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     Σήμερα ημέρα Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 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,  
Άρης Σταθάκης. 

  
I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

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

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Μαρτίου 2014. 

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και 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 10 παρ. 4 του κανονισμού 2/1991 κατά το οποίο δεν επιτρέπονται 
εκπομπές που αποσκοπούν,  ή έχουν ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση ή πρόκληση 
ακραίας αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí  
τον  προβλεπόμενο  από  το  Σύνταγμα  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  στον  τομέα  της 
παροχής  ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους  και  επιβάλλει  τις  διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό

Με την υπ’αριθμ. 107/10.3.2009 απόφαση του ΕΣΡ είχε επιβληθεί στην εταιρεία με 
την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.  (EXCOM 
A.E.)  ιδιοκτήτριας  του τηλεοπτικού σταθμού  EXTRA CHANNEL-3,  η διοικητική 
κύρωση  του  προστίμου  των  15.000  ευρώ  για  παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας από την εκπομπή με τον τίτλο «DNA TEST» της 25.6.2008 και από την 
εκπομπή  με  τον  τίτλο  «FAIR HAIR»  της  24  και  25.6.2008.  Με  την  υπ’  αριθμ. 
3815/2013 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας ακυρώθηκε η ως 
άνω απόφαση κατά το πρώτο τμήμα και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο ΕΣΡ για να 
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αποφανθεί περί της διοικητικής κυρώσεως που πρέπει να επιβληθεί για τη δεύτερη 
εκτροπή. 
  
Εκ των στοιχείων  του φακέλου,   των ισχυρισμών του εκπροσώπου της  εταιρείας 
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
του  περιφερειακού  τηλεοπτικού  σταθμού  EXTRA CHANNEL, του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  από μαγνητοταινία  της  εκπομπής  «FAIR 
HAIR» που μεταδόθηκε την 24η και 25η Ιουνίου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Πρόκειται 
περί  εκπομπών κατά τη  διάρκεια  των οποίων έγινε  συζήτηση για  τη λιπαρότητα, 
πιτυρίδα,  φαγούρα  και  τριχόπτωση  και  για  τον  τρόπο  θεραπείας  των.   Όμως  οι 
εκπομπές  δεν  περιορίστηκαν  στη  συζήτηση  αλλά  κατά  τη  διάρκεια  αυτών 
προβλήθηκε σειρά θεραπευτικών σκευασμάτων, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου με 
προτροπή  προς  τους  τηλεθεατές  να  επικοινωνήσουν  για  να  δοκιμάσουν  τη 
συγκεκριμένη  θεραπεία.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης 
διαφημίσεως  θεραπευτικών  σκευασμάτων  και  επιχειρήσεως.  Για  την  εν  λόγω 
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.  (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
EXTRA CHANNEL-3, τη διοικητική κύρωση  της συστάσεως όπως μη προβάλλει 
συγκεκαλυμμένες διαφημίσεις, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  27η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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