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Αριθ. 83/2.3.2015Αριθ. 83/2.3.2015

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  
τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθμού ALPHA CHANNEL, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Φεβρουαρίου 2015.

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. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ.  Το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο η τηλεόραση συνιστά 
δημοσία  λειτουργία  προς  εξυπηρέτηση δημοσίου  συμφέροντος  και  οι  τηλεοπτικοί 
σταθμοί  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  αντικειμενική  ενημέρωση,  τη 
διασφάλιση  της  πολυφωνίας,  καθώς  και  την  προαγωγή  του  πολιτισμού  με  τη 
μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  1  του  Π.  Δ/τος  77/2003,  κατά  το  οποίο  η  μετάδοση  των 
γεγονότων  πρέπει  να  είναι  αληθής,  ακριβής  και  όσον  το  δυνατόν  πλήρης  και  τα 
γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην 
δημιουργούν σύγχυση στο κοινό, 
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IV. Το άρθρο 3 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 
πρέπει  να  αναγνωρίζουν και  να  σέβονται  εμπράκτως  τη  διατύπωση διαφορετικών 
απόψεων και να υπερασπίζονται την ελευθερία μεταδόσεώς τους. Οι διαφορετικές 
απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους.

V.  Tο άρθρο 14 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα δελτία ειδήσεων 
πρέπει να συντάσσονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή 
πολυμέρεια.
VI. Τo άρθρο 3 παρ. 22  του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί στη 
συνολική  διάρθρωση  του  προγράμματος  και  ιδίως  των  ειδησεογραφικών  τους 
εκπομπών  και  των  εκπομπών  πολιτικού  διαλόγου,  έχουν  την  υποχρέωση  να 
διασφαλίζουν  την  πολιτική  πολυφωνία  και  την  παρουσίαση  των  απόψεων  των 
πολιτικών  κομμάτων  που  εκπροσωπούνται  στη  Βουλή  και  στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας.

VII.  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.
 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  ALPHA CHANNEL,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε στην υπηρεσία ο εν 
λόγω τηλεοπτικός σταθμός, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων που προβλήθηκε κατά 
την 29η.12.2014, ώρα 18:55 έως 20:01 μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα: 
19:44΄ – 19:49΄ 
Παρουσιαστής:  Ερρίφθη σήμερα ο κύβος για πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 
καθώς η Βουλή δεν εξέλεξε τον Σταύρο Δήμα ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αμέσως 
μετά το αποτέλεσμα ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ 
και έθεσε ως κεντρικό προεκλογικό του μήνυμα την αλήθεια και την ευθύνη. Για μία 
ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας.  
Μεταδίδεται ρεπορτάζ.
Σπηκάζ: Πρόωρες εκλογές αποφάσισε η ελληνική Βουλή. Στις 25 Ιανουαρίου όρισε 
η κυβέρνηση την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Ο Σταύρος Δήμας δεν εξελέγη τελικά 
Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  αφού  168  βουλευτές  ψήφισαν  υπέρ  του  ενώ  132 
δήλωσαν «παρών». Ο Αντώνης Σαμαράς επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Α.  Σαμαράς: Δυστυχώς  μια  μειοψηφία  132  βουλευτών  μέσα  στους  οποίους 
συναθροίζεται  ο  ΣΥΡΙΖΑ  με  τη  ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ  σέρνουν  την  χώρα  σε  πρόωρες 
εκλογές… Στις τέσσερις εβδομάδες ως τις εκλογές ο λαός θα μάθει όλη την αλήθεια 
ώστε να αποφασίσει για το μέλλον του στην πιο καθοριστική εκλογική αναμέτρηση 
των  τελευταίων  δεκαετιών.  Για  το  πού  δηλαδή  οδηγούν  οι  ανευθυνότητες  της 
αντιπολίτευσης,  για  το  ποια  συμφέροντα  εξυπηρετούν  όσοι  βάζουν  τη  χώρα  σε 
περιπέτειες πάνω στη στιγμή που είχε σταθεροποιηθεί. Αλήθεια και ευθύνη. Αλήθεια 
προς τον κόσμο και ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Τώρα ήρθε η ώρα του 
λαού…
Σπηκάζ: Ιστορική χαρακτήρισε τη μέρα για τη δημοκρατία ο Αλέξης Τσίπρας. 
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Α.  Τσίπρας: Σήμερα  είναι  μία  ιστορική  μέρα  για  την  ελληνική  δημοκρατία.  Οι 
έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι η 
δημοκρατία  δεν  εκβιάζεται  όσες  πιέσεις  και  μεθοδεύσεις  και  αν  κάποιοι 
σκαρφιστούν.  Σήμερα  η  κυβέρνηση  του  κυρίου  Σαμαρά  που  επί  2,5  χρόνια 
λεηλάτησε την κοινωνία και που ήδη είχε αποφασίσει και δεσμευτεί για νέα μέτρα 
αποτελεί παρελθόν. Με τη θέληση του λαού μας σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν και 
τα μνημόνια της λιτότητας. 
Σπηκάζ: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε για την επόμενη μέρα και επιτέθηκε και στο 
νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Γ. Παπανδρέου αλλά και στο ΠΟΤΑΜΙ χωρίς να τους 
κατονομάσει. 
Ε.  Βενιζέλος: Μετεκλογικά,  λοιπόν,  το  ΠΑΣΟΚ  θα  είναι  μαζί  με  όλη  τη 
δημοκρατική παράταξη πάλι παρόν ως εγγυητής των ομαλών εξελίξεων. Αυτόν τον 
εγγυητικό ρόλο δεν μπορεί να τον παίξει κανείς άλλος μέσα στο πολιτικό σύστημα. 
Δεν μπορεί να τον παίξει ούτε φυσικά η αντιπολίτευση που διεκδικεί να κυβερνήσει 
χωρίς  πρόγραμμα,  ούτε  νέα  κόμματα  που  έρχονται  να  λειτουργήσουν  ως  η  νέα 
ΔΗΜΑΡ με τις αβεβαιότητες και τις ασάφειες και τις αντιφάσεις που είχε η ΔΗΜΑΡ 
στην προηγούμενη Βουλή.   
Σπηκάζ: Ο Σταύρος Δήμας αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα. 
Δηλώσεις Σταύρου Δήμα. 
Π. Καμμένος: Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ήμασταν οι ρυθμιστές και αύριο θα 
είμαστε οι εγγυητές για τη δημιουργία αυτής της κυβέρνησης. 
Φ. Κουβέλης: Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί αφετηρία εξελίξεων για τη χώρα. 
Δ. Κουτσούμπας: Σε αυτές τις εκλογές αυτό που χρειάζεται ώστε να ξημερώσει μία 
καλύτερη ημέρα είναι ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή. 
Στ.  Θεοδωράκης: Οι  επαγγελματίες  πολιτικοί  οδηγούν  τη  χώρα  σε  εκλογές  σε 
συνθήκες πανικού. Τώρα ήρθε η ώρα των πολιτών.
Σπηκάζ: Ο Αντώνης Σαμαράς αύριο θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Τέλος ρεπορτάζ. 

      
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του κόμματος «ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ». Πρόκειται περί του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 29ης-12-2014 κατά τη 
διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν οι απόψεις του Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργού 
και  Προέδρου  του  κόμματος  της  Νέας  Δημοκρατίας,  του  Ευαγγέλου  Βενιζέλου, 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, του Αλέξη 
Τσίπρα,  Προέδρου του  κόμματος  ΣΥΡΙΖΑ,  του  Πάνου  Καμμένου,  Προέδρου του 
κόμματος των ΑΝΕΛ, του Φώτη Κουβέλη, Προέδρου του κόμματος της ΔΗΜΑΡ, 
του Δημήτρη Κουτσούμπα,  Γενικού Γραμματέως του κόμματος  του ΚΚΕ και  του 
Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του κόμματος ΠΟΤΑΜΙ, σχετικά με τη μη εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.  Δεν 
προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων οι απόψεις του κόμματος της 
Χρυσής Αυγής, οι οποίες είχαν διατυπωθεί από τον αρχηγό του κόμματος διά δελτίου 
τύπου  το  οποίο  είχε  αναρτηθεί  στο  Αθηναϊκό  Πρακτορείο  Ειδήσεων.  Σε  κανένα 
σημείο  του δελτίου  δε  γίνεται  λόγος  για  δελτίο  τύπου ή  δηλώσεις  είτε  πολιτικές 
θέσεις  του  κόμματος  «Λαϊκός  Σύνδεσμος-Χρυσή  Αυγή»  σχετικά  με  το  ως  άνω 
σημαντικότατο για το δημοκρατικό πολίτευμα ζήτημα. Το επίμαχο δελτίο ειδήσεων 
δεν εξασφάλισε την από το νόμο επιβαλλομένη πολιτική πολυφωνία και πολυμέρεια 
και  τον  έμπρακτο  σεβασμό  στη  διατύπωση  διαφορετικών  απόψεων.  Σε  κάθε 
περίπτωση ο τηλεοπτικός σταθμός, εκ του νόμου, είχε υποχρέωση για αντικειμενική, 
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αμερόληπτη  και  ισότιμη  παρουσίαση  όλων  των  απόψεων  όλων  των  πολιτικών 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την 
εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησε εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά 
τον οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  15,3  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα κατά την τηλεοπτική περίοδο 2013-
2014,  της  εξ  99.880.558  ευρώ  διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2013,  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,  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,  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, 
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,  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, 
228/8.5.2007,  238/15.5.2007,  344/19.6.2007,  442/1.8.2007,  500/16.10.2007, 
534/13.11.2007,  70/5.2.2008,  158/18.3.2008,  161/18.3.2008,  226/6.5.2008, 
244/13.5.2008,  268/20.5.2008,  368/8.7.2008,  420/29.7.2008,  519/14.10.2008, 
541/4.11.2008,  599/25.11.2008,  602/25.11.2008,  626/9.12.2008,  649/16.12.2008, 
217/12.5.2009,  261/26.5.2009,  269/2.6.2009,  459/29.9.2009,  493/2.11.2009, 
579/15.12.2009,  8/12.1.2010,  18/19.1.2010,  152/30.3.2010,  155/30.3.2010, 
211/27.4.2010,  220/4.5.2010,  237/18.5.2010,  242/18.5.2010,  261/1.6.2010, 
299/22.6.2010,  375/27.7.2010,  390/31.8.2010,  391/31.8.2010,  392/31.8.2010, 
403/7.9.2010,  497/5.10.2010,  501/5.10.2010,  594/14.12.2010,  597/14.12.2010, 
66/18.2.2011,  147/3.5.2011,  296/26.7.2011,  316/29.8.2011,  334/31.8.2011, 
335/31.8.2011,  415/10.10.2011,  439/24.10.2011,  471/14.11.2011,  149/26.3.2012, 
375/9.7.2012,  475/10.9.2012,  643/10.12.2012,  644/10.12.2012,  645/10.12.2012, 
653/10.12.2012,  39/14.1.2013,  63/21.1.2013,  73/28.1.2013,  123/25.2.2013, 
124/25.2.2013,  125/25.2.2013,  126/25.2.2013,  127/25.2.2013,  135/11.3.2013, 
210/15.4.2014,  248/20.5.2013,  249/20.5.2013,  250/20.5.2013,  251/20.5.2013, 
263/27.5.2013,  264/27.5.2013,  348/1.7.2013,  349/1.7.2013,  357/2.7.2013, 
414/21.8.2013,  60/10.3.2014,  78/17.3.2014,  79/17.3.2014.  127/28.4.2014, 
134/5.5.2014,  135/5.5.2014,  136/5.5.2014,  198/17.6.2014,  199/17.6.2014, 
223/2.7.2014,  227/2.7.2014,  362/29.9.2014,  407/3.11.2014,  465/24.11.2014, 
466/24.11.2014,  467/24.11.2014,  503/24,11,2014  διάφορες  κυρώσεις,  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  ALPHA CHANNEL, τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 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 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην 
Αθήνα, στο 40,2 χιλιόμετρο Αττικής  Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία,  με 
ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του  Δημήτριου  Κοντομηνά  του  Παναγιώτη,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας, με ΑΦΜ 003322530, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

3. Του  Δημήτριου  Φουρλεμάδη  του  Βασιλείου,  ως  νομίμου  εκπροσώπου της 
εταιρείας, με ΑΦΜ 076757719, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

4. Του  Παπαδόπουλου  Μιχάλη  του  Νικολάου,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας, με ΑΔΤ  Ξ207538.

5. Της  Ελένης  Ξηνταράκου  του  Κυριακούλη,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας, με ΑΦΜ 046035865, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 16η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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