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Αριθ. 152/30.3.2010Αριθ. 152/30.3.2010

     Σήμερα ημέρα Τρίτη 30 Μαρτίου 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  Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.   

I  στορικό-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 16η Μαρτίου 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 8 παρ. 1 του Π.Δ/ος 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  ενώ  εξάλλου  όλα  τα 
τηλεοπτικά προγράμματα κατατάσσονται  σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της 
δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στη προσωπικότητα 
και στην εν γένει πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
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ΙΙΙ.  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 της σειράς «ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ» 
που μεταδόθηκε κατά την 1711.2009,  έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:   
Μουτσινάς: Αυτός έκανε εξ επί τούτου το video clip να έχει θέμα για να απαγορευτεί  
και να το παίξουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα;
Τσαλίκης: Αυτός πάντα κάνει τέτοια video clip που πραγματικά σοκάρουν και  
εξιτάρουν.
Μουτσινάς: Τα άλλα τα παίξανε;
Ηλιάκη: Συγνώμη. 
Τσαλίκης: Παίξανε τα άλλα.
Ηλιάκη: Όταν λέτε σοκαριστικό …
Μουτσινάς: Οπότε αυτό είναι τόσο πολύ σοκαριστικό και δεν έπαιξε;
Ηλιάκη: Δηλαδή, αυτό το κόψανε, παιδιά και δε μπορώ να καταλάβω τι κάνεις. Γιατί  
για να σε κόψουν κάνεις κάτι πολύ σεξουαλικό. Δηλαδή τα δείχνεις όλα;
Μουτσινάς: Τα πιάνεις όλα;
Ηλιάκη: Τα πιάνεις όλα;
Μουτσινάς: Για ποιόν μιλάμε; Για ποιόν μιλάμε, ρε παιδιά; Ρε, Γιώργο.
Ηλιάκη: Για τον Ενρίκε.
Μουτσινάς: Βγάλε την κασέτα (εννοεί από το ψυγείο). Την κασέτα, την κασέτα. Αυτήν.  
Στην κασέτα το έχω, παιδί μου.
Τσαλίκης: Εδώ και ψάχνω τόση ώρα.
Μουτσινάς: Όχι, η κασέτα. Που’ ναι …
Τσαλίκης: Μιλάμε, λοιπόν, για τον Ενρίκε Ινγκλέσιας
Ηλιάκη: Χμμμμ, τα’ πιασε;
Τσαλίκης: Ο οποίος έκανε …
Μουτσινάς: Ποια έπιασε; 
Τσαλίκης: Τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ πλούσιος, το είπαμε. Έκανε καινούριο  
τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Το video clip, όμως, δεν το’ χει δει κανένας στον πλανήτη.
Μουτσινάς: Μόνο εμείς;
Τσαλίκης: Μόνο εμείς και ο κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Στις τηλεοράσεις  
δεν παίζεται, έτσι;
Μουτσινάς: Ούτε στην Ισπανία;
Τσαλίκης: Στην Ισπανία παίζεται στο internet.
Μουτσινάς: Να ρωτήσουμε τη Ρούλα που λες ότι με την Ισπανία έχει τέτοια.
Τσαλίκης: Ωραία να τη ρωτήσουμε.
Μουτσινάς: Ναι, ναι, ναι.
Ηλιάκη: Παιδιά, είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να το δούμε;
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Τσαλίκης: Εγώ λέω να το δούμε. Να ρωτήσουμε τη Ρούλα αν παίζεται στην Ισπανία  
και τα παιδιά, παρακαλώ πολύ, μακριά από την τηλεόραση γιατί είναι λίγο ακατάλληλο.  
Οι γυναίκες μόνες; Κι αυτές. Πηγαίνετε στο διπλανό δωμάτιο.
Ηλιάκη: Αχ, κρυφτό.
Στη συνέχεια προβάλλεται το video clip του Enrique Iglesias, το οποίο περιέχει 
ερωτικές σκηνές. 
Η ιστορία εκτυλίσσεται στο δωμάτιο του καλλιτέχνη, ο οποίος φορώντας μόνο μια 
πετσέτα από τη μέση και κάτω, παρακολουθεί στην τηλεόραση hotline διαφήμιση με 
ημίγυμνη γυναίκα σε προκλητικές πόζες για σύναψη άμεσων γνωριμιών μέσω 
τηλεφωνικών γραμμών. Παθιασμένος με την εν λόγω γυναίκα φαίνεται να χαϊδεύεται 
στα γεννητικά του όργανα ενώ ο σταθμός καλύπτει το επίμαχο σημείο με Χ μέσα σε 
μεγάλο κόκκινο κύκλο. 
Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης βρίσκει την κοπέλα της διαφήμισης και τη φέρνει στο 
δωμάτιο του όπου εκεί παρακολουθούμε τις προκλητικές ερωτικές περιπτύξεις τους. 
Προβάλλονται σκηνές ερωτικής συνεύρεσης του ζευγαριού στη μπανιέρα και στο 
κρεβάτι με κάλυψη των επίμαχων σημείων με  Χ σε κόκκινο κύκλο. 
Στη μπανιέρα διακρίνεται το ζευγάρι να φιλιέται στο στόμα σε μακρινό πλάνο ενώ σε 
άλλη σκηνή η κάμερα εστιάζει στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών που ανταλλάσσουν 
φιλιά στο λαιμό και το στήθος.
Παρόλο που χρησιμοποιείται από το σταθμό κάλυψη αφήνονται υπονοούμενα ότι η 
γυναίκα κάνει στοματικό έρωτα στον άντρα. Στο τέλος του video clip παρουσιάζεται 
εκείνος ξαπλωμένος να απολαμβάνει την κοπέλα, η οποία φορώντας μόνο εσώρουχα 
λικνίζεται προκλητικά σε στύλο που βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι.
Τσαλίκης: Πώς σας φάνηκε;
Ηλιάκη: Ε, μετά να το βάλουμε άλλη μια προβολή να το δούμε.
Μουτσινάς: Για ποιόν λόγο σαν εκπομπή δείξαμε τις σκηνές αυτές και βάλαμε Χ;  
Θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος.
Ηλιάκη: Από περιέργεια.
Μουτσινάς: Γιατί βάλατε Χ;
Τσαλίκης: Γιατί είμαστε ανήλικοι, Νίκο.
Μουτσινάς: Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από όλους. Εγώ θέλω να το δω.
Τσαλίκης: Εσύ μπορείς να μπεις στο internet μετά και να το δεις.
Μουτσινάς: Ναι αλλά δεν είναι σωστό, ρε παιδιά, αυτό. Γιατί κι αυτός ο στύλος που  
έβγαινε από εδώ πάνω και αυτή έκανε τα στριφογυριστά …
Τσαλίκης: Μπορεί να ήταν πυροσβέστης.
(γελάνε)
Ηλιάκη: Πάντως κι αυτός τσιτσίδι! 
Χριστοδούλου: Κι έχει κι ένα ηθικό δίδαγμα το video clip. Το αντιληφθήκατε; 
Ηλιάκη: Ηθικό αυτό το πράγμα;
Χριστοδούλου: Ότι ενώ τον θέλανε χιλιάδες κοπέλες, αυτός επέμενε σ’ αυτήν. Και του  
“κουκίζεται” …
Τσαλίκης: Και το δίδαγμα ποιο είναι;
Μουτσινάς: Το δίδαγμα, ρε, συ Νότη.
Αιγινίτη: Ότι ήταν προσηλωμένος σε μια γυναίκα. Αυτό.
Χριστοδούλου: Ότι όσο κι αν, άμα είσαι κολλημένος κάπου … 
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Πρόκειται περί εκπομπής η οποία προβλήθηκε από της 16:00 έως της 18:00 ώρας, 
δηλαδή  σε  ώρα  παιδικής  τηλεθέασης.   Κατά  τη  συζήτηση  μεταξύ  των 
τηλεπαρουσιαστών προβλήθηκε video clip κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίστηκε 
νέος  άνδρας  ημίγυμνος  ο  οποίος  παρακολουθώντας  ημίγυμνη  γυναίκα  που 
εμφανίστηκε  στη τηλεόραση περιέρχεται  σε φαντασίωση και  συνουσιάζεται  εντός 
μπανιέρας ή σε κρεβάτι με την εν λόγω νεαρή γυναίκα.  Κατά την προβολή αυτών 
των σκηνών καλύπτεται το μέρος των γεννητικών οργάνων.  Αναμφιβόλως πρόκειται 
περί εκπομπής η οποία θα έπρεπε να προβληθεί με τη σήμανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ» και εντεύθεν να προβληθεί μετά την 22:30 
ώρα.  Για την εν λόγω εκτροπή 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 2008-
2009,  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 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο 
ποσό των 50.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των 
μελών  ο  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  και  ο  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  κατά  τους 
οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ALPHA 
CHANNEL τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 50.000 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 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην 
Αθήνα, στο 40,2 χιλιόμετρο Αττικής  Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία,  με 
ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

2. Του Christoph Benedict Mainusch, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με 
ΑΦΜ 153882887, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

3. Του Clement Schwebig, κατοίκου Βούλας Αττικής, στην οδό Φλέμινγκ 18, ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με ΑΦΜ 154067590, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 30η Μαρτίου 2010. Η 
ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 16η Φεβρουαρίου 2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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