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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  9  Δεκεμβρίου  2013  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών  
το μέλος Άρης Σταθάκης.

   
I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
με  το  διακριτικό  τίτλο  EXTRA 3  (ΠΡΩΗΝ  EXTRA CHANNEL-3), 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15,  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.

II. Το άρθρο 3 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο οι διαφορετικές απόψεις πρέπει 
να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους.

III.  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, τα γεγονότα 
πρέπει  να  παρουσιάζονται  με  προσοχή  και  αίσθημα  ευθύνης,  ώστε  να  μην 
δημιουργούν σύγχυση στο κοινό.

ΙV. Τα άρθρα 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά τα οποία δεν πρέπει  
να  μεταδίδονται  πληροφορίες  χωρίς  να  έχουν  ελεγχθεί  ενώ εξάλλου  ειδήσεις  και 
σχόλια  πρέπει  να  διακρίνονται,  αλλά  υποθέσεις  ή  πιθανολογήσεις  δεν 
παρουσιάζονται ως γεγονότα.

V. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο η τήρηση των γενικά 
παραδεκτών κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική 
διατύπωση και εκφορά λόγου είναι απαραίτητη.  
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VΙ. 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  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.  (EXCOM 
A.E.)  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  EXTRA 3 
(ΠΡΩΗΝ  EXTRA CHANNEL-3),  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής  με  τίτλο:  «Αποκαλυπτικό  Δελτίο»,  που  προβλήθηκε  από  τον  ως  άνω 
τηλεοπτικό σταθμό κατά την 9.8.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ο λογότυπος του σταθμού EXTRA CHANNEL 3 υπάρχει σταθερά σε όλη τη διάρκεια  
της εκπομπής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και όταν αρχίζει η εκπομπή καθώς  
και  μετά από κάθε διακοπή προβάλλεται  η ακόλουθη σήμανση :  κύκλος με χρώμα  
πλαισίου  μπλε  μαζί  με  την  επισήμανση  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ:  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
Τα αποσπάσματα που αφορούν στην εν λόγω καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Ε.»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «NEWSPHONE 
HELLAS S.A.» καταγράφονται ακολούθως:
Επισημαίνεται,  ότι  αμέσως  πριν  την  έναρξη  της  εκπομπής  από  το  χρονικό  σημείο  
[0:20:34] μέχρι το χρονικό σημείο [ 0:21:04] (ένδειξη μέτρησης DVD) προβάλλονται  
διαφημίσεις  με  τους  πενταψήφιους  αριθμούς  της  εταιρείας  «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  
ΕΛΛΑΣ»  και  της  εταιρείας  «CALL CENTERS HELLAS»  που  έρχονται  να  
αντικαταστήσουν το 184.
Ο  κεντρικός  παρουσιαστής  της  εκπομπής,  κ.  Αντώνης  Μυλωνάκης  μαζί  με  τους  
συνεργάτες  του  κ.  Αντρέας  Καψαμπέλης  και  κα  Αντριάννα  Τζαραγκέλη  στο  πρώτο  
μέρος  της  εκπομπής  φιλοξενούν  τον  κύριο  Κωνσταντίνο  Κρέτση,  Πρόεδρο  των  
Εργαζομένων στο νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και σε τηλεφωνική επικοινωνία  
τον κύριο Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0:48:17 – 1:02:14
Αντώνης Μυλωνάκης:  Μείνετε εδώ πέρα τώρα, Αντριάννα μου και Αντρέα μου, 
γιατί – άκου τώρα, τι γίνεται! Ακούτε να δείτε, τι γίνεται! Θα το συνδυάσουμε τώρα 
εμείς,  οι οποίοι τα λέμε διαφορετικά στον κόσμο, από ό,τι  τα λένε.  Είχε προχθές 
κάνει μία δήλωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για τα τηλέφωνα του ΕΟΠΥΥ. 
Προσέξτε να δείτε! Θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πατούλη. 
Και γιατί το λέω αυτό. Διότι από τη μια μεριά, κυρίες και κύριοι – δηλαδή είναι  
τρομερά πράγματα, αυτά που θα βγάλουμε τώρα, δεν έχουνε ματαγίνει, δηλαδή δεν 
θα μπορούσε να τα σκεφτεί ούτε ο πιο νοσηρός ανθρώπινος εγκέφαλος! Προσέξτε 
τώρα! Από τη μια μεριά βγάζει μία ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος και λέει ΣΟΚ, 
εκπέμπει  ένα  SOS για  την  ανθρωπιστική  κρίση.  Έγκυες  γεννούν  στο  δρόμο  και 
καρκινοπαθείς στα πρώτα στάδια δεν έχουνε χρήματα, να κάνουνε τις επεμβάσεις και 
πεθαίνουν. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπε ο κύριος Πατούλης. Θα μας το ξαναπεί. 
Ακούτε όμως το καινούριο, που ίσως δεν το ξέρετε, Αντρέα κι Αντριάννα! Ίσως δεν 
το έχουμε σκεφτεί και το μάθαμε σήμερα το βράδυ, γιατί τα ρεπορτάζ έρχονται από 
παντού. Ο ΕΟΠΥΥ μέχρι χθες έπαιρνες ένα τριψήφιο. Συμφωνούμε;
Αντρέας Καψαμπέλης:  184.
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Αντώνης Μυλωνάκης:  184. τώρα δεν τους άρεσε το τριψήφιο και θένε… Με μία 
αστική μονάδα. Σου λέει, αυτοί οι βλαμμένοι οι Έλληνες να πληρώνουνε μόνο μία 
αστική μονάδα, αφού είναι πλούσιοι. Δεν τους βάζουμε, ρε παιδιά ένα πενταψήφιο, 
να δώσουμε και χρήματα σε κάποιες δικές μας εταιρείες;
Αντρέας Καψαμπέλης:  Ένα ευρώ το τηλεφώνημα. 
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πόσο; 
Αντρέας Καψαμπέλης:  Ένα ευρώ.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Όχι, Αντρέα μου, δεν είναι ένα ευρώ.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  1,09.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ούτε 1,09. Ούτε 1,09. 
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Το αστικό τηλέφωνο έχει 1,09.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται σε:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ο μέσος όρος… Θα σας αποδείξω τώρα ότι ο μέσος όρος 
είναι τρία ευρώ. Ακούτε λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση. Ο ΕΟΠΥΥ, προτού και δεν 
το λέμε για αυτήν εδώ την κυβέρνηση-το ξαναλέω, ότι ο διαγωνισμός έγινε με την 
προηγούμενη κυβέρνηση από το Υπουργείο. Λοιπόν κάνουνε ένα διαγωνισμό και το 
διαγωνισμό τον κερδίζει μία εταιρεία, μάλλον τρεις εταιρείες είναι στο πρόγραμμα. Η 
μία  είναι  η  «NEWSPHONE»,  η  οποία  έχει  δύο  κομμάτια,  τα  call center και  τη 
«NEWSPHONE». Η άλλη είναι η «VODAFONE» και η άλλη είναι… Συμφωνούμε 
μέχρι τώρα; Δεν έχουμε καμία διαφορά. Εγώ έχω τις πληροφορίες μου εδώ πέρα. Και 
η άλλη είναι η, ο «ΟΤΕ». Τι γίνεται με τα τηλέφωνα τώρα; Ο πενταψήφιος, όταν τον 
παίρνεις από σταθερό τηλέφωνο- για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι- είναι 1,09 μαζί με 
το Φ.Π.Α.. Όταν τον παίρνεις όμως από κινητό τηλέφωνο, είναι από 1 ευρώ κόμμα 
19  μέχρι  πέντε.  Γιατί  είναι  ανά  λεπτό  μέχρι  πέντε  λεπτά.  Προσέξτε  να  δείτε,  τι 
γίνεται!  Το  λεπτό  μετράει.  Άρα  με  το  πρώτο  δευτερόλεπτο  που  σηκώνουμε  το 
τηλέφωνό μας, το κινητό, κρακ πέφτει το ενάμιση ευρώ. Δηλαδή ο μέσος όρος είναι 
τρία. Άρα λοιπόν πρέπει ένας φουκαράς, ο οποίος θέλει να πάρει, να κλείσει  στον 
ΕΟΠΥΥ το ραντεβού του, παίρνει  δυο και τρεις  και πέντε φορές. Δεν το ξέρετε; 
Μήπως  δεν…  Ογδόντα  με  εκατό  χιλιάδες  τηλέφωνα  ημερησίως.  Θέλετε  να  το 
ξανακούσετε,  κύριε  Υπουργέ;  Ογδόντα  με  εκατό  χιλιάδες  τηλέφωνα  ημερησίως. 
Ποιοι  τα  παίρνουν;  Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω,  έχετε  ελέγξει,  αν  ο  «ΟΤΕ»,  αν  η 
«VODAFONE», ή  η «NEWSPHONE» έχει  –  σε πρώτη φάση το λέω έτσι  απλά, 
αύριο θα το πω λίγο διαφορετικά - έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα; 
Γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες σπασμένες,  call center και τα λοιπά και τα λοιπά; 
Δεν  κατηγορώ.  Προσέξτε!  Δεν  κατηγορώ  κανένα.  Θέτω  προβληματισμό  στο 
Υπουργείο, να το ψάξετε και σεις, κύριε ΕΟΠΥΥ και σεις, κύριε Υπουργείο, διότι 
από αύριο θα έχουμε ιστορίες. Δεν μπορεί εταιρεία, η οποία δεν έχει ασφαλιστική 
ενημερότητα και χρωστάει στο ΙΚΑ, κύριε Σπυρόπουλε,  να παίρνει λογαριασμούς 
και  στην  εφορία  ένα  κάρο  λεφτά,  να  παίρνει  διαγωνισμούς,  και  πώς  παίρνει 
ασφαλιστικές ενημερότητες; Πώς εταιρείες, οι οποίες χρωστάνε ένα κάρο λεφτά στο 
ΙΚΑ; Λοιπόν, ένα άλλο θέμα! Μήπως έχουμε ψάξει, μήπως είναι οι εταιρείες αυτές 
αναμεμιγμένες με ένα προηγούμενο σκανδαλάκι, το οποίο είχαμε αφήσει να εννοηθεί 
κι από δω και θα το ξαναφέρουμε με την Αγροτική, όταν διοικητής στην Αγροτική 
ήταν ο κύριος Λάμπρου και παίρνανε τότε τους διαγωνισμούς, όπως και σήμερα με 
τα πενταψήφια και χρωστάνε ένα κάρο λεφτά; Ερωτώ, ερωτώ, κύριε Σπυρόπουλε στο 
ΙΚΑ,  γιατί  από αύριο  θα αρχίσει  να  σφίγγει  η  κατάσταση.  Ερωτώ το  Υπουργείο 
Υγείας  και  ερωτώ  και  τον  κύριο  ΕΟΠΥΥ.  Απλά  και  ήρεμα.  Δεν  φωνάζω,  δεν 
κατηγορώ κανένα. Προς το παρόν! Λέω, πώς εταιρεία,  απ’ αυτές που είπα - είπα 
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τρεις,  «NEWSPHONE»,  «VODAFONE»  και  «ΟΤΕ»-  ήταν  αναμεμιγμένη  με 
σκάνδαλο  στην  Αγροτική  επί  Λάμπρου,  χρωστάει  ένα  κάρο  εκατομμύρια,  γιατί 
μιλάμε  για  πολλά  εκατομμύρια.  Όταν  μιλάμε  για  εκατό  χιλιάδες  τηλέφωνα 
ημερησίως, με τρία ευρώ μέσος όρος, Αντρέα, Αντριάννα και κύριε Κρέτση, έτσι; 
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κύριο Πατούλη. Τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Πατούλη, 
κύριε πρόεδρε, καλησπέρα! 
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Καλησπέρα;, κύριε 
Μυλωνάκη! Στους τηλεθεατές σας!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσουμε από τον ΕΟΠΥΥ, που το 
βγάλατε πρώτο. Είπατε, ότι πήρε πενταψήφιο, για να πληρώνει ο κόσμος ένα κάρο 
λεφτά. Εμείς σιγά-σιγά βγάζουμε, ποιες εταιρείες έχουνε πάρει το διαγωνισμό, πώς 
τον πήρανε το διαγωνισμό- όχι με αυτήν την κυβέρνηση, το ξαναλέμε, για να μην 
είμαστε  άδικοι,  αλλά  δεν  έχει  σημασία.  Εμάς  μας  ενδιαφέρει,  πώς  πήρε  το 
διαγωνισμό και πώς τον τρέχει μία από τις εταιρείες, η οποία χρωστάει εκατομμύρια 
στο  ΙΚΑ,  εκατομμύρια  στην  εφορία  και  ήταν  αναμεμιγμένη  με  σκάνδαλο  στην 
Αγροτική τράπεζα επί Λάμπρου, που χρωστάει  κι εκεί  ένα κάρο λεφτά. Μία από 
αυτές τις τρεις εταιρείες. Από αύριο θα βγει.
Γ.  Πατούλης  –Πρόεδρος  ΙΣΑ  (  σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Αγαπητέ  κύριε 
Μυλωνάκη, …
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πώς μπορούν να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τριακόσιες 
χιλιάδες και παραπάνω ευρώ, την ημέρα, έτσι μιλάμε; Πέστε μας!
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Είναι σαφές, ότι αυτή 
τη στιγμή αξίζει τον κόπο κανείς να δει, ότι σαράντα φορές, σαράντα φορές είναι 
παραπάνω αυτά που θα πληρώνει ο πολίτης, μόνο και μόνο για να έρχεται σε επαφή 
για το ραντεβού, να έρθει στο γιατρό, για να τον εξετάσει.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Άρα καλά το είπαμε, τριακόσιες χιλιάδες και παραπάνω, άμα 
είναι εκατό χιλιάδες τα τηλεφωνήματα ημερησίως επί τρία ευρώ;
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Είναι σαφές, κύριε 
Μυλωνάκη. Νομίζω, ότι είναι εύκολο κανείς να κάνει τον πολλαπλασιασμό και την 
πρόσθεση.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ωραία! Προς τιμή σας, κύριε Πατούλη το βγάλατε.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Είναι σαφές, κύριε 
Μυλωνάκη, ότι 0,03 για πέντε λεπτά θα στοιχίζει   1,18 από κινητή τηλεφωνία το 
πρώτο δευτερόλεπτο.
Ακολούθως η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ 40 ΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΩ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ 
ΕΟΠΥΥ
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Μπράβο!  Αυτό  είπαμε  προηγουμένως  το  πρώτο 
δευτερόλεπτο!  Με  το  μπαμ  που  κάνει  το  τηλέφωνο!  Δηλαδή  παίρνω  το 
παλιοτηλέφωνο,  βγάλαμε  και  τα  κινητά  τώρα,  κρακ,  με  το  που  γίνεται  αυτό  το 
πράγμα,  τελείωσε  το  πρώτο,  ένα  κόμμα  δεκαεννιά.  Ποιοι  θα  πλουτίσουνε,  κύριε 
Πατούλη, επειδή για να το τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Βεβαίως.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ποιοι θα πλουτίσουν από αυτό το πράγμα;
Αντρέας Καψαμπέλης:  Πώς θα μοιράζονται τα λεφτά.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Κοιτάξτε, εγώ αυτό 
που ξέρω είναι , ότι επί τετρακοσίων σαράντα ευρώ μπορεί να…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Δεν ακούγεστε καλά, δεν ακούγεστε! Μετακινηθείτε λιγάκι! 
Μετακινηθείτε λίγο!
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Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Είναι σαφές, κύριε 
Μυλωνάκη,  συνταξιούχοι  των  τετρακοσίων  σαράντα  ευρώ  θα  καλεστούν  να 
πληρώσουν  είκοσι  και  τριάντα  ευρώ  μηνιαίως  μόνο  για  να  κλείσουνε  κάποια 
ραντεβού, για να βρουν την υγειά τους είτε για να γράψουν τα φάρμακά τους είτε για  
να κάνουν τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό δεν μας εξήγησε κανείς, για ποιο λόγο 
μετακυλύουν αυτό το ποσό, αυτά τα ευρώ από την τσέπη του ασφαλισμένου, για ποιο 
όφελος και εν τοιαύτη περιπτώσει, ποιος ακόμα από το Υπουργείο Υγείας ………… 
επωφελείται ο ασφαλισμένος;
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Δεν  έχουμε  καλή  επικοινωνία.  Λίγο  μετακινηθείτε,  σας 
παρακαλώ! 
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ναι! Ναι!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Κύριε Πατούλη, εσείς γνωρίζετε, ποιες είναι οι εταιρείες, οι 
οποίες έχουν αναλάβει αυτό το διαγωνισμό;
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Κοιτάξτε, νομίζω, ότι 
έχει γίνει,  έχει γίνει γνωστό αυτό, τις έχετε πει κι  εσείς και τη μία έχει πει και ο  
κύριος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, ότι είναι  τέσσερις  εταιρείες  και όχι τρεις  και όλες 
αυτές…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Είναι τρεις οι εταιρείες, ακούστε με! Η μία η εταιρεία είναι 
σπασμένη στα  δύο.  Είναι  η  «NEWSPHONE» και  η   «CALLCENTER», η  οποία 
ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Εντάξει, εντάξει. Η 
ουσία είναι όμως η ίδια.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Άρα για αυτό λέει τέσσερις.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ακριβώς. Για αυτό 
σας  λέω,  ότι  είναι  τέσσερις,  αλλά  η  ουσία  όμως  είναι  η  ίδια,  κύριε  Μυλωνάκη. 
Κανείς  δεν  μας  έχει  εξηγήσει,  επαναλαμβάνω,  ένας  εύκολος  αριθμός,  που  ήταν 
γνωστός σε όλη την Ελλάδα, 184, το ήξεραν όλοι κι η γιαγιά κι ο παππούς, οι πάντες- 
ξαφνικά γεμίσαμε διαφημιστικά σποτ που τα πληρώνει πάλι ο ασφαλισμένος, γιατί 
αυτά τα λεφτά ο ασφαλισμένος θα τα πληρώσει μέσα από ένα πενταψήφιο νούμερο,  
το οποίο τελικά δεν του προσφέρει και τίποτα και συνεχώς θα το πληρώνει μόνο και 
μόνο για την εργασία κάποιου φαρμάκου.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει ακολούθως:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Να πούμε ότι κι ο ίδιος ο κύριος Πατούλης, αν θυμάμαι 
καλά,  κύριε  Πατούλη  ,  καλησπέρα!  Είχε  κάνει  την  καταγγελία  για  το  θέμα  των 
εταιρειών. 
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Καλησπέρα!
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Κύριε Πατούλη, εσείς είχατε μιλήσει, ότι πρέπει να ψαχτεί 
η σχέση η οποία έχουν οι εταιρείες αυτές, που πήραν το διαγωνισμό, έτσι δεν είναι;
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Κοιτάξτε, εγώ είπα το 
εξής. Ότι αυτό αξίζει…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Είπατε για τη σχέση των εταιρειών.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Αξίζει κανείς να το 
ψάξει λίγο βαθύτερα, για να δει ακριβώς, ποιος ήταν ο λόγος…αυτή τη διαδικασία.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Άρα λοιπόν,  κύριε  Πατούλη,  εμείς  σας  κάναμε τη χάρη, 
εμείς  τα  πιάσαμε  αυτά  που  είπατε,  έχουμε  τις  πληροφορίες  μας,  αρχίσαμε  το 
ρεπορτάζ, ξεκίνησε σήμερα το ρεπορτάζ και βλέπετε, ότι τις πρώτες πληροφορίες τις 
βγάζουμε. Για να τ’ αρπάξει λοιπόν χοντρά μια ιδιωτική εταιρεία- δεν ξέρω τι σχέση 
έχει ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας με κάποιον από τα υπουργεία ή κάποιον από 
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τους υπουργούς ή τους προηγούμενους  ή τους  νυν.  Θα το δούμε αυτό σιγά-σιγά. 
Αλλά αν για  τ’  αρπάξει  λοιπόν  κάποια  εταιρεία  βγήκε  αυτό  κι  όπως  είπαμε  και 
μείναμε σύμφωνοι, πάνω από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ την ημέρα είναι στην τσέπη, 
η τσεπούλα.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Το ποσοστό…
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Αυτό που μπορώ να 
πω είναι ότι με καθοδήγηση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ όλη αυτή η διαδικασία είχε 
ξεκινήσει  και  είχε  ολοκληρωθεί  κατά τη διάρκεια  της  προηγούμενης  ηγεσίας  του 
Υπουργείου Υγείας.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Σωστό, το είπαμε, το είπαμε!
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Και ότι δεν είχε καμία 
σχέση και δεν έχει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Αντρέας Καψαμπέλης:  Εντάξει, μπορεί να το αναθεωρήσει όμως βέβαια.!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Μπορεί βέβαια, εγώ θα πω το εξής-συγγνώμη να πω κάτι 
στον κύριο Πατούλη, επιτρέψετε μου τριάντα δευτερόλεπτα!
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Ναι, ναι.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Κύριε Πατούλη, εγώ θα πω κάτι, βεβαίως και μπορεί να το 
αναθεωρήσει, έτσι; Αλλά αυτή τη στιγμή έχει υποχρέωση, κύριε Πατούλη και νομίζω 
θα  συμφωνήσουμε  ο  κύριος  εισαγγελέας  ή  κυρία  εισαγγελέας,  η  εισαγγελέας 
Πρωτοδικών να επέμβει άμεσα στο θέμα. Έχω την αίσθηση, ότι τριακόσιες χιλιάδες 
ημερησίως και πάνω είναι πολλά τα λεφτά, τα οποία φεύγουνε από την τσέπη ενός 
απαξιωμένου ελληνικού λαού.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Και πάνε αλλού. Αντώνη,…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Και μπορεί να βγάλετε λαβράκι! Πού ξέρετε, κύρια Ράικου! 
Αντρέας Καψαμπέλης:  Πόσο δύσκολο είναι, κύριε πρόεδρε, πόσο δύσκολο είναι να 
ληφθεί μια απόφαση και να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή στο 184;
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ακούστε εγώ, όπως 
και  για  άλλα  ζητήματα  έτσι  και  για  αυτό,  δεν  μπορούμε  αυτήν  την  οριζόντια 
διαδικασία να την ανεχτεί κανείς πλέον ούτε για ένα ευρώ. 
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Κύριε Πατούλη,…
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ένας ασφαλισμένος 
των τετρακοσίων σαράντα ευρώ το μήνα δεν μπορεί να πληρώσει για το ραντεβού με 
το γιατρό…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Δεν θέλω να τον ρωτήσω, δεν θέλω να τον ρωτήσω κάτι, 
θέλω να δω, αν το γνωρίζετε, είναι και μια έμμεση απάντηση. 
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Παρακαλώ!
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Να πούμε, ότι πριν ανακοινωθεί το πενταψήφιο αυτό το νέο 
του ΕΟΠΥΥ, για να στηθεί όλο αυτό το δίκτυο δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Δέκα 
εκατομμύρια  ευρώ  κόστισε  το  στήσιμο  αυτού  του  δικτύου  για  την  υποδοχή  των 
τηλεφωνημάτων των πολιτών,  από τη στιγμή που άλλαξε.  Κι αυτό θα το δούμε . 
Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, για να δούμε…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Βεβαίως θα απαντήσει ο κύριος Πατούλης.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Ποια είναι η εταιρεία, η οποία ανέλαβε και να στήσει το, 
την υποδοχή, αν θέλετε, για να γίνει αυτό το δίκτυο.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πόσα λεφτά πήραν, Αντριάννα μου;
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Δέκα εκατομμύρια ευρώ. 
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Νομίζω, ότι…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Κύριε Πατούλη, ακούστε κι αυτό!
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Νομίζω, ότι κύριε 
Μυλωνάκη,…
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Αντώνης  Μυλωνάκης:  Κύριε  Πατούλη,  συγγνώμη,  μισό  λεπτό  να  το 
ολοκληρώσουμε.
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Παρακαλώ!
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Ναι, ναι. Δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πήρε δέκα εκατομμύρια η εταιρεία η συγκεκριμένη…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Είναι η εταιρεία…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αυτή που λέμε, μία από τις τρεις εταιρείες, δεν θα πούμε 
ποια.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Μία από τις τρεις εταιρείες που λέμε, η «NEWSPHONE» 
είναι η μία, η «VODAFONE» η άλλη- το λέμε, πώς έχει η κατάσταση- και τρίτον ο 
«ΟΤΕ». Μία λοιπόν ιδιωτική εταιρεία από τις τρεις αυτές πήρε…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Για τον ΕΟΠΥΥ μέσω του ΙΚΑ. Νομίζω η απόφαση είναι 
μέσω του ΙΚΑ.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πήρε δέκα εκατομμύρια, για να φτιάξει το τετραψήφιο, την 
υποδομή…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Τις υποδομές … 
Αντώνης Μυλωνάκης:  Λοιπόν, κύριε Πατούλη, να ξέρετε…
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Να σας πω, θα σας 
πω μόνο το εξής. Ότι οφείλει, εγώ θα έλεγα εντελώς καλοπροαίρετα, ο πρόεδρος του 
ΕΟΠΥΥ, από τη στιγμή που συζητιέται σε όλη την Ελλάδα, για ποιο λόγο, πώς έγινε, 
όλα αυτά να τα διευκρινίσει, πριν αρχίσουν άλλες αρχές να το ψάχνουν και ………
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εμείς πάντως κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε και κύριε 
Πατούλη, σας εκτιμούμε απεριόριστα, ειλικρινά σας το λέω εγώ προσωπικά, θα κάνω 
ό,τι είναι δυνατόν, όλο το κανάλι θα πέσει πάνω για αυτό το πράγμα, διότι θα επέμβει 
εισαγγελέας, εγώ είμαι σίγουρος, ότι θα επέμβει, διότι είναι μία αρπαχτή στην πλάτη 
του λαού προς όφελος μιας εταιρείας και συγκεκριμένα μιας εταιρείας. Η εταιρεία θα 
βγει από δω με στοιχεία, να δούμε, πώς παίρνουνε τους διαγωνισμούς, ενώ χρωστάνε 
στο ΙΚΑ, χρωστάνε στην εφορία, γιατί δεν γίνεται να μπαίνει ο άλλος φυλακή για 
πέντε  χιλιάδες  κι  άλλοι  να  χρωστάνε  δισεκατομμύρια  κι  όλα  μέλι-γάλα  και  να 
παίρνουν τους διαγωνισμούς και να παίρνουνε και τους διαγωνισμούς του Δημοσίου! 
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όλα μαζί!
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Πάντως εγώ το βλέπω 
καθαρά το ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος και μόνο και για αυτό και βεβαίως 
και αυτά που λέτε ενδεχομένως και να έχουν και μια αξία. Πρέπει να ελεγχθεί και να 
δοθούν εξηγήσεις. Είναι σαφές αυτό.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Κύριε Πατούλη,  εκτός  από αυτό κάνατε  και  μία σοβαρή 
δήλωση. Σοκ, SOS για την ανθρωπιστική κρίση!
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται σε:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
και
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ…………..
1:04:45 – 1:05:31
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Κύριε  Πατούλη,  βάλτε  μια  άνω  τελεία!  Θα 
παρακολουθήσουμε  ένα  συγκλονιστικό  βίντεο  της  Βούλας  Αγγουρά  και  σας 
υπόσχομαι, ότι το προηγούμενο θέμα που το κλείσαμε προς το παρόν, είναι με άνω 
τελεία, σας το λέω, διότι εμείς θα το συνεχίσουμε από δω, να βγει ο διοικητής του 
ΙΚΑ, να μας πει,  πόσα χρωστάνε, ποιοι τα χρωστάνε από αυτές τις εταιρείες  που 

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΙΜΕ-5ΦΑ



είπαμε και ο, το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας και περιμένουμε να δούμε, 
αν θα υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέα από αύριο το πρωί. Πάμε κύριε Πατούλη, να 
δούμε το συγκλονιστικό βίντεο της Βούλας της Αγγουρά, έτσι;
Γ. Πατούλης –Πρόεδρος ΙΣΑ ( σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Βεβαίως.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα 
σας έχουμε πάλι, δεν το σταματάμε το θέμα. Ξέρετε ότι είμαστε λίγο επίμονα και 
κακά  παιδιά.  Πάμε  λοιπόν,  καλή  σας  νύχτα,  κύριε  Πατούλη!  Πάμε  να  δούμε  το 
βίντεο της Βούλας Αγγουρά!
1:08:11 – 1:08:43
Αντώνης Μυλωνάκης:  ………. Θέλω μόνο να πω στον κύριο  Υπουργό Υγείας, 
κύριε  Υπουργέ πριν τις  εκλογές  ήσαστε λαλίστατος και σεις  και πολλοί άλλοι σε 
άλλα υπουργεία. Τώρα κάνετε τις κοτούλες. Τώρα δεν βγαίνετε καθόλου. Γιατί δεν 
θέλετε να βγείτε; Γιατί δεν παρεμβαίνετε τώρα να πείτε, τα χάλια αυτά τα είδατε, 
καταρχάς τα γνωρίζετε αυτά τα χάλια; Είναι δυνατόν, να μην μπορούν Αντρέα, να 
κάνουν μια επέμβαση στο πρώτο στάδιο οι καρκινοπαθείς; Είναι δυνατόν να γεννάνε 
οι γυναίκες στον εικοστό πρώτο αιώνα- πού να πάρει ο διάολος- καλά ήρθατε εδώ 
πέρα να μας κάνετε, να μας φέρετε σαράντα-πενήντα- εκατό χρόνια πίσω! Και να 
υπάρχουν μερικοί άλλοι, οι οποίοι να τα παίρνουν ακόμα μέσα στην τσέπη! Δεν το 
καταλαβαίνω εγώ αυτό! …………..
1:09:33 – 1:10:08
Αντώνης Μυλωνάκης:  ………. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Λυκουρέντζο δεν 
χρειάζεται να κάνετε μία δήλωση ή οι κύκλοι σας. Μπορείτε να βγείτε να την κάνετε 
και εσείς! Δεν είσαστε πια ο Ομπάμα! Ηρεμήστε λιγάκι! Ηρεμήστε λιγάκι! Όλοι οι 
υπουργοί γίνατε ένα κι ένα και δεν μιλάτε καθόλου! Γελάς Αντριάννα, αλλά άμα με 
πιάσει  το  κακό  μου  τώρα  και  γίνω  κακό  παιδί  πάλι,  θα  φωνάζεις.  Λοιπόν,  τα 
τετρακόσια χιλιάρικα ευρώ, μπορείτε να μας πείτε, πού θα πάνε; Ποιος θα τα πάρει; 
Κύριε Λυκουρέντζο; Από ποια τσέπη θα βγούνε και σε ποια τσέπη θα μπούνε; Έτσι; 
Στην τσέπη του απλού πολίτη; Και περιμένω και την κυρία Ράικου από αύριο, να 
δούμε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα!…………..
1:11:34 – 1:12:05
Αντώνης Μυλωνάκης:  ………. Αμέσως μετά Προκόπης Παυλόπουλος από τη ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  Παναγιώτης  Λαφαζάνης  από  το  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  και  ο  κύριος 
Μιχελογιαννάκης  από  τη  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ,  περιμένοντας  τον  κύριο 
διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο να μας πει,  πόσα χρωστάει και ποια η 
εταιρεία  που  έχει  πάρει  το  διαγωνισμό.  Δεύτερον,  περιμένουμε  τον  κύριο 
Λυκουρέντζο, να μας πει, τι θα κάνει με αυτούς τους 1200 μελλοθάνατους, οι οποίοι 
κοντεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.  Και τρίτον,  τι  θα κάνει  η εισαγγελία από 
αύριο.  Θα  παρακολουθούμε  τα  θέματα,  να  δούμε,  πώς  οι  εταιρείες  παίρνουν 
διαγωνισμούς,  αυτή τη στιγμή που ο Έλληνας πεθαίνει.  Ένα δελτίο ειδήσεων και 
επανερχόμαστε.
Επαναφορά  στο  στούντιο  της  εκπομπής  στο  χρονικό  σημείο  [1:17:31](ένδειξη  
μέτρησηςDVD).
Ο  κεντρικός  παρουσιαστής  της  εκπομπής,  κ.  Αντώνης  Μυλωνάκης  μαζί  με  τους  
συνεργάτες  του  κ.  Αντρέας  Καψαμπέλης  και  κα  Αντριάννα  Τζαραγκέλη  στο  πρώτο  
μέρος  της  εκπομπής  φιλοξενούν  τους  κυρίους  Προκόπη  Παυλόπουλο  από  τη  ΝΕΑ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Παναγιώτη Λαφαζάνη από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Γιάννη Μιχελογιαννάκη  
από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
1:19:30 – 1:30:00
Αντώνης Μυλωνάκης:  ………. Θα ξεκινήσουμε από σας, κύριε Λαφαζάνη, θέλω, 
δεν  ξέρω  αν  παρακολουθήσατε  προηγουμένως,  νομίζω  το  παρακολουθήσατε,  το 
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πενταψήφιο, αυτήν την αλλαγή που έκανε το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ με το 
πενταψήφιο. Μέσα στη σαστιμάρα του ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει, τι έχει συμβεί. 
Ποιος παίρνει τηλέφωνο, για να κλείσει ραντεβού κυρίως; Ο συνταξιούχος. Και οι 
συνταξιούχοι,  ποιοι  είναι  οι  περισσότεροι;  Κάτω  από  εβδομήντα  τοις  εκατό  των 
συνταξιούχων  μας  είναι  γύρω  στα  πεντακόσια-εξακόσια-επτακόσια  ευρώ. 
Συμφωνείτε; Δεν φτάνει λοιπόν που παίρνανε το 184, ποιο είναι αυτό. Ε; 
Αντρέας Καψαμπέλης:  Το 184.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Το 184,  νομίζω.  Ένα απλό τριψήφιο  με  αστική  μονάδα. 
Τώρα  ήρθε  η  προηγούμενη  ηγεσία  του  Υπουργείου,  δεν  λέω  αυτή.  Εγώ  δεν 
κατηγορώ, αλλά δεν έχει πάρει θέση ούτε ο Υπουργός Υγείας για αυτό το θέμα ούτε 
ο ΕΟΠΥΥ, ούτε  το  ΙΚΑ ούτε  κανένας.  Πώς είναι  δυνατόν ξαφνικά,  ξαφνικά  να 
βάζουμε ιδιωτική εταιρεία, η οποία χρωστάει ένα κάρο λεφτά στο ΙΚΑ, εκατομμύρια 
στο Δημόσιο, παίρνει τα λεφτά από δω, τα πάει στην Τουρκία και κάνει επενδύσεις.  
Δεν ξέρω, αν κάνει καλό ή όχι. Αυτό είναι δικό της θέμα. Και παίρνει τριακόσιες 
χιλιάδες ημερησίως, κύριε Λαφαζάνη, τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ημερησίως είναι το 
κόστος του Έλληνα πολίτη. Σας ερωτώ λοιπόν!
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Στο τηλέφωνο; Το τηλέφωνο πληρώνει;
Αντώνης Μυλωνάκης:  Το τηλέφωνο.  Εκατό χιλιάδες τηλέφωνα καταγεγραμμένα 
γίνονται ημερησίως στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και ο…
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Με τρία ευρώ;
Αντώνης Μυλωνάκης:  Και ο μέσος όρος είναι τρία ευρώ. Σας ερωτώ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Άμα γίνεται  αυτό, πρέπει  να αυτοκτονήσουμε όλοι σε 
αυτήν τη χώρα.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Όχι, άμα γίνεται. Γίνεται. Δεν βλέπετε τα, δεν βλέπετε τις…
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Άμα γίνεται, εντάξει, με συγχωρείτε! Αυτά είναι χάλια. 
Αυτά είναι απερίγραπτα χάλια.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Το διαφημίζουνε κιόλας! Συνέχεια!  Λέει  ΕΟΠΥΥ, πάρτε 
στο 11 τάδε, πάρτε στο…
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Πενταψήφιος αριθμός,  πενταψήφιος αριθμός,  δεν είναι 
αναγνωρίσιμος αριθμός καταρχάς. Δεν μπορεί ο ΟΤΕ να χρησιμοποιεί για τις δικές 
του υπηρεσίες διψήφιο αριθμό, διψήφιο αριθμό, πάρα πολλούς διψήφιους αριθμούς 
και να χρησιμοποιείται  πενταψήφιος.  Ύστερα τα τρία ευρώ,  με συγχωρείτε!  Τρία 
ευρώ!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Μέσος όρος. Λέω, έτσι; Μέσος όρος!
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Τρία ευρώ ο άλλος ζει την ημέρα!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Είναι… Ακούστε!
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Με τρία ευρώ ζει την ημέρα!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ακούστε με! Θα σας πω, 1,09……
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Και θα του βάλεις τρία ευρώ, για να πάρει τηλέφωνο!
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Είναι  από  σταθερό  για  αρχή  και  1,19  από  το  πρώτο 
δευτερόλεπτο από το κινητό.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει ακολούθως:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Θα πλουτίσει δηλαδή εταιρεία από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 
δεν δίνει φάρμακα, δεν προσφέρει καμιά υπηρεσία και παλεύει ο άλλος να κλείσει 
ένα ραντεβού και θα του πάρει τρία ευρώ! Ε, θα τρελαθούμε! Αυτό το πράγμα είναι 
τρελό, γιατί αυτήν την ώρα, αυτήν την ώρα…
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Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Να κάνετε μια επερώτηση, κύριε Λαφαζάνη. Να κάνετε με 
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όταν με το καλό ανοίξει η Βουλή, είναι ένα θέμα πάρα 
πολύ σημαντικό, το οποίο…
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Με συγχωρείτε τώρα, ερωτήσεις τώρα, ερωτήσεις πρέπει 
να γίνονται,  όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ αυτό είναι αυτονόητο. Αυτή τη 
στιγμή που μας ακούει…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Μα…
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Αυτή  τη  στιγμή  που  μας  ακούει  ο  κύριος  Υπουργός, 
δεν…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Α, νόμιζα ο εισαγγελέας λέγατε!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πρέπει ο εισαγγελέας να μπει από αύριο.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Πρέπει, πρέπει μηδέν, αχρεωστήτως η γραμμή αυτή να 
χρησιμοποιείται  από  τους  συνταξιούχους,  από  αυτούς  που  έχουν  το  πρόβλημα. 
Αχρεωστήτως! Αχρεωστήτως!
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Υπήρχε η λογική, η οποία εδόθη από τον ΕΟΠΥΥ, αν δεν 
απατώμαι,  η  οποία  έλεγε  το  εξής.  Ότι  καλύτερα  είναι  να  πληρώνουν  αυτοί  που 
χρησιμοποιούν  παρακαλώ,  λες  και  δεν  χρησιμοποιούμε  όλοι  τον  ΕΟΠΥΥ!  Άκου 
τώρα! Άκου λογική! Να πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν, ε, να μην πληρώνουν 
όλοι οι ασφαλισμένοι, δηλαδή λες…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Τι λένε τώρα; Κοροϊδεύουν τον κόσμο;
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Άκου τώρα! Λες και δεν χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος τον 
ΕΟΠΥΥ…!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Λοιπόν,…
Αντριάννα  Τζαραγκέλη:  Από  τη  στιγμή  που  όλα  τα  ταμεία  έχουν  μπει  στον 
ΕΟΠΥΥ!
Αντρέας  Καψαμπέλης:  …Εντάξει.  Το  αχρεωστήτως  είναι  το  άλλο  άκρο,  μα  η 
αστική μονάδα…
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Με συγχωρείς!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Γιατί, ρε Αντρέα, άλλο άκρο;
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Μην τρελαθούμε δηλαδή!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αστική μονάδα δεν μπορούμε, δηλαδή δεν κατάλαβα!
Αντρέας Καψαμπέλης:  Λέω ότι…
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Είναι  άνεργος,  είναι  συνταξιούχος.  Λέω,  εκτός  αν 
χρησιμοποιεί τη γραμμή για άλλους λόγους. Για ερωτικά τηλέφωνα.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Άλλο αυτό! Με συγχωρείτε, ερωτικά τηλέφωνα θα πάρει ο 
παππούς για να κλείσει ραντεβού με το…
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Άμα  δείτε  στις   τηλεοράσεις,  το  τι  γίνεται!  Σας 
προσφέρουνε…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αυτό είναι άλλο θέμα.
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Όχι.  Λέω,  λέω.  Εφόσον  η  γραμμή  είναι  γραμμή 
επικοινωνίας ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ασθενών…
Αντρέας Καψαμπέλης:  Μια αστική μονάδα, κύριε Λαφαζάνη! Όπως ήτανε πριν.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Εντάξει, εντάξει. Αν θέλετε όμως να το δεχτώ αυτό.
Αντρέας Καψαμπέλης:  Ε, ναι μια αστική μονάδα, για να μπορεί ο άλλος να κάνει τη 
δουλειά του.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Είκοσι λεπτά, τριάντα λεπτά.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Αν κι αυτές οι υπηρεσίες, αν κι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει 
να παίρνουν υπόψη, ότι μπορεί να μην έχει και χρήματα αυτός που τηλεφωνεί. Δεν 
μπορεί να του βάζουν να πληρώνει. Έλεος! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
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Αντώνης Μυλωνάκης:  Καταλάβατε; Τρία ευρώ! Κι ο άλλος παίρνει μία-δύο τρεις-
τέσσερις φορές ο καθένας! Για να κλείσει ένα ραντεβού!
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Μερικά λεπτά το καταλαβαίνω, αλλά όχι να πληρώνει 
τρία ευρώ. Με συγχωρείτε!
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Και  μάλιστα  σε  εταιρεία,  σας  το  ξαναλέω,  κύριε 
Παυλόπουλε, τώρα έρχομαι σε σας.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Είναι τρελό, τρελό.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Σε εταιρεία η οποία τριακόσιες χιλιάδες ευρώ την ημέρα.
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Μα έπρεπε  να  υπάρξει  αντίδραση.  Από  τον  υπουργό 
πρέπει να υπάρξει τώρα αντίδραση. Από το Υπουργείο δεν ακούει τώρα κανείς; 
Αντώνης Μυλωνάκης:  Τίποτα! Δεν καταλαβαίνουνε.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Τι, δεν καταλαβαίνουνε, δεν ακούει κανένας;
Αντώνης Μυλωνάκης:  Όχι! Όχι!
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Να πει, ρε παιδιά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς θα 
γίνει δηλαδή; Δεν είναι σοβαρά αυτά. Πού ζούμε;
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αυτό που είπατε πάντως, ο κύριος  Λαφαζάνης αυτό που 
είπε,  έχει  δίκιο.  Αντρέα.  Σε  όλη  την  Ευρώπη σχεδόν,  σε  όλη  την  Ευρώπη είναι 
δωρεάν. Το τηλέφωνο για το, για τα ραντεβού στο…
Αντρέας Καψαμπέλης:  Εντάξει, εγώ αποδέχτηκα το συλλογισμό της Αντριάννας…
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Δηλαδή θα παίρνουμε…
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Δεν είναι δικός μου συλλογισμός. Είναι ένα επιχείρημα, 
Αντρέα, το οποίο…
Αντρέας Καψαμπέλης:  Το επικαλέστηκες εν πάση περιπτώσει…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εμείς πάντως τα λέμε, κύριε Λαφαζάνη, εδώ μπροστά απλά 
πράγματα…
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Θα  παίρνουμε  την  υπηρεσία  άμεσης  ανάγκης  και  θα 
πληρώνουμε; Θα πληρώνουμε τρία ευρώ;
Αντώνης Μυλωνάκης:  Καλούμε τον Υπουργό να πάρει θέση τώρα, γιατί αύριο θα 
είναι αργά. Εκτός, ο κύριος Παυλόπουλος αν μπορεί να μας πει τι, αν…
Προκόπης Παυλόπουλος:  Εγώ θα παρακαλούσα ένα  πράγμα.  Επειδή  έχω κάνει 
πεντέμισι χρόνια υπουργός…
Αντρέας Καψαμπέλης:  Όχι, Υγείας όμως.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Όχι,  Υγείας.  Αλλά εν  πάση περιπτώσει  αντιμετώπισα 
πάρα πολλές καταστάσεις από δημοσιογράφους που καλά κάνουν τη δουλειά τους…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εντάξει τώρα εμείς δεν κάνουμε ούτε σπέκουλα σε κανένα 
ούτε…
Προκόπης Παυλόπουλος:  Το ξέρω, αλλά η παράκλησή μου…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ούτε εκβιάζουμε κανένα;.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Η παράκλησή μου  είναι  η  εξής.  Το άκουσα το  θέμα 
σήμερα αυτή τη στιγμή εδώ που το λέγατε. Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Καταρχάς το είχατε παρακολουθήσει καθόλου; Σας έβαλε 
καθόλου  ιδέα,  ότι  γίνεται  μία  διαφήμιση,  έτσι;  Από  μία  εταιρεία  ιδιωτική,  αν 
χρωστάει αυτή η εταιρεία, πόσα λεφτά χρωστάει στο ΙΚΑ;
Προκόπης Παυλόπουλος:  Κύριε Μυλωνάκη, κύριε Μυλωνάκη!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Από δω, από κει;
Προκόπης  Παυλόπουλος:  Κύριε  Μυλωνάκη,  μου  θέσατε  ένα  ζήτημα  καθαρά 
πολιτικό.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ναι.
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Προκόπης Παυλόπουλος:  Εγώ σας λέω ένα πράγμα. Ας αφήσουμε να έχει τον καιρό 
ο Ανδρέας ο Λυκουρέντζος, ο άνθρωπος, για να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει. 
Τώρα το να νομίζει κανείς, και σας το λέω, γιατί έχω διατελέσει…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πόσο καιρό να το αφήσουμε; Να το αφήσουμε πόσο καιρό 
κατά την άποψή σας;
Προκόπης Παυλόπουλος:  Να αφήσουμε, όχι, μέχρι αύριο, δεν λέω παραπάνω.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εντάξει.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Αλλά λέω το εξής.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αύριο το βράδυ θα γίνει χαμός.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Μην νομίζετε…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Θα σηκωθώ πάνω στο τραπέζι. Θα φωνάζω.
Προκόπης  Παυλόπουλος:  …  ότι  παρακολουθεί  κάθε  εκπομπή,  όταν  μάλιστα 
συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Δεν έπρεπε τώρα ο κύριος Υπουργός να βγει, να βγει στον 
αέρα αμέσως; Εσείς θα είχατε βγει πρώτος.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Μπορεί να ξέρει κανείς όμως ένας υπουργός…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Πού είναι ο κύριος Λυκουρέντζος;
Προκόπης Παυλόπουλος:  Σε αυτήν την κρίση που τραβάμε ο άνθρωπος, τι μπορεί 
να τραβάει αυτήν την ώρα;
Αντώνης Μυλωνάκης:  Τι τραβάει δηλαδή! Εδώ τραβάνε οι…!
Προκόπης Παυλόπουλος:  Δώστε του λίγο χρόνο! Κύριε Μυλωνάκη!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Οι υποψήφιοι πεθαίνουνε, οι Έλληνες πεθαίνουν κάθε μέρα! 
Το καταλαβαίνετε;
Προκόπης Παυλόπουλος:  Κύριε Μυλωνάκη, δώστε του λίγο χρόνο! Ετέθη το θέμα, 
στις δέκα και μισή από ό,τι το άκουσα εγώ.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εντάξει. Εντάξει.
Προκόπης  Παυλόπουλος:  Λοιπόν,  δώστε  του  το  χρόνο!  Δεν  μπορεί  να  είναι 
κανείς…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Δεκαπέντε μέρες λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Πάντως κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό τώρα, γιατί εσείς…
Προκόπης Παυλόπουλος:  Για την απάντηση μιλάμε, για την απάντηση που πρέπει 
να σας δώσει. Ε, ας δώσουμε σε έναν υπουργό τη δυνατότητα…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ωραία.
Προκόπης Παυλόπουλος:  …να απαντήσει μεθαύριο.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ωραία, σας ενημερώνω ότι από τις έξι του μηνός λειτουργεί 
αυτή η υπηρεσία. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο κύριος υπουργός!
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Ακριβώς! Αυτό είναι το ζήτημα.
Προκόπης Παυλόπουλος:  … την απάντηση, την απάντηση στην εκπομπή σας.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ την ημέρα τα βάζουνε στην τσέπη 
η εταιρεία και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα!
Προκόπης Παυλόπουλος:  Την απάντηση στην εκπομπή σας. Την απάντηση στην 
εκπομπή σας λέω. Δώστε του το χρόνο!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εντάξει. Πάμε στον κύριο Μιχελογιανννάκη!
Γιάννης Μιχελογιαννάκης:  Ξεκάθαρα πράγματα. Οι δαπάνες στην υγεία είναι 5,3 
δις.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αφήστε τα τώρα! Πάμε τώρα εδώ! Εδώ!
Γιάννης Μιχελογιαννάκης:  Μισό λεπτό! Η υγεία είναι ένας χώρος, ο οποίος απαιτεί, 
απαιτεί…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Συγκυβερνάτε τώρα!
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Γιάννης Μιχελογιαννάκης:  Απαιτεί την πάταξη της σπατάλης. Ήδη από την τρόικα 
ακούγεται  ότι  1,8  δις  θα  φύγουνε.  Όσον  αφορά  τον  ΕΟΠΥΥ  και  για  αυτό  το 
τηλέφωνο, ένας ελλειμματικός με ενάμισι δις οργανισμός…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ναι.
Γιάννης Μιχελογιαννάκης:  Που θέλει μόνο, οκτακόσια ευρώ, διακόσια τριάντα και 
πεντακόσια εβδομήντα, για να καλύψει τις ανάγκες κι ακούσατε σήμερα, ότι μέχρι τις 
είκοσι  του  μηνός  γιατροί  και  φαρμακοποιοί  μπαίνουν  σε  απεργίες.  Θα βλέπουμε 
αυτές τις ουρές. Το να ακούω αυτό το πράγμα που λέτε, το θεωρώ τουλάχιστον μια 
σκόπιμη γελοιότητα και πρέπει αμέσως να αποκατασταθεί.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εδώ και δεκαπέντε μέρες λειτουργεί, κύριε…
Γιάννης Μιχελογιαννάκης:  Σας είπα, πρέπει αμέσως να αποκατασταθεί.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Σε ό,τι αφορά…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ναι, αλλά θα έπρεπε ήδη να έχετε σηκώσει σημαία. Ήδη!...
Προκόπης Παυλόπουλος:  Σε ό,τι αφορά…
Γιάννης  Μιχελογιαννάκης:  Πήρα  θέση  αμέσως,  σας  είπα.  Είναι  κάτι  πολύ 
σημαντικό.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Κύριε Μυλωνάκη, σε ό,τι αφορά το ύψος της κλήσης, αν 
είναι αλήθεια αυτό το πράγμα και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Αν συζητάμε 
για μία κλήση που είναι δυνατόν να κοστίζει και δεν μιλάμε για τίποτα κλήσεις ..
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ο μέσος όρος είναι τρία ευρώ. Τι να…
Αντρέας Καψαμπέλης:  Ένα ευρώ και πάνω σε κάθε περίπτωση!
Προκόπης  Παυλόπουλος:  Είναι  δυνατόν  να  έχει  κόστος  τρία  ευρώ;  Είναι 
ακατανόητο, το λέω είναι ακατανόητο και…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Γιατί  ένα ευρώ δεν είναι  πολύ δηλαδή;  Άμα πάρει  δέκα 
τηλέφωνα ο άλλος, δέκα ευρώ την ημέρα δεν είναι πολύ;
Προκόπης Παυλόπουλος:  Εγώ θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω με 
αυτό που είπε ο κύριος Καψαμπέλης. Το περισσότερο σε τέτοιες υπηρεσίες, κοινής 
ωφέλειας, όπως αντιλαμβάνεσθε, έτσι; Δεν είναι, γιατί παίρνω για την πλάκα μου, 
αλλά το περισσότερο που μπορούσε να υπολογίζει κανείς, είναι η τιμή της μονάδας 
που πληρώνουμε για ένα τηλέφωνο…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Ωραία. Πώς κρίνετε, κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, εσείς που 
είσαστε και ένας άνθρωπος, ο οποίος τα λέτε έξω από τα δόντια. Πώς κρίνετε, ότι δεν 
βγαίνει ο κύριος υπουργός στο τηλέφωνο, να μας μιλήσει, να μας πει για αυτό το 
θέμα;
Προκόπης  Παυλόπουλος:  Αν  ήξερα  πραγματικά,  πόσο  απασχολημένος  είναι  ο 
Αντρέας  Λυκουρέντζος,  μόνο  σκεφτείτε!  Έχω  τραβήξει  πολλές  φορές  σαν 
υπουργός…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Τι κάνει  τέτοια ώρα δηλαδή; Να καταλάβω κι εγώ, είναι 
απασχολημένος από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί, στις έξι το απόγευμα, στις 
έξι το βράδυ, δεν τρώει καθόλου, δεν πίνει, δεν πάει πουθενά;
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης μεταμορφώνεται σε:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ»
Προκόπης  Παυλόπουλος:  Ξέρετε  αυτό  το  Υπουργείο,  ξέρετε  ειδικά  αυτό  το 
Υπουργείο,  πώς  βολοδέρνει;  Ξέρετε,  τι  θα  πει,  να  είναι  στο  υπουργείο  μέχρι  τις 
δυόμισι   το  ξημέρωμα;  Αντώνης  Μυλωνάκης:  Δεν  έχει  δει  ούτε  διαφημίσεις! 
Κανένας τέλος πάντως δεν έχει δει διαφημίσεις, κύριε Υπουργέ; 
Προκόπης Παυλόπουλος:  Μέχρι τις δυόμισι ώρα το ξημέρωμα; Το έχω ζήσει αυτό.
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Ούτε  κι  ο  κύριος  Υπουργός  έχει  δει  διαφημίσεις  ούτε 
κανένας!
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Προκόπης Παυλόπουλος:  Το ‘χω ζήσει αυτό το πράγμα και τον δικαιολογώ. Δώστε 
του το περιθώριο μέχρι αύριο να απαντήσει. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αντριάννα Τζαραγκέλη:  Έχεις δίκιο απόλυτο. Υπουργέ, φαντάζομαι, ότι αν ετίθετο 
θέμα, θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει ο κύριος Λυκουρέντζος από μόνος του, γιατί 
γνωρίζει  ακριβώς το τι  συμβαίνει.  Μην ξεχνάτε,  ότι  ο άνθρωπος που καλεί  στον 
ΕΟΠΥΥ,  για  να  κλείσει  ραντεβού,  ακούει  το  ηχογραφημένο  μήνυμα,  ότι 
καρδιολόγος σε τρεις μήνες από τώρα, δεν ξέρω εγώ παθολόγος σε πόσους μήνες από 
τώρα,  ξανά  την  άλλη  μέρα  τηλέφωνο,  ξανά  μετά!  Μετά  για  την  ακύρωση  του 
ραντεβού νέα χρέωση!
Αντρέας Καψαμπέλης:  Πάντως και η απάντηση που έδωσε ο κύριος Παυλόπουλος 
έχει έναν υπαινιγμό, έτσι; Σαφή, ότι θα έπρεπε να είναι το πολύ μία αστική μονάδα. 
Νομίζω ότι…
Προκόπης Παυλόπουλος:  Σε ό,τι αφορά αυτό, το λέω, το βρίσκω και θέλω να δω τις 
δικαιολογίες, αν συμβαίνει αυτό και ποια δικαιολογία βρίσκουν, για να κάνουν κάτι 
τέτοιο.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει ακολούθως:
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                   
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΧΡΕΩΣΙΣ 
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ»
Αντώνης Μυλωνάκης:  Όχι, μισό λεπτό! Πρέπει να βγει και ο κύριος Σπυρόπουλος, 
να μας πει, αν αυτή η εταιρεία χρεωστάει και πόσα στο ΙΚΑ. Αν χρωστάει στην 
εφορία, αν, πώς παίρνει ασφαλιστικές ενημερότητες, πώς σπάει την εταιρεία σε δυο 
κομμάτια;  Όλα  αυτά  θέλουν  απαντήσεις.  Εγώ  δεν  κατηγορώ  την  ηγεσία  του 
υπουργείου σήμερα, γιατί αυτό έγινε με την προηγούμενη ηγεσία σας ξαναλέω.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Σωστό. 
Αντώνης Μυλωνάκης:  Είναι πιο παλιό, είναι έγκλημα.
Προκόπης Παυλόπουλος:  Δώστε τους μόνο λίγο χρόνο, λίγες ώρες να έχει…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Αλλά πρέπει ο κύριος Λυκουρέντζος να πάρει θέση. Είναι 
τριακόσιες χιλιάδες ευρώ…
Προκόπης Παυλόπουλος:  Εγώ είμαι βέβαιος, ότι θα το κάνει, αλλά να έχει λίγες 
ώρες…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
Προκόπης  Παυλόπουλος:  Δεν  ξέρουμε,  πού  βρίσκεται  αυτή  τη  στιγμή  και  τι 
ενασχόληση…
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Ωραία  πάμε  τώρα  σε  ένα  άλλο  θέμα!  Για  να  πάμε  να 
προχωρήσουμε τα θέματά μας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Λαφαζάνη!
Παναγιώτης  Λαφαζάνης:  Κωστή,  αυτά  είναι  μονοπώλια,  μονοπώλια,  τα  οποία 
κερδοσκοπούν ασυστόλως και θησαυρίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Μάλιστα.
Παναγιώτης Λαφαζάνης:  Δηλαδή το δημόσιο, μία δημόσια υπηρεσία δεν μπορούσε 
να  κάνει  τη  δουλειά,  ένα  ιδιωτικό  μονοπώλιο,  γιατί  μην  μου  πείτε,  ότι  υπάρχει 
ανταγωνισμός εκεί. 
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Ωραία!  Όχι,  όλοι  μαζί.  [  καθώς οι  παρευρισκόμενοι  στο  
πάνελ μιλούν όλοι μαζί και δεν γίνονται κατανοητά τα λεγόμενά τους ]  Λοιπόν πάμε 
τώρα!…………..
1:53:49 – 1:54:02
Αντώνης Μυλωνάκης:  ………. Κυρίες και κύριοι, αύριο το χαράτσι της ΔΕΗ, είναι 
πολύ μεγάλο θέμα. Περιμένουμε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας για αυτά που 
είπαμε. Περιμένουμε την αντίδραση της Εισαγγελίας για το όλο θέμα και βέβαια του 
ΕΟΠΥΥ. Να ‘στε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα!
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Τέλος εκπομπής. Σημειώνεται, ότι αμέσως μετά την εκπομπή από το χρονικό σημείο  
[1:54:11] μέχρι το χρονικό σημείο [ 1:55:11] (ένδειξη μέτρησης DVD) προβάλλονται  
διαφημίσεις  με  τους  πενταψήφιους  αριθμούς  της  εταιρείας  «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  
ΕΛΛΑΣ»  και  της  εταιρείας  «CALL CENTERS HELLAS»  που  έρχονται  να  
αντικαταστήσουν το 184.

Το ΕΣΡ έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας  της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία  «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Ε.»  και  το  διακριτικό  τίτλο 
«NEWSPHONE HELLAS S.A.».  Πρόκειται  περί  εκπομπής  με  θέμα  την 
επικαιρότητα,  η  οποία  προβλήθηκε  κατά  την  9.8.2012.  Κατά  τη  διάρκεια  της 
εκπομπής έγινε συζήτηση από τους τηλεπαρουσιαστές και τα παρεμβάντα πρόσωπα 
για συμβάσεις  του ελληνικού  δημοσίου μετά  εταιρειών  δια  των οποίων άρχισε  η 
λειτουργία  τηλεφωνικών  κέντρων  με  πολυιατρεία  του  ΙΚΑ  δια  τηλεφωνικών 
γραμμών αυξημένου κόστους.  Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως δεν αναφέρθηκε 
μόνο η ως άνω εταιρεία  αλλά και  οι  άλλες  εταιρείες  που είχαν συμβληθεί  με το 
ελληνικό δημόσιο. Είναι αληθές ότι δια της ως άνω ρυθμίσεως επιβαρυνόντουσαν οι 
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και το ζήτημα είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη. Επομένως 
ορθώς έγινε η συζήτηση αλλά για την πληρότητα και την αντικειμενικότητά της θα 
έπρεπε να εκζητηθούν και οι απόψεις της ως άνω εταιρείας. Ο τηλεοπτικός σταθμός 
παρέλειψε  την  εν  λόγω  υποχρέωση  και  πλέον  τούτου  ο  τηλεπαρουσιαστής 
χρησιμοποίησε απαράδεκτες φράσεις, όπως: «για να τ’ αρπάξει λοιπόν χοντρά μια 
ιδιωτική  εταιρεία»,  «να  βγάλει  λαυράκι»  και  άλλες  παρόμοιες.  Για  τις  εν  λόγω 
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό τίτλο EXTRA 3 (ΠΡΩΗΝ EXTRA CHANNEL-3), τη διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως : α) παρουσιάζει τα γεγονότα με προσοχή και αίσθημα ευθύνης 
ώστε  να  μην  δημιουργείται  σύγχυση  στο  κοινό  και  επιπλέον  να  παρουσιάζονται 
έγκαιρα και με ίσους όρους οι διαφορετικές απόψεις και β) τηρεί τους κανόνες που 
αφορούν  την  ορθή,  ευπρεπή  και  καλαίσθητη  γλωσσική  διατύπωση,  με  απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Δεκεμβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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