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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Μαΐου  2007 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.   

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
ALPHA ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Μαρτίου 2007. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ.  2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τo οποίo η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ 
εξάλλου τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, 
ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στο κοινό. 

 
ΙΙΙ.  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. 

 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του της εταιρείας ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού ALPHA, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από 
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µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 13.09.2006 µε παρουσιαστές τους  
Νίκο Χατζηνικολάου, και  Μάρα Ζαχαρέα, προβλήθηκαν τα ακόλουθα:  Στην έναρξη 
του δελτίου, µεταδίδεται ρεπορτάζ σχετικά µε τις συνοµιλίες των κατηγορουµένων 
στο σκάνδαλο εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ πριν συλληφθούν. Στη συνέχεια, ακολουθεί 
συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε έξι παράθυρα. Από την αριστερή 
πλευρά εµφανίζονται οι παρουσιαστές του δελτίου ειδήσεων ενώ από τη δεξιά 
εµφανίζονται στα επάνω παράθυρα οι κύριοι Γ. Τράγκας και Ν. Κακαουνάκης και 
στα κάτω ο κ. Κύρτσος και η κ. Μάνδρου. Στη συνέχεια τη θέση της κ. Μάνδρου στο 
παράθυρο παίρνει ο Μ. Τριανταφυλλόπουλος. Οι ενδείξεις στο κάτω µέρος της 
οθόνης είναι: Ο ALPHA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ - Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ! - 
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Ο Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - «ΜΑΧΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΟΛΑ - ΑΛΛΑ ∆ΥΟ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ - ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 
ΚΑΨΕΙ Ο Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ «ΜΑΤΙ» – 
ΗΤΑΝ Η ΜΕΒΓΑΛ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΕΚΒΙΑΣΑΝ; - ΑΠΕΙΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ Ο 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΚΑΙ Ο «ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ»; - ΟΙ 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Ο 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ     
Ειδικότερα για τον κ. Τσιτουρίδη καταγράφουµε τα ακόλουθα:   
Ν. Χατζηνικολάου: Μάρω, είχαµε όµως και πολιτική κόντρα γύρω από το θέµα. 
Μ. Ζαχαρέα: Έτσι είναι, Νίκο. Αναµενόµενο ήταν να τροφοδοτήσει αυτό το κλίµα 
και σφοδρή κυρίες και κύριοι πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση της διαφθοράς 
στην επιτροπή ανταγωνισµού. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, άφησε αιχµές κατά του 
Σάββα Τσιτουρίδη, ότι ευνόησε µε αποφάσεις του τον κουµπάρο του, έµπορο 
σιτηρών, Κ. Κωνσταντινίδη. Κάλυψη στον υπουργό απασχόλησης παρείχε ο 
Ευάγγελος Αντώναρος. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν δηλώσεις κυβερνητικών 
βουλευτών για το θέµα της διαφθοράς.  
Μεταδίδεται ρεπορτάζ διάρκειας 2΄:10΄΄.  
Σε µαύρο φόντο προβάλλονται πλάνα από τη σύλληψη των κατηγορουµένων για το 
σκάνδαλο εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι 
«Μετωπική για τη διαφθορά». 
Εκφωνητής: «Ξάφνιασε σήµερα τη Βουλή ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης 
επαναλαµβάνοντας τα όσα είπε στο παρελθόν περί διακοµµατικής διαφθοράς ο 
βουλευτής Ευάγγελος Πολύζος και διεγράφη από τη Ν∆». (πλάνο του κ. Βαρβιτσιώτη 
από τη Βουλή – ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης ΣΤΑ … ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ – πλάνο από τη σύλληψη των 
κατηγορουµένων στο σκάνδαλο εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ)  
 Βλέπουµε τον κ. Βαρβιτσιώτη να λέει τα εξής:  
«Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι ζούµε σε κοινωνία αγγέλων και κανένας δεν είπε ότι η 
διαφθορά ανήκει µόνο σε έναν πολιτικό χώρο και δεν εκτείνεται και σε ανθρώπους 
που ψηφίζουν ή στηρίζουν άλλους πολιτικούς χώρους». 
Βλέπουµε τον κ. Καστανίδη να λέει τα εξής:  
«Η ορθή θέση, την οποία, εξέφρασε ότι η διαφθορά είναι ένα οριζόντιο πολιτικό 
φαινόµενο και συνεπώς χτυπά και τις θύρες του κόµµατός του, ελπίζω να µη σηµάνει 
ότι θα έχει την τύχη του κ. Πολύζου». 
Εκφωνητής: «Στο ίδιο πνεύµα και οι δηλώσεις του Γιάννη Μανώλη». 
Ακούµε απόσπασµα δήλωσης του κ. Μανώλη στον ραδιοφωνικό σταθµό ALPHA 
ενώ συγχρόνως έχουµε εικόνα από τη σύλληψη των κατηγορουµένων στο σκάνδαλο 
εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ:  

 2



«Είναι άδικο να είναι ο κ. Πολύζος εκτός πολιτικής στην ουσία και εκτός Ν∆ γιατί 
είπε τα αυτονόητα. Εγώ τα έχω πει εκατό χιλιάδες φορές και πολύ περισσότερα γιατί 
υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε στα κόµµατα για να κερδίσουν. Το λάθος είναι 
υπουργών ή κυβερνητικών παραγόντων, που έναν άνθρωπο µπορεί να τον βάλουν και 
σε πέντε θέσεις». 
Εκφωνητής: «Το σκάνδαλο της επιτροπής ανταγωνισµού έχει προκαλέσει εκνευρισµό  
στην κυβέρνηση αλλά και οργή για τον Παναγιώτη Αδαµόπουλο». (ένδειξη στο κάτω 
µέρος της οθόνης: ΟΡΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟ) 
Ακούµε απόσπασµα δήλωσης του κ. Αλογοσκούφη στον ραδιοφωνικό σταθµό 
ALPHA: «Έγιναν κάποιες επιλογές, µε κάποιες διαδικασίες, µε κάποιον άνθρωπο που 
φαινόταν να έχει τα προσόντα και βγήκε σκάρτος. Σάπια µήλα δυστυχώς υπάρχουνε 
παντού».  
 Βλέπουµε τον κ. Γιακουµάτο να λέει τα εξής:  «Τα τσιµπούρια, που παρασιτικά 
ρούφαγαν το αίµα του ελληνικού λαού, αποδίδονται εκεί που πρέπει στη 
δικαιοσύνη».  
Εκφωνητής: «Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την επιλογή Αδαµόπουλου; ρωτήθηκε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος». (πλάνο από τη σύλληψη των κατηγορουµένων στο 
σκάνδαλο εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ)  
Βλέπουµε τον κ. Αντώναρο να λέει τα εξής: «∆ε βλέπω να υπάρχει. Όχι». 
Εκφωνητής: «Όµως η αντιπολίτευση επέµεινε ότι οι ευθύνες αγγίζουν υπουργούς». 
(οι ενδείξεις στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ και ΠΑΣΟΚ: ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ “ΑΓΓΙΖΕΙ” 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ) 
Βλέπουµε τον κ. Όθωνα να λέει τα εξής: «∆εν ήταν µόνο κουµπάρος, ήταν και 
κουµπαράς». 
Βλέπουµε τον κ. Κουλούρη να λέει τα εξής: «Είναι κυβέρνηση µαφίας των 
κουµπάρων και των συγγενών». 
Εκφωνητής: «Λίγο αργότερα ο Σάββας Τσιτουρίδης έδινε απαντήσεις σε όσους 
αφήνουν αιχµές εναντίον του για τις εισαγωγές σιτηρών επί θητείας του στο 
υπουργείο γεωργίας, υπόθεση στην οποία ενεπλάκη ο συλληφθείς έµπορος σιτηρών 
και κουµπάρος του Κώστας Κωνσταντινίδης». (πλάνο του κ. Τσιτουρίδη και εικόνα 
από τη σύλληψη των κατηγορουµένων στο σκάνδαλο εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ – 
ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆Η ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΧΜΕΣ)            
Βλέπουµε τον κ. Τσιτουρίδη να λέει τα εξής: «Ως αρµόδιος υπουργός της γεωργίας 
είχα απαγορεύσει σε µια κρίσιµη περίοδο τις εισαγωγές δηµητριακών από τρίτες 
χώρες…» 
Βλέπουµε τον κ. Αθανασάκη να λέει τα εξής: «Είχαµε ακούσει προεκλογικά για 
αγγέλους και αρχαγγέλους. Κανείς δε µας είχε πει για κουµπάρους».  
Εκφωνητής: «Η Αλέκα Παπαρήγα µίλησε για διακοµµατική κόντρα». (ένδειξη στο 
κάτω µέρος της οθόνης ΠΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΑΣΟΚ) 
Βλέπουµε την κ. Παπαρήγα να λέει τα εξής:  
«Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια πολλές φορές είναι στη λογική ο ένας να βγάλει τα 
άπλυτα του άλλου».  
Βλέπουµε τον κ. Αλαβάνο να λέει τα εξής: «Η ελληνική κοινωνία ζει σε µια 
ατµόσφαιρα πολιτικοηθικής χωµατερής…»   
Στο 18ο λεπτό της µαγνητοταινίας καταγράφουµε τα εξής:  
Ν. Χατζηνικολάου: Να πάµε στο Γιώργο Κούρο, Μάρα Ζαχαρέα. Έχει 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το διορισµό του Αδαµόπουλου στη θέση του γενικού 
διευθυντή της Επιτροπής. 
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Μ. Ζαχαρέα: Γιώργο, φαίνεται ότι υπήρξε µια φωτογραφική διάταξη ειδικά για τον κ. 
Αδαµόπουλο. (ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ)  
Γ. Κούρος: Ακριβώς. Φαίνεται ότι η προκήρυξη που έχουµε, πρόσκληση για  
πλήρωση µιας θέσης γενικού διευθυντή, δεν ξέρω αν µπορεί να τη δείξει εδώ η 
κάµερα, (ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης Ο ALPHA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ) που την 
έχουµε στα χέρια µας, την έχει ο ALPHA, έχει ένα πολύ µεγάλο κενό. Στις 
προϋποθέσεις για τους υποψηφίους, αφού λέει ότι για τη θέση του γενικού διευθυντή, 
πανεπιστηµιακός τίτλος, µεταπτυχιακός, επαγγελµατική εµπειρία, καλή γνώση και 
άριστη γνώση αγγλικών, πουθενά δεν αναφέρει ότι πρέπει να έχει εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις. (ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης Ο ALPHA 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ – ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) 
Είναι µεγάλο το κενό, γιατί ξέρουµε ότι σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες 
που ελέγχονται τελοσπάντων από το δηµόσιο χρειάζεται κάποιος για να προσληφθεί 
να έχει κάνει το στρατό του. (ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης Ο ALPHA 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ – «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ) 
Από την άλλη βέβαια, πολλοί ισχυρίζονται ότι ο κ. Αδαµόπουλος ήταν στο εξωτερικό 
και θα µπορούσε να έχει πάρει µια άλλη υπηκοότητα. Είναι χαρακτηριστικό. Έχουµε 
και άλλο χαρτί. Έχουµε προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων 
προϊσταµένων, όπου δείχνει εδώ ότι ακριβώς η στρατιωτική θητεία είναι απαραίτητη. 
(ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης Ο ALPHA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ – ΠΕΡΙΕΡΓΗ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) 
Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουνε 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και αν είναι υπήκοοι άλλου κράτους-
µέλους δεν χρειάζεται. Εποµένως και Βέλγος να ήταν ο κ. Αδαµόπουλος θα 
µπορούσε να είχε µπει η διάταξη και να µην πηγαίνει στρατό. Είναι καθαρά 
φωτογραφική όπως ισχυρίζονται και γεννώνται πολλά ερωτηµατικά για την 
πρόσληψή του. (ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης Ο ALPHA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ – 
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ) 
Στη συνέχεια µεταδίδεται ρεπορτάζ µε τίτλο «ΟΣΜΗ» ΣΚΑΝ∆ΑΛΩΝ – ΚΟΝΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ. 
Ακολουθεί συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε έξι παράθυρα. Από την 
αριστερή πλευρά εµφανίζονται οι παρουσιαστές του δελτίου ειδήσεων ενώ από τη 
δεξιά εµφανίζονται στα επάνω παράθυρα οι κύριοι Α. Λυκουρέντζος και Χ. 
Καστανίδης και στα κάτω ο κ. Ν. Κακαουνάκης και ο  κ. Τριανταφυλλόπουλος. Οι 
ενδείξεις στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΥΣ «ΚΑΙΝΕ» ΟΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – ΠΑΣΟΚ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ.  
Ειδικότερα για τον κ. Τσιτουρίδη καταγράφουµε τα εξής:   
Χ. Καστανίδης: Εγώ παραδείγµατος χάριν δεν πιστεύω –και θα µπορούσε κανένας να 
θεωρηθεί ότι αυτό είναι µεγαλοθυµία, δεν είναι – αλλά δεν πιστεύω ότι ένας 
υπουργός, στην προκειµένη περίπτωση ο κ. Τσιτουρίδης, επειδή είναι απλώς 
κουµπάρος µε κάποιους από αυτούς, σηµαίνει ότι έχει και οποιαδήποτε γνώση των 
περιστατικών. 
Στις 44΄:40΄΄ (ένδειξη µαγνητοταινίας) µεταδίδεται ρεπορτάζ διάρκειας δύο λεπτών.  
Προβάλλεται πλάνο από τη σύλληψη των κατηγορουµένων στην υπόθεση εκβίασης 
της ΜΕΒΓΑΛ  µε ένδειξη ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ.  
Εκφωνητής: «Ο εκτελωνιστής Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, που στις εικόνες 
βλέπετε να παρίσταται σε συνάντηση του νοµάρχη Θεσσαλονίκης µε το προεδρείο 
του συλλόγου «Χαµόγελο του παιδιού» αλλά και να παρευρίσκεται στα εγκαίνια της 
∆ΕΘ στο πλευρό του Παναγιώτη Ψωµιάδη εκτός από στενός συνεργάτης του 
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νοµάρχη, διατέλεσε και πρώην πρόεδρος της ΝΟ∆Ε». (πλάνα του κ. 
Αναγνωστόπουλου – ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΩΝ 
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΟΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η … ΑΠΛΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ) 
∆ίπλα σε φωτογραφία του κ. Αναγνωστόπουλου από τη σύλληψη, προβάλλονται και 
οι ιδιότητες που ανέφερε ο εκφωνητής)  
Εκφωνητής: «Το 2004 ο τότε υπουργός γεωργίας, Σάββας Τσιτουρίδης τον διόρισε 
σύµβουλο του στο υπουργείο ενώ τον Ιούνιο του  2006 τον τοποθέτησε στο 
διοικητικό συµβούλιο του ΙΚΑ µε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της 
κυβερνήσεως (εµφανίζεται το εν λόγω Φ.Ε.Κ) αλλά και ως πρόεδρο στο ταµείο 
προσωπικού των επιµελητηρίων». (εµφανίζονται οι φωτογραφίες των κυρίων 
Τσιτουρίδη και Αναγνωστόπουλου µε λεζάντες µε τα ονόµατα τους και ανάµεσά τους 
οι ενδείξεις → 2004 υπ. Γεωργίας → 2006 ΙΚΑ-ΕΤΕΜ → 2006 Πρ. Ταµείου Προσ. 
Επιµελητηρίων)  
∆ηµοσιογράφος: «Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ήταν κορυφαίο στέλεχος της Ν∆ 
µε µεγάλη δράση στη βόρεια Ελλάδα. Είχε εξαιρετικές σχέσεις µε το νοµάρχη 
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ψωµιάδη, είχε συνεργαστεί όµως και µε τον υπουργό 
απασχόλησης Σάββα Τσιτουρίδη». 
Εκφωνητής: «Το γραφείο του εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται δίπλα στο 
γραφείο του εµπόρου Κώστα Κωνσταντινίδη». (πλάνο από τα γραφεία, κοντινό 
πλάνο στην ταµπέλα έξω από το γραφείο του κ. Αναγνωστόπουλου) 
Βλέπουµε µία κοπέλα, προφανώς από κάποιο γραφείο µέσα στο ίδιο κτίριο να λέει τα 
εξής: «Εγώ τον έβλεπα µεσηµέρια, µεσηµεριανές ώρες». 
Εκφωνητής: «Ο έµπορος σιτηρών, Κώστας Κωνσταντινίδης εκτός από τον 
Παναγιώτη Αδαµόπουλο, έχει κουµπάρο και τον υπουργό απασχόλησης Σάββα 
Τσιτουρίδη». (∆ίπλα σε φωτογραφία του κ. Κωνσταντινίδη από τη σύλληψη 
προβάλλονται και οι ιδιότητες που ανέφερε ο εκφωνητής)  
Εκφωνητής: «Βρέθηκαν µαζί στις Βρυξέλλες το 1994, όταν ο Σάββας Τσιτουρίδης 
εργαζόταν εκεί, ενώ ο έµπορος οκτώ χρόνια µετά βοήθησε τον υπουργό απασχόλησης 
στην προεκλογική του εκστρατεία στο Κιλκίς». (εµφανίζονται οι φωτογραφίες των 
κυρίων Τσιτουρίδη και Κωνσταντινίδη µε λεζάντες µε τα ονόµατα τους και ανάµεσά 
τους οι ενδείξεις → 1994 Βρυξέλλες → 2004 Κιλκίς) 
Εκφωνητής: «Οι σιτοπαραγωγοί του νοµού τον κατηγορούν, ότι τους εξαπάτησε στο 
παρελθόν». (πλάνο από το κτίριο, που στεγάζει την ένωση αγροτικών συνεταιρισµών 
Ν. Κιλκίς) 
Βλέπουµε έναν κύριο να λέει τα εξής: «Εµείς εµπιστευόµασταν την ένωση νοµού 
Κιλκίς και τον κ. Κωνσταντινίδη και δίναµε χωρίς να εξετάζουµε ιδιαίτερα τα σιτάρια 
µας…» 
Εκφωνητής: «Ο Παναγιώτης Αδαµόπουλος, διευθυντής της επιτροπής ανταγωνισµού 
και κουµπάρος του Κώστα Κωνσταντινίδη, συνεργάστηκε το 1994 στις Βρυξέλλες µε 
τον Σάββα Τσιτουρίδη». (∆ίπλα σε φωτογραφία του κ. Αδαµόπουλου από τη 
σύλληψη προβάλλονται και οι ιδιότητες που ανέφερε ο εκφωνητής)  
«Εκεί γνώρισε και τον µετέπειτα κουµπάρο του Κώστα Κωνσταντινίδη, ο οποίος 
µεσολάβησε στην υπόθεση δωροδοκίας από τη ΜΕΒΓΑΛ». (εµφανίζονται οι 
φωτογραφίες των κυρίων Τσιτουρίδη και Αδαµόπουλου µε λεζάντες µε τα ονόµατα 
τους και ανάµεσά τους η ένδειξη → 1994 Βρυξέλλες) 
 
Κατά τη διάρκεια του ως άνω δελτίου ειδήσεων ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε ότι το 
έτος 2004 ο τότε Υπουργός Γεωργίας Σάββας Τσιτουρίδης διόρισε τον Παναγιώτη 
Αναγνωστόπουλο ως σύµβουλό του στο ως άνω Υπουργείο, ενώ εξάλλου εν συνεχεία 
ο αυτός εκφωνητής ανέφερε ότι ο Παναγιώτης Αδαµόπουλος, διευθυντής της 
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Επιτροπής Ανταγωνισµού και κουµπάρος του Κώστα Κωνσταντινίδη συνεργάστηκε 
το 1994 στις Βρυξέλλες µε τον Σάββα Τσιτουρίδη.  Βέβαιον είναι ότι αµφότερες οι 
ως άνω αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, διότι ούτε ο Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος διορίστηκε σύµβουλος στο προαναφερθέν Υπουργείο, ούτε ο 
Παναγιώτης Αδαµόπουλος είχε συνεργαστεί στις Βρυξέλλες µε τον προαναφερθέντα 
Υπουργό.  Πρόκειται περί µεταδόσεως πληροφοριών άνευ προηγουµένου ελέγχου και 
του προσήκοντος αισθήµατος ευθύνης, µε αποτέλεσµα τον διασυρµό του 
προαναφερθέντος Υπουργού. Η µετά διήµερον αναφορά στον κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού ότι η δεύτερη των ως άνω πληροφοριών ήταν 
ανακριβής, δεν αίρει την υπαιτιότητα του τηλεοπτικού σταθµού, καθόσον κατά το 
άρθρο 5 παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003 οι ανακρίβειες διορθώνονται «αµέσως» στο 
πλαίσιο της ίδιας ή παρόµοιας εκποµπής.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 13,3 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εξ 105.525.033 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, 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 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται 
στο ποσό των  100.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης 
και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 
30.000 ευρώ και ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης κατά τον οποίο το πρόστιµο θα 
έπρεπε να είναι 80.000.  Για την κατάρτιση πλειοψηφίας ο Πρόεδρος του οποίου η 
ψήφος είναι ασθενέστερη προσεχώρησε κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 
στην επικρατέστερη ψήφο των 100.000 ευρώ.  
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ALPHA 
CHANNEL τη διοικητική κύρωση του προστίµου των  100.000  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 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην 

Αθήνα, στο 40,2 χιλιόµετρο Αττικής Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία, µε 
ΑΦΜ 094438520, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Του  Γεώργιου Σουβατζή του Χαραλάµπους, κατοίκου Παιανίας Αττικής, στο 
40,2ο χλµ της Αττικής οδού, µε ΑΦΜ 022318742 ∆.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Μαΐου 2007. 

  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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