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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 495/24.9.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 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. Απόντες τα μέλη
Κωνσταντίνος Τσουράκης και Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της
εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ
Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό
τίτλο EXTRA CHANNEL-3, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 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 12 παρ. 2 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο η τοποθέτηση
προϊόντος, ενώ κατά κανόνα απαγορεύεται, κατ’ εξαίρεση η τοποθέτηση προϊόντος
επιτρέπεται σε κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά έργα και σειρές που δημιουργήθηκαν
για να διανεμηθούν από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και σε αθλητικά
και σε ελαφράς ψυχαγωγίας προγράμματα, αποκλειστικά και μόνο εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, ο
προγραμματισμός τους να μην
επηρεάζεται κατά τρόπο που να θίγει την ευθύνη και τη συντακτική ανεξαρτησία του
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
β) να μην εμπεριέχεται ευθεία προτροπή σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή
υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες,
γ) να μην δίδεται υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα.
ΙΙΙ. Το άρθρο 12 παρ. 6 στ. γ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο απαγορεύεται
απολύτως η τοποθέτηση προϊόντος που συνιστά τηλεοπτική διαφήμιση.
ΙV. Την υπ’ αριθμ. 57361/4.8.2011 απόφαση του ΕΟΦ, κατά την αποία
απαγορεύονται οι διαφημιστικές καταχωρήσεις σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
(έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρονικά), καθώς και του υλικού που
χρησιμοποιείται για την προώθηση των συσκευών παραγωγής όζοντος ή συνοδεύει τα
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πωλούμενα προϊόντα και περιλαμβάνουν ισχυρισμούς που προσδίδουν στο
παραγόμενο οζονοποιημένο νερό θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες έναντι των
ασθενειών των ανθρώπων, και γενικότερα συνιστούν τη λήψη του οζονοποιημένου
νερού για την αποκατάσταση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση των φυσιολογικών
λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.
V. Το άρθρο 9δ παρ. 1 του Ν. 3587/2007, κατά το οποίο μια εμπορική πρακτική
θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι,
συνεπώς, αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της
συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το μέσο
καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά
ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή
άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την
οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε.
VΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το
διακριτικό τίτλο EXTRA CHANNEL-3, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ,
εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος κατά την 9.1.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Εκπομπές με τοποθέτηση προϊόντος
Ο σταθμός πρόβαλλε εκπομπές με τοποθέτηση προϊόντων επί 2 ώρες, 32 λεπτά και 6
δευτερόλεπτα (10,56% του 24ωρου)
Εκπομπές με τοποθέτηση προϊόντος
Puzzle ομορφιάς
Στην έναρξη και τη λήξη υπάρχει ειδοποίηση ότι ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση
προϊόντος.
Η παρουσιάστρια αναφέρεται στην ανάγκη των ανθρώπων να αποκτήσουν στις
γιορτές ένα καινούργιο, λαμπερό δέρμα και να γυρίσουν πίσω το χρόνο.
Φιλοξενείται ο κος Τανός, επιστημονικός συνεργάτης των Medi Πρίνου, ο οποίος
μιλάει για τη Redox C, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία προσώπου βασισμένη στη βιταμίνη
C, που προσφέρει λάμψη και ανάπλαση για απλή λεπτή γραμμή, σημάδια κούρασης,
και ήπια σύσφιξη με άμεσα αποτελέσματα.
Στη συνέχεια η παρουσιάστρια αναφέρεται στην προσφορά των Medi Πρίνου για
λαμπερό πρόσωπο, τη luminance pearl therapy, μία ολοκληρωμένη θεραπεία δωρεάν
(εμφανίζεται τηλέφωνο). Αναφέρεται στο δώρο και ρωτάει τον Κο Τανό τι θα
προσφέρει (περιγράφει τη θεραπεία και αναφέρεται στα αποτελέσματα).
Επιστρέφουν στη Redox C και συζητούν γι’ αυτή. Δείχνουν φωτογραφίες πριν-μετά
και βιντεάκι με τον εφαρμογής.
Ξαναθυμίζει την προσφορά και συνεχίζει με την Redox C. Ρωτάει που μπορούν να
τους βρουν και παρουσιάζει κάρτα με τις πόλεις που βρίσκονται τα καταστήματα και
την ιστοσελίδα της εταιρείας.
Λεζάντα: ΜΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (εμφανίζεται τηλέφωνο
επικοινωνίας)
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Puzzle Ομορφιάς
Υπάρχει ειδοποίηση για τοποθέτηση προϊόντων στην έναρξη
Φιλοξενείται η κυρία Κοκόρη, επιστημονική συνεργάτης των Medi Πρίνου για να
μιλήσει για την αναστροφή του χρόνου και αν η διαδικασία της γήρανσης είναι
αναστρέψιμη ή όχι.
Παρουσιάζεται η υπηρεσία Skin Brightening Therapy και συζητούν τι μπορεί να
αντιμετωπίσει.
Στη συνέχεια εμφανίζεται η προσφορά των Medi Πρίνου, η οποία είναι ένα εντατικό
πρόγραμμα ανάπλασης δέρματος 15 ημερών που περιλαμβάνει κάποιες θεραπείες και
ειδική διατροφή αποτοξίνωσης. Συνεχίζουν με την ανάλυση για το δέρμα,
παρουσιάζουν πλάνα με το πριν και το μετά, συζητούν για τον τρόπο δράσης,
αναφέρονται ξανά στην προσφορά εντατικού προγράμματος ανάπλασης δέρματος
διάρκειας 15 ημερών. Επανέρχονται στην ανάγκη θεραπείας στο λαιμό και στα
χέρια, τον τρόπο εφαρμογής και αναλύουν τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα
έπρεπε να εμπιστευθεί τη συγκεκριμένη θεραπεία. Παρουσιάζεται κάρτα με τις πόλεις
που υπάρχει κατάστημα και την ιστοσελίδα της εταιρείας και αναφέρουν ξανά την
προσφορά.
Λεζάντα: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (εμφανίζεται τηλέφωνο επικοινωνίας)
Μια τηλεϊατρική καλημέρα
Υπάρχει ειδοποίηση ότι ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντος στην έναρξη
και μετά από κάθε διακοπή για διαφημίσεις. Επιπλέον πριν και μετά από κάθε
διάλειμμα υπάρχει ειδοποίηση για τον στόχο της εκπομπής, που είναι η υπενθύμιση
των φυσικών μηχανισμών που καταπονεί ο φυσικός τρόπος ζωής, η βελτίωση της
θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών και δεν αντικαθιστά τις θεραπείες
που προτείνουν οι γιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων.
Στην αρχή ο παρουσιαστής αναφέρεται στο ύδωρ αντιθέτου οσμώσεως και στο
περπάτημα, που θεωρεί ότι είναι τα καλύτερα φυσικά φάρμακα για όλες τις παθήσεις.
Για λίγο παρουσιάζει τη συσκευή νερού αντιθέτου οσμώσεως (νερό σαν αυτό που
φτιάχνουν τα βουνά) και τον τρόπο χρήσης (κάθε πρωί 2-3ποτήρια καθαρό νερό 10
δευτ. οζονοποιημένο και 8 ποτήρια νερό 10δευτ. οζονοποιημένο κατά τη διάρκεια της
ημέρας).
Στη συνέχεια αναφέρεται στα οφέλη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας (νερό
αντιθέτου οσμώσεως, ελαφρά οζονοποιημένο για να σπάσει τα λίπη, όχι γλυκά,
σούπερ λινολεϊκό οξύ με σουσάμι, ειδική καρνιτίνη, όχι ζάχαρη, όχι φαγητό μετά τις
7 το βράδυ). Μέχρι το τέλος της εκπομπής συνεχίζει με επιστολές τηλεθεατών και
δίνει συμβουλές. (ενδεικτικά αναφέρονται οι δύο πρώτοι)
-Ο Αλέκος, 42 χρονών, είναι παχύσαρκος με μεγάλο δείκτη φλεγμονής. Για να
βοηθηθεί θα πάρει συσκευή αντιθέτου οσμώσεως και μία συσκευή όζοντος. Θα πίνει
κάθε μέρα 10 ποτήρια νερό αντιθέτου οσμώσεως, οζονοποιημένα για 10 λεπτά και θα
πάρει σούπερ λινολεϊκό οξύ, ειδική καρνιτίνη και λεπτίνη. Θα κόψει τελείως τη
ζάχαρη και το ψωμί και δε θα τρώει μετά τις 7 το απόγευμα. Για τα γόνατα θα κάνει
ενέσεις όζοντος, θα πάρει την πολυθρεπτική φόρμουλα αρθρώσεως, την παραγωγή
αρθρικού υγρού. Για τη φλεβική ανεπάρκεια θα πάρει εσκίνη. Θα κάνει τη μέθοδο
Simeons για να χάσει κιλά.
-45 χρονών υπέρβαρος, με κολπική μαρμαρυγή. Θα ξεκινήσει με σούπερ λινολεϊκό
οξύ, καρνιτίνη λεπτίνη και 10 ποτήρια νερό (όχι οζονοποιημένο). Αν θέλει μπορεί
και αυτός να κάνει τη μέθοδο Simeons. Για την κολπική μαρμαρυγή να επισκεφτεί
τον γιατρό κο Χρ. Κοτούλα.
Πράσινο Φως
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Πρόκειται για εκπομπή που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά προϊόντα ιατρικής από
βότανα ή λουλούδια για την ανακούφιση διαφόρων παθήσεων.
Η παρουσιάστρια ξεκινά με ένα μασάζ προσώπου με λάδι από κουκούτσια δάφνης
για την ημικρανία. (εμφανίζεται για λίγο κάρτα με το μπουκάλι με το λάδι για το
μασάζ, την ονομασία, τις ιδιότητες, πως χρησιμοποιείται και τηλέφωνο επικοινωνίας)
Περιγράφει την ημικρανία, συνεχίζει με τηλέφωνο τηλεθεάτριας που ευχαριστεί για
την αλοιφή του ευκαλύπτου για την οσφυαλγία (παρουσιάζεται για λίγο κάρτα με την
κρέμα ευκαλύπτου και τις ιδιότητές της) και ακολουθεί με τον ευκάλυπτο και τις
ιδιότητές του.
Συνεχίζει με την ανάλυση της ημικρανίας.
Τηλεφωνεί τηλεθεάτρια που έχει αγοράσει τις κρέμες προσώπου και είναι
ευχαριστημένη. (αναφέρεται σε κάποια από αυτήν και παρουσιάζει κάρτα για την
aloe 15 με τον τρόπο εφαρμογής, κάρτα με την κρέμα lifting και της ιδιότητές της και
η crème activ.)
Συνεχίζει με την ημικρανία και συνεχίζει με ένα φυτό το οποίο βοηθάει στην
καταπολέμηση της ημικρανίας, τη μέλισσα, το περιγράφει, και συνεχίζει με τα
προϊόντα.
Περίπου με τον ίδιο τρόπο συνεχίζει με τηλέφωνα ενθουσιασμένων τηλεθεατών που
χρησιμοποίησαν τα προϊόντα της εταιρείας, εμφανίζει κάρτες με τα προϊόντα και τις
ιδιότητές τους και αναλύει τις ιδιότητες των φυτών και λουλουδιών που
χρησιμοποιούνται στα σκευάσματα και που βοηθούν σε κάποιες παθήσεις.
Ενδεικτικά Crawl
-Το κέντρο βιοφυσικών ερευνών της παράλληλης ιατρικής: η έρευνα είναι ζωή και η
ζωή έρευνα.
-Το κέντρο βιο-φυσικών ερευνών της παράλληλης ιατρικής πραγματοποιεί
εξειδικευμένες μελέτες για τον κάθε ενδιαφερόμενο (και το τηλέφωνο).
-Το πρώτο βιβλίο της παράλληλης ιατρικής με συγγραφέα την ιδρύτρια του
σωματείου της Παράλληλης ιατρικής, Domenica Natoli είναι στη διάθεσή σας (και τα
τηλέφωνα).
1) Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν δημοσιεύματος στην εφημερίδα
«AΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 4.1.2012. Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη
διάρκεια της οποίας υπό το πρόσχημα της ενημερώσεως του κοινού επί ζητημάτων
καλαισθησίας, πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση προϊόντων καταλλήλων για την
επίτευξη καλαισθησίας, όμως παραλλήλως προβλήθηκαν δωρεάν προσφορές της
παραγώγου εταιρείας «Medi Πρίνου», αναφέρθηκε το ονοματεπώνυμο ιατρού ως
καταλλήλου για την κολπική μαρμαρυγή Χρήστου Κοτούλα, καθώς και το
ονοματεπώνυμο της Domenica Natoli μετά των αριθμών τηλεφώνου της ως
καταλλήλου για την παροχή παράλληλης ιατρικής στο κέντρο βιο-φυσικών ερευνών.
Αναμφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως της προαναφερθείσας
επιχειρήσεως και των παρεχομένων υπηρεσιών υπό των ως άνω δύο φυσικών
προσώπων. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της εξ
86.763,05 ευρώ αξίας του μεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το
χρονικό διάστημα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθμός, του
εκ 2.864.925,20 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν
λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις
αποφάσεις 115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004,
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004, 7/4.1.2005,
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34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005, 163/26.4.2005,
185/17.5.2005, 186/17.5.2005, 193/31.5.2005, 194/31.5.2005, 236/28.6.2005,
237/28.6.2005, 290/26.7.2005, 292/26.7.2005, 298/26.7.2005, 305/23.8.2005,
321/30.8.2005, 322/30.8.2005, 356/20.9.2005, 412/18.10.2005, 444/8.11.2005,
38/24.1.2006, 193/11.4.2006, 204/18.4.2006, 244/16.5.2006, 287/6.6.2006,
307/20.6.2006, 455/3.10.2006, 456/3.10.2006, 517/21.11.2006, 209/24.4.2007,
235/15.5.2007, 309/11/2007, 488/9.10.2007, 489/9.10.2007, 160/18.3.2008,
402/22.7.2008, 437/9.9.2008, 464/23.9.2008, 479/30.9.2008, 526/21.10.2008,
527/21.10.2008, 554/11.11.2008, 600/25.11.2008, 605/2.12.2008, 3/8.1.2009,
107/10.3.2009, 192/5.5.2009, 193/5.5.2009, 494/2.11.2009, 567/15.12.2009,
581/22.12.2009, 93/9.3.2010, 140/23.3.2010, 243/18.5.2010, 245/18.5.2010,
418/14.9.2010, 596/14.12.2010, 52/8.2.2011, 75/1.3.2011, 105/15.3.2011,
206/7.6.2011, 208/7.6.2011, 232/20.6.2011, 341/6.9.2011, 478/21.11.2011,
479/21.11.2011, 10/9.1.2012, 44/23.1.2012, 438/31.7.2012, 439/31.7.2012 διάφορες
κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Μειοψήφησαν τα μέλη Εύη Δεμίρη και Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους το
πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.
2) Πλέον τούτων κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε οζονοποιημένο ύδωρ
ως έχον θεραπευτικές ιδιότητες παρότι, κατά την προαναφερθείσα απόφαση του
ΕΟΦ, απαγορεύονται οι διαφημίσεις προϊόντων όζοντος. Εν όψει του ότι έχει
διακοπή η προβολή του εν λόγω προϊόντος ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
1) Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού EXTRA CHANNEL-3 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 ΕΧCOM A.E που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό
Τσαλαβούτα 9, με ΑΦΜ 094316866, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Ion Popa του Ghiorghi, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, στην οδό
Τσαλαβούτα 9, με ΑΦΜ 158258999, Δ.Ο.Υ. K’ Αθηνών, νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
2) Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού EXTRA CHANNEL-3 τη
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μη προβάλλει προϊόντα όζοντος, με απειλή
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 24η Σεπτεμβρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Οκτωβρίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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