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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 26 Απριλίου 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, Ροδόλφος Μορώνης.    Απών, ο Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού 
EXTRA CHANNEL-3  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 19η Απριλίου 2005. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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. Ο 
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της 
ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.  
 
ΙΙ. Τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3 και 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν 
επιτρέπεται να καταγράφονται και δηµοσιοποιούνται συνοµιλίες πολιτών χωρίς την 
άδειά τους, ενώ εξάλλου η συλλογή πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε θεµιτά µέσα. 
 
ΙII. 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. 
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Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού EXTRA CHANNEL-3, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινίες της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Κατά την 23.1.2005 και περί την 22α ώραν διαρκούσης της εκποµπής µε 
τον τίτλο «ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ», ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε ότι 
δηµοσιογράφος της εκποµπής υποδυόµενος έναν απλό πολίτη µε πρόβληµα ανεργίας 
στην οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει µε τους ιδιαιτέρους των 
κατωτέρω υπουργών. Μετά ταύτα µεταδόθηκαν  οι συνοµιλίες του δηµοσιογράφου, 
που εµφανίστηκε ως απλός πολίτης, µε τους ιδιαιτέρους γραµµατείς των κατωτέρω 
υπουργών, οι οποίες συνοµιλίες έχουν ως ακολούθως: 
 
«Υπότιτλος «Τηλεφωνική επικοινωνία µε ιδιαίτερο γραφείο κ. Παπαθανασίου» 
[… 
Γυναικεία φωνή: Γραφείο υφυπουργού παρακαλώ.  
Ανδρική φωνή: Καληµέρα σας .  
Γυναικεία φωνή: Καληµέρα. 
Ανδρική φωνή: Του κυρίου Παπαθανασίου;  
Γυναικεία φωνή: Μάλιστα 
Ανδρική φωνή: Τι κάνετε καλή χρονιά να έχετε.  
Γυναικεία φωνή: Επίσης , επίσης καλή χρονιά  
Ανδρική φωνή : Είµαι ένας φίλος του υφυπουργού, φίλος τώρα είναι υφυπουργός 
αλίµονο εγώ είµαι εργάτης. Από την Γλυφάδα τηλεφωνώ. Ευσταθίου λέγοµαι. Ένα 
ραντεβού ήθελα µε τον υφυπουργό θα µπορούσα να κλείσω;  
Γυναικεία φωνή: Ναι βεβαίως και µπορείτε.  
Ανδρική φωνή: Α δέχεται αµέσως ε;  
Γυναικεία φωνή: ∆εν µπορώ να σας πω αµέσως και ηµεροµηνία.  
Ανδρική φωνή: Α τότε τι δέχεται; Πότε θα τον δω δηλαδή.  
Γυναικεία φωνή: Θα σας τηλεφωνήσουµε εµείς και θα σας κλείσουµε ηµεροµηνία και 
ώρα συνάντησης. Πώς λέγεστε;  
Ανδρική φωνή: Ευσταθίου Γιώργος. ∆εν έχει κάποια µέρα που µπορώ να περάσω να 
τον δω;  
Γυναικεία φωνή: Όχι. Οι συναντήσεις γίνονται µόνο κατόπιν ραντεβού  
Ανδρική φωνή: Να σας δώσω το τηλέφωνό µου; 5791… (ακούγεται µπιπ)  
Γυναικεία φωνή: Ναι, ναι, ναι.  
Ανδρική φωνή: Το βλέπετε να γίνεται µέσα στο µήνα αυτό;  
Γυναικεία φωνή: ∆εν γνωρίζω δεν µπορώ να σας πω µε µετά βεβαιότητας. Ένα 
κινητό έχετε; 
Ανδρική φωνή: Κινητό όχι που να το βρω οικοδόµος είµαι. ∆ηλαδή µπορεί να πάει 
και µετά τον άλλο µήνα;  
Γυναικεία φωνή: ∆εν σας άκουσα;  
Ανδρική φωνή: Μπορεί να πάει και τον άλλο µήνα;  
Γυναικεία φωνή: ∆εν το γνωρίζω. Θέλετε να µου πείτε το θέµα της συνάντησης κύριε 
Ευσταθίου; 
Ανδρική φωνή: Για να τακτοποιήσει την κόρη µου. Μια δουλειά ψάχνω να βρω. 
∆ουλειά καταλαβαίνετε. Μου είχε πει ότι µόλις γίνουµε κυβέρνηση θα µας βοηθήσει. 
Με ακούτε; 
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Γυναικεία φωνή: Απλώς παράλληλα σηµειώνω. Εντάξει κύριε Ευσταθίου. Εγώ το 
σηµείωσα.  
Ανδρική φωνή: Τι γράψατε τώρα. 
Γυναικεία φωνή: Τα στοιχεία σας.  
Ανδρική φωνή: Ναι αλλά να µε πάρει. Πότε θα µε πάρει. Θα µε πάρει σήµερα για να 
κλείσουµε ραντεβού, πότε θα το κλείσουµε το ραντεβού.  
Γυναικεία φωνή: ∆εν θα σας πάρουµε εµείς σήµερα. Θα περιµένετε τηλεφώνηµά µας 
να σας ορίσουµε ηµεροµηνία και ώρα συνάντησης.  
Ανδρική φωνή: Α πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία µου.  
Γυναικεία φωνή: Παρακαλώ.  
 
Υπότιτλος «Τηλεφωνική επικοινωνία µε ιδιαίτερο γραφείο κ. Αλογοσκούφη» 
[… 
Γυναικεία φωνή : Γραφείου υπουργού παρακαλώ;  
Ανδρική φωνή: Τον κύριο Αλογοσκούφη; Ευθυµίου λέγοµαι. Καλή χρονιά κιόλας.  
Γυναικεία φωνή: Επίσης  
Ανδρική φωνή: Ήθελα σας παρακαλώ πολύ µια συνάντηση µε τον κύριο Υπουργό να 
κάνω. Είµαστε φίλοι, γνωριζόµαστε τον είχα βοηθήσει προεκλογικά και είχαµε 
µιλήσει και µου είχε πει µόλις µε το καλό γίνουµε κυβέρνηση να τηλεφωνηθούµε.  
Γυναικεία φωνή: Επειδή ακόµα δεν έχει αρχίσει να δέχεται το κοινό αφήστε µου 
όνοµα, αφήστε µου τηλέφωνο… 
Ανδρική φωνή: Ακόµα δεν έχει δεχτεί; Καθόλου κόσµο; 
Γυναικεία φωνή: Όχι ακόµα δεν έχει δεχτεί.  
Ανδρική φωνή: Πότε θα δεχθεί δηλαδή; 
Γυναικεία φωνή: ∆έχονται οι διευθυντές του  
Ανδρική φωνή: Με τον ίδιο θέλω να µιλήσω εγώ. Με τον ίδιο τον έχω ψηφίσει τον 
κύριο Γιώργο.  
Γυναικεία φωνή: Αφήστε µου ένα όνοµα και τηλέφωνο σας εξηγώ.  
Ανδρική φωνή: Να σας αφήσω αλλά για πότε όµως το βλέπετε. Τώρα καίγοµαι εγώ. 
Γυναικεία φωνή: ∆εν µπορώ να σας πω, δεν µπορώ να ξέρω. Κι εγώ σας λέω να 
µιλήσετε στους διευθυντές. Ο υπουργός είχε και αναπτυξιακό είχε πάρα πολλά 
πράγµατα να κάνει.  
Ανδρική φωνή: Προεκλογικά, προεκλογικά άλλα µου έλεγε. 
Γυναικεία φωνή: Προεκλογικά δεν ήταν υπουργός, τώρα είναι υπουργός. Έχει πολλά 
πράγµατα στο κεφάλι του. Γι’ αυτό έχει τους διευθυντές του και τους συµβούλους 
του για να εξυπηρετούνε τον κόσµο.  
Ανδρική φωνή: Τον κύριο Γιώργο τον ψηφίσαµε όµως για να τον κάνουµε υπουργό 
καταλάβατε; 
Γυναικεία φωνή: Μα κι οι διευθυντές του όταν θα σας κάνουν αυτό που ζητάτε θα 
είναι λόγο του κυρίου Αλογοσκούφη δεν θα σας το κάνει άλλος άνθρωπος.  
Ανδρική φωνή: Να αφήσω το τηλέφωνό µου λέτε να µε πάρουνε; Να κλείσουµε 
ραντεβού; 
Γυναικεία φωνή: Με τους διευθυντές του;  
Ανδρική φωνή: Με κάποιον, να υποβάλλω ένα αίτηµα που ήθελα. 
Γυναικεία φωνή: Είναι προσωπικό αίτηµα ή είναι υπηρεσιακό έχει σχέση µε το 
υπουργείο;  
Ανδρική φωνή: Όχι, όχι τι υπηρεσιακό εργάτης είµαι για την κόρη µου µια δουλειά 
θέλω να βρω.  
Γυναικεία φωνή: Να σας δώσω το τηλέφωνο του πολιτικού του γραφείου; Είναι ο 
κύριος…… είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου.   
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Ανδρική φωνή: Έχω πάρει εκεί. Έχω πάρει κυρία δεν ξέρω και το όνοµά σας, αλλά 
δεν έχω βρει λύση εκεί.  
Γυναικεία φωνή: Πότε πήρατε;  
Ανδρική φωνή: Έχω πάρει πριν δυο εβδοµάδες. Είχα πάρει πάλι πριν τις γιορτές.  
Γυναικεία φωνή: Για να σας κλείσουν ραντεβού;  
Ανδρική φωνή: Μάλιστα  
Γυναικεία φωνή: Και δεν σας έχουν κλείσει; 
Ανδρική φωνή: Όχι, όχι, όχι. Αλλά τόσο δύσκολο είναι να βρω τον Γιώργο παλιά τον 
έβρισκα. Κάθε µέρα µιλάγαµε στο τηλέφωνο στο γραφείο του. Γυναικεία φωνή: 
Παλιά ήταν βουλευτής τώρα είναι υπουργός. Ο άνθρωπος δεν είναι καν στο γραφείο 
του όλη µέρα. Θα πάρω στο πολιτικό γραφείο να σας καλέσουν να σας κλείσουν 
ραντεβού.  
Ανδρική φωνή: Ραντεβού να κλείσω. Το αίτηµα θα δω τον υπουργό να του πω τι 
θέλω δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Θα το πείτε στον διευθυντή του υπουργού.  
Γυναικεία φωνή: Τι σας λέω τόση ώρα.  
Ανδρική φωνή: Και είναι το ίδιο πράγµα λέτε.  
Γυναικεία φωνή: Ε µα βέβαια είναι το ίδιο πράγµα.  
Ανδρική φωνή: Εντάξει κυρία µου να περιµένω. Ευχαριστώ  πολύ.  
 
Υπότιτλος «Τηλεφωνική επικοινωνία µε ιδιαίτερο γραφείο κ. Λιάπη» 
[… 
Γυναικεία φωνή: Γραφείο Υπουργού παρακαλώ  
Ανδρική φωνή : Γεια σας, Καλή χρονιά να έχετε.  
Γυναικεία φωνή: Και σε σας  
Ανδρική φωνή: Ευθυµίου λέγοµαι, ήθελα µια συνάντηση, από την Γλυφάδα κάτοικος, 
µε τον κύριο Υπουργό, θα µπορούσα να κλείσω µαζί σας;  
Γυναικεία φωνή: Εεε, αυτό το διάστηµα επειδή είναι λίγο φορτωµένο το πρόγραµµά 
του δεν κάνουµε κάποια ραντεβού, δεν κλείνουµε κάποιο ραντεβού αλλά αν θέλετε 
µπορείτε να µιλήσετε µε κάποιον από τους συνεργάτες του κυρίου υπουργού και να 
σας εξυπηρετήσουµε εµείς.  
Ανδρική φωνή: Όχι ήθελα τον Μιχάλη επειδή βρισκόµασταν προεκλογικά, τα λέγαµε 
αλλά τον είχα ζητήσει πάλι πριν από τρεις µήνες. Για καµιά δουλειά εκεί στον 
προαστιακό, τόσους έχει βάλει.  
Γυναικεία φωνή: Αφήστε µου ένα τηλέφωνο κύριε Ευθυµίου 
Ανδρική φωνή: 5791 (κόβεται ο ήχος) 
Γυναικεία φωνή: 5791 (κόβεται ο ήχος) το µικρό σας όνοµα; 
Ανδρική φωνή: Γιώργος  
Γυναικεία φωνή: Ωραία… 
Ανδρική φωνή: Για καµιά δουλειά εκεί στον προαστιακό τόσο κόσµο έχει βάλει  
Γυναικεία φωνή: Με την κυρία Κυπριωτάκη θα πρέπει να µιλήσετε γι’ αυτό. Στο 
6508008 θα µιλήσετε.  
Ανδρική φωνή: Προεκλογικά µίλαγα µε τον Μιχάλη τώρα µε αποστέλλετε στην 
κυρία;  
Γυναικεία φωνή: Η κυρία Κυπριωτάκη ασχολείται µε αυτά τα θέµατα που ζητάτε. Γι’ 
αυτό και σας ενηµερώνω. 
Ανδρική φωνή: Προεκλογικά µε έπαιρνε πέντε φορές τηλέφωνο την ηµέρα κυρία 
µου. Εσάς δεν σας ξέρω.  
Γυναικεία φωνή: Τζώρτζη λέγοµαι.  
Ανδρική φωνή: Έχουµε µιλήσει µαζί κυρία Τζώρτζη. Πριν τον έβρισκα αµέσως τώρα 
κρύβεται ο κύριος υπουργός;  
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Γυναικεία φωνή: ∆εν είναι σωστό αυτό το πράγµα απλά καταλαβαίνετε ότι είναι 
υπουργός τώρα µε ένα σωρό θέµατα που ασχολείται και προσπαθεί να λύσει. Γι’ αυτό 
είναι οι συνεργάτες εδώ και έχει παραπέµψει αυτά τα θέµατα στην κυρία 
Κυπριωτάκη.  
Ανδρική φωνή: Έχει στον προαστιακό τώρα προσλήψεις;   
Γυναικεία φωνή: Θα µιλήσετε µε την κυρία Κυπριωτάκη και θα σας πει εκείνη.  
Ανδρική φωνή: ∆εν µπορώ να δω τον υπουργό τώρα ποια. Με στεναχωρεί πολύ αυτό 
το πράγµα.  
Γυναικεία φωνή: Με την πρώτη ευκαιρία που θα κάνουµε ένα ραντεβού θα σας 
ενηµερώσουµε αλλά πρώτα µιλήστε µε την κυρία Κυπριωτάκη να δείτε τι θα σας πει.  
Ανδρική φωνή: ∆εν έχει µια καθορισµένη ηµέρα που δέχεται κοινό ο υπουργός; 
Γυναικεία φωνή: Όχι. 
 
Υπότιτλος « Τηλεφωνική επικοινωνία µε ιδιαίτερο γραφείο κας Πετραλιά » 
[… 
Γυναικεία φωνή: Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού παρακαλώ.  
Ανδρική φωνή: Καληµέρα σας  
Γυναικεία φωνή : Γεια σας. 
Ανδρική φωνή: Της κυρίας Πετραλιά; 
Γυναικεία φωνή: Μάλιστα 
Ανδρική φωνή: Ένα ραντεβού µπορώ να κλείσω παρακαλώ πολύ; Ευσταθίου 
λέγοµαι.  
Γυναικεία φωνή: Ένα λεπτάκι αν έχετε την καλοσύνη να σηµειώσω τα στοιχεία σας;  
Ανδρική φωνή: ∆έχεται κάθε µέρα; Όχι έ; 
Γυναικεία φωνή: Όχι, όχι  
Ανδρική φωνή: Κάθε πότε δέχεται; 
Γυναικεία φωνή: ∆εν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη ηµέρα είναι ανάλογα µε το 
πρόγραµµά της το οποίο είναι πολύ βεβαρηµένο.  
Ανδρική φωνή: Α, επειδή ο Πρωθυπουργός να δέχεται µία φορά την εβδοµάδα όχι ε;. 
Έτσι είχα ακούσει. Τέλος πάντων καλά δεν µε νοιάζει. 
Γυναικεία φωνή: Για πείτε µου Ευσταθίου;  
Ανδρική φωνή : Ευσταθίου, Γιώργος… Πότε όµως, επειδή δουλεύω και πρέπει να 
κανονίσω και την δουλειά µου. Πότε θα µε πάρετε;  
Γυναικεία φωνή: Για ποιο θέµα θέλετε να δείτε την Υπουργό κύριε Ευσταθίου; 
Ανδρική φωνή: Προσωπικό θέµα ήθελα για εργασία για το παιδί µου που είναι 
άνεργο, µου είχε πει µόλις βγούµε κυβέρνηση θα µε βοηθήσει.  
Γυναικεία φωνή: Κύριε Ευσταθίου, η υπουργός δεν είναι δυνατόν να ασχοληθεί µε 
αυτά τα θέµατα, είναι ανθρωπίνως ανέφικτο αυτή την περίοδο. Εεε, κοιτάξτε να δείτε  
Ανδρική φωνή: Ποια περίοδο; Προεκλογικά άλλα µου έλεγε. Πριν τους Ολυµπιακούς 
µου έλεγε να περάσουν οι Ολυµπιακοί όταν την είχα δει εδώ που είχε έρθει στην 
Γλυφάδα. Τώρα µου λέτε ότι δεν µπορεί πότε θα µπορεί; 
Γυναικεία φωνή: Μετα-ολυµπιακά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συνεχώς σε 
υπουργικά συµβούλια και εµείς δεν την βλέπουµε εδώ πέρα… Κοιτάξτε… 
Ανδρική φωνή: Και ο κόσµος που ψήφισε; Κι εγώ µε τα παιδιά µου που ψηφίσαµε 
κυρία; 
Γυναικεία φωνή: Κοιτάξτε, θα απευθυνθείτε στο πολιτικό γραφείο κύριε Ευσταθίου. 
Ανδρική φωνή: Την ίδια όµως ήθελα εγώ. ∆εν µπορώ µε την ίδια να µιλήσω; ∆εν 
δέχεται τον κόσµο; 
Γυναικεία φωνή: Όχι, όχι είναι πάρα πολύ δύσκολο.  
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Ανδρική φωνή: Ναι αλλά άλλα, µου έλεγε προεκλογικά κυρία µου. ∆εν µου έλεγε ότι 
είναι δύσκολο. Καταλάβατε;  
Γυναικεία φωνή: εεε, κι εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι το υπουργείο δεν είναι 
εύκολο να το χειριστεί κανείς. Χρειάζεται πολλές θυσίες και πολύ κόπο.  
Ανδρική φωνή: ∆εν το ήξερε αυτό όµως πριν; Υπουργός ήταν και πριν. Ψέµατα µου 
έλεγε δηλαδή η κυρία Πετραλιά είναι δυνατόν; 
Γυναικεία φωνή: ∆εν είναι θέµα αυτό. Ακούστε µε. Αυτό που µου λέτε πρέπει να  το 
συζητήσετε µε τον κύριο Παρλιακό, απ’ το πολιτικό γραφείο.  
Ανδρική φωνή: Ποιος είναι ο κύριος;  
Γυναικεία φωνή: Είναι ο διευθυντής του πολιτικού της γραφείου.  
Ανδρική φωνή: Εγώ την κυρία Πετραλιά ψήφισα. ∆εν ψήφισα τον κύριο Παρλιακό. 
Που να τον ξέρω εγώ τον κύριο που µε ξέρει εµένα ο κύριος αυτός, θα µε δει κι εµένα 
όπως βλέπει άλλους 5000 κόσµο. 
Γυναικεία φωνή: ∆εν µπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο.  
Ανδρική φωνή: ∆εν δέχεται κόσµο.  
Γυναικεία φωνή: Ένα τηλέφωνό σας.  
Ανδρική φωνή: Να σας το αφήσω αλλά τι νόηµα έχει. 
Γυναικεία φωνή: Κοιτάξτε για το θέµα που µου λέτε η υπουργός έχει τόσα θέµατα να 
ασχοληθεί εδώ στο υπουργείο είναι αδύνατον να ασχοληθεί. 
Ανδρική φωνή: Και η ανεργία των παιδιών µας είναι σηµαντικό καταλάβατε; Τέλος 
πάντων δεν µπορώ να κλείσω ραντεβού  
Γυναικεία φωνή: Αφήστε µου το τηλέφωνό σας. 
Ανδρική φωνή: Θα µε πάρει τηλέφωνο, θα µιλήσουµε;  
Γυναικεία φωνή: Μπορεί να σας καλέσουµε δώστε µου ένα τηλέφωνό σας. 
Ανδρική φωνή: 5791…. 
Γυναικεία φωνή: Όχι, όχι για τόσο σύντοµα δεν υπάρχει περίπτωση.  
 
Υπότιτλος « Τηλεφωνική επικοινωνία µε ιδιαίτερο γραφείο κας Γιαννάκου » 
[… 
Γυναικεία φωνή: Γραφείο υπουργού Παιδείας λέγετε;  
Ανδρική φωνή: Καληµέρα σας  
Γυναικεία φωνή: Καληµέρα  
Ανδρική φωνή: Τι κάνετε καλή χρονιά να έχετε.  
Γυναικεία φωνή: Επίσης και εσείς.  
Ανδρική φωνή: Ήθελα ένα ραντεβού µε την κυρία υπουργό. Μπορώ να κλείσω;  
Γυναικεία φωνή: Μάλιστα. Ο κύριος;  
Ανδρική φωνή: Ευσταθίου λέγοµαι, Γιώργος. Μπορώ να κλείσω; 
Γυναικεία φωνή: Θα µου πείτε πρώτα περί τίνος πρόκειται και µετά θα σας πω. 
Ανδρική φωνή: Είναι προσωπικό µου θέµα και ήθελα να µιλήσω µαζί της.  
Γυναικεία φωνή: Έχει να κάνει… είστε καθηγητής; Για εσάς είναι; 
Ανδρική φωνή: Όχι, όχι για την κόρη µου, για δουλειά πρόκειται. Για να βοηθήσει το 
παιδί µου.  
Γυναικεία φωνή: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πολιτικό γραφείο.  
Ανδρική φωνή: Ποιον θα βρω εκεί. Ήθελα την Υπουργό την κυρία Γιαννάκου. Την 
έχω ψηφίσει, την έχω βοηθήσει. Ποιον να βρω εκεί.  
Γυναικεία φωνή: Πρόκειται για εργασιακό θέµα;  
Ανδρική φωνή: Μάλιστα.  
Γυναικεία φωνή: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πολιτικό γραφείο και να κανονίσετε 
κάποια συνάντηση. Να σας δώσω το τηλέφωνο ένα λεπτό. 
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Ανδρική φωνή: ∆ηλαδή να πάρω στο πολιτικό και µετά να µου πουν να πάρω πάλι 
εσάς; Αφού παίρνω κατευθείαν εσάς.  
Γυναικεία φωνή: Ναι αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν µπορεί να ασχοληθεί η κυρία 
Γιαννάκου µε ένα εργασιακό θέµα της κόρης σας.  
Ανδρική φωνή: Προεκλογικά µα µου ‘λεγε ότι θα µε βοηθήσει όµως. Τώρα µου λέτε 
δεν µπορεί;  
Γυναικεία φωνή: Εγώ σας κατευθύνω στο πολιτικό γραφείο. Κάντε πρώτα µια 
κρούση εκεί και πιστεύω ότι θα σας εξυπηρετήσουν.  
Ανδρική φωνή: ∆ηλαδή να δω ο ίδιος την υπουργό δεν µπορώ τώρα πια.  
Γυναικεία φωνή: Μπορείτε να δείτε τον διευθυντή της Υπουργού.  
Ανδρική φωνή: Την υπουργό ήθελα όµως να δω εγώ.  
Γυναικεία φωνή: Ωραία θα κρατήσω κάποια σηµείωση, αλλά σας λέω για να 
εξυπηρετηθείτε εσείς ότι θα ήταν σκοπιµότερο να απευθυνθείτε στο πολιτικό γραφείο  
Ανδρική φωνή: Ναι αλλά προεκλογικά όµως µε έπαιρνε δέκα φορές το µήνα 
τηλέφωνο για να την βοηθήσω.  
Γυναικεία φωνή: Ναι το καταλαβαίνετε ότι έχει εξουσιοδοτήσει άτοµα. Υπάρχουν 
άτοµα µε αρµοδιότητες. ∆εν µπορεί πλέον η ίδια… 
Ανδρική φωνή: ∆εν µπορεί να ασχοληθεί µε ‘µενα πλέον.  
Γυναικεία φωνή: …να έχει όλα τα θέµατα επί παντός επιστητού.  
Ανδρική φωνή: Ναι αλλά, άλλα µας έλεγε προεκλογικά, άλλα µου λέτε εσείς τώρα …  
Γυναικεία φωνή: Πολύ ωραία αφήστε µου το τηλέφωνό σας να την ενηµερώσω.  
Ανδρική φωνή: Ευσταθίου λέγοµαι 
Γυναικεία φωνή: Μάλιστα.  
Ανδρική φωνή: Να σας αφήσω και το τηλέφωνό µου; 5791…. 
Γυναικεία φωνή: Εντάξει κύριε Ευσταθίου θα την ενηµερώσω  
Ανδρική φωνή: Να περιµένω τηλέφωνο;  
Γυναικεία φωνή: ∆εν το γνωρίζω, όταν θα έρθει η κυρία υπουργός θα ενηµερωθεί. 
Και ανάλογα µε την απάντηση της. 
Ανδρική φωνή: Εντάξει σας ευχαριστώ πολύ.  
Γυναικεία φωνή: Εντάξει; Γεια σας.» 
 
Πρόκειται περί συνοµιλιών δηµοσιογράφου, ο οποίος απέκρυψε την εν λόγω ιδιότητά 
του, καθώς επίσης και την µαγνητοφώνηση των εν λόγω συνοµιλιών εν αγνοία των 
συνοµιλούντων προσώπων. Πλέον τούτου οι εν λόγω µε αθέµιτο τρόπο  
µαγνητοφώνησεις των συνοµιλιών µεταδόθηκαν παρανόµως από τον τηλεοπτικό 
σταθµό εν γνώσει και της αθεµίτου µαγνητοφωνήσεως και της παρανόµου 
µεταδόσεως των συνοµιλιών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του προστίµου. 
 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,7-1% % µεριδίου τηλεθέασης που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 
86.763,05 ευρώ  αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του 
εκ 2.864.925,20 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004, 
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004, 7/4.1.2005, 
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005 διάφορες 
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κυρώσεις ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 
ευρώ. 
 
Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Νέστωρας Κουράκης και ο Ροδόλφος Μορώνης, κατά 
τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η κύρωση της συστάσεως. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 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  ΕΧCOM A.E  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9,  µε ΑΦΜ 094316866, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Ηλία Γεωργουλέα του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, στην οδό ∆ηµ. 
Αιγηνίτου 8, µε ΑΦΜ 109830193, ∆.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 26η Απριλίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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