
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  6677//2233..22..22001100  

  
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.    

 
 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 22.12.2009 

αίτηση θεραπείας του Ευάγγελου Ούτου  ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ Νοµού Τρικάλων,  κατά της 577/15.12.2009 
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  23η Φεβρουαρίου 2010. 

 
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 οποίος έχει σκοπό την 
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. 
 
ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
  
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ Νοµού Τρικάλων, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθµ. 577/15.12.2009 απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής:  «Εκ 
των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
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εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ 
Νοµού Τρικάλων και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής 
«Καληµέρα κάθε ηµέρα»  της 1.7.2009 προέκυψαν τα ακόλουθα: Μετά από την 
αποµαγνητοφώνηση του αποσπάσµατος (διάρκειας 3΄:30΄΄) της άνωθεν εκποµπής, το 
οποίο µας απέστειλε σε CD ο καταγγέλλων κύριος Ευάγγελος Γκιάτας 
καταγράφηκαν τα εξής:  
Εκφωνητής α΄: Μη µασάµε τα λόγια µας. Εάν θέλουν να γνωρίζουν οι συνδηµότες 
και οι συµπολίτες µας και η κοινωνία γενικότερα ποιοι είναι οι επαγγελµατίες 
δηµοσιογράφοι, είναι πολύ απλό. Με ένα τηλέφωνο, µε µια… ένα απλό αίτηµα στην 
Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας θα το κατανοήσουν. 
∆εν είναι κανένας δηµοσιογράφος αυτός που ανακηρύσσεται. ∆εν έχει καµία σχέση ο 
κύριος Γκιάτας, που είναι ιδιοκτήτης ραδιοφώνου - και θα το πω ευθέως πλέον - µε 
τη δηµοσιογραφία. ∆εν έχει καν τελειώσει το Γυµνάσιο. ∆ικαίωµα του. ∆ε µας 
ενδιαφέρει αυτό. ∆εν µπορείς να είσαι δηµοσιογράφος εάν δεν έχεις τουλάχιστον 
απολυτήριο Λυκείου.  
Εκφωνητής β΄: Από ό,τι ξέρω.  
Εκφωνητής α΄: Και έχουν ευθύνη σε αυτό και αυτοί που τους υποθάλπουν. Πολύ δε 
περισσότερο και όσοι πολιτικοί συναναστρέφονται και συν… συνεντευξιάζονται. 
Εντάξει; Να σταµατήσει αυτό. Το λέω αυτό γιατί είµαι συνδικαλιστής της Ένωσης 
Συντακτών, είµαι γραµµατέας του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου της Ένωσης 
Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας και αντιπρόσωπος στην 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεως Συντακτών. Τελεία και παύλα. Να σταµατήσουν 
οι καραµέλες και να σταµατήσουν κάποιοι να παριστάνουν τους δήθεν.   
Εκφωνητής β΄: ∆εν είναι µόνο αυτοί. Έτσι; Είναι πολλοί.    
Εκφωνητής α΄: Είναι πολλοί, ας τους καταδικάσει η κοινωνία πλέον.  
Εκφωνητής β΄: Όχι η κοινωνία… αλλά πρέπει να υπάρχουν τα όργανα, τα οποία αν 
κάποιος δεν είναι και δεν αυτό… δεν µπορεί να εκπροσωπεί κάποιο µέσο 
ενηµέρωσης ή οτιδήποτε άλλο, να βγαίνει και να υπογράφει και να γράφει στις 
εφηµερίδες αν δεν είναι δηµοσιογράφος. Έτσι; Αν κάποιος δεν είναι στο επάγγελµά 
του αυτό που είναι, να υπάρχουν κάποια όργανα, που να µην του επιτρέπουν να κάνει 
αυτή τη δουλειά. 
Εκφωνητής α΄: ∆υστυχώς σε αυτό, υπάρχει κι ένα κενό στη νοµοθεσία. Έτσι; Και 
ευθύνη έχει και η ίδια η πολιτεία και οι πολιτικοί, οι οποίοι για τους δικούς τους 
λόγους παίζουν τα δικά τους παιχνίδια… αλλά πρέπει να πούµε ξεκάθαρα. Οι 
δηµοσιογράφοι είναι ασφαλισµένοι σε δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το ΤΣΠΕΑΘ. 
Λοιπόν…δεν µπορεί να λέγεται δηµοσιογράφος ο άνθρωπος, που βγαίνει και λέει: 
εγώ έχω ΤΕΒΕ και πληρώνω τόσα…  
Εκφωνητής β΄: Εντάξει τώρα… Μπορεί να είναι στο ΤΕΒΕ γιατί είναι ιδιοκτήτης 
ραδιοφωνικού σταθµού. Είναι άλλη υπόθεση αυτό. Εντάξει;      
Εκφωνητής α΄: Εντάξει. Να πουν . Ή θα είναι στο ένα ή στο άλλο. Λοιπόν… κάτι 
ήθελες να πεις Κώστα…   
Εκφωνητής γ΄: Τέλος πάντων… Το καταλαβαίνω… Αντιλαµβάνοµαι απόλυτα την 
ανησυχία σας, αντιλαµβάνοµαι και το… 
Εκφωνητής α΄: Έτσι; Κάποια στιγµή πρέπει να προστατέψουµε τους θεσµούς και 
την κοινωνία µας γενικότερα.   
Εκφωνητής γ΄: …άδικο της υπόθεσης αλλά κάτι πρέπει να γίνει ρε παιδιά ας πούµε, 
να µπει µια τάξη σε όλα αυτά τα πράγµατα διότι δεν τιµά το δηµοσιογραφικό 
επάγγελµα, το λειτούργηµα θα λέγαµε, όλο αυτό το αλαλούµ που γίνεται ας πούµε 
στην Καλαµπάκα. 
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Εκφωνητής α΄: …Και να έρχεται να µε εγκαλεί εµένα ο κύριος Καλύβας την 
εποµένη µέσα από τις στήλες της Έρευνας έτσι; Γιατί έδωσα το θέµα µε τον 
επιτάφιο… Είναι η είδηση των αιώνων από συστάσεως της Ορθοδοξίας. ∆εν 
ενέγραψα εγώ αρνητικές υποθήκες σε βάρος της Καλαµπάκας. Του έδωσα την 
απάντηση. Αν θέλει υπάρχει κι άλλος τρόπος.     
Εκφωνητής γ΄: Έχουµε ένα θέµα αρκετά ενδιαφέρον θα έλεγα σήµερα.  
Εκφωνητής α΄: Λοιπόν… Ζητούµε την κατανόηση των ακροατών αλλά κάποια 
στιγµή θα πρέπει να γνωρίζουν και τι συµβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο –αν και τα 
ξέρουν πολύ καλύτερα έτσι; Να σταµατήσουµε να δηµιουργούµε κάποια προσωπεία 
και να δηµιουργούµε ένα γυάλινο κόσµο και να µην τολµάµε να αγγίξουµε τις 
αλήθειες… Λοιπόν κύριε συνάδελφε, ο λόγος σε εσάς…   
Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν της από 17.8.2009 καταγγελίας του 
Ευαγγέλου Γκιάτα ο οποίος υπέβαλε στο Ε.Σ.Ρ. και το από 23.2.1982 απολυτήριό 
του από το Λύκειο Καλαµπάκας.  Παρά ταύτα κατά την προαναφερθείσα εκποµπή ο 
προστιθής από τον τηλεοπτικό σταθµό δηµοσιογράφος ανέφερε ότι «ο κύριος 
Γκιάτας, που είναι ιδιοκτήτης ραδιοφώνου - και θα το πω ευθέως πλέον - µε τη 
δηµοσιογραφία. ∆εν έχει καν τελειώσει το Γυµνάσιο».  Ασφαλώς πρόκειται περί 
εκποµπής χωρίς αίσθηµα ευθύνης και χωρίς προηγουµένης διαπιστώσεως των τίτλων 
του καταγγέλλοντος δηµοσιογράφου».  Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, 
επιβλήθηκε στον ραδιοφωνικό σταθµό µε την ανωτέρω απόφαση η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως, όπως η µετάδοση των γεγονότων  να είναι αληθής, ακριβής, 
όσον το δυνατόν πλήρης, τα γεγονότα  να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα 
ευθύνης ώστε να µη δηµιουργούν σύγχυση, ενώ εξάλλου δεν πρέπει να µεταδίδονται 
πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί.  ∆εν προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία 
που αναιρούν την αλήθεια των δια των ως άνω αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων 
δεκτών πραγµατικών περιστατικών.   Εντεύθεν η υπό κρίση δεύτερη αίτηση 
θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του Ευάγγελου Ούτου  ιδιοκτήτη του 
ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ Νοµού Τρικάλων,  κατά της 
577/15.12.2009 αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Φεβρουαρίου 2010. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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