
 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008 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,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 

Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 18.1.2008 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ, κατά της 555/20.11.2007 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 5η Φεβρουαρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
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 και τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του 
τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ , προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ’ αριθ. 
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555/20.11.2007 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής περιστατικά: «Την 31.1.2007 
κατά την εκποµπή «ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ» έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:  
Καλεσµένοι της εκποµπής ήταν µεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Θανάσης 
Γιαννόπουλος και ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος. 
Ξεκινώντας το επίµαχο θέµα, απευθύνεται ο κ.Ευαγγελάτος   προς τον κ. Φουστάνο: 
Ευαγγελάτος: Κύριε Φουστάνε, έχετε γραµµατέα; 
Φουστάνος: Βεβαίως 
Ευαγγελάτος: Εξετάζει; 
Φ: Ε, όχι βέβαια! 
Ευαγγελάτος: Γιατί γελάτε; 
Φ.: Ε, αλίµονο  τώρα να εξετάζει η γραµµατέας!! 
Ευαγγελάτος: Θα ξεκινήσουµε από µια κυρία. Θέλω πριν δούµε το βίντεο που είναι 
εξαιρετικά αποκαλυπτικό να βγάλω το πρώτο από τα χαρτιά που έχω εδώ. Είναι µια 
εκτύπωση από τον επίσηµο κατάλογο του ΟΤΕ.  
-Πάει στον υφυπουργό Υγείας Θ.Γιαννόπουλο και του δείχνει στο λογαριασµό ΟΤΕ 
και του ζητάει  να διαβάσει όνοµα και ιδιότητα. 
Γιαννόπουλος: Καραπαναγιώτη Μαρία- ιατρός. Είναι µαιµού γιατρός 
Ευαγγελάτος: Η κ.Καραπαναγιώτη αν την ψάξετε στον τηλεφωνικό κατάλογο 
δηλώνει γιατρός. Έτσι θα την βρείτε και έτσι θα σας απαντήσει. Είναι ακριβώς αυτό 
το οποίο βλέπετε εδώ. 
-Παρουσιάζεται στην οθόνη απόδειξη του ΟΤΕ όπου εµφανίζεται καθαρά το όνοµα 
της κ.Καραπαναγιώτη και η λέξη ΙΑΤΡΟΣ η οποία λέξη ΙΑΤΡΟΣ είναι γραµµένη πιο 
κάτω µε µεγάλα γράµµατα. ∆εν φαίνεται ο χρόνος που εκδόθηκε η απόδειξη του 
ΟΤΕ   
Η απόδειξη αυτή του ΟΤΕ ανάγεται σε χρόνο πολύ παλαιότερο, αφορά στο έτος 
2004, αυτό όµως δεν εµφανίζεται στην οθόνη εσκεµµένα, εφόσον εµφανίζονται θολά 
τα λοιπά στοιχεία.  
Και συνεχίζει ο παρουσιαστής κ.Ν.Ευαγγελάτος:   
Ευαγγελάτος: Zητήσαµε λοιπόν στο Βουγιουκλάκειο ένα γιατρό. Οι νοσηλεύτριες 
µόλις µπήκαµε µας παρέπεµψαν στην γιατρό που βλέπετε εδώ (δείχνει την απόδειξη 
του ΟΤΕ) στην κυρία Καραπαναγιώτη.  Ήλθε η γιατρός, µας παρέπεµψε αµέσως σε 
πνευµονολόγο, γιατί µας εξήγησε ότι εκείνη είναι παθολόγος. Όπως δηλώνει η ίδια 
δεν είναι πνευµονολόγος που εµείς είχαµε ανάγκη.  Όλο αυτό προέκυψε µετά από 
εξέταση. ∆ηλαδή η γυναίκα µας εξέτασε, είδε ότι δεν είναι της ειδικότητας της το 
πρόβληµά µας και µας παρέπεµψε στον πνευµονολόγο.  Εµείς κάναµε κάτι απλό. Το 
λέω τώρα πριν δείτε το βίντεο γιατί η συνέχεια είναι ακόµα χειρότερη. Από µια 
φοβερή καχυποψία ίσως γι αυτή την κυρία (δείχνει το όνοµά µου στην απόδειξη 
ΟΤΕ) την κ.Καραπαναγιώτου Μαρία (λέει 2 φορές το όνοµα) γιατρός 
επαναλαµβάνω, από τον επίσηµο κατάλογο του ΟΤΕ, είχαµε µια εκτενή 
αλληλογραφία και ψάξαµε σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, σε όλους 
να δούµε, εαν υπάρχει γιατρός µε αυτό το όνοµα. 
∆είχνει στον κ.Φουστάνο έγγραφο του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου (Π.Ι.Σ) της χώρας που βεβαιώνει ότι η κ.Καραπαναγιώτη Μαρία δεν 
ανήκει σε κανένα από τους 60 ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Ο Φουστάνος 
διαβάζει το κείµενο. 
Ευαγγελάτος: Ο Π.Ι.Σ. λοιπόν ως εκ θαύµατος στην έρευνα που του ζητήσαµε να 
κάνει δεν βρήκε καµία γιατρό σε κανέναν από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας 
που να έχει αυτό που αναγράφεται στον κατάλογο του ΟΤΕ.    Εµείς τη βρήκαµε στο 
νοσοκοµείο και µας εξέτασε!!  
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Στη συνέχεια αρχίζει να παίζεται ένα βίντεο, όπου αρχικά αναγράφεται ότι την 
επιµέλειά του ανέλαβε η ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επιµελήτρια  σύνταξης και 
το ρεπορτάζ διενήργησαν οι  ΖΩΗ  ΘΑΝΑΣΗΣ, ρεπόρτερ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΠΙ∆ΕΡΗΣ, ρεπόρτερ.Ξεκινά το βίντεο µε ερώτηση της ρεπόρτερ  Ζωής Θανάση: 
Ρεπόρτερ:  Εάν  ποτέ σας ρωτούσαν ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας 
γιατρός, τι θα σας ερχόταν αυθόρµητα στο µυαλό; 
∆είχνει ρεπορτάζ στο δρόµο που ρωτάνε περαστικούς και δείχνει ένα πίνακα: 
«ΣΩΣΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ»: Τίµιος-Ειλικρινής-Εχέµυθος-Προσιτός-Υπεράνω χρηµάτων. 
Η ρεπόρτερ επιβεβαιώνει τα παραπάνω και προσθέτει ότι ένας γιατρός πρέπει να 
είναι κάτοχος πτυχίου ιατρικής , αυτονόητο θα πείτε 
ΤΙΤΛΟΣ :Μυστικό Συγκαλυµµένο.... 
Ρεπόρτερ:. Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν αν σας λέγαµε ότι σε κάποια πράγµατα σε 
κάποια νοσοκοµεία, δεν είναι και τόσο αυτονόητα. Τι ακριβώς εννοούµε; 
TIΤΛΟΣ: Μαιµού γιατρός µε πτυχίο γραµµατέως 
ΤΙΤΛΟΣ: Γιατρός µε ..πτυχίο γραµµατέα!! 
Ρεπόρτερ: Η ιστορία µας ξεκινάει έξω από αυτή την ιδιωτική κλινική (δείχνει την 
κλινική) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ!! 
Συνεργάτης της εκποµπής περνάει την είσοδο και ζητάει να τον εξετάσει ένας 
παθολόγος. 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ιάλογος µε ιατρό. Ιδιωτική κλινική»..   
Ο ρεπόρτερ – Αντώνιος Μπιδέρης, φέρων στο χέρι του κρυφή κάµερα, απευθύνεται 
στο θυρωρείο της κλινικής, όπου βρίσκεται ένας νοσοκόµος,    
Ρεπόρτερ – Αντώνιος Μπιδέρης : Παθολόγος; Παθολόγο ψάχνω. 
Γιώργος: Αυτή τη στιγµή µόνο η κ. Καραπαναγιώτου κάνει επίσκεψη. Θα περιµένετε 
, έχει ξεκινήσει επίσκεψη.   
Ρεπόρτερ – Ζωή Θανάση:  Πάµε λοιπόν να συναντήσουµε την παθολόγο που µας 
υπέδειξαν ότι είναι στη βάρδια. Περνώντας έξω από ένα δωµάτιο ασθενών, από την 
ανοιχτή πόρτα διακρίνουµε µια γυναίκα µε ιατρική ποδιά, την πλησιάζουµε και 
Ρεπόρτερ- Αντώνιος Μπιδέρης: Η κ.Καραπαναγιώτου; 
Κ.: εγώ, εγώ 
Ρεπόρτερ-Ζωή Θανάση: Σωστά το µαντέψατε, αυτή είναι η κυρία που µας υπέδειξαν 
ως ιατρό παθολόγο. 
ΤΙΤΛΟΣ: Εντοπίσαµε την παθολόγο... της βάρδιας!!! 
(Ας σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει βάρδια στις ιδιωτικές κλινικές, δεν εφηµερεύουν οι 
ιατροί) 
Ρεπόρτερ-Ζωή Θανάση: Ωρα λοιπόν για την εξέταση και εν συνεχεία για τη 
διάγνωση. 
Ρεπόρτερ- Αντώνιος Μπιδέρης: Εχω µια δύσπνοια, δηλαδή το βράδυ ακούω στην 
ανάσα µου κάτι σφυριγµατάκια 
Μ.Κ: Οι γονείς, έτσι υπέρβαροι είναι, γεµάτοι; 
Ρεπόρτερ- ε’ εναγόµενος : Ναι 
Μ.Κ.: Ξεκουραστείτε λίγο και ξαπλώστε 
Όλη την ώρα στο βίντεο από την κρυφή κάµερα, φαίνεται η κ.Καραπαναγιώτη, που 
τακτοποιεί στα ράφια κάποιους φακέλους και δίπλα της φαίνεται καθαρά στο βίντεο 
ότι υπάρχει άλλο άτοµο µε ιατρική ποδιά, που είναι η πνευµονολόγος Τσιόνι Γιάγκε, 
που απασχολείται στην κλινική επί έτη.  
Και συνεχίζει το βίντεο: 
Ρεπόρτερ – Αντώνιος Μπιδέρης : Είναι κάτι σοβαρό; 
Και απαντάει η  πνευµονολόγος Τσιόνι Γιάγκε: Μπορεί να είναι µία απλή ίωση, 
λόγω… επειδή είστε καπνιστής κι αυτά… Μία απλή ίωση θα είναι. 
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Και συνεχίζει η ρεπόρτερ – Ζωή Θανάση: Εξέταση και διάγνωση, όλα κοµπλέ. Μια 
απλή ίωση έχουµε όπως µας διαβεβαιώνει η γιατρός, που όπως θα ακούσετε, δηλώνει 
µε υπερηφάνεια παθολόγος. 
ΤΙΤΛΟΣ: Η παθολόγος... επί τω έργω 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ιάλογος µε παθολόγο. Ιδιωτική κλινική 
Μ.Κ : Η συνάδελφος είναι πνευµονολόγος, γιαυτό και ήθελα να σας ακούσει, είναι 
πιο ειδικός..... 
Ρεπόρτερ- Αντώνιος Μπιδέρης : ααα..... 
Μ.Κ: άλλο παθολόγος... 
Ρεπόρτερ-Αντώνιος Μπιδέρης: εσείς δεν είστε....... 
Μ.Κ: παθολόγος..... 
ΤΙΤΛΟΣ: Παθολόγος .. µε πλήρη καθήκοντα 
Ρεπόρτερ- Ζωή Θανάση: Έτσι, παθολόγος µε ιατρική ποδιά, εξετάσεις, διαγνώσεις 
και κάθε λοιπή επισηµότητα. 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ µε συγγενή ασθενούς 
Ρεπόρτερ- Αντώνιος Μπιδέρης: Να ρωτήσω. Η κυρία; 
Συγγενής: Καραπαναγιώτου.. 
Ρεπόρτερ- Αντώνιος Μπιδέρης: Καραπαναγιώτου. 
Συγγενής: Συνεργάζεται µε τον γιατρό τον κ.Μπόζεµπεργκ. 
Ρεπόρτερ- Αντώνιος Μπιδέρης: καλή; 
Συγγενής: Πάρα πολύ καλή. 
Ρεπόρτερ- Ζωή Θανάση: Τι θα λέγατε τώρα, αν µαθαίνατε ότι αυτή η γιατρός που 
εξέτασε τον συγγενή της κυρίας αλλά και το συνεργάτη µας δεν είναι γιατρός, αλλά 
γραµµατέας στην κλινική. 
ΤΙΤΛΟΣ: Η ΑΠΑΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ!!! 
Ρεπόρτερ: Πρώτη µας  κίνηση να ψάξουµε στο  µητρώο του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου (ΠΙΣ). 
∆είτε τι µας απαντούν (δείχνει και το έγγραφο από ΠΙΣ) «Με το όνοµα Μαρία 
Καραπαναγιώτου δεν φαίνεται να είναι µέλος σε κάνεναν από τους 60 ιατρικούς 
συλλόγους της χώρας. Άφαντη λοιπόν η γιατρός και από τα µητρώα και των 60 
ιατρικών συλλόγων της χώρας. 
ΤΙΤΛΟΣ: Γιατρός...φάντασµα!! 
ΤΙΤΛΟΣ: 2η επίσκεψη. Ιδιωτική Κλινική. 
Ρεπόρτερ : Εµείς όµως δεν θα µείνουµε σε αυτό, θα αναζητήσουµε ξανά την 
υποτιθέµενη γιατρό στην κλινική που την εντοπίσαµε. 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ιάλογος µε υπάλληλο-γραµµατέα κλινικής. 
Ρεπόρτερ: Η κ.Καραπαναγιώτη δεν είναι η γραµµατέας του κ.Μπόζεµπεργκ; 
Υπάλληλος: Η κ.Καραπαναγιώτη είναι ναι. 
ΤΙΤΛΟΣ: Γραµµατέας... µε χρέη παθολόγου. 
Ρεπόρτερ: Και όµως  όλα αυτά τα ασύλληπτα συµβαίνουν σε µια από τις µεγαλύτερες 
ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας, µε γιατρούς που διαθέτουν µόνο πτυχίο 
γραµµατειακής υποστήριξης µε την διοίκηση του νοσοκοµείου να σφυρίζει αδιάφορα 
και τους ασθενείς να µετατρέπονται σε πειραµατόζωα. 
Και συνεχίζοντας την εκποµπή,  , ο Ν.Ευαγγελάτος λέει επί λέξει:  
Ευαγγελάτος: Εδώ έχουµε µία απάτη. Γραµµατέας ενός γιατρού έχει φορέσει την 
ιατρικήγ ποδιά, υποδύεται , γιατί δεν µπορώ να το πω διαφορετικά. Γιατί είναι 
ηθοποιός, δεν έχει ήθος. … τελεί απάτη. Σαφέστατα, όχι µε την ανοχή … Με την 
συνέργεια   .......θα µου επιτρέψετε κ.Πρωτόπαπα, γιατί µπαίνουµε µέσα και ζητάµε 
γιατρό και µας στέλνουν σ’αυτήν την κυρία.  Άρα εδώ µιλάµε για µια κυρία, είναι σε 
µια κλινική ιδιωτική  στο «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, η οποία δηλώνει γιατρός 

 4



και είναι γραµµατέας. Εξετάζει ασθενείς κάνει διάγνωση, θα ακούσετε πιο κάτω να 
λέει, ότι δεν γράφει συνταγή γιατί δεν είναι του δηµοσίου. Είναι όλα φτιαγµένα και 
έχει φτάσει το πράγµα σε τέτοια σηµεία ώστε να µην είναι µια απλή απάτη 
ενδονοσοκοµειακή αλλά να δηλώνει ακόµα και στον τηλεφωνικό κατάλογο γιατρός. 
∆ηλαδή µε απλά λόγια, αν µένετε στην περιοχή και ψάξατε ένα γιατρό γιατί κάτι σας 
έτυχε µπορεί να πάρετε την κυρία, γιατί γιατρός δηλώνει. Να έλθει να σας εξετάσει 
κανονικά. 
Στη συνέχεια απευθύνεται στη κ.Χρύσα Μαντελένη, η οποία βρίσκεται µεταξύ των 
καλεσµένων και διαµείβεται µεταξύ τους ο εξής διάλογος: 
Ευαγγελάτος: Την ξέρετε την κυρία αυτή; 
Χ.Μ: Βεβαίως 
Ευαγγελάτος:: Ως γιατρό την ξέρετε ή ως γραµµατέα; 
Χ.Μ: ως γιατρό. 
Ευαγγελάτος:: ως γιατρό. 
ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΥΣΑ ΜΑΝΤΕΛΕΝΗ πρώην διοικητική υπάλληλος Βουγιουκλάκειου. 
Χ.Μ: Το 2001 4 ∆εκεµβρίου που µε απέλυσαν εγώ την ήξερα ως γιατρό την 
κ.Καραπαναγιώτη (Μ.Κ.) και πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά χρόνια πριν ήταν 
εργαζόµενη στην κλινική, σαν γιατρός την ήξερα. 
Ευαγγελάτος:: ∆εν ήταν γραµµατέας ενός γιατρού του κ.Μπόζενµπεργκ 
συγκεκριµένα; 
ΧΜ : Βοηθός ήταν του κ.Μπόζενµπεργκ , βοηθός ιατρός του κ.Μπόζενµπεργκ. Ο 
κ.Μπόζενµπεργκ είναι ο διευθυντής της 1ης παθολογικής κλινικής.Η8 
 (Η κ.Μαντελένη ήταν εργαζοµένη στην κλινική ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ µέχρι το έτος 
2001, οπότε απελύθη).   
Και συνεχίζει η κ.Μαντελένη: στην ερώτηση , πώς θυµάται την κ.Καραπαναγιώτη, 
απαντάει: «σα γιατρό, βοηθό, σα γιατρό». Στην ερώτηση αν εξέταζε ασθενείς κάθε 
µέρα , απαντάει : «βεβαίως ήταν γιατρός, βοηθός µε τον κ. Μπόζενµπεργκ. 
Πηγαίνανε, πήγαινε πρώτα ο βοηθός, πώς γίνεται η εξέταση των γιατρών, ξέρετε 
καλύτερα.»  …. «Εγώ ήµουν διοικητική υπάλληλος, ήµουνα στο γραφείο κινήσεως 
ασθενών, συγκεκριµένα στο γραφείο ΙΚΑ ήµουνα εγώ, δεν ξέρω για τα  χαρτιά, πώς 
προσελήφθη, εγώ ξέρω ότι ήτανε γιατρός κ κ. Καραπαναγιώτου.» 
Στη συνέχεια :  
Ευαγγελάτος:  Πάτε κάπου αλλού και το πάτε στην καλή εκδοχή. Ένας άνθρωπος 
κορόιδεψε, ενδεχοµένως µε ένα πλαστό τίτλο µε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που µας  λέει 
η κυρία (δείχνει την Χ.Μ.) είναι µια όψη του νοµίσµατος, η άλλη είναι ότι στο 
Βουγιουκλάκειο πολλοί ξέρουν πάρα πολλοί ξέρουν και κυρίως αυτοί που πρέπει 
ξέρουν ότι η κυρία δεν είναι γιατρός. 
Γιαννόπουλος:  Εγκληµατικό. 
Ευαγγελάτος: Τουλάχιστον Και πολύ σοβαρό να ανακαλύπτουµε ότι σε µια κλινική 
ιδιωτική ή δηµόσια, δεν έχει σηµασία, ιδιωτική εδώ, υπάρχουν γιατροί µαιµού. Κατά 
δήλωσή τους γιατροί. 
Καλεσµένος: Εχετε το πόρισµα; 
Ευαγγελάτος:  Αν έχω το πόρισµα. Έχω σωρεία πορισµάτων και θα το δείτε ποια 
είναι η τύχη τους. Και θα αρχίσω αµέσως τώρα το ξεδίπλωµα. Άρχισα από τη γιατρό 
γιατί είναι πιο σοβαρό και αφορά τη δηµόσια υγεία. Ανθρώπους οι οποίοι 
εξετάζονται από την εν λόγω κυρία που γνώριζε καλά η κλινική ότι δεν είναι γιατρός 
και οι οποίοι παίρνουν διάγνωση από αυτή τη µαιµού γιατρό.  
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία προβλήθηκε απασχόληση ιδιωτικής 
υπαλλήλου σε ιδιωτική κλινική η οποία όµως, παρείχε εργασία ιατρού.  Είναι 
βέβαιον ότι η εν λόγω ιδιωτική υπάλληλος κλινικής παρείχε εργασία ιατρού, αλλά 
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αυτή ήταν πράγµατι ιατρός, είχε λάβει πτυχίο ιατρικής σχολής πανεπιστηµίου της 
αλλοδαπής, το οποίο δεν είχε εγκριθεί από το ∆ΙΚΑΤΣΑ και εντεύθεν δεν µπορούσε 
να παράσχει νοµίµως εργασία ιατρού στην Ελλάδα.  ΄Όµως ο εκπρόσωπος του 
τηλεοπτικού σταθµού περιορίστηκε στην προβολή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιωτική 
υπάλληλο, αποκρύψας το γεγονός ότι αυτή είχε πτυχίο ιατρικής σχολής».   
 
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά επιβλήθηκε στον ως άνω ραδιοφωνικό 
σταθµό µε την εν λόγω απόφαση, η διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 
ευρώ.  ∆εν προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια 
της ως άνω απόφασης του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών.  Η 
υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.   
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό 
τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, κατά της 555/20.11.2007 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 12η  Φεβρουαρίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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