρκεια της συγκεκριµένης εκποµπής χρησιµοποιήθηκαν λέξεις και φράσεις
κακόηχες αλλά συνήθεις όπως «αϊ στο διάολο» κ.λ.π. ΄Όµως διολίσθησε σε άλλες
ασυνήθεις και χυδαίες όπως «πώς ανέβηκε η πουτάνα η αγελάδα εκεί πάνω»,
«χέστηκα για την αγελάδα», «η κλανιά της αγελάδας είναι υπεύθυνη για την τρύπα
του όζοντος», «χέζονται όλοι», «γαµώ το κέρατό µου», «µη γαµήσω εδώ πέρα και σε
πάρει ο διάολος», «πού το ξέρει η πουτάνα αφού δεν είναι µέσα», «αντί να είναι το
πέος σηκωµένο σε ευθεία γραµµή πηγαίνει έτσι», «είναι δυνατόν µπαίνοντας εγώ,
βγαίνοντας από το αιδοίο, να κάτσω να δω µέσα στον πανικό εάν έχει στα τοιχώµατα
τατουάζ;», «βρε µπες πρώτα στο αιδοίο µε το καλό και χέσε το τατουάζ», «η κάθε µια
το µπουρδέλο της που λένε», «πάει ο καιρός που κάναµε το βρακί έτσι να δούµε τον
κώλο», «πρέπει να γαµηθούµε στα τηλέφωνα», «κατεβαίνεις, βρίσκεις έναν ταύρο,
του την “παίζεις”, παίρνεις το σπέρµα, πασαλείβεσαι, µια χαρά. Απλά πράγµατα. ∆εν
είναι …. Εύκολα πράγµατα. Χαζοµάρες. Που να τον βρεις τον ταύρο και να τον
“παίξεις” κιόλας; Τι είναι ο ταύρος; Σαν τον Έλληνα να κάθεται να την “παίζει” µε
τις ώρες;» κ.α. Η προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος δεν εξαιρεί τις
σατιρικές εκποµπές από την ποιότητα που επιβάλει η πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας και τον σε περίπτωση εκτροπής κυρωτικό έλεγχο. Είναι αναµφισβήτητο ότι η
συγκεκριµένη εκποµπή µπορούσε να είναι σατιρική, χωρίς χυδαιολογίες οι οποίες
χρησιµοποιήθηκαν κατά τρόπο ακραίο για λόγους τηλεθέασης.
Ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη
και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 12,9 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα κατά την τηλεοπτική περίοδο 20082009, της εξ 134.843.233 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εξ
28.370.985.524. δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις
αποφάσεις 201/2002, 203/2002, 214/2002, 4/2002, 68/2002, 78/2002, 91/2002,
108/2002, 114/2002, 127/8.1.2003, 207/1.4.2003, 219/8.4.2003, 328/22.7.203,
335/22.7.2003, 336/22.7.2003, 387/2.12.2003, 393/10.12.2003, 409/23.12.2003,
10/20.1.2004, 17/27.1.2004, 126/6.5.2004, 188/22.6.2004, 245/27.7.2004,
246/27.7.2004, 317/2.11.2004, 348/16.11.2004, 406/21.12.2004, 95/22.3.2005,
11/5.4.2005, 125/11.4.2005, 126/11.4.2005, 127/11.4.2005, 139/12.4.2005,
155/26.4.2005, 164/10.5.2005, 216/13.6.2005, 263/5.7.2005, 326/6.9.2005,
355/20.9.2005, 370/20.9.2005, 415/18.10.2005, 431/25.10.2005, 455/15.11.2005,
480/5.12.2005, 481/5.12.2005, 514/20.12.2005, 10/4.1.2006, 51/31.1.2006,
61/1.2.2006, 93/21.2.2006, 124/16.3.2006, 192/11.4.2006, 194/11.4.2006,
202/18.4.2006, 203/18.4.2006, 227/8.5.2006, 228/8.5.2006, 265/30.5.2006,
266/30.5.2006, 288/6.6.2006, 297/13.6.2006, 298/13.6.2006, 299/13.6.2006,
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308/20.6.2006, 309/20.6.2006, 316/27.6.2006, 322/4.7.2006, 323/4.7.2006,
324/4.7.2006, 351/18.7.2006, 353/18.7.2006, 385/1.8.2006, 386/1.8.2006,
387/1.8.2006, 388/1.8.2006, 390/28.8.2006, 427/12.9.2006, 434/19.9.2006,
461/10.10.2006, 467/10.10.2006, 493/7.11.2006, 494/8.11.2006, 495/8.11.2006,
498/10.11.2006,
588/28.12.2006,
5/9.1.2007,
41/29.1.2007,
56/5.2.2007,
86/13.2.2007, 136/13.3.2007, 228/8.5.2007, 238/15.5.2007, 344/19.6.2007,
442/1.8.2007, 500/16.10.2007, 534/13.11.2007, 70/5.2.2008, 135/13.3.2008
158/18.3.2008, 161/18.3.2008, 225/6.5.2008, 226/6.5.2008, 244/13.5.2008,
268/20.5.2008, 368/8.7.2008, 420/29.7.2008, 519/14.10.2008, 541/4.11.2008,
599/25.11.2008, 602/25.11.2008, 626/9.12.2008, 649/16.12.2008, 217/12.5.2009,
261/26.5.2009, 269/2.6.2009, 459/29.9.2009, 493/2.11.2009, 579/15.12.2009,
8/12.1.2010 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των
20.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ALPHA
CHANNEL 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 ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην
Αθήνα, στο 40,2 χιλιόµετρο Αττικής Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία, µε
ΑΦΜ 094438520, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Γεώργιου Σουβατζή του Χαραλάµπους, κατοίκου Παιανίας Αττικής, στο
40,2ο χλµ της Αττικής οδού, µε ΑΦΜ 022318742 ∆.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου, ως
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η Ιανουαρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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