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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 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. 

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  υπό  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  CHANNEL  NINE  A.E.,  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  CHANNEL 9 
Νομού Αττικής, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2014.

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 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  5  παρ.  5  του  Ν.  3592/2007,  κατά  το  οποίο  ως  ενημερωτικά  μέσα 
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα 
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως 
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.  

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 13 στοιχ. γ,  i) του Ν. 3592/2007, κατά το οποίο το ελάχιστο 
περιεχόμενο  του  προγράμματος  ενημερωτικού  σταθμού,  γενικού  περιεχομένου, 
περιφερειακής εμβέλειας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ωρών και να περιλαμβάνει 
καθημερινά  τακτά  πρωτότυπα  δελτία  ειδήσεων  ημερησίως,  συνολικής  ημερήσιας 
διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις 
εκατό αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των 
νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός.

V.  Το  άρθρο  10  παρ.  1  περ.  α’  του   Π.  Δ/τος  109/2010  κατά  το  οποίο  οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να  αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές  εμπορικές 
ανακοινώσεις.
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VI. Το άρθρο 2, περ. ιγ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο τοποθέτηση προϊόντος 
είναι κάθε μορφή οπτικοακουστικής  εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην 
παρουσίαση ή στην αναφορά του προϊόντος,  υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματος 
ώστε  να  εμφανίζεται  μέσα  σε  συγκεκριμένο  πρόγραμμα,  έναντι  πληρωμής  ή 
ανάλογου ανταλλάγματος. 

VIΙ. Το άρθρο 12, παρ. 5, εδ. α’ και β’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι  
πάροχοι  υπηρεσιών  οπτικοακουστικών  μέσων  οφείλουν  να  ενημερώνουν  τους 
τηλεθεατές ευκρινώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος. Προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να επισημαίνονται καταλλήλως κατά 
την έναρξη, το τέλος καθώς και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των θεατών. 

VΙΙI. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E.,  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  CHANNEL 9 Νομού 
Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από  dvds που 
απέστειλε  στην  υπηρεσία  ο  εν  λόγω τηλεοπτικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης  ροής 
προγράμματος κατά την 1η.10.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Εκπομπή  "ΧΡΩΜΑΤΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ"  σε  επανάληψη  [Ε]  με  τη  Μαρία  Σπυριδάκη 
(συνέχεια) 
[Στο χρονικό  σημείο  [0:00:43]  (ένδειξη  μέτρησης DVD) στο  κάτω δεξί  τμήμα της  
οθόνης αναγράφεται: Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Μαρία  Σπυριδάκη:  Χαίρετε!  Χαίρετε!  Καλωσήρθατε  για  ακόμη  μία  μέρα  στα 
"ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" εδώ στο "Fabrica de vino" στην Εμμανουήλ Μπενάκη 3. 
Για ακόμη μία βδομάδα βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σε ένα πολύ-πολύ όμορφο χώρο, σε 
ένα από τα ελάχιστα wine bars της Αθήνας. Αξίζει να το επισκεφτείτε και αξίζει να 
δοκιμάσετε τις δεκάδες γεύσεις κρασιών που μπορείτε να βρείτε εδώ  "Fabrica de 
vino". Να ξεκινήσουμε όμως αμέσως με τα θέματά μας!
Στα πλαίσια της εκπομπής "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" σε επανάληψη [Ε] προβάλλεται 
το Ένθετο: Αστρολογία με τη Ντανιέλα Αλεξάνδρου. [Οι τηλεθεατές παραπέμπονται  
σε τηλεφωνική επικοινωνία μέσω γραμμών με ειδική χρέωση: 90  11  00  8090, χρέωση 
σταθ. 1,72€/1΄(συμπ. ΦΠΑ), χρέωση κιν. 1,97€/1΄(συμπ. ΦΠΑ)] 
Μαρία  Σπυριδάκη:  Λοιπόν,  αυτό  το  ημίγλυκο  κρασάκι  θα  ταίριαζε  πάρα  πολύ 
ωραία  με  τα  μπιφτεκάκια  που  είναι  είναι  έτοιμος  να  μας  φτιάξει  ο  Πέτρος 
Καλεβρόσογλου, γιατί τα μπιφτεκάκια αυτά έχουν μια πικάντικη σως από μουστάρδα 
και ταιριάζει με τη γλύκα του κρασιού.
Στα  πλαίσια  της  εκπομπής  "ΧΡΩΜΑΤΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ"  σε  επανάληψη  [Ε] 
προβάλλονται:  το  Ένθετο:  Στην  Κουζίνα...  με  τον  Πέτρο  Καλεβρόσογλου.  
[Σε πρώτο πλάνο προβάλλονται τα προϊόντα της εταιρείας "ΦΑΓΕ".]
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[Στο  χρονικό  σημείο  [0:06:47]  στο  κάτω  δεξί  μέρος  της  οθόνης  αναγράφεται: 
μαγειρεύουμε  με  υλικά  από  τα  καταστήματα  "MARKET  IN".].  Επίσης, 
προβάλλεται το Ένθετο: "FOOD TIPS" με τη Λίλα Καραποστόλη. 
Μαρία Σπυριδάκη:  Τώρα, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 
λίγα λεπτάκια θα είμαστε και πάλι κοντά σας από εδώ από το "Fabrica de vino".
Επίσης, προβάλλεται το  Ένθετο: "Υγεία να 'χουμε" με την Πελίνα Θεοδοσίου... 
Μια προσφορά της "COLLAGEN POWER" και το Ένθετο: "Υγεία να 'χουμε". 
00:23:52: Πρώτο πλάνο σε αυτό από το "Royal Olympic Hotel". Ακολουθούν πλάνα 
τόσο από τον εξωτερικό του χώρο, όσο και από το εσωτερικό του ξενοδοχείου.
Πελίνα  Θεοδοσίου:  Χαίρετε,  κυρίες  και  κύριοι!  Να  'μαστε  πάλι  εδώ,  για  να 
ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την υγεία μας. Θα βρισκόμαστε πάντα στο 
κεντρικό  ξενοδοχείο  "Royal  Olympic  Hotel"  με  θέα  πάντα  το  Λυκαβητό,  την 
Ακρόπολη και  τους  στύλους  του Ολυμπίου Διός,  μια έτσι  καταπληκτική  θέα,  μια 
καταπληκτική ατμόσφαιρα και καταπληκτικός ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος 
Αθανάσιος  Μπαδέκας,  χειρουργός  ορθοπεδικός,  ο  οποίος  θα  μας  απαντήσει  σε 
ερωτήσεις τηλεθεατών σχετικά με το αυχενικό σύνδρομο.
00:41:44: Στα πλαίσια της εκπομπής "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" σε επανάληψη [Ε] 
προβάλλεται το Ένθετο: "Διατροφή- Η πυραμίδα της ζωής" με τον Αλέξανδρο 
Κωνσταντάκο.
00:52:15: [Προβάλλονται εικόνες από το εσωτερικό του "Fabrica de vino". ]
Μαρία     Σπυριδάκη  :    "I guess it's just a feeling in the city" [διαβάζοντας επιγραφή 
στον τοίχο του "Fabrica de vino"].  Ακριβώς αυτό είναι  το "Fabrica  de vino" στο 
κέντρο της Αθήνας. Είναι μια υπέροχη αίσθηση, μία αίσθηση που συνοδεύεται από 
κρασί. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι τώρα και σε λίγο 
θα μας ξαναβρείτε πάλι εδώ.
8ο αρχείο  -  00:01:11:  Μαρία  Σπυριδάκη: Μία  ολόκληρη  ώρα  με  "ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ" και γεύσεις από κρασί εδώ στο "Fabrica de vino" έφθασε στο τέλος της 
και  για  σήμερα.  Εύχομαι  και  ελπίζω  να  είστε  όλοι  κι  όλες  καλά.  Εμείς  θα  τα 
ξαναπούμε πάλι αύριο από εδώ από το "Fabrica de vino". Να 'στε καλά! Γεια σας! 
00:02:25: Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή τους: 
- το wine bar "Fabrica de vino" 
- το ξενοδοχείο "ROYAL OLYMPIC" / "SAINT GEORGE LYCABETUS 
BOUTIQUE HOTEL" για τα γυρίσματα υγείας 
- τις εταιρείες "ΦΑΓΕ", "COLLAGEN POWER" 
- το supermarket "MARKET IN" 
- για την παραχώρηση των κρασιών "Κτήμα Εύχαρις" 
- για την παροχή καφετιέρας espresso και των καφέδων "illy" 
- για την παροχή αναψυκτικών "εψα"    
8ο αρχείο  -  00:17:47:  Στα  πλαίσια  της  εκπομπής  "ΧΡΩΜΑΤΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ" 
προβάλλεται το Ένθετο: "Υγεία να 'χουμε". Πρώτο πλάνο σε αυτό από το "Royal 
Olympic Hotel". Ακολουθούν πλάνα τόσο από τον εξωτερικό του χώρο, όσο και 
από το εσωτερικό του ξενοδοχείου.
Πελίνα Θεοδοσίου:  Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι στο ξενοδοχείο "Royal 
Olympic  Hotel"  από  το  κέντρο  της  Αθήνας  απέναντι  από  την  Ακρόπολη,  το 
Λυκαβητόκαι  τους  στύλους  του  Ολυμπίου  Διός.  Υπέροχη  η  θέα,  υπέροχο  το 
περιβάλλον, όμως τι γίνεται, όταν πάσχουμε από οστεοαρθρίτιδα; 
Στα πλαίσια της εκπομπής "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ"  προβάλλεται το 
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Ένθετο: "Υγεία να 'χουμε". με την Πελίνα Θεοδοσίου. 
 [Στο  χρονικό  σημείο  [0:27:41]  στο  κάτω  δεξί  μέρος  της  οθόνης  αναγράφεται: 
τηλ. επικ: 213 0081013 email:info@humanpotential.gr www.humanpotential.gr και  
προβάλλεται και ο λογότυπος της εταιρείας "COLLAGEN POWER".]
8ο αρχείο  –  00:31:05:  Στα  πλαίσια  της  εκπομπής  "ΧΡΩΜΑΤΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ" 
προβάλλεται το Ένθετο: "Ώρα για γυμναστική"
 [Προβάλλεται μια ξένη εκπομπή γυμναστικής "Bring it".]
8ο αρχείο -  00:57:14:Εκπομπή "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" με τη Μαρία Σπυριδάκη 
(συνέχεια) [Προβάλλονται εικόνες από το εσωτερικό του "Fabrica de vino". ]
Μαρία Σπυριδάκη:  ... Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο την ίδια ώρα από εδώ, από το 
"Fabrica de vino". Γεια σας!
Στους τίτλους τέλους της εκπομπής "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ"  καταγράφονται σε 
κυλιόμενο banner στο δεξί τμήμα της οθόνης οι χορηγοί της εκπομπής:
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή τους: 
- το wine bar "Fabrica de vino" 
- το ξενοδοχείο "ROYAL OLYMPIC" / "SAINT GEORGE LYCABETUS 
BOUTIQUE HOTEL" για τα γυρίσματα υγείας 
- τις εταιρείες "ΦΑΓΕ", "COLLAGEN POWER" 
- το supermarket "MARKET IN" 
- για την παραχώρηση των κρασιών "Κτήμα Εύχαρις" 
- για την παροχή καφετιέρας espresso και των καφέδων "illy" 
- για την παροχή αναψυκτικών "εψα" 
9ο αρχείο – 00:03:14:
Εκπομπή  "EUROMARKETING"  [Η  εκπομπή,  η  οποία  είναι  μεταγλωττισμένη,  
ξεκινάει  με  πλάνα  από  την  κρέμα  "CREMA  LIFTING".  Ακολουθούν  στοιχεία  
επικοινωνίας, καθώς επίσης αναγράφεται τιμή σε ειδικό πλαίσιο στο δεξί τμήμα της  
οθόνης:60€ συν έξοδα αποστολής.Στη συνέχεια περιγράφεται η εφαρμογή της κρέμας  
και η διαδικασία του lifting.]
Στα πλαίσια της εκπομπής "EUROMARKETING" προβάλλεται απόσπασμα από την 
εκπομπή ¨ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ"{Παρακολουθούμε την παρουσιάστρια της εκπομπής σε 
τηλεφωνική  συνομιλία  με  τηλεθεάτρια  για  τα  θαυματουργά  αποτελέσματα  της 
"CREMA LIFTING", ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης κυλιόμενη λεζάντα  με πολύ 
μεγάλους ζωηρούς χαρακτήρες προτρέπει τους τηλεθεατές να αγοράσουν το προϊόν 
"CREMA LIFTING":
 [CREMA LIFTING:  Ένα μοναδικό προϊόν, υποαλλεργικό και 100% φυτικό με 
ισχυρή αντιγηραντική δράση! Τηλεφωνήστε τώρα για να το αποκτήσετε στο 210 
5199090.]}        
10ο αρχείο – 00:59:44:
ΕΚΠΟΜΠΗ  ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ  "ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΟΜΟΡΦΙΑ"με  τη  Μαίρη  Βλουτή, 
ηθοποιό-κοσμετολόγο. Με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Γιαννόπουλου, βιολόγου-
επιστημονικού  υπεύθυνου  της  εταιρείας  καλλυντικών  "Hyalos"  παρουσιάζουν  τα 
προϊόντα της εταιρείας.
11ο αρχείο – 00:59:12:  ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ: «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΤΕΧΝΗ»,  με  τη  Νάνα  Παναγούλια 
Με τη βοήθεια του κυρίου Βασίλη, εκπροσώπου της εταιρείας  "Beget Ελλάς Α.Ε." 
παρουσιάζουν τα προϊόντα της εταιρείας.
13ο αρχείο – 00:00:00: ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ - "Raspberry KetonesΧ7 -η 
λύση στο αδυνάτισμα" (συνέχεια)                                                             
15ο αρχείο  –  00:00:00:  ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ -  "Fresh&Beauty"  από  το 
"tvcosmetics" με τη Μίνα Κονδύλη - Προϊόντα φροντίδας δέρματος    
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17ο αρχείο  –  00:00:00:  ΕΚΠΟΜΠΗ  ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ  -  Κοσμήματα  "Galerie 
Tsangarankis",  με  τους  Γιώργο  Τσαγκαράκη,  Δήμητρα  Αλεξανδράκη  και 
Κωνσταντίνο Αλεξάνδρου.
22ο αρχείο – 00:01:01: Εκπομπή "ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ" με τη Domenica Verona Natoli  
-Ερευνήτρια βοτάνων [Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης υτπάρχει ειδική σήμανση {ΤΠ}  
μέχρι το χρονικό σημείο 0:01:12 (χρονική ένδειξη DVD).] Καλεσμένη της εκπομπής η  
ζωγράφος Θάλεια Μυριανάκη. Θέμα της εκπομπής:"ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ".   
Σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής κυλιόμενη λεζάντα 
στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει: ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 2105199090 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ 
ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ  ΤΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΜΑΣ  ΣΤΕΙΛΟΥΝ 
ΓΡΑΠΤΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΟΔΟΥ 166, 
ΣΕΠΟΛΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10443. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 2105199090. 
και  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΑΣ! ΒΟΗΘΗΣΤΕ 
ΤΗΝ  ΕΡΕΥΝΑ!!  ΓΙΝΕΤΕ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝΤΑΣ   ΣΤΟ:   2105199090.  ΤΟ  ΣΤΕΚΙ  ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ  23  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ 9  ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2105199090. 
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ  ΤΩΡΑ  ΣΤΟ  2105199090  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΙΛΗΣΕΤΕ  ΖΩΝΤΑΝΑ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
Στο χρονικό σημείο [0:12:05]  (ένδειξη  μέτρησης DVD) στα πλαίσια τηλεφωνικής 
συνομιλίας με τηλεθεάτρια (κα Ρένα Οικονόμου) για ένα πρόβλημα με τα πέλματά 
της,  η παρουσιάστρια της  εκπομπής αναφέρεται  σε προϊόντα που λανσάρει,  όπως 
άλατα, μια κρέμα "Crema Betulla"και μια κρέμα με δεντρολίβανο.
Στο χρονικό σημείο [0:16:17] (ένδειξη μέτρησης DVD) στα πλαίσια της τηλεφωνικής 
συνομιλίας με την τηλεθεάτρια κα Ρένα Οικονόμου για ένα πρόβλημα με τα πέλματά 
της, που πιθανολογικά προέρχεται από πρόβλημα στη μέση της, η παρουσιάστρια της 
εκπομπής  της  προτείνει  να  χρησιμοποιήσει  ένα  λάδι  από  κουκούτσια  δάφνης. 
Αναφέρεται επίσης σε κάποιο λάδι λεβάντας και κάποιο λάδι, επονομαζόμενο 101.
Έτερη κυλιόμενη λεζάντα που εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη 
διάρκεια  της  εκπομπής  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  αναγράφει: 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: "Η 
ΕΡΕΥΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΖΩΗ  ΚΑΙ  Η  ΖΩΗ  ΕΡΕΥΝΑ."  ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ  ΣΤΟ 
2105199090 ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
Στο  χρονικό  σημείο  [0:22:05]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  η  παρουσιάστρια  της 
εκπομπής προτείνει κομπρέσες αγριομηλιάς "MALA SALVATICA", καθώς και μια 
κρέμα αντιηλιακή"Aloe 25 sun cream" για την προστασία του δέρματος.
Στο χρονικό σημείο [0:28:50] (ένδειξη μέτρησης DVD) στα πλαίσια της τηλεφωνικής 
συνομιλίας με την τηλεθεάτρια κα Κατερίνα Γκέκα για ένα πρόβλημα ξηροδερμίας 
που αντιμετωπίζει, η παρουσιάστρια της εκπομπής της προτείνει την κρέμα "CREMA 
CLASSICA  CALENDULA"  ,  καθώς  και  μια  "Mela  Selvatica".  Επίσης  για  τα 
προβλήματα  εντέρου  που  παρουσιάζει  η  τηλεθεάτρια  της  προτείνει  το 
"Polivitaminico Naturale" στο χρονικό σημείο [0:31:06] (ένδειξη μέτρησης DVD).
22ο αρχείο – 00:32:25:Στα πλαίσια της εκπομπής "ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ" προβάλλεται το 
ένθετο  "ΕΥΡΗΚΑ"  που  προωθεί  το  βιβλίο  "NATURALMENTE",  ενώ  στο  κάτω 
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μέρος  της  οθόνης  κυλιόμενη  λεζάντα   με  πολύ  μεγάλους  ζωηρούς  χαρακτήρες 
προτρέπει  τους τηλεθεατές  να αγοράσουν το προϊόν-βιβλίο "NATURALMENTE": 
[ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  ΤΩΡΑ  ΣΤΟ  210  5199090  ΓΙΑ  ΝΑ  ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ  ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ  "NATURALMENTE  365  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΤΡΟΦΩΝ-ΒΟΤΑΝΩΝ-
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ"]. }
Στο  χρονικό  σημείο  [0:35:35]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  στα  πλαίσια  της 
ανάγνωσης  γραμμάτων  τηλεθεατών  από  την  παρουσιάστρια  της  εκπομπής 
διαφημίζονται εμμέσως διάφορα προϊόντα που προσφέρει  το "ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ-
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ", τα οποία δεσπόζουν 
και σε πλάνα επί της οθόνης. Καταγράφονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
- Η κυρία Μαρία από Γερμανία, η οποία είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί έκανε 
μια αποτοξίνωση γενική στο σώμα της, έχει καλυτερέψει ιδιαίτερα, είχε προβλήματα 
και στο συκώτι, έχει κατεβάσει πολλές τιμές πολύ ψηλές που είχε στο συκώτι και 
τρώγοντας σωστά με ένα συνδυασμό τροφών-βοτάνων-λουλουδιών που διάβασε στο 
δικό μας το βιβλίο "Naturalmente" αισθάνεται πολύ καλύτερα.
- ... έχει ξεπεράσει τα προβλήματά της, κάνοντας μια καλή αγωγή και για αυτήν και 
για  τη  μητέρα της,  που πάει  πολύ καλύτερα και  αυτή,  με  το "Rabarbaro",  με  το 
πράσινο νερό "Gardenia", με ό,τι μπορεί να παρακολουθήσει στο δικό μας το κέντρο, 
από  αυτό  που  λέμε  συνέχεια  και  στις  εκπομπές  μας. 
- ... Η κυρία Χριστίνα από Μεσσηνία με τα προϊόντα που πήρε για το έντερο ............ 
και με το "S11 POTENTILLA" βοηθήθηκε ιδιαίτερα.
Στο  χρονικό  σημείο  [0:37:34]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  η  παρουσιάστρια  της 
εκπομπής διαφημίζονται καλεί τους τηλεθεατές να εγγραφούν στο "ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" : "Κι  ελπίζω 
όλοι όσοι έχετε κάποια μικρή ή μεγάλη καλυτέρευση ή κάνετε πρόληψη στο δικό σας 
το  σώμα  κάθε  μέρα,  να  γραφτείτε  στο  δικό  μας  το  κέντρο,  το  "ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΟ-
ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ",  για  να  έχετε  και 
περισσότερα φώτα. Όταν λέμε φώτα, μιλάμε για γραπτές έρευνες και βέβαια και την 
παρακολούθηση από τους γιατρούς, από τους βιολόγους και μικροβιολόγους από το 
κέντρο μας, οι οποίοι θα σας δώσουνε τις κατάλληλες συμβουλές για ό,τι εσείς μας 
ζητάτε.
Στο χρονικό σημείο [0:39:38] (ένδειξη μέτρησης DVD)  κυλιόμενη λεζάντα στο κάτω 
μέρος της οθόνης αναγράφει: Τα προϊόντα της Euromarketing είναι εντελώς 
φυτικά, δεν είναι φάρμακα!! 
Στο χρονικό σημείο [0:39:49] (ένδειξη μέτρησης DVD) στα πλαίσια της τηλεφωνικής 
συνομιλίας με τηλεθεάτρια για ένα πρόβλημα μυκητών στα χέρια του γιου της , η 
παρουσιάστρια της εκπομπής της προτείνει το "Πούρο", το "Noce Gemmoterapico", 
καθώς και το "Platanus Occidentalis". 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής κυλιόμενη λεζάντα 
στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει: ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 2105199090 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ 
ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ  ΤΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΜΑΣ  ΣΤΕΙΛΟΥΝ 
ΓΡΑΠΤΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΟΔΟΥ 166, 
ΣΕΠΟΛΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10443. ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 2105199090.  
Στο χρονικό σημείο [0:42:28] (ένδειξη μέτρησης DVD) συνεχίζοντας την τηλεφωνική 
συνομιλία με την τηλεθεάτρια, κυρία Σταυρούλα για ένα πρόβλημα ρευματισμών , η 
παρουσιάστρια της εκπομπής της προτείνει το "FORMULA P.V.B.  N.6" και το "Di 
Leo Q-DOL ". Η ίδια η τηλεθεάτρια αναφέρει ότι προμηθευόταν το λάδι "Krδuter Φl 
101", ενώ η παρουσιάστρια αναφέρεται στο οινόπνευμα βοτάνων "Fior di linfa corpa 
- Mary Rose".
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Από το χρονικό σημείο [0:44:27] (ένδειξη μέτρησης DVD) έως το χρονικό σημείο 
[0:53:50] (ένδειξη μέτρησης DVD) η καλεσμένη της εκπομπής, ζωγράφος Θάλεια 
Μυριανάκη εξιστορεί τις προσωπικές της περιπέτειες υγείας και την επαφή της με το 
"ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ". Κατά τη 
διάρκεια  της  εξιστόρησης  γίνεται  αναφορά  σε  διάφορα  προϊόντα  του  κέντρου. 
Καταγράφονται  αποσπάσματα  της  συνομιλίας  της  με  την  παρουσιάστρια  της 
εκπομπής: 
Θάλεια  Μυριανάκη: ...  Τότε  ήταν  που  αποτάνθηκα  σε  σας  και  μου  δώσατε  το 
πραγματικά -  μπορώ να πω θαυματουργό,  γιατί  είδα την αποτελεσματικότητα,  το 
"Ficus  carica",  το  οποίο,  αφού  πλέον  είχε  εκριζωθεί  το  ελικοβακτηρίδιο,  η  αιτία 
δηλαδή,  από  κει  και  εκεί  με  βοήθησε  αυτό  το  συστατικό,  ας  πούμε... 
Παρουσιάστρια  της  εκπομπής: Κει  πήρατε  και  την  καλέντουλα. 
Θάλεια Μυριανάκη: Και την καλέντουλα-δύο, τρία είχα πάρει, τέλος πάντων- όπως με 
οδηγήσατε,  το  'κανα  και  σιγά-σιγά-σιγά  ήρθε  και  εντάξει. 
Παρουσιάστρια  της  εκπομπής: Ακριβώς  εσείς  αντιπροσωπεύετε  αυτό  που  εμείς 
πάντοτε λέμε- την παράλληλη ιατρική- και πάντοτε το αναζητάμε, δηλαδή να πάμε 
στο δικό μας το γιατρό, να μας βοηθήσει με τις δικές του γνώσεις και με ό,τι μπορεί 
να  κάνει  βεβαίως  και  συνάμα,  παράλληλα  να  απευθυνθούμε  στη  φύση  και  να 
μπορέσουμε να έχουμε από τη φύση, από τα φυσικά βοηθήματα που εμείς έχουμε, να 
βρει ένα παράλληλο βοήθημα. Να αλλάξουμε τρόπο διατροφής, τρόπο ζωής, γιατί με 
αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί ο άνθρωπος να φθάσει σε μία ισορροπία. .............
Στο χρονικό σημείο [0:57:14] (ένδειξη μέτρησης DVD) σε τηλεφωνική συνομιλία 
με  την  τηλεθεάτρια,  κυρία  Παρασκευή  για  τα  προβλήματα  εντέρου  που 
αντιμετωπίζει, η παρουσιάστρια της εκπομπής της προτείνει το "S 18 CAMOMILLA 
COMPOSTA" και το "MALVA" - μολόχα. 
23ο αρχείο – 00:04:58:
Στο κάτω μέρος της οθόνης κυλιόμενη λεζάντα αναγράφει:  Η ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ!!  Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΣΕ  ΑΛΑΤΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ  ΣΕ  ΈΝΑ  ΠΟΛΥΤΙΜΟ  ΒΑΖΑΚΙ! 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  ΤΩΡΑ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΤΟ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ  ΣΤΟ  2105199090. 
Στο χρονικό σημείο [0:06:45] (ένδειξη μέτρησης DVD) εκφωνητής αναγγέλλει: "Η 
εταιρεία "Euromarketing" στέλνει κοντάσας μια καταπληκτική 100% φυσική σειρά 
αποτελούμενη από προϊόντα καθαρά, εγκεκριμμένα, που φτιάχνονται στη χώρα, στην 
οποία η Νεκρά Θάλασσα ανήκει,  στην Ιορδανία.  τα υλικά που χρησιμοποιεί  είναι 
μοναδικά και προέρχονται από τα βάθη της Νεκράς Θάλασσας και των πηγών της.  
Είναι 100% υποαλλεργικά, διότι δεν περιέχουν χρωστικές και χημικές  ουσίες,  δεν 
περιέχουν αρώματα. Τα προϊόντα λοιπόν που προσφέρει η εταιρεία "SIBA"είναι τα 
ακόλουθα:  Λευκά  άλατα,  φυσικά  άοσμα  άλατα,  κίτρινα  άλατα  με  αιθέριο  έλαιο 
σανταλόξυλου, ροζ άλατα με αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου, βιολετί άλατα με αιθέριο 
έλαιο βιολέτας, μπλε άλατα με αιθέριο έλαιο λεβάντας, πράσινα άλατα με αιθέριο 
έλαιο  ευκάλυπτου.  Τηλεφωνείστε  τώρα  για  περισσότερες  πληροφορίες  για  τις 
αντιαλλεργικές ιδιότητες των προϊόντων αυτών.
Στο  χρονικό  σημείο  [0:08:30]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  η  παρουσιάστρια  της 
εκπομπής  δίνοντας  συμβουλές  για  την  αντιμετώπιση  της  ακμής  προτείνει  το 
"RATANIA  LATTE"  και  το  "RATANIA  TONICO".  Εξίσου  συνιστά  το 
"POLIVITAMINICO  NATURALE",  ένα  σαμπουάν  από  ζοχό  και  μια  λοσιόν 
"CICHORIUM INTYBUS", όπως και το "EQUISETO" και το "ORTICA".
Στο χρονικό σημείο [0:12:40] (ένδειξη μέτρησης DVD) σε τηλεφωνική συνομιλία με 
την τηλεθεάτρια,  κυρία Ιωάννα για τα προβλήματα πολυπόδων που αντιμετωπίζει, 
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αναφέρονται τα προϊόντα "RAPHANUS SATIVUS" και οι σταγόνες "ASSOLUTO 
FIORI". 
Στο χρονικό σημείο [0:17:30] (ένδειξη μέτρησης DVD) στο κάτω μέρος της οθόνης 
κυλιόμενη λεζάντα αναγράφει: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ, 
ΤΗΣ  ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ.  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ...  ASSOLUTO  FIORI. 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  ΤΩΡΑ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΤΟ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ  ΣΤΟ  2105199090. 
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ  ΤΩΡΑ  ΣΤΟ  2105199090  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΙΛΗΣΕΤΕ  ΖΩΝΤΑΝΑ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Στο χρονικό σημείο [0:20:42] (ένδειξη μέτρησης DVD) στο κάτω μέρος της οθόνης 
κυλιόμενη λεζάντα αναγράφει: Το βιβλίο Naturalmente:  365 συνδυασμοί  τροφών-
βοτάνων-λουλουδιών  από  την  ερευνήτρια  βοτάνων  Domenica  Natoli  είναι  στη 
διάθεσή σας! Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας: 2105199090 για 
να  το  προμηθευτείτε.  ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ  ΤΩΡΑ  ΣΤΟ  2105199090  ΓΙΑ  ΝΑ 
ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Στο χρονικό σημείο [0:21:56] (ένδειξη μέτρησης DVD) σε τηλεφωνική συνομιλία με 
την  τηλεθεάτρια,  κυρία  Ιωάννα  για  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει,  η 
παρουσιάστρια της εκπομπής καταλήγει στο "LAPACHO" και στη"MALVA". 
Στο χρονικό σημείο [0:20:42] (ένδειξη μέτρησης DVD) στο κάτω μέρος της οθόνης 
κυλιόμενη λεζάντα αναγράφει: Τα προϊόντα της Euromarketing είναι εντελώς φυτικά, 
δεν είναι φάρμακα!!        
Παρατηρήσεις: 
1.  Το  πρόγραμμα  του  σταθμού  στην  πλειονότητά  του  είναι  τηλεπώληση 
δεκατεσσάρων  ωρών,  τριάντα  επτά  λεπτών  και  είκοσι  πέντε  δευτερολέπτων 
[14:37:25]. 
2. Την Τρίτη 1.10.2013 μεταδόθηκε το EUROPE FLASH NEWS, διάρκειας πενήντα 
δύο δευτερολέπτων [0:00:52], ένα δελτίο ειδήσεων, διάρκειας σαράντα οκτώ λεπτών 
και πενήντα οκτώ δευτερολέπτων [0:48:58] και ένα δελτίο ειδήσεων στη νοηματική 
γλώσσα,  διάρκειας  έντεκα  λεπτών  και  δεκαπέντε  δευτερολέπτων  [0:11:15]. 
3. Το υπόλοιπο πρόγραμμα αφορά σε εκπομπή ποικίλου περιεχομένου με τοποθέτηση 
προϊόντων  "ΧΡΩΜΑΤΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ",  κάποιες  εκπομπές  ντοκιμαντέρ  και  την 
εκπομπή για τον κινηματογράφο "STARS & MOVIES".

Ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός είχε συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία του 
έτους 1998 για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής 
εμβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, σε συνδυασμό με το άρθρο 
16  παρ.  3  του  Ν.  3051/2002,  θεωρείται  ότι  λειτουργεί  νομίμως.  Πρόκειται  περί 
ενημερωτικού τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος κατά την 1η.10.2013 προέβαλε μόνο 
ένα δελτίο ειδήσεων συνολικής διάρκειας 48 λεπτών και 58 δευτερολέπτων, παρά την 
εκ του Νόμου υποχρέωσή του όπως προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 1 ώρας ημερησίως. 

Πλέον τούτου, η εκπομπή με τον τίτλο  "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" είχε τοποθέτηση 
προϊόντων  της  επιχειρήσεως  «Fabrica de vino»  αλλά  η  παρουσιάστρια  δεν 
περιορίστηκε  στην  αναφορά  της  επιχειρήσεως  και  προέβαλε  το  χώρο  της 
επιχειρήσεως  και  τα  εμπορεύματά  της,  προτρέποντας  τους  τηλεθεατές  να  το 
επισκεφτούν και να δοκιμάσουν τις γεύσεις των κρασιών που παράγει. Πλέον τούτου 
η  εκπομπή  είχε  τοποθέτηση  προϊόντων  και  της  επιχειρήσεως  «ΦΑΓΕ»  αλλά  η 
παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε στην αναφορά της επιχειρήσεως και προέβαλε τον 
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τρόπον παρασκευής των προϊόντων της, και ειδικότερα της κρέμας γάλακτος και του 
τυριού.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  των  ως  άνω 
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.

Υπό το πρόσχημα της ενημερώσεως των τηλεθεατών, κατά τη διάρκεια της εκπομπής 
με τον τίτλο "ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ", μεταδόθηκε ιατρικό ρεπορτάζ με καλεσμένα 
ιατρό χειρουργό-ορθοπεδικό,  ο  οποίος  αναφέρθηκε  στις  ευεργετικές  ιδιότητες  του 
ποσίμου κολλαγόνου. Όμως κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβλήθηκε το λογότυπο 
της  εταιρείας  «Collagen Power»,  παραγωγού  του  εν  λόγω  υγρού,  καθώς  και  οι 
συσκευασίες  φιαλών  αυτού,  με  σαφέστατο  διαφημιστικό  σκοπό.  Για  τις  εν  λόγω 
εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου. 

Ο  ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  περί  κακής 
συγκροτήσεως του ΕΣΡ λόγω λήξεως της θητείας του Προέδρου και των δύο πρώτων 
μελών είναι αβάσιμος  Όμως, η θητεία αυτών, η οποία είχε υπερβεί την οκταετία, 
παρατάθηκε δια του άρθρου 110 παρ. 12 του Νόμου 4055/2012 και μετά ταύτα δια 
του  άρθρου  12  παρ.  3  του  Νόμου  4081/2012,  του  άρθρου  166  παρ.  3  του  Ν. 
4099/2012, του άρθρου 2 του Νόμου 4126/2013, του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013, 
του άρθρου 18 παρ. 2 του Νόμου 4172/2013, του άρθρου 13 του Νόμου 4237/2014 
και του άρθρου 13 παρ. 1 του Νόμου 4237/2014 έως τις  16.1.2015. Επομένως, ο 
ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού περί κακής συγκροτήσεως της 
Ολομελείας είναι αβάσιμος.

Ο  ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  περί  κακής 
συγκροτήσεως   του  ΕΣΡ  λόγω  συμμετοχής  του  μέλους  Γεωργίου  Στεφανάκη,  ο 
οποίος είναι δικηγόρος και ασκεί το δικηγορικό του λειτούργημα είναι αβάσιμος. Το 
Συμβούλιο  της  Επικρατείας  δια  της  υπ’  αριθμ.  5004/2013  αποφάσεως  του  Δ’ 
Τμήματος έχει δεχθεί ότι ναι μεν κατά το άρθρο 3 παρ. 5 του Νόμου 3051/2002, κατά 
τη διάρκεια της θητείας των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών αναστέλλεται η άσκηση 
κάθε δημοσίου λειτουργήματος, όμως ανεξαρτήτως αν η δικηγορία αποτελεί άσκηση 
δημοσίου  λειτουργήματος,  ο  Νόμος  δεν  απαγγέλλει  ως  συνέπεια  της  τυχόν 
παράβασης την έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους της Ανεξαρτήτου Αρχής. Όμως 
ανεξαρτήτως τούτου, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. ε’ του Νόμου 4194/2013 η άσκηση 
του  λειτουργήματος  του  δικηγόρου  αναστέλλεται  για  τους  Προέδρους  των 
Ανεξαρτήτων  Αρχών.  Συνάγεται  εντεύθεν  ότι  η  άσκηση  του  λειτουργήματος  του 
δικηγόρου δεν αναστέλλεται για τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών. Επομένως, ο περί 
του αντιθέτου ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού είναι αβάσιμος.

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 2.450.071,61 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό,  και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί  
στον  τηλεοπτικό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθ.  135/14.1.2003,  294/10.6.2003, 
343/16.11.2004,  29/25.1.2005,  458/22.11.2005,  146/27.3.2006,  213/3.5.2007, 
68/10.2.2009, 222/23.4.2012, 85/27.3.2014 αποφάσεις του ΕΣΡ διάφορες κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
με  το διακριτικό  τίτλο  CHANNEL 9  Νομού Αττικής, τη  διοικητική  κύρωση του 
προστίμου των 15.000 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  εταιρείας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  CHANNEL  NINE 
A.E.,  που εδρεύει  στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής,  στην Λεωφ. Παύλου 
Μελά 25, με ΑΦΜ 999448570, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Του  Αναστασίου  Μπούρα  του  Κωνσταντίνου,  κατοίκου  Παλαιού  Ψυχικού 
Αττικής, στην οδό Γύζη 7, με Α.Φ.Μ. 014045305, Δ.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών, ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Της Βασιλειάδου Ανεζίνας του Χαραλάμπους, με ΑΦΜ 106790763, Δ.Ο.Υ. 
ΙΔ’ Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 27η Νοεμβρίου 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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