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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2005 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, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Νέστορας Κουράκης.   Απόντες  ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Ροδόλφος Μορώνης 

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η Οκτωβρίου 2005. 

 
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. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2737/1999, κατά το οποίο η αφαίρεση ιστών και 
οργάνων µε σκοπό τη µεταµόσχευση, γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα, 
απαγορευοµένης κάθε συναλλαγής µεταξύ λήπτη και δότη και των οικογενειών τους, 
καθώς και αυτών µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 20 
παρ. 3 του αυτού νόµου, όποιος προσφέρεται δηµόσια να δώσει από το σώµα του 
µοσχεύµατα µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών και µε χρηµατική ποινή.   

ΙΙΙ.  Το άρθρο 13 παρ. 2 του Π:∆: 77/2003, κατά το οποίο τα εγκλήµατα δεν πρέπει να 
αναδεικνύονται. 

ΙV.  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 από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις 
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Β. Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ΑLTER CHANNEL της παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας της 
κατωτέρω εκποµπής και του υποβληθέντος υποµνήµατος,  προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Κατά την 5.7.2005 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθµού, µεταδόθηκε ρεπορτάζ 
µε θέµα την πώληση νεφρού µε τον υπέρτιτλο  «Πουλάω το νεφρό µου για να 
ξεχρεώσω». Χρησιµοποιήθηκε µουσική υπόκρουση σε όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ. 
∆ύο φορές προβλήθηκαν  για δευτερόλεπτα οικογενειακή φωτογραφία του Νίκου 
Τσαβαρή µε 3 από τα παιδιά του και την σύζυγό του. 
 
Μεταξύ άλλων, ο τηλεπαρουσιαστής Άκης Παυλόπουλος, ανέφερε: «Στο αµήν 
έφτασε ένας 62χρονος, πατέρας 6 παιδιών στη Ρόδο. Νιώθοντας τα χρέη να τον 
πνίγουν αποφάσισε να ρίξει µαύρη πέτρα πίσω του και να µεταναστεύσει. 
Προηγουµένως όµως δηλώνει ότι προσφέρεται να πουλήσει το ένα του νεφρό για να 
µπορέσει έτσι να εξασφαλίσει τα παιδιά του». 
- Νίκος Τσαβαρής: Μεγάλο Γολγοθά περνάω, µεγάλο Γολγοθά. Με 6 παιδιά, 
πολύτεκνος, δεν παίρνω λεφτά από κανένα,  ήµουνα στην Φιλανδία και βλακεία 
έκανα και  γύρισα πίσω  γιατί καταστράφηκα από την ηµέρα που γύρισα πίσω. Πάει 
στον ένα σου δίνει 50 ευρώ λες και είµαστε ζητιάνοι. ∆εν θέλω 50 ευρώ να ξεπλένω 
τα χρέη µου… 
- Σπηκάζ: Ο λόγος του είναι χειµαρρώδης. 
- Νίκος Τσαβαρής: Εγώ αυτή τη στιγµή έπρεπε να ήµουνα ή χασικλής, ή κλέφτης ή 
ψεύτης ή ρουφιάνος. Λοιπόν, µόνος µου σπουδάζω και τα παιδιά µου, µόνος µου 
φτιάχνω και την…και κανένας δεν θέλω να µε βοηθήσει, αλλά µε τη διαφορά να 
πουλήσω το νεφρό µου, να πουλήσω και το σπίτι µου και να σηκωθώ να πάω στην 
Φιλανδία. 
- Σπηκάζ:Ο 62χρονος υπάλληλος του δήµου Ρόδου Νίκος Τσαβαρής, πατέρας 6 
κοριτσιών έφθασε σε οικονοµικό αδιέξοδο. 
- Νίκος Τσαβαρής: Λέω να πάρω και εγώ ένα δάνειο να πάρω ένα δικό µου σπιτάκι. 
Πήρα το δάνειο, παίρνω δικό µου σπιτάκι και το αποτέλεσµα τι είναι; Κόβουνε µέσα 
από τον µισθό µου φυσικό είναι αφού το πήρα, φυσικό είναι να µου κόβουν µέσα από 
το µισθό δεν τα βγάζω τώρα πέρα. 
- Σπηκάζ: Όπως αποκάλυψε στην κάµερα του ALTER, τα χρέη τον ανάγκασαν να 
προσφέρει έναν από τους δύο νεφρούς του για να µπορέσει να καλύψει έξοδα που 
αγγίζουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 40.000 ευρώ. Η ζωή στην Ελλάδα τον 
απογοήτευσε και πια, το όνειρό του είναι να εξασφαλίσει τα παιδιά του και µετά να 
πάρει την Φιλανδέζα σύζυγό του και να ζήσουν µόνιµα στην πατρίδα της. 
- Νίκος Τσαβαρής: Με τη διαφορά να πουλήσω το νεφρό µου, για να πουλήσω και το 
σπίτι µου και να σηκωθώ να πάω στην Φιλανδία. Να µην ξανακάτσω. Και όποιος  
θέλει ας έρθει πάνω να µε βρει να τον εδιώχνω. Έχω ορκιστεί στης µάνας µου την 
κηδεία που δεν πήγα να τινάξω τα µυαλά µου στον αέρα και να γράψω και διαθήκη 
να πάρουν τα συκώτια µου και όλα, να δώσουν λεφτά στη γυναίκα µου να σηκωθεί 
να φύγει. Τόσο πολύ αγανάκτησα µε αυτούς. Έχω αγανακτήσει. Ορίστε (δείχνει στην 
κάµερα το προσωπικό δελτίο δότη σώµατος ή οργάνων), ορίστε. ∆ιαβάζεις; 
- Σπηκάζ: Ο κ. Τσαβαρής είναι δωρητής οργάνων από το 1987. Παρά τις αρκετές 
δουλειές που αναγκάζεται να κάνει στο νησί για να επιβιώσει, τα 850 ευρώ που 
παίρνει από τον δήµο, δεν φθάνουν ούτε για τα απαραίτητα. 
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- Νίκος Τσαβαρής: Εγώ είµαι περήφανος, έχω αξιοπρέπεια, δεν θα κολλάω εγώ στα 
δικά µου παιδιά. Εγώ θέλω να πλερώσω τα χρέη µου να µην κυνηγούν τα παιδιά µου.  
- Σπηκάζ: Η µικρότερη κόρη του είναι 14 ετών αλλά ο 62χρονος είναι αποφασισµένος 
να λύσει µόνος τα οικονοµικά του προβλήµατα για να απαλλάξει τα παιδιά του από 
χρέη που δηµιουργήθηκαν από τον ίδιο. 
 
Πρόκειται αναµφιβόλως, περί δηµοσίας προσφοράς µοσχεύµατος µε αντάλλαγµα και 
εντεύθεν περί αξιοποίνου πράξεως, η οποία προβλήθηκε και αναδείχθηκε µε την 
επίµαχη εκποµπή.  Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ότι η 
εκποµπή απέβλεπε στην ανάδειξη του οικονοµικού προβλήµατος του προσφέροντος 
το µόσχευµα και όχι της αξιοποίνου πράξεως δεν ανταποκρίνεται στα πράγµατα διότι 
η οικονοµική δυσχέρεια του εν λόγω προσώπου µπορούσε να αναδειχθεί, 
παραλειποµένης της αξιοποίνου πράξεως.  Για την παραπάνω εκτροπή ενδείκνυται να 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
Μειοψήφησε εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη, κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί 
διοικητική κύρωση προστίµου 30.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑLTER 
CHANNEL, την διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη αναδεικνύει αξιόποινες 
πράξεις, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Οκτωβρίου 2005. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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