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Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 476/10.9.2012Αριθ. 476/10.9.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου  2012 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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας με την επωνυμία  Σ. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ-Ι.  
ΠΑΤΤΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
PALACE FM  Νομού Λάρισας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας.

2. Η  συζήτηση  της  υποθέσεως  πραγματοποιήθηκε  την  4η Σεπτεμβρίου  2012, 
κατά την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού, 
καίτοι είχε κλητευθεί με την υπ’ αριθμ. 7878/24.8.2012 κλήτευση, η οποία 
έχει παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει εκ της 
από της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίον  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II.  Το άρθρο 5 παρ. 3 εδ.  γ,  δ  του Π. Δ/τος 100/2000,  κατά το οποίον ο χρόνος 
μετάδοσης  διαφημιστικών  μηνυμάτων  δεν  πρέπει   να  υπερβαίνει  το  15%  του 
μεταδιδομένου  κάθε  ημέρα  συνολικού  τηλεοπτικού  προγράμματος,  και  σε  κάθε 
περίπτωση  ο  χρόνος  μετάδοσης  των  διαφημιστικών  μηνυμάτων  εντός  χρονικού 
διαστήματος μιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ λεπτά της ώρας. 

III.  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

IV. 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 
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παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης.

V.  Το  άρθρο  4  παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄  και  ε΄  του  Ν.  2328/1995  κατά  το  οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου της εταιρείας με την επωνυμία Σ. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ-Ι.  
ΠΑΤΤΑ  Ο.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
PALACE FM  Νομού  Λάρισας και  της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  ο 
ραδιοφωνικός σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος  κατά την 29.12.2011, 
προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  μετέδωσε,  κατά  την  αυτή 
ημερομηνία, διαφημίσεις από:  08:00 έως 09:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 31 
δευτερολέπτων, 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 50 δευτερολέπτων, 
10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 23 λεπτών και 27 δευτερολέπτων, 11:00 έως 12:00 
ώρας διαρκείας 20 λεπτών και 56 δευτερολέπτων, 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 
22 λεπτών και 04 δευτερολέπτων, 13:00 έως 14:00 ώρας διαρκείας 22 λεπτών και 34 
δευτερολέπτων, 14:00 έως 15:00 ώρας διαρκείας 20 λεπτών και 05 δευτερολέπτων, 
15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 29 δευτερολέπτων, 16:00 έως 17:00 
ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 32 δευτερολέπτων, 17:00 έως 18:00 ώρας διαρκείας 
18 λεπτών και 03 δευτερολέπτων, 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 20 λεπτών και 11 
δευτερολέπτων, 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 21 λεπτών και 23 δευτερολέπτων, 
20:00 έως 21:00 ώρας διαρκείας 22 λεπτών και 08 δευτερολέπτων, 22:00 έως 23:00 
ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 21 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου 
των 12 λεπτών ανά ώρα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν τα εξής:
14ο αρχείο  12:00-13:00μ.μ.
11:01-11:10 (ένδειξη cd)
Η εκφωνήτρια της εκπομπής Μαρία Πολυγένη δίνει το lead-in για τη διαφήμιση που 
ακολουθεί. 
Μαρία Πολυγένη: Αφού σας πάω σε ένα χώρο που θα φροντίσει να περάσετε το πιο 
όμορφο  ρεβεγιόν  Πρωτοχρονιάς,  αρκεί  να  τον  επισκεφτείτε  βεβαίως-βεβαίως!  Ο 
λόγος για το "Μεθ' ημών".
41:30-42:50 (ένδειξη cd)
ΕΝΘΕΤΟ "Επαγγελματίας σε ανάδρομο" 
Αναφορά στα προϊόντα FIAT
Στο  τέλος  ενθέτου  που  τιτλοφορείται:  "Επαγγελματίας  σε  ανάδρομο",  συνολικής 
διάρκειας  από  το  χρονικό  σημείο  [0:39:18]  έως  το  [  0:42:50]  (ένδειξη  μέτρησης 
DVD),  ο  παρουσιαστής  Ζαραλίκος  παρουσιάζει  τα  νέα  μοντέλα  της  FIAT. 
Ζαραλίκος: Έτσι που λέτε, παιδιά εγώ τα λέω τα πράγματα του χρόνου. έτσι για να 
'μαι ήσυχος, να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο, γιατί όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα 
ίδια μένουν ή όπως αλλιώς λέει  το τραγούδι,  όπως θα ήθελα εγώ να τα πω,  όλα 
τριγύρω αλλάζουνε, μόνο η FIAT μένει. Γιατί από πολίτευμα και νόμισμα του χρόνου 
μια θα πηγαίνουμε μονά, μια θα πηγαίνουμε ζυγά. Αυτό που θα 'ναι σίγουρο, μάγκες 
για του χρόνου είναι  το εξής:  Ακούστε!  FIAT PANDA, από δέκα εκατόν εξήντα 
γιούρο  χωρίς  ΦΠΑ σίγουρα.  Νέο  DOΒLO CARGO, βαν  της  χρονιάς  2011.  Από 
90160 χωρίς ΦΠΑ σίγουρα. GRANDE PUNTO βαν. Από 7880 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
σιγουράκι.  Κι  όλα  αυτά  μάγκες,  επίσης  σίγουρα  ανεξαρτήτου  νομίσματος  και 
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πολιτεύματος  με  5  χρόνια  εγγύηση,  με  5  χρόνια  οδική  βοήθεια  και  κυρίως  με 
πετρελαιοκινητήρες  Multijet  που  καίνε  και  ρυπαίνουν  λίγο.  Όπως  λέει  και  το 
τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουνε, μόνο η FIAT μένει και μένα το επαγγελματικό με 
πάει και, με πάει και με φέρνει. Φωνάρα ο δικός σου! Άντε καλή χρονιά, να 'χουμε!  
Εκφωνητής  μετά  το  πέρας  του  ενθέτου:  Ήταν  μια  διαφορετική  ματιά  στην 
επικαιρότητα από το Χριστόφορο Ζαραλίκο. Με τη FIAT PROFESSIONAL.
15ο αρχείο  13:00-14:00μ.μ.
10:40 (ένδειξη cd)
Η εκφωνήτρια της εκπομπής Μαρία Πολυγένη δίνει το lead-in για τη διαφήμιση που 
ακολουθεί. 
Μαρία Πολυγένη: Στη συντροφιά μας πάντοτε το "Μεθ' ημών". Όσοι δεν το έχετε 
επισκεφτεί, χάνετε στην κυριολεξία. Ό,τι πιο νόστιμο, υπάρχει εκεί. Μία, έτσι κάρτα 
φαγητού πολύ μεγάλη,  πολύ γευστική.  Γιατί  είναι  βέβαιο,  ότι  θα γίνετε  θαμώνες, 
οπότε έχετε πολλά φαγητά να επιλέγετε κάθε φορά, να απολαμβάνετε το ποτάκι σας, 
να περνάτε ωραία. Όλα αυτά μας συμβαίνουν στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, 
λίγα μόνο βήματα από το κέντρο της πόλης, που αξίζει να τα κάνετε, για να γευθείτε  
ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει εκεί.
42:38 (ένδειξη cd)
Η εκφωνήτρια της εκπομπής Μαρία Πολυγένη δίνει το lead-in για τη διαφήμιση που 
ακολουθεί. 
Μαρία Πολυγένη: Στη συντροφιά μας πάντοτε το "Μεθ' ημών", να φροντίζει όλα τα 
καλά και γευστικά πράγματα, να τα 'χει εκεί στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, 
για να απολαμβάνουμε γεύματα λειτουργικά, απολαυστικά κι αξέχαστα. Να κάνετε 
τις κρατήσεις σας, να περάσετε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς εκεί. Το καλύτερο! Εκεί θα 
μας βρείτε και εμάς.
20ο αρχείο  18:00-19:00μ.μ.
12:06 (ένδειξη cd)
Η παραγωγός της εκπομπής Βάγια Δαρδούμπα δίνει το lead-in για τη διαφήμιση που 
ακολουθεί. 
Βάγια: Πάντα μαζί μας φυσικά το στούντιο P.S.V., 28ης Οκτωβρίου 46, να μάθουμε 
λίγες  λεπτομέρειες  κι  ερχόμαστε  και  με  τα  σημερινά  δώρα,  θέματα,  ιστορίες, 
αμαρτίες και τα λοιπά και πολλά, πολλά πολλά.
16:11 (ένδειξη cd) 
Αναφορά εντός της εκπομπής "ΔΙΠΛΟΣ ΜΠΕΛΑΣ" της Βάγιας Δαρδούμπα και 
της Βιβής Καρτσάνα στο στούντιο P.S.V. Δαρδούμπας 
Βάγια: Λοιπόν,  και  να  πούμε  για  το  σημερινό  μας  δώρο,  το  οποίο,  επειδή  είναι 
μεγάλο,  θα  έχετε  την  ευκαιρία  να  συμμετέχετε  και  σήμερα  και  αύριο. 
Βιβή: Δύο μέρες λοιπόν.                                                                          
Βάγια:  Δύο μέρες.  Κάτω απ'  το status  εκεί  στο facebook το σχολιάκι  σας και  θα 
πούμε  λίγο  τα  μηνύματα,  αφού  σας  πούμε,  ότι  πρόκειται  για  μία  επαγγελματική 
φωτογράφιση των δέκα προτρέτων για εσάς, αν θέλετε μόνος, μόνη σας να πάτε ή να 
πάρετε  μαζί  και  την  παρέα  σας  ή  το  ταίρι  σας,  να  φωτογραφηθείτε.  Προσφορά 
φυσικά του στούντιο P.S.V., 28ης Οκτωβρίου 46 και πες μηνυματικώς, πώς μπορούν, 
βρε Βιβή να στείλουν.... 
Βιβή:  Γράφετε  914,  αφήνετε  ένα  κενό,  το  ονοματεπώνυμό  σας  κι  αποστολή στο 
54002
23:34 (ένδειξη cd)
Η παραγωγός της εκπομπής Βάγια Δαρδούμπα δίνει το lead-in για τη διαφήμιση που 
ακολουθεί. 
Βάγια: Προς το παρόν θα πάμε μια βόλτα στην αγορά, θα πάμε στο στούντιο P.S.V., 
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εκεί να φωτογραφηθούμε και να γίνουμε κούκλες, για να βγούμε το βράδυ, θα σας πω 
μετά πού.
28:08 (ένδειξη cd)
Βιβή:   Για  πάμε  να  πάρουμε  ένα  καφεδάκι  δίπλα  από  το  "COCO  STREET"  κι 
επιστρέφουμε.
40:21 (ένδειξη cd)
Βάγια: Και πάντα μαζί μας έχουμε το στούντιο P.S.V., 28ης Οκτωβρίου 46 για τις 
φωτογραφίες  σας,  που  αυτές  τις  μέρες  ντύνεστε,  έτσι  ομορφαίνετε  και  βγαίνετε, 
ποζάρετε,  αστράφτουν  τα  φλας.  Έτσι  και  τις  εμφανίζετε.  Έτσι  πρέπει  άλλωστε! 
Εικόνα, ήχος και βίντεο και δέκα πορτρέτα για εσάς, επαγγελματική φωτογράφιση. Η 
κλήρωσή μας σήμερα. 914, κενό , το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54002... 
Βιβή:  Ή γράφετε, α! όχι, γράφετε σχόλιο κάτω από το status σωστά. 
Βάγια: Στο "ΔΙΠΛΟΣ ΜΠΕΛΑΣ" PALACE.
Βιβή: Δεν είναι σήμερα η κλήρωση, αύριο είναι η κλήρωση...
Βάγια: Αύριο, γιατί το δώρο είναι μεγάλο...
Βιβή: Σήμερα στέλνετε....
Βάγια: Να 'χουμε περισσότερες συμμετοχές.
Βιβή:  Σήμερα  στέλνετε  μηνύματα  και  αύριο  στο  τέλος  της  εκπομπής  θα  γίνει  η 
κλήρωση.
47:06 (ένδειξη cd)
Βάγια: Και  όπως  προείπα  θα  αποχεραιτήσουμε  το  2011  με  τον  τρόπο  που  του 
αρμόζει. Θα πάμε στα "ΧΙΛΙΑ ΧΕΙΛΙΑ" που έχει ιδιαίτερο  πάρτυ...
Βιβή: Αποχεραιτιστήριο.                                                                                     
Βάγια: Goodbye  2011  λοιπόν,  αποχεραιτιστήριο,  τελευταίο  πάρτυ  της  χρονιάς 
σήμερα.  Χορηγός  επικοινωνίας  φυσικά  ο  PALACE 9,14.  Γιωργίτσα,  θα  είσαι  το 
βράδυ, έτσι;
Γιωργίτσα: Φυσικά, φυσικά.  [φωνή από μακριά] 
Βάγια: Έλα να πεις, δεν σε ακούω, τι λες. 
Γιωργίτσα: Καλησπέρα, καλησπέρα!
Βάγια: Ήτανε φυσικά, φυσικά και τώρα λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Την έχουμε 
εδώ τη Γιωργίτσα. Ήρθε στο στούντιο 3 και το βράδυ θα τα πούμε "ΧΙΛΙΑ ΧΕΙΛΙΑ"
53:16 (ένδειξη cd)
Βάγια: Και δεν θα μπορούσε να λείπει και η μασκότ μας, έτσι;
Βιβή: Ήρθε. Ήρθε. παρότι είναι για ψώνια. 
Βάγια: Γεια σου, Κόκη, που είσαι στο "ΠΑΝΘΕΟΝ", να στείλουμε τα φιλιά μας και 
στο μαγαζί εκεί που μας ακούς για την αγάπη μας, από δω, από το στούντιο 3 του 
PALACE 9,14 και να πω στον Αλέξανδρο, που ζητάει Νίκο Σκούφα και "Αντίο", το 
βράδυ, δεν θα είναι καλύτερα, να το ακούσεις live στο "ΧΙΛΙΑ ΧΕΙΛΙΑ"; Τι λες και 
συ;                                                                                                           
Βιβή: Νομίζω, ναι. Θα είναι πολύ καλύτερα η εκτέλεση live.
Βάγια: Για την ώρα θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα το ακούσεις 
και  αυτό  από  την  Αναστασία  και  μ'  αρέσει  πολύ  και  παίζει   πρώτη  φορά  στο 
"ΔΙΠΛΟΣ  ΜΠΕΛΑΣ"  σήμερα  κι  επειδή  το  ξέρεις  εσύ; 
Βιβή:  Το  ξέρω  και  το  'χω  ακούσει  αρκετές  φορές. 
Βάγια: Στέλλα Καλή και "Πού 'σαι ακόμα;" λοιπόν. αφιερωμένο, Αλέξανδρε σε σένα. 
Τα υπόλοιπα το βράδυ!                                               
Βιβή:   Πριν  πάμε  εκεί,  θα  πάμε  να  μάθουμε  όμως  για  το  στούντιο  P.S.V.,  28ης 
Οκτωβρίου 46.                                                                                          
Βάγια:   Εκεί  που  θα  πάμε  να  εμφανίσουμε  τις  φωτογραφίες  που  θα  βγάλουμε 
σήμερα...                                                                                                          
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Βιβή: Που θα βγάλουμε σήμερα, ναι.
Βάγια:  ... το βράδυ; Εντάξει.
57:30 (ένδειξη cd)
Βάγια: Να τα πούμε το βράδυ στο "ΧΙΛΙΑ ΧΕΙΛΙΑ" και στο Goodbye 2011 πάρτυ. Η 
κλήρωση  συνεχίζεται  και  αύριο  για  το  δώρο  από  το  στούντιο  P.S.V.,  την 
επαγγελματική φωτογράφιση των δέκα πορτρέτων. Τα σχόλιά σας κάτω από το status 
Βιβή: Ή τα μηνύματά σας και αύριο θα γίνει η κλήρωση, για να δούμε, ποιος θα είναι  
ο τυχερός.                                                                        
Βάγια: Και θα συμμετέχετε και αύριο.
21ο αρχείο  18:00-19:00μ.μ.
10:45 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:  Και μαζί πίνουμε κι ένα καφέ από το "COCO STREET".
11:17 (ένδειξη cd)
Αναφορά-Διαφήμιση(;) εντός της εκπομπής της Σμάρως Γεωργίου στο κουτούκι "Ο 
ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ"  στο Φρούριο Λάρισας. 
μάρω Γεωργίου:   Και όπως πάντα, πού πάμε; Ψηλά. πολύ ψηλά και σήμερα. Στο 
λόφο του Φρουρίου, στο λόφο της απόλαυσης, στο λόφο της γεύσης, στο λόφο της 
νοστιμιάς.
25:20 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:  Και σήμερα όμως δεν είμαι μόνη, έχω πολύ καλή συντροφιά. 
Κουτούκι "Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ", καινούριος, ανακαινισμένος χώρος στο λόφο του 
Φρουρίου.
45:40 (ένδειξη cd)
ΕΝΘΕΤΟ "Επαγγελματίας σε ανάδρομο" 
Αναφορά στα προϊόντα FIAT
Στο  τέλος  ενθέτου  που  τιτλοφορείται:  "Επαγγελματίας  σε  ανάδρομο",  συνολικής 
διάρκειας  από  το  χρονικό  σημείο  [0:43:28]  έως  το  [  0:47:00]  (ένδειξη  μέτρησης 
DVD),  ο  παρουσιαστής  Ζαραλίκος  παρουσιάζει  τα  νέα  μοντέλα  της  FIAT. 
Ζαραλίκος: Έτσι που λέτε, παιδιά εγώ τα λέω τα πράγματα του χρόνου. έτσι για να 
'μαι ήσυχος, να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο, γιατί όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα 
ίδια μένουν ή όπως αλλιώς λέει  το τραγούδι,  όπως θα ήθελα εγώ να τα πω,  όλα 
τριγύρω αλλάζουνε, μόνο η FIAT μένει. Γιατί από πολίτευμα και νόμισμα του χρόνου 
μια θα πηγαίνουμε μονά, μια θα πηγαίνουμε ζυγά. Αυτό που θα 'ναι σίγουρο, μάγκες 
για του χρόνου είναι  το εξής:  Ακούστε!  FIAT PANDA, από δέκα εκατόν εξήντα 
γιούρο  χωρίς  ΦΠΑ σίγουρα.  Νέο  DOΒLO CARGO, βαν  της  χρονιάς  2011.  Από 
90160 χωρίς ΦΠΑ σίγουρα. GRANDE PUNTO βαν. Από 7880 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
σιγουράκι.  Κι  όλα  αυτά  μάγκες,  επίσης  σίγουρα  ανεξαρτήτου  νομίσματος  και 
πολιτεύματος  με  5  χρόνια  εγγύηση,  με  5  χρόνια  οδική  βοήθεια  και  κυρίως  με 
πετρελαιοκινητήρες  Multijet  που  καίνε  και  ρυπαίνουν  λίγο.  Όπως  λέει  και  το 
τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουνε, μόνο η FIAT μένει και μένα το επαγγελματικό με 
πάει και, με πάει και με φέρνει. Φωνάρα ο δικός σου! Άντε καλή χρονιά, να 'χουμε!  
Εκφωνητής  μετά  το  πέρας  του  ενθέτου:  Ήταν  μια  διαφορετική  ματιά  στην 
επικαιρότητα από το Χριστόφορο Ζαραλίκο. Με τη FIAT PROFESSIONAL.
51:23 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:  Κι όμως παιδιά, θα το πούμε το αντίο και θα το πούμε το αντίο 
απόψε,  βράδυ  Πέμπτης,  τελευταίο  πάρτυ,  έται  να  φύγει  σιγά-σιγά  το  2011,  να 
υποδεχθούμε το 2012 κι απόψε βράδυ Πέμπτης στο "ΧΙΛΙΑ ΧΕΙΛΙΑ" τρελό πάρτυ. 
Χορηγός επικοινωνίας το PALACE 9,14 . Αντίο, άντε γεια!........... Θα το ακούσουμε 
και live αυτό το αντίο από το φίλο μας εκεί, το Νίκο το Σκούφα, θα ακούσουμε και το 
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άλλο αντίο, "Άντε γεια!" συγκεκριμένα από τον Άγγελο Αντριανό. Ο Φάνης εκεί, η 
Αναστασία, όλο το team κι εμείς εκεί, μια μεγάλη παρέα.
22ο αρχείο  13:00-14:00μ.μ.
10:39 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:  Πάντα με το κουτούκι "Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ", στο λόφο του 
Φρουρίου, κοντά μας.
25:55 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:  Το κουτούκι "Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ" βρίσκεται στο λόφο του 
Φρουρίου. Παραμένει στην παρέα μας.
43:02 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:Το κουτούκι "Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ" είναι στην παρέα μας, είναι 
στη συντροφιά μας καθημερινά στο λόφο του Φρουρίου και για αυτό το βράδυ της 
Πέμπτης, εσείς να φροντίσετε μόνο να έχετε καλή παρέα. Για τα υπόλοιπα φροντίζει 
το κουτούκι "Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ".
46:31 (ένδειξη cd)
Σμάρω  Γεωργίου:Εκεί  θα  σε  πάω,  Δώρα  μου,  εκεί  στο  κουτούκι  "Ο 
ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ". Χρόνια πολλά.
51:26 (ένδειξη cd)
Σμάρω Γεωργίου:Μεγάλο ευχαριστώ και στο κουτούκι "Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ" που 
φροντίζει πάντα να περνάμε ΄πμορφα και δίνουμε ραντεβού εκεί ψηλά, πολύ ψηλά, το 
λόφο του Φρουρίου.
23ο αρχείο  13:00-14:00μ.μ.
25:28 (ένδειξη cd)
Κάλεσμα  των  ακροατών  εντός  της  εκπομπής  "By  Night" 
του  Γιώργου  Τσακαλά  για  συμμετοχή  τους  σε  κλήρωση  για  δύο  φιάλες  στο 
"STARS".
Γιώργος Τσακαλάς:Α, τρέχει κι ο διαγωνισμός, έτσι; Πριν τις έντεκα εδώ θα κάνουμε 
παρέα την κλήρωση. Για δυο φιάλες για αύριο βράδυ στο "STARS". Γράφετε από το 
κινητό σας 914, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη "STARS", ονοματεπώνυμο και ηλικία κι 
αποστολή στο 54002. Παρακαλώ οι συμμετέχοντες άνω των 18, έτσι; Να είμαστε και 
legal. 
41:34 (ένδειξη cd)
Γιώργος Τσακαλάς:Δεν ξεχνάτε και την κλήρωση που σας έχω για απόψε, για δύο 
μπουκάλια αύριο βράδυ -να πω φιάλες- ακούγεται  πιο ωραίο,  για δυο φιάλες στο 
"STARS live".  Γράφετε   914,  αφήνετε   κενό,  τη  λέξη  "STARS",  ξανά  κενό,  το 
ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας κι όλο μαζί το στέλνετε στο 54002.
42:07 (ένδειξη cd)
Γιώργος Τσακαλάς:Αλλά, επειδή πέρασε η ώρα, να φάμε πρώτα κάτι και μετά. Να 
φάμε, λίγο "Μαλιώρα".
58:31 (ένδειξη cd)
Γιώργος  Τσακαλάς:  Δεν  φεύγει  κανείς,  ε;  Άντε  ίσα-ίσα μέχρι  το  "Μαλιώρα",  να 
τσιμπήσουμε κάτι κι ερχόμαστε.
24ο αρχείο  13:00-14:00μ.μ.
38:54 (ένδειξη cd)
Γιώργος Τσακαλάς:Σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση για τη φιάλη ή μάλον 
για τις φιάλες για αύριο βράδυ στο "STARS". Προλαβαίνετε. Στέλνετε και εσείς 
μήνυμα έτσι κανονικά, όπως το περιέγραψα, απλά γράφετε 914, κενό, τη λέξη 
"STARS", το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. όλο αυτό στο 54002.
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56:08 (ένδειξη cd)
Γιώργος Τσακαλάς: Στο ενδιάμεσο κάπου θα βρεθούμε. Εκεί στο Μαλιώρα σίγουρα 
θα συναντηθούμε τις περίεργες ώρες να τσιμπάμε κάτι.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής  κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκαν διαφημίσεις καθ’ υπέρβαση του 
νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα, όπως λεπτομερώς εκτίθεται στη αρχή του 
αιτιολογικού.  Όμως  πλέον  τούτων,  κατά  την  αναφορά  των  χορηγών,  ήτοι  των 
επιχειρήσεων  "Μεθ'  ημών".  «Μαλιώρα»,  κουτούκι  "Ο  ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ", 
"ΧΙΛΙΑ  ΧΕΙΛΙΑ",  ένθετο  "Επαγγελματίας  σε  ανάδρομο, FIAT,  στούντιο  P.S.V., 
"COCO STREET", οι εκφωνητές δεν περιορίστηκαν στην αναφορά των διακριτικών 
τίτλων ή των επωνυμιών των, αλλά αναφέρθηκε στα προσφερόμενα προϊόντα και στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου περί χορηγίας. 
Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  των  ως  άνω 
επιχειρήσεων  υπό  την  προσχηματική  επίκληση  της  χορηγίας.  Για  τις  εν  λόγω 
εκτροπές,  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική 
κύρωση του προστίμου. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, καθώς και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό 
σταθμό  με  τις  αποφάσεις  431/19.9.2006,  288/29.5.2007,  422/24.7.2007  διάφορες 
διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό 
των 3.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Σ.  ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ  -  Ι.  ΠΑΤΤΑ  Ο.Ε.,  
ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  PALACE FM 
Νομού Λάρισας, 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 -  Παρουσιαστής   5  εδαφ.  β  του  Ν.  3166/2003 αντικατάστασή  της,  η 
παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας  Σ. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ - Ι. ΠΑΤΤΑ Ο.Ε., που εδρεύει στη Λάρισα, 
στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου  231,  με  ΑΦΜ   082159890,  Δ.Ο.Υ.  B’ 
Λάρισας.

2. Του  Σωτηρίου  Τσαγγάλα  του  Γεωργίου,  με  ΑΦΜ  042766197,  Δ.Ο.Υ.  B’ 
Λάρισας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Της  Ιωάννας  Πάττα  του  Αθανασίου,  με  ΑΦΜ  064225030,  Δ.Ο.Υ.  B’ 
Λάρισας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Σεπτεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Σεπτεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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