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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 121/17.3.2015
Σήμερα ημέρα Τρίτη 17 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, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την υπό 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 Μαρτίου 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.
ΙΙ. 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.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες 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 και του υποβληθέντος
υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η προαναφερθείσα διάταξη του νόμου,
επιβάλλει στους τηλεοπτικούς σταθμούς την υποχρέωση όπως διασφαλίζουν την
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πολιτική πολυφωνία, ιδίως στις ειδησεογραφικές, εκπομπές η κυριότερη των οποίων
είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Προς άρση πάσης αμφιβολίας και μάλιστα
κατόπιν αξιώσεως των τηλεοπτικών σταθμών, εκδόθηκε από το Ε.Σ.Ρ. η υπ΄ αριθμ.
1/21.2.2006 οδηγία, κατά την οποία οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας οφείλουν κατά
την εκπομπή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων να παρουσιάζουν τις απόψεις των
πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε χρόνο που προσεγγίζει την αναλογία προτίμησης του εκλογικού
σώματος όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές.
Παρά ταύτα, ο τηλεοπτικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο ALPHA CHANNEL,
κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 προέβαλε τις απόψεις του
πολιτικού κόμματος Κ.Κ.Ε. σε ποσοστό 1,8% καίτοι υφίσταντο σημαντικά γεγονότα
που αφορούσαν το εν λόγω κόμμα τα οποία έχουν προβληθεί από τον τηλεοπτικό
σταθμό με το διακριτικό τίτλο TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σε ποσοστό 7,2%, από τον
τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΣΚΑΙ σε ποσοστό 3,5%, από τον
τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο STAR CHANNEL σε ποσοστό 2,6%., από
τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL σε ποσοστό 2,8%
και από τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ σε ποσοστό 2,2%
και Πρέπει να σημειωθεί ότι, το εν λόγω κόμμα κατά τις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές είχε επιτύχει ποσοστό 6,1% και οι απόψεις του προβλήθηκαν σε
αδικαιολογήτως σε μικρότερο ποσοστό.
Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο ALPHA CHANNEL,
κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 προέβαλε τις απόψεις του
πολιτικού κόμματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ σε ποσοστό 0,9% καίτοι υφίσταντο σημαντικά
γεγονότα που αφορούσαν το εν λόγω κόμμα τα οποία έχουν προβληθεί από τον
τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ σε ποσοστό 3,6%, από τον
τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΣΚΑΙ σε ποσοστό 2%, από τον τηλεοπτικό
σταθμό με το διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL σε ποσοστό 1,9% και από τον
τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο STAR CHANNEL σε ποσοστό 1,8%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, το εν λόγω κόμμα κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές
είχε επιτύχει ποσοστό 6,6% και οι απόψεις του προβλήθηκαν σε αδικαιολογήτως σε
μικρότερο ποσοστό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι και η προβολή των προσώπων των ως άνω δύο κομμάτων
από 3% και 0,9% αντιστοίχως, ήταν αδικαιολόγητη γιατί είχαν προβεί σε δηλώσεις
πολιτικά πρόσωπα των εν λόγω κομμάτων, τα οποία προβλήθηκαν από τον
τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σε ποσοστό 9,1% και
από τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ σε ποσοστό 2,8%. Για
τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η
διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 15,3 % μεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα κατά την τηλεοπτική περίοδο 20132014, 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,
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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, 82/2.3.2015, 83/2.3.2015,
100/3.3.2015, 101/3.3.2015 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο
ποσό των 15.000 ευρώ.
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.
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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:

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 17η Μαρτίου 2015, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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