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          Σήµερα ηµέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς.  Απών 
εκ των µελών, ο Γιάννης Παπακώστας. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε του τηλεοπτικού 

σταθµού m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η Μαρτίου 2009.  

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και 
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 
 
ΙΙ.  Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. ∆/τος 100/2000, κατά τα οποία 
απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη τηλεοπτική διαφήµιση, θεωρείται δε 
συγκεκαλυµµένη διαφήµιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα  α) 
εµπορευµάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυµίας, του σήµατος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εµπορευµάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε διαφηµιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης. 
 
ΙII. 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 από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό  
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως των εκπροσώπων της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής, «ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ» της 27.6.2008, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Σήµανση: 1ης κατηγορίας,  χρώµα πλαισίου πράσινο - κατάλληλο για όλους  
∆ιάρκεια επεξήγησης: 5΄΄ πριν την έναρξη 
∆ιάρκεια σήµανσης:  1 λεπτό  
Παρουσιάστρια:  Κα Μαρκετάκη 
Καλεσµένη: κα Καλλιόπη Φατούρου 
Λεζάντα (κατά τη διάρκεια όλης της εκποµπής) : Αντιγήρανση µε τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων DNA, τηλ. επικοινωνίας 801 11 11 900 
Παρατηρήσεις: Η συγκεκριµένη εκποµπή, όπως προκύπτει από την κάρτα χορηγίας 
στην αρχή (03:20:50 ένδειξη χρόνου DVD), είναι προσφορά των ακολούθων 
εταιρειών: Σχολές Γιαννέρη, Hydrofun ΕΠΕ, Vigan Ν.Αναγνωστάκης, Κρι-κρι Α.Ε.., 
Πρόκτερ και γκάµπλ ελλάς ΕΠΕ   
Στις 03:21:00 ( ένδειξη χρόνου DVD, πραγµατικός χρόνος 07:45:05) η εκποµπή 
ξεκινά και η παρουσιάστρια χαιρετίζει τους τηλεθεατές Ανακοινώνει ότι το θέµα της 
σηµερινής εκποµπής είναι η  νέα αντιγηραντική θεραπεία των DNA «nativ alga». 
Επισηµαίνει ότι όλοι θέλουµε να φαινόµαστε ωραίοι αλλά επειδή η επιδερµίδα µας 
είναι αρκετά ευάλωτη στο στρες, στην ηλιακή ακτινοβολία κλπ. χρειάζεται φροντίδα. 
Παρουσιάζει κατόπιν την καλεσµένη της, την κα Καλλιόπη Φατούρου, επιστηµονική 
συνεργάτιδα των DNA. 
Παρουσιάστρια: Χαίροµαι ιδιαίτερα που είστε σήµερα κοντά µου στην εκποµπή 
«Κώδικας Υγείας και Οµορφιάς» για να µιλήσουµε για µια θεραπεία που νοµίζω ότι 
µας ενδιαφέρει και µας αφορά όλους. 
Κ.Φατούρου: Έτσι είναι… 
Παρουσιάστρια: Να ξεκινήσουµε όµως από την αρχή. Γιατί τελικά η επιδερµίδα µας 
γερνάει; 
Κ.Φατούρου: Η γήρανση του δέρµατος είναι ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό 
φαινόµενο το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση παραγωγής κολλαγόνου και 
ελαστίνης. Αυτό σηµαίνει οτι καταστρέφονται περισσότερες κολλαγόνες και ελαστικές 
ίνες από αυτές που παράγει ο ίδιος µας ο οργανισµός. Βασικό χαρακτηριστικό της 
γήρανσης του δέρµατος είναι η µείωση παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης όπως 
είπαµε και προηγουµένως. 
Παρουσιάστρια: Φαντάζοµαι ότι και οι παράγοντες περιβάλλον, διατροφή, στρες 
επιβαρύνουν την κατάσταση µας; 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς,ακριβώς…Όλα αυτά παίζουν ρόλο και φαίνονται ακόµα 
περισσότερο στο πρόσωπό µας 
Παρουσιάστρια: Άρα ακόµα περισσότερο έχουµε την ανάγκη όλοι να φροντίσουµε την  
επιδερµίδα µας. 
Κ.Φατούρου: Έτσι, έτσι.. Και τα DNA βρίσκονται δίπλα σε κάθε γυναίκα 
υπενθυµίζοντας ότι η οµορφιά δεν έχει εποχή ούτε ηλικία. 
Παρουσιάστρια: Και τώρα µια και το είπατε αυτό κ.Φατούρου θέλω να σας ρωτήσω, 
µπορεί και προληπτικά να εφαρµοστεί η θεραπεία για την οποία θα κουβεντιάσουµε; 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς, µπορεί να εφαρµοστεί  προληπτικά και ακόµα και όταν 
εφαρµοστεί προληπτικά έχει και αποτελέσµατα και το ιδανικότερο είναι να 
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προλαµβάνουµε κάποιες καταστάσεις και να µην περιµένουµε το χρόνο να έρθει χωρίς 
να έχουµε κάνει... 
Παρουσιάστρια: Να µας σηµαδέψει. 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς, ακριβώς 
Παρουσιάστρια: Που σηµαίνει ότι και νεότερες ηλικίες µπορούν να εφαρµόσουν τη 
θεραπεία 
Κ.Φατούρου: Σαφώς 
Παρουσιάστρια: Τώρα, ποια ακριβώς είναι η θεραπεία, τι ακριβώς είναι η «nativ 
alga»  η οποία εφαρµόζεται επιτυχώς από ότι γνωρίζω στα DNA. 
Κ.Φατούρου: Η θεραπεία «nativ alga» η οποία εφαρµόζεται επιτυχώς στα DNA 
πρόκειται για µια ειδική αντιγηραντική εφαρµογή η οποία έχει σαν στόχο να µειώσει τις 
συνέπειες γήρανσης του δέρµατος. Στην εφαρµογή nativ alga οι εσωτερικές λειτουργίες 
του δέρµατος διεγείρονται σε πολύ σηµαντικό βαθµό κι έτσι έχουµε αποτέλεσµα 
παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης.Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µε τη µέθοδο των 
ρασιοσυχνοτήτων όσο και µε τα οργανικά στοιχεία θαλάσσιας προέλευσης που 
τοποθετούνται στη θεραπεία.  
Παρουσιάστρια: Αντιγηραντική δράση έχει η «nativ alga» για την  οποία 
κουβεντιάζουµε; 
Κ.Φατούρου: Υπάρχει αντιγηραντική δράση µε την εφαρµογή «nativ alga» γιατί κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας δηµιουργείται ένα µικροµασάζ σε κυτταρικό επίπεδο το 
οποίο αυτό δηµιουργείται από την υψηλή συχνότητα εφαρµογής 2.800.000 κύκλους ανά 
δευτερόλεπτο, πολύ περισσότερο από προηγούµενη τεχνολογία, τους υπερήχους, οι 
οποίοι λειτουργούσαν στους 25.000 κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Υπάρχει µεγάλη δράση 
όπως καταλαβαίνετε.  
Παρουσιάστρια: Οι ραδιοσυχνότητες για τις οποίες κουβεντιάζουµε είναι ακίνδυνες 
για την υγεία µας; 
Κ.Φατούρου: Οι ραδιοσυχνότητες είναι ακίνδυνες, δεν έχουν καµία επίδραση ούτε 
στον οργανισµό ούτε στο δέρµα. Είναι µια ανώδυνη θεραπεία µε άµεσα αποτελέσµατα 
εµφανή από την πρώτη κιόλας εφαρµογή χωρίς να υπαρχει καµία ευαισθησία στο δέρµα 
και χωρίς καµία παρενέργεια. 
Παρουσιάστρια: Τι ακριβώς είναι οι ραδιοσυχνότητες, γιατί νοµίζω ότι εφαρµόζονται 
και στην Ιατρική. 
Κ.Φατούρου: Σαφώς εφαρµόζονται και  στην Ιατρική. Οι ραδιοσυχνότητες είναι η 
τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στην κοσµητκιή αισθητική. Αυτό που κάνουν οι 
ραδιοσυνχότητες είναι να βοηθούν στην ενεργοποίηση του κολλαγόνου και ελαστίνης. Η 
µεταφορά των µικροδονήσεων,  η οποία δεν γίνεται αισθητή από τον ενδιαφερόµενο, 
γίνεται µε δύο ειδικές κεραµικές κεφαλές οι οποίες τοποθετούνται κάθετα στο δέρµα µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα µικροµασάζ σε επίπεδο κυτταρικό. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τη διέγερση κολλαγόνου και ελαστίνης και την επιδερµική σύσφιξη στο 
πρόσωπο.  
Παρουσιάστρια: Αυτά όλα σηµαίνουν ότι το πρόσωπο µας φαίνεται πιο νέο; ∆ηλαδή 
µε αυτό τον τρόπο, οι ραδιοσυχνότητες βοηθούν στην αντιγήρανση, κα Φατούρου;  
Κ.Φατούρου: Οι ραδιοσυχνότητες βοηθούν και στην αντιγήρανση και στην 
αναζοωγόνηση του δέρµατος. 
Παρουσιάστρια: Φαντάζοµαι ότι η συγκεκριµένη θεραπεία θα εφαρµόζεται πολύ 
καιρό τώρα στούς χώρους σας και θα έχετε δει στους ενδιαφερόµενους και 
ενδιαφερόµενες θεαµατικά αποτελέσµατα. 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά από την πρώτη κιόλας 
εφαρµογή. Το µέλος νοιώθει µια ευχαρίστηση, σαν θεραπεία δεν έχει ιδιαίτερα σηµάδια 
ερεθισµού στο πρόσωπο και είναι µια ευχάριστη διαδικασία. 

 3



Παρουσιάστρια: Η συγκεκριµένη θεραπεία λειτουργεί µόνο µε βάση τις 
ραδιοσυχνότητες;  
Κ.Φατούρου: Όχι.   Παράλληλα µε τις ραδιοσυχνότητες χρησιµοποιούµε και ειδικά 
φυτικά βιοτεχνολιγικά προϊόντα όπως κολλαγόνο , υαλουρονικό, ελαστίνη τα οποία 
αυτά παράλληλα µε τις ρδιοσυχνότητες µας βοηθούν να επιτύχουµε το αποτέλεσµα που 
θέλουµε. 
Παρουσιάστρια: Θέλω όµως κα Φατούρου, αν έχετε ολοκληρώσει, να δώσουµε ένα 
κίνητρο στους φίλους τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκποµπή και θέλουν να έχουν 
ένα πρόσωπο νεανικό, να δείχνει το πρόσωπό τους την πραγµατική τους ηλικία , να 
δώσουµε το κίνητρο να δοκιµάσουν τη συγκεκριµένη θεραπεία; 
Κ.Φατούρου: Όποιες κυρίες καλέσουν αυτή τη στιγµή στο 801 11 11 900  θα έχουν 
από εµάς µια εντελώς δωρεάν εφαρµογή «nativ alga» για να δουν τα αποτελέσµατα 
από κοντά και να µας γνωρίσουν. 
Παρουσιάστρια: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι  εκµεταλευτείτε την ευκαιρία, 
τηλεφωνήστε τώρα στο 801 11 11 900, µια εφαρµογή, µια θεραπεία «nativ alga» 
εντελώς δωρεάν απο τα DNA. Αρκεί εσείς να τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 900. θέλω 
κα Φατούρου να εκµεταλευτώ  την παρουσία σας εδώ και να ξαναδούµε 
εµπεριστατωµένα ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που µας προσφέρει η συγκεκριµένη 
θεραπεία για την οποία σήµερα κουβεντιάζουµε. 
Κ.Φατούρου: Τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης θεραπείας είναι πάρα πολύ 
σηµαντικά. Έχουµε αναζωογόνηση και καθαρισµό του δέρµατος.Έχουµε βελτίωση στις 
βαθιές ρυτίδες και εξαφάνιση των λεπτών και επιφανειακών ρυτίδων. Έχουµε 
ενεργοποίηση κολλαγόνου και ελαστίνης και παράλλλα υπάρχει διόρθωση στο οβάλ 
σχήµα του προσώπου. 
Παρουσιάστρια: ∆ηλαδή, κα Φατούρου, εµείς που εφαρµόζουµε τη θεραπεία, τι οφέλη 
προκύπτουν για την επιδερµίδα µας; 
Κ.Φατούρου: Με την εφαρµογή της θεραπείας «nativ alga»  µε τα θαλάσσια 
εκχυλίσµατα που περιέχουν τα προϊόντα που χρησιµοποιούµε έχουµε πολύ καλή 
απολέπιση των νεκρών κυττάρων από την επιφάνεια της επιδερµίδας. Παράλληλα, 
χρησιµοποιούµε διάφορες βιταµίνες Α, Ε, οι οποίες είναι πολύ αναπλαστικές για το 
δέρµα και έχουµε λείανση στις επιφανειακές και βαθιές ρυτίδες. Επίσης µας βοηθά το 
nativ alga όσον αφορά την ενεργοποιήση του κολλαγόνου και της ελαστίνης κι έτσι 
έχουµε διόρθωση στο οβάλ σχήµα του προσώπου.. 
Παρουσιάστρια: Σύσφιξη. 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς. Επιτυγχάνουµε πάρα πολύ καλή σύσφιξη στο οβάλ σχήµα του 
προσώπου.  
Παρουσιάστρια: ∆ηλαδή, µια ανανέωση θα µπορούσαµε να πούµε η οποία έρχεται και 
εσωτερικά εφόσον ενεργοποιείται το κολλαγόνο του οργανισµού, ο ίδιος ο οργανισµός 
αναπλάθει καινούρια κύτταρα και παίρνουµε  µια πιο νεανική εικόνα, µια λάµψη στον 
καθρέπτη. 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς. Υπάρχει αναζωογόνηση στο πρόσωπο, υπάρχει ανάπλαση στο 
πρόσωπο και τα αποτελέσµατα είναι ορατά από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες.  
Παρουσιάστρια: Πολύ σηµαντικό και αυτό γιατί όλες µας θέλουµε  και όλοι βέβαια 
και οι άνδρες... 
Κ.Φατούρου: Γιατί είµαστε λίγο ανυπόµονοι. 
Παρουσιάστρια: Και οι άντρες νοµίζω πλέον, κα Φατούρου, έχουν το δικαίωµα και 
τολµούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους στην οµορφιά. 
Κ.Φατούρου: Έτσι είναι.  
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Παρουσιάστρια: Υποθέτω ότι εκτός από την αλλαγή στον καθρέπτη, από την πιο 
ωραία εµφάνιση που έχουµε εφαρµόζοντας τη «nativ alga», φαινόµαστε πιο νέες, 
νοιώθουµε και καλύτερα. 
Κ.Φατούρου: Σαφώς και νοιώθουµε και καλύτερα γιατί βλέποντας τον εαυτό µας, το 
οποίο βλέπουµε και την αναζωογόνηση και την ενυδάτωση είναι φυσιολογικό και µέσα 
µας να νοιώθουµε πολύ καλύτερα. 
Παρουσιάστρια: Βλέπουµε τα πλάνα και θα ήθελα από εσάς κα Φατούρου να µας 
εξηγήσετε πως ακριβώς εφαρµόζεται η θεραπεία για να καταλάβουν οι φίλοι και οι 
φίλες που παρακολουθούν την εκποµπή τι ακριβώς θα συµβεί και στους ίδιους  αν τη 
δοκιµάσουν. 
(Στην οθόνη βλέπουµε παράλληλα σε παράθυρο µια κυρία ξαπλωµένη φορώντας 
µπουρνούζι και από δίπλα της µια άλλη κυρία µε λευκή στολή-ποδιά να εφαρµόζει 
κάποια θεραπεία στο πρόσωπό της κρατώντας κάποιο µηχάνηµα) 
Κ.Φατούρου: Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρµογής «nativ alga» είναι το 
ειδικό αποσυµφορητικό µασάζ που εφαρµόζεται σε πρόσωπο, λαιµό και αυχένα για να 
αποφύγουµε τυχόν κατακρατήσεις που υπάρχουνε κάτω από τα βλέφαρα, οιδήµατα και 
µαύρους κύκλους. Η θεραπεία έχει πολύ καλά αποτελέσµατα όσον αφορά και την 
απολέπιση των νεκρών κυττάρων µε αποτέλεσµα να βλέπουµε το πρόσωπό µας πιο 
φωτεινό, πιο ενυδατωµένο, να µην έχει αυτή τη θαµπή όψη.  
Παρουσιάστρια: Από την πρώτη κιόλας φορά µας είπατε. 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς. 
Παρουσιάστρια: ∆εν θέλει δηλαδή υποµονή η θεραπεία. 
Κ.Φατούρου: Ούτε υποµονή, το µόνο που χρειάζεται είναι το µέλος να επισκέφτεται, 
να κάνει τις θεραπείες του και τα αποτελέσµατα θα τα εισπράξει και µε τη µέθοδο των 
ραδιοσυχνοτήτων και µε τα προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ ενισχυµένα και µας 
βοηθούν και στην ενυδάτωση και στην ανάπλαση. Ο σωστός συνδυασµός µας δίνει τα 
σωστά αποτελέσµατα.  
Παρουσιάστρια: Θέλω να ρωτήσω οι θεραπείες πώς αποφασίζονται ποια θεραπεία θα 
εφαρµοστεί στον κάθε ενδιαφερόµενο. 
Κ.Φατούρου:  Με την πρώτη επίσκεψη στα κέντρα DNA γίνεται ειδική δερµοανάλυση,. 
Είναι µία ειδική συσκευή ανίχνευσης της φυσικής κατάστασης της επιδερµίδας. Αφού 
καθοριστεί ο τύπος της επιδερµίδας και οι ανάγκες της τότε θα προταθεί και η 
κατάλληλη θεραπεία για να έχουµε τα κατάλληλα αποτελέσµατα. 
Παρουσιάστρια: Εξατοµικευµένα δηλαδή εφαρµόζετε τις συγκεκριµένες θεραπείες; 
Κ.Φατούρου: Σαφώς. Υπάρχει ειδικό επιστηµονικό επιτελείο το οποίο θα κάνει τα 
διαγνωστικά και ύστερα θα καθοριστεί και η θεραπεία η κατάλληλη. 
Παρουσιάστρια: Νοµίζω ότι, θέλω να πούµε µάλλον κάποια πράγµατα για το θέµα 
των ραδιοσυχνοτήτων γιατί ενδεχοµένως κάποιοι φίλοι που βλέπουν την εκποµπή και 
θέλουν να εφαρµόσουν τη θεραπεία έχουν απορίες σε σχέση µε τις ραδιοσυχνότητες. Θα 
µας πείτε πάλι κάποια πράγµατα επεξηγηµατικά; 
Κ.Φατούρου: Σαφώς. 
Παρουσιάστρια: Νοµίζω ότι έχουµε και τα πλάνα  µας.. 
(Στην οθόνη  συνεχίζουµε να βλέπουµε παράλληλα σε παράθυρο µια κυρία 
ξαπλωµένη φορώντας µπουρνούζι και από δίπλα της µια άλλη κυρία µε λευκή στολή-
ποδιά να εφαρµόζει κάποια θεραπεία στο πρόσωπό της κρατώντας κάποιο µηχάνηµα) 
Κ.Φατούρου: Βεβαίως. Οι ραδιοσυχνότητες όπως είπαµε αποτελούν την τελευταία 
τεχνολογική εξέλιξη στην κοσµητική αιθητική. Είναι µια θεραπεία εντελώς ανώδυνη, 
εντελώς ασφαλής... 
Παρουσιάστρια: Βλέπουµε νοµίζω τώρα την εφαρµογή µε τις ραδιοσυχνότητες. 
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Κ.Φατούρου: Βλέπουµε τώρα  την εφαρµογή µε τις ραδιοσυχνότητες, βλέπετε κι εσείς, 
το πρόσωπο δεν είναι καθόλου ερεθισµένο, η κυρία νοιώθει πάρα πολύ όµορφα και 
είναι µια ευχάριστη διαδικασία. 
Παρουσιάστρια: ∆εν καταλαβαίνει δηλαδή ότι εφαρµόζεται θεραπεία στο πρόσωπό 
της; 
Κ.Φατούρου: ∆εν καταλαβαίνει , δεν νοιώθει τίποτα, ίσα ίσα που νοιώθει πολύ 
ευχάριστα, υπάρχει µία ανακούφιση στο πρόσωπο εκείνη τη στιγµή γιατί όπως είπαµε 
επιτυγχάνουµε ένα ειδικό αποσυµφορητικό λεµφικό  µασάζ στο πρόσωπο για να έχουµε 
ωφέλειες όσον αφορά τις κατακρατήσεις στο πρόσωπο. 
Παρουσιάστρια: Αντιστρεσογόνα δηλαδή η συγκεκριµένη θεραπεία και παράλληλα 
οµορφαίνουµε και νοιώθουµε καλύτερα στους χώρους σας και οµορφαίνουµε. 
Κ.Φατούρου: Κι αυτό φαίνεται κιόλας. 
Παρουσιάστρια: Έχω ακούσει ότι στα DNA υπάρχει ένα εξειδικευµένο επιστηµονικό 
προσωπικό το οποιο µετά από µία διάγνωση θα τη χαρακτήριζα εγώ καταλήγει στο 
σχήµα το θεραπευτικό το οποίο θα εφαρµοστεί στο κάθε ενδιαφερόµενο. Ισχύει αυτό κα 
Φατούρου; 
Κ.Φατούρου: Ισχύει αυτό. Υπάρχει όντως επιστηµονικό επιτελείο στο χώρο µας το 
οποίο αφού κάνει τη διάγνωση ,το τι χρειάζεται δηλαδή, τι ανάγκες έχει η επιδερµίδα 
µας, τότε θα προταθεί η κατάλληλη θεραπεία.∆εν προτείνουµε κάποια θεραπεία αν δεν 
γίνει σωστή διάγνωση γιατί κάθε δέρµα είναι διαφορετικό, κάθε άνθρωπος είναι 
διαφορετικός και µε βάση τη δερµοανάλυση που θα γίνει τότε θα προταθεί και η 
κατάλληλη θεραπεία.  
Παρουσιάστρια: Να δώσουµε όµως το κίνητρο στους φίλους τηλεθεατές που θέλουν... 
Κ.Φατούρου: Σαφώς και να δώσουµε το κίνητρο. 
Παρουσιάστρια: Εγώ βλέπετε εκµεταλλεύοµαι την παρουσία σας εδώ προς όφελος 
των τηλεθεατών. Τι θα τους προτείνουµε; 
Κ.Φατούρου: Όσες κυρίες και κύριοι αυτή τη στιγµή τηλεφωνήσουν στο 801 11 11 
900 θα έχουν µια εντελώς δωρεάν εφαρµογή nativ alga στο πρόσωπο για να 
δοκιµάσουν τη θεραπεία και να νοιώσουν µόνοι τους τα αποτελέσµατα από τη πρώτη 
κιόλας εφαρµογή.  
Παρουσιάστρια: Κυρίες και κύριοι νοµίζω πρέπει να εκµεταλευτείτε την ευκαιρία 
αυτή που σας δίνει σήµερα η κα Φατούρου και τα DNA.τηλεφωνήστε τώρα στο 801 11 
11 900 και µια θεραπεία «nativ alga» εντελώς δωρεάν για σας, αρκεί να το 
αποφασίσετε και να τηλεφωνήσετε τώρα στο 801 11 11 900. Θέλω, κα Φατούρου, να 
δούµε µαζί και το τελευταίο στάδιο της συγκεκριµένης θεραπείας το οποίο από ότι έχω 
ακούσει και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό είναι και ιδιαίτερα απολαυστικό. 
(Στην οθόνη µας βλέπουµε µια κυρία που της έχει τοποθετηθεί µια µπλε µάσκα στο 
πρόσωπο- η κάµερα δείχνει µόνο την κυρία από το λαιµό και πάνω) 
Κ.Φατούρου: Ακριβώς. Αυτή τη στιγµή βλέπετε µια ειδική µάσκα που µπαίνει στο 
τέλος της θεραπείας η οποία η θερµοκρασία της µάσκας είναι συγκεκριµένη έτσι ώστε 
να βοηθήσει στο πρόσωπο να αποφύγουµε τυχόν κατακρατήσεις που υπάρχουνε αλλά 
και γενικότερα να βοηθήσει σε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι, τη σύσφιξη και την 
ανάπλαση του προσώπου. Τοποθετώντας αυτή τη συγκεκριµένη µάσκα έχουµε πολύ 
καλά αποτελέσµατα στη σύσφιξη και στο οβάλ σχήµα του προσώπου µας. 
Παρουσιάστρια: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Άν έχουµε κάποιες άλλες ανάγκες εκτός 
από το θέµα της αντιγήρανσης. Θέλουµε δηλαδή να ανανεώσουµε το πρόσωπό µας 
αλλά παράλληλα µας απασχολούν κι άλλα προβλήµατα οµορφιάς, µπορεί να γίνει ένας 
συνδυασµός από θεραπείες χωρίς να χάνουµε χρόνο να πετύχουµε διάφορους στόχους 
οµορφιάς στους χώρους του DNA;  
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Κ.Φατούρου: Σαφώς και µπορεί να γίνει και συνδυασµός θεραπειών. Ένα δέρµα έχει 
διαφορετικές ανάγκες από ένα άλλο. Μπορεί συνδυαστικά να δουλέψουν και µία και 
δύο θεραπείες µαζί για να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα και να καλύψουµε και άλλες 
τυχόν ανάγκες που θα υπάρχουνε στο πρόσωπο.  
Παρουσιάστρια: Θέλω ολοκληρώνοντας αυτή τη δυστυχώς σύντοµη συνάντηση που 
είχαµε κα Φατούρου να ξαναδώσουµε την ευκαιρία στους φίλους τηλεθεατές να 
δοκιµάσουν τη θεραπεία για την οποία σήµερα κουβεντιάσαµε. 
Κ.Φατούρου: Όσες κυρίες καλέσουν τώρα στο 801 11 11 900 θα έχουν µια εντελώς 
δωρεάν εφαρµογή στα κέντρα µας να µας γνωρίσουν από κοντά, να δούνε τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής που όπως είπαµε είναι εµφανή από την πρώτη κιόλας 
εφαρµογή της.  
Παρουσιάστρια: Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συµµετοχή σας. Κυρίες και κύριοι 
τηλεφωνήστε τώρα στο 801 11 11 900 µια θεραπεία «nativ alga» δώρο από το DNA. 
Αρκεί εσείς να το αποφασίσετε και να τηλεφωνήσετε τώρα,  µην αργείτε, στο 801 11 11 
900, γιατί τα DNA σηµαίνουν επιστήµη και οµορφιά. 
Η εκποµπή τελειώνει στις 03:35:30 (ένδειξη χρόνου DVD,  πραγµατικός χρόνος 
07:59:35, συνολικός χρόνος µετάδοσης 14΄30΄΄).  
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία έγινε συζήτηση µεταξύ 
τηλεπαρουσιάστριας και καλεσµένης για νέα αντιγηραντική θεραπεία.  ΄Όµως κατά 
τη διάρκεια της εκποµπής προβλήθηκε ο αριθµός τηλεφώνου του κέντρου 
αδυνατίσµατος DNA για δωρεάν προσφορά της εφαρµογής θεραπείας «native alga».  
Αναµφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως του εν λόγω κέντρου 
αδυνατίσµατος η οποία έγινε παρανόµως εκτός της σφήνας διαφηµίσεων του 
τηλεοπτικού σταθµού.    Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 0,8 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εκ 2.571.028 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 3.205.818.129 
δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον προαναφερόµενο 
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 
331/22.7.2003, 16/20.1.2004, 23/27.1.2004, 123/6.5.2004, 128/11.5.2004, 
185/22.6.2004, 259/7.9.2004, 368/23.11.2004, 409/21.12.2004, 346/13.9.2005, 
347/13.9.2005, 85/14.2.2006, 114/16.3.2006, 215/2.5.2006, 241/165.2006, 
348/18.7.2006, 474/30.10.2006, 491/7.11.2006, 106/26.2.2007, 417/24.7.2007, 
533/13.11.2007, 288/27.5.2008, 415/20.7.2008, 28/20.1.2009, διάφορες κυρώσεις,  το 
εν λόγω πρόστιµο διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν 
των 20.000 ευρώ.    Μειοψήφησαν εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη κατά την οποία το 
πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 40.000 ευρώ και ο Κωνσταντίνος Αποστολάς κατά τον 
οποίο το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 ευρώ.  
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. την 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000 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  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην 
οδό 26ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, µε ΑΦΜ 094296181  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

2. Του Γεωργίου Ξανθόπουλου του ∆ηµητρίου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, 
στην οδό Αναλήψεως 28, µε ΑΦΜ 019060322, ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 17η Μαρτίου 2009. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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