ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 375/27.7.2010

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 27 Ιουλίου 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 20η Ιουλίου 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 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.

1

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.

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 εκποµπής ΑΛ
ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ της 18.5.2010, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:
Σήµανση: 2ης κατηγορίας, χρώµατος µπλε (κατάλληλο-επιθυµητή η γονική
συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 30 δευτερόλεπτα.
∆ιάρκεια σήµανσης: για 2 λεπτά κατά την έναρξη. Μετά το 1ο διαφηµιστικό
διάλειµµα (διάρκειας 6 λεπτών και 55 δευτερολέπτων) για 1 λεπτό, µετά το 2ο
διαφηµιστικό διάλειµµα (διάρκειας 6 λεπτών και 55 δευτερολέπτων) για 1 λεπτό,
µετά το 3ο διαφηµιστικό διάλειµµα (διάρκειας 6 λεπτών και 20 δευτερολέπτων) για 1
λεπτό.
Παρουσιαστής: κ. Λάκης Λαζόπουλος.
0:47:14 – 0:49:05
Ντούβλη
(22:47µ.µ. πραγµατική ώρα)
κ. Λαζόπουλος: ∆ε χρειάζεται, βέβαια, να πω ότι κυκλοφόρησε και η τσόντα της
Ντούβλη. Είχε βάλει αυτή από πάνω να καλύψει τον κώλο αλλά αυτό δεν …
……
κ. Λαζόπουλος: Και εγώ έµαθα επειδή αυτό είναι υποτίθεται θέλει να παίζεται η
τσόντα και σε πρωινή ζώνη γιατί έχει και λόγια πριν τα … γίνεται συνεργασία της
Ντούβλη µε τον Αυτιά για να παίζεται σε πρωινή ζώνη. Αποκλειστικό το έχω εδώ.
(προβάλλεται απόσπασµα από την πρωινή εκποµπή του κ. Αυτιά «Καληµέρα» µε
σκηνές από το dvd της Μ. Ντούβλη – η Μ. Ντούβλη συζητάει µε τρεις φίλες της).
Μ. Ντούβλη: Όλγα το πρόβληµα µου είσαι εσύ τελικά.
Φίλη: Γιατί;
Μ. Ντούβλη: Γιατί ενώ σε έχω βάλει και είσαι η µεγαλύτερη πουτάνα.
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Μ. Ντούβλη: Φίλη που έχω.
Φίλη: Ναι.
Μ. Ντούβλη: ∆εν ξέρω αν τους άντρες τους ικανοποιείς.
Μ. Ντούβλη: Εγώ είµαι η πιο πουτάνα
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Μ. Ντούβλη: Έχω τα σκήπτρα της πουτανιάς.
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
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Μ. Ντούβλη: Είµαι η βασίλισσα της πουτανιάς.
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Φίλη: Χαίροµαι που το λες.
Μ. Ντούβλη: Είµαι η διάσηµη Ντούβλη.
κ. Αυτιάς: Μπιπ, µπιπ, µπιπ.
Μ. Ντούβλη: Είµαστε οι πλούσιες, ξιπασµένες απλά δεν το παραδεχόµαστε.
Κατάλαβες;
Φίλη: Έτσι είναι η αλήθεια.
Μ. Ντούβλη: Θέλουµε τον πούτσο
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Μ. Ντούβλη: Το λαϊκό. Τον κακό τον πούτσο.
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Φίλη: ∆υτικά προάστια, έτσι;
Μ. Ντούβλη: Ε, βέβαια, καλέ.
Φίλη: ∆υτικά προάστια.
Φίλη: Σ’ αρέσουν οι γυµνασµένοι άντρες ή µε κοιλιά και τέτοια;
Μ. Ντούβλη: Με κοιλιά; Ου πα πα πα. Ο καλός ο µύλος όλα τα αλέθει, όµως.
Φίλη: Σωστό.
Φίλη: Εµένα µου αρέσει να έχει λίγο κοιλίτσα.
Μ. Ντούβλη: Λίγο κοιλίτσα;
Φίλη: Ναι.
Μ. Ντούβλη: Εσένα σου αρέσουν µε λίγο κοιλίτσα και χοντρό πορτοφόλι από ό, τι
κατάλαβα. Γιατί οι λίγο κοιλίτσα καλοπερνάνε.
Μ. Ντούβλη: Πρώτα από όλα µου αρέσουν όλοι που έχουν γένια, που είναι αξύριστοι
που όταν µου γλείφουν το µουνάκι µου
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Μ. Ντούβλη: Το τροχάει επάνω η τρίχα τους.
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Μ. Ντούβλη: Και µου αρέσει πάρα πολύ αυτό να µου τρίβει εδώ στα µάγουλα µου.
κ. Αυτιάς: Μπιπ.
Μ. Ντούβλη: Στις βυζάρες µου. Παντού.
κ. Λαζόπουλος: Γιώργο, δώσε. Μπιπ. Μπιπ. Μπιπ µπιπ µπιπ. Άρχισε να κορνάρεις. ∆ε
µπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Μπιπ µπιπ µπιπ. Μπιπ. Μπιπ µπιπ. Επιτέλους να
κάνουν τα κορίτσια τη δουλειά που τους αξίζει. Όχι που µας ταλαιπωρούσαν µε
τραγούδια και φωνές. Αυτά που ξέρουνε.
Παρατηρήσεις:
Στις επίµαχες λέξεις, όπως αυτές ειπώθηκαν από τη Μ. Ντούβλη, χαµηλώνει η
ένταση της φωνής από το σταθµό και καλύπτονται από το “µπιπ” του κ. Αυτιά αλλά
παρ’ όλα αυτά γίνονται εύκολα κατανοητές από τον τηλεθεατή.

Πρόκειται περί σατιρικής εκποµπής κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε
κατασκευασθείσα συνέντευξη του τηλεπαρουσιαστού Γεωργίου Αυτιά µε την γνωστή
Μαριάνα Ντούβλη. Ανεξαρτήτως του ότι δηµιουργήθηκε η εντύπωση της αληθούς
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συνεντεύξεως του ως άνω τηλεπαρουσιαστού µε την προαναφερθείσα γυναίκα, οι
φράσεις και λέξεις της ως άνω γυναικός όπως «εγώ είµαι η πιο πουτάνα», «εγώ έχω
τα σκήπτρα της πουτανιάς», «είµαι η βασίλισσα της πουτανιάς», «θέλουµε τον
πούτσο», «τον κακό τον πούτσο», «γλείφουν το µουνάκι µου», «το τροχάει επάνω η
τρίχα τους», «στις βυζάρες µου» είναι απαράδεκτες. ΄Αξιον µνείας είναι ότι η
εκποµπή προβάλλεται σε ακροατήριο που συµµετέχουν νέοι άνθρωποι και
παρακολουθείται από τηλεθεατές όλων των ηλικιών. Το ότι πρόκειται περί σατιρικής
εκποµπής δεν συνεπάγεται την απαλλαγή της από της Συνταγµατικής υποχρεώσεως
όπως έχει την ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της
τηλεοράσεως, η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και η προστασία της παιδικής
ηλικίας και της νεότητος. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.

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,
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, 18/19.1.2010, 152/30.3.2010, 155/30.3.2010, 211/27.4.2010,
220/4.5.2010, 237/18.5.2010, 242/18.5.2010, 261/1.6.2010 διάφορες κυρώσεις, το εν
λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ. Μειοψήφησαν εκ των µελών
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η Εύη ∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τους οποίους
το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 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 15.000 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 Christoph Benedict Mainusch, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 27η Ιουλίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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