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     Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 13  Μαρτίου 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, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.   Απών ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης. 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η Μαρτίου 2008. 

 
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. 

 
II. Τα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 1 εδαφ. β  του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν 
επιτρέπεται η  µετάδοση εικόνων που έχουν ληφθεί χωρίς προειδοποίηση µε χρήση 
κρυφής κάµερας ενώ η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε 
θεµιτά µέσα. 
 

III. 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. 
 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια του Κεντρικού ∆ελτίου 
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Ειδήσεων τις 8ης Ιανουαρίου 2007 που µεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό 
ALTER προβλήθηκαν τα εξής: 
Λεζάντες: «Καταγγέλλουν γιατρό»,  «Παγίδευσε τον γιατρό της για το φακελάκι», 
«Ζήτησε φακελάκι για να τη χειρουργήσει».  
Ο παρουσιαστής αναφέρει: Στα δίχτυα της κινητής τηλεφωνίας πιάστηκε γυναικολόγος 
που ζητούσε φακελάκι από ασθενή του για να τη χειρουργήσει σε µεγάλο νοσοκοµείο. 
Θα ακούσετε όλη την αποκαλυπτική συνοµιλία ενώ άµεση ήταν η παρέµβαση του 
Υπουργό Υγείας, ο οποίος ζήτησε κατεπείγουσα έρευνα για το νέο κρούσµα διαφθοράς 
σε δηµόσιο νοσοκοµείο. 
Ακολουθεί το ρεπορτάζ µε υπέρτιτλο: «Ζήτησε φακελάκι για να την χειρουργήσει» 
Σπηκάζ: Ένα απλό κλικ στο πλήκτρο ηχητικής εγγραφής του κινητού της και να πόσο 
απλά κατάφερε να παγιδεύσει τον γιατρό της την ώρα που της ζητούσε φακελάκι για µία 
γυναικολογική επέµβαση στο Νοσοκοµείο Αγία Όλγα. Το ηχητικό ντοκουµέντο που 
ακολουθεί πιστοποιεί την παράνοµη συναλλαγή. 
Ακολουθεί  ηχητικό απόσπασµα συνοµιλίας. Ο διάλογος αναγράφεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης, υπό τον τίτλο: «Συνοµιλία Γιατρού-Καταγγέλλουσας» και 
υπέρτιτλο: «Ηχητικό Ντοκουµέντο». 
Γιατρός: Είµαι σε άσχηµη θέση που τα λέω αυτά… 
Ασθενής: Για πείτε µου να ακούσω. 
Γιατρός:Είναι λίγο απαιτητικοί, θέλουν γύρω στα 150 ευρώ. 
Ασθενής: Αυτοί είναι ποιοι; 
Γιατρός: Οι αναισθησιολόγοι. 
Ασθενής: Οι αναισθησιολόγοι; 
Γιατρός: Για το χειρουργείο. Να το ξέρεις. Εντάξει τώρα, για µένα δεν υπάρχει όρος, 
εγώ θα σε χειρουργήσω άνευ χρηµάτων. Τώρα, αν µπορείς να µου δώσεις και εµένα 
κάτι, θα χαρώ πολύ. Αλλά δεν πρόκειται να…εγώ δεν θα σου θέσω όρο. 
Σπηκάζ: Η γυναίκα που καταγράφει την συνοµιλία προέρχεται από τη Σουηδία και 
πληροφορείται λοιπόν ότι έτσι λειτουργεί το σύστηµα στην Ελλάδα. 
Ακολουθεί  ηχητικό απόσπασµα συνοµιλίας. Ο διάλογος αναγράφεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης, υπό τον τίτλο: «Συνοµιλία Γιατρού-Καταγγέλλουσας» και 
υπέρτιτλο: «Ηχητικό Ντοκουµέντο». 
Γιατρός: Εγώ θέλω να σου ξεκαθαρίσω ότι για µένα σαν χειρουργό δεν σου ζητάω 
τίποτα. Γι αυτό σου θίγω, µην περιµένεις πάλι µια βδοµάδα να χειρουργηθείς και πουν 
οι αναισθησιολόγοι, α, το αναβάλλουµε γιατί έχω πολλά χειρουργεία σήµερα και µέσα 
µου καρφωθεί η ιδέα ότι ο λόγος είναι ότι δεν τους έχουµε δώσει τίποτα. ∆ιότι εµένα θα 
µου καρφωθεί πριν από σένα αυτή η ιδέα. Εγώ χθες πήγα να πλακωθώ πολύ άσχηµα 
για αυτό το θέµα. Και προκειµένου να διαρρήξω τελείως τις σχέσεις µου, γιατί όσα 
χρόνια ζω εδώ θα πρέπει να έχω σχέσεις… 
Ασθενής: ∆ηλαδή, για κάθε, συγνώµη να καταλάβω, για κάθε εγχείρηση που γίνεται 
ζητάνε 150,  τι; Ο καθένας ας πούµε; 
Σπηκάζ: Σε κάποιο σηµείο ο γιατρός προσπαθεί µάλιστα να πείσει την ασθενή ότι το 
φακελάκι δίνει και παίρνει µε την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. 
Ακολουθεί  ηχητικό απόσπασµα συνοµιλίας. Ο διάλογος αναγράφεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης, υπό τον τίτλο: «Συνοµιλία Γιατρού-Καταγγέλλουσας» και 
υπέρτιτλο: «Ηχητικό Ντοκουµέντο». 
Γιατρός: Ναι απλώς στην Ελλάδα είναι χαµηλοί οι µισθοί και έχουν συνηθίσει να 
παρασιτούν, όπως λέω εγώ. Και ο ίδιος ο υπουργός το είπε…Οπότε, αφού δεν µπορούν 
να δώσουν καλύτερους µισθούς,  κλείνουν τα µάτια. 
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Σπηκάζ: Φυσικά, ο Υπουργός Υγείας ενηµερώθηκε ήδη για τις χρηµατικές απαιτήσεις 
του γυναικολόγου αλλά και για τη διάλεξή του περί διαφθοράς και διέταξε επείγουσα 
Ε.∆.Ε. 
∆ήλωση κ. Κανελλόπουλου (διοικητή νοσοκοµείου «Αγία Όλγα»): Πράγµατι υπάρχει 
ένας διάλογος ο οποίος αφήνει κάποιες αιχµές και υπόνοιες ότι υπήρχε µια πρόθεση 
χρηµατισµού και ζήτησα να µου το καταθέσει αυτό εγγράφως, µου το κατέθεσε 
πράγµατι και από κει και πέρα τα πράγµατα θα ακολουθήσουν το δρόµο τους. 
Σπηκάζ: Το µεσηµέρι, η γυναίκα που προέβη στην καταγγελία εµφανίστηκε στην 
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου προσκοµίζοντας το ηχητικό ντοκουµέντο.  
∆ήλωση καταγγέλλουσας (µε πλάτη στον φακό): Κόντεψα να πέσω από την καρέκλα, 
αναστατώθηκα, είχα…το κινητό και πάτησα την ηχογράφηση…και τον ρώτησα όχι δεν 
έχουµε πει κάτι για το οικονοµικό και το κυριότερο θα µπορούσα να πω µου είπε ότι οι 
αναισθησιολόγοι είναι απαιτητικοί και ζητάνε 150 ευρώ περίπου….. 
∆ήλωση κ. Μανιάτη (εκπρόσωπο εργαζοµένων στο νοσοκοµείο «Αγία Όλγα»): Το 
γεγονός το οποίο κατήγγειλε η κυρία είναι η απλώς η κορυφή του παγόβουνου σε µία 
απόλυτα άρρωστη κατάσταση αυτή τη στιγµή. ∆εν είναι καλό ένας γιατρός ούτε να 
ζητάει χρήµατα, ούτε να υπονοεί ότι χρειάζεται χρήµατα. 
Σπηκάζ: Χωρίς φακελάκι βέβαια, η επέµβαση δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε µάλιστα για 
δεύτερη φορά, όπως εξηγεί µιλώντας στον Άκη Παυλόπουλο ο πρώην σύζυγος της 
γυναίκας. 
Ρεπόρτερ (σε τηλεφωνική επικοινωνία): Η επέµβαση έγινε τελικά; 
Σύζυγος καταγγέλλουσας: Η επέµβαση δεν έγινε, όχι, και από ότι ακούτε και εσείς στο 
ηχητικό σε κάποιο σηµείο αναφέρεται ένα που λέει ότι για να µην αναβληθεί η 
εγχείριση και πάλι, µια βδοµάδα πριν, και να µου καρφωθεί εµένα στο µυαλό ότι είναι 
επειδή οι αναισθησιολόγοι δεν πήρανε κάτι, αν το ακούσετε το ηχητικό, τότε  θα το 
έχετε ακούσει και αυτό µέσα. 
∆ήλωση καταγγέλλουσας (µε πλάτη στον φακό): Είναι καθεστώς καθιερωµένο και 
µου εξήγησε ότι δεν θα αλλάξει αυτό και για πολλή ώρα, νοµίζω εφτά λεπτά τον 
ηχογραφούσα, µου ανέπτυξε αυτήν την θεωρία του. 
∆ήλωση κ. Ανευλαβή (δ/ντή παθολογικής κλινικής του νοσοκοµείου «Αγία Όλγα»): 
Είναι απαράδεκτο να γίνεται από γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ. 
Ρεπόρτερ: Γίνεται συχνά; 
κ. Ανευλαβής:  Γίνεται, σας το λέω και έρχονται λίγα στην επιφάνεια. 
Σπηκάζ: Όσο για τον γυναικολόγο και τις απόψεις του περί διαφθοράς, αυτές αν µη τι 
άλλο είναι καταγεγραµµένες και ο ίδιος, φακελωµένος σε µία κασέτα που παίρνει τον 
δρόµο προς τα πειθαρχικά συµβούλια. 
Παυλόπουλος: Θα µείνουµε στο θέµα. Θα καλησπερίσω αµέσως τον κύριο Ελευθέριο 
Ανευλαβή, διευθυντή της παθολογικής κλινικής του «Αγία Όλγα» και τον συνάδελφό 
µου, τον Τέρενς Κουίκ. Σε ελάχιστα λεπτά θα έχουµε κοντά µας και την καταγγέλλουσα, 
την γυναίκα η οποία πέρασε αυτή την περιπέτεια και κατέγραψε τη συνοµιλία της µε τον 
συγκεκριµένο γιατρό. Κύριε Ανευλαβή, το δικό σας σχόλιο θέλω. 
κ. Ανευλαβής: Κοιτάξτε, το φακελάκι νοµίζω ότι είναι ο ορισµός, ο απόλυτος ορισµός 
της διαφθοράς. ∆ηλαδή, εκµεταλλεύεται ένα δηµόσιο κεφάλαιο για προσπορισµό ιδίου 
οφέλους. ∆ηµόσιος λειτουργός. Αυτό είναι το σχόλιο ως προς το τι σηµαίνει φακελάκι.  
κ. Παυλόπουλος: Μου έκανε εντύπωση ότι ο ίδιος της λέει και προσπαθεί να της 
εξηγήσει, Τέρενς,  και το λόγο για το φακελάκι. Της λέει, εδώ παίρνουµε χαµηλούς 
µισθούς και οι υπουργοί-- 
κ. Κουίκ: Που το ξέρουµε ότι (δεν ακούγεται η συνέχεια ) στους αναισθησιολόγους; 
Με συγχωρείς πολύ, πού το ξέρουµε; ∆ηλαδή υπάρχει απόδειξη ότι πήραν  οι 
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αναισθησιολόγοι τόσα; Και αν στην ουσία τα γύρευε για τον εαυτό του και έβαζε 
µπροστά τους άλλους; Λέω. Γιατί, δεν παίζει αυτό το σενάριο; 
κ. Παυλόπουλος: Το χειρότερο είναι ότι η επέµβαση δεν έγινε. 
κ. Κουίκ: Αυτό είναι τραγικό. 
κ. Παυλόπουλος: Και αναρωτιέµαι τι θα µπορούσε να έχει συµβεί και ερωτώ τον κύριο 
Ανευλαβή σε µία γυναίκα η οποία έχει βεβαρηµένο ιατρικό φάκελο και κρέµεται από τη 
βούληση του γιατρού ο οποίος ζητά φακελάκι για το αν θα µπει στο χειρουργείο ή όχι…. 
Στη συνέχεια, η συζήτηση κινείται γενικά αναφορικά µε το πρόβληµα χρηµατισµού 
στα νοσοκοµεία. Στις 20:08, ο παρουσιαστής αναφέρει: Επειδή η ιστορία είναι µέσα 
στο νοσοκοµείο όπου είστε διευθυντής της παθολογικής κλινικής. Εγώ δεν θα 
χρησιµοποιήσω το όνοµα του γιατρού για ευνόητους λόγους. Θα τα βρει η δικαιοσύνη 
αυτά. Σας ρωτώ όµως ως γιατρό, τι θα του λέγατε στον πρωινό καφέ των γιατρών, των 
διευθυντών κλινικών; 
κ. Κουίκ: Και αν είχε υποκινήσει τις υποψίες, Μάκη; Και να είχε υποκινήσει τις 
υποψίες δηλαδή του όποιου κυρίου Ανευλαβή, ένας τέτοιος επίορκος γιατρός. ∆εν τους 
ξέρετε µέσα στα νοσοκοµεία ποιοι είναι αυτοί , ποιοι είναι οι µακρυχέρηδες; 
κ. Ανευλαβής: Κοιτάξτε, ο γιατρός αυτός –να µην αναφερθούµε στο όνοµά του- έχει 
έρθει πρόσφατα στο νοσοκοµείο. Εποµένως, δεν µπορώ να έχω ιδία γνώµη. Είναι 
µακριά από τη δική µου ειδικότητα η ειδικότητά του. 
κ. Κουίκ: Από πού ήρθε; Είναι νέος στο ΕΣΥ ή  ήταν στο ΕΣΥ και απλά άλλαξε 
νοσοκοµείο; 
κ. Ανευλαβής: ∆εν το ξέρω αυτό. Τώρα είναι στο ΕΣΥ, υπηρετώντας το 
Κωνσταντοπούλειο νοσοκοµείο. Έτσι το έχουµε µετονοµάσει και σωστά. Λέω το εξής 
όµως: και αυτή η δουλειά προφανώς δεν την έκανε για πρώτη φορά. Την έκανε και 
πριν. 
κ. Κουίκ: Ναι, αλλά δίνει την εντύπωση  µιας πλέον –συγνώµη που θα πω την φράση- 
οργανωµένης οµάδας, «σπείρας» θα µπορούσα να το πω εγώ που εκµεταλλεύεται µε το 
φακελάκι. 
κ. Ανευλαβής: Πέστε το και« µαφία». Η διαφορά είναι η εξής τώρα, κύριε Κουίκ: η 
δικαιοσύνη έρχεται να πει «ξέρεις, αν το φακελάκι δίνεται µετά τη διενέργεια της 
εγχειρήσεως, είναι δώρο». ∆ηλαδή, ποιος θα είναι ο χαζός που θα λέει  ότι «ξέρεις, εγώ 
το πήρα πριν». Υπάρχουν ευθύνες και από την πολιτεία. 
κ. Κουίκ: Εδώ όµως υπάρχει µαγνητοταινία που λέει ότι υπήρξε από πριν η κουβέντα. 
Στη συνέχεια, η συζήτηση κινείται γενικά αναφορικά µε το πρόβληµα χρηµατισµού 
στα νοσοκοµεία και  το σύστηµα καταγραφής της εισαγωγής ασθενών, ενώ βρίσκεται 
για το ίδιο θέµα σε τηλεφωνική επικοινωνία και ο υφυπουργός υγείας κ. 
Γιαννόπουλος. Στις 20:19, ο παρουσιαστής αναφέρει:  Ζητώ συγνώµη για την διακοπή, 
πάµε αµέσως…έχει αξία να το ακούσουµε,  έχουµε την καταγγέλλουσα κοντά µας. Είναι 
µαζί µε την Χριστίνα την Αγγελακοπούλου δεν θα πω το όνοµά της για πολύ-πολύ 
ευνόητους λόγους. Καλησπέρα σας. 
Καταγγέλλουσα (µε πλάτη στον φακό): Καλησπέρα. 
κ. Παυλόπουλος: Θέλω να σας ρωτήσω, µετά από ποιο ραντεβού άρχισε να σας ζητά 
τα χρήµατα ο γιατρός; 
Καταγγέλλουσα: Συγνώµη, δεν σας άκουσα, µετά από ποιο; 
Κ. Παυλόπουλος: Μετά από ποιο ραντεβού, πόσες φορές δηλαδή χρειάστηκε να τον 
δείτε προκειµένου να µπει σε αυτήν την διαδικασία; 
Καταγγέλλουσα: Είναι η δεύτερη φορά που συναντάω τον κύριο Λάζαρη. 
κ. Παυλόπουλος: Όχι, µην πείτε το όνοµά του, δεν θέλω να το πείτε… 
Καταγγέλλουσα: Α! ∆εν το ήξερα! 
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κ. Παυλόπουλος: Και ζητώ συγνώµη που ακούστηκε αυτό το όνοµα, παρακαλώ πολύ 
όπως ,όπως-- 
Καταγγέλλουσα:  Ναι, δεν µε ενηµερώσατε… 
κ. Παυλόπουλος: ..σας ενηµέρωσα, όπως προστατεύω την δική σας ταυτότητα έτσι και 
προστατεύω και το όνοµα του γιατρού ο οποίος φέρεται-- 
Καταγγέλλουσα: ∆εν µου το είπε κανείς… 
κ. Παυλόπουλος: ..φέρεται να εµπλέκεται σε αυτήν την ιστορία. Παρακαλώ πολύ 
λοιπόν, στο δεύτερο ραντεβού, λέτε…. 
Καταγγέλλουσα: Εννοώ ότι τον είχα συναντήσει µόνο µια φορά νωρίτερα και απλώς 
πήγαµε και κλείσαµε την ηµεροµηνία της εγχείρισης.  
κ. Παυλόπουλος: Αφού τον είχατε συναντήσει µία φορά µόνο, πώς σας µπήκε στο 
µυαλό να τον καταγράψετε; 
Καταγγέλλουσα: Όχι….για το λόγο ότι έχω ακούσει πάρα πολλά, ούτως η άλλως, αλλά 
δεν περίµενα ποτέ να είναι κάτι αλήθεια, δηλαδή και ο δεύτερος λόγος που είχα µαζί 
µου το κινητό δεν ήταν για να τον καταγράψω αλλά ήµουν µόνη µου στο νοσοκοµείο 
και φοβήθηκα µη µου το κλέψει κανείς και το πήρα µαζί µου. Απλώς έχω την 
ηχογράφηση σε τέτοιο εύκολο κουµπί, που µόλις µου είπε: «να έχουµε συζητήσει για το 
οικονοµικό θέµα;»,  µόλις το άκουσα αυτό κράτησα την ψυχραιµία µου και το πάτησα. 
κ. Κουίκ: Από τη στιγµή που ήταν κλεισµένο το ραντεβού όµως για να µπείτε στο 
χειρουργείο, τι είναι ο λόγος εκείνος που τελικά µαταίωσε την εγχείριση;  
Καταγγέλλουσα: Αυτό δε το ξέρω ακριβώς.. 
κ. Κουίκ:  Πώς; 
Καταγγέλλουσα: ∆ηλαδή, εγώ στις τρεις για να πω τα γεγονότα όπως έγιναν, ήταν στις 
τρεις του µηνός πήγα στο «Αγία Όλγα» για κάποιες εξετάσεις και κάποια 
παρακολούθηση που χρειάζοµαι εγώ από τους καρδιολόγους λόγω του καρδιολογικού 
ιστορικού που έχω. Πριν την εγχείριση ήταν να γίνει η εισαγωγή οκτώ του µηνός και 
δέκα του µηνός η εγχείριση.  
κ. Κουίκ: Ήταν κλεισµένο το ραντεβού. Άρα, δέκα του µηνός θα γινόταν η εγχείριση, 
σωστά; 
Καταγγέλλουσα: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όντως είχα µία ανωµαλία οι χρόνοι κάπου, 
δηλαδή οι εξετάσεις αίµατος… 
κ. Κουίκ: Μιλάµε για 10 Ιανουαρίου, κυρία; 
Καταγγέλλουσα: Όχι… µιλάµε, 10 Ιανουαρίου ήταν κλεισµένη… 
κ. Κουίκ: Σήµερα έχουµε 8, για αυτό λέω. 
Καταγγέλλουσα: Ακριβώς, η εισαγωγή µου θα γινόταν σήµερα. Τρεις του µηνός ήταν 
προγραµµατισµένο να πάω όµως να συναντήσω τους καρδιολόγους και να δώσω 
κάποιες εξετάσεις, γιατί θέλει κάποιες εξετάσεις στη δικιά µου περίπτωση, πριν την 
εγχείριση. 
κ. Κουίκ: Φτάσατε µέχρι εκεί; 
Καταγγέλλουσα: Βέβαια, βέβαια. Είναι γεγονός και αλήθεια ότι δεν ήταν καλοί οι 
χρόνοι, οι αιµατολογικές µου εξετάσεις να σας το πω έτσι, και µε κρατήσανε µέσα για 
παρακολούθηση…που αυτό ήταν δηλαδή σωστό από τους γιατρούς. Μετά, τον γιατρό 
τον είδα στις πέντε του µηνός, που θα έπαιρνα εξιτήριο που µου ανακοίνωσε πρώτα µε 
όλο το γύρο που κάνουν οι γιατροί το πρωί ότι θα αναβληθεί η εγχείριση, αλλά για 
λόγους ότι θέλουν να βεβαιωθούν ότι… 
κ. Παυλόπουλος: Κύριε Ανευλαβή, βοηθήστε µας σε αυτό παρακαλώ πολύ. Τι από αυτά 
που λέει η καταγγέλλουσα σας στέκουν ως λογικά ή αληθοφανή και σε τι µπορεί να έχει 
κάνει λάθος εκείνη; 
κ. Ανευλαβής: Εκείνη δεν έχει κάνει λάθος. Εγώ άκουσα, εφόσον θέλετε να το 
εντοπίσουµε σε αυτό το περιστατικό είναι το εξής: υπάρχει το ηχητικό ντοκουµέντο, 
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υπάρχουν οι διάλογοι και εµένα µου κάνει εντύπωση στους διαλόγους ότι ο γιατρός λέει 
δύο πράγµατα. Ενδιαφέρεται για τους αναισθησιολόγους και λέει ότι εγώ δεν θέλω 
τίποτα να µου δώσεις αλλά αν µου δώσεις, θα χαρώ. Αυτό είναι ζητιανιά και 
κακοµοιριά. 
κ. Παυλόπουλος: Εσάς πώς σας ήλθε να πατήσετε το κουµπί; Μου κάνει εντύπωση και 
θα το ξαναπώ: δηλαδή, µπήκατε στο γραφείο του, στο ιατρείο του εν λόγω γιατρού και 
είχατε έτοιµο-- 
Καταγγέλλουσα: Σας το ξαναλέω, καταρχήν µε είχανε φοβίσει όλες αυτές οι τρελές 
ιστορίες για µένα όλα αυτά είναι σενάρια φαντασίας γιατί ήµουν κάτοικος εξωτερικού 
για χρόνια… 
κ. Παυλόπουλος: Σε ποια χώρα; 
Καταγγέλλουσα: Στη Σουηδία. Το αναφέρω άλλωστε και στην ηχογράφηση, δεν είναι 
κρυφό. Και όλα αυτά πίστευα ότι…δηλαδή φοβόµουν, όλοι µου λέγανε ότι ίσως σου 
ζητήσουνε, ίσως σου κάνουνε, αλλά δεν πίστευα πραγµατικά ότι θα γίνει και παρόλο 
που πάτησα το κουµπί στεναχωρήθηκα πολύ µε αυτά που άκουσα. 
κ. Αγγελακοπούλου: Πήγατε προετοιµασµένη, ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο, ότι θα σας 
κάνει ο γιατρός κάποια τέτοια πρόταση; 
Καταγγέλλουσα: Έλπιζα να µην γίνει αυτό, έλπιζα να µην γίνει και δεν το πίστευα. ∆εν 
πίστευα τα αυτιά µου, απλώς εκείνη τη στιγµή που το άκουσα, ενέργησα, τίποτα άλλο 
και δεν µπόρεσα, δεν λειτούργησα σαν δηµοσιογράφος να τον στριµώξω, εγώ 
απλώς…απλά µιλούσα µαζί του. 
κ. Κουίκ: Όταν γινόταν η κουβέντα, σας είχαν ανακοινώσει την επίσηµη πλέον και 
οριστική αναβολή της εγχείρισης;  
Καταγγέλλουσα: Ναι, για αυτό σας το ξαναλέω, τώρα βέβαια αυτό το είχα πει στα άλλα 
κανάλια το πρωί ότι δεν γνωρίζω αν ο λόγος της αναβολής παίζει κάποιο ρόλο για να 
σας πω την αλήθεια δεν είµαι γιατρός, απλώς σας λέω ότι η άλλη διάγνωση που µου 
είπε και η άλλη λύση να κάνω κάποιες ενέσεις και θεραπείες και να πάει µπροστά η 
εγχείριση µε ανησύχησαν, όταν εγώ βρήκα λίγο την ψυχραιµία µου και άκουσα την 
ηχογράφηση στο σπίτι, πρόσεξα ότι λέει ότι την επόµενη φορά που θα έλθετε, µην το 
αφήσετε πάλι µια εβδοµάδα πριν πάλι, και µας πουν οι αναισθησιολόγοι ότι το 
αναβάλλουµε και αναβάλλουµε την εγχείριση, αυτό είναι το µόνο που µε έκανε να 
φοβηθώ πιο πολύ για την υγεία µου, δηλαδή ήµουν αναγκασµένη να πάρω µία δεύτερη 
γνώµη. 
κ. Παυλόπουλος: Τελευταία κουβέντα παρακαλώ από τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε 
υπουργέ; 
κ. Γιαννόπουλος: Ναι, έχω ακούσει όλα αυτά τα οποία λέει η καταγγέλλουσα, αυτό το 
οποίο µπορούµε να πούµε, αυτό το είπε και ο υπουργός κιόλας ότι διετάχθη µια ένορκη 
διοικητική εξέταση, θα παραπεµφθούνε οι εµπλεκόµενοι, ο εµπλεκόµενος στα 
πειθαρχικά όργανα, και βεβαίως αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι ο ελληνικός λαός, όλοι 
οι πολίτες πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Μεµονωµένα πάλι 
κρούσµατα, τα οποία επανέρχοµαι που εµφανίζονται δυστυχώς στο σύστηµα δεν 
αµαυρώνουν τη δουλειά η οποία γίνεται και πολύ καλά από τους γιατρούς του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας. Πρέπει να ξέρετε όµως κύριε Παυλόπουλε, ότι εφόσον 
χρησιµοποιούµε πάρα πολλά θέµατα και πάρα πολλές αρχές και ήταν πολύ σωστή η 
πρόταση του κυρίου Ανευλαβή να δούµε τέλος πάντων οι εµπλεκόµενοι µέσα στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας πώς ζουν και ποιοι είναι ο άτακτοι, που θα εµφανιστεί από το 
πόθεν έσχες…(για λίγα δευτερόλεπτα οµιλούν όλοι µαζί)…Καλό θα είναι αυτά που 
συµβαίνουν και στο εξωτερικό να τα πάρουµε και να τα εφαρµόσουµε και εδώ, στην 
πατρίδα µας. 
κ. Παυλόπουλος: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. 
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Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία έγινε χρήση τηλεφωνικής συνοµιλίας 
ασθενούς µετά ιατρού, η οποία υλοποιήθηκε αθεµίτως από την ασθενή δια κινητού 
τηλεφώνου εν αγνοία του συνοµιλούντος ιατρού.  Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του 
προστίµου. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης κατά τον οποίο ενόψει 
του ότι πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης παρανόµου αξιώσεως του ιατρού προς 
εκτέλεση των καθηκόντων του και εντεύθεν αποκαλύψεως παρανόµου πράξεως,   δεν 
θα έπρεπε να επιβληθεί καµία διοικητική κύρωση, κατά την τελευταία διάταξη του 
Π.∆/τος 77/2003 ως εκ του ότι προέχει το δηµόσιο συµφέρον της αποκαλύψεως των 
παρανόµων πράξεων. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εκ 9,8 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2006-
2007,  της εξ 60.374.740 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εξ 
7.965.450,40 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθµό,  του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 
196/2002, 209/2002, 6/2002, 10/2002, 11/2002, 41/2002, 51/2002, 59/2002, 60/2002, 
67/14.10.02, 68/14.10.02, 69/14.10.02, 74/14.10.02, 75/14.1.2002, 90/12.11.2002, 
94/19.11.2002, 98/26.11.2002, 109/3.12.2002, 113/3.12.2002, 120/17.12.02, 
128/8.1.2003, 136/14.1.2003, 137/14.1.2003, 175/4.2.2003, 176/4.2.2003, 
180/18.2.2003, 182/25.5.2003, 203/1.4.2003, 212/1.4.2003, 217/8.4.2003, 
274/20.5.2003, 279/27.5.2003, 334/22.7.2003, 349/19.8.2003, 368/4.11.2003, 
369/4.11.2003, 370/4.11.2003, 392/10.12.2003, 13/201.2004, 19/27.1.2004, 
24/27.1.2004, 46/17.2.2004, 63/10.3.2004, 129/11.5.2004, 152/25.5.2004, 
263/14.9.2004, 311/26.10.2004, 345/16.11.2004, 347/16.11.2004, 366/23.11.2004, 
399/14.12.2004, 401/14.12.2004, 403/21.12.2004, 414/21.12.2004, 2/4.1.2005, 
32/8.2.2005, 33/8.2.2005,49/15.2.2005, 57/15.2.2005, 73/1.3.2005, 123/11.4.2005, 
124/11.4.2005, 154/26.4.2005, 165/10.5.2005, 206/7.6.2005, 238/28.6.2005, 
296/26.7.2005, 394.11.10.2005, 395.11.10.2005398/11.10.2005, 413/18.10.2005, 
429/25.10.2005, 430/25.10.2005, 462/22.11.2005, 483/5.12.2005, 515/20.12.2005,  
516/20.12.2005, 40/24.1.2006, 71/7.2.2006, 115/16.3.2006, 155/28.3.2006, 
170/4.4.2006, 185/10.4.2006, 226/8.5.2006, 235/9.5.2006, 258/23.5.2006, 
300/13.6.2006, 311/20.6.2006, 354/18.7.2006, 355/18.7.2006, 365/25.7.2006, 
392/29.8.2006, 393/29.8.2006, 465/10.10.2006,, 497/10.11.2006, 510/14.11.2006, 
559/19.12.2006, 17/9.1.2007, 31/23.1.2007, 51/30.1.2007, 101/26.2.2007, 
163/27.3.2007, 164/27.3.2007, 16527.3.2007, 208/24.4.2007, 241/15.5.2007, 
242/15.5.2007, 274/22.5.2007, 313/11.6.2007, 314/11.6.2007,  323/12.6.2007, 
384/3.7.2007. 427/31.7.2007, 441/1.8.2007, 526/6.11.2007, 600/11.12.2007, 
123/4.3.2008, 139/13.3.2008 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί 
στο ποσόν των 30.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη και ο 
Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 50.000 
ευρώ.  Προς συγκρότηση πλειοψηφίας ο Πρόεδρος προσεχώρησε στη διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 30.000 ευρώ. 
 
 
 
 
 
 

 7



 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL. την διοικητική κύρωση 
του προστίµου των 30.000 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 εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι 
Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής 40, µε ΑΦΜ 094284618, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ 
ΑΘΗΝΩΝ. 
2. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην οδό 
Παπανδρέου 1, µε ΑΦΜ 030984019, ∆.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ως Προέδρου του ∆.Σ, 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου και νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 
 

 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 13η Μαρτίου 2008. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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