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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.

   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 Μαρτίου 2015.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και 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.  Το άρθρο 11 παρ. 1 και 5 του Π. Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο ο κατηγορούμενος
τεκμαίρεται  αθώος  μέχρι  την  αμετάκλητη  καταδίκη  του  και  συνεπώς  δεν
προεξοφλείται το αποτέλεσμα της δίκης ούτε οι κατηγορούμενοι αναφέρονται άμεσα
ή έμμεσα ως ένοχοι ενώ εξάλλου ο φερόμενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται
με  απαξιωτικούς  για  το  πρόσωπό  του  χαρακτηρισμούς,  ούτε  δημοσιοποιούνται
έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές κατά το στάδιο
της  προκαταρκτικής  εξέτασης,  της  προανάκρισης  και  γενικότερα  της  ποινικής
προδικασίας.  

ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí
τον  προβλεπόμενο  από  το  Σύνταγμα  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  στον  τομέα  της
παροχής  ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους  και  επιβάλλει  τις  διοικητικές
κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 2328/1995.
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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 στο ΕΣΡ ο εν λόγω
τηλεοπτικός  σταθμός,  του κεντρικού  δελτίου ειδήσεων που προβλήθηκε κατά την
28η.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Προβολή του δελτίου ειδήσεων του  ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ από το χρονικό
σημείο  [00:29:56]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  έως  το  χρονικό  σημείο  [01:50:46]
(ένδειξη  μέτρησης  DVD),  διάρκειας   μίας  ώρας,  είκοσι  λεπτών  και  πενήντα
δευτερολέπτων.
Αρχή με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
00:30:12- 00:30:24 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αντώνης Σρόιτερ:   Νέα σοβαρή καταγγελία  διαφθοράς.  Η αστυνομία  προσήγαγε
διευθυντικό στέλεχος του ΣΔΟΕ. Κοσμηματοπώλης κατήγγειλε, ότι τον εκβίαζαν, για
να του επιστρέψουν δεσμευμένες ποσότητες χρυσού.
Συνέχεια του δελτίου με αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων.
00:30:53- 00:31:23 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αντώνης Σρόιτερ:  Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο με μια σοβαρότατη
καταγγελία για διαφθορά στην καρδιά του ΣΔΟΕ, που προκάλεσε έφοδο, αλλά και
προσαγωγή από τους αδιάφθορους της αστυνομίας. Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Ελέγχων Ειδικών Φόρων, ο οποίος ασχολείται  με το λαθρεμπόριο χρυσού και  τα
ενεχυροδανειστήρια  προσήχθη  στην  αστυνομία  μετά  από  την  καταγγελία
κοσμηματοπώλη, ότι ζήτησε μέσω τρίτων μισό εκατομμύριο ευρώ, για να επιστρέψει
δεσμευμένες  ποσότητες χρυσού.  Το διευθυντικό στέλεχος  του ΣΔΟΕ είχε μιλήσει
πολύ πρόσφατα στην εκπομπή «Αυτοψία» για τη δράση του στην αντιμετώπιση της
παράνομης  αγοραπωλησίας χρυσού.
00:31:23- 00:34:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Παρουσιάζεται  ρεπορτάζ  του  Α.  Κουβέλη.  Η λεζάντα  στο  κάτω μέρος  της  οθόνης
αναγράφει:
«ΒΟΜΒΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ»
ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΣΔΟΕ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ
Εκφωνητής:  Σοκ στο ΣΔΟΕ. Πριν από λίγο στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής  Αστυνομίας  μεταφέρθηκε  ο  προϊστάμενος  του  Τμήματος  Ελέγχων
Ειδικών Φόρων Νίκος Βασιλάκος.
Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται ο κύριος Βασιλάκος σε πρώτο πλάνο σε απόσπασμα
από την εκπομπή «Αυτοψία» να μιλά για το έργο του.
Νίκος Βασιλάκος:  Είναι μερικά από τα χρυσά είτε ράβδοι είτε κοσμήματα, τα οποία
έχει δεσμεύσει η υπηρεσία το τελευταίο διάστημα κι ακόμα δεν έχουν μεταφερθεί.
Αντώνης Σρόιτερ:  Και είναι με βαλίτσα, επειδή έτσι με τη βαλίτσα τα πιάσατε;
Νίκος Βασιλάκος:   Είναι με τη συσκευασία τους.
Εκφωνητής:  Το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΔΟΕ καταθέτει στους αδιάφθορους για
υπόθεση  που  προέκυψε  μετά  από  καταγγελία  κοσμηματοπώλη.  Η  ιδιοκτήτρια
κοσμηματοπωλείου  καταγγέλλει,  πως  δύο  δικηγόροι  την  πλησίασαν  και  την
εκβίαζαν. Οι δικηγόροι υποστήριξαν, πως πίσω από αυτούς βρισκόταν ο Βασιλάκος.
Ο  Νίκος  Βασιλάκος  είναι  αρμόδιος  για  τους  ελέγχους  σε  χρυσοχοεία  και
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ενεχυροδανειστήρια,  είχε  μιλήσει  στην  εκπομπή  «Αυτοψία»,  παρουσιάζοντας
μάλιστα ευρήματα των ελέγχων.
Εκ νέου απόσπασμα από την εκπομπή «Αυτοψία» με τον κύριο Βασιλάκο να ομιλεί σε
πρώτο πλάνο.
Νίκος Βασιλάκος:  Αυτό ειδικά είναι όλο κοσμήματα.
Αντώνης Σρόιτερ:  Κοσμήματα;
Νίκος  Βασιλάκος:  Είναι  σταυρουδάκια,  είναι...  του  καθενός  ξεχωριστά.
Φανταστείτε  λοιπόν  αυτό,  το  οποίο  ζυγίζει  γύρω  στα  δέκα  κιλά  από  πόσα
βραχιολάκια,  από  πόσα  σταυρουδάκια,  πόσα  δαχτυλιδάκια  αποτελείται,  τα  οποία
ήτανε  όλα,  όταν  εντοπίστηκαν  από  την  υπηρεσία  μας  χωρίς  κανένα  φορολογικό
στοιχείο.  Μπορεί όντως να είναι ενός πολίτη, μπορεί να ‘ναι και κλεμμένα όμως.
Αυτό θα το διαπιστώσει η υπηρεσία.
Αντώνης Σρόιτερ:  Ό,τι κι αν είναι, είναι τα μικροκοσμήματα χιλιάδων Ελλήνων εδώ
μέσα.
Νίκος Βασιλάκος:  Ακριβώς. Ακριβώς.
Αντώνης Σρόιτερ:  Τα οποία κάποιοι  τα είχανε  πάρει  έτσι  και  τα πηγαίνανε  για
λιώσιμο.
Νίκος Βασιλάκος:  Και τα πηγαίνανε για λιώσιμο.
Εκφωνητής:  Μετά την καταγγελία από την κοσμηματοπώλη την υπόθεση ανέλαβε
το Εσωτερικών  Υποθέσεων,  αφού εκτός  από τον  Τμηματάρχη του ΣΔΟΕ για  τις
αγορές  χρυσού  προσήχθησαν  ένας  αστυνομικός  και  οι  δύο  δικηγόροι.  Η
καταγγέλλουσα υποστηρίζει, πως οι δύο δικηγόροι την προσέγγισαν και της ζήτησαν
μισό εκατομμύριο ευρώ, για να μην προχωρήσει το ΣΔΟΕ σε έλεγχο στην επιχείρησή
της.  Της  ανέφεραν,  καταγγέλλει,  πως  μπορούν  να  παγώσουν  τον  έλεγχο,
υποστηρίζοντας, πως διατηρούν επαφές με το Νίκο Βασιλάκο, που είναι ο αρμόδιος
στο Σώμα Δίωξης ως προϊστάμενος στο Τμήμα Ειδικών Φόρων. Μιλώντας ο ίδιος
στην  εκπομπή  «Αυτοψία»  είχε  αναφερθεί  στα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  σε
χρυσοχοεία και τα κυκλώματα αυτά στα ενεχυροδανειστήρια.
Και πάλι απόσπασμα από την εκπομπή «Αυτοψία» με τον κύριο Βασιλάκο να ομιλεί σε
πρώτο πλάνο.
Νίκος  Βασιλάκος:  Για  διευκόλυνση  του  εμπορίου  ο  χρυσός  τελεί  υπό  ειδικό
ανασταλτικό  καθεστώς,  ο  επενδυτικός  χρυσός.  Οι  υγιείς  επιχειρήσεις,  οι  υγιείς
έμποροι  απολαμβάνουν  και  φοροαπαλλαγών.  Αυτό  ακριβώς  είναι  που
εκμεταλλεύονται  οι  λαθρέμποροι,  προσπαθώντας,  παραποιώντας  στοιχεία
φορολογικά και λοιπά, να διευκολύνεται η λαθρεμπορική κίνηση.
Εκφωνητής:  Στο ΣΔΟΕ η είδηση της προσαγωγής του Τμηματάρχη Ειδικών Φόρων
έσκασε σαν βόμβα, αφού ο Νίκος Βασιλάκος θεωρείται από τους πλέον έμπειρους
στον πολύ δύσκολο τομέα του ελέγχου της αγοράς χρυσού.
Επιστροφή  στην  εκπομπή  «Αυτοψία»  με  τον  κύριο  Βασιλάκο  να  ομιλεί  σε  πρώτο
πλάνο.
Αντώνης Σρόιτερ:  Αυτά φεύγανε από Ελλάδα;
Νίκος Βασιλάκος:  Ποικίλλει. Άλλα είναι από παράνομα ενεχυροδανειστήρια, άλλα
είναι από παράνομες αποθήκες συγκέντρωσης προϊόντων ενεχυροδανειστηρίων και
άλλα φεύγανε κατά την εξαγωγή από την Ελλάδα.
Αντώνης Σρόιτερ:  Μάστιγα της εποχής τα ενεχυροδανειστήρια, έτσι;
Νίκος Βασιλάκος:  Μάστιγα της εποχής.
Εκφωνητής:  Η  ηγεσία  του  ΣΔΟΕ  έχει  δώσει  μήνυμα  μηδενικής  ανοχής  σε
φαινόμενα διαφθοράς,  για αυτό και  στελέχη του Σώματος Δίωξης περιμένουν,  να
δουν  την  εξέλιξη  της  υπόθεσης.  Αν  η  καταγγελία  της  γυναίκας  με  το
κοσμηματοπωλείο  επιβεβαιωθεί,  λένε,  θα  πρέπει  να  εξακριβωθεί,  αν  υπάρχει
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πράγματι εμπλοκή του ΣΔΟΕ και δεν πρόκειται για επιτήδειους, που χρησιμοποίησαν
το όνομα του τμηματάρχη εν αγνοία του.
Ολοκλήρωση του ρεπορτάζ στο χρονικό σημείο [00:34:38] κι επιστροφή στο στούντιο
των ειδήσεων.
00:34:38- 00:40:30 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αντώνης Σρόιτερ:  Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Μαζί
μου ο Δήμος Βερύκιος και η Ηρώ Καρυοφύλλη. Καλησπέρα και στους δυο! Ηρώ, τι
συμβαίνει αυτήν την ώρα στην αστυνομία; Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Ηρώ Καρυοφύλλη:  Στο  Εσωτερικών  Υποθέσεων  λοιπόν!  Εκεί  έχουν  προσαχθεί
τόσο οι δύο δικηγόροι, το στέλεχος του ΣΔΟΕ, όπως επίσης και ένας αστυνομικός, ο
οποίος φέρεται, να εμπλέκεται στην υπόθεση. Δεν είναι ακόμη σίγουρο, ποιος ήταν ο
ρόλος του καθενός. Αυτό, από ό,τι φαίνεται θα το δείξει η έρευνα, για αυτό ακόμη
δεν έχει  συλληφθεί  κανείς  και  μιλούμε  για  προσαγωγές.  Το  στέλεχος  του  ΣΔΟΕ
λοιπόν,  πρόκειται  να  εξεταστεί  κατά  αντιπαράσταση με  τους  δύο  δικηγόρους,  οι
οποίοι  δίνουν  τη  δική  τους  εκδοχή,  για  να  διαπιστώσουν  οι  αστυνομικοί,  εάν
πράγματι  το  στέλεχος  του  ΣΔΟΕ εμπλέκεται  στη  δωροδοκία  και  στην  απόπειρα
εκβίασης ή αν οι δικηγόροι χρησιμοποίησαν το όνομά του εν αγνοία του.
Αντώνης  Σρόιτερ:  Ωραία.  Έχουμε  λοιπόν  ένα  δεδομένο,  ότι  πάμε  σε  μια  κατά
αντιπαράσταση εξέταση, για να διαπιστωθεί, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο και
ποιος καταγγέλλει  τι.  Θέλω να μου πεις όμως, τι  υποστήριξαν αυτοί οι δικηγόροι
στην αστυνομία και φθάσαμε έτσι στην προσαγωγή του διευθυντικού στελέχους του
ΣΔΟΕ.
Ηρώ  Καρυοφύλλη:  Να  σου  πω  καταρχάς,  ότι  η  γυναίκα,  η  οποία  έχει  το
κοσμηματοπωλείο στο Σύνταγμα, είναι και ενεχυροδανειστήριο. Πριν από περίπου
δεκαπέντε ημέρες ένα τετραμελές, μία τετραμελής ομάδα του ΣΔΟΕ έκανε έλεγχο
στο συγκεκριμένο κατάστημα. Βρήκε λοιπόν, αδήλωτα δεκαέξι κιλά χρυσού, χωρίς
τα απαραίτητα παραστατικά, βρήκε όμως και σύμφωνα με πληροφορία, αδήλωτο και
ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν
με την καταγγελία της, την οποία την έκανε αμέσως, οι δύο δικηγόροι της είπαν, ότι
δρουν για λογαριασμό του στελέχους του ΣΔΟΕ και πως, αν τους δώσει το ποσό των
τετρακοσίων ή ένα ποσό έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, θα μπορέσουν να παγώσουν
όλη αυτήν την υπόθεση που την αφορά. Η γυναίκα...
Αντώνης Σρόιτερ:  Θα σταματήσουν την έρευνα με λίγα λόγια.
Ηρώ Καρυοφύλλη:  Ακριβώς. Η γυναίκα απευθύνθηκε λοιπόν,...
Αντώνης Σρόιτερ:  Η γυναίκα έδωσε τα χρήματα;
Ηρώ  Καρυοφύλλη:  ...στο  Εσωτερικών  Υποθέσεων,  δόθηκαν  τα  χρήματα
προσημειωμένα,  τα  παρέλαβαν  οι  δύο  δικηγόροι,  μάλιστα  ο  ένας  απ’  τους  δύο
δικηγόρους είναι και δικηγόρος της, την έχει πελάτισσα τη γυναίκα αυτή. Και τα
χρήματα...
Αντώνης Σρόιτερ:  Άρα οι δικηγόροι...
Ηρώ Καρυοφύλλη:  ...αργότερα στο γραφείο.
Αντώνης  Σρόιτερ:  ...ένας  από  τους  δικηγόρους,  φαντάζομαι,  πιάστηκαν  με  τα
χρήματα στα χέρια.
Ηρώ Καρυοφύλλη:  Ακριβώς. Στο γραφείο του ενός λίγο αργότερα στην έφοδο που
έκανε το Εσωτερικών Υποθέσεων βρήκε όλο αυτό το ποσό με τα προσημειωμένα
χαρτονομίσματα.  Τώρα  ο  ένας  από  τους  δύο  δικηγόρους,  ο  οποίος  την  έχει  και
πελάτισσα, δίνει μια άλλη εκδοχή.
Σε αυτό το σημείο η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει:
ΓΙΑ 16 ΚΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΔΟΕ ΜΕ 400.000 ΜΙΖΑ
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Ηρώ Καρυοφύλλη:  Και λέει, ότι η ίδια η γυναίκα ήρθε σε επαφή με το ΣΔΟΕ, την
πλησίασαν από το ΣΔΟΕ και ότι ως δικηγόρο ανέθεσε σε αυτόν, του είπε, πάρε την
υπόθεση όλη πάνω σου, θα δώσω τα χρήματα. Και λέει ο ίδιος, ότι εγώ πήγα σήμερα,
μου έδωσε τα χρήματα, τα έδωσα εκεί  που μου ζήτησε η ίδια,  στο στέλεχος  του
ΣΔΟΕ και μετά με κατήγγειλε. Ωστόσο Αντώνη, αυτός είναι ο ισχυρισμός ο δικός
του.
Αντώνης Σρόιτερ:  Και τα χρήματα δεν βρέθηκαν κάπως στα χέρια του στελέχους
του ΣΔΟΕ.
Ηρώ Καρυοφύλλη:  Βρέθηκαν στα χέρια του δικηγόρου.
Αντώνης Σρόιτερ:  Βρέθηκαν στα χέρια του δικηγόρου. Άρα τουλάχιστον δεν μπορεί
να ισχυριστεί, ότι τα έδωσε τα χρήματα, έτσι; Ό,τι ισχυρίζεται από δω και πέρα...
Ηρώ  Καρυοφύλλη:  Το  μεγάλο  ζήτημα  είναι  τώρα,  αν  το  στέλεχος  του  ΣΔΟΕ
πράγματι ή έπαιρνε μέρος στην εκβίαση και στη δωροδοκία ή εάν χρησιμοποιήθηκε
το όνομά του εν αγνοία του.
Αντώνης Σρόιτερ:  Ή αν χρησιμοποιήθηκε το όνομά του ακριβώς. Δήμο Βερύκιε,
ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες από το ΣΔΟΕ;
Δήμος Βερύκιος:  Καταρχάς, ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός.
Αντώνης Σρόιτερ:  Αυτό είναι μια αλήθεια.
Δήμος Βερύκιος:  Έτσι. Είναι μια αλήθεια, την οποία πρέπει να την έχουμε καλά στο
μυαλό μας.  Τώρα ,όπως καλά γνωρίζεις,  γιατί  εσύ  μπήκες  μέσα στη φωλιά  του
ΣΔΟΕ με την «Αυτοψία» και την κάμερά σου, εκεί δεν έχεις να κάνεις με απλούς
ανθρώπους. Έχεις να κάνεις με αλεπούδες, αλεπούδες, που υποτίθεται και αυτή είναι
η αποστολή τους, να βρίσκουν το μαύρο χρήμα, να βρίσκουν τη λαμογιά και να την
ξελαγουμιάζουν, να τη βγάζουν απ’ τα λαγούμια. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είναι
ειδικευμένοι,  γνωρίζουν  τα  λαγούμια,  γνωρίζουν  τις  κρυψώνες,  ξέρουν,  πώς  τα
αρχιλαμόγια κρύβονται.
Αντώνης Σρόιτερ:  Αυτό πρακτικά, τι σημαίνει;
Δήμος Βερύκιος:  Γιατί τα λέω αυτά όλα; Γιατί; Γιατί είναι πάρα, μα πάρα πολύ
δύσκολος ένας έλεγχος. Τώρα, ναι, όπως μας είπε η Ηρώ, γίνεται μία μεταξύ των
εμπλεκόμενων, μία κατάθεση. Γνωρίζουν οι διωκτικές αρχές, θα ανοίξουν τα κινητά
τους τηλέφωνα, να δούνε, εάν υπήρχε με το στέλεχος του ΣΔΟΕ και τους δικηγόρους
συχνή επαφή, θα κάνουν τις αναλύσεις  τους.  Όμως, θα πει κάποιος, ότι  αύριο το
πρωί, το εύκολο πράγμα είναι, να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Τι έχει δείξει η εμπειρία
των τελευταίων μηνών, που ψάχνουν και τους ελεγκτές, η οικονομική αστυνομία. Ότι
κανένας  απ’ τα στελέχη τα μεγάλα στις  εφορίες  και  στις  ΣΔΟΕ δεν παίρνουν τα
χρήματα, εάν παίρνουν χρήματα, να τα πάνε, να τα καταθέσουν στην τράπεζα. Είναι
οι λεγόμενοι στη γλώσσα πια της αγοράς τους, οι σακουλάτοι. Τα έχουν σε σακούλες
και τα θάβουν. Έτσι λοιπόν, ούτε θα δεις, ότι έχουν μεγάλα Ε9, δηλαδή περιουσία.
Δεν αγοράζουν αυτοί οι τύποι σπίτια.
Αντώνης Σρόιτερ:  Θέλεις να πεις με λίγα λόγια, ότι, αν κάποιος μπορεί να κρύψει
χρήματα, είναι αυτός που ξέρει όλα τα κόλπα, για το πώς τα κρύβουν οι άλλοι.
Δήμος Βερύκιος:  Ακριβώς. Και η μόνη μέθοδος...
Αντώνης Σρόιτερ:  Να πούμε όμως, εδώ βεβαίως,  για να ‘μαστε και  δίκαιοι και
απόλυτα σωστοί, ότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
Δήμος Βερύκιος:  Ναι, μα εμείς δεν, εμείς...
Αντώνης Σρόιτερ:  Και για το συγκεκριμένο άνθρωπο, που προς το παρόν δεν έχει
αποδειχτεί απολύτως τίποτα, η έρευνα βεβαίως τώρα ξεκινάει.
Δήμος Βερύκιος:  Αυτήν την...
Αντώνης Σρόιτερ:  Και αν αποδειχθεί, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε.
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Δήμος Βερύκιος:  Σίγουρα. Και αυτά όλα τα λέω, γιατί; Γιατί αυτού του είδους οι
υποθέσεις δύσκολα μπορούν, να εξιχνιάσουν έγκλημα οικονομικό, εάν έχει τελεστεί
και βάζω τη λέξη εάν. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα-πάρα-πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση,
όμως θα πρέπει να εξεταστεί, έτσι κι αλλιώς λόγω της υπόθεσης αυτής, εάν υπάρχουν
χρυσοδάχτυλοι και μέσα στο ΣΔΟΕ.
Αντώνης Σρόιτερ:  Λοιπόν η έρευνα είναι σε εξέλιξη.  Για ό,τι νεότερο, Ηρώ και
Δήμο, θα είμαστε, εδω θα το πούμε και βεβαίως εκκρεμεί και η κατά αντιπαράσταση
εξέταση,  που  έχω  την  εντύπωση,  ότι  θα  ξεκαθαρίσει  πάρα  πολλά.  Να  σας
ευχαριστήσω προς το παρόν.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
του κεντρικού δελτίου ειδήσεων που προβλήθηκε κατά την 28η.11.2013. Κατά τη
διάρκεια του δελτίου ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε ότι ο προϊστάμενος του Τμήματος
Ελέγχου  Ειδικών  Φόρων Νίκος  Βασιλάκος  μεταφέρθηκε  στο  Τμήμα  Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Επακολούθησε προβολή της εικόνας του εν
λόγω  κατηγορουμένου,  καθώς  και  συνέντευξη  αυτού  με  τηλεπαρουσιαστή  του
τηλεοπτικού σταθμού η οποία είχε πραγματοποιηθεί σε παρωχημένο χρόνο. Όμως η
προβολή της εικόνος του εν λόγω κατηγορουμένου και η όλη ανάπτυξη του θέματος
της κατηγορίας δημιούργησε την εντύπωση βεβαιότητας περί τελέσεως, υπό του ως
άνω προσώπου, αξιοποίνου πράξεως, κατά παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας
του κατηγορουμένου έως της καταδίκης του.  Ειδικώς η προβολή της εικόνος  του
κατηγορουμένου,  έστω  και  αν  είχε  πραγματοποιηθεί  σε  ανύποπτο  χρόνο  πρώτης
κατηγορίας, ήταν εντελώς απαράδεκτη. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου.
Μειοψήφησε εκ των μελών ο Γεώργιος Στεφανάκης, 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,
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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, 121/17.3.2015 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο
καθορίζεται στο ποσό των 20.000 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 τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 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 και αποφασίστηκε κατά την 2α Μαρτίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 11η Μαΐου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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