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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 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.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  από  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο RADIO SFERA 102,2 Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  SPACE FM STEREO 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ενδεχόμενη  παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2014.

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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει. 

ΙΙ.  Το άρθρο 6  παρ.  1  στοιχ.  β,  εδ.  α  του Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά το  οποίο  τα 
ραδιοτηλεοπτικά  προγράμματα  που  αποτελούν  αντικείμενο  χορηγίας  πρέπει  να 
μπορούν να  αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως τέτοια από το όνομα ή το λογότυπο του 
χορηγού που εμφανίζεται στη αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων.

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαρκής 
ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού 
και  κατά  μείζονα  λόγο  του  σήματος  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει  ο 
χορηγός  στην  οθόνη  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής,  συνιστά  διαφήμιση,  που 
υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή 
τους, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο.
 
ΙV.  Το  άρθρο  6  παρ.  1  στοιχ.  γ  του  Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά  το  οποίο  οι 
παρουσιαστές  των  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  εκπομπών  δεν  πρέπει  να 
παρακινούν  στην  αγορά  ή  μίσθωση  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  του  χορηγού  ή 
τρίτων,  ιδίως  με  συγκεκριμένες  αναφορές  σε  αυτά  τα  προϊόντα  ή  σε  αυτές  τις 
υπηρεσίες. 
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V. Το άρθρο 5 παρ. 1 στ. α του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η ραδιοτηλεοπτική 
διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από 
τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή και ακουστικών 
μέσων επισήμανσης.

VΙ. 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.

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  RADIO SFERA 102,2 Νομού Αττικής,  ιδιοκτησίας 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  SPACE  FM  STEREO  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως, από  cds που απέστειλε στη υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός 
σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Από ώρας 00:00 π.μ. έως 06:00 π.μ. ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει μόνο μουσική 
χωρίς  παραγωγό  και  το  σήμα  του  σταθμού  επαναλαμβάνεται  στο  τέλος  κάθε 
τραγουδιού, με διάρκεια περίπου 3-5 δευτερολέπτων.
Αναφορά  σε  μουσικό  δρώμενο  του  σταθμού  σε  συνεργασία  με  τον  χορηγό 
HELLAS ONLINE
00:31 (ένδειξη 1ου αρχείου CD1 00:31:08). Ο SFERA 102,2 και η HELLAS ONLINE 
παρουσιάζουν: εβδομάδα ελληνικής μουσικής 2013, στην καρδιά της Κηφισιάς. Μια 
ολόκληρη εβδομάδα, εκατό έλληνες καλλιτέχνες γίνονται οι παραγωγοί του SFERA 
102,2. Από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου και από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ ο 
SFERA 102,2  και  η  HELLAS ONLINE θα  εκπέμπουν  live από  το  ειδικά 
διαμορφωμένο στούντιο  στο κέντρο της Κηφισιάς.  Εβδομάδα ελληνικής  μουσικής 
2013:  η  γιορτή  του  ραδιοφώνου  είναι  γεγονός.  Από  τον  SFERA 102,2  και  την 
HELLAS ONLINE: δίπλα σου και στην εβδομάδα ελληνικής μουσικής.
- Το παραπάνω δρώμενο μεταδίδεται αυτούσιο κατά τις ώρες και ενδείξεις  cd: ώρα 
05:59  (ένδειξη  5ου αρχείου  CD1 00:59:54),  ώρα  06:59  (ένδειξη  6ου αρχείου  CD1 
00:59:30), ώρα 08:02 (ένδειξη 8ου αρχείου  CD1 00:02:08), ώρα 09:29 (ένδειξη 9ου 

αρχείου CD1 00:29:00), ώρα 12:59 (ένδειξη 12ου αρχείου CD2 00:59:20), ώρα 16:50 
(ένδειξη  16ου αρχείου  CD2  00:50:57),  ώρα  20:26  (ένδειξη  20ου αρχείου  CD2 
00:26:38), ώρα 21:54 (ένδειξη 21ου αρχείου CD2 00:54:22), ώρα 22:19 (ένδειξη 22ου 

αρχείου CD2 00:19:14), ώρα 23:23 (ένδειξη 23ου αρχείου CD2 00:23:34).
- Επιπλέον, το παραπάνω δρώμενο μεταδίδεται αυτούσιο, προσθέτοντας στο τέλος: 
Α) «με την υποστήριξη της αλυσίδας καταστημάτων MIKEL COFFEE COMPANY, 
κατά την ώρα και ένδειξη  cd: ώρα 08:29 (ένδειξη 8ου αρχείου  CD1 00:29:27), ώρα 
12:31 (ένδειξη 12ου αρχείου  CD2 00:31:31),  ώρα 16:17 (ένδειξη 16ου αρχείου  CD2 
00:17:54), ώρα 17:52 (ένδειξη 17ου αρχείου CD2 00:52:17).
Β) «με την υποστήριξη των καταστημάτων καλλυντικών  SEPHORA, κατά τις ώρες 
και ενδείξεις cd: ώρα 10:07 (ένδειξη 10ου αρχείου CD1 00:07:26), ώρα 11:59 (ένδειξη 
11ου αρχείου  CD1 00:59:22), ώρα 17:23 (ένδειξη 17ου αρχείου  CD2 00:23:24), ώρα 
20:51 (ένδειξη 20ου αρχείου CD2 00:52:11).
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Γ) «απολαύετε υπεύθυνα με την υποστήριξη του SIR EDWARDS (ουίσκι)», κατά τις 
ώρες και ενδείξεις  cd: ώρα 18:03 (ένδειξη 18ου αρχείου  CD2 00:03:36), ώρα 21:23 
(ένδειξη  21ου αρχείου  CD2  00:23:24),  ώρα  22:55  (ένδειξη  21ου αρχείου  CD2 
00:55:57), ώρα 23:50 (ένδειξη 23ου αρχείου CD2 00:50:22).
-  Επιπλέον,  το παραπάνω δρώμενο,  με νύξη στο τέλος στα καταστήματα  MIKEL 
COFFEE COMPANY και  SEPHORA,  αναφέρεται  κατά  τη  διάρκεια  μουσικών 
εκπομπών, στα εξής χρονικά σημεία: ώρα 06:47 (ένδειξη 6ου αρχείου CD1 00:47:35), 
ώρα 16:37 (ένδειξη 16ου αρχείου CD2 00:37:25) και με επιπλέον αναφορά στο ουίσκι 
SIR  EDWARDS:  ώρα  12:07  (ένδειξη  12ου αρχείου  CD2  00:07:56),  ώρα  17:59 
(ένδειξη  17ου αρχείου  CD2  00:59:54),  ώρα  23:28  (ένδειξη  23ου αρχείου  CD2 
00:28:03).
Ενδεικτικά, καταγράφεται αναλυτικά η αναφορά του δρώμενου στην πρωινή εκπομπή 
του σταθμού, με εκφωνητές τους Αρναούτογλου - Κωστάκη - Λιανό: 
06:47 (ένδειξη 6ου αρχείου CD1 00:47:35)
Εκφωνητής: Ξεκινάει πάλι φέτο η εβδομάδα ελληνικής μουσικής του SFERA 102,2.
Εκφωνήτρια: Yeahh, yeahh!
Εκφωνητής: και  της  HELLAS ONLINE φυσικά  γιατί  είναι  χορηγός,  φυσικά, 
χορηγός  η  HELLAS ONLINE,  σ’  αυτή  την  καταπληκτική  προσπάθεια  η  οποία 
συμβαίνει κάθε χρόνο, ανελλιπώς το ραντεβού μας με τους έλληνες καλλιτέχναι, τους 
έλληνες καλλιτέχναι ...
Εκφωνήτρια: Χαμός θα γίνει..
Εκφωνητής: Που θα γίνει όμως φέτο, που θα γίνει;
Εκφωνήτρια:  Φέτος  θα  γίνει  στην  Κηφισιά,  στην  καρδιά  της  Κηφισιάς 
………………………..………………………
Εκφωνήτρια: Μια ολόκληρη εβδομάδα, από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου, από τις 10 
το πρωί, όπως σας είπα, έως τις 10 το βράδυ, ο SFERA και η HELLAS ONLINE θα 
εκπέμπουν  live από το  ειδικά  διαμορφωμένο  στούντιο  στο  κέντρο  της  Κηφισιάς, 
Λεβίδου 2 και Κασσαβέτη. 
Εκφωνητής:  Με  την  υποστήριξη  των  SEPHORA παιδιά  και  της  αλυσίδας 
καταστημάτων CAFE MIKEL έτσι; Θα έχουμε και καφεδάκι ζεστό..
Εκφωνήτρια: Που πίνουμε και τον καφέ μας εμείς κάθε πρωί… μμμ..
Εκφωνητής:  Λευκή σοκολάτα από  MIKEL δεν έχει ξαναυπάρξει  ποτέ σε κανένα 
μαγαζί.
Εκφωνήτρια:Λοιπόν λευκή σοκολάτα, και η ζεστή και η κρύα, είναι… είναι σούπερ.
Εκφωνητής: Εγώ έχω πιει ζεστή, κρύα δεν έχω πιει.
Εκφωνήτρια: Έχω βέβαια να σου πω ότι έχω και άλλη μια αδυναμία στο τσάι που 
έχει γεύση ρόδι και το μάνγκο, αυτά τα δύο, πω πω!
Εκφωνητής: Τσάι ρόδι;
Εκφωνήτρια:  Τσάι  ρόδι  κρύο  και  μάνγκο.  Εκπληκτικά,  αν  είστε  έτσι,  λίγο  της 
υγιεινής, κατάλαβες, εε και δεν θέλετε να πίνετε φουλ καφέ, μπορείτε να πάρετε ένα 
τσάι με γεύση ρόδι ή μάνγκο. Τρομερά, τρομερά! ………………………….
Επίσης, κατά την διάρκεια της εκπομπής με εκφωνήτρια την Γιώτα Τσιμμπρικίδου 
γίνεται αναφορά στα   SEPHORA  :
12:08 (ένδειξη 12ου αρχείου CD1 00:08:54)
Εκφωνήτρια: … και των καταστημάτων καλλυντικών  SEPHORA, που τι σημαίνει 
SEPHORA; Πολλοί λόγοι για να ξεχωρίζουν. Μπαίνεις στα υπέροχα καταστήματά 
τους, τα περπατάς, δε σε ζαλίζει κανείς, ψάχνεις, βρίσκεις τις τελειότερες μάρκες, τις 
πιο γνωστές για τα καλλυντικά σου και βέβαια έχεις, έτσι, μια μεγάλη ποικιλία για να 
διαλέξεις ό,τι θέλεις εσύ και αν έχετε και την κάρτα μέλους, δηλαδή αν είσαστε στο 
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club SEPHORA έχετε και απίστευτα προνόμια, ειδικές τιμές, προσφορές δώρα, και 
αυτά, καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει…
Παρόμοια  αναφορά  γίνεται  και  στο  χρονικό  σημείο:  ώρα  15:12  (ένδειξη  15ου 

αρχείου CD2 00:12:30)
Διαφήμιση χορηγού HOL ΜΑΖΙ ΜΕ SFERA
07:30 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:30:59)
Ο  SFERA 102,2 και η  Hellas Online σου κάνουν δώρο, κάθε μέρα, την καινούρια 
υπηρεσία “HOL DOUBLE PLAY ΕΥΕΛΙΚΤΟ 700”, για να απολαμβάνεις δωρεάν 
εικοσιτεσσάρη ίντερνετ και τηλεφωνία προς αστικά, υπεραστικά αλλά και κινητά για 
έναν ολόκληρο χρόνο, για έναν ολόκληρο χρόνο. Συντονίσου κάθε πρωί 6 με 10, 
στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, της Ράνιας Κωστάκη και του Γιώργου 
Λιανού και κέρδισε την καινούρια υπηρεσία “HOL DOUBLE PLAY ΕΥΕΛΙΚΤΟ 
700” για έναν ολόκληρο χρόνο. Πες SFERA και κέρδισε!
Ίδια αναφορά, μαζί με τον νικητή του παραπάνω διαγωνισμού για το HOL DOUBLE 
PLAY, γίνεται στο χρονικό σημείο: ώρα 23:03 (ένδειξη 23ου αρχείου CD2 00:03:41)
Αναφορά στις ρινικές ταινίες BREATHE RIGHT κατά τη διάρκεια εκπομπών:
07:11 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:11:03)
Εκφωνητής: Τι έχεις βάλει στη μύτη;
Εκφωνητής: Έχεις βάλει εύκαμπτη ρινική ταινία  BREATHE RIGHT αγάπη μου γι’ 
αυτό.
Εκφωνήτρια: Ξέρεις ο Παναγιωτάκης έχει ένα θέμα, έτσι; Ροχαλίζει σαν τρένο…..
Εκφωνητής:  Παιδιά  πάρτε  εύκαμπτες  ρινικές  ταινίες  αν  έχετε  πρόβλημα  με  την 
μυτούλα  σας,  λίγο  έτσι  στραβό  διάφραγμα,  το  ένα  τ’  άλλο,  δεν  μπορείτε  να 
αναπνεύσετε καλά το βραδάκι.. είναι και αυτά τα μπουκώματα λίγο, εε να πούμε, έτσι 
να πούμε συναχωμένοι νιώθετε.. δεν είστε καλά μωρέ, αφού σας βλέπω! Έτσι, βάλτε 
εύκαμπτες  ρινικές  ταινίες  BREATHE  RIGHT  τις  οποίες  τις  βρίσκουμε  στα 
φαρμακεία αλλά δεν είναι  φάρμακο, προσέξτε,  είναι μια μικρή ταινιούλα η οποία 
κολλάει πάνω στο ρουθουνάκι, το ανοίγεις.. παπ… εδώ πάνω, εδώ στο διάφραγμα και 
αυξάνει την ροή του αέρα κατά 31%. 
Εκφωνήτρια: Τέλεια!!
Εκφωνητής:  Οπότε αναπνέουμε, να πούμε, όμορφα, όμορφα… βοηθάει φίλε πάρα 
πολύ. 
Εκφωνητής: Δεν το πίστευα. Έχω βάλει. 
Εκφωνητής: Εγώ νόμιζα ότι θα μ’ ενοχλεί, ότι θα μου τραβάει τη μύτη και τα λοιπά 
αλλά δεν το νοιώθεις καν παιδιά.
Εκφωνητής: Στην αρχή λέω: «ωχ ρε γαμώτο, θα το βάλω αυτό στη μύτη μου και…»
Εκφωνήτρια: Ναι, πως θα φαίνεται, και αυτά, αλλά τελικά είδες;
Εκφωνητής: Πέντε λεπτά, πέντε λεπτάκια.. πέντε λεπτά το άφησα στη μύτη μου και 
μετά πόσο ηρεμία!
Εκφωνήτρια: Ανακούφιση ε;
Εκφωνητής: Δηλαδή, λες και ρουφούσα όλο το δωμάτιο..
Εκφωνήτρια: Παιδιά θα κάνουμε μια δοκιμή. Έχω πάνω στο γραφείο τις ταινίες της 
breathe right.. να πας να τις πάρεις λίγο ρε Παναγιώτη…. 
Εκφωνητής: Θα αλλάξει και η φωνή μας.
Εκφωνήτρια: Ναι θα δείτε, θα δείτε διαφορά.
Εκφωνητής: Ναι. Θα είμαστε έτσι: «τώρα αναπνέω..».
Εκφωνήτρια:  Ναι. Και ξέρεις τι; Δοκιμάστε το, εντάξει εμείς δεν το προτείνουμε 
τώρα τυχαία… κάντε λίγο τη δοκιμή και θα δείτε ότι έχουμε δίκιο!
Εκφωνητής: Υπάρχει λόγος σοβαρός (το λέει τραγουδιστά).
Επίσης αναφέρεται στο παρακάτω χρονικό σημείο:
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07:45 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:45:18) 
Εκφωνητής:  (χειροκροτήματα) Γεια σου Νάνση!!! Με την  breathe right ταινιούλα 
σου!...
Εκφωνητής: Πάρε μια βαθιά ανάσα, να δω..
Εκφωνητής: Αχχ, ανάσαινε παιδιά, έχει βάλει ρινική ταινία BREATHE RIGHT που 
είναι στα φαρμακεία αλλά δεν είναι φάρμακο, έτσι; Και αυξάνει την ροή του αέρα 
κατά 31%.
Αναφορά στο εμπορικό κέντρο SMART PARK κατά τη διάρκεια εκπομπής:
07:11 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:11:46)
Εκφωνητής:  Εγώ προσωπικά που δεν δουλεύω το βράδυ παιδιά, το απόγευμα δεν 
ξέρω τι θα κάνω, θα πάω στο SMART PARK
Εκφωνήτρια: Να πας..
Εκφωνητής: Θα πάρω γυναίκα, παιδιά, να πάω στο SMART PARK. Υπάρχει λόγος 
σήμερα,  δεν  σας  το  λέω  επειδή  απλά  είναι  35.000  τετραγωνικά  μέτρα,  έχει  τα 
καλύτερα  brand names μέσα, μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, μπορείς να πιείς το 
καφεδάκι  σου  μέσα  στους  εσωτερικούς  χώρους,  όμορφους  διαμορφωμένους,  σε 
εξωτερικούς επίσης να κάνεις τις βολτίτσες, να πας τα παιδιά στις νεροτσουλήθρες..
Εκφωνητής: Όχι στις νεροτσουλήθρες, σε κανονικές τσουλήθρες…
Εκφωνητής:  Έτσι κάτι τραμπάλες, κάτι αυτά, τα χώνεις εκεί πέρα και ηρεμείς. Τα 
κοιτάζεις, να πούμε, στην ασφάλεια.
Εκφωνήτρια: Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα που θα με πας..
Εκφωνητής: Συγκεκριμένα σήμερα παιδιά μπορείτε να πάτε, σας προτείνω να πάτε 
στο SMART GALLERY..
Εκφωνήτρια: Γιατί όμως;
Εκφωνητής:  … που μιλάμε για 1.200 τετραγωνικά με τις δημοφιλέστερες μάρκες 
ελληνικής  γυναικείας  μόδας,  όπως  “RAXEVSKY”,  “LYNNE”,  “ATTRATTIVO’, 
“ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ”, “MY SECRET CLOSET BY REGALINAS”, “MAT FASHION”, 
Εκφωνήτρια: Ναι γιατί σήμερα ανοίγει ε;
Εκφωνητής: Ναι..
Εκφωνήτρια: … σήμερα ανοίγει το SMART GALLERY
Εκφωνητής:  … σήμερα  ανοίγει  ναι,  “MY TIFFANY”,  “ΑΝΝΑ  ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ’,   “ANY PEARL”,  LELLI KELLY”  και  φυσικά  υπάρχει  και  το 
SMART CHRISTMAS BOOK FESTIVAL, έτσι, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω 
Χριστουγέννων στην πλατεία του SMART PARK και για όλο το Δεκέμβριο θα βρείτε 
4.000 τίτλους βιβλίων απ’ τους μεγαλύτερους εκδότες..
Εκφωνήτρια: Ουάου!!
Εκφωνητής: … σε τιμές προσφοράς από 50% έως και 90% της αρχικής αξίας. Οπότε 
αξίζει παιδιά, γιατί αγαπάτε το βιβλίο, γιατί σας ηρεμεί τώρα μέσα στις γιορτές ένα 
βιβλιαράκι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι;
Εκφωνητής: Ναι, ναι..
Εκφωνητής: … αυτοσυγκεντρώνεσαι εντάξει.. μέχρι να ψηθούν οι κουραμπιέδες. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εμπορικού κέντρου SMART PARK, μαζί με τα 
καταστήματα  του  SMART GALLERY και  το  SMART CHRISTMAS BOOK 
FESTIVAL αναφέρονται και εκθειάζονται επίσης στη διάρκεια της ίδιας εκπομπής, 
κατά την ώρα 09:45 (ένδειξη 9ου αρχείου CD1 00:45:50).
Αναφορά στην    COSMOTE  : Υπηρεσία    SPOTIFY   (στο πλαίσιο του χρόνου των   
διαφημίσεων)
07:35 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:35:04). 
Είναι το SPOTIFY NEWS από τον SFERA 102,2 και την COSMOTE. 
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- Χα! Με το SPOTIFY ανακαλύπτω τραγούδια που ακούει η Κατερίνα στο γραφείο, 
που ο φίλος της είναι  dj και παίρνω ιδέες από την ξαδέρφη της κολλητής μου, που 
είναι  φανατική  των  Rolling Stones,  και  που  τα  έχει  με  έναν  τύπο  που  είναι 
κολλημένος με τον Παντελή Παντελίδη, ακούει  συνέχεια το νέο του τραγούδι,  το 
τσεκάρω στο SPOTIFY … άσε που το ίδιο το τραγούδι το ακούει με μανία ο κούκλος 
στο γυμναστήριο, τον βρήκα και αυτόν στο SPOTIFY … μάλλον χθες έκλαιγε την 
μοίρα του ακούγοντας  Bryan Adams. Με το SPOTIFY, τη δημοφιλέστερη μουσική 
υπηρεσία στον κόσμο, μοιράζεσαι την αγαπημένη σου μουσική με τους φίλους σου, 
στο  facebook,  στο  twitter,  στο  blog σου  ή  μέσω  email.  Μπες  τώρα  στο 
www  .  cosmote  .  gr  /  spotify  ,  ενεργοποίησε το  SPOTIFY PREMIUM στην  COSMOTE 
και απόλαυσε απεριόριστη μουσική, εντελώς δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες και 
δωρεάν  streaming. Για περισσότερα SPOTIFY NEWS μείνετε συντονισμένοι  στον 
SFERA 102,2.
Αναφορά στη   NHS  :   NEW     HEALTH     SYSTEM   κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
07:43 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:43:00)
Εκφωνήτρια: Εγώ όμως έχω είδηση, έχω είδηση καλή, γι’ αυτό θέλω να σας αλλάξω 
το  θέμα.  Έχω είδηση που έχει  να  κάνει  με  το  θέμα της  υγείας.  Και  έχω να  σας 
προτείνω κάτι που ήρθε τώρα και στην Ελλάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι 
πους σας το παρουσιάζουμε εμείς, για να μην έχετε τέτοια άγχη και να μπορείτε να 
κάνετε έγκαιρα και τις εξετάσεις σας και τα  check up σας και αν συμβεί κάτι, και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, να μπορέσετε 
να  επισκεφτείτε  κάποια  από  τις  μεγαλύτερες  κλινικές  ή  τέλος  πάντων  από  τα 
μεγαλύτερα  νοσοκομεία…  εεε  πρόσβαση  και  σε  παιδιατρικές  κλινικές  των 
μεγαλύτερων νοσοκομειακών ομίλων στην Ελλάδα, που λειτουργούν εικοσιτέσσερις 
ώρες  το  εικοσιτετράωρο  και  αντιμετωπίζουν  άμεσα  και  αποτελεσματικά  το 
οποιοδήποτε  περιστατικό  υγείας,  δικό  σας,  εντελώς  δωρεάν,  αν  βέβαια  έχετε 
προτιμήσει και εσείς το κορυφαίο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, το  NHS, “NEW 
HEALTH SYSTEM”, έτσι; 
Εκφωνητής: NEW HEALTH SYSTEM! 
Εκφωνήτρια: Πρόκειται για το κορυφαίο σύστημα πρωτοβάθμιας, όπως σας είπα, 
υγείας  το  οποίο  ήρθε  τώρα  και  στην  Ελλάδα.  Η  NEW HEALTH SYSTEM σε 
σύμπραξη και  με  τους  μεγαλύτερους  νοσοκομειακούς  ομίλους  και  με  επιλεγμένα 
ιατρικά κέντρα και  ιατρεία  δημιούργησαν ένα σύστημα υγείας  για πλήρη κάλυψη 
πρωτοβάθμιας  περίθαλψης στα πρότυπα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.  Να 
σας πω ότι η NHS καλύπτει τα μέλη της με απεριόριστες, όπως σας είπα, και δωρεάν 
ιατρικές  επισκέψεις,  διαγνωστικές  εξετάσεις  και  ετήσιο  προληπτικό  έλεγχο  στα 
μεγαλύτερα  ιδιωτικά  νοσηλευτικά  ιδρύματα,  καθώς  και  σε  επιλεγμένα  δίκτυα 
ιδιωτικών  ιατρείων,  οδοντιατρικών,  οφθαλμολογικών,  φυσικοθεραπευτικών  και 
λογοθεραπευτικών κέντρων, έτσι;
Εκφωνητής: Έτσι, έτσι. Και ενδεικτικά να αναφέρουμε, παιδιά, ότι οι τιμές ξεκινάνε 
από 115 ευρώ το άτομο, ετήσιο…
Εκφωνήτρια: Για έναν χρόνο, έτσι;
Εκφωνητής:  …  και  αν  κάνετε  οικογενειακό,  που  σημαίνει  ότι  βάζετε  και 
προστατευόμενα μέλη, ξεκινάνε από 55 ευρώ το άτομο. Για όλη τη χρονιά παιδιά, 
όλη η πρωτοβάθμια περίθαλψή σας. 
Εκφωνήτρια: Και να σας πούμε ότι όλες αυτές οι άμεσες ιατρικές υπηρεσίες είναι 
και  για  ασφαλισμένους  σε  δημόσιο  φορέα  αλλά  και  για  ανασφάλιστα  άτομα  και 
οικογένειες.
Εκφωνητής: Πολύ βασικό αυτό, πολύ βασικό.
Εκφωνήτρια: 2155155155, 2155155155…
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Εκφωνητής: Ααα, χτυπάνε και τα τηλέφωνα!
Εκφωνήτρια: … και newhealthsystem.gr, να μπείτε και να τσεκάρετε τι ακριβώς σας 
προτείνουμε εδώ και αρκετές μέρες. NHS τώρα και στην Ελλάδα. Τώρα και η Νάνσυ 
Αντωνίου στο στούντιο του SFERA 102,2.
Παρόμοιες αναφορές γίνονται και στα χρονικά σημεία:  ώρα 18:19 (ένδειξη 18ου 

αρχείου CD2 00:19:52), ώρα 19:55 (ένδειξη 19ου αρχείου CD2 00:55:41).
Αναφορά στη HOL - με μορφή διαγωνισμού, χωρίς αναφορά σε χρέωση   SMS   -   
κατά τη διάρκεια εκπομπής:
07:55 (ένδειξη 7ου αρχείου CD1 00:55:40)
Εκφωνήτρια: Αλλά ο Γιώργος πρέπει να ανακοινώσει στον κόσμο, γιατί είναι οκτώ 
παρά πέντε, το διαγωνισμό…
Εκφωνητής:  …  λοιπόν  δίνουμε  όπως  κάθε  μέρα  μια  ετήσια  συνδρομή,  έτσι, 
HELLAS ONLINE ΕΥΕΛΙΚΤΟ των 700 λεπτών. Που τι σημαίνει αυτό; 24 ίντερνετ 
mbps, όλος ο εξοπλισμός ο απαραίτητος για να δουλεύει φυσικά στο σπιτάκι σας και 
φυσικά 700 λεπτά χρόνου ομιλίας προς αστικά, υπεραστικά αλλά και κινητά,  τον 
οποίο  τον  οποίο  τον  διαθέτετε  εσείς  όπως  ακριβώς  θέλετε…  Όπως  θέλετε,  έτσι; 
Μιλάτε πιο πολύ σε κινητά; Βάζετε περισσότερο χρόνο να μιλάτε στα κινητά. Είναι 
απλό και κερδίζετε όλη αυτή τη σύνδεση για ένα χρόνο..
Εκφωνήτρια:  Δεν  πληρώνετε  τίποτα,  δηλαδή  για  έναν  ολόκληρο  χρόνο  έχετε 
λογαριασμό που είναι το ρεύμα, το σταθερό και το νερό, έτσι δεν είναι;
Εκφωνητής: Ε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα..
Εκφωνήτρια: Λοιπόν, αλλά για το σταθερό σας το τηλέφωνο, δηλαδή την τηλεφωνία 
σας και το ίντερνετ, εμείς μπορούμε για ένα χρόνο να σας πάρουμε αυτό το άγχος, 
την έννοια..
Εκφωνητής: Αυτό το λύσαμε!
Εκφωνήτρια: … γιατί η HELLAS ONLINE μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, μέσα από 
το πρωινό του  SFERA, αυτό το δώρο μεγάλης αξίας, καθημερινά το διεκδικείτε με 
ένα  μηνυματάκι,  παίρνετε  μέρος  στο  διαγωνισμό,  γράφετε:  SFERA κενό, 
ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54777 και όταν κληρωθείτε, εκεί στις παρά δέκα, 
τι πρέπει να γίνει Γιώργο;
Εκφωνητής: Θα πρέπει να σας πάρουμε τηλέφωνο, να μας πείτε κατευθείαν SFERA 
και  όχι  καλημέρα.  Έτσι  θα  κερδίσετε  την  ετήσια  συνδρομή  HELLAS ONLINE 
ΕΥΕΛΙΚΤΟ των 700 λεπτών.. καταπληκτικό δώρο!
Αναφορά στο   CAF  É   MIKEL   κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
08:14 (ένδειξη 8ου αρχείου CD1 00:14:28)
Εκφωνητής:  …  μου  έχουν  φέρει  έναν  καφέ  τρομερό  freddo,  ο  Παναγιώτης  τον 
έφερε… mikel λέει..
Εκφωνήτρια: Πήγε στο Περιστέρι σήμερα ο Παναγής, να το ξέρεις!
Εκφωνητής:  Πίνω πρώτη φορά από αυτό το  café… εγώ δεν πίνω καφέδες ζεστούς 
και τα λοιπά, είναι πολύ ωραίος όμως ρε φίλε, γενικά… είναι πολύ καλός αυτός, café 
mikel…
Αναφορά  στο  εστιατόριο  ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ,  στο  Μαρούσι,  κατά  τη  διάρκεια 
εκπομπής:
09:47 (ένδειξη 9ου αρχείου CD1 00:47:23)
Εκφωνήτρια: Σήμερα που είναι Παρασκευή, αλλά και κάθε μέρα, έχω μια πολύ καλή 
πρόταση για εσάς που δεν έχετε χρόνο, καθόλου για τίποτα. Και για να μαγειρέψετε 
αλλά και για να φάτε πραγματικά νόστιμο σπιτικό φαγητό που να θυμίζει μαμά.
Εκφωνητής: Το ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ θα πεις τώρα.
Εκφωνήτρια: Εγώ αφού ξέρεις ότι έχω τρέλα…  εγώ κάθε μέρα τρώω εκεί.
Εκφωνητής: Όλοι έχουμε...
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Εκφωνήτρια:  …  είτε  παραγγέλνω  είτε  πηγαίνω  από  εκεί.  Να  σας  πω  ότι  το 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, το οποίο ήταν στους Αμπελόκηπους, και το ξέρετε εσείς που ζείτε 
εκεί  κοντά,  έχει  μεταφερθεί  στο  Μαρούσι.  Συγκεκριμένα  στην  Κηφισίας  70  και 
Πάρνωνος… εεε το τηλέφωνο είναι το 2106120808… 6120808, σημειώστε το γιατί 
μπορείτε  να  κάνετε  τις  παραγγελίες  σας  και  τηλεφωνικά  και  αν  θέλετε  να  φάτε 
φαγητό της  μαμάς και  οικονομικά  και  πολύ πολύ νόστιμο… εγώ κάθε μέρα εκεί 
τρώω. Να σας πω ότι είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6.. και τώρα 
έχω  κάποιες  πληροφορίες  ότι  θα  γίνει  κάτι  και  τις  βραδινές  ώρες  οπότε  το 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ θα είναι στη ζωή μας για τα καλά.
Εκφωνητής: Μάλιστα
Εκφωνήτρια: Εγώ θα φάω σήμερα, ξέρεις τι, Γρηγόρη;
Τι κάτσε λίγο γιατί..
Ντολμαδάκια αυγολέμονο.
Να φας!
Και κάνουν και μια τέλεια πολίτικη τρομερή! Και έχουν και μια πορτοκαλόπιτα στο 
τέλος που άμαν…! Βάζουν και λίγο εκεί γιαουρτάκι και γίνεται χαμός στο τέλος!
Ναι..
Στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, να πας και εσύ να φας, πάω και εγώ μετά να φάω.
Αναφορά στο  πρόγραμμα    CU     STUDENTS     EXCLUSIVE   της    VODAFONE   &   
στα   STARBUCKS   κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
10:19 (ένδειξη 10ου αρχείου CD1 00:19:45)
Εκφωνήτρια: …. και να σας θυμίσω ότι το CU STUDENTS EXCLUSIVE γκαζώνει 
και σας δίνει 1000 λεπτά προς όλα τα δίκτυα και 200  megabytes μόνο με 5 ευρώ, 
επιπλέον  κάθε  μήνα  600  λεπτά  δωρεάν  και  αυτόματα  και  πάτε  σε  όποιο 
STARBUCKS θέλετε  για να έχετε  1 + 1,  δηλαδή σας κερνάει  καφεδάκι  ή όποιο 
ρόφημα θέλετε. Στέλνετε STARBUCKS στο 54646 και παίρνετε έναν μαγικό κωδικό 
και με αυτόν απολαμβάνετε ένα ακόμη ρόφημα, έτσι, υπέροχο.
Αναφορά στα καταστήματα   SWATCH   κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
10:56 (ένδειξη 10ου αρχείου CD1 00:56:35)
Εκφωνήτρια:  ….  να  όμως  τι  δεν  θέλω  να  χάσετε!  Σημειώστε  λίγο,  για  να  σας 
βλέπω…  5,  6,  7,  12  και  13  Δεκεμβρίου:  αυτές  είναι  οι  ημερομηνίες..  θέλω  να 
βρεθείτε  σ’  ένα  από  τα  καταστήματα  SWATCH  στην  Ερμού,  στην  Πλάκα,  στο 
Κολωνάκι, στην Ομόνοια, στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι και 
αν φοράτε.. μπορεί να είσαστε σπορ ντυμένοι, να είσαστε très chic, να είσαστε με τα 
πολύ καλά σας, να είσαστε με τα πολύ σπορ σας, με τα πολύ ροκ σας, ανάλογα με το 
τι φοράτε εκεί στα καταστήματα SWATCH υπάρχει ένα μεγάλο touch screen laptop, 
το οποίο σας φωτογραφίζει και σας λέει ποιο ρολόι σας ταιριάζει! Ποιο SWATCH 
από  τη  συλλογή  φθινόπωρο-χειμώνας  2013-2014… και  θα  κληρωθούν  30  τέτοια 
SWATCH! Θέλω τρελά, θέλω πολύ.. θέλω να παίξω πολύ γιατί είναι διασκεδαστικό 
παιχνίδι και πολύ μοδάτο. Να βρεθείτε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα αυτά, η 
κλήρωση η μαγική θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου και δεν ξέρω ποιοι θα είσαστε οι 30 
πιο τυχεροί.. ε, να πάτε, να παίξετε, να το ευχαριστηθείτε! 
Επίσης,  αναφορά  στα  καταστήματα  SWATCH,  με  παρόμοιο  λεκτικό,  γίνεται  και 
κατά τη διάρκεια άλλης εκπομπής, στο εξής χρονικό σημείο: ώρα 17:40 (ένδειξη 17ου 

αρχείου CD2 00:40:48).
Αναφορά σε θεατρική παράσταση στο θέατρο ΑΜΙΡΑΛ - με μορφή διαγωνισμού 
- κατά τη διάρκεια εκπομπής:
11:09 (ένδειξη 10ου αρχείου CD1 00:09:26)
Εκφωνήτρια: …. "Η ΜΑΜΑ ΕΙΠΕ ΜΗ”! Θα πάμε θέατρο; Ε, ναι, γιατί πως αλλιώς; 
Και  έχω  διπλές  προσκλήσεις  για  εσάς,  "Η  ΜΑΜΑ  ΕΙΠΕ  ΜΗ”,  για  να 
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καταχειροκροτήσετε τη Μάρθα Καραγιάννη, τη λατρεμένη, μαζί της Νίνα Λοτσάρη, 
Μίνα Ορφανού, Λίλη Τσεσματζόγλου και Αιμίλιος Ράφτης. "Η ΜΑΜΑ ΕΙΠΕ ΜΗ” 
στο θέατρο ΑΜΙΡΑΛ. Παίρνετε το κινητό στα χέρια σας, γράφετε σφαίρα, αφήνετε 
κενό, γράφετε ΑΜΙΡΑΛ, το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε τα μηνύματα στο 54777. 
Δύο  διπλές  προσκλήσεις  θα  σας  δώσω και  μάλιστα  για  βράδυ  Σαββάτου,  οπότε 
καταλαβαίνετε, εξαιρετική έξοδος αυτή!
11:24 (ένδειξη 11ου αρχείου CD1 00:24:51)
Εκφωνήτρια:  …. Εμμανουήλ Λουρετζάκης και Αντωνία Τζανετουλάκου,  θα πάτε 
θέατρο! "Η ΜΑΜΑ ΕΙΠΕ ΜΗ”. Και θα περάσετε και πάρα πολύ καλά.
Φιλανθρωπική  δράση  σταθμού:  SUPERGIFTME.GR  -  ΧΩΡΙΑ  SOS 
(αναφέρεται κατά τη διάρκεια εκπομπής):
11:10 (ένδειξη 10ου αρχείου CD1 00:10:01)
Εκφωνήτρια:  …. τώρα τι  άλλο εξαιρετικό  θέλω να κάνετε;  Supergiftme.gr/sfera, 
χαίρομαι  πάρα  πολύ  που  σας  συναντάω  εκεί  μέσα.  Γιατί  έτσι  και  αλλιώς  το 
Supergiftme, τώρα, εν όψει εορτών είναι. Τι να λέμε τώρα; Ο σωστός τρόπος για να 
πάρετε δωράκι σε αυτούς που αγαπάτε και πραγματικά να τα θέλουν τα δώρα αυτά… 
και να βάλετε και όλη την παρέα στο κόλπο! Supergiftme.gr λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, 
αλλά και παρέα με  SFERA 102,2 θα δώσουμε πολλά δώρα, πολύ χαρά στα παιδιά 
εκεί στα παιδικά χωριά SOS. Θέλω να μπείτε, θέλω να δώσετε κάτι, ό,τι θέλετε εσείς. 
Θέλω όμως να γράψετε και την ευχή σας. Ό,τι προσφέρετε, ό,τι δίνεται για όλη αυτή 
την ενέργεια του SFERA 102,2, εεε κανείς δεν θα μάθει το ποσό, το τονίζω αυτό γιατί 
είναι πολύ σημαντικό. 
Η παραπάνω φιλανθρωπική δράση του σταθμού αναφέρεται  και  σε άλλα χρονικά 
σημεία, όπως: ώρα 11:31 (ένδειξη 11ου αρχείου CD1 00:31:34), ώρα 12:23 (ένδειξη 
12ου αρχείου CD2 00:31:42). 
Αναφορά στη   VODAFONE   κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
11:10 (ένδειξη 10ου αρχείου CD1 00:10:43)
Εκφωνήτρια:  ….  και  όσο  ξεκινάει  ο  Σάκης  Ρουβάς,  θυμηθείτε  λίγο  1399, 
προσωπικός σύμβουλος εξυπηρέτησης μόνο από την  VODAFONE, μόνο για τους 
επαγγελματίες και είμαστε ήσυχοι. Με ένα τηλεφώνημα και μόνο στο 1399, το ξέρετε 
καλά και το επιλέγετε.
11:41 (ένδειξη 11ου αρχείου CD1 00:41:44)
Εκφωνήτρια:  ….  Υπάρχει  νέα  μόδα  το  ξέρετε  έτσι;  Στο  business outfit…  ααα 
βεβαίως! Μιλάμε για triple phase κοστουμάκι από το Δημητράκη! Λοιπόν, τώρα πια 
τα ΄χετε όλα όπως πρέπει. Σταθερό με ίντερνετ αλλά και κινητό, μόνο από 45 ευρώ το 
μήνα, σε ένα λογαριασμό και με προσωπικό σύμβουλο εξυπηρέτησης. Αυτή είναι η 
πιο ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας, μόνο από τη VODAFONE!
Αναφορά  στα  ζαχαροπλαστεία    FRESH   -  με  μορφή  διαγωνισμού  -  κατά  τη   
διάρκεια εκπομπής:
11:24 (ένδειξη 11ου αρχείου CD1 00:24:30)
Εκφωνήτρια:  Που  θα  πούμε  happy birthday;  Και  συγκεκριμένα  happy SFERA 
FRESH birthday!  Δεν  ξέρω…  μέχρι  στιγμής  βλέπω  κάποια  μηνύματα.  Λοιπόν, 
SFERA κενό γενέθλια, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54777, για εσάς που σήμερα 
έχετε, έτσι, μια ιδιαίτερη μέρα γενεθλίων, για να δούμε ποιος θα έχει την τούρτα από 
τα FRESH δική του για να σβήσει τα  κεράκια.
Νικητής  διαγωνισμού  μηχανής  καφέ  TASSIMO,  με  αναφορά  σε  εταιρείες 
LACTA, ΠΑΥΛΙΔΗΣ κ.α.:
12:23 (ένδειξη 12ου αρχείου CD1 00:23:25)
Εκφωνήτρια:  …  (ο  νικητής)  παίρνει  την  μόλις  πλήρως  αυτόματη  μηχανή 
ροφημάτων, χάρις στην έξυπνη λειτουργία  barcode, δηλαδή  TASSIMO…. Είναι η 
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Βίκη  Τσούστου!  Μπράβο  στην  Βίκη!  Καταλαβαίνεις  τι  έχεις!...  είσαι  σούπερ 
τυχερή… θα παίζεις με JACOBS, LACTA, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, TWININGS, όλες αυτές οι 
μάρκες, όλες αυτές οι, πώς να το πω… εγγυημένης απόλαυσης γνωστές εταιρείες για 
σένα, με TASSIMO. Και αφήνεις όλες τις επιλογές ανοικτές… χαμός θα γίνει!
Αναφορά στο   site   www.cheapis.gr και σε προσφορές υπηρεσιών μέσα από αυτό   
(εστιατόριο, θέατρο κλπ), κατά τη διάρκεια εκπομπών:
12:41 (ένδειξη 12ου αρχείου CD2 00:41:13)
Εκφωνήτρια: … Λοιπόν, επειδή μιλάμε και για φαγητό τώρα, να κοίτα πως κολλάνε 
τα πράγματα… κάνετε ένα κλικ στο  CHEAPIS.GR, ψάξτε να βρείτε το  GOLDEN 
PNOENIX και μυηθείτε στις γεύσεις της Κίνας. Απολαύστε μόνο με 19 ευρώ ένα 
γεύμα για δύο άτομα, εσείς επιλέγεται τι ακριβώς θα έχει το πιάτο σας, τα πιάτα σας  
δηλαδή… και θα πάτε στα αυθεντικά εστιατόρια GOLDEN PNOENIX δηλαδή, στην 
Κηφισιά,  Κεφαλάρι,  Γλυφάδα και  όλο αυτό;  Για εσάς και γι’  αυτόν που αγαπάτε 
μόνο με  19 ευρώ. Και αφού σας πήγα και εκεί μέσα από το CHEAPIS.GR…
17:40 (ένδειξη 17ου αρχείου CD2 00:40:53)
Εκφωνητής:  … πάμε και στο  CHEAPIS.GR και τι βρήκαμε;  Βρήκαμε κάτι πολύ 
πολύ όμορφο… «Ως την άκρη του ονείρου», έτσι λέγεται. Θα μας ταξιδέψει ο θίασος 
ΑΒΑΝΤΙ σε σκηνοθεσία και Κέλλυ Σταμουλάκη, μουσική Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και 
ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκκα, στην παιδική σκηνή του ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ. Εισιτήριο γενικής εισόδου για 2 άτομα, προσέξτε,  12 ευρώ,  μόνο 12 
ευρώ. Είναι τρομερές οι προσφορές του  CHEAPIS και στην κατηγορία θέατρο θα 
βρείτε αυτή την υπέροχη παράσταση με 12 ευρώ για 2 άτομα. «Ως την άκρη του 
ονείρου»,  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΜΟΥΣΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ.  Αυτά  και  άλλα  πολλά  στο 
CHEAPIS.GR.
21:09 (ένδειξη 21ου αρχείου CD2 00:09:54)
Εκφωνητής: … εδώ όμως απολαμβάνουμε και τη συντροφιά του CHEAPIS.GR που 
καθημερινά  μας  φροντίζει  με  τα  καλύτερα  deals σε  θέαμα,  φαγητό,  διασκέδαση, 
ταξίδια, ομορφιά, υγεία, υπηρεσίες και προϊόντα. Και για εσάς που θα επιλέξετε να 
διασκεδάσετε στο ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, να ξέρετε ότι στο CHEAPIS.GR 
θα  βρείτε  εξαιρετικές  προσφορές  για  το  μοναδικό  αυτό  πρόγραμμα  που  μας 
παρουσιάζει  για  αυτή  τη  σαιζόν  το  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΜΟΥΣΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ,  όπως  για 
παράδειγμα,  ας  πούμε,  «Τα τραγούδια του πατέρα μου»,  από τέσσερις  γιούς,  στο 
ΓΥΑΛΙΝΟ  ΜΟΥΣΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ.  Χάρης  Βαρθακούρης,  Στέλιος  Διονυσίου, 
Δημήτρης  Κόκοτας  και  Γρηγόρης  Μπιθικώτσης,  με  γενική  είσοδο  με  ποτό,  δύο 
ατόμων  παρακαλώ,  15  ευρώ.  Μπορείτε  να  βρείτε  πολλές  ακόμα  προσφορές. 
Μπαίνετε εσείς στο CHEAPIS.GR και ανάλογα με τη διάθεσή σας επιλέγετε και την 
προσφορά. 
22:11 (ένδειξη 22ου αρχείου CD2 00:11:32)
Εκφωνητής: … εδώ πάντα όμως και το CHEAPIS.GR, «δες την καλά και φτηνά»… 
και μάλιστα η απόλαυση, προσέξτε, συνεχίζεται… 9,90 ευρώ για ένα πλήρες γεύμα, 
δύο ατόμων, της επιλογής σας, στο όμορφο περιβάλλον του PALMIE BISTRO σε 
Ίλιον, Νέο Ηράκλειο, Κεφαλάρι αλλά και στην Πλατεία Κάραβελ.   
23:12 (ένδειξη 23ου αρχείου CD2 00:12:22)
Εκφωνητής: … εδώ πάντα μαζί μας είναι και το CHEAPIS.GR, το έχετε μάθει πια, 
«δες  την  καλά και  φτηνά»… και  μάλιστα  σας  έχω και  πολύ ωραία πρόταση στο 
θέατρο ΧΩΡΑ για να δείτε "Τα μούτρα". Με 2 ευρώ κερδίζεται έκπτωση 44% και 
γνωρίστε  "Τα  μούτρα"  που  έρχονται  στο  θέατρο  χώρα  για  να  μας  δείξουν  τι 
συμβαίνει  όταν  οι  ξενέρωτοι,  ξέρετε,  πέφτουν  για  ύπνο  ενώ  οι  διψασμένοι  για 
στρίμωγμα παίρνουν σβάρνα τα νυχτομάγαζα. Εισιτήριο γενικής εισόδου 10 ευρώ το 
άτομο… περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο www  .  cheapis  .  gr  . 
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23:54 (ένδειξη 23ου αρχείου CD2 00:54:36)
Εκφωνητής: … εδώ όμως ήταν και το CHEAPIS.GR, «δες την καλά και φτηνά», με 
ένα από τα μεγαλύτερα site εκπτωτικών αγορών στην Ελλάδα, με εκπτώσεις έως και 
90% σε ταξίδια, φαγητό, ομορφιά, διασκέδαση, υγεία, προϊόντα αλλά και υπηρεσίες.
Αναφορά   σε  προγράμματα  κινητής  τηλεφωνίας  της  COSMOTE,  όπως  το 
WHAT  ’  S     UP  , κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
13:12 (ένδειξη 13ου αρχείου CD1 00:12:26)
Εκφωνήτρια:  …  Γενικά  περνάμε  πάρα  πολύ  καλά  όταν  είμαστε  καλά  και  όταν 
έχουμε  και  τους  φίλους  μας  γύρω  μας… και  όταν,  ας  πούμε,  δεν  μπορούμε,  τι 
κάνουμε;  Μιλάμε στο τηλέφωνο μαζί  τους.  Και  το ‘χω πει πολλές  φορές πως το 
τηλέφωνο με τους φίλους είναι αγχολυτικό, είναι ψυχοθεραπεία… Δεν γίνεται λοιπόν 
να πληρώνεις, δεν γίνεται να πληρώνεις πολλά χρήματα.. απλά δεν γίνεται! Για αυτό 
τον λόγο οι φίλοι μας πρέπει να έχουν WHAT’S UP… Εμείς έχουμε, πρέπει να ‘χουν 
και  κείνοι.  Οπότε  με  το  ανανεωμένο  WHAT’S UP APPLICATION βλέπουμε 
αυτόματα  ποιο  φίλοι  μας  είναι  μέσα  στην  παρέα  WHAT’S UP,  ελέγχουμε  το 
υπόλοιπο  του  λογαριασμού  μας,  ανανεώνουμε  το  χρόνο  ομιλίας  μας  και 
ενεργοποιούμε όποια υπηρεσία του  WHAT’S UP θέλουμε, πάρα πολύ γρήγορα και 
απλά, όπου και αν βρισκόμαστε.
13:56 (ένδειξη 13ου αρχείου CD1 00:56:51)
Εκφωνήτρια: …  Σημασία  έχει  ότι  με  την  COSMOTE,  και  τα  προγράμματα 
συμβολαίου  COSMOTE απεριόριστα,  όλοι  μπορούν  να  έχουν  απεριόριστη 
επικοινωνία μόνο από 20 ευρώ το μήνα και επίσης μπορούν να έχουν και επιπλέον 
έκπτωση από 20% έως 40% στο πάγιο κρατώντας τη συσκευή τους σε οικογενειακό 
πακέτο. Αυτό μας συμφέρει όλους, εγώ γι’ αυτό σας το είπα. 
Παρόμοιες αναφορές γίνονται και στα χρονικά σημεία:  ώρα 14:10 (ένδειξη 14ου 

αρχείου CD2 00:10:55), ώρα 14:59 (ένδειξη 14ου αρχείου CD2 00:59:00). ώρα 15:55 
(ένδειξη 15ου αρχείου CD2 00:55:00).
Αναφορά  στην FREZIDER  M   κατά τη διάρκεια εκπομπής:  
14:25 (ένδειξη 14ου αρχείου CD2 00:25:30)
Εκφωνήτρια: … Η FREZIDERM, που τόσα χρόνια φροντίζει τα παιδιά παρέχοντας 
ασφαλή και  αποτελεσματικά προϊόντα για την καθημερινή τους περιποίηση, τώρα 
εγκαινιάζει  μια  νέα  εποχή  και  παρουσιάζει  μια  θεατρική  παράσταση  που 
δημιούργησε αποκλειστικά για τα πιτσιρίκια, με ελεύθερη είσοδο. Θα είναι οι ήρωες 
της  Frezyland,  μιας  χώρας  μαγική,  ένα  θεατρικό  έργο… το οποίο  θα  ανέβει  στο 
θέατρο Ακαδήμεια… είναι στην Ακαδημία Πλάτωνος σε ένα κύκλο παραστάσεων, 
σημειώστε  το  αυτό,  οι  οποίες  θα  πραγματοποιούνται  κάθε  Σάββατο  από  τις  7 
Δεκεμβρίου του ’13 έως 18 Ιανουαρίου του ’14, 11:30 το πρωί.  
Αναφορά  στην   LG   και το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει, κατά   
τη διάρκεια εκπομπής:
17:59 (ένδειξη 17ου αρχείου CD2 00:59:01)
Εκφωνητής:  … Αν αναθεωρήσετε σε σχέση με το κινητό, μην αγχώνεστε, έχουμε 
την  LG, η  οποία έχει  το πρόγραμμα ανταλλαγής «ΘΕΛΩ  LG G2». Μπορείτε,  αν 
έχετε smartphone, να ζήσετε την εμπειρία χρήσης του νέου SMARTPHONE LG G2 
για ένα μήνα και στη συνέχεια να αποφασίσετε εν θέλετε να το κρατήσετε χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση και καμία άλλη διαδικασία ή αν θέλετε το επιστρέφετε. 
Έτσι λοιπόν αυτή η ευκαιρία είναι μόνο για 100 τυχερούς που θα συμμετάσχουν στις 
καθημερινές  κληρώσεις  που έχουν ξεκινήσει  εδώ και  δύο μέρες,  μέχρι  και  τις  10 
Δεκεμβρίου, στο  site της  LG,  www  .  lg  .  com  ... Εκεί θα βρίσκεται το  tab ανταλλαγής 
«ΘΕΛΩ  LG G2»,  θα  απαντάτε  σε  5  απλές  ερωτήσεις  και  αν  πληροίτε  τις 
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προδιαγραφές συμμετέχετε στην κλήρωση της ημέρας, που αναδεικνύει 10 τυχερούς 
κάθε μέρα.  
Παρόμοια  αναφορά  γίνεται  και  στο  χρονικό  σημείο:  ώρα  23:00  (ένδειξη  23ου 

αρχείου CD2 00:00:19)
Αναφορά  στα εσώρουχα YAMAMAY κατά τη διάρκεια εκπομπής:
18:19 (ένδειξη 18ου αρχείου CD2 00:19:01)
Εκφωνήτρια:  … και  βεβαίως  έχουμε  τη  YAMAMAY με αυτά τα καταπληκτικά 
«natural push up σουτιέν» της … ρε συ δεν το νοιώθεις αυτό!
Εκφωνητής: Μην το πιάνεις γιατί το νιώθω ότι το πιάνεις.
Εκφωνήτρια: Να στο δείξω;
Εκφωνητής: Ε, δείξε μου λιγάκι…
Εκφωνήτρια: Ορίστε… δεν το νιώθεις! Είναι απίστευτο, καταπληκτικό!
Εκφωνητής:  Να το πιάσω και εγώ το σουτιέν να δω αν είναι όντως, αν το νιώθεις  
δηλαδή;
Εκφωνήτρια: Πιάσε… 
Εκφωνητής: Το σουτιέν δεν το νιώθεις, το στήθος το νοιώθεις όμως από κάτω...
Εκφωνήτρια: (γέλιο) το σουτιέν δεν το νιώθεις, είναι υπέροχο!
Εκφωνητής:  Το στήθος το νοιώθεις,  είναι εξαιρετικό!  Εντάξει  ωραία… και πολύ 
ωραία μποξεράκια, χριστουγεννιάτικα, εμμ… και στρινγκ με ζαρτιέρες, στρινγκ με 
φτερό απ’ τη YAMAMAY της οποίας τα δώρα είναι εκπληκτικά. Και μποξεράκια με 
9,90 βλέπω και στρινγκ με 9,90, με τα φτερά τους, τα τέτοια τους…
Παρόμοιες αναφορές γίνονται και στα χρονικά σημεία:  ώρα 18:57 (ένδειξη 18ου 

αρχείου CD2 00:57:26), ώρα 19:56 (ένδειξη 19ου αρχείου CD2 00:56:23).
Αναφορά  στην   WIND   και το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας   FREE  2  GO   κατά   
τη διάρκεια εκπομπής:
18:19 (ένδειξη 18ου αρχείου CD2 00:19:43)
Εκφωνητής: Στην παρέα μας είναι και η WIND… Η WIND είναι εδώ με 200 λεπτά 
προς όλα τα δίκτυα,  μόνο με 5 ευρώ,  για να μιλάτε με όλους.  Με ένα  login στο 
free2go.gr κερδίζετε ακόμα περισσότερα.
Παρόμοιες αναφορές γίνονται και στα χρονικά σημεία:  ώρα 19:22 (ένδειξη 19ου 

αρχείου CD2 00:22:50), ώρα 19:55 (ένδειξη 19ου αρχείου CD2 00:55:09).
Αναφορά  στο ουίσκι SIR EDWARDS κατά τη διάρκεια εκπομπής:
23:28 (ένδειξη 23ου αρχείου CD2 00:28:46)
Εκφωνητής: … και να σας πω ότι το SIR EDWARDS παράγεται και εμφιαλώνεται 
στη Σκωτία,  έχει  απαλή γεύση και  συνδυάζει  την παράδοση με την ποιότητα.  Το 
ουίσκι όπως πρέπει να είναι! Γιατί η απόλαυση ενός καλού αυθεντικού σκωτσέζικου 
ουίσκι δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια, τόσο απλά…

Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν 
η  ρινική  ταινία   «BREATHE RIGHT»,  τα  προγράμματα  κινητής  τηλεφωνίας  της 
«COSMOTE»,  της  «VODAFONE» και  της  «LG»,  το  εμπορικό  κέντρο  «SMART 
PARK», η εταιρεία «NEW HEALTH SYSTEM», τα καταστήματα «SWATCH» και 
η  εταιρεία  «FREZIDERM»,  κατά παράβαση της  προαναφερθείσης  διατάξεως  του 
νόμου κατά την οποία η διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να 
διακρίνεται  σαφώς  από  τα  άλλα  μέρη  του  προγράμματος  με  τη  χρησιμοποίηση 
ακουστικών  μέσων  επισήμανσης.  Εν  όψει  του  ότι  οι  ως  άνω  διαφημίσεις 
προβλήθηκαν  άνευ  ακουστικής  επισημάνσεως,  πρόδηλον  είναι  ότι  έγιναν 
συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν παρανόμως. 
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Πλέον τούτου, ενώ έγινε αναγγελία των χορηγών, «MIKEL COFFEE COMPANY», 
«SEPHORA»,  «HELLAS  ONLINE»,  «SIR  EDWARDS»  και  «YAMAMAY»,  ο 
εκφωνητής δεν περιορίστηκε στην αναφορά των τίτλων των επιχειρήσεων, κατά την 
αρχή και το τέλος της εκπομπής, αλλά τους προέβαλε κατ’ επανάληψη διαρκούσης 
εκπομπής και επιπλέον αναφέρθηκε στα υπό των εν λόγω επιχειρήσεων παρεχόμενα 
προϊόντα  και  υπηρεσίες.  Υπό  το  πρόσχημα  της  χορηγίας  διαφημίστηκαν 
συγκεκαλυμμένως  οι  επιχειρήσεις  των  χορηγών  και  τα  επ’  αυτών  προσφερόμενα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι με τις 
υπ’ αριθμ. 125/6.3.2007, 339/24.6.2008 αποφάσεις του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στον εν 
λόγω  ραδιοφωνικό  σταθμό  διοικητικές  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθοριστεί στο ποσό των 3.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο  RADIO SFERA 102,2 
Νομού Αττικής,  ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  SPACE FM STEREO 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  τη  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου των 3.000 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  SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Μαρ. Αντύπα 
41-45, με ΑΦΜ 094325224,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του  Αθανάσιου  Ανδριόπουλου  του  Πέτρου,  με  ΑΦΜ  061538575,  Δ.Ο.Υ. 
Αγίων Αναργύρων, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 4η Δεκεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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