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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Ιουνίου 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 ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΠΕΛΟΠΑΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΗΛΕΚΤΡΑ  TV 
Νομού Κορινθίας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 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 24,  παρ.  5  του Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά το οποίο απαγορεύεται  η 
τηλεπώληση φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας κατά την έννοια της 
Οδηγίας  2001/83/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  6ης 

Νοεμβρίου 2001 «περί  κοινοτικού κώδικος  για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση», όπως ισχύει και έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την 
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657 (ΦΕΚ Β’ 59/24.1.2006), καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών 
αγωγών.

ΙΙΙ. 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.

ΙV. Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4  παρ.  1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ 
TV Νομού Κορινθίας, του υποβληθέντος υπομνήματος και της  παρακολουθήσεως, 
από dvd που απέστειλε στην υπηρεσία μας ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός, εκπομπής 
τηλεπώλησης που προβλήθηκε κατά την 27.2.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Το αρχείο μαγνητοσκοπημένης ροής προγράμματος που απεστάλη έχει διάρκεια δύο  
ωρών, πενήντα επτά λεπτών και πενήντα τριών δευτερολέπτων [2:57:53] από ώρα  
17:00 έως ώρα 20:00.
Καταγράφεται  αποκλειστικά  ό,τι  αφορά  στην  εν  λόγω  καταγγελία.  Καθ’  όλη  τη  
διάρκεια του προγράμματος προβάλλεται ο λογότυπος του σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ TV στο  
πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
Από το χρονικό σημείο [0:36:22] (ένδειξη μέτρησης  DVD) έως το χρονικό σημείο  
[0:36:52]  (ένδειξη μέτρησης  DVD) εκφωνείται  και  προβάλλεται  καρτέλα σήμανσης  
κατάταξης προγραμμάτων 2ης κατηγορίας:  κύκλος με χρώμα πλαισίου μπλε και  την  
επισήμανση: Κατάλληλο- επιθυμητή η γονική συναίνεση.
Ακολούθως από το χρονικό σημείο [0:36:52] (ένδειξη μέτρησης DVD) έως το χρονικό  
σημείο [0:37:15] (ένδειξη μέτρησης  DVD) εκφωνείται και προβάλλεται καρτέλα που  
σηματοδοτεί την έναρξη εκπομπής τηλεπώλησης:
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ.
Στα πλαίσια της εκπομπής τηλεπώλησης που διαρκεί συνολικά τριάντα δύο λεπτά και  
σαράντα πέντε  δευτερόλεπτα  [32΄45΄΄]  από το χρονικό σημείο [00:37:15]  (ένδειξη  
μέτρησης  DVD)  έως  το  χρονικό  σημείο  [01:10:00]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD) 
προβάλλονται  διάφορα  προϊόντα,  μεταξύ  των  οποίων  από  το  χρονικό  σημείο  
[01:02:31]  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  έως  το  χρονικό  σημείο  [01:10:00]  (ένδειξη  
μέτρησης DVD) προβάλλεται μια συγκεκριμένη ενότητα προϊόντων που αφορούν στην  
ενίσχυση της σωματικής υγείας, όπως:
α) μια δίαιτα με σούπα λαχανικών, 
β) το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία, το «Shark Cartilage» με το χόνδρο 
του καρχαρία κατά του καρκίνου και συγκεκριμένα από το χρονικό σημείο [01:02:43]  
(ένδειξη μέτρησης DVD) έως το χρονικό σημείο [01:03:32] (ένδειξη μέτρησης DVD),
Εκφωνητής:  Ήρθε τώρα και στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση: ο χόνδρος 
του  καρχαρία,  που  είναι  η  νέα  επιστημονική  ανακάλυψη  στη  βοήθεια  κατά  του 
καρκίνου.  Ο  χόνδρος  του  καρχαρία  ενεργοποιείται  κατά  του  σχηματισμού  του 
καρκίνου, την αύξηση των όγκων, αλλά και στις μεταστάσεις του καρκίνου στα μέλη 
του  σώματος.  Ακόμη  έχει  αντιφλεγμονώδεις  και  αναλγητικές  ιδιότητες  κατά  της 
αρθρίτιδας, έχει τη θεϊκή χονδροϊδίνη κατά της οστεοαρθρίτιδας, είναι πλούσιο σε 
ασβέστιο και πολεμά την οστεοπόρωση και έχει δράση άμεση κατά της ψωρίασης. Η 
νέα  αυτή  επιστημονική  ανακάλυψη  με  τον  χόνδρο  του  καρχαρία  φέρνει  την 
επανάσταση στο θέμα της υγείας. Πάρτε και σεις τώρα το χόνδρο του καρχαρία! 100 
κάψουλες, μόνο 49 ευρώ!
γ) το φυτικό προϊόν με τα φύλλα της «μπιλανόβα», το «Swanson Glinkgo Biloba 24%» 
για  προβλήματα  εγκεφαλικά,  Αλτσχάϊμερ,  κυκλοφοριακό  [όπως  εσφαλμένα  
αναγράφεται αντί του ορθού: κυκλοφορικό], προβλήματα ακοής ή όρασης κατά τους  
ισχυρισμούς του εκφωνητή,
δ)  το  φυτικό  αντιοξειδωτικό  βότανο  από  το  Περού  της  Λατινικής  Αμερικής,  το  
«Swanson Cat’s Claw» για προβλήματα εντερικά και πέψης κατά τους ισχυρισμούς του  
εκφωνητή,
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ε)  το ειδικό βότανο από μαύρο «κίμενο»,  το χρυσό βότανο των Φαραώ κατά των  
αλλεργιών σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκφωνητή,
στ) τις καραμέλες με το βασιλικό πολτό, πρόπολη και βιταμίνη C «apikompleks», που 
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκφωνητή προσδίδουν ζωτικότητα, καταπολεμούν τη  
γήρανση, τη γρίπη και άλλες λοιμώξεις και βοηθούν και στη σεξουαλικότητα, όντας  
κατάλληλο προϊόν  και  για  διαβητικούς,  καθώς επίσης  και  τις  κάψουλες  βασιλικού  
πολτού «gelée royale», 
ζ) τις κάψουλες «SUPERIOR HERBS» από φύλλα της αλόης  vera, που σύμφωνα με  
τους  ισχυρισμούς  του  εκφωνητή  βοηθά  σε  προβλήματα  παχέος  εντέρου,  νεφρών,  
στομάχου, πέψης και συντείνει στην αποτοξίνωση του οργανισμού,
η) τα δισκία «ALOE VERA BEPA» για το συκώτι, τα οστά, το αίμα, τις κύστες, όγκους  
και  δερματικά  προβλήματα  με  την  αντικαρκινική  αλόη  vera σύμφωνα  με  τους  
ισχυρισμούς του εκφωνητή,
θ) το προϊόν «ADOPHARMA» με αλόη vera και ηλιέλαιο για καθημερινή χρήση στο  
δέρμα βοηθά σε εγκαύματα,  ακμή,  λοιμώξεις,  επούλωση πληγών σύμφωνα με τους  
ισχυρισμούς του εκφωνητή,
ι) τις ταμπλέτες αποτοξίνωσης από το αλκοόλ, τα βαρέα μέταλλα και όλα τα χημικά  
«GHLORELLA»που  καθαρίζουν  συκώτι,  νεφρά  και  έντερα  σύμφωνα  με  τους  
ισχυρισμούς του εκφωνητή,
ια) το προϊόν «Swanson GUARANA» που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκφωνητή  
σταματά πονοκέφαλους και ημικρανίες, ιδανικό για σπουδαστές, βοηθά στο διάβασμα  
και προστατεύει από το Αλτσχάϊμερ,
ιβ)  το  προϊόν  «SUPERIOR HERBS Acai Berry Extract»  για  την  προστασία  των  
καπνιστών από τον καρκίνο και των αγροτών από τα φυτοφάρμακα και λιπάσματα,
ιγ) το προϊόν «PASSION MACA» για προβλήματα γονιμότητας και σεξουαλικότητας,
ιδ)  το βάμμα,  το χρυσό βότανο των Ινδιάνων των Ίνκας,  πιστοποιημένο με πολλά  
βραβεία, που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκφωνητή παρουσιάζει αντικαρκινική  
δράση  κατά  των  όγκων,  καθαρίζει  τον  οργανισμό  από  τα  βαρέα  μέταλλα  και  τις  
ακτινοβολίες, ενισχύει τη δράση των αντικαρκινικών φαρμάκων, μειώνει την οξείδωση  
και  γήρανση  των ιστών,  ανακουφίζει  καταστάσεις,  όπως κατάθλιψη,  εμμηνόπαυση,  
ρυθμίζει το ζάχαρο, τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση και
ιε) το τσάι αδυνατίσματος με τα δεκαεπτά βότανα της φύσης, εξίσου το τσάι για τον  
προστάτη που ανακουφίζει από προβλήματα του ουροποιητικού, τις φλεγμονές και τις  
κυστίτιδες και τέλος το τσάι βοτάνων για τα προβλήματα των διαβητικών, την καρδιά,  
τριγλυκερίδια, τον καρκίνο του μαστού, το αφροδισιακό για δυνατό σεξ και διάρκεια,  
για  δερματικά  προβλήματα  και  τριχόπτωση,  για  ρευματισμούς,  ισχιαλγία  και  
ορθοπεδικά προβλήματα, για την κατάθλιψη, το άγχος, κατά του ροχαλητού, άσθματος  
και βήχα, για τη γρίπη, για τους ιούς, για εγκεφαλικά προβλήματα.
Εκπομπή τηλεπώλησης, διάρκειας είκοσι έξι λεπτών και πενήντα επτά δευτερολέπτων  
[26΄57΄΄]  ακολουθεί  για δεύτερη φορά από το χρονικό σημείο  [01:12:15] (ένδειξη  
μέτρησης DVD) έως το χρονικό σημείο [01:39:12] (ένδειξη μέτρησης DVD), ενώ έχει  
προηγηθεί η εκφώνηση και προβολή καρτέλας σήμανσης κατάταξης προγραμμάτων 2ης 

κατηγορίας:  κύκλος  με  χρώμα  πλαισίου  μπλε  και  την  επισήμανση:  Κατάλληλο-  
επιθυμητή η γονική συναίνεση, καθώς επίσης και καρτέλα που σηματοδοτεί την έναρξη  
εκπομπής τηλεπώλησης:
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ.
Ωστόσο σε αυτήν τη δεύτερη εκπομπή τηλεπώλησης δεν προβάλλεται κανένα προϊόν  
που να έχει σχέση με θέματα ιατρικά, παρά μόνο όργανα γυμναστικής.
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.  Πρόκειται περί 
τηλεπωλήσεως σκευασμάτων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας και επομένως , 
κατά την προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου, απαγορεύεται η τηλεπώληση αυτών. 
Όμως πλέον τούτου το πρώτο εξ αυτών, το οποίο προβάλλεται ως θεραπευτικό του 
καρκίνου, το τρίτο εξ αυτών, το οποίο προβάλλεται ως θεραπευτικό της νόσου του 
αλτζχάϊμερ,  το  τέταρτο,  το  οποίο  προβάλλεται  ως  θεραπευτικό  εντερικών 
νοσημάτων, το έβδομο, το οποίο προβάλλεται ως θεραπευτικό προβλημάτων παχέως 
εντέρου, το όγδοο και το δεκατοτέταρτο, τα οποία προβάλλονται ως θεραπευτικά του 
καρκίνου,  είναι  σαφώς  παραπλανητικά  διότι  οι  επιμέρους  πληροφορίες  που 
παρέχονται δεν προκύπτουν από το σκεύασμα. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως,  του εξ  262.920,77 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  στον αυτό σταθμό,  με την υπ’  αριθμ.  422/29.7.2008 
απόφαση  του  ΕΣΡ, διοικητική  κύρωση,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω  πρόστιμο 
καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου, 
κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΕΛΟΠΑΣ  Α.Ε.,  
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΗΛΕΚΤΡΑ  TV Νομού  Κορινθίας,  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  ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ που  εδρεύει  στην  Κόρινθο,  Πεδίο 
Βολής, Οδός 60η - αρ. 3, με ΑΦΜ 094210955, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2. Της  Σκούρας  Αικατερίνης  του  Νικολάου,  με  ΑΦΜ   118424281,  Δ.Ο.Υ. 
Κορίνθου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  23η Ιουνίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 31η Ιουλίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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