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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Οκτωβρίου  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.  

 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 3η Οκτωβρίου 2006. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους.  
 
II. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο 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 µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
ΙΙΙ. Τα άρθρα 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.∆/τος 77/2003 κατά τα οποία δεν πρέπει 
να µεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί ενώ εξάλλου ειδήσεις και 
σχόλια πρέπει να διακρίνονται, αλλά υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν 
παρουσιάζονται ως γεγονότα. 
 
IV. 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 
 
Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν του από 22.9.2006 εγγράφου της 
Κοινοβουλευτικής οµάδας του Συνασπισµού αποτελουµένης από τον Α.Αλαβάνο, 
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Γ.∆ραγασάκη, Φ.Κουβέλη, Ν.Κωνσταντόπουλο, Θ.Λεβέντη, Α. Ξηροτύρη – 
Αικατερινάρη και τον ευρωβουλευτή ∆.Παπαδηµούλη.  Εκ των στοιχείων του 
φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία 
ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθµού ALPHA, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων  που 
µεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό κατά την 20.9.2006, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:   Κατά την διάρκεια εν λόγω δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού, 
έγινε αναφορά στην λειτουργία καρτέλ στη χώρα µας και εντεύθεν στην 
δυσλειτουργία του ελευθέρου ανταγωνισµού.  Επακολούθησε συζήτηση µε 
συµµετοχή τριών παρεµβάντων πολιτικών προσώπων, µεταξύ των οποίων και του 
προαναφερθέντος ευρωβουλευτή του Συνασπισµού και ενός δηµοσιογράφου, ο 
οποίος  παρέσχε την πληροφορία ότι επιχειρηµατίες του είχαν δείξει προσωπικά 
λίστες, στις οποίες αναφέρονταν µε λεπτοµέρειες ονόµατα βουλευτών από όλους τους 
πολιτικούς χώρους εκτός του κοµµουνιστικού όµµατος, τους οποίους είχαν 
χρηµατίσει. Το κρίσιµο απόσπασµα του σχολίου του δηµοσιογράφου και ο 
επακολουθήσας διάλογος, έχει ως εξής:   
- Τριανταφυλλόπουλος : Εγώ δυο φορές υπήρξα µάρτυρας επιχειρηµατιών µε λίστα 
που είχε βουλευτές στο pay roll. Και µου έδειχνε πόσο έπαιρνε ο καθένας, και από τα 
άλλα κόµµατα δηλαδή δεν είχε µόνο από ένα κόµµα.  Και το έκανε απροκάλυπτα.  Εάν 
αυτό συνέβαινε σε πολιτισµένη χώρα της Ευρώπης …  
- ∆.Παπαδηµούλης: Από όλα; 
- Τριανταφυλλόπουλος : Ναι, δυστυχώς.  Εκτός από το ΚΚΕ κ.Παπαδηµούλη.  Και από 
το Συνασπισµό µου έδειχνε. 
- ∆.Παπαδηµούλης: Είχε από τον Συνασπισµό; 
- Τριανταφυλλόπουλος : Βεβαίως, δυστυχώς και από τον Συνασπισµό. 
- ∆.Παπαδηµούλης: Μπορείτε να µου δώσετε τα ονόµατα κ. Τριανταφυλλόπουλε; 
- Τριανταφυλλόπουλος :Μόνο από το ΚΚΕ δεν είχε. Ορίστε; 
- ∆.Παπαδηµούλης: Μπορείτε να µου δώσετε τα ονόµατα; 
- Τριανταφυλλόπουλος :Μπορώ να σας δώσω τον επιχειρηµατία 
- ∆.Παπαδηµούλης: Και τα ονόµατα.  ΄Όταν αναφέρεστε σε ένα κόµµα… 
- Τριανταφυλλόπουλος : Τον επιχειρηµατία να σας δώσω.  Και ονόµατα και ό,τι άλλο 
θέλετε. 
- ∆.Παπαδηµούλης: Τα ονόµατα, γιατί εγώ αυτό το αµφισβητώ. 
- Τριανταφυλλόπουλος :΄Εχετε δικαίωµα να το αµφισβητείτε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι 
εγώ εντυπωσιάστηκα. 
- ∆.Παπαδηµούλης:. …και τις εύκολες γενικεύσεις ότι «όλοι», να τις αποφεύγετε. 
- Τριανταφυλλόπουλος : ΄Όχι, το «όλοι» δεν είναι, σας λέω ότι µόνο από το ΚΚΕ δεν 
µου έδειξε.  Σας το λέω και εγώ δεν έχω καµία … το γνωρίζετε, δεν έχω τις καλύτερες 
σχέσεις µε την ηγεσία.  Με το ΚΚΕ έχω, µε την ηγεσία δεν έχω. 
- ∆.Παπαδηµούλης: Επειδή εγώ τώρα εκπροσωπώ τον Συνασπισµό, σας παρακαλώ, 
αυτό που είπατε για τον Συνασπισµό να το προχωρήσετε και µε ονόµατα. 
- Τριανταφυλλόπουλος : Σας είπα ότι καλά κάνετε και το λέτε. 
- ∆.Παπαδηµούλης: ΄Εχετε την υποχρέωση. 
- Τριανταφυλλόπουλος : …δηµοσίως.  Μπορούµε τώρα να συνεχίσουµε, να ακούσετε 
και άλλα πράγµατα: 
- ∆.Παπαδηµούλης: Βεβαίως.  Στα υπόλοιπα, συµφωνούµε. 
Επακολούθησε συζήτηση επί άλλων θεµάτων.   
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Ο εν λόγω δηµοσιογράφος, όπως προκύπτει και εκ της ιστοσελίδας του τηλεοπτικού 
σταθµού, είναι ένας εκ των τεσσάρων δηµοσιογράφων οι οποίοι επί µονίµου βάσεως 
εµφανίζονται στο κεντρικό δελτίο αυτού.  ∆εν πρόκειται περί τρίτου παρεµβαίνοντος, 
αλλά περί προστηθέντος του τηλεοπτικού σταθµού, ο οποίος ενέχεται δια κάθε 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας από τον προστηθέντα δηµοσιογράφο.  
Η αναφορά, κατά τρόπο απαξιωτικό για όλους τους βουλευτάς του ελληνικού 
κοινοβουλίου, εκτός εκείνων που ανήκουν στο Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος, 
άνευ επικλήσεως συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων, έγινε χωρίς αίσθηµα 
ευθύνης και δηµιούργησε σύγχυση στο εκλογικό σώµα.   Το ζήτηµα έχει καταστεί 
εντονότερο µετά την παρέµβαση του ευρωβουλευτού του Συνασπισµού και την 
αξίωσή του να αναφερθούν τα στοιχεία των εµπλεκοµένων βουλευτών του εν λόγω 
πολιτικού κόµµατος, ως εκ του ότι ο αριθµός των βουλευτών αυτού, είναι εν τω 
συνόλω τους έξι και εντεύθεν η απαξίωσή τους εντονοτέρα.  Πρόκειται περί σοβαράς 
εκτροπής, η οποία θίγει την αξιοπιστία του κοινοβουλευτικού συστήµατος και 
εντεύθεν του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η συλλήβδην «ενοχοποίηση» µελών της 
εθνικής αντιπροσωπείας, η προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, οι αναφορές περί 
χρηµατισµού των µελών του κοινοβουλίου µέσω αορίστων, ατεκµηρίωτων και 
συγχρόνως βαρύτατων κατηγοριών, µε συνέπεια τη διαπόµπευση των πολιτικών 
προσώπων, όχι µόνο παραβιάζει κάθε έννοια δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, αλλά 
έχει και ως αποτέλεσµα την απαξίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  
Επακολούθησε συζήτηση επί άλλων θεµάτων και η µετά ταύτα εν σχέσει προς αυτά 
παρέµβαση του κεντρικού τηλεπαρουσιαστού, µε τη φράση: «Πάντως αυτό που λες 
είναι πολύ βαρύ και πρέπει να συνοδευτεί από στοιχεία», αφενός µεν δεν αναφέρεται 
στη προαναφερθείσα επίµαχη συζήτηση και αφετέρου η παρέµβαση του  
τηλεπαρουσιαστού στα υπό του προστηθέντος του τηλεοπτικού σταθµού λεχθέντα, 
δεν αίρει την ευθύνη αυτού. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί αναγκαίο όρο της 
δηµοκρατίας, αλλά δεν συγχωρείται η επίκληση αυτής ως άλλοθι για την 
καταστρατήγηση της ευθύνης από τη χρήση του δηµοσίου λόγου, στο πλαίσιο του 
δηµοκρατικού συστήµατος.  Το επιχείρηµα ότι πρόκειται περί σχολίων δεν 
ανταποκρίνεται στα πράγµατα, γιατί η αναφορά σε συγκεκριµένο περιστατικό (λίστα 
βουλευτών στο pay roll επιχειρηµατία) δεν αποτελεί σχόλιο, αλλά είδηση.    Για την 
εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 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, 328/22.7.2003, 
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, 
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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 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 
500.000 ευρώ.  Μειοψήφησε εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης κατά τον οποίο το 
πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 400.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

Επιβάλλει στην εταιρεία Νοµού Αττικής µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA την 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 500.000 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 Νικόλαου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, κατοίκου Εκάλης Αττικής, 
στην οδό Ειρήνης 5, µε ΑΦΜ 027053828 ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η  Οκτωβρίου 2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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