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Σήμερα  ημέρα  Πέμπτη  27  Μαρτίου  2014  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 23.12.2013 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού 
ALPHA CHANNEL, κατά της 198/8.4.2013 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

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 και  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄ αριθμ. 198/8.4.2013 απόφαση 
του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν 
καταγγελίας της 4ης ειδικής ανακρίτριας, Δήμητρας Αυγουστοπούλου. Πρόκειται περί 
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δημοσιογραφικής εκπομπής η οποία ασχολήθηκε, κατά την τηλεπαρουσιάστρια, με 
έγκλημα απαγωγής και  εξαφανίσεως  νεαρού προσώπου από αδίστακτη συμμορία. 
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο συλληφθείς Πέτρος Μιχαλεάκος αναφέρθηκε ως 
«άνθρωπος που σχεδίασε και εκτέλεσε την απαγωγή» και κατωτέρω ότι «οργάνωσε 
την  απαγωγή»,  ότι  είναι  «ο  εγκέφαλος  της  απαγωγής»  και  με  άλλες  παρόμοιες 
φράσεις.  Είναι  αληθές  ότι  ενίοτε  το εν λόγω πρόσωπο αναφέρεται  ως  φερόμενος 
εγκέφαλος, γενικώς όμως από την εκπομπή ανακύπτει βεβαιότητα ότι πρόκειται περί 
προσώπου το οποίο διέπραξε το έγκλημα, κατά παράβαση του κανόνος δικαίου κατά 
το οποίο ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος έως της καταδίκης του. Όμως πλέον 
τούτου, ενώ στις δημοσιογραφικές εκπομπές, όπως η ελεγχομένη, απαγορεύεται  η 
τοποθέτηση προϊόντος, προβλήθηκε η ένδειξη «εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντος» 
και στη συνέχεια η επωνυμία της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία 
είχε  εκδώσει  γεωγραφικό χάρτη της  Αττικής,  ο  οποίος  χρησιμοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της εκπομπής». Με βάση αυτές τις παραδοχές επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό 
σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των  15.000  ευρώ. Όμως  εκ  των 
υποβληθέντων  στοιχείων  προέκυψε  ότι  η  εκπομπή  πραγματοποίησε  μια 
συγκεκριμένη έρευνα, χωρίς να παραβιάσει το τεκμήριο της αθωότητος ούτε να γίνει 
υποκατάσταση των ανακριτικών αρχών ή τοποθέτηση προϊόντος. Επομένως πρέπει 
να  γίνει  δεκτή  η  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας,  να  ανακληθεί  η  υπ’  αριθμ. 
198/8.4.2013 απόφαση του ΕΣΡ και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Μειοψήφησαν ο 
Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά 
τους οποίους η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και θα έπρεπε να 
απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται  την  αίτηση  θεραπείας της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού 
σταθμού  ALPHA CHANNEL,  κατά  της  υπ’  αριθμ.  198/8.4.2013  αποφάσεως 
αυτού.

2. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 198/8.4.2013 απόφαση αυτού.

3. Θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  27η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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