
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  449944//88..1111..22000066  

 
Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστωρ Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό 

της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η Οκτωβρίου  2006. 

 
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.  
 
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 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή 
µεταδίδονται  το όνοµα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του. 
 
V. 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. 
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Αιτιολογικό
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων, που προβλήθηκε την 21.9.2006, προέκυψαν τα ακόλουθα:  ΄Ελαβε χώρα 
συζήτηση για τις καταγγελίες για πιθανολογούµενα σκάνδαλα και την εµπλοκή σε 
αυτά διάφορων πολιτικών παραγόντων. Τη συζήτηση συντόνιζε ο κεντρικός 
παρουσιαστής του δελτίου, µε συµµετοχή σε αυτή δύο πολιτικών και δύο 
δηµοσιογράφων – σχολιαστών του σταθµού. Σε µια στιγµή της συζήτησης ο 
δηµοσιογράφος – σχολιαστής Νίκος Κακαουνάκης ζήτησε από τον προσκεκληµένο 
βουλευτή Μιλτιάδη Έβερτ να τους µιλήσει για µια ιστορία του παρελθόντος γύρω 
από τα καρτέλ των πετρελαίων και να τους πει πόσα χρήµατα είχε «τσεπώσει» τότε ο 
αρµόδιος υπουργός. ∆εδοµένου ότι ο βουλευτής διαβεβαίωσε ότι δεν είχε καµιά 
απολύτως ιδέα για ποια υπόθεση γινόταν η συγκεκριµένη αναφορά, ο δηµοσιογράφος 
έσπευσε να διορθώσει ότι επρόκειτο για ενέργεια υπουργού που είχε ζηµιώσει το 
δηµόσιο µε πολλά δισεκατοµµύρια δραχµές. Απαντώντας µάλιστα στην πρόκληση 
του βουλευτή να είναι πιο συγκεκριµένος και να αναφέρει τον πολιτικό στον οποίον 
αφορούσε η συγκεκριµένη καταγγελία, αποκάλυψε ότι εννοούσε τον πρώην υπουργό  
Στέφανο Μάνο. Παρά όµως τις πιέσεις να παραθέσει στοιχεία για την υπόθεση, 
αρνήθηκε να το κάνει επιφυλασσόµενος να δώσει περαιτέρω λεπτοµέρειες στον 
βουλευτή όταν θα τον ξανασυναντούσε. Το κρίσιµο απόσπασµα έχει ειδικότερα ως 
εξής:     
- Νίκος Κακαουνάκης: Γιατί κύριε Τράγκα δεν ρωτάτε τον καλεσµένο µας να σας 
πει για τα καρτέλ των πετρελαίων και πόσα δισεκατοµµύρια τσέπωσε ένας 
βουλευτής;… 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί λέτε κάτι χωρίς να είστε 
συγκεκριµένος; Έθεσες ερωτήµατα. Σηµαντικότατα. Πες ονόµατα. Σε προκαλώ να 
πεις ονόµατα και εγώ θα τα πάω στη Βουλή. 
- Νίκος Κακαουνάκης: Το θέµα των 45 δις που κέρδισε ένας βουλευτής; Θες να σου 
πω όνοµα; 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Ναι 
- Νίκος Κακαουνάκης: ∆εν τον ξέρεις; 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Όχι. Εγώ δε λέω ψέµατα. Πες το! 
- Νίκος Κακαουνάκης: ∆εν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις σας; 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Ποιανού; 
- Νίκος Κακαουνάκης: ∆ικές σου! 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Τι δηλώσεις, δηλαδή τι; 
- Νίκος Κακαουνάκης: Ότι ένας υπουργός µε τον τρόπο που λειτούργησε ζηµίωσε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε τα πετρέλαια 45 δις. 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Άλλο αν ζηµίωσε ή όχι και άλλο άρπαζε χρήµατα. 
- Νίκος Κακαουνάκης: Θυµάσαι την περίπτωση; Θυµάσαι την περίπτωση; 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Όχι! 
- Νίκος Κακαουνάκης: Ποιος ήταν υπουργός; 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Όχι! 
- Νίκος Κακαουνάκης: Όχι…θα βρω τη δήλωση. Μη φοβάσαι. 
- Νίκος Χατζηνικολάου: Ασθενής µνήµη! 
- Νίκος Κακαουνάκης: Εγώ; 
- Νίκος Χατζηνικολάου: Πολιτική 
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- Μιλτιάδης Έβερτ: Τι εννοείτε κύριε Χατζηνικολάου; 
- Νίκος Χατζηνικολάου: Εννοώ ότι δε θυµάται ούτε ο ένας σας ούτε ο άλλος σας. 
Μου περιγράφετε µια ώρα µια ιστορία για την οποία δεν µου λέει κανείς από τους 
δυο σας όνοµα. 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Μα δεν ξέρω! 
- Νίκος Κακαουνάκης: Με υπουργό τον Μάνο. 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Ειλικρινά δεν ξέρω. 
- Νίκος Κακαουνάκης: Ε, δε βαριέσαι… 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Όχι δε βαριέσαι, να το πεις. 
- Νίκος Κακαουνάκης: ∆ε βαριέσαι… 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Όλα να τα πεις, σε προκαλώ. 
- Νίκος Κακαουνάκης: Θα ξανασυναντηθούµε, Μιλτιάδη µου. 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Όχι…να το πεις τώρα 
- Νίκος Κακαουνάκης: Όταν θα ξανασυναντηθούµε 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Να το πεις τώρα. 
- Νίκος Κακαουνάκης: Θα ξανασυναντηθούµε. 
- Μιλτιάδης Έβερτ: Γιατί, τι σε εµποδίζει να το πεις τώρα; 
- Νίκος Κακαουνάκης: Θα ξανασυναντηθούµε. 

 
Πρόκειται περί σχολιασµού της επικαιρότητας από τον προστηθέντα υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού δηµοσιογράφο, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του 
ανεξαρτήτου βουλευτού και τέως υπουργού Στέφανου Μάνου.  Ισχυρίστηκε ο 
σχολιαστής δηµοσιογράφος ότι  από τον βουλευτή Μιλτιάδη ΄Εβερτ είχε την 
πληροφορία ότι ο τέως υπουργός είχε ζηµιώσει το ελληνικό δηµόσιο µε 45 
δισεκατοµµύρια δραχµών, πλην όµως ο βουλευτής Μιλτιάδης ΄Εβερτ δεν 
επιβεβαίωσε ότι παρέσχε στον δηµοσιογράφο τοιαύτη πληροφόρηση.  Εντεύθεν 
προβλήθηκε δια της τηλεοράσεως, χωρίς να επιβεβαιώνεται προσβλητικός για το 
πρόσωπο του τέως υπουργού ισχυρισµός, χωρίς προσοχή και το προσήκον αίσθηµα 
ευθύνης, ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση, ενώ εξάλλου παραβιάστηκε η 
υφισταµένη υποχρέωση σεβασµού της προσωπικότητος του τέως υπουργού.  Πρέπει 
να σηµειωθεί ότι κατά την εποµένη ηµέρα, στο αυτό κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
µεταδόθηκε η ως άνω συζήτηση του δηµοσιογράφου µετά του βουλευτού Μιλτιάδη 
΄Εβερτ,  άνευ αναφοράς του ονόµατος του τέως υπουργού, καθώς και δήλωση του 
δηµοσιογράφου µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Ο Υπουργός αυτός δεν έχει καµία 
σχέση µε τον Μάνο, ούτε ο Μάνος έχει σχέση µε τα 45 δις που κατήγγειλε ο ΄Εβερτ.  
Συγγνώµη, αλλά δεν αφορούσε αυτόν».  Η εν λόγω δήλωση δεν ανήρεσε την 
γενοµένη προσβολή του προσώπου του τέως υπουργού, κατέδειξε όµως την ειλικρινή 
διάθεση του δηµοσιογράφου να µειώσει και να περιορίσει κατά το δυνατόν την 
επενεχθείσα βλάβη.   Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, αλλά και του γενοµένου 
περιορισµού της βλάβης στην προσωπικότητα του τέως υπουργού, 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, 
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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 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω 
πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  30.000 ευρώ.   Μειοψήφησαν εκ των µελών η 
Εύη ∆εµίρη και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους το πρόστιµο θα 
έπρεπε να είναι 50.000 ευρώ.  

 
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  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 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 7 Νοεµβρίου 2006. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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