
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

Αριθ. 116/4.3.2008  

 
      

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Μαρτίου 2008 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  
Απών ο Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 22.1.2008 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΟΡΤ TV Νοµού Ηλείας κατά της 
394/10.7.2007 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 26η Φεβρουαρίου 2008. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 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, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ 
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε το 
διακριτικό τίτλο ΟΡΤ TV Νοµού Ηλείας, και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθµ. 394/10.7.2007 απόφαση έγιναν δεκτά τα 
εξής: «Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο ΟΡΤ TV ιδιοκτησίας της 
εταιρίας µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας 
σταθµού  τοπικής εµβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρείται 
ότι λειτουργεί νοµίµως.  Κατά τη διάρκεια της εβδοµαδιαίας εκποµπής του 
δηµοσιογράφου κ.Φάκου, µεταδόθηκαν τα εξής:  
- ∆ηµοσιογράφος:  Η γιατρός ή η κάθε γιατρός που λέει ότι αδυνατώ γιατί χτύπησα το 
πόδι µου, πονάει το κεφάλι µου, ελέγχεται για την αλήθεια της δικαιολογίας;  Γιατί 
είπε, ότι χτύπησα.  Αλλά και ο Ράλλης, ο γιατρός µε τον οποίο στο παρελθόν ήµουν 
σε µεγάλη κόντρα, αλλά εδώ έχω την εντύπωση ότι κάπου έχει δίκιο.   ΄Ηταν σε 
αναρρωτική.   Γιατί βγάζουµε την µία σε αναρρωτική και τον άλλον τον φέρνουµε 
πίσω;  Καταρχήν ελέγχθηκε για την πραγµατικότητα της ασθένειάς της; 
- ∆ιοικητής: Αν µιλάτε για την επιµελήτρια… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Λέω για την κυρία αυτή που ζήτησε την αναρρωτική για το 
χτύπηµα και που δηµιούργησε όλο αυτό το πατατράκ µέσα στο νοσοκοµείο.  
Ελέγχθηκε για το αν όντως είχε χτυπήσει;  Για το αν η δικαιολογία που επικαλέστηκε, 
αν ήταν αληθινή;  Γιατί αυτό θα περίµενα από τον διοικητή.  Πριν πάει στον 
εισαγγελέα να στείλει γιατρό, να στείλει άνθρωπο να δει αν όντως η κυρία έχει 
χτυπήσει, και η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος που το επικαλείται. 
- ∆ιοικητής: Κύριε Φάκο, την στιγµή την οποία έγινε µέσα στο νοσοκοµείο, την 
εξέτασε επιµελητής Β΄ και στη συνέχεια… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Την εξέτασαν. 
- ∆ιοικητής:  Βεβαίως, ο διευθυντής της Ορθοπεδικής… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Εντάξει, αυτό ρωτάω,  την εξέτασαν. 
- ∆ιοικητής:  ∆εν υπήρχε θέµα, την εξέτασαν. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Εντάξει τότε, µε καλύψατε απόλυτα.  Απόλυτα καλύφθηκα. 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (ΩΡΑ 23:48) 
- Καραγκούνης:  …και να σας παρακαλέσω, όπως εγώ ζήτησα συγγνώµη από τους 
οµιλητάς και από εσάς, να ζητήσετε κι εσείς συγγνώµη από την στιγµή µάλιστα που ο 
κύριος διοικητής σας είπε ότι την είδε κι ένας και δύο γιατροί.  Ας αφαιρεθεί λοιπόν 
το ψεγάδι αυτό πάνω από την αξιοπρέπεια της δικής µου οικογένειας.  Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 
-  ∆ηµοσιογράφος:  Κύριε Καραγκούνη, σας παρακαλώ µείνετε λίγο ακόµα.  Πρώτον, 
εγώ δεν την ξέρω την κυρία Ζήκα και δεν ήξερα ότι είναι η σύζυγός σας. 
- Καραγκούνης: ∆εν είναι ανάγκη να την ξέρετε, αλλά λέτε ψέµατα ότι δεν την ξέρετε 
διότι τόσα χρόνια έρχεστε εδώ στην ΟΡΤ και είναι ακριβώς απέναντι.  Μπαίνει µέσα 
στην ΟΡΤ το αυτοκίνητο, βγαίνει από την ΟΡΤ, συναντιέστε στο δρόµο… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Σας λέω ότι δεν ξέρω ότι είναι σύζυγός σας αλλά… 
- Καραγκούνης:  Μου λέτε δεν την ξέρετε. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Σας άκουσα µε πολλή προσοχή, ακούστε κι εµένα… 
- Καραγκούνης: Μα λέτε ότι δεν την ξέρετε. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Ακούστε λίγο.   Το ότι µένει απέναντι από την ΟΡΤ …εγώ δεν 
µένω στην ΟΡΤ, έρχοµαι κάποιες ώρες συγκεκριµένες και δεν είµαι υποχρεωµένος να 
γνωρίζω τους γείτονες.  ∆εν έχει σηµασία αυτό.  Είτε ήταν η δική σας γυναίκα, είτε 
ήταν οποιουδήποτε άλλου, αυτό που πίστευα, αυτό θα έλεγα.  Καταρχάς δεν ξέρω αν 
ήρθατε εδώ ως δικηγόρος της κυρίας Ζήκα απόψε εδώ, µάλλον θα έπρεπε να έρθει η 
ίδια… 
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- Καραγκούνης:  ∆εν µπορεί να έρθει. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Ακούστε µε κύριε Καραγκούνη, ακούστε µε λίγο.  Προφανώς 
σηµειώσατε αυτά που σας βόλευαν να σηµειώσετε.  ∆ιότι όταν ο διοικητής είπε ότι 
εξετάστηκε είπα τελείωσε, έληξε το θέµα. 
- Καραγκούνης:  Να ζητήσετε συγγνώµη γι΄ αυτά που είπατε. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Ακούστε µε λίγο… 
- Καραγκούνης:  Ζητήστε το τώρα κι αν δεν το ζητήσετε, δεν πειράζει φεύγω… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Ακούστε µε, βεβαίως και ζητάω συγγνώµη και από εσάς και από 
την σύζυγό σας… 
- Καραγκούνης: Τελείωσε. 
- Βουλευτής:  Κύριε Φάκο… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Μισό λεπτάκι κύριε Αντωνακόπουλε. 
- Βουλευτής: Σας παρακαλώ κι εγώ.  Εγώ πιστεύω ότι εν τη ρύµη του λόγου ήταν 
ατυχείς κάποιες εκφράσεις, δεν θεωρώ ότι… 
- ∆ηµοσιογράφος: ∆εν θέλω να µε διορθώσετε κύριες Αντωνακόπουλε… 
- Βουλευτής:  ΄Όχι, αλλά, Θανάση,,, 
- ∆ηµοσιογράφος:  Γνωρίζω αρκετά χρόνια τον κύριο Καραγκούνη και βεβαίως 
ζητάω συγνώµη αν αυτά που είπα θεωρήθηκαν προσβλητικά για την σύζυγό σας.   
Ειλικρινά σας ζητάω συγγνώµη.  ΄Όταν όµως είπε ο διοικητής ότι εξετάστηκε, κι εγώ 
επικαλέστηκα το παράδειγµα της δικιάς µας δουλειάς, ότι εξεταζόµαστε και αν το 
κανάλι δεν µας πιστέψει στέλνει γιατρό, το έκανε ο διοικητικής αυτό;  ∆ιότι ενώ ήταν 
σε αναρρωτική και οι δύο επικαλείται και η ίδια αναρρωτική και θέλω να δω κάνει 
καλά η διοίκηση την δουλειά της;  Εξετάζει όταν ένας γιατρός λέει ότι εγώ για τον Α 
ή Β λόγο να έρθω;  Είπε ότι εξετάστηκε… 
- Καραγκούνης:  Γιατί δεν ρωτάτε αν εξετάστηκε ο κύριος Ράλλης, αν εξετάστηκε ο 
κύριος Κατσώλης, 
- ∆ηµοσιογράφος:  Ο κύριος Ράλλης και ο κύριος Κατσώλης , ακούστε µε λίγο.  
Ακούτε την εκποµπή από την αρχή; 
- Καραγκούνης:  Ξέρω τα γεγονότα. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Αφήστε τι ξέρετε.  Ακούτε από την αρχή την εκποµπή;  Γιατί είπα 
για τον κύριο Κατσώλη κάτι το οποίο προφανώς σας διέφυγε.  ΄Ότι ο κύριος 
Κατσώλης δήλωσε παραίτηση όχι µόνο, γιατί όπως είπε ο κύριος Κυριαζής και το 
λέω τώρα αλλά θα το έλεγα κάποια στιγµή, δεν µπορούσε ν΄ ανταπεξέλθει άλλο σε 
αυτές τις αυξηµένες υποχρεώσεις αλλά γιατί υπάρχει και µια διαφωνία µεταξύ των 
γιατρών, υπάρχει µια κόντρα µεταξύ των γιατρών.  ΄Εστω κι αν ο κύριος Λευτάκης 
δεν θέλει και καλά κάνει να το παραδεχτεί, ο κύριος Κιντής και οι υπόλοιποι.  
Υπάρχουν και διαφωνίες µεταξύ των γιατρών.  Τα ξέρουµε όλοι.  Λέω λοιπόν για να 
κλείσουµε το θέµα… 
- Βουλευτής:  Μα δεν έχει γιατρό να λειτουργήσει, αυτό είναι το θέµα.  Το έγγραφο 
του κύριου Ράλλη κύριε Φάκο, το έγγραφο του διευθυντή, λέει ότι δεν έχει γιατρούς.  
Μη βάζουµε τώρα τους γιατρούς µεταξύ τους… 
- ∆ηµοσιογράφος:  Λέω λοιπόν κύριες Καραγκούνη, για να τελειώνει η ιστορία, 
ζητάω συγγνώµη, ειλικρινά δεν είχα καµία διάθεση να θίξω την σύζυγό σας, ούτε 
εσάς, αν είπα κάτι ειλικρινά ζητάω συγγνώµη… 
- Καραγκούνης:  Γι΄ αυτό ήρθα.  Εντάξει,  σας ευχαριστώ πολύ. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Και καλά κάνατε, ειλικρινά ζητάω συγγνώµη αν έθιξα εσάς και 
την οικογένειά σας, δεν είχα καµία τέτοια πρόθεση. 
- Καραγκούνης:  Εντάξει. 
Πρόκειται περί εκποµπής στην οποία έγινε αναφορά περί της καρδιολόγου ιατρού 
΄Αννας Ζήκα η οποία υπηρετεί στο Νοσοκοµείο Πύργου.  Είναι γεγονός ότι η εν 
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λόγω ιατρός απουσίασε από την υπηρεσία της επικαλεσθείσα τραυµατισµό της ο 
οποίος όµως αµφισβητήθηκε µε ειρωνικό τρόπο κατά την προαναφερθείσα συζήτηση.  
΄Όµως κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόµου, πρόσωπα που αναφέρονται στις 
εκποµπές, πρέπει να αντιµετωπίζονται µε αξιοπρέπεια».  
 
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθµό µε 
την ως άνω απόφαση η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.   Όµως, 
ενόψει του ότι η επίµαχη εκποµπή αφορούσε αδικαιολόγητες ή προσχηµατικές 
απουσίες ιατρών από την  υπηρεσία τους λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, και 
της διαρκούσης της εκποµπής γενοµένης αποκαταστάσεως ενδείκνυται όπως γίνει εν 
µέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση θεραπείας και αντικατασταθεί η επιβληθείσα 
διοικητική κύρωση του προστίµου δια της  προσηκούσης  διοικητικής κυρώσεως της 
συστάσεως.  Μειοψήφησαν τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι 
ουσία αβάσιµη και θα έπρεπε να απορριφθεί.  Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά 
το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
∆έχεται εν µέρει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΟΡΤ TV Νοµού Ηλείας κατά της 
394/10.7.2007 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  
 
Αντικαθιστά την διοικητική κύρωση του προστίµου, δια της διοικητικής κύρωσης της 
συστάσεως όπως τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εκποµπές απολαµβάνουν 
δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συµπεριφοράς, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων 
κυρώσεων. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η Μαρτίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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