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Σήμερα ημέρα Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 3.12.2010 
αίτηση θεραπείας  της  εταιρείας  με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  ιδιοκτήτρια  του  ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Νομού 
Χαλκιδικής, κατά της 589/7.12.2010 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η  Μαρτίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος  της  Ελλάδας,  κατά  το  οποίον  η 
ραδιοφωνία  υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  τηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ιδιοκτήτρια  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  TV 
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Νομού Χαλκιδικής και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθμ.  589/7.12.2010 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.  έγιναν δεκτά τα 
εξής:  «Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου,  των  ενώπιον  του  Συμβουλίου  τούτου 
ισχυρισμών του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Νομού Χαλκιδικής, 
του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία 
δελτίου ειδήσεων του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού, που προβλήθηκε σε επανάληψη 
την 20.6.2010 και ώρας 23:30, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό με την καταγγελία απόσπασμα διάρκειας 2΄ και 
40΄΄ του δελτίου ειδήσεων που μεταδόθηκε σε επανάληψη στις 23:30μ.μ. {φέρει και 
το σήμα επανάληψης (Ε)).
 Xtv news - Παρουσιάστρια: Σμυρλή.
Σμυρλή: Το σύγχρονο τρόπο ζωής και την υγιεινή διατροφή προσπαθεί να συνδυάσει  
το επιτελείο της  Health and Diet στα Νέα Μουδανιά, που ειδικεύεται στο χώρο της  
σωστής και προσαρμοσμένης διατροφής. Με χαμηλά λιπαρά και φρέσκα υλικά το εν  
λόγω κέντρο μαγειρεύει και παραδίδει στον προσωπικό χώρο του καθενός τα φαγητά σε  
καθημερινή βάση και με δελεαστικές τιμές.
Ακολουθεί το σχετικό βίντεο.
Σπηκάζ: Νόστιμα με χαμηλά λιπαρά και λίγες θερμίδες. Ένα όνειρο κάθε ανθρώπου  
που θέλει να απολαμβάνει το φαγητό του και να μη βάζει παραπανίσια κιλά. Και όλα  
αυτά με παράδοση στον προσωπικό χώρο του καθενός. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει  
η  Health and Diet στα Νέα Μουδανιά,  που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη  
βελτίωση των διατροφικών συνηθειών μας.
Αθηνά Αγιαννίδου (υπεύθυνη   Health     and     Diet  ):   Ο κόσμος τρώει απ’ έξω. Ο κόσμος  
τρώει απ’ έξω αλλά τρώει λάθος. Δεν είμαι σε θέση φυσικά να κρίνω συναδέλφους  
αλλά θεωρώ ότι  είναι  τραγικό  να  τρώμε  τροφές,  οι  οποίες  μας  βλάπτουν  και  μας  
οδηγούν σιγά σιγά στο κέντρο αδυνατίσματος  Health and Diet για να έχουν απώλεια  
κιλών. Εμείς  φροντίζουμε απλά μαγειρεύοντας όπως μαγειρεύουμε για τους πελάτες  
που ήδη έχουμε για το πρόγραμμα αδυνατίσματος να παρέχουμε  delivery κατ’ οίκον 
γεύματα.  Έχουμε  κάνει  ένα  πολύ  πλούσιο  κατάλογο.  Δεν  του  λείπει  κάτι.  Πίτσες,  
μακαρονάδες,  burgers μέχρι  και  γλυκά  είναι  όλα  θερμιδομετρημένα,  ελεγμένα  από  
γιατρούς και από το διαιτολόγο μας. Και φυσικά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. 
Σπηκάζ: Και ποιος δεν θα ονειρευόταν ένα κομμάτι πίτσα με μόλις 75 θερμίδες ή μια  
λαχταριστή μακαρονάδα με λιγότερες από 400 θερμίδες.
Αθηνά Αγιαννίδου (υπεύθυνη   Health     and     Diet  ):   Η υγιεινή διατροφή μπορεί να γίνει  
τρόπος  ζωής  και  αυτός  είναι  ο  δικός  μας  στόχος.  Να  γίνει  τρόπος  ζωής.  Οπότε  
απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο όχι μόνο σε αυτούς που θέλουν να χάσουν βάρος  
αλλά και σε αυτούς που θέλουν να διατηρούν την υγεία τους σε σωστά και ελεγμένα  
επίπεδα. Έτσι; Και να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα υγείας.  Οι τιμές είναι και  
κάτω του λογικού θα έλεγα.  Χρησιμοποιώντας μόνο φρέσκα υλικά, φρέσκες πρώτες  
ύλες να το πω πιο σωστά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαστε σε πολύ χαμηλές  
τιμές. Είναι πολύ εύκολο, βέβαια, ένα κάρο deliverόχαρτα  έρχονται στο σπίτι μας να  
πάρουμε και να συγκρίνουμε και τις γεύσεις, βέβαια, παραγγέλνοντας αλλά και τις τιμές  
απλά βλέποντας τους καταλόγους. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, λοιπόν, από τις 12  
το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ είμαστε στη διάθεσή σας για τις παραγγελίες σας.
Σπηκάζ: Καθημερινά, λοιπόν, η  Health and Diet κάνει την υγιεινή διατροφή τρόπο  
ζωής χρησιμοποιώντας τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά.
Λεζάντες: 
ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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Παρατηρήσεις: Δεν γίνεται  ξεκάθαρο αν η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων 
μιλάει στο ρεπορτάζ και «ενημερώνει» τον κόσμο για την εταιρεία, όπως ισχυρίζεται 
ο καταγγέλλων. Προβάλλονται εικόνες και  βίντεο από την παρασκευή φαγητών και 
γλυκών στο κέντρο αδυνατίσματος Health and Diet.
Πρόκειται περί δελτίου ειδήσεων κατά τη διάρκεια του οποίου προβλήθηκε βίντεο 
παρασκευής φαγητών και γλυκών στο κέντρο αδυνατίσματος  Health and Diet των 
Νέων Μουδανιών. Η αναφορά στο εν λόγω κέντρο και η προβολή του τίτλου του 
έγινε  επανειλημμένως  με την πρόφαση της  ειδήσεως,  αλλά με έκδηλο σκοπό της 
διαφημίσεως.  Αναμφιβόλως πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως της ως 
άνω επιχειρήσεως». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε με την 
ως  άνω  απόφαση  του  ΕΣΡ  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου των 15.000 ευρώ. 

Δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που να αναιρούν την αλήθεια των δια της 
ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. Η υπό 
κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  ιδιοκτήτρια  του  ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Νομού Χαλκιδικής, 
κατά της 589/7.12.2010 κυρωτικής αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  22α Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η  Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

3

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΙΜΕ-Ξ


