ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 113 /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 ενδεχοµένη 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, στοιχείο β του 2328/1995, κατά το οποίον η κάθε είδους
εκποµπές πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον
ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική,
καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου η εικόνα του
οποίου εµφανίζεται στην οθόνη.
ΙΙΙ. Το άρθρο 2, παρ.1 του Κανονισµού 2/1991, κατά το οποίον οι ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική
αποστολή της ραδιοτηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
IV. Το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 µε το οποίο καθορίζονται οι κυρώσεις για
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
V. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β,ε του Ν.2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από τη ραδιοτηλεοπτική
νοµοθεσία και επιβάλει τις κυρώσεις.

1

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα:
Κάθε Σάββατο και Κυριακή από 16:30ης έως και 18:45ης ώρας, ο τηλεοπτικός
σταθµός ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε µεταδίδει την
εκποµπή «ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α», κατά την οποίαν εµφανίζονται διάφοροι
προσκεκληµένοι και υποβάλλονται σε αυτούς ερωτήσεις από την τηλεπαρουσιάστρια
για την ιδιωτική τους ζωή. Το Συµβούλιο παρακολούθησε τις βιντεοταινίες των
εκποµπών της 28ης και 29ης Σεπτεµβρίου 2002, ως και 5ης και 26ης Οκτωβρίου 2002
και διαπίστωσε τα εξής: Οι εµφανιζόµενοι είναι πρόσωπα δυστυχή, πολλάκις µε
οικογενειακά, διανοητικά και ψυχικά προβλήµατα, οι οποίοι ερωτώµενοι από την
τηλεπαρουσιάστρια αναφέρονται στην ιδιωτική τους ζωή. Η τηλεπαρουσιάστρια κατά
την µετά των προσκεκληµένων συζήτηση συµπεριφέρεται προς αυτούς µε ειρωνικό
ύφος και περιφρονητικώς συντελούσα στον εξευτελισµό της προσωπικότητας αυτών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τις εν λόγω συζητήσεις χρησιµοποιεί τις λέξεις:
«χάβαλο», «έφαγες κέρατο», «όφωνο», «ρουφ» αντί της λέξεως ρουφιάνος ενώ
συγχρόνως διακωµωδείται η συνοµιλία από ηχητικά εφέ µε ντραµς, καραµούζες κλπ.
Ειδικώς κατά την εκποµπή της 28.9.2002 η τηλεπαρουσιάστρια ανέφερε περί της
προσκεκληµένης: «Νάτη, κλαίει, δε σας το είπα εγώ είναι κλαυτερή; το είδα από το
στίχο. Και κλαίει και πολύ κιόλας».. «Ρε Γιώτα, πως τα κάνετε µερικοί άνθρωποι
τόσα παιδιά; Είστε πολύ καρπεροί µερικοί άνθρωποι»… «Εµείς εδώ δεν είµαστε
ταµείο να δίνουµε τα 3.000 ευρόπουλα. Υπάρχει άλλος λόγος που ήρθες στην
εκποµπή;». Στην εκποµπή της 29.9.2002 η τηλεπαρουσιάστρια ειρωνεύτηκε τον
προσκεκληµένο ο οποίος ήταν αλλήθωρος γιατί κοίταζε λοξά και όχι την κάµερα ενώ
εξάλλου ειρωνεύτηκε προσκεκληµένη από τη Βουλγαρία µε τη φράση «Ωχ, κλαίει
τώρα, γιατί; Ξαφνικό κλάµα, ξαφνική µπόρα». Στην εκποµπή της 5.10.2002 το
προσκεκληµένο ζεύγος διαπληκτίσθηκε µε την ανοχή της τηλεπαρουσιάστριας. Στην
εκποµπή της 26.10.2002 η τηλεπαρουσιάστρια ειρωνεύθηκε την υπέρβαρη λόγω
παχυσαρκίας προσκεκληµένη και όταν ο σύζυγός της αναφέρθηκε στο πρόβληµα
παχυσαρκίας της συζύγου του, η τηλεπαρουσιάστρια απάντησε «΄Ετσι όπως τρώει σε
λίγο σας βλέπω να σας χτυπάει και σας». Πρέπει να σηµειωθεί ότι διαρκούσης της
εκποµπής τηλεφώνησε τηλεθεατής και ρώτησε πώς είναι δυνατόν η
τηλεπαρουσιάστρια να αντέχει τέτοια παρατράγουδα και η τηλεπαρουσιάστρια
απάντησε «Το κοριτσάκι είναι πονηρό και κακό και αυτά του αρέσουν, τρελαίνεται
για τέτοια, ψοφάει για παρέλαση το κοριτσάκι κάτω από τις επευφηµίες και τον
ενθουσιασµό του κοινού». Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω εκποµπή δεν
έχει την ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Κατ΄ αυτήν αντιµετωπίζεται ειρωνικώς η
ανθρώπινη δυστυχία και τα προβλήµατα των προσκεκληµένων. Γίνεται µνεία ότι µε
την 196/2002 αποφάσεως του
Συµβουλίου, µε την προηγουµένη σύνθεση,
επιβλήθηκε στον αυτό σταθµό για την αυτή εκποµπή η διοικητική κύρωση του
προστίµου των 146.735 ευρώ και η ηθική κύρωση της µεταδόσεως περιλήψεως
εκείνης της αποφάσεως σε τρεις συνεχόµενες ηµέρες πριν από τη µετάδοση του
Κεντρικού ∆ελτίου Ειδήσεων. ∆εν είναι γνωστόν εάν η απόφαση αυτή υπέστη τον
τότε επιβαλλόµενο έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε ούτε αν
η τυχόν κυρωθείσα απόφαση κοινοποιήθηκε στο σταθµό. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί
στον εν λόγω σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου και η ηθική κύρωση της
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µεταδόσεως επί έξι συνεχείς εκποµπές περιλήψεως του αιτιολογικού
διατακτικού της παρούσης αποφάσεως επί τρία λεπτά.

και του

Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
ραδιοφωνικό σταθµό ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε η
κύρωση του προστίµου. Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, της
εξ 18,1% µεριδίου τηλεθέασης που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του
οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εκ 8.474.917.965 δραχµών αξίας του µεριδίου
αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το πρώτο επτάµηνο του 2002, που έχει
αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του εξ 8.842.488.168 δραχµών ύψους της επένδυσης
που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν
επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 196/2002, 209/2002, 6/2002, 10/2002,
11/2002, 41/2002, 51/2002, 59/2002 , 60/2002, 67/14.10.02, 68/14.10.02,
69/14.10.02,
74/14.10.02,
75/14.1.2002,
90/12.11.2002,
94/19.11.2002,
98/26.11.2002, 109/3.12.2002 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται
στο ποσό των 300.000 ευρώ. Μειοψήφισαν τα µέλη Εύη ∆εµίρη και Γιάννης
Παπακώστας, κατά τους οποίους για την παραπάνω εκτροπή θα έπρεπε να επιβληθεί
η διοικητική κύρωση του προστίµου των 500.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ALTER CHANNEL-ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε α) τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 300.000 ευρώ και
β) την ηθική κύρωση της µεταδόσεως επί τρία (3΄) λεπτά της ώρας εκάστοτε,
περιλήψεως του αιτιολογικού και το διατακτικό της παρούσης αποφάσεως, επί έξι
συνεχόµενες εκποµπές από της κοινοποιήσεως της παρούσης αποφάσεως.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, η παρούσα απόφαση κατά την
προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρίας «Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής,
στην οδό Αγ. Παρασκευής 40.
2. Την εταιρία «Marfin AE» επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που εδρεύει στο
Μαρούσι, στην οδό Λ. Κηφισίας 24, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
3. Του Ανδρέα Κουρή του Γεωργίου κάτοικο Ταύρου Αττικής, στην οδό
∆ήµητρος 31, ως µέτοχο άνω του 2,5% και µη εκτελεστικό µέλος.
4. Του Γεωργίου Κουρή του Ανδρέα κάτοικο Ταύρου Αττικής στην οδό
∆ήµητρος 31, ως µέτοχο άνω του 2,5% και µη εκτελεστικό µέλος.
5. Της ∆ήµητρας Κούτρα του Μιχαήλ κάτοικο Μελισσίων Αττικής, στην οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου 49, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
6. Της Αναστασίας Παυλοπούλου του Παναγιώτη κάτοικο Παπάγου Αττικής,
στην οδό Σαρανταπόρου 129, µε ΑΦΜ 046813968, ως µέτοχο άνω του 2,5%.
7. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην
οδό Παπανδρέου 1, ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο, εκτελεστικό µέλος
8. Του Ευστράτιου Λιαρέλλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής,
στην οδό Χέλµου 25, ως εκτελεστικό µέλος
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9. Του Ασκληπιού Σακελλίων του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Μούραιυ
3, ως εκτελεστικό µέλος.
10. Του Στέλιου-∆ηµήτριου ∆αµιανίδη του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, στην οδό
∆ωδώνης 130, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
11. Του Εµµανουήλ Ξενάκη-Βαλέττα, κάτοικο Σάµης Κεφαλληνίας, ανεξάρτητο
µη εκτελεστικό µέλος

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η ∆εκεµβρίου 2002.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 113/3.12.2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΡ

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε την απόφασή του υπ΄ αριθ. 113/3.12.2002
διαπίστωσε, ότι ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθµός ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. µε την εκποµπή «ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α» της 28ης και 29ης
Σεπτεµβρίου 2002, ως και 5ης και 26ης Οκτωβρίου 2002 υποβαθµίζει την ποιοτική
στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας. Κατ΄ αυτήν αντιµετωπίζεται ειρωνικώς και περιφρονητικώς η
ανθρώπινη δυστυχία και τα προβλήµατα των προσκεκληµένων συντελούσα στον
εξευτελισµό της προσωπικότητας αυτών.
Για τους λόγους αυτούς επέβαλε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό:
ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.:
α) τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 300.000 ευρώ
β) την ηθική κύρωση της µεταδόσεως επί τρία (3΄) λεπτά της ώρας εκάστοτε,
περιλήψεως του αιτιολογικού και το διατακτικό της παρούσης αποφάσεως, επί έξι
συνεχόµενες εκποµπές από της κοινοποιήσεως της παρούσης αποφάσεως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ

5

