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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 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, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς,  Γεώργιος Στεφανάκης, Άρης Σταθάκης. Απών το μέλος  
Γιάννης Παπακώστας. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον 
διακριτικό τίτλο  REAL FM Νομού Αττικής,  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  3η Σεπτεμβρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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. Ο 
άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους 
μετάδοση  πληροφορικών  και  ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της 
τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική  αποστολή  της  ραδιοφωνίας  και  της  τηλεόρασης  και  η  πολιτιστική 
ανάπτυξη  της  χώρας,  καθώς  και  το  σεβασμό  της  αξίας  του  ανθρώπου  και  την 
προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

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 
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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. 

V. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία 
απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη  ραδιοτηλεοπτική  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.

VI. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  REAL FM Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός σταθμός, της εκπομπής του N. Χατζηνικολάου, που μεταδόθηκε κατά 
την 18.4.2013, από ώρας 10:00 έως 12:00, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
10:18΄:57΄΄ – 10:22΄:10΄΄
Ν. Χατζηνικολάου «Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή 
την ώρα ο ΟΤΕ. Και εάν είχατε πάντοτε την επιθυμία να ανεβάσετε την επιχείρηση 
σας στο internet αλλά σας έλειπαν τα χρήματα ή οι γνώσεις πληροφορικής, αυτό δεν 
είναι πια εμπόδιο. Τώρα ο ΟΤΕ σας παρέχει τα εργαλεία για να δημιουργήσετε και να 
προωθήσετε το δικό σας  site ή ηλεκτρονικό κατάστημα με τη νέα πρωτοβουλία «η 
επιχείρηση σου.gr» και μάλιστα δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. Ξεκινήστε τώρα 
στο yourbusiness.gr». …
Ν. Χατζηνικολάου «Θυμίζω ότι στις 26 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή 12 το μεσημέρι 
υπάρχει ένα μεγάλο δώρο που θα κληρωθεί στους ακροατές και τις ακροάτριες του 
Real fm. Ένα δώρο 10.000 ευρώ μετρητών. Και βέβαια τη Δευτέρα υπάρχουν άλλα 
1000 ευρώ μετρητά για έναν από εσάς. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε 
με sms τη λέξη ΕΥΡΩ… Προσοχή μη γράψετε τίποτε μπροστά, ούτε Real ούτε τίποτε 
άλλο, μόνο τη λέξη ΕΥΡΩ στο 54100. ΕΥΡΩ με sms στο 54100 και μπείτε στις δύο 
κληρώσεις. 1000 ευρώ τη Δευτέρα και 10.000 ευρώ την Παρασκευή 26 Απριλίου. Να 
θυμίσω ακόμη σε όσους αγαπούν και στηρίζουν τη μαχητική, την ανεξάρτητη, την 
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ελεύθερη εφημερίδα τη Real News ότι αυτή την Κυριακή εκτός από το ζωηρό όπως 
πάντα ρεπορτάζ της έρχεται και με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πακέτο. Ένα πακέτο 
χρηστικό αυτή τη φορά καθώς περιλαμβάνει ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής 
γλώσσας σε δύο τόμους, πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ εύχρηστο και απλό. Εργαλείο 
δηλαδή για τα παιδιά σας και για εσάς. Ορθογραφικό λεξικό από τη γλωσσολόγο 
Μαρία  Γαβριηλίδου,  που  περιλαμβάνει  50.000  λέξεις,  κανόνες  μονοτονικού 
συστήματος και πίνακες κυρίων ονομάτων. Αυτή την Κυριακή ο πρώτος τόμος. Μαζί 
ένα νέο γυναικείο περιοδικό ξεκινά την πορεία του με τη Real News. «Real me». Το 
νέο μας γυναικείο περιοδικό. Υιοθετείστε τις πιο hot τάσεις της σεζόν, αποκτήστε την 
γκαρνταρόμπα  των  stars,  εφοδιάστε  το  ανοιξιάτικο  νεσεσέρ  σας  και  μάθετε  τα 
τελευταία νέα της διεθνούς  showbiz στον απόλυτο οδηγό μόδας και ομορφιάς. Και 
βέβαια την Κυριακή έρχεται μια μεγάλη κυρία της ελληνικής μουσικής, μια μεγάλη 
φωνή σε υπέροχα,  σε συγκλονιστικά  τραγούδια.  Η Τζένη Βάνου έρχεται  από την 
Κυριακή αυτή σε δύο συλλεκτικά  CD με ανεπανάληπτες επιτυχίες. Την Κυριακή η 
κασετίνα και το πρώτο CD».    
10:58΄:05΄΄ – 10:59΄:50΄΄
Ν. Χατζηνικολάου  «Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Να 
θυμίσω ότι  μαζί  μας  είναι  και  σήμερα η Μινέρβα και  το  νέο  Benecol λευκό,  το 
μοναδικό τυροκομικό προϊόν από 100 % ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα εμπλουτισμένο 
με φυτικές στανόλες για αποτελεσματική μείωση της χοληστερίνης. Μινέρβα Benecol 
λευκό. Η νέα ελληνική πρόταση για τη μείωση της χοληστερίνης. Ο νέος ελληνικός 
τρόπος για τη μείωση της χοληστερίνης. Ταιριάζει με τις διατροφικές μας συνήθειες».
…
Ν. Χατζηνικολάου «Θυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος πασχαλινός διαγωνισμός του 
Real fm που θα καταλήξει την Παρασκευή 26 Απριλίου με κλήρωση για 10.000 ευρώ 
που θα πάνε στην τσέπη μιας ακροάτριας ή ενός ακροατή μας. Προηγουμένως, τη 
Δευτέρα κλήρωση για 1000 ευρώ. Και την Παρασκευή για 10.000. Όσοι θέλετε να 
μπείτε στο διαγωνισμό, στείλτε με sms τη λέξη ΕΥΡΩ στο 54100. Την Κυριακή μη 
χάσετε  με  τη  Real News το  ορθογραφικό  λεξικό  της  Μαρίας  Γαβριηλίδου.  Το 
ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής σε δύο τόμους. Την Κυριακή ο πρώτος. Μαζί 
«Real me» το νέο μας γυναικείο  περιοδικό.  Θα σας ενθουσιάσει!  Και  αυθεντικές 
ηχογραφήσεις  από  καταπληκτικά,  υπέροχα,  μοναδικά  ελληνικά  τραγούδια  με  τη 
μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Τζένη Βάνου. Την Κυριακή η κασετίνα 
και το πρώτο CD».           
11:12΄:15΄΄ – 11:13΄:22΄΄
Ν.  Χατζηνικολάου  «Να θυμίσουμε ότι  την εκπομπή αυτή προσφέρει  και  σήμερα 
όπως  κάθε  μέρα  αυτή  την  ώρα  ο  ΟΤΕ.  Και  στους  καιρούς  που  ζούμε  η 
επιχειρηματικότητα χρειάζεται κάθε δυνατή βοήθεια. Αυτό κάνει ο ΟΤΕ με τη νέα 
του πρωτοβουλία «η επιχείρησή σου.gr». Σας παρέχει τα εργαλεία για να ανεβάσετε 
και  να  προωθήσετε  την  επιχείρηση  σας  στο  internet.  Πως;  Μπείτε  στο 
yourbusiness.gr, επιλέξτε την on-line διεύθυνση που επιθυμείτε, δημιουργήστε το site 
σας ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και ο ΟΤΕ θα το φιλοξενήσει για εσάς στις 
υποδομές του. Επίσης προωθήστε την επιχείρησή σας με e-mail και sms καμπάνιας. 
Αυτά  και  όχι  μόνο…  Εύκολα,  γρήγορα  και  κυρίως  εντελώς  δωρεάν  για  έναν 
ολόκληρο  χρόνο  από  τον  ΟΤΕ.  Yourbusiness.gr.  Θυμίζω  ότι  την  Παρασκευή  26 
Απριλίου έχουμε  κλήρωση στις  12 το  μεσημέρι  για  10.000 ευρώ,  τη Δευτέρα 22 
Απριλίου έχουμε κλήρωση για 1000 ευρώ. Για να μπείτε στις δύο κληρώσεις στείλτε 
με sms τη λέξη ευρώ στο 54100».  
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11:48΄:48΄΄ – 11:54΄:55΄΄
Ν. Χατζηνικολάου  Ας φύγουμε τώρα για λίγο από την πολιτική και να πάμε στην 
κοινωνία και στα μεγάλα προβλήματα της και στις προσπάθειες που γίνονται από 
ανθρώπους,  από  εταιρείες,  από  συλλογικότητες  για  να  υπάρξει  βοήθεια  προς 
κοινωνικές  ομάδες  απόρων,  προς  τους  νεόπτωχους,  τις  εκατοντάδες  χιλιάδες  των 
νεόπτωχων που υπάρχουν και ζουν εδώ στις μεγάλες πόλεις και περνάνε πάρα πολύ 
δύσκολα  και  πρέπει  να  είμαστε  όλοι  δίπλα.  Πάμε  να  επαινέσουμε  τώρα  μια 
πρωτοβουλία που πήραν τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ και να καλημερίσουμε τον πρόεδρο τους, 
τον πρόεδρο του ομίλου ΑΚΜΗ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Κύριε πρόεδρε, 
καλημέρα σας… 
Κωνσταντίνος  Ροδόπουλος  Καλημέρα  κύριε  Χατζηνικολάου.  Καλημέρα  στη 
φιλόξενη συχνότητα σας.
Ν. Χατζηνικολάου  Θέλω να επαινέσω την πρωτοβουλία που πήρατε για άλλη μια 
φορά εν όψει των ημερών του Πάσχα για τη συγκέντρωση ρούχων και υποδημάτων 
για τις άπορες οικογένειες της Αθήνας και θέλω να μας πείτε περισσότερα για την 
πρωτοβουλία αυτή και για αυτούς που έχουν λάβει μέρος στην προσπάθεια.
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος  Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους επαίνους. Οι έπαινοι 
περισσότερο έρχονται από ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα στην καθημερινότητα 
όπως πολύ σωστά είπατε οι άστεγοι,  οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα να 
επιζήσουν σε αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο τόπος. Σε συνέχεια λοιπόν της 
πρωτοβουλίας του χειμώνα, παραμονές των Χριστουγέννων που μαζέψαμε τρόφιμα 
για τους φτωχούς της Αθήνας σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Αστέγων του 
δήμου Αθηναίων, πήραμε μια καινούργια πρωτοβουλία εν όψει του Πάσχα. Γιατί το 
Πάσχα είναι η γιορτή της αγάπης και όταν η αγάπη γίνεται πράξη έχει ουσία…
Ν. Χατζηνικολάου Έχει και νόημα η γιορτή.
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος  …διότι όταν μιλάμε για την ανάσταση του Χριστού, 
πολλοί  άνθρωποι  νιώθουν  όχι  την  ανάσταση αλλά τη σταύρωση όταν βρίσκονται 
μπροστά σε αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Πήραμε λοιπόν μια πρωτοβουλία για 
να συγκεντρώσουμε ρούχα και υποδήματα που θα διανεμηθούν τις μέρες του Πάσχα 
σε άπορες οικογένειες που ζουν στην Αθήνα. Αυτό είναι μια δεύτερη πρωτοβουλία 
και  χθες  ήταν αυτή η  εκδήλωση και  είχαμε  πολλούς μαθητές,  καθηγητές,  γονείς, 
εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΑΚΜΗΣ φέρνοντας 
ο  καθένας  ρούχα,  παπούτσια,  ακόμη  και  χρηστικά  αντικείμενα  με  στόχο  να 
συγκεντρωθεί  όσο  το  δυνατόν  περισσότερος  ρουχισμός  και  εξοπλισμός  για  τη 
στήριξη του Συλλόγου Φίλων των Αστέγων του δήμου Αθηναίων.
Ν.  Χατζηνικολάου  Βοήθησαν  καθόλου  και  οι  βιομηχανίες  και  οι  βιοτεχνίες  που 
παράγουν ρούχα και παπούτσια;
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος  Εδώ είχαμε τη στήριξη του σχεδιαστή του Μάκη του 
Τσέλιου, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας στον αντίστοιχο τομέα, ο οποίος με την 
παρουσία  του  αλλά και  με  την  επιρροή  του  κατάφερε  να  έχει  τη  συνδρομή από 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Και αυτό ήταν επίσης σημαντικό. Και μαζέψαμε δεν σας 
κρύβω πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα διανεμηθούν τις μέρες του Πάσχα. Γιατί 
θεωρώ ότι δεν πρέπει ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, που είναι η 
ΑΚΜΗ, να είναι έξω από το «γίγνεσθαι». Και το «γίγνεσθαι» σήμερα είναι δυστυχώς 
πάρα πολύ προβληματικό και  εμείς  είμαστε  κοντά  σε αυτούς  τους  ανθρώπους με 
όποιον τρόπο μπορούμε και εμείς.
Ν. Χατζηνικολάου  Εύχομαι  να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες  το παράδειγμα 
του ομίλου ΑΚΜΗ. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ομίλου ΑΚΜΗ, τον κύριο 
Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος  Καλημέρα! Ευχαριστώ. 
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Ν. Χατζηνικολάου Εδώ είμαστε και θα προβάλλουμε και άλλες τέτοιες προσπάθειες 
και πρωτοβουλίες. Ας μπουν μπροστά οι μεγάλες εταιρίες των Αθηνών παίρνοντας 
πρωτοβουλίες  για  να  στηρίξουν  τις  οικογένειες  που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα 
αυτή την περίοδο. Είναι η καλύτερη διαφήμιση για μια εταιρεία αυτή. Το να παίρνει 
τέτοιες  πρωτοβουλίες  και  εμείς  είμαστε  εδώ  να  συμβάλλουμε  σε  αυτό  δίνοντας, 
διαφημίζοντας δωρεάν αυτές τις πρωτοβουλίες τους. Με κάθε τρόπο. 
…
Ν.  Χατζηνικολάου  «Αν  δεν  έχετε  διαβάσει  σήμερα  Πασσαλάρη  και  Στάθη  στο 
enikos.gr παρακαλώ μπείτε  να διαβάσετε.  Είναι  όλα τα λεφτά τα άρθρα τους,  τα 
σχόλια  τους.  Ο  Χρήστος  Πασσαλάρης  έχει  τίτλο  στο  άρθρο  του  “Τότε 
αυτοκτονούσαν”. Μπείτε να το διαβάσετε. Αξίζει τον κόπο. Πολύ δυνατός όμως και 
σήμερα και ο Στάθης. Ο Στάθης που με τα σκίτσα και με τα καυστικά του σχόλια 
νομίζω ότι έχει δώσει νεύρο στο  enikos.gr. Και βέβαια με την “Πράβντα” του, το 
δισέλιδό του κάθε  Κυριακή στη  Real News.  Στη  Real News που έχει  την εθνική 
Ελλάδος των γελοιογράφων, των σκιτσογράφων με ΚΥΡ, με Στάθη… και βέβαια με 
το φίλο μου τον Γεωργοπάλη, που επίσης είναι καταπληκτικά τα σκίτσα του… Είναι 
κάθε  σκίτσο  του  και  ένα  άρθρο  και  ένα  σχόλιο.  Πολύ  ενδιαφέροντα  επίσης  τα 
ρεπορτάζ  που  διαβάζω  αυτή  την  ώρα  στο  real.gr για  τα  όσα  συμβαίνουν  στη 
Βοστώνη, όπου φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει δύο άτομα σε βίντεο, δύο άτομα που 
θεωρεί  το  FBI ότι είναι  υπεύθυνα για τη βομβιστική επίθεση. Μπείτε να δείτε το 
σχετικό ρεπορτάζ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον 
και το ρεπορτάζ που είδα πριν από λίγο στο real.gr για τη σύλληψη ενός υπόπτου για 
την επιστολή, τη δηλητηριώδη επιστολή προς τον πρόεδρο Ομπάμα».    
11:57΄:23΄΄ – 11:58΄:55΄΄
Ν. Χατζηνικολάου «Μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Μινέρβα 
με το νέο Benecol λευκό με το οποίο όλοι οι Έλληνες μπορούν τώρα να μειώσουν τη 
χοληστερίνη  τους  απολαμβάνοντας  την  αγαπημένη  τους  γεύση.  Το  νέο  Benecol 
λευκό  είναι  το  μοναδικό  ελληνικό  τυροκομικό  προϊόν  με  φυτικές  στανόλες  που 
μειώνουν αποδεδειγμένα τη χοληστερίνη 7-10 % στα πλαίσια μιας ισορροπημένης 
διατροφής.  Μινέρβα  Benecol λευκό  Η νέα  ελληνική  πρόταση  για  τη  μείωση  της 
χοληστερίνης. Θυμίζω ότι τρέχει  πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο 10.000 
ευρώ. Η κλήρωση Παρασκευή 26 Απριλίου. Προηγουμένως τη Δευτέρα 22 Απριλίου 
άλλα 1000 ευρώ. Για να μπείτε στις δύο κληρώσεις στείλτε με ένα απλό sms τη λέξη 
ΕΥΡΩ, μη βάλετε τίποτα μπροστά στο 54100. Θυμίζω πριν κλείσω ότι την Κυριακή η 
Real News έρχεται με ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής σε δύο τόμους. Με 
επιμέλεια  της  γλωσσολόγου  Μαρίας  Γαβριηλίδου.  Την Κυριακή ο  πρώτος  τόμος. 
Μαζί το «Real me». Το νέο γυναικείο μας περιοδικό. Κυρίες μου θα το απολαύσετε. 
Και Τζένη Βάνου σε δύο συλλεκτικά CD. Όλες οι μεγάλες, ανεπανάληπτες επιτυχίες 
της. Την Κυριακή η κασετίνα και το πρώτο CD».

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ραδιοφωνικής εκπομπής η οποία ασχολήθηκε με την επικαιρότητα, κατά τη διάρκεια 
της  οποίας  προβλήθηκε  το  ΙΕΚ  ΑΚΜΗ,  η  Μινέρβα  και  ο  ΟΤΕ.  Ειδικότερα  ο 
εκφωνητής αναφέρθηκε λεπτομερώς στις παρεχόμενες, από τα δύο νομικά πρόσωπα, 
υπηρεσίες  και  το  προϊόν  Benecol λευκό  της  Μινέρβα,  το  οποίο  είναι  «μοναδικό 
τυροκομικό προϊόν από 100 % ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα εμπλουτισμένο με φυτικές 
στανόλες για αποτελεσματική μείωση της χοληστερίνης. Μινέρβα Benecol λευκό. Η 
νέα ελληνική πρόταση για τη μείωση της χοληστερίνης». Είναι αληθές ότι η ως άνω 
αναφορά έγινε με την ένδειξη της χορηγίας, πλην όμως τούτο ήταν προσχηματικό, 
διότι η χορηγία πρέπει να περιορίζεται στο όνομα ή το λογότυπο του χορηγού που 
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εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος των προγραμμάτων. Αναμφιβόλως πρόκειται 
περί συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως των ως άνω χορηγών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από το άρθρο 31 του Π. Δ/τος 109/2010, δια 
αυτού καταργήθηκαν οι διατάξεις του  Π. Δ/τος 100/2000, κατά το μέρος που είναι 
αντίθετες με τις διατάξεις του νεοτέρου Προεδρικού Διατάγματος. Εν όψει του ότι με 
το διάταγμα τούτο ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν τους τηλεοπτικούς και όχι 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι διατάξεις του Π. Δ/τος 100/2000 που αφορούν τους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, διατηρήθηκαν σε ισχύ και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός 
της ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρείας είναι αβάσιμος. 

Η  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  εταιρεία  δια  των  προτάσεών  της 
ισχυρίζεται ότι το ΕΣΡ στερείται νομίμου συγκροτήσεως διότι δια του άρθρου 110 
παρ. 12 του Νόμου 4055/2012 έληξε η θητεία του Προέδρου και τριών μελών. Είναι 
αληθές  ότι  κατά  την  εν  λόγω  διάταξη  του  Νόμου  η  αντικατάσταση  των 
αποχωρούντων  μελών  πραγματοποιείται  μέσα  σε  έξι  μήνες  από  την  έναρξη  της 
ισχύος  του  Νόμου  και  μέχρι  την  αντικατάσταση  παρατείνεται  η  θητεία  των 
αποχωρούντων. Όμως η εν λόγω προθεσμία, η οποία αφορά τον Πρόεδρο και τα δύο 
πρώτα μέλη, παρατάθηκε με το άρθρο 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012, το άρθρο 12 
παρ. 3 του Νόμου 4081/2012, το άρθρο 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012, το άρθρο 2 του 
Νόμου 4126/2013, το άρθρο 26 του Ν. 4151/2013 έως τις 16.7.2013 και το άρθρο 18 
παρ.  2  του  Νόμου  4172/2013,  έως  τις  16.1.2014.  Η  θητεία  του  τρίτου  μέλους, 
αρξαμένη με την υπ’ αριθμ. 6194/Ια/28.2.2008 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, 
έληξε την 28.2.2012 και παραταθείσα, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3051/2002, δι’ 
εύλογο χρόνο, εκδόθηκε εντός αυτού, δηλαδή εντός δώδεκα (12) ημερών από της 
λήξεως της θητείας, ο Νόμος 4055/2012 και, κατά το άρθρο 110 παρ. 12 αυτού, η 
θητεία του εν λόγω μέλους θα λήξει δια της συμπληρώσεως 8 ετών από του αρχικού 
διορισμού του. Επομένως, ο ισχυρισμός του εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας περί 
κακής συγκροτήσεως της Ολομελείας είναι αβάσιμος.

Για την ως άνω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν εκ των μελών η Εύη Δεμίρη και ο 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 5.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως μη προβάλλει, με το πρόσχημα της χορηγίας, συγκεκαλυμμένες 
διαφημίσεις, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

    Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  23η Σεπτεμβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Οκτωβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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