ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 109 /3.12.2002

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2002 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,
Αργύρης Καρράς, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Χαραλάµπης

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν:
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.
ΙΙ. Το άρθρο 3, παρ.1 του Κανονισµού 2/199, κατά τον οποίον τα πρόσωπα που
συµµετέχουν στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς
συµπεριφοράς.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, αα του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει.
ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1 στοιχείο β,ε του Ν. 2863/2000 .
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της υπό του Συµβουλίου παρακολουθήσεως της
κατωτέρω βιντεοταινίας και των ενώπιον αυτού εξηγήσεων του εκπροσώπου του
τηλεοπτικού σταθµού
ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 9.9.2002 και ώρα 14:30 διαρκούσης της
εκποµπής «Φύλλο και φτερό» η τηλεπαρουσιάστρια παρουσίασε την προσκεκληµένη
Λίζα Στεφάνου θυγατρός της φεροµένης ως ερωµένης του Σαντάµ Χουσείν,
Παρισούλας Λάµπρου. Η τηλεπαρουσιάστρια εκζήτησε λεπτοµέρειες για τον βιασµό
της προσκεκληµένης από κάποιον υιόν του Σαντάµ Χουσείν. Παρά τους δισταγµούς
της προσκεκληµένης και της δύσκολης θέσης στην οποίαν περιήλθε, η
τηλεπαρουσιάστρια επέµενε σε ερωτήµατα σχετικά µε τον ως άνω βιασµό, τα οποία
επιδείνωσαν έτι πλέον τη θέση της προσκεκληµένης. Η συµπεριφορά της
τηλεπαρουσιάστριας δεν ήταν ορθή και δεν ενείχε αξιοπρεπή αντιµετώπιση της
προσκεκληµένης. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο σταθµό για την ως άνω εκτροπή η
κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. την κύρωση της συστάσεως όπως εις το µέλλον συµπεριφέρεται
δικαίως, ορθώς και αξιοπρεπώς προς τους προσκεκληµένους του.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η ∆εκεµβρίου 2002.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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