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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Μαΐου 2004 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης. 
Απών το µέλος  Αργύριος Καρράς. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό BLUE SKY ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 27η Απριλίου 2004. 
 
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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό  τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. δ του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίον συγκεκαλυµµένη 
διαφήµιση αποτελεί η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα υπηρεσιών, 
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. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο  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,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού BLUE SKY, του υποβληθέντος υποµνήµατος 
και της παρακολουθήσεως της κατωτέρω εκποµπής εκ της µαγνητοταινίας  
προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την 23.11.2003 και περί ώραν 22:30 έως 24:00 
προβλήθηκε η εκποµπή µε τον τίτλο «ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» κατά οποία 
παρουσιάστηκε ιατρός, ο οποίος αναφέρθηκε στην οζονοθεραπεία. Εν συνεχεία 
ανέφερε ασθένειες οι οποίες θεραπεύονται δια της οζονοθεραπείας και παρουσίασε 
γυναίκα, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις. Κατά τις απαντήσεις η εν λόγω κυρία 
υπέφερε από πόνους στο χέρι, αλλά µετά από οζονοθεραπεία την οποία ενήργησε ο 
ως άνω ιατρός, είναι καλύτερα. Στη συνέχεια ο ιατρός απήντησε σε διάφορα ιατρικά 
προβλήµατα τηλεθεατών, τα οποία έθεσαν δια του τηλεφώνου. Πρόκειται περί 
συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως του ιατρού από τον τηλεοπτικό σταθµό και 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί σε αυτόν για την εν λόγω εκτροπή η κύρωση της 
συστάσεως. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό BLUE SKY  τη διοικητική κύρωση της 
συστάσεως, όπως µη διαφηµίζει συγκεκαλυµµένως ιατρούς δια προβολής 
θεραπευτικών αγωγών. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Μαΐου  2004. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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