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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό τίτλο KONTRA CHANNEL (πρώην ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού Αττικής, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Οκτωβρίου 2012.

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 ως σκοπό την 
αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.

ΙΙ.  Το  άρθρο  2,  παρ.  1,  περ.  η’  και  ι’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο 
συγκεκαλυμμένη  οπτικοακουστική  εμπορική  ανακοίνωση  είναι  η  λεκτική  ή  με 
εικόνες  παρουσίαση  σε  προγράμματα  εμπορευμάτων,  υπηρεσιών,  επωνυμίας, 
εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορεύματος ή ενός 
παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το 
κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτού του 
είδους  θεωρείται  ότι  γίνεται  σκοπίμως,  ιδίως  όταν  γίνεται  έναντι  πληρωμής  ή 
χρηματικού ανταλλάγματος. 

ΙΙΙ.  Το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ και το άρθρο 20 παρ. 1 του  Π. Δ/τος 109/2010 κατά  
τα οποία η οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να  αναγνωρίζονται 
εύκολα  ως  τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις, ενώ εξάλλου η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση 
πρέπει  να  είναι  εύκολα  αναγνωρίσιμες  και  σαφώς  διακριτές  από  το  συντακτικό 
περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή ακουστικών ή χωρικών μέσων.

V.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχείο  β,  ε  του Ν.  2863/2000,  κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
KONTRA CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού  Αττικής, του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως, από  τα  αρχεία  της  υπηρεσίας, 
εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος κατά την 9.1.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η 
επίμαχη  εκπομπή  με  τον  τίτλο:  «ΟΙΚΟΖΗΝ»  «ΥΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ», ασχολείται με ζητήματα υγείας. Όμως κατά τη συζήτηση μεταξύ 
τηλεπαρουσιάστριας  και  συνεργάτη της  εκπομπής  προβλήθηκε  από τον  τελευταίο 
βιβλίο  του  με  τίτλο:  «Η  κρυμμένη  γνώση»  και  αναφέρθηκε  το  «Θεραπευτήριο 
Φύσης», καθώς και η κτιριακή εγκατάστασή του στο Μαρκόπουλο Αττικής. Υπό το 
πρόσχημα  ενημερώσεως  τηλεθεατών  σε  ζητήματα  υγείας  πραγματοποιήθηκε 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση του προαναφερθέντος βιβλίου και του θεραπευτηρίου. 
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον τηλεοπτικό  σταθμό η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και 
εκ των μελών η Εύη Δεμίρη, κατά τις οποίες θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
KONTRA CHANNEL (πρώην ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση 
της  συστάσεως όπως  μη  προβάλλει  συγκεκαλυμμένες  διαφημίσεις,  με  απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Νοεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  15η Νοεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.          

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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