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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών  ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 

ασχολήθηκε µε την από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό ΕΡΤ-3 της εταιρείας 
ΕΡΤ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η ∆εκεµβρίου 2005. 
 
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. 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 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου, το όνοµα του οποίου ή στοιχεία 
επαρκή για τον προσδιορισµό του µεταδίδονται. 
 
ΙΙΙ. Τα άρθρα  5 παρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής, όσο το δυνατόν πλήρης και τα γεγονότα 
πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης. 
 
ΙV. 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, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΕΡΤ-3 και της παρακολουθήσεως 
της κατωτέρω εκποµπής από µαγνητοταινία,  προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά τη 
διάρκεια του µεσηµβρινού ∆ελτίου Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού που 
µεταδόθηκε την Τρίτη  8.11.2005 και από ώρας 13:00 έως 14:30 ο τηλεπαρουσιαστής 
ανεκοίνωσε τα ακόλουθα:  «Εξέπνευσε πριν από λίγα λεπτά κυρίες και κύριοι ο πολύ 
γνωστός ηθοποιός του κινηµατογράφου και του θεάτρου, ο Αλεκος Αλεξανδράκης, 
στο νοσοκοµείο Σωτηρία». ΄Όµως είναι βέβαιον ότι ο ως άνω ηθοποιός δεν είχε 
αποβιώσει κατά την εξαγγελία του θανάτου του και η µετάδοσης αυτού του 
αναληθούς γεγονότος έγινε από σπουδή και άνευ προηγουµένου ελέγχου της 
αληθείας.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης 
Λασκαρίδης και εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης κατά τους οποίους ενόψει του ότι 
ο σταθµός ευθύς ως πληροφορήθηκε την ως άνω ανακρίβεια ενηµέρωσε τους 
τηλεθεατές περί τούτου, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.∆. 77/2003, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 1,9 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού 
ΕΡΤ-3, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, της εξ 1.324.286 ευρώ διαφηµιστικής 
δαπάνης του έτους 2003,  του εξ 183.348.149,40 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγµατοποιηθεί από την εν λόγω εταιρεία και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί 
στην ΕΡΤ Α.Ε. µε τις αποφάσεις 30/17.7.2002, 220/8.4.2003, 408/23.12.2003, 
9/20.1.2004, 22/27.1.2004, 49/17.2.2004, 130/11.5.2204, 186/22.6.2004, 
229/20.7.2004, 30/25.5.2005, 403/18.10.2005, 484/5.12.2005, διάφορες κυρώσεις, το 
εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  15.000 ευρώ.   
 
 
 

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία  ΕΡΤ Α.Ε.  τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 
ευρώ. 
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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 της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. 
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 432, µε ΑΦΜ 
094207312, ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η  Ιανουαρίου 2006. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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