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Αριθ. 155/30.3.2010Αριθ. 155/30.3.2010

     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 και 3 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.

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.
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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 «ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ» που μεταδόθηκε κατά την 7η Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ 13:14 και 
16:00,  έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:   

Σήμανση: 2ης κατηγορίας, χρώματος μπλε (κατάλληλο-επιθυμητή η γονική συναίνεση).
Διάρκεια επεξήγησης:  για   33 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη.
Διάρκεια σήμανσης: για  2 λεπτά κατά την έναρξη. Μετά τα  5 διαφημιστικά διάλειμμα επί  1 
λεπτό.
Παρουσιαστές:  Κατερίνα  Καραβάτου,  Κλεοπάτρα  Πατλάκη,  Νάσος  Γουμενίδης,  Τίνα 
Μεσσαροπούλου, Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Στις 14:48 (ένδειξη DVD, 2ο αρχείο 0:48-0:52) παρουσιάζεται το θέμα της καταγγελίας. 

Λεζάντα/υπέρτιτλος: Τα ωραιότερα και τα χειρότερα οπίσθια της showbiz

Σπηκάζ (κατά τη διάρκειά του γίνεται χρήση μουσικής με zoom in σε κάποιες φωτογραφίες): 
Στο βίντεο αυτό για να μην πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα, είναι κυριολεκτικά του κ (ηχητική 
κάλυψη από το κανάλι)…Θα είναι μια άσκηση οφθαλμών και μυαλού. Θα προσπαθήσουμε να  
ανακαλύψουμε  σε  ποια  ανήκει  η  πίσω  πλευρά  του  φεγγαριού.  Είστε  έτοιμοι;  Η  άσκηση  
ξεκινάει. 
Δείτε αυτόν τον ποπό. Σε ποια νομίζετε ότι ανήκει; Θα σας βοηθήσω λίγο: είναι πανύψηλη,  
αμερικανικής  καταγωγής,  πρώην  παλαίστρια.  Ως  εδώ  καλά;  Ακούστε  και  αυτό:  είναι  και  
ηθοποιός αφού πρωταγωνιστεί ήδη στις φαντασιώσεις όλων των ανδρών του πλανήτη, Η Στέισι  
Κίγκαν.
Καταφέρνει και βάζει το ονοματάκι της σε οποιαδήποτε λίστα αρκεί να υπάρχουν οι λέξεις «πιο  
όμορφη» και «πιο σέξυ». Ίσως σε κάποιες κατηγορίες να επισκιάζεται από άλλες  αλλά σε ό, τι  
αφορά το πίσω μέρος του κορμιού της θα είναι για πολύ καιρό ακόμη από τις πρώτες στις  
προτιμήσεις του ανδρικού κοινού. Ο λόγος για την Τζέσικα Βιέρ. 
Η αφίσα της από το  Sin City κοσμούσε για πολύ καιρό την πίσω πόρτα στα εφηβικά και όχι  
μόνο  δωμάτια.  Με  καταγωγή  από  το  Μεξικό  και  την  Καλιφόρνια  το  αποτέλεσμα  δεν  θα  
μπορούσε να μην αγγίζει την τελειότητα. Αυτή είναι η Τζέσικα Άλμπα.
Η αντίζηλος της Μπρίντεϊ Σπίαρς έχει στην κατοχή της ένα όπλο που δεν διαθέτει πλέον η  
άλλη. Όχι, δεν είναι το ταλέντο, ούτε η ψυχική ηρεμία. Από πολύ νωρίς η Κριστίνα Αγκιλέρα  
έχει βάλει υψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά την θέα από πίσω. Πολύ ψηλά.
Αχ τώρα γιατί  με βάζετε  να διαλέξω; Δε λέω και  αυτός  εδώ ο πισινός είναι  όπως θα τον  
επιθυμούσε κάθε γυναίκα. Εννοώ, τα καλλίγραμμα οπίσθια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Απορείτε σε ποια μπορεί να ανήκει αυτή η πίσω πλευρά;  Εμείς γιατί είμαστε εδώ βρε παιδιά;  
Για να σας λύσουμε κάθε είδους απορία. Για δείτε καλά: Σε ποια θα μπορούσε να ανήκει; Για  
ξαναδείτε. Καλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Στην Έϊμι Γουάνχάουζ. 
Μωρέ, μπράβο οπίσθια! Ανορθωμένοι γλουτοί, ίχνος κυτταρίτιδας και καλλίγραμμα πόδια. Για  
την ηλικία της μη μου πείτε, κρατιέται σούπερ. Σε ποια αντιστοιχεί άραγε αυτός ο κ… (ηχητική 
κάλυψη από το κανάλι); Είναι της Τζένιφερ Άνιστον.
Καυτός, στρογγυλός θεός του κόσμου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτός ο ποπός. Φυσικά  
είναι της Εύας Λογγόρια.
Το μαγιό προσπαθεί να τον κρύψει. Αυτός όμως δεν θέλει να κρυφτεί. Τι είναι; Μα φυσικά ο  
πισινός της Λίντσεϊ Λόχαν.
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Είναι μικρός αλλά ωραίος. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μικρό μπλουμ σε μια μικρή πισίνα,  
δείτε τον ποπό της Χάιντι Κλουμ.
Την χαρακτηρίζουν ως την πιο κακομαθημένη από όλες. Τον τίτλο όμως της γυναίκας που  
διαθέτει πλούσια προσόντα όσον αφορά την πίσω όψη μάλλον δεν πρόκειται να τον κερδίσει  
ποτέ. Ο λόγος για αυτόν εδώ τον πισινό που ανήκει στην Πάρις Χίλτον.
Και ναι, είναι η ώρα να δανειστώ μια από τις αγαπημένες ατάκες του Νάσου, ξέρετε καλέ, του  
Γουμενίδη: «τύφλα να’ χουν τα ζωύφια όταν έχεις τέτοια σωσίβια». Για να το λέει, κάτι ξέρει ο  
ναυαγοσώστης. Κάπως έτσι είναι τα οπίσθια της Πηνέλοπε Κρουζ. 
Τον έχεις ή δεν τον έχεις. Εκεί όπου ο πλαστικός χειρουργός δεν έχει πολλά περιθώρια, οι  
διάσημες γυναίκες επιδεικνύουν με καμάρι και άνεση τα πίσω προσόντα τους, σκορπίζοντας  
τον φθόνο στις κοινές θνητές και τον πόθο στα μάτια αμέτρητων ανδρών.

Πρόκειται περί εκπομπής η οποία προβλήθηκε από της 13:14 έως της 16:00 ώρας, 
δηλαδή σε ώρες παιδικής τηλεθέασης.  ΄Εγινε συζήτηση για τα οπίσθια γυναικών και 
προβλήθηκαν κατά τρόπο προκλητικό με ενδείξεις «τα ωραιότερα και τα χειρότερα 
οπίσθια της  showbiz».  Πλέον τούτου κατά τη διάρκεια της προβολής των εικόνων 
έγινε  και  κριτική  με  λέξεις  όπως  «καυτός  στρογγυλός  θεός  του  κόσμου», 
«ανορθωμένοι  γλουτοί»,  «μωρέ μπράβο οπίσθια» και άλλες συναφείς  φράσεις.  Η 
εκπομπή  προβλήθηκε με την ένδειξη «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» ενώ ως εκ του περιεχομένου της  θα έπρεπε να προβληθεί  με  την 
ένδειξη «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ» και εκ τούτου 
μετά  την  22:30  ώρα.   Η  εκπομπή  δεν  έχει  την  από  το  Σύνταγμα  προβλεπομένη 
ποιοτική  στάθμη  που  επιβάλει  η  κοινωνική  αποστολή  της  τηλεόρασης  και  η 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και πάντοτε ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου 
και η προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.   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 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, 
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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 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο 
καθορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.  

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 30.000 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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