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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 6 Μαρτίου 2007 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο 
Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-
Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης, και Νέστωρ Κουράκης. 
 

 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 

1) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους ο οποίος ασκείται από το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή, και αποβλέπει 
στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της χώρας καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την 
προστασία την παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

2) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του µπορεί να 
απευθύνει αυτεπαγγέλτως σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή υποδείξεις, 
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών 
πράξεων.  

3) Το άρθρο 5 παρ. 7 του Π.∆/τος 100/2000 σχετικά µε την παροχή τηλεοπτικών 
υπηρεσιών κατά το οποίο  απαγορεύεται η τηλεοπτική διαφήµιση των φαρµάκων και 
των θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή στην Ελλάδα  

 

Αιτιολογία 

 
Κατόπιν καταγγελίας που τέθηκε υπόψη του ΕΣΡ σχετικά µε διαφηµίσεις ορισµένων 
φαρµακευτικών σκευασµάτων και συγκεκριµένα των Dulcolax, Ronal, Nurofen, 
Depon Maximum, Bisolvon, Lamisil και Tonotil ζητήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών ενηµέρωση σχετικά µε το καθεστώς κυκλοφορίας των ανωτέρω 
σκευασµάτων προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ορισµένα από αυτά διατίθενται στη 
χώρα µας µόνο µε ιατρική συνταγή. Προέκυψε ότι µε ιατρική συνταγή χορηγούνται 
τα Lamisil δισκία 125 mg/TAB και 250 mg/TAB, η Lamisil κρέµα 1%, τα Nurofen  
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υπόθετα για παιδιά 125 mg/SUP και το Nurofen πόσιµο εναιώρηµα για παιδιά 100 
mg/5ml. Η άδεια κυκλοφορίας του σκευάσµατος «Tonotil» έχει ανακληθεί. 
 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Υποδεικνύει 

 

Σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας να µη 
µεταδίδουν διαφηµιστικά µηνύµατα που αφορούν σε φάρµακα και θεραπευτικές 
αγωγές οι οποίες διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή στην Ελλάδα. 
 
 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 
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