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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 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  ΡΥΘΜΟΣ  Νομού Αττικής,  
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΗΧΟΣ  ΚΑΙ  ΡΥΘΜΟΣ  A.E., 
ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 14η 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. 

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.
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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 ΡΥΘΜΟΣ Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
με την επωνυμία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. 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: 
Αρχείο 07:00-8:00 - Διαφημιστικός χρόνος: 0:08:22
Από την εκπομπή ΡΥΘΜΟΡΝΙΓΚ ΣΟΟΥ
Ένδειξη αρχείου 0:22:32- 0:23:08
Ευθύμης  Ισάκης: Γιατί  στις  8:00  και  κάτι  θα  γίνει  εδώ πέρα το  μαγείρεμα  του 
Μαέλιου Σταμουλίδη, τον γνωρίζετε καλά έτσι; Είστε στο αμάξι είστε στο σπίτι..
Να ευχαριστήσουμε τον Καρόνη..
Κατερίνα Ζαρίφη: Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Καρόνη Ελαιών 54 στο Ίλιον 
που για τελευταία μέρα δίνει τριήμερη περιποίηση, συλλεκτικό σεσουάρ, τοστιέρα 
μαλλιών, αποτριχωτική μηχανή, κουρευτική ανδρών και γιατί είναι η τελευταία μέρα; 
Γιατί αλλάζουμε δώρα από Δευτέρα, οπότε όσοι θέλετε να περιποιηθείτε μαλλί και 
θριξ θριξ
Ευθύμης Ισάκης: 949 κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54991, να ΄χετε στο 
νου σας ότι από Δευτέρα επειδή έχω συνεννοηθεί έρχονται χριστουγεννιάτικα..
Άρχειο 08:00-09:00   -   Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:56  
Από την εκπομπή ΡΥΘΜΟΡΝΙΓΚ ΣΟΟΥ
Ένδειξη αρχείο 0:13:55-0:14:03
Ευθύμης  Ζησάκης: Εγώ  τα  ΄χω  πει  ότι  κατά  βάθος  ο  Μαέβης  (δεν  ακούγεται 
καθαρά το όνομα)  έχει καλή ψυχή..
Κατερίνα Ζαρίφη: ο Μιχάλης;
Ευθύμης Ζησάκης: Αλλά δεν ξέρω που θα την βρούμε..
Κατερίνα  Ζαρίφη:  μας  είχε  στείλει  το  θυμάσαι  τα  Pege jeans Μαέβιους;  (δεν 
αγκούγεται καθαρά το όνομα)
Ένδειξη αρχείου 0:14:17 -0:14:27
Ζαρίφη: Τι  θα δώσει; Σπλήνες θα μας δώσει; Εμείς γυαλιά θέλουμε.. 
Άγνωστος.. : Εγώ θα πάρω και τα τυριά εσύ πάρε τα γυαλιά.
Ζαρίφη: Θα πάρω το κεφάλι που είναι κουκλάκι ζωγραφιστό
Ζησάκης: Α.. ο Μιχάλης σου έδωσε τα γυαλιά που έχεις τα pepe jeans  τα άλλα;
Ζαρίφη: ναι ναι..
Σημειώνεται ότι  γίνεται  διαγωνισμός  τραγουδιού  όπου  δίνοντα  δώρα  από  τον  κ. 
Καρόνη.. (συγκεκριμένα αυτό αναφέρεται στις 0:14:41..)
Ένδειξη αρχείου 0:14: 58-0:15:25
Ζαρίφη: ..να Διαλέξουμε δώρα από τον Νίκο  Καρώνη
Άγνωστος: Είναι απ’  τον Καρώνη
Ζαρίφη: Τα τελευταία για την περιποίηση τρίχας
Ζησάκης: Τα  τελευταία  για  αυτή  την εβδομάδα  και  έρχονται  Χριστουγεννιάτικα 
τούμπανο  ε;  τριήμερη  περιποίηση,  ηλεκτρικό  σεσουάρ,  τοστιέρα  μαλλιών, 
αποτριχωτική μηχανή και κουρευτική μηχανή αντρών, της τρίχας σήμερα..
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Ζαρίφη: Παρένθεση, παρένθεση για το τι δίνει ο Καρόνης για Πρωτοχρονιά εδώ από 
τον ΡΥΘΜΟ 9,49 δεν θα το πιστεύει όλη η Ελλάδα..
Ζησάκης: Δεν θα το πιστεύετε, δεν θα το πιστεύετε..
Ζαρίφη: Θα το πιστεύει; Εσύ που το ξέρεις ρε κάρφωσε..
Άγνωστος: (δεν ακούγεται καθαρά..) δεν μπορώ να πω ακόμη ρε παιδιά..
Ζαρίφη: χαχα.. εντάξει..
Άγνωστος: με εκβιάζει ο Καρόνης
Ένδειξη αρχείου 0:16:35-0:16:44
Ζαρίφη: Και να διαλέξετε δώρο από τον Νίκο Καρόνη Ελαιών 54 στο Ίλιον, μπείτε 
και στο www  .  e  -  karonis  .  gr   να δείτε τι έχει εκεί μέσα..
Ένδειξη αρχείου 0:32:53-0:33:24
Ζαρίφη: Εμείς όμως σήμερα με την Agrino θα δώσουμε πέντε πακέτα τροφίμων
Ζησάκης: Με όλα με όλα μέσα..
Ζαρίφη: Όλα.. ότι έχει η απίθανη αυτή εταιρεία Agrino και τα Agrino Bistro τα έχει 
μέσα και τα ωραία της και τα ωραία της..
Ζησάκης: Πέντε τυχεροί λοιπόν 9,49 κενό Α
Ζαρίφη: Όχι όχι  σκέτο σκέτο σκέτο
Ζησάκης: Σκέτο; Οπότε για σας που είστε στο αμάξι, για σας που είστε στη δουλειά 
και δεν προλαβαίνετε μας ακούτε δεν προλαβαίνετε αλλά έχετε δουλειά ταυτόχρονα, 
κενό μήνυμα κενό μήνυμα τίποτα και αποστολή στο 54991, πέντε πακέτα Agrino με 
όλα μέσα ελληνικά προϊόντα full.
Ένδειξη αρχείου 0:35:12-0:35:29
Ζαρίφη:Λοιπόν συνεχίζουμε και στέλνουμε μηνύματα για την Agrino
Ζησάκης: κενό μήνυμα στο 54991 κενό μήνυμα, τίποτα παιδιά μου κατευθείαν παπ 
παπ παπ παπ..
Ζαρίφη: Θα επιλέξουμε πέντε νούμερα μετά από κλήρωση και η Ευαγγελία μας θα 
πάρει τα ονόματά σας  γι’ αυτό συνεχίστε να στέλνετε για τα  Agrino Bistro! Δώσε 
λίγο Παολάρα..
Ένδειξη αρχείου 0:45:30-0:45:49
Ζαρίφη:  Μη ξεχνάτε να ξεκινάτε το πρωϊνό σας με  ένα καλό καλό γεύμα και τι 
εννοούμε  καλό γεύμα  δεν  θα πας  να φτιάξεις  σπανακόρυζο θα  πας  να  πάρεις  το 
πολυδημητριακά μπισκότα Παπαδοπούλου που σου δίνουν όλες  τις  βιταμίνες  που 
χρειάζεσαι
Ζησάκης: Ακριβώς ότι καλύτερο για το πρωϊνό σου σε τέσσερις γεύσεις, σε πολύ 
μεγάλη  ποικιλία  και  ότι  πρέπει  να  έχεις  στην  τσέπη  σου  για  δεκατιανό  ή  για 
οποιοδήποτε μικρό γεύμα
Άρχειο 09:00-10:00 -  Διαφημιστικός χρόνος  :   0:02:49  
Ένδειξη αρχείου 0:31:34-0:31:47
Ζαρίφη:  Λοιπόν Κυρίες και Κύριοι μου εσείς συνεχίζετε να στέλνετε κενό μήνυμα 
στο 54991 γιατί αμέσως μετά κληρώνουμε την TASSIMO!
Ζησάκης: Η καφετιέρα έρχεται στα χεράκια σας, αρκεί να στείλετε μήνυμα γρήγορα 
κενό μήνυμα στο 54991.
Ένδειξη αρχείου 0:35:05-0:35:31
Ζαρίφη: Λοιπόν κενό μήνυμα στο 54991, βιαστείτε γιατί αμέσως μετά κληρώνουμε 
την TASSIMO και πρέπει να κάνετε το εξής:
Ζησάκης: Παίρνουμε τηλέφωνο το σηκώνετε και λέτε  ΡΥΘΜΟΣ 949 όχι καλημέρα, 
όχι τίποτα, τίποτα, ΡΥΘΜΟΣ 949.
Ζαρίφη: Τελευταία μηνύματα 3 και 41 διαρκεί το τραγούδι, τόσο έχετε χρόνο για να 
προλάβετε να στείλετε το μήνυμά σας.
Ζησάκης: Τόσο για την TASSIMO.
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Ζαρίφη: Κενό μήνυμα λοιπόν στο 54991 και επανερχόμαστε με κάποιον από εσάς!
Ένδειξη αρχείου 0:39:42 -0:40:02
Ζαρίφη: Το κορίτσι το έχει κερδίσει όμως γιατί είπε κατευθείαν ΡΥΘΜΟΣ .. (εδώ 
λίγο μιλάνε και οι δύο παρουσιαστές και δεν ακούγεται πολύ καθαρά) αν έχει πως το 
λένε, αν έχει τηλεφωνητή θα της αφήσουμε ένα απλό μήνυμα, ξέρεις έτσι, μη την 
λαχταρίσουμε  την  κοπέλα,  να  της  αφήσουμε  ένα  μήνυμα,  α..  και  τώρα  μιλάει,  
προφανώς  δεν  είχε  μπαταρία.  Λοιπόν  το  κορίτσι  μας  αυτό  έχει  κερδίσει  την 
TASSIMO, είπε σκέτο ΡΥΘΜΟΣ και μας κάνει.
 Ένδειξη αρχείου 0:40:26 -0:40:46
Ζησάκης: Έκπληξη παιδιά τη Δευτέρα πρέπει να συντονιστείτε όλοι όπου κι αν είστε 
να ακούσετε το δώρο που δίνει ο Νίκος ο Καρώνης, δεν το συζητώ.
Ζαρίφη: Και επίσης 9:00-10:00 άλλα δώρα, για εσάς που θέλετε να κάνετε δώρα  σε 
κάποιους  και  ίσως  αυτή  την  εποχή,  δεν  είναι  διόλου  απίθανο,  η  τσέπη  σας  σας 
φωνάζει φίλε στοπ.
Ένδειξη αρχείου 0:45:24 -0:40:28
Ζαρίφη:  Ελενίτσα  μου  η  TASSIMO BOCH δικιά  σου  όμως  κορίτσι  μου,  γιατί 
πρόλαβες και είπες ΡΥΘΜΟΣ.
Ακροάτρια: Ευχαριστώ πάρα πολύ..
Ένδειξη αρχείου 0:46:08 -0:46:12
Ζαρίφη: Κερασμένο το καφεδάκι από Δευτέρα από την TASSIMO BOCH και από 
το ΡΥΘΜΟ 949 Ελένη..
Άρχειο 10:00-11:00    -    Διαφημιστικός χρόνος:   0:09:29  
Από την 2  η   εκπομπή με την Γεωργά  
Ένδειξη αρχείου 0:36:04-0:36:33
Γεωργά: Το αγαπώ παιδιά το  SPOTIFY σας το ΄χω ξαναπεί,  έχω κολλήσει  πολύ 
άσχημα. Το SPOTIFY λοιπόν που μέσω της COSMOTE μας δίνει τη δυνατότητα να 
απολαύσουμε απεριόριστη μουσική, εχθές πάλι άκουγα.. ξενύχτησα μ’ αυτό βέβαια 
δηλαδή με ενοχλεί αυτό το θέμα κάτι πρέπει να κάνω με το κόλλημα, γιατί ξενυχτάω 
ακούγοντας μουσική, αλλά μπορείτε να το κάνετε κι εσείς τώρα το Σαββατοκύριακο 
και να ξενυχτίσετε δεν πειράζει..  Ενεργοποιείστε λοιπόν το  SPOTIFY PREMIUM 
από το  cosmote.gr/spotity και απολαύστε απεριόριστη μουσική εντελώς δωρεάν για 
δύο μήνες και μετά τα …. (δεν ακούγετε καλά η λέξη).
Ένδειξη αρχείου 0:56:46-0:57:18
Γεωργά: Λοιπόν αν ονειρεύεστε να συναντήσετε από κοντά τους αγαπημένους σας 
συγγραφείς  ή  να  δείτε  με  τα  παιδιά  σας  αγαπημένα  βιβλία  να  ζωντανεύουν,  το 
εμπορικό κέντρο AVENUE σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ένα μοναδικό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων με επίκεντρο το βιβλίο,  έχει  ξεκινήσει,  όπου τις  επόμενες  ημέρες θα 
έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε το δικό σας παράδεισο γεμάτο με βιβλία και 
συναντήσετε κάποιους από τους αγαπημένους σας συγγραφείς από κοντά. Για να μην 
χάσετε λοιπόν καμία εκδήλωση όλες οι πληροφορίες στο 3 w.avenuemall.gr.
Άρχειο 11:00-12:00    -     Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:14  
Ένδειξη αρχείου 0:35:00-0:35:09
Γεωργά: Είμαστε πάντα παρέα με το SPOTIFY που μέσω της COSMOTE μας δίνει 
τη δυνατότητα να απολαύσουμε απεριόριστη μουσική εντελώς δωρεάν για δύο μήνες 
και μετά τα… (δεν  ακούγεται καθαρά η λέξη).
Ένδειξη αρχείου 0:54:38-0:55:00
Γεωργά:  Καλημέρα  και  πάλι  είμαστε  εδώ  στο  ΡΥΘΜΟ  949  θα  έχετε  ακούσει 
φαντάζομαι  για  το  FOR G και  τις  εκπληκτικές  του  ταχύτητες,  για  να  τις 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο, στο Γερμανό θα βρείτε το  FOR G SMART PHONE 
LGG2 με έξυπνο.. (δεν ακούγεται καλά η λέξη) τετραπύρινο επεξεργαστή και κάμερα 
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13  MB μόνο  με  599  ευρώ  και  90  λεπτά  ή  και  φθηνότερα  με  σύνδεση  στα 
προγράμματα COSMOTE απεριόριστα.
Άρχειο 12:00-13:00 - Διαφημιστικός χρόνος  :   0:08:44  
Ένδειξη αρχείου 0:54:30-0:54:47
Γεωργά: Είμαστε  λοιπόν  εδώ στο  ΡΥΘΜΟ 949  παρέα   με  το FOR G SMART 
PHONE LGG2  που  θα  βρείτε  στο  Γερμανό  με  599  ευρώ  και  90  λεπτά  ή  και 
φθηνότερα με σύνδεση στα προγράμματα  COSMOTE απεριόριστα και έχει έξυπνο 
πίσω πλήκτρο τετραπύρηνο επεξεργαστή και κάμερα 13ΜΒ.
Άρχειο 14:00-15:00    -    Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:35  
Από την 3  η   εκπομπή με την Τσιμτσιλή           
Ένδειξη αρχείου 0:01:16-0:01:44
Τσιμτσιλή: Και επειδή είναι Παρασαββατοκύριακο και θέλετε να βγείτε να κάνετε 
τις βολτίτσες σας, σας προτείνω το μιούσικαλ Άννυ με πρωταγωνιστές τον Μιχάλη 
Χατζηγιάννη,  την  Κατερίνα  Παπουτσάκη,   τον  Αργύρη Αγγέλου  και  την  Ιωάννα 
Πηλειχού,  μαζί  τους  είναι  και  η  Άννα  Παναγιωτοπούλου  και  η  Μίρκα 
Παπακωνσταντίνου  εναλλάξ  στο  ρόλο  της  Μις  Χάνιγκαν,  σας  έχω  πέντε  διπλές 
προσκλήσεις  για  σήμερα,  στείλτε  το  μήνυμά  σας  στο  949  κενό  ονοματεπώνυμο 
αποστολή στο 54991 (δεν αναφέρεται χρέωση).
Ένδειξη αρχείου 0:17:37-0:18:02
Τσιμτσιλή:  Λοιπόν  πολλές  φορές  θέλουμε  να  αλλάξουμε  κάτι  στη  ζωή  μας 
δοκιμαστικά  και  δεν  είναι  και  τόσο  εύκολο,  αυτό  που  σίγουρα  μπορούμε  να 
δοκιμάσουμε και αν μας αρέσει να το κρατήσουμε είναι το νέο SMARTFHONE της 
LG, μπορούμε να το δοκιμάσουμε και αν μας αρέσει, μπορεί να είμαστε από τους 
εκατό τυχερούς που θα το κρατήσουμε.. κατά τα άλλα αν θέλετε να δείτε μια ωραία 
ταινία, από χθες είναι στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Πάολο Σορέντι «Η 
τέλεια ομορφιά» και σας ταξιδεύει στην όμορφη Ρώμη!
Ένδειξη αρχείου 0:28:06-0:28:31
Τσιμτσιλή: Και αν θέλετε να είστε και σεις πολύ καλά και να δείτε μια πολύ ωραία 
παράσταση απόψε το βράδυ, δεν έχετε παρά να μας στείλετε μηνυματάκι για να πάτε 
στο Άννυ εντελώς δωρεάν έχουμε πέντε διπλές προσκλήσεις, το φοβερό μιούσικαλ με 
Μιχάλη  Χατζηγιάννη,  Κατερίνα  Παπουτάσκη,  Αργύρη  Αγγέλου,  Άννα 
Παναγιωτοπούλου και  Μίρκα Παπακωνσταντίνου και  Ιωάννα Πηλειχού,  949 κενό 
ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54991 (δεν αναφέρεται χρέωση).
Άρχειο 15:00-16:00 - Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:44
Ένδειξη αρχείου 0:06:19-0:06:41
Τσιμτσιλή:  Λοιπόν  αν  θέλετε  να  δοκιμάσετε  ένα  φοβερό  κινητό  να  σας  πω ότι 
μπορείτε να δοκιμάσετε το SMARTPHONE της LG το SMARTPHONE LG G2 και 
να ξέρετε ότι μπορεί να είστε από τους τυχερούς που αν μπείτε στο site συμμετέχετε 
σε μια  κλήρωση και  μπορεί  να το κερδίσετε  και  να το κάνετε  δικό  σας,  φοβερό 
SMARTPHONE LG G2.
Άρχειο 16:00-17:00   -   Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:44  
Ένδειξη αρχείου 0:02:38-0:02:59
Τσιμτσιλή: Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος που έρχεται με το «Μην ξαναρθείς» και 
εάν θέλετε  να δείτε  μια πολύ ωραία ταινία  αυτή είναι  η νέα ταινία του Παντελή 
Βούλγαρη,  μια  συναρπαστική  ιστορία  βασισμένη  στο  ομώνυμο  και  βραβευμένο 
βιβλίο  της  Ιωάννας  Καριστιάνη  σε  συμπαραγωγή  του  ΟΤΕ  TV,  η  νέα 
πολυαναμενόμενη παραγωγή θα προβληθεί στις 5 Δεκεμβρίου στο σινεμά και φυσικά 
μετά στην πλατφόρμα του ΟΤΕ TV.
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Ένδειξη αρχείου 0:34:28-0:34:49
Τσιμτσιλή: Αχ ρε άντρες ούτε μια φωτογραφία δεν μπορείτε να βγάλετε, φωνάζεις 
εδώ τον Λουκά στο παίζει άντρας με τα όλα του, ότι ξέρει να κάνει, να μαγειρεύει, να 
φτιάχνει δεν ξέρω εγώ τι, ότι γενικά πιάνει το χέρι του και λες βγάλε μια φωτογραφία 
και τη βγάζει και σκοτεινή και κουνημένη! Πόσο δύσκολο μπορεί να ΄ναι να βγάλεις 
με ένα SMARTPHONE μια φωτογραφία; Πραγματικά απορώ..
Ένδειξη αρχείου 0:54:21-0:54:47
Τσιμτσιλή: Λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι να σας πω ότι η νέα ταινία του Παντελή 
Βούλγαρη Μικρά Αγγλία μια συναρπαστική ιστορία βασισμένη στο ομώνυμο και 
βραβευμένο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη θα είναι από τις 5 Δεκεμβρίου του 2013 
στους  κινηματογράφους  και  θα  προβληθεί  και  σε  πρώτη  τηλεοπτική  προβολή 
αποκλειστικά  από  τα  κανάλια   ΟΤΕ  CINEMA το  2014.  Μιλάμε  για  μια 
πολυαναμενόμενη πρεμιέρα και μια ταινία που έχει γυριστεί σε συμπαραγωγή του 
ΟΤΕ TV
Άρχειο 17:00-18:00 - Διαφημιστικός χρόνος:0:11:02
Άρχειο 18:00-19:00   -   Διαφημιστικός χρόνος: 0:05:00  
Από την 4  η   εκπομπή με τον Ουγγαρέζο και τον   Din     Dan     Don         
Ένδειξη αρχείου 0:09:43-0:10:30
Din Dan Don:  Γι’  αυτό  θα  σας  ενημερώσω  ότι  στην  εκπομπή  βρίσκεται  η 
VODAFONE και τι άλλο βασικά  η VODAFONE όχι απλά βρίσκεται η VODAFONE 
έκατσε  ένα  σκοτεινό  βράδυ  ένα  βράδυ  μαζεύτηκαν  όλοι  οι  αφεντάδες  της 
VODAFONE και  είπαν τι  να κάνουμε τι  να δώσουμε σ’ αυτά εκεί  τα παιδιά,  τα 
λυπόμαστε,  τα  αισθανόμαστε  σαν  δικά  μας  παιδιά,  γιατί  έξι  χρόνια  πλέον  μας 
ακολουθεί  παντού  και  τον  ευχαριστούμε  γι’  αυτό,  ε..  έφτασε  και  η  ώρα  να  μας 
λυπηθεί το ξέρουμε πλέον το κάνει από λύπηση, αλλά χαρίζει και δεν χαρίζει λοιπόν 
από λύπηση η VODAPHONE σε εσας, σας χαρίζει επειδή η VODAFONE γιορτάζει 
I-PHONE 4S 8GB, 5S και 5C αποκλειστικά από 25 ευρώ το μήνα, πολύ καλά το 
ακούτε 25 ευρώ το μήνα και πως γίνετε αυτό; Με τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία νέο 
SMPARTPHONE κάθε  χρόνο.  Αν  θες  περισσότερες  πληροφορίες  μπαίνεις 
www  .  vodaphone  .  gr   .
Ένδειξη αρχείου 0:20:57-0:21:04
Din Dan Don: Λοιπόν είμαστε η συντροφιά πάντα με την  VODAFONE, πάμε να 
ακούσουμε  έναν  Νίκο  Βέρτη  πώς  να  το  εξηγήσω  και  επιστρέφουμε  πάρα  πολύ 
σύντομα …..¨
Ένδειξη αρχείου 0:50:07-0:50:58
Din Dan Don: Αντιλαμβανόμαστε,  αφουγκραζόμαστε  τον  πόνο  του  καθενός  και 
πόσο  περισσότερο  των  φοιτητών  γι’  αυτό  λοιπόν  η  VODAFONE έχει  κάνει  το 
student ecxlusive SEE YOU STUDENT ECXLUSIVE και τι  σημαίνει,  δίνει  1000 
λεπτά χρόνο ομιλίας  προς  όλους,  χίλια  λεπτά προς  όλους  συν 200MB,  όλα με  5 
ευρουλάκια και δεν σταματάνε εκεί οι προσφορές, αν πραγματικά παραμίλησες με 
αυτήν την  προσφορά μπορείς  να  πας  στα  STARBUCKS και  στέλνοντας  τη  λέξη 
STARBUCKS στο 54646 με χρέωση 0,1 ευρώ το  sms, αμέσως θα λάβεις  sms με 
έναν μοναδικό κωδικό, στο οποίο μπορείς να πας και να αγοράσεις ένα ρούφηγμα απ’ 
τα  STARBUCKS και να πάρεις άλλο ένα δώρο, τι σημαίνει αυτό, 5 ευρώ 200  MB 
internet 1000 λεπτά ομιλίας συν ένα ρούφηγμα δώρο για σένα όταν θα πάρεις άλλο 
ένα από τα STARBUCKS, στέλνοντας τη λέξη STARBUCKS στο 54646.
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Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν 
οι επιχειρήσεις «COSMOTE», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» και «VODAFONE», προβλήθηκαν τα 
προσφερόμενα  από  αυτές  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  με  σαφή  παρακίνηση  των 
ακροατών  προς  προμήθεια  των  προϊόντων  και  χρήση  των  υπηρεσιών.  Δεν  έγινε 
αναφορά  περί  χορηγών  ούτε  προβλήθηκε  ένδειξη  διαφημίσεως.  Αναμφιβόλως 
πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως,  κατά  παράβαση  της  αναλογικώς 
εφαρμοσμένης διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 1 στ. α του Π. Δ/τος 109/2010 ((ΣτΕ 
αποφ.  4547/2014),  κατά  την  οποία  οι  οπτικοακουστικές  εμπορικές  ανακοινώσεις 
πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες και απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες 
οπτικοακουστικές  ανακοινώσεις.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
 
Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  184.001,24  ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος ότι με τις υπ’ αριθμ. 188/11.3.2003, 264/21.7.2014 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.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΡΥΘΜΟΣ  Νομού 
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E., 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  ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού 
σταθμού  ΡΥΘΜΟΣ,  που  εδρεύει   στο  Μαρούσι  Αττικής,   στην  οδό 
Θεοτοκοπούλου  4  &  Αστροναυτών,   με  ΑΦΜ   099058471,  Δ.Ο.Υ. 
Αμαρουσίου.

2. Του  Alexander  Holland του  Claus, με ΑΦΜ 157566697, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του  Βασίλειου  Διομήδη  του  Ευθυμίου,  με  ΑΦΜ  070960888,  Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  24η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 27η Ιανουαρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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