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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης  και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL    ιδιοκτησίας της 
εταιρείας  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 18ην Ιανουαρίου 2005. 

 
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.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Κανονισµού 2/1991, κατά το οποίο πρέπει να αποφεύγεται 
η ζωντανή συνέντευξη µε τροµοκράτες, ούτε να παρέχεται δυνατότητα να 
απευθύνονται προς το κοινό προς επιβολή των σκοπών τους. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 13 παρ. 3 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η δηµοσιογραφική 
έρευνα δεν πρέπει να υποκαθιστά τις αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές. 
 
ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 

 
Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού ΑLTER CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Κατά τις πρωϊνές ώρες της 15.12.2004 εκδηλώθηκε λεωφορειοπειρατεία , 
η οποία πραγµατοποιήθηκε από δύο αλλοδαπούς. Ο οδηγός του λεωφορείου είχε την 
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πρόνοια να σταθµεύσει το όχηµα, να πάρει τα κλειδιά του οχήµατος και να εξέλθει εξ 
αυτού, οπότε το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και δεν υπήρχε δυνατότητα 
κινητοποιήσεως αυτού  από τους τροµοκράτες ή από επιβάτη έχοντα την ικανότητα 
οδηγήσεως. ΄Ετσι επιτεύχθηκε η περικύκλωση του λεωφορείου, η αποµόνωση της 
περιοχής και η περιέλευση των τροµοκρατών σε αδυναµία και απόγνωση. Παρά 
ταύτα κατά την 19:55 ώραν διαρκούντος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του 
τηλεοπτικού σταθµού ο τηλεπαρουσιαστής Ν. Ευαγγελάτος είχε απευθείας 
συνέντευξη µε έναν εκ των τροµοκρατών η οποία έχει ως εξής: 
 
«∆ηµοσιογράφος: «Ναι, ποιος είναι;» 
∆ράστης: «Ο Ρώσος είµαι» 
∆ηµοσιογράφος: «Εσύ είσαι ο Χασάν;» 
∆ράστης: «Ναι, ναι». 
∆ηµοσιογράφος: «Είσαι ο πειρατής, έτσι δεν είναι;» 
∆ράστης: «Ναι, ναι». 
∆ηµοσιογράφος: «Τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα;» 
∆ράστης: «Λοιπόν εγώ θα περιµένω µέχρι 08.00 το πρωί αύριο που θα ανοίξουν οι 
τράπεζες και 08.00 το πρωί θα ανάψω τη φυτίλα αν δεν έχουν τα λεφτά και οδηγό. 
Αυτό ξεκάθαρα». 
∆ηµοσιογράφος: «Μέχρι τώρα έχεις αφήσει αρκετούς ανθρώπους». 
∆ράστης: «Ναι αλλά δεν αφήνω άλλους». 
∆ηµοσιογράφος: «Γιατί δεν αφήνεις άλλους;» 
∆ράστης: «Όχι άλλους, τέρµα δεν αφήνω. Λοιπόν κλείνω, δεν αφήνω άλλους, 
γεια».» 
 
Αναµφισβητήτως πρόκειται περί συνεντεύξεως µε τροµοκράτες, δια της οποίας 
επεδίωξαν την επιβολή των σκοπών τους, δηλονότι της µεταφοράς τους σε τόπο προς 
διαφυγή τους και σε κάθε περίπτωση  περί συνεντεύξεως  η οποία υποκατέστησε τις 
µόνες αρµόδιες προς τούτο αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές. Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι µετά τη σύλληψη των τροµοκρατών τόσο ο έχων την ευθύνη προς επιτυχή 
περάτωση της πειρατείας αστυνοµικός, όσο και ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως 
δήλωσαν ότι η παρέµβαση των δηµοσιογράφων δηµιούργησε κίνδυνο αποτυχίας των 
αστυνοµικών αρχών µε άδηλα αποτελέσµατα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον ως άνω ραδιοφωνικό σταθµό η κύρωση του προστίµου. 
 
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Ροδόλφος 
Μορώνης, κατά τους οποίους για την ως άνω εκτροπή θα έπρεπε να επιβληθεί η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 10,6 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εξ 61.354.439 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 7.965.450,40 
ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό,  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, 113/3.12.2002, 120/17.12.02, 
128/8.1.2003, 136/14.1.2003, 137/14.1.2003, 175/4.2.2003, 176/4.2.2003, 
180/18.2.2003, 182/25.5.2003, 203/1.4.2003, 212/1.4.2003, 217/8.4.2003, 
274/20.5.2003, 279/27.5.2003, 334/22.7.2003, 349/19.8.2003, 368/4.11.2003, 
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369/4.11.2003, 370/4.11.2003, 392/10.12.2003, 13/201.2004, 19/27.1.2004, 
24/27.1.2004, 46/17.2.2004, 63/10.3.2004, 129/11.5.2004, 152/25.5.2004, 
263/14.9.2004, 311/26.10.2004, 345/16.11.2004, 347/16.11.2004, 366/23.11.2004, 
399/14.12.2004, 401/14.12.2004, 403/21.12.2004, 414/21.12.2004, 2/4.1.2005, 
32/8.2.2005, 33/8.2.2005,49/15.2.2005 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν 
λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 

Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΑLTER CHANNEL    ιδιοκτησίας της 
εταιρείας  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε    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 εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι 
Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής 40, µε ΑΦΜ 094284618, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ 
ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην 
οδό Παπανδρέου 1, µε ΑΦΜ 030984019, ∆.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ως Πρόεδρο 
του ∆.Σ, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 15η Φεβρουαρίου 2005. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
           
 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 

 3


