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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 7.2.2006 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
EXTRA CHANNEL-3 κατά της 305/23.8.2005 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2006. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται 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 ραδιοφωνικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
 
 
 
Αιτιολογικό 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου 
του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την 
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υπ’ αριθ. 305/23.8.2005 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής πραγµατικά 
περιστατικά:  «Κατά το από 13.2.2005 έως 25.2.2005 χρονικό διάστηµα, διαρκούσης 
της εκποµπής του τηλεοπτικού σταθµού µε τον τίτλο ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ, 
προβαλλόταν στο µισό της οθόνης φωτογραφία του ∆ηµάρχου Πειραιώς Χρήστου 
Αγραπίδη και στο άλλο µισό κυλιοµένη αγγελία η οποία είχε ως εξής: «Σε λίγες µέρες 
συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην εκποµπή ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ, ο βίος 
και η πολιτεία του ∆ηµάρχου Πειραιά Αγραπίδη και των αδελφών του !  ΄Ενας 
φάκελος φωτιά που θα συγκλονίσει».  Παρά την τοιαύτη εξαγγελία, δεν 
επακολούθησαν συγκλονιστικές αποκαλύψεις, ούτε στοιχεία του προαναφερθέντος 
φακέλου.  Ασφαλώς πρόκειται περί εκποµπής η οποία προσέβαλλε την 
προσωπικότητα την τιµή και την υπόληψη του ως άνω ∆ηµάρχου σε όλο το 
πανελλήνιο και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση αυτής µε την από το άρθρο 9 παρ. 
5 του Π.∆. 100/2000 προβλεποµένη διαδικασία.  Τούτο δε διότι η ως άνω 
επανειληµµένη ανακοίνωση δηµιούργησε αµφιβολίες περί της εντιµότητος του ως 
άνω προσώπου οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν µε µία ανακοίνωση 
επανορθώσεως του τηλεοπτικού σταθµού ή µε µία απολογητική εµφάνιση του 
∆ηµάρχου Πειραιώς από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθµό». Με βάση αυτά τα 
πραγµατικά περιστατικά το Ε.Σ.Ρ. έχει έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 40.000 ευρώ.   Είναι αληθές ότι µε την από 
30.12.2005 σύµβαση µεταξύ του εκπροσώπου της ως άνω εταιρεία και του ∆ηµάρχου 
Πειραιώς, ο τηλεοπτικός σταθµός ανέλαβε την υποχρέωση όπως προβάλλει 
επανορθωτική δήλωση µε το κατωτέρω περιεχόµενο: «Μετά από την ολοκλήρωση 
της δηµοσιογραφικής έρευνας από δηµοσιογραφικό επιτελείο του σταθµού EXTRA 
CHANNEL 3 σχετικά µε πληροφορίες και καταγγελίες που είχαν περιέλθει στους 
υπεύθυνους της εκποµπής «Στον Ιστό της Αράχνης» και αποτέλεσαν τη βάση για την 
προαναγγελία εκποµπής µε δήθεν αποκαλύψεις σε βάρος του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. 
Χρήστου Αγραπίδη, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν αναληθείς, 
προερχόµενες από πηγές αµφισβητούµενης φερεγγυότητας.  Για το λόγο αυτό, η 
∆ιοίκηση του EXTRA CHANNEL 3 αποφάσισε να µην προχωρήσει στη µετάδοση 
της εν λόγω εκποµπής, δεδοµένου ότι ο σταθµός τηρεί απαρέγκλιτα τη 
δηµοσιογραφική δεοντολογία και υπηρετεί την αντικειµενική και ορθή 
δηµοσιογραφία, µε την οποία δεν συνάδουν οι ως άνω ανακριβείς πληροφορίες.  Το 
EXTRA CHANNEL 3 δηλώνει ότι τιµά και σέβεται το πρόσωπο του ∆ηµάρχου 
Πειραιά κ. Χρήστου Αγραπίδη και την πολυετή παρουσία του στο χώρο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης». Ο τηλεοπτικός σταθµός προέβαλλε κατά την 8.1.2006, 15.1.2006, 
και 22.1.2006 την ως άνω δήλωση και ο ∆ήµαρχος Πειραιώς µε την από 2.2.2006 
δήλωσή του προς το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών παραιτήθηκε αγωγής προς 
αποζηµίωσή του κατά της ως άνω εταιρείας.  Πρόδηλον είναι ότι πρόκειται περί 
συµβιβασµού αστικής διαφοράς ο οποίος δεν αναιρεί την σοβαρότητα της γενοµένης 
εκτροπής του τηλεοπτικού σταθµού για την οποία έχει επιβληθεί η προαναφερθείσα 
διοικητική κύρωση.  Ενόψει τούτων, η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία 
αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Νέστωρ 
Κουράκης κατά τον οποίο το πρόστιµο θα έπρεπε να µειωθεί στο ποσόν των 20.000 
ευρώ και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τον οποίο η αίτηση θεραπείας θα έπρεπε 
να γίνει δεκτή. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΕΞΤΡΑ 
ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 κατά της 305/23.8.2005 κυρωτικής 
αποφάσεως αυτού. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η Φεβρουαρίου 2006. 

 
 

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