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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014  και  ώρα 11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα  
μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης. Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  από  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ROCK FM  Νομού Αττικής, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Α.Ε.  "AIRLINK  Α.Ε.",  ενδεχόμενη  παραβίαση  της  ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 4η Νοεμβρίου 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, 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. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/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.

VΙ. 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.

VIΙ. 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 ROCK FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με  την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.  "AIRLINK Α.Ε.", του 
υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από  cd που απέστειλε στη 
υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος 
που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Από 00:00 έως 06:00 μεταδίδονται ξένα τραγούδια και μετά από κάθε τραγούδι 
ακολουθούν εναλλασσόμενα  τα σήματα του σταθμού: «εννέα έξι εννέα  rock» , 
«εννέα έξι εννέα rock για σένα», «fresh rock εννέα έξι εννέα», «969 rock Ψυχικό, 
Περιστέρι, Ελληνικό, Καισαριανή, Βριλήσσια, όπου και εάν είσαι παίζουμε rock 
για σένα», «rock 969 rock», «969 rock legends», «969 rock alternative».
Από 06:00 έως 07:00
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ
07:03:12 - 07:03:54 (ένδειξη CD 0:03:12) Ο παραγωγός αναφέρει: «Στην παρέα μας 
θα έχουμε το spotify την πιο δημοφιλή  μουσική υπηρεσία στον κόσμο, περισσότερα 
από 20 εκατομμύρια τραγούδια τα οποία είναι  στην διάθεσή μας ακόμα και  όταν 
ήμαστε  off line, όλα τα είδη της μουσικής, όλα και οι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Αν 
ενεργοποιήσετε  τώρα  το  spotify premium μέσω  του  cosmote.gr/  spotify.  Εκεί 
μπορείτε να απολαύσετε απεριόριστη μουσική εντελώς δωρεάν για δύο μήνες, μαζί 
και το  data streaming, τώρα εάν έχετε μια έφεση στις 4  G ταχύτητες, η οποία είναι 
καταπληκτική μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από τον Γερμανό, εκεί θα βρείτε το 4 G 
smartphone LG G2 με έξυπνο πίσω πλήκτρο τετραπύρινο επεξεργαστή και κάμαρα 
OIS με σταθεροποιητή δηλαδή εικόνας 13 mp μόνο 599,90€ ή φθηνότερα μέσω της 
σύνδεσης σε προγράμματα Cosmote απεριόριστα…»
07:14:11 - 07:15:26 (ένδειξη CD 0:14:11) Ο παραγωγός αναφέρει: «έχω να δώσω και 
σήμερα ένα πακέτο  Office 365 home premium, το οποίο δεν είναι απλά ένα ακόμα 
Office, έτσι προσφέρει τα απαραίτητα καθημερινά εργαλεία σε απίστευτα οικονομική 
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τιμή η οποία είναι στα 99€. Εγώ έχω να σας δώσω ένα τέτοιο δώρο, το οποίο έχει όλα 
τα  γνώριμα  και  απαραίτητα  προγράμματα  του  Office,  windows,  word,  excel, 
powerpoint, outlook, one note publisher access, 60 λεπτά δωρεάν skype κλήσεις κάθε 
μήνα για  να  καλείται  οποιοδήποτε  σταθερό  υπολογιστή  σε  ολόκληρο τον  κόσμο, 
άδεια  χρήσεις  που  καλύπτει  ακόμα  και  5  διαφορετικές  συσκευές  έτσι  ώστε  να 
μπορείτε  να  το  μοιράζεται,  να  μην το  έχετε  μόνο  σε μία.  27  GB αποθηκευτικού 
χώρου στο skydrive 20 GB επιπλέον από τους συμβατικούς χρήστες ΟΚ νομίζω ότι 
είναι ότι χρειάζεστε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα ένα κενό 
και  την  λέξη  Office 365  ή  home premium ή  οτιδήποτε  θέλετε  969  κενό, 
ονοματεπώνυμο  Office 365  και  όλο  αυτό  αποστολή  στο  19400  χρέωση  είναι  30 
λεπτά, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας σε μια τέτοια διαδικασία. 
Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος αυτής της εκπομπής γύρω στις 10. Ένας τυχερός, μια 
τυχερή θα κερδίσει και σήμερα, έχω να δώσω από εχθές ξεκίνησα, έχω να δώσω άλλα 
8, οπότε μην αγχώνεστε αν δεν κερδίσετε σήμερα. Ελπίζω να κερδίσετε εγώ θα σας 
ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή. 
07:29:33 - 07:30:29 (ένδειξη CD 0:29:33) Ο παραγωγός αναφέρει: «δεν ξέρω αν σας 
ταλαιπωρεί και εσάς, αν σας γυροφέρνει ένα κρυολόγημα και βουλωμένη μύτη και 
είναι το πρόβλημά μας γενικά όταν κρυώνουμε, όταν έχουμε κρυολόγημα και όταν 
έχουμε  πρόβλημα  με  την  αναπνοή  ή  ότι  δεν  μπορούμε  να  κοιμηθούμε  δηλαδή 
κοιμόμαστε άλλα δεν κοιμόμαστε και δεν περνάμε καλά, γι’ αυτό λοιπόν έχουμε τις 
ρινικές ταινίες breath rite, οι οποίες μπορούν να κάνουν την διαφορά, ανακουφίζουν 
από  την  ρινική  συμφόρηση  που  προκαλείται  από  το  κρυολόγημα  και  το  βασικό, 
επειδή  δεν  περιέχουν  φάρμακα  οι  συγκεκριμένες  ρινικές  ταινίες  μπορούμε  να  τις 
χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή μας έχουν 
δώσει. Θα τις βρείτε μόνο στα φαρμακεία και σε μια συσκευασία που κάνει μπαμ και  
η  οποία  είναι  εξαιρετική  και  μόνο  σαν  συσκευασία  αλλά  το  θέμα  είναι  ότι  μας 
βοηθάει και αναπνέουμε καλύτερα, δοκιμάστε τες εάν, χτύπα ξύλο εύχομαι να μην, 
αλλά αν σας τύχει, μη σου τύχει. Και από την βελτίωση της ροής του αέρα στην μύτη 
πάμε να συναντήσουμε τους ….». 
07:36:34 -  07:38:03 (ένδειξη  CD 0:36:34)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
του «θεάτρου Παλλάς» και της «what’s up».
07:45:39 -  07:46:33 (ένδειξη  CD 0:45:39)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «….άλλα  20 
εκατομμύρια τραγούδια αυτών και πόσων άλλων καλλιτεχνών στο spotify , το οποίο 
θα είναι στην παρέα μας και αν ενεργοποιήσετε τώρα το spotify premium μέσω του 
cosmote.gr/  spotify  εκεί  μπορείτε  να  απολαύσετε  απεριόριστη  μουσική  εντελώς 
δωρεάν για δύο μήνες και με data streaming. Αν τώρα θέλετε να περάσετε μια βόλτα 
από τον Γερμανό και θέλετε να δείτε πώς είναι η 4 G ταχύτητες το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι  να απολύσετε ένα τηλέφωνο που δεν είναι  πάρα πολύ εύκολο να το 
βρείτε  smartphone LG2  με  έξυπνο  πίσω  πλήκτρο  τετραπύρινο  επεξεργαστή  και 
κάμαρα 13 mp με ΟΙS σταθεροποιητή εικόνας δηλαδή όλα αυτά μόνο με 599,90€ και 
εάν κάνετε σύνδεση στα προγράμματα Cosmote απεριόριστα θα πέσει πολύ πολύ για 
πολύ  όμως  η  τιμή.  Ο  Γιώργος  Κυπαρίσης  έρχεται  με  τα  τελευταία  νέα  από  την 
Ελλάδα και τον κόσμο εμείς θα κλείσουμε με τους Ροουλινγκ Στοουνς και τα λέμε σε 
λίγο μην φύγει κανείς γιατί τα δώρα θα πέσουν βροχή και μιλάω κυριολεκτικά και όχι 
υποθετικά».
07:51:21 - 07:52:37 (ένδειξη CD 0:51:21) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
07:53:02 -  07:55:10 (ένδειξη CD 0:5302) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
της  «BMW SERVICE»,  «Cosmote»,  «Σύνδεσμο  εταιριών  εμπορίας 
πετρελαιοειδών».
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07:59:18 -  07:59:43 (ένδειξη  CD 0:59:18) Ο παραγωγός αναφέρει:  «….θα έχουμε 
διάφορα πράγματα, βεβαίως στην παρέα μας εφόσον μιλάμε για μουσική θα έχουμε 
και το spotify και εάν συνδεθείτε τώρα και ενεργοποιήσετε το spotify premium μέσω 
του cosmote.gr/  spotify  εκεί μπορείτε να απολαύσετε μουσική εντελώς δωρεάν για 
δύο  μήνες  και  μαζί  data streaming,  εκεί  θα  βρείτε  πάνω  από  20  εκατομμύρια 
τραγούδια  τα  οποία  είναι  στην  διάθεσή  μας  ακόμα  και  αν  ήμαστε  off line που 
σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ιντερνετ με λίγα λόγια για να παίξουν . Από την άλλη αν 
θέλετε μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από τον Γερμανό εκεί» 
Από 08:00 έως 09:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ
08:00:00 -  08:00:28(ένδειξη  CD 0:00:00)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «….και 
smartphone και δείτε πώς είναι η 4  G ταχύτητα ενός  smartphone θα καταλάβετε τι 
εννοώ, σαρώνεις κανονικά μένεις με το στόμα ανοικτό. ¨Αν λοιπόν θέλετε δυνατές 
ταχύτητες στο έπακρο πάτε στον Γερμανό και θα βρείτε το 4 G smartphone  LG 2 με 
έξυπνο  πίσω  πλήκτρο  τετραπύρινο  επεξεργαστή  και  κάμαρα  ΟΙS σταθεροποιητή 
ουσιαστικά εικόνας 13 mp μόνο με 599,90€ ή ακόμα φθηνότερα εάν κάνετε σύνδεση 
στα προγράμματα Cosmote απεριόριστα»
08:00:28 -  08:00:48(ένδειξη  CD 0:00:28) Ο παραγωγός αναφέρει: «…. διαγωνισμό 
θα έχουμε εκεί γύρω στις και 20, ένας φίλος ή μια φίλη θα βγει μαζί μου στον αέρα 
για να αποκαλύψει ποιόν καλλιτέχνη, ποια καλλιτέχνιδα θα υποδυθώ, θα δούμε την 
κίνηση  θα  δούμε  τον  καιρό  για  το  Σαββατοκύριακο  το  οποίο  έχει  ξεκινήσει 
ουσιαστικά,  θα  δώσουμε  προσκλήσεις  για  παραστάσεις,  θα  δώσουμε  ένα  πακέτο 
Office 365 home premium , θα τα πούμε όλα στην συνέχεια …»
08:10:45  -  08:11:06 (ένδειξη  CD 0:10:45)  Ο παραγωγός αναφέρει:  «….οκτώ και 
τέταρτο δείχνει το ρολόι εμείς ήμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι σωστά 969 rock fμ, 
είναι η κατάλληλη ώρα να κάνουμε τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, ένας φίλος ή 
μια φίλη που θέλει και θέλει πολύ να βγει μαζί μου στον αέρα για να αποκαλύψουμε 
και να αποκαλύψουμε ποιόν καλλιτέχνη θα υποδυθώ στον διαγωνισμό υπάρχει θέμα, 
οπότε το μόνο που έχετε  να κάνετε είναι  να καλέσετε  τώρα 210 6821968 για να 
βγούμε μαζί στον αέρα….»
08:14:45 -  08:17:58(ένδειξη  CD 0:14:45)  Ο  παραγωγός  συνομιλεί  με  τον  πρώτο 
ακροατή  που  θα  παίξει  στον  διαγωνισμό  και  αφού  ρωτά  που  πηγαίνει  με  το 
αυτοκίνητο και αν προτιμά αγγλική ή αμερικανική μουσική, ξεκινούν. Ακούγονται τα 
δευτερόλεπτα του ορολογικού και  ο παρουσιαστής δίνει  πληροφορίες  για κάποιον 
καλλιτέχνη όπως το πότε  και πού γεννήθηκε τι έκανε στην ζωή του, τις σχέσεις του 
κ.τ.λ. Ο ακροατής βρίσκει τον καλλιτέχνη. Ο παραγωγός λέει ότι κερδίζει μια διπλή 
πρόσκληση για μια παράσταση αναφέροντας τους συντελεστές,  το θέατρο και την 
διεύθυνσή του.
08:27:45 -  08:29:25(ένδειξη  CD 0:27:45)  Ο παραγωγός  αναφέρει:  «….αυτήν την 
στιγμή μπορώ να σας προσφέρω ένα πακέτο Office 365 home premium, το οποίο δεν 
είναι απλά ένα ακόμη Office, προσφέρει όλα τα απαραίτητα καθημερινά εργαλεία σε 
απίστευτη τιμή μόνο 99€ λιανική τιμή για να ισορροπούμε ιδανικά τις υποχρεώσεις 
που έχουμε και την ψυχαγωγία μας, έχουμε και 60 λεπτά δωρεάν skype κάθε μήνα 20 
GB επιπλέον χωριτικότητα στο  skype driver σας, νομίζω ότι δεν μπορώ να πω και 
άλλα, μιλάμε για το απόλυτο δώρο της Microsoft το οποίο χαρίζει για ένα χρόνο που 
περιέχει όλα αυτά που σας είπα συν τα γνώριμα και απαραίτητα προγράμματα του 
Office ,  word,  excel,  powerpoint,  outlook,  δεν  ξέρω  τι  άλλο  ότι  μπορείτε  να 
φανταστείτε έχει 60 λεπτά δωρεάν skype άδεια χρήσεις που καλύπτει 5 διαφορετικές 
συσκευές πολύ πολύ σημαντικό, 27  GB αποθηκευτικού χώρου στο skydrive 20  GB 
επιπλέον από τους συμβατικούς χρήστες δηλαδή. Το μόνο που έχετε να κάνετε και 
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πως θα το αποκτήσετε.  Έχω δέκα,  έχω δώσει   χθες  ένα,  μας  έμειναν 9,  θα δίνω 
συνέχεια δέκα, οπότε μην αγχωθείτε, δεν δίνω συνέχει δέκα, θα δίνω κάθε μέρα από 
ένα  για  δέκα  πακέτα  τα  οποία  μπορώ  να  δώσω,  οπότε  εάν  θέλετε  μπορείτε  να 
στείλετε μήνυμα τώρα στο 19400 εκεί κάνετε την αποστολή γράφετε 969 ένα κενό, 
ονοματεπώνυμο μετά αμέσως, οπωσδήποτε για να καταλάβουμε σε τι αφορά Office 
365 home premium ή Office 365 για να το καταλάβουμε 969 κενό, ονοματεπώνυμο 
κενό,  Office 365  αποστολή στο 19400 ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει στο 
τέλος αυτής της εκπομπής ένα πακέτο Office 365 home premium  νομίζω ότι είναι ότι 
καλύτερο για τις γιορτές να γλυτώσουμε και 100€, μεταξύ μας όμως».
08:32:28 - 08:34:18 (ένδειξη CD 0:32:28) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ  OTE TV», 
«ΜΙΑ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΟΝ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ RΟCK FM», «ΕΚΟ».
08:42:24 -  08:43:14(ένδειξη  CD 0:42:24) Ο παραγωγός αναφέρει: «….αυτή είναι η 
Σμαράγδα 18χρονη, η οποία κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό νέο άλμπουμ το πρώτο της 
άλμπουμ …..το οποίο μπορείτε να το βρείτε παντού, άλλο ένα αστέρι το οποίο βγήκε 
μέσα από το όχημα ανάδειξης νέων καλλιτεχνών  jumping fish της cosmote, πολύ μας 
αρέσει, μας αρέσουν οι προσπάθειες και γενικά μας αρέσει και το jumping fish καθώς 
άμα μπείτε στο σαιτ θα καταλάβετε ότι έχει πάρα πολύ σχέση με την μουσική και 
εμείς γουστάρουμε, αγαπάμε ότι ασχολείται με την μουσική και είχαμε πάρα πολλά 
χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο και δεν το κάνουμε για να το αβαντάρουμε, το κάνουμε 
γιατί πραγματικά ισχύει αυτό. Αν δεν υπήρχε το jumping fish δεν θα υπήρχαν πολλοί 
καλλιτέχνες  οι  οποίοι  αυτήν  την  στιγμή  κάνουν  την  όποια  καριέρα  για  να  μην 
μιζερεύουμε παραπάνω ως χώρα, κάνουν μια καριέρα αυτήν την καριέρα που μπορεί 
να κάνει κάποιος στην Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα μουσική καριέρα μπορεί να κάνουν 
ελάχιστοι, εννοώ που δεν είναι σκυλάδες».
08:50:20 - 08:51:42 (ένδειξη CD 0:50:20) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
08:52:07 - 08:55:58 (ένδειξη CD 0:52:07) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«WHAT’  S UP», «BMW SERVICE», ««ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 
ΧΟΡΗΓΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΟΝ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  RΟCK FM», 
«COSMOTE».
08:59:36 -  08:59:43(ένδειξη  CD 0:59:36) Ο παραγωγός αναφέρει: «….στην παρέα 
μας για αυτό το τρίτο μέρος θα έχουμε το spotify, όπως και στις δύο προηγούμενες το 
spotify το  οποίο  είναι  η  πιο  δημοφιλής  μουσική  υπηρεσία  στον  κόσμο  με 
περισσότερα από».
Από 09:00 έως 10:00
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ
09:00:00 -  09:00:43(ένδειξη  CD 0:00:00)  Ο παραγωγός  αναφέρει:  «Όλα τα  είδη 
μουσικής, όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες, και εάν ενεργοποιήσετε τώρα το  spotify 
premium μπαίνοντας στο τρία w cosmote.gr/ spotify, εκεί θα μπορείτε να απολαύσετε 
μουσική εντελώς δωρεάν για δύο μήνες, μαζί και data streaming, το οποίο είναι ένα 
έξοδο.  Τώρα  εάν  σας  αρέσουνε  τα  smartphne και  σας  αρέσουν  οι  υπερβολικά 
γρήγορες ταχύτητες, οι ταχύτητες δηλαδή των 4  G μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε 
στο έπακρο, μπαίνοντας στο Γερμανό, εκεί θα βρείτε το 4 G smartphone LG G2 με 
έξυπνο πίσω πλήκτρο τετραπύρινο επεξεργαστή και κάμαρα OIS δηλαδή OPTICAL 
IMAGE STABILIZER δηλαδή  σταθεροποιητή  13  mp μόνο  599,90€  αλλιώς  πως 
μπορείτε  να  το  βρείτε  φθηνότερα  με  σύνδεση  στα  προγράμματα  Cosmote 
απεριόριστα…»
09:00:43 -  09:01:11(ένδειξη  CD 0:00:43)  Ο παραγωγός αναφέρει:  «….θα έχουμε 
διαγωνισμό ο οποίος θα λάβει χώρα εκεί γύρω στις και 20, ένας φίλος ή μια φίλη θα  

5

ΑΔΑ: Ω4ΨΕΙΜΕ-ΞΨΝ



βγει μαζί μου στον αέρα για να παίξουμε το υπάρχει θέμα…θα έχουμε προσκλήσεις 
για θέατρο, θα έχουμε και ένα πακέτο  Office 365  home premium, το οποίο έχουμε 
ανακοινώσει απλά θα θυμίσουμε πως μπορείτε να το αποκτήσετε…»
09:09:25 -  09:09:50(ένδειξη  CD 0:09:25) Ο παραγωγός αναφέρει:  «….και είναι η 
κατάλληλη ώρα για να παίξουμε  τον δεύτερο διαγωνισμό της ημέρας ο διαγωνισμός 
που  έχει  τίτλο  υπάρχει  θέμα  τρία  τραγούδια  στην  σειρά  παίζουν,  τρία  κομμάτια 
τραγουδιών παίζουν στην σειρά και βεβαίως βρίσκουμε μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη 
που είναι μαζί μου στον αέρα, ποιο είναι το συγκεκριμένο θέμα. Το μόνο που έχετε 
να κάνετε αν θέλετε είναι να καλέσετε τώρα στο 210 6821968, καλέστε για να βγούμε 
μαζί στον αέρα».
09:13:44 -  09:17:07(ένδειξη  CD 0:13:44) Ο παραγωγός συνομιλεί με τον ακροατή 
που θα παίξει στον διαγωνισμό και αφού ρωτά που βρίσκεται και εάν θέλει να πει 
κάτι. Ακούγονται αποσπάσματα από τρία τραγούδια και ο ακροατής βρίσκει το θέμα 
του  διαγωνισμού.  Ο  παραγωγός  λέει  ότι  έχει  μια  διπλή  πρόσκληση  για  δυο 
παραστάσεις  αναφέροντας τους συντελεστές,  τα θέατρα και λέει στον ακροατή να 
διαλέξει  μια  από  τις  δύο.  Αφού  με  την  βοήθεια  του  παρουσιαστή  αποφάσισε  ο 
παρουσιαστής αναφέρεται  στους συντελεστές  στο θέατρο και στην διεύθυνση του 
θεάτρου που αποφάσισε ο ακροατής.
09:22:29 - 09:23:23(ένδειξη CD 0:22:29) Ο παραγωγός αναφέρει: «….έχω τέσσερις 
διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ για το θέατρο ΗΒΗ για την παράσταση που 
είπα προηγουμένως στο φίλο ο οποίος κέρδισε την πρόσκληση για το θέατρο «ΤΟΚ 
ΤΟΚ» στο ΗΒΗ ακριβώς στο Ψυρρή, Σαρρή 27 …..(αναφέρει τους συντελεστές και 
την υπόθεση) …εξαιρετικές ερμηνείες, το έχουμε δει, μας αρέσει πάρα πάρα πολύ και 
το  συστήνουμε  ανεπιφύλακτα,  αν  θέλετε  μπορείτε  να  καλέσετε  τώρα  στο  210 
6821968 με  υπομονή διότι  ένας  άνθρωπος  θα  τα  κάνει  όλα,  οπότε  έχω τέσσερις 
διπλές προσκλήσεις, καλέστε τώρα 210 6821968 για την βραδινή παράσταση σήμερα 
στις 9 η ώρα στην οποία πρέπει να είσαστε τουλάχιστον μισή ώρα πιο πριν, μετά δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη».  
09:27:52 -  09:28:55(ένδειξη  CD 0:27:52)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…εύχομαι 
ελπίζω πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην έχετε καμία σχέση με 
κρυολογήματα και με βουλωμένες μύτες γιατί εμάς μας γυροφέρνει και θέλουμε να 
το αποφύγουμε,  αλλά αν τέλος  πάντων τύχη  και  κρυολογήσετε  είτε  συναχωθείτε, 
κανένα  πρόβλημα   γιατί  πλέον  έχουμε  τις  ρινικές  ταινίες   breath rite οι  οποίες 
μπορούν να κάνουν την διαφορά  και όταν λέμε να κάνουν την διαφορά επειδή είναι 
πάρα πολύ ωραία τα ευχολόγια και τα λόγια να πω συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη 
ρινική ταινία  breath rite μπορεί και βελτιώνει την ροή του αέρα κατά 31% δηλαδή 
είσαστε με μπουκωμένη μύτη βάζετε την ταινία και έχετε 31% περισσότερο οξυγόνο 
πράγμα  ου  σημαίνει  ότι  αναπνέετε  καλύτερα  και  πάνω  από  όλα  μπορείτε  και 
κοιμάστε  καλύτερα  και  ξεκουράζεστε  περισσότερο,  έτσι  μπορούν  να  σε 
ανακουφίσουν όταν έχεις κάποιο κρυολόγημα και επειδή είναι χωρίς φάρμακα, δεν 
περιέχει   φάρμακα  μπορείτε  να  τις  χρησιμοποιήσετε  μαζί  με  οποιαδήποτε  άλλο 
φαρμακευτικό οποιαδήποτε συνταγή σας έχει δώσει ο γιατρός σας. Υπάρχουν και οι 
ρινικές ταινίες ειδικές  breath rite για τα παιδιά αν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα 
που  είναι  πολύ  ποιο  σύνηθες  στα  παιδιά  θα  τις  βρείτε  στα  φαρμακεία  στις  νέες 
συσκευασίες που κάνουν μπαμ από μακριά, από πολύ μακριά όμως  ….». 
09:33:29 - 09:35:10 (ένδειξη CD 0:33:29) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 
ΧΟΡΗΓΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΟΝ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  RΟCK FM», 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ OTE TV».
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09:39:32 -  09:40:41(ένδειξη  CD 0:39:32) Ο παραγωγός αναφέρει:  «…στην παρέα 
μας βεβαίως έχουμε και το spotify και εάν ενεργοποιήσετε τώρα την ποιο δημοφιλή 
μουσική υπηρεσία στον κόσμο η οποία έχει πάνω από 20 εκατομμύρια τραγούδια 
μέσω του cosmote.gr/  spotify  εκεί μπορεί να έχετε δυο μήνες ολόκληρους εντελώς 
δωρεάν  μουσική  και  απεριόριστη  μουσική  και  το  data streaming έτσι  για  να  το 
δέσουμε καλύτερα το γλυκό, σε άλλα νέα να μπούμε ότι εάν θέλετε και εάν είσαστε 
λάτρεις της ταχύτητας της 4G ταχύτητας στα κινητά μπορείτε να κάνεται μια βόλτα 
από τον Γερμανό εκεί θα  εκμεταλλευτείτε στο έπακρο μια φοβερή προσφορά καθώς 
το 4G smartphone LG G2 με  έξυπνο πίσω πλήκτρο τετραπύρινο επεξεργαστή και 
κάμαρα OIS οπτικός δηλαδή σταθεροποιητής εικόνας 13 mp είναι εκεί και μόνο με 
599,90€ ή ακόμα φθηνότερα με σύνδεση στα προγράμματα  Cosmote απεριόριστα 
μπορούν να γίνουν δικά σας είναι εξαιρετικό κινητό, το είδαμε και πάθαμε πλάκα, 
εμείς που είμαστε μιας άλλης τεχνολογίας των  smart phone το είδαμε και πάθαμε 
πλάκα, είναι αυτό που λες το θέλω τώρα το θέλω τώρα κανονικά, τώρα 13  mp με 
OPTICAL IMAGE STABILIZER και  πίσω  έξυπνο  πλήκτρο  και    τετραπύρινο 
επεξεργαστή νομίζω παίρνεις ένα τηλέφωνο και θα το έχεις για αρκετό καιρό, όσο 
μπορείς να αντέξεις δηλαδή…»
09:44:58 -  09:45:19(ένδειξη  CD 0:44:58) Ο παραγωγός αναφέρει:  «…στην παρέα 
μας  είχαμε  και  τον  Γερμανό,  ο  οποίος  μας  προσφέρει  αυτό  το  κινητό  το  4G 
smartphone LG G2 με έξυπνο  πίσω πλήκτρο τετραπύρινο επεξεργαστή και 13  mp 
οθόνη, βεβαίως έχουμε και το  spotify αν ενεργοποιήσετε τώρα το  spotify premium 
μέσω του cosmote.gr/ spotify  μπορείτε να έχετε δυο μήνες απεριόριστη μουσική μαζί 
και το data streaming να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους ….».
09:51:50 - 09:52:59 (ένδειξη CD 0:51:50) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
09:53:32 - 09:57:06 (ένδειξη CD 0:53:32) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ  WARNER BROS PICTURES ,  Η 
METER GOLDWIN MAIER PICTURES H NEW LINE CINEMA ΚΑΙ  Ο 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  RΟCK FM ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗ  στα  VILLAGE CINEMAS ΣΤΟ  THE MALL ATHENS 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ  ΚΑΙ  ΚΕΡΔΙΣΤΕ  ΔΙΠΛΕΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ», 
«ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ  SUPPORT»  «THE MALL ATHENS»,  «ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», «ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  RIVER WEST»,  «ΜΗΝΥΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ  DUO», 
«VODAFONE».
Από 10:00 έως 11:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΚΑΡΑΤΖΗ
10:01:05 - 10:01:27(ένδειξη CD 0:01:05) Ο παραγωγός αναφέρει: «…θα περάσουμε 
παρέα  το  επόμενο  τρίωρο  πάντα  μαζί  με  την  VODAFONE  και  επειδή  είστε 
επαγγελματίας και ακόμα ψάχνετε να βρείτε ένα κουστουμάκι κομμένο και ραμμένο 
στα μέτρα της επιχείρησής σας ακούστε τα μαντάτα, τρίπελ φας κουστουμάκι από τον 
Δημητράκη σταθερό με ιντερνέτ άρα και κινητό μαζί μόνο από 45€ το μήνα σε ένα 
λογαριασμό και ένα προσωπικό σύμβουλο εξυπηρέτησης, τι άλλο θέλετε είναι η πιο 
ολοκληρωμένη  λύση  για  την  επιχείρησή  σας  μόνο  από  την  VODAFONE ,  εσείς 
ακόμα δεν γραφτήκατε ..»
10:14:56 -  10:15:35(ένδειξη  CD 0:14:56) Ο παραγωγός ενημερώνει για την κίνηση 
στους δρόμους.
10:32:48 - 10:35:32 (ένδειξη CD 0:32:48) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«σύνδεσμος εταιριών εμπορίας βενζινοπωλών», «ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ  SUPPORT», 
«ΕΚΟ», «VODAFONE».
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10:43:14 -  10:43:58(ένδειξη  CD 0:43:14)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…ακούστε 
προσφορά τώρα εδώ, ακούστε προσφορά, καλά με αυτήν την προσφορά παραμιλάω, 
όχι μόνο οι φοιτητές άλλα και εγώ, γιατί παραμιλάω θα μου πείτε, κοίτα εδώ see you 
students exclusive για  τους   φοιτητές,  δίνει  1.000,  ναι  1.000  λεπτά  ομιλίας  προς 
όλους, 1.000 λεπτά προς όλα τα δίκτυα, 200 MB, όλα αυτά με 5 ευρουλάκια και το 
παραμιλητό έχει συνέχεια, κάθε μήνα τσιμπάς και 600 λεπτά αυτόματα και δωρεάν 
προς see you αφού φροντίσει για όλο το see you εσείς φοιτητές θα αράξετε για ένα 
καφεδάκι στα Starbucks γιατί και εκεί σας έχει έκπληξη, ένα συν ένα δώρο από το see 
you απλά στέλνεις  Starbucks στο 54646 με χρέωση 0,1 το SMS και το ΦΠΑ 23% και 
αμέσως  θα  λάβεις  ένα  SMS με  ένα  μοναδικό  κωδικό,  αγοράζεις  ένα  ρόφημα 
Starbucks και παίρνεις άλλο ένα δώρο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό σου σε όλα τα 
καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα, τι άλλο θες, …»
10:50:35 - 10:51:33 (ένδειξη CD 0:50:35) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
10:52:06 - 10:55:21 (ένδειξη CD 0:52:06) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«Μαρινόπουλος»,  «ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ  SUPPORT»,  «BMW SERVICE», 
«ΣΟΥΡΩΤΗ  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΣΤΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», 
«VODAFONE».
10:59:33 -  10:59:43(ένδειξη  CD 0:59:33)  Ο παραγωγός αναφέρει:  «…και να σας 
πούμε ότι τώρα και για πρώτη φορά κάθε ταξίδι σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 
Ρουμανία γίνεται με απίστευτα γρήγορες ταχύτητες 4  G γιατί με την  VODAFONE 
και μόνο με 3,99…..
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΚΑΡΑΤΖΗ
11:00:00 -  11:00:06(ένδειξη  CD 0:00:00) Ο παραγωγός συνεχίζει: «Στο εξωτερικό 
χρησιμοποιώντας τον χρόνο ομιλίας και το  MB  του προγράμματός σου, απλά τα 
πράγματα από την VODAFONE …»
11:17:26 -  11:17:40(ένδειξη  CD 0:17:26) Ο παραγωγός ενημερώνει για την κίνηση 
στους δρόμους.
11:36:47 - 11:39:52 (ένδειξη CD 0:36:47) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ  SUPPORT»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΟ  ROCK FM»,  «BMW SERVICE»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΟ  ROCK FM», 
«VODAFONE».
11:54:46 - 11:55:49(ένδειξη CD 0:54:46) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
11:56:20 - 11:58:49 (ένδειξη CD 0:56:20) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«THE MALL», «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΟ  ROCK FM»,  «ΣΟΥΡΩΤΗ  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΣΤΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», «ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ SUPPORT», «VODAFONE».
Από 12:00 έως 13:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΚΑΡΑΤΖΗ
12:03:10 -  12:03:45(ένδειξη  CD 0:03:10) Ο παραγωγός αναφέρει: «…μέχρι τη μια 
και σήμερα πάντα μαζί με την VODAFONE η οποία σας έχει φέρει καλά νέα με την 
νέα υπηρεσία της νέο  smart phone κάθε χρόνο απλά δεν είναι τα πράγματα, έχεις 
καινούριο smart phone κάθε χρόνο ρε παιδάκι μου, σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και 
πιο κοντά στην τεχνολογία, άσε που έχεις εγγύηση λογαριασμού, ασφάλεια κλοπής, 
δωρεάν  σετάρισμα  πώς  να  στο  πω,  στην  VODAFONE πληρώνεις  λιγότερα  για 
περισσότερα  και  για  πάντα,  θα  μάθεις  περισσότερα  είτε  σε  κάποιο  κατάστημα 
VODAFONE ή στο VODAFONE.GR….»
12:18:31 - 12:18:45(ένδειξη CD 0:18:31)  Ο παραγωγός αναφέρει: «…μην χαλιέστε 
με τίποτε, διότι αν χαλάσει η τηλεόραση, το λάπτοπ, το παλαιό πλυντήριο ότι και αν 
χάλασε εμείς δεν χαλιόμαστε γιατί θα το φτιάξει ο Κωτσόβολος που έχει το support 
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360 ακριβώς για αυτό, για να επισκευάζει κάθε ηλεκτρική, ηλεκτρονική συσκευή από 
όπου  και  αν  την  πήραμε  όποτε  και  αν  την  πήραμε  μόνο  στον  Κωτσόβολο  είναι 
αυτά….» 
12:34:50 - 12:37:39 (ένδειξη CD 0:34:50) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«BMW SERVICE»,  «ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ  SUPPORT»,  «σύνδεσμος  εταιριών 
εμπορίας πετρελαιοειδών», «VODAFONE».
12:54:18 - 12:55:28 (ένδειξη CD 0:54:18) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
12:55:57 - 12:59:31 (ένδειξη CD 0:55:57) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«VODAFONE»,  «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ  WARNER BROS 
PICTURES ,  Η  METER GOLDWIN MAIER PICTURES H NEW LINE 
CINEMA ΚΑΙ Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ RΟCK FM ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ 
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΩΤΗ στα VILLAGE CINEMAS ΣΤΟ THE MALL ATHENS 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ  ΚΑΙ  ΚΕΡΔΙΣΤΕ  ΔΙΠΛΕΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ»,  «KAZINO 
MON ΠΑΡΝΙΕ  »,  «ΣΟΥΠΕΡ  ΜΑΡΚΕΤ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  », 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ OTE TV». 
Από 13:00 έως 14:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΟΥΝΑΚΗ
13:02:48 -  13:03:00(ένδειξη  CD 0:02:48)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…αλλά  εδώ 
έχουμε OTE TV, έχουμε OTE TV και double play για να κάνουμε τα πάντα τα καλά, 
όλα τα καλά του κόσμου στο σπίτι μας μόνο με 38 και 80 το μήνα και εννοείτε μόνο 
από τον ΟΤΕ.»
13:37:52 - 13:41:04 (ένδειξη CD 0:37:52) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΟΠΑΠ»,  «WHAT’  S UP»,  «KAZINO MON ΠΑΡΝΙΕ  »,  «ΤΗΕ  MALL», 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ OTE TV».
13:45:04 -  13:45:33(ένδειξη  CD 0:45:04)  Ο παραγωγός  αναφέρει:  «…γιατί  απλά 
λέμε  ναι  στις  προκλήσεις,  λέμε  ναι  και  στις  προσκλήσεις,  γιατί  έχει  φοβερές 
προσκλήσεις για θέατρο η κωμωδία του Τυχαίου θανάτου του Ντάριο Φο που παίζει 
για 5η σεζόν με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Κάππα και χορηγός επικοινωνίας 969 
Rock».  Ο  παραγωγός  αναφέρει  τους  συντελεστές  και  λέει  ότι  έχει  5  διπλές 
προσκλήσεις «για εκείνους που παίρνουν τώρα τηλέφωνο στο 210-6821968».
13:45:37 -  13:45:57(ένδειξη  CD 0:45:37) Ο παραγωγός αναφέρει: «…οι υπόλοιποι 
που θα μείνουν ενδεχομένως σπίτι, για την χαρά λοιπόν στο σπίτι και το σπίτι του 
Θανάση, ΟΤΕ double play για να είμαστε ασταμάτητοι και  OTE TV για να έχουμε 
όλες  τις  πρωτιές  στις  μεγάλες  πρεμιέρες  των  σπουδαιότερων  κινηματογραφικών 
ταινιών για να έχουμε βεβαίως όλες τις μεγάλες ματσάρες, όλου του ποδοσφαίρου και 
οτιδήποτε βεβαίως παίζεται με μπάλα από τον ΟΤΕ μόλις με 38 και 80 τον μήνα».
13:52:58 - 13:54:08 (ένδειξη CD 0:52:58) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
13:54:34 - 13:57:11 (ένδειξη CD 0:54:34) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΣΟΥΡΩΤΗ  ΣΤΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ», 
«WHAT’S UP»,  «ΕΚΟ,  λέει  έχω  3%  επιστροφή  και  6  άτοκες  δόσεις  με 
πιστωτικές  κάρτες  EUROBANK»,  «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  ΣΕ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ OTE TV».
Από 14:00 έως 15:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΟΥΝΑΚΗ
14:06:06- 14:06:29(ένδειξη CD 0:06:06) Ο παραγωγός αναφέρει: «…Μικρά Αγγλία, 
η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη μια συναρπαστική λοιπόν ιστορία βασισμένη 
στο ομώνυμο και βραβευμένο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη σε συμπαραγωγή ΟΤΕ 
TV, αυτή λοιπόν η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους την ερχόμενη Πέμπτη 5 
Δεκεμβρίου και θα προβληθεί βεβαίως σε πρώτη τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά 
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από τα κανάλια του ΟΤΕ CINEMA το 2014, Γιάννης Λεουνάκης είναι εδώ παρέα με 
ΟΤΕ TV και ΟΤΕ double play έτσι απλά …»
14:35:07 - 13:37:40 (ένδειξη CD 0:35:07) ) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΕΚΟ,  λέει  έχω  3%  επιστροφή  και  6  άτοκες  δόσεις  με  πιστωτικές  κάρτες 
EUROBANK»,  «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ROCK FM»,  «KAZINO MON ΠΑΡΝΙΕ  », 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ OTE TV».
14:43:20-  14:43:27(ένδειξη  CD 0:43:20) Ο παραγωγός αναφέρει: «…ΟΤΕ  TV και 
ΟΤΕ  double play για ματσάρες, ταινιάρες τρελό ιντερνέτ και βεβαίως ασταμάτητο 
κουβεντολόι προς όλους και προς όλα». 
14:52:08 - 14:53:14 (ένδειξη CD 0:52:08) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
14:53:39 -  14:57:46 (ένδειξη  CD 0:53:39)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  ΣΕ  ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  OTE TV», 
«ΤΗΕ  ΜALL»,  «COSMOTE»,  «ΣΟΥΠΕΡ  ΜΑΡΚΕΤ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», 
«ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ», «FREE 2 GO».
Από 15:00 έως 16:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟ
15:05:14-  15:06:11(ένδειξη  CD 0:05:14) Ο παραγωγός αναφέρει: «…ο σκοπός μας 
από σήμερα είναι να σταματήσουμε τον μονομάχο, τον είδαμε στις καμπάνιες του 
free 2  go στο  Κολοσσαίο  που  το  αυτό,  συγκρούστηκε  με  τα  λιοντάρια,  βγήκε 
ρακένδυτος, αλλά δεν σταματούσε να μιλάει, διότι εντάξει δεν σε σταματάει τίποτα, 
ακόμα και  τα λιοντάρια  και  οι  αντίπαλοι  μονομάχοι,  λοιπόν σκοπός είναι  να τον 
σταματήσουμε εμείς, πρέπει να μπεις, μπαίνεις στο παιχνίδι το οποίο βρίσκετε μέσα 
στο youtube θα πληκτρολογήσεις wind free 2 go f 2g και σταματήστε τον μονομάχο, 
οπότε θα βρεις εκεί το βίντεο  το οποίο είναι interactive, έχει σημεία στα οποία πας 
πατάς,  διαλέγεις  το όπλο σου, που θα τον σταματήσεις,  το οποίο μπορεί να είναι 
οτιδήποτε, από τηγάνι μέχρι το περίφημο δίκτυ που πετάγαν οι μονομάχοι, λοιπόν 
μπαίνεις  εκεί  πέρα και  προσπαθείς  να δεις  τι  μπορείς  να κάνεις  ,  βλέπεις  εάν θα 
μπορούσες να σταθείς έστω και για λίγο στο Κολοσσαίο  
15:17:20-  15:17:38(ένδειξη  CD 0:17:20)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…λοιπόν  ο 
μονομάχος  που είπαμε δεν μπορούσαν να τον  σταματήσουν τα λιοντάρια,  ούτε  ο 
Καίσαρας και τα λοιπά, να δούμε εάν μπορείς να τον σταματήσεις εσύ τον μονομάχο 
εγώ τον γνώρισα από την καμπάνια του  free 2  go τον έχουμε ανεβάσει  και  στην 
ιστοσελίδα μας στο facebook οπότε για να δούμε πόσα ψάρια μπορείς να πιάσεις με 
το δίχτυ, το μονομαχικό».
15:17:38-  15:18:40(ένδειξη  CD 0:17:38)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…έχουμε  και 
αλεπούδες, κοινωνικό έργο της Ντον Κίνγκ, σκηνοθεσία Ελένης Κώττη στο θέατρο 
επί Κολωνό χορηγός επικοινωνίας 969 rock και έχουμε όχι δεν έχουμε τις αλεπούδες 
συγνώμη γράψε λάθος, έχουμε το Μελίνα Μ, περφόρμερς (αναφέρει την σκηνοθεσία, 
το  θέατρο  και  λέει  ότι  χορηγός  επικοινωνίας  είναι  ο  969  rock,  το  θέμα  της 
παράστασης, τους συντελεστές) και συνεχίζει «έχουμε για την Κυριακή δύο διπλές 
προσκλήσεις  6821968,  οι  δύο  πρώτοι  που  παίρνουν  κερδίζουν  από  μια  διπλή 
πρόσκληση να πάν στο θέατρο επί Κολωνό»
15:36:20 - 15:38:44 (ένδειξη CD 0:36:20) μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα  « 
BMW SERVICE»,  «σύνδεσμος  εταιριών  εμπορίας  βενζινοπωλών»,  «FREE 2 
GO».
15:43:07- 15:43:36(ένδειξη CD 0:43:07) Ο παραγωγός αναφέρει: «…βλέπω έχει μπει 
κόσμος και κοσμάκης και δοκιμάζει να σταματήσει τον, πως τον λένε τον ταχυδρόμο,  
όχι, τον μονομάχο, μονομάχος είναι μην τον υποβαθμίζεις τον άνθρωπο, θα το βρείτε 
το βιντεάκι μέσα στην ιστοσελίδα μας στο  facebook, ναι είναι το γνωστό βιντεάκη 
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του free 2 go με τον μονομάχο και τα λοιπά, μπαίνεις το ξεκινάς, μόλις προχωρήσεις 
λίγο σκάει μια μικρή εισαγωγή, εμφανίζονται τα διάφορα εξαρτήματα που μπορείς να 
πατήσεις, είναι interactive και πατάς επάνω και γίνονται διάφορα κόλπα, δεν θα σας 
το πω και όλο 
15:53:41 - 15:54:46 (ένδειξη CD 0:53:41) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
15:55:12 -  15:58:17  (ένδειξη  CD 0:55:12)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«THE MALL ATHENS», «ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΑ  ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ  DUO»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΜΕ 
ΧΟΡΗΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ROCK FM», «BMW SERVICE», «FREE 2 GO»
Από 16:00 έως 17:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟ
16:10:06- 16:10:36(ένδειξη CD 0:10:06) Ο παραγωγός αναφέρει: «…θυμίζω ότι για 
να πας να σταματήσεις τον μονομάχο υπάρχει μία λύση, μπαίνεις μέσα στο youtube 
μέσα στην σελίδα, πληκτρολογείς μάλλον FREE 2 GO σταματήστε τον μονομάχο, θα 
το βρεις ειδάλλως μπαίνεις στην σελίδα μας στο  facebook και υπάρχει και εκεί το 
βιντεάκι κάνεις κλικ στο βιντεάκι ξεκινάει και μετά από λίγο σου εμφανίζονται τα 
interactive, ας πούμε μπορείς να πατήσεις πάνω στο βίντεο να χρησιμοποιείς διάφορα 
εργαλεία  να  το  σταματήσεις,  διότι  είναι  πολύ  δύσκολο  γενικά  να  σταματήσει  ο 
μονομάχος».
16:31:00-  16:31:35(ένδειξη  CD 0:31:00)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «Δύσκολα  τα 
πράγματα, δεύτερος χρόνος stand up comedy με τον Γιώργο Χατζηπαύλου, χορηγός 
επικοινωνίας 969 rock έχουμε τρις διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9 και τέταρτο, 
6821968 εάν θέλετε να πάτε θέατρο σήμερα το βράδυ 9 και τέταρτο στο θέατρο ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ ( στην συνέχεια αναφέρει που βρίσκεται και αναφέρει ότι οι τρις πρώτοι 
κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση).
16:35:12 -  16:38:46  (ένδειξη  CD 0:35:12)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«EKO»,   «KAZINO MON ΠΑΡΝΙΕ  »,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ 
ΧΟΡΗΓΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ROCK FM»,  «σύνδεσμος  εταιριών  εμπορίας 
βενζινοπωλών», «FREE 2 GO». 
16:53:06 - 16:54:13 (ένδειξη CD 0:53:06) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
16:54:44 -  16:57:51  (ένδειξη  CD 0:54:44)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΘΕΑΤΡΟ  ΠΑΛΑΣ»,    «ΣΟΥΠΕΡ  ΜΑΡΚΕΤ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ  WARNER BROS PICTURES ,  Η 
METER GOLDWIN MAIER PICTURES H NEW LINE CINEMA ΚΑΙ  Ο 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  RΟCK FM ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗ  στα  VILLAGE CINEMAS ΣΤΟ  THE MALL ATHENS 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ  ΚΑΙ  ΚΕΡΔΙΣΤΕ  ΔΙΠΛΕΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ»,  «FREE 2 
GO»
Από 17:00 έως 18:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟ
17:03:38-  17:04:15(ένδειξη  CD 0:03:38)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…η  wind 
πρωτοπόρος για άλλη μια φορά δημιούργησε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας 
στο youtube όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του προσπαθώντας να 
σταματήσει τον πρωταγωνιστή μονομάχο με τα πιο απίθανα όπλα από το να μιλά 
ασταμάτητα, δηλαδή χρησιμοποιείς ότι μπορείς να βρεις για να τον σταματήσεις να 
μιλάει,  είναι  ένα διαδραστικό και καινοτόμο παιχνίδι που δημιουργήθηκε από την 
wind  με οδηγό το χιούμορ, θα ψάξετε στο youtube wind free 2 go σταματήστε τον 
μονομάχο  ή  μπορείτε  να  μπείτε  στην  σελίδα  του  rock στο  facebook και  έχουμε 
αναρτήσει εκεί το βίντεο και μπορείτε να διασκεδάσετε». 
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17:18:31-  17:19:10  (ένδειξη  CD 0:18:31) Ο παραγωγός αναφέρει:  «…θυμίζω στο 
θέατρο  ΕΠΙ  ΚΟΛΩΝΟ  έχει  μια  χαρά  παραστάσεις  αυτόν  τον  καιρό  χορηγός 
επικοινωνίας  ο  969  rock αυτήν  την  φορά  θα  σας  μιλήσω για  ΡΕΒΕΚΚΑ μαύρη 
κωμωδία (διαβάζει την ιστορία της ταινίας και την υπόθεση) έχουμε για την επόμενη 
Τρίτη  δύο  διπλές  προσκλήσεις  6821968  για  να  πάτε  στο  θέατρο  για  να  δείτε 
ΡΕΒΕΚΚΑ».
17:35:06 -  17:36:46  (ένδειξη  CD 0:35:06)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«BMW SERVICE», «FREE 2 GO».
17:41:17- 17:42:00(ένδειξη CD 0:41:17) Ο παραγωγός αναφέρει: « πριν φύγω θα σας 
θυμίσω  ότι  η  wind πρωτοπόρος  για  άλλη  μια  φορά  δημιούργησε  μια  μοναδική 
πλατφόρμα επικοινωνίας στο youtube όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει την τύχη 
του προσπαθώντας  να σταματήσει  τον μονομάχο με  τα  πιο απίθανα όπλα να τον 
σταματήσει  να μιλάει  εννοείται  και  υπάρχουν φοβερά όπλα, μπορείς  να διαλέξεις 
οτιδήποτε, είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε από τη  wind για να 
περάσεις καλά, μπορείτε να βρείτε το βίντεο μέσα στο youtube εάν πληκτρολογήσετε 
στο  search youtube wind F 2  G free 2  go δηλαδή  σταματήστε  τον  μονομάχο  ή 
μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα του rock στο facebook.
17:51:46 - 17:52:54 (ένδειξη CD 0:51:46) δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κυπαρίση.
17:53:18 -  17:56:13  (ένδειξη  CD 0:53:18)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«FREE 2  GO»,  «ΘΕΑΤΡΟ  ΠΑΛΑΣ»,    «ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΣΟΥΡΩΤΗ  ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ», «COSMOTE».
Από 18:00 έως 19:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
18:01:17-  18:01:35(ένδειξη  CD 0:01:17)  Ο παραγωγός αναφέρει:  «…μαζί  μας  το 
jumping fish της  COSMOTE το  πρόγραμμα  ανάδειξης  και  στήριξης  νέων 
καλλιτεχνών ..(αναφέρει τα τραγούδια που θα παίξουν) και την Σμαράγδα βέβαια του 
jumping fish COSMOTE».
18:27:24-  18:27:36(ένδειξη  CD 0:27:24)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…από  την 
Σμαράγδα  την  τελευταία  πρόταση  του  jumping fish της  Cosmote (  αναφέρει  το 
άλμπουμ) της Σμαράγδας, το βρίσκεται ολόκληρο και το ακούτε στο τρία  w τελεία 
jumping fish τελεία gr»
18:27:41-  18:28:04(ένδειξη  CD 0:27:41) Ο παραγωγός αναφέρει:  «…σε 70 χώρες 
και πέντε ηπείρους το συνώνυμο της πίτσας είναι domino ‘s και πόσο μάλλον από την 
εβδομάδα από 2 έως 8 Δεκεμβρίου που κάνοντας τις παραγγελίες σας  online στην 
domino’s pizza έχετε 50% έκπτωση σε όποια πίτσα και εάν επιλέξετε όπου και εάν 
είστε παραγγέλλεις στο dominos τελεία gr  dominos application και χορταίνεις στην 
μισή τιμή…»
18:35:05 -  18:38:22  (ένδειξη  CD 0:35:05)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«σύνδεσμος  εταιρειών  εμπορίας  πετρελαιοειδών»,  «ΓΕΓΚΕΡΜΑΙΣΤΕΡ», 
«ΚΑΖΙΝΟ  ΜΟΝ  ΠΑΡΝΕΣ»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 969 ROCK», «WHAT’S UP-COSMOTE».
18:47:32- 18:47:47(ένδειξη CD 0:47:32) Ο παραγωγός αναφέρει: «…στη παρέα μας 
το όχημα ανάδειξης και στήριξης νέων καλλιτεχνών το jumping fish της Cosmote, η 
Cosmote που στηρίζει  και  την νέα επιχειρηματικότητα με  το πρόγραμμα  cosmote 
START UP για  το  οποίο  σε  λίγο θα  έχουμε  μια  κουβεντούλα στον αέρα με  τον 
υπεύθυνο της ενέργειας για να μάθουμε περισσότερα»
18:47:53- 18:48:17(ένδειξη CD 0:47:53) Ο παραγωγός αναφέρει: «…και τώρα για να 
χορτάσει όλη η φαμίλια στην μισή τιμή δεν χάνεις  την παγκόσμια προσφορά της 
domino’s από της 2 έως της 8 Δεκεμβρίου κάνοντας τις παραγγελίες σας online στην 
domino’s έχετε 50% έκπτωση σε όποια πίτσα και εάν επιλέξετε σε όποια χώρα και 
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εάν βρίσκεστε  μπείτε  στο  dominos τελεία  gr  και  κατεβάστε  δωρεάν το  dominos 
application και χορτάστε στην μισή τιμή…»
18:50:59 -  18:53:05  (ένδειξη  CD 0:50:59)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ  OTE TV» «ΚΡΑΣΙ 
ΜΟΣΤΡΑ», «COSMOTE»
18:57:34-  18:59:43(ένδειξη  CD 0:57:34)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…μαζί  με  το 
jumping fish της Cosmote, το πρόγραμμα ανάδειξης και στήριξης νέων καλλιτεχνών 
η Cosmote που δεν στηρίζει μόνο τους νέους καλλιτέχνες στο πλαίσιο της ενέργειας ο 
κόσμος μας εσύ κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του Ηρακλή Παπαδόπουλου, ο 
οποίος μέσα από την σελίδα της ενέργειας στο facebook ζήτησε από την cosmote να 
στηρίξει  τους δημιουργικούς  ανθρώπους και τις  πρωτότυπες επιχειρηματικές  ιδέες 
έτσι με σύνθημα, κάνε την ιδέα σου επιχείρησε   στήθηκε το cosmote START UP στο 
οποίο  μπορείς  να  παρουσιάσεις  την  καινοτόμα  σου  ιδέα  και  να  διεκδικήσεις  την 
υποστήριξη της  Cosmote μέχρι η ιδέα σου γίνει πρόταση έτοιμη για υλοποίηση και 
αναζήτηση επενδύσεων  (στην συνέχεια  βγάζει  τον  εκπρόσωπο του προγράμματος 
START UP της  Cosmote στον  αέρα  και  σε  τηλεφωνική  συνομιλία,  του  κάνει 
ερωτήσεις  σχετικά  με το πρόγραμμα και  ο εκπρόσωπος απαντά στο πώς ακριβώς 
λειτουργεί». 
Από 19:00 έως 20:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
19:00:00-  19:03:35(ένδειξη  CD 0:00:00)  Ο  παραγωγός  έχει  στον  αέρα   τον 
εκπρόσωπο της  START UP της  Cosmote και σε τηλεφωνική συνομιλία, του κάνει 
ερωτήσεις  σχετικά  με το πρόγραμμα και  ο εκπρόσωπος απαντά στο πώς ακριβώς 
λειτουργεί  και  για  την  διαδικασία.  Μόλις  σταματά  η  συνομιλία  ο  παραγωγός 
αναφέρει ότι πάλι το πρόγραμμα και τον εκπρόσωπο που μίλησε.
19:25:56-  19:26:01(ένδειξη  CD 0:25:56)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…μαζί  με  το 
jumping fish της Cosmote το πρόγραμμα ανάδειξης και στήριξης νέων καλλιτεχνών»
19:26:17-  19:26:37(ένδειξη  CD 0:26:17) Ο παραγωγός αναφέρει:  «…απίθανη από 
την άλλη είναι η παγκόσμια κυριολεκτικά προσφορά της dominos από της 2 έως της 
8  Δεκεμβρίου  κάνοντας  τις  παραγγελίες  σας  online στην  domino’s έχετε  50% 
έκπτωση σε όποια πίτσα και εάν επιλέξετε σε όποια χώρα και εάν βρίσκεστε μπείτε 
στο dominos τελεία gr  και κατεβάστε το dominos application δωρεάν και χορτάστε 
στην μισή τιμή…»
19:33:34 -  19:36:27  (ένδειξη  CD 0:33:34)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«Cosmote», «ΓΕΓΚΕΡΜΑΙΣΤΕΡ», «ΚΑΖΙΝΟ ΜΟΝ ΠΑΡΝΕΣ» «What’  s up - 
Cosmote»
19:43:08-  19:43:14(ένδειξη  CD 0:43:08)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…μαζί  με  το 
jumping fish της  Cosmote το  όχημα  πρόγραμμα  ανάδειξης  και  στήριξης  νέων 
καλλιτεχνών…»
19:51:30 -  19:54:45  (ένδειξη  CD 0:51:30)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ  WARNER BROS PICTURES ,  Η 
METER GOLDWIN MAIER PICTURES H NEW LINE CINEMA ΚΑΙ  Ο 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  RΟCK FM ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗ  στα  VILLAGE CINEMAS ΣΤΟ  THE MALL ATHENS 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ», «ΣΟΥΡΩΤΗ 
ΣΤΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ»,  «VODAFONE»  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  969  ROCK»,  «ΚΡΑΣΙ 
ΜΟΣΤΡΑ».
19:59:00-  19:59:14(ένδειξη  CD 0:59:00)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…συντροφιά 
πάντα με τα προϊόντα της  lenovo γιατί πρέπει να δώσουμε τέλος στον διχασμό σου 
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εάν δεν ξέρεις τι θέλεις  ultrabook ή tablet έρχεται με τα καινούρια της καλούδια να 
σου λύσει το πρόβλημα  yoga mix plex διάλεξε και πάρε, δύο σε ένα …» (ένδειξη 
τέλους του CD 0:59:14)
Από 20:00 έως 21:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
20:10:46- 20:11:06(ένδειξη CD 0:10:46) Ο παραγωγός αναφέρει: «…μην ξεχνάς ότι 
την Δευτέρα κληρώνεται το ολοκαίνουργιο ID attack mix της lenovo φυσικά με τον 
επεξεργαστεί Intel 10,1 ιντσών τα κάνει όλα συμφέρει και προπάντων αν δεν ξέρεις τι 
θέλεις  ultrabook ή  tablet σου λύνει το πρόβλημα πέρνα λοιπόν από την σελίδα του 
public στο  facebook άσε  ένα  σχόλιο  κάτω  από  την  φωτογραφία  με  τα  προϊόντα 
lenovo και όλα καλά…»
20:22:05- 20:22:17(ένδειξη CD 0:22:05) Ο παραγωγός αναφέρει: «…μην ξεχνάς ότι 
εάν θέλεις να αλλάξεις το  smartphone σου με ένα ολοκαίνουριο  LG G2 και να το 
κρατήσεις, γιατί όσοι φίλοι το δοκίμασαν το κράτησαν κλίκαρε τώρα τρία w τελεία 
LG τελεία com τελεία κάθετος gr και δήλωσε συμμετοχή…»
20:30:26 -  20:33:41  (ένδειξη  CD 0:30:26)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«VODAFONE»,  «ΓΕΓΚΕΡΜΑΙΣΤΕΡ»,  «κοινωνικό  μήνυμα  χορηγός 
επικοινωνίας  duo»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΟ  επικοινωνίας 
969 rock», «WHAT’S UP-COSMOTE».
20:41:34-  20:41:53(ένδειξη  CD 0:41:34)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…18χρονη 
Σμαράγδα  «take your time»  ανακάλυψη  πρόταση  του  οχήματος  ανάδειξης  νέων 
καλλιτεχνών jumping fish της Cosmote τα κάνει όλα και συμφέρει ειδικά εάν γράφεις 
μουσική μπαίνεις  σηκώνεις την μουσική σου και δεν ξέρεις  τι  μπορεί να γίνει θα 
μάθεις  τα πάντα για την 18χρονη Σμαράγδα και για όλους όσους έχουν διακριθεί 
φυσικά μόνο εάν κλικάρεις τώρα 3 W τελεία jumpingfish τελεία gr από τη Cosmote »
20:51:39 -  20:54:46  (ένδειξη  CD 0:51:39)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«Vodafone», «θέατρο Παλλάς», «ΚΡΑΣΙ ΜΟΣΤΡΑ», «FREE 2 GO-WIND».
20:58:44-  20:58:53(ένδειξη  CD 0:58:44)  Ο παραγωγός αναφέρει:  «…μαζί  και  τα 
προϊόντα της  lenovo με τους επεξεργαστές  Intel  ultrabook ή tablet δύο σε ένα λέω 
εγώ θα μάθεις τα πάντα στην συνέχεια που θα μιλήσουμε γι’ αυτά ………»
Από 21:00 έως 22:00 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
21:09:12-  21:10:16(ένδειξη CD 0:09:12) Ο παραγωγός αναφέρει: «…και σου’ ταξα 
ότι  θα μάθεις  τα πάντα για τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της  Lenovo γιατί  αν 
θέλεις  και  tablet και  lapto ήρθε  το  lenovo yoga το  ultrabook twin one το  οποίο 
μετατρέπεται και σε tablet όταν το θες ή σε φορητό υπολογιστή όταν το χρειάζεσαι, 
έχει  τέσσερις  λειτουργίες  χρήσεις  διότι  διαθέτη  αναδιπλούμενο  σχεδιασμό  με 
δυνατότητα περιστροφής 350 μοιρών και το βασικότερο επεξεργαστή  Intel, τώρα αν 
θες  tablet ή  κάτι  πιο  κοντά  σε  tablet,  υπάρχει  το  lenovo mix  ένα  tablet με 
επεξεργαστή Intel οθόνη 10,1 ιντσών και λειτουργικό windows αλλά και προαιρετικό 
αποσπώμενο πληκτρολόγιο για να ανοίξεις νέους ορίζοντες χρήσεις, τώρα εάν θέλεις 
το τρίτο το καλύτερο, ένα κομψό λεπτό ελαφρύ και οικονομικό υπολογιστή που να 
μετατρέπεται και να έχει και οθόνη αφής ήρθε το  lenovo flex με  intel επεξεργαστή 
και δυνατότητα περιστροφής 300 μοιρών σε συντροφεύει παντού εάν θέλεις να γίνει 
δικό σου το  mix το  Idea tab mix 10,1 ιντσών πέρνα μια βόλτα από την σελίδα των 
public ή στο facebook άσε ένα σχόλιο κάτω από την φωτογραφία με τα προϊόντα της 
lenovo  με τις επεξεργαστάρες Intel και έτσι απλά την Δευτέρα μπορεί να κληρωθείς 
και να γίνει δικό σου   …» 
21:26:14-  21:26:35(ένδειξη  CD 0:26:14)  Ο  παραγωγός  αναφέρει:  «…και  έχω 
ακούσει πολλούς να λέτε ότι θέλετε LG G2, αλλά πόσοι ξέρεται ότι τώρα μπορείτε να 
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το έχετε και μάλιστα ανέξοδα, πως κλικάρετε τώρα τρία  w τελεία  LG τελεία  com 
κάθετος  gr και  μάθετε  πως  θα  ανταλλάξετε  το  δικό  σας  smartphone με  ένα 
ολοκαίνουργιο LG G2 εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, αυτές είναι ευκαιρίες που 
δεν τις βρίσκετε κάθε μέρα το ξέρετε ήδη, έτσι …»
21:30:00 -  21:31:59  (ένδειξη  CD 0:30:00)  μεταδίδονται διαφημιστικά μηνύματα 
«ΓΕΓΚΕΡΜΑΙΣΤΕΡ»,  «ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 969 ROCK», «VODAFONE».
21:40:42- 21:40:53(ένδειξη CD 0:40:42) Ο παραγωγός αναφέρει: «…και τα τεχνικά 
καλούδια της  lenovo τα ultrabook twin one και αν δεν ξέρεις τι θέλεις  ultrabook  ή 
tablet σου προσφέρει δύο σε ένα, και τα δύο μαζί και έχουν και Intel επεξεργαστές...»

Πρόκειται  περί  ψυχαγωγικών  εκπομπών,  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων 
διαφημίστηκαν το πακέτο «OFFICE 365  HOME PREMIUM», η εταιρεία  κινητής 
τηλεφωνίας  «WIND»,  οι  ρινικές  ταινίες  «BREATH RIGHT»  και  η  εταιρεία 
«ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ», 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, πρόδηλο είναι ότι έγιναν συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν 
παρανόμως. 

Πλέον  τούτου,  ενώ  έγινε  αναγγελία  των  χορηγών,  «VODAFONE»,  «LENOVO», 
«COSMOTE»,  «ΓΕΡΜΑΝΟΣ»,  «OTE TV»  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.

Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ότι έπαψε η ισχύς του 
Π.Δ./τος 100/2000 δια του άρθρου 31 του Π.Δ./τος 109/2010 είναι αβάσιμος, διότι 
δια  της  εν  λόγω  διατάξεως  καταργήθηκαν  οι  διατάξεις  του  προηγουμένου 
Προεδρικού Διατάγματος για ζητήματα που έχουν ρυθμιστεί με το νέο Προεδρικό 
Διάταγμα. Εν όψει του ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 109/2010 ρυθμίστηκαν θέματα 
που  αφορούν  μόνο  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  η  αποδοχή  της  απόψεως  του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού θα είχε αποτέλεσμα την έλλειψη ρυθμίσεων 
και την ασυδοσία των ραδιοφωνικών σταθμών.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του ύψους της επένδυσης που 
έχει  πραγματοποιηθεί  από  το  σταθμό  και  του  γεγονότος  ότι  με  τις  υπ’  αριθμ. 
278/27.5.2008,  306/1.8.2011  αποφάσεις  του  Ε.Σ.Ρ.  έχουν  επιβληθεί  στον 
ραδιοφωνικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο 
καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.  
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία   με  την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Α.Ε.  
"AIRLINK" Α.Ε,  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
ROCK FM Νομού Αττικής, την διοικητική κύρωση 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 με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΚΑΙ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Α.Ε.  και  το 
διακριτικό τίτλο "AIRLINK" Α.Ε,   ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού 
ROCK FM, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,  στην Λεωφόρο Κηφισίας 40, 
με ΑΦΜ  094459908, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του Σκουλίκα Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, 
στην οδό Κανάρη 34, με ΑΦΜ  036455772, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  18η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Δεκεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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