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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2002 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, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Αργύρης Καρράς, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο Αντιπρόεδρος  
∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό EXTRA CHANNEL-ΕΧCOM A.E 
ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν: 
 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  
 
ΙΙ.  Τo άρθρo 5, παρ.7 του Π/∆τος 100/2000, κατά το οποίον απαγορεύεται η 
τηλεοπτική διαφήµιση θεραπευτικών αγωγών που  διατίθενται µόνο µε ιατρική 
συνταγή στην Ελλάδα. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 2328/1995,  µε το οποίο καθορίζονται οι διοικητικές 
και ηθικές κυρώσεις. 
 
ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β,ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων, κανόνων και αρχών που προβλέπονται στην εκάστοτε 
ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. . 
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Αιτιολογικό 

 
Εκ της υπό του Συµβουλίου παρακολουθήσεως βιντεοταινιών απογευµατινών και 
βραδινών  προγραµµάτων του  τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-ΕΧCOM 
A.E  από της 10ης  έως της 19.11.2002 των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του 
Συµβουλίου ισχυρισµών εκπροσώπου του σταθµού, και του κατατεθέντος 
υποµνήµατος προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα ο 
τηλεοπτικός σταθµός µετέδωσε θεραπευτικές αγωγές πραγµατοποιούµενες µε κρέµες, 
µε ακτίνες λέιζερ και µε ενέσεις. Και είναι µεν αληθές ότι η θεραπευτική αγωγή µε 
κρέµες δεν έχει κατ΄ αρχήν ανάγκη ιατρικής συνταγής ενώ εξάλλου η θεραπευτική 
αγωγή µε ακτίνες λέιζερ δεν έχει αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα όπως προκύπτει, εκ 
του από 19.9.2002 εγγράφου του Ιωάννου Ιωάννοβιτς Αναπληρωτού Καθηγητού 
Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και εντεύθεν δεν δύναται να υποστηριχθεί 
ότι έχει κατά νόµον ανάγκη προηγουµένης ιατρικής συνταγής. ΄Όµως βέβαιον είναι 
ότι η θεραπευτική αγωγή µε εισαγωγή φαρµάκων δι ενέσεων σε αραχνοειδή αγγεία 
του ανθρωπίνου σώµατος είναι δυνατή µόνο µετά από προηγουµένη ιατρική συνταγή. 
Εποµένως η ως άνω διαφήµιση κατά το τρίτο µέρος είναι απαγορευµένη και ο 
τηλεοπτικός σταθµός δια της προβολής αυτής της θεραπευτικής αγωγής παρεβίασε 
την εις την προηγουµένη σκέψη της παρούσης αποφάσεως αναφεροµένη  υπό την 
ένδειξη ΙΙ διάταξη του νόµου. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο σταθµό για την ως 
άνω εκτροπή η κύρωση της συστάσεως. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό EXTRA CHANNEL-ΕΧCOM A.E  την 
κύρωση της συστάσεως όπως µη προβάλλει στο µέλλον θεραπευτικές αγωγές που 
πραγµατοποιούνται µόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής. 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η  ∆εκεµβρίου  2002. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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