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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  21  Οκτωβρίου  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,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών  
το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την εταιρεία με την επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.,  
ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ  97,6  
Νομού Τρικάλων, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Οκτωβρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, 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. 

ΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο ο χορηγός δεν 
μπορεί  να επηρεάζει  το περιεχόμενο και  τον προγραμματισμό μιας εκπομπής που 
χορηγεί  έτσι  ώστε  να  θίγεται  η  ευθύνη  και  η  συντακτική  επεξεργασία  τους 
τηλεοπτικού φορέα ως προς τις εκπομπές. 

ΙΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.  β,  εδ.  α του Π. Δ/τος  100/2000, κατά το οποίο τα 
τηλεοπτικά 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  προγραμμάτωνη.  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 
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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.

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, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ  97,6  Νομού  Τρικάλων, του 
υποβληθέντος υπομνήματος και της ακροάσεως εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος 
της 18.10.2012, από ακουστικά ηχητικά αρχεία (CDs) που απεστάλησαν στο Ε.Σ.Ρ. 
από τον ίδιο το ραδιοφωνικό σταθμό, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Από το χρονικό σημείο [0:58:46] έως το χρονικό σημείο [0:59:38] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Κώστας Κοθράς αναφέρει: "Πάμε λοιπόν χορηγούς της εκπομπής! 
"ΑΦΟΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΙΓΚΑ  Ο.Ε.".  Μιλάμε  για  τζάκια,  σόμπες,  Silit  πέλλετ, 
λέβητες Silit πέλλετ. 2ο χλμ. Τρικάλων- Πύλης στο τέταρτο. Club "Le Monde" στα 
Μανάβικα για τη διασκέδασή σας και επιδιορθώσεις υποδημάτων "Doctor Shoe" εκεί 
στην  Όθωνος  4.  Το  "Μπαχαράδικο"-  Άρωμα  κουζίνας  στον  πεζόδρομο  της 
Πλούτωνος, νούμερο 8 με βότανα, μπαχαρικά, αποξηραμένα φρούτα, όσπρια, λαδάκι, 
διάφορα.  Το  κατάστημα  "Κόσμημα"  στη  Χατζηγάκη  9,  τα  ελαστικά  "Πάφης", 
Αλώνια  Μπάρας  και  το  "Παλιό  Μεράκι",  μεζεδοπωλείο  "Παλιό  Μεράκι"  στα 
Αμπελάκια."
Από το χρονικό σημείο [0:31:50] έως το χρονικό σημείο [0:32:58] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Κώστας Κοθράς αναφέρει:"Πάμε λίγο με τους χορηγούς μας. Πάμε 
2ο χλμ.  Τρικάλων-  Πύλης!  Θα συναντήσουμε το "Παλιό Μεράκι",  μεζεδοπωλείο, 
υπάρχει  δύο  χρόνια  τώρα,  αλλά  πλέον  υπό  νέα  διεύθυνση  Νίκος  Μερτσιώτης. 
Τηλέφωνο: 79260, "Παλιό Μεράκι" λοιπόν στα Αμπελάκια. Μένουμε στην περιοχή, 
πάμε "ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ Ο.Ε.",  τζάκια,  σόμπες,  λέβητες,  λέβητες  Silit 
πέλλετ,  φυσικά  μάρμαρα,  γρανίτης,  αλλά  και  πέτρα,  37953.  Στα  Μανάβικα 
διασκέδαση Club "Le Monde", επιδιορθώσεις υποδημάτων στην Όθωνος 4 "Doctor 
Shoe". Και το "Μπαχαράδικο"- Άρωμα κουζίνας στον πεζόδρομο της Πλόύτωνος, 
μπαχαρικά, ε και βότανα και όχι μόνο! Κοσμήματα, το "Κόσμημα" κατασκευάζει και 
επισκευάζει  κοσμήματα για εσάς και  ελαστικά "Πάφης" στα Αλώνια Μπάρας για 
αυτοκίνητο, για μοτό η 4Χ4 και φυσικά η ζυγοστάθμιση με κομπιούτερ."
Από το χρονικό σημείο [0:56:36] έως το χρονικό σημείο [0:57:41] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Κώστας Κοθράς αναφέρει: "Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Στο 
2ο  χλμ.  Τρικάλων-  Πύλης  το  "Παλιό  Μεράκι",  το  γνωστό  μεζεδοπωλείο,  πλέον 
καινούρια διεύθυνση εκεί,  Νίκος Μερτσιώτης, 79260 το τηλέφωνο. Επιδιορθώσεις 
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υποδημάτων  στην  Όθωνος,  "Doctor  Shoe"  δηλαδή.  Το  "Μπαχαράδικο"-  Άρωμα 
κουζίνας  στον  πεζόδρομο  της  Πλούτωνος,  στο  νούμερο  8,  μπαχαρικά,  βότανα, 
αποξηραμένα  φρούτα,  λαδάκι,  όσπρια,  άλευρα  και  γενικότερα  προϊόντα 
παντοπωλείου.  Κοσμήματα  στο  "Κόσμημα"  που  μπορεί  να  επισκευάσει  και  να 
κατασκευάσει  κοσμήματα για σας.  Ελαστικά "Πάφης" στα Αλώνια Μπάρας.  Club 
"Le Monde" στα Μανάβικα και τέλος  "ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ Ο.Ε." τζάκια, 
σόμπες,  λέβητες,  Silit  πέλλετ,  όλα αυτά και  φυσικά μάρμαρα, γρανίτες,  αλλά και 
πέτρα. Τηλέφωνο 37953."
Από το χρονικό σημείο [0:28:00] έως το χρονικό σημείο [0:29:01] ο παρουσιαστής 
της  εκπομπής  κ.  Κώστας  Κοθράς  αναφέρει:  "Πάμε  με  χορηγούς!  "ΑΦΟΙ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ Ο.Ε.".  Εκεί  θα βρείτε  τζάκια,  σόμπες,  Silit  πέλλετ,λέβητες 
Silit πέλλετ και φυσικά χρόνια τώρα μάρμαρα, γρανίτες, αλλά και πέτρες. 37953 το 
τηλέφωνο.  Club "Le Monde" στα Μανάβικα.  Επιδιορθώσεις  υποδημάτων "Doctor 
Shoe",  Όθωνος  4.  Το  "Μπαχαράδικο"-  Άρωμα  κουζίνας  στον  πεζόδρομο  της 
Πλόύτωνος, στο νούμερο 8. Το κατάστημα "Κόσμημα" στη Χατζηγάκη 9, επισκευές 
και  κατασκευές  κοσμημάτων  εκεί.  Το  μεζεδοπωλείο  "Παλιό  Μεράκι"  στα 
Αμπελάκια,  2ο  χλμ.  Τρικάλων-  Πύλης,  με  νέα  διεύθυνση  πλέον  εκεί,  Νίκος 
Μερτσιώτης,"Παλιό Μεράκι". Και τέλος ελαστικά "Πάφης" στα Αλώνια Μπάρας για 
αυτοκίνητο, για 4Χ4 και για μοτό,ε;"
Από το χρονικό σημείο [0:01:26] έως το χρονικό σημείο [0:02:09] ο παρουσιαστής 
της  εκπομπής  κ.  Νίκος  Σπυρίδης  αναφέρει:  "Λοιπόν  χορηγοί  εκπομπής  τρία 
καταστήματα "ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ", εμπορικό κέντρο Πύλη Τρικάλων με επώνυμα ρούχα 
σε πάρα πολύ προσιτές τιμές, 1122 πλατεία Δεσποτικού, νεανικές φίρμες, ψαγμένα 
σύνολα,  "ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ  EXCLUSIVE"  για  φορέματα  και  κοστούμια.  Οπτικά 
"Βεντίστας" Καποδιστρίου 15, μεγάλη γκάμα σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, μεγάλες 
αποκλειστικότητες,  μεταξύ  άλλων  και  τα  Channel  στο  "Βενδίστα".  "BLAZE 
JEWELLERY" στον πεζόδρομο της οδού Καρανάσιου,  ωρολόγια,  κοσμήματα και 
βαφτιστικούς  σταυρούς  κι  άλλα  στο  "BLAZE".  Φροντιστήριο  ξένων  γλωσσών 
"ΔΙΓΛΩΣΣΟ" στον πεζόδρομο της οδού Καρανάσιου και το Τ.Ι.Ε. στα αγγλικά και 
ταβέρνα το "ΚΑΤΩΓΙ" στα Παλιά Μανάβικα στην οδό Υψηλάντου στου Μπάμπη το 
Σουβλάκι.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά των επιχειρήσεων: (Απαριθμούνται οι επιχειρήσεις 
και γίνεται η παρουσίασή τους με λίγα λόγια για την καθεμία.)  
"Οπτικά "Βενδίστας",
"BLAZE JEWELLERY",
Φροντιστήριο ξένων γλωσσών "ΔΙΓΛΩΣΣΟ",
Καταστήματα ενδυμάτων "ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ",
- Ταβέρνα το "ΚΑΤΩΓΙ".
Από το χρονικό σημείο [0:34:32] έως το χρονικό σημείο [0:34:54] ο παρουσιαστής 
της  εκπομπής  κ.  Νίκος  Σπυρίδης  αναφέρει:  "Χορηγοί  τρία  καταστήματα 
"ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ", στο εμπορικό κέντρο Πύλη Τρικάλων , 1122 πλατεία Δεσποτικού, 
"ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ EXCLUSIVE" Γαριβάλδη 3, οπτικά "Βεντίστας" Καποδιστρίου 15, 
"BLAZE JEWELLERY" στον πεζόδρομο της οδού Καρανάσιου, φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών  "ΔΙΓΛΩΣΣΟ"  στον  πεζόδρομο  της  οδού  Καρανάσιου  και  ταβέρνα  το 
"ΚΑΤΩΓΙ" στα Παλιά Μανάβικα στην οδό Υψηλάντου.
Η  εκπομπή  είναι  μια  προσφορά  των  επιχειρήσεων: 
(Απαριθμούνται οι επιχειρήσεις και γίνεται η παρουσίασή τους με λίγα λόγια για την 
καθεμία.) 
- "Οπτικά "Βενδίστας",
- "BLAZE JEWELLERY",
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Φροντιστήριο ξένων γλωσσών "ΔΙΓΛΩΣΣΟ",
Καταστήματα ενδυμάτων "ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ",
- Ταβέρνα το "ΚΑΤΩΓΙ".
Από το χρονικό σημείο [0:55:38] έως το χρονικό σημείο [0:57:03] η παρουσιάστρια 
της  εκπομπής  κα.  Ρόζα  Τσιαμπαλή  αναφέρει:"Στη  δική  μου  παρέα  έχω  τη 
VODAFONE, 28ης Οκτωβρίου 19 στο κέντρο της πόλης για σταθερό, κινητό και 
ίντερνετ. Το αγαπημένο μου wine bar-restaurant "Et toi" στην καρδιά της Ασκληπιού, 
αλλά και τη δική σας με απίστευτη ποικιλία κρασιών, πλούσια συνοδευτικά πιάτα 
από  τα  χεράκια  του  σεφ  Κωνσταντίνου  και  φυσικά  μουσική  που  πραγματικά  σε 
ταξιδεύει. Όλα αυτά συμβαίνουν στο wine bar-restaurant "Et toi". Από την άλλη όμως 
έχω και τον πανέμορφο χώρο του "CINE-CAFE" Ματσόπουλου όλη μέρα, κάθε μέρα 
απολαμβάνετε τον καφέ σας στην ηρεμία, το αγαπημένο σας ποτό και το φημισμένο, 
και τα φημισμένα κοκτέιλ βέβαια. Το σουβλάκι "STRIKE" στη Βασιλείου Τσιτσάνη 
69, 38250 για τις παραγγελίες σας από τις 4 το απόγευμα ως και τη μία το βράδυ.  
Σιγά-σιγά λέμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας και γι' αυτό των φρονίμων 
τα παιδιά... "Θερμίς Αέριον", εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Γούσιος Δημήτριος στη 
Βασιλείου  Τσιτσάνη  41.  20920  για  περισσότερες  πληροφορίες  και  φυσικά  έναν 
διαφορετικό  χώρο  για  τη  διασκέδασή  σας.  "Κληματαριά",  μεζεδοποτείο  στην 
Ασκληπιού 46, εκεί όπου πραγματικά, αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, θα πάτε 
να απολαύσετε καλό τσίπουρο, ουζάκι, κρασί σούπερ, πολύ ωραίους μεζέδες και μια 
ατμόσφαιρα τόσο φιλική  και  τόσο παρεΐστικη,  που πραγματικά  δεν  θα  το  βρείτε 
πουθενά αλλού αυτό το mood,  βρε παιδί μου,  της "Κληματαριάς".  Ασκληπιού 46 
λοιπόν, μεζεδοποτείο "Κληματαριά". "
Από το χρονικό σημείο [0:28:08] έως το χρονικό σημείο [0:29:37] η παρουσιάστρια 
της  εκπομπής  κα.  Ρόζα  Τσιαμπαλή  αναφέρει:  "Και  φυσικά  VODAFONE,  28ης 
Οκτωβρίου 19 στο κέντρο της πόλης για σταθερό, κινητό, ίντερνετ και ό,τι πακέτο 
σύνδεσης σας ενδιαφέρει. Wine bar-restaurant "Et toi" στην καρδιά της Ασκληπιού, 
αλλά και τη δική σας για βραδιές διαφορετικές με σούπερ εξυπηρέτηση, όμορφος 
χώρος και  φυσικά τα μαγεμένα πιάτα από τον σεφ Κωνσταντίνο,  που εντάξει  μια 
φορά αν δοκιμάσεις, αγαπάς. Ο πανέμορφος χώρος του "CINE-CAFE" Ματσόπουλου 
σας περιμένει όλη μέρα, κάθε μέρα για καφέ, ποτό και φημισμένα κοκτέιλς. Σουβλάκι 
"STRIKE"  στη  Βασιλείου  Τσιτσάνη  69,  38250  για  αυτές  τις  δύσκολες  ώρες  της 
πείνας.  "Θερμίς  Αέριον",  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου  Γούσιος  Δημήτριος  στη 
Βασιλείου Τσιτσάνη 41, γιατί η εταιρεία διαθέτει τις πιο αξιόπιστες συσκευές στο 
χώρο  της  θέρμανσης  με  εγγύηση  την  πολύχρονη  εμπειρία  των  130  χρόνων  της 
γερμανικής  WEILER  DAHLER  και  των  90  χρόνων  της  ιταλικής  RIAD.  Για 
περισσότερες  πληροφορίες  όμως  20920.  Ένα  διαφορετικό  είδος  διασκέδασης, 
αγαπημένο  όμως  από  μας  τους  Ελληνάρες  ,"Κληματαριά",  μεζεδοποτείο  στην 
Ασκληπιού 46, γιατί μπορεί να έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Εγώ σου δίνω αυτήν 
την πρόταση και πίστεψέ με, μια φορά αν πας, θα αγαπήσεις πραγματικά όμως! Θα 
αγαπήσεις ρακόμελο, ωραίο τσίπουρο, ωραίο τσίπουρο, στο λέω εδώ δοκιμασμένο 
άτομο, μεζέδες σούπερ και φιλικό έτσι,  για δες, ρε παιδί μου! Μια παρέα όλο το 
μαγαζί! "Κληματαριά" λοιπόν, Ασκληπιού 46. "
Από το χρονικό σημείο [0:59:57] έως το χρονικό σημείο [1:00:16] η παρουσιάστρια 
της  εκπομπής  κα.  Ρόζα  Τσιαμπαλή  αναφέρει:  "Και  η  VODAFONE φυσικά  στην 
παρέα μου, 28ης Οκτωβρίου 19 στο κέντρο της πόλης, σταθερό, κινητό και ίντερνετ 
VODAFONE.  Power  to  you.  Wine  bar-restaurant  "Et  toi"  στην  καρδιά  της 
Ασκληπιού, αλλά και τη δική σας. Να πάτε να δοκιμάσετε όλες αυτές τις υπέροχες 
γεύσεις που κάνει ο σεφ Κωνσταντίνος και θα με θυμηθείτε. Wine bar-restaurant "Et 
toi"."  Ο πανέμορφος  χώρος  του  "CINE-CAFE"  Ματσόπουλου  σας  περιμένει  όλη 
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μέρα, κάθε μέρα για καφέ, ποτό και φημισμένα κοκτέιλς. Σουβλάκι "STRIKE" στη 
Βασιλείου  Τσιτσάνη 69,  38250 για αυτές  τις  δύσκολες  ώρες  της  πείνας.  "Θερμίς 
Αέριον", εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Γούσιος Δημήτριος στη Βασιλείου Τσιτσάνη 
41, γιατί η εταιρεία διαθέτει τις πιο αξιόπιστες συσκευές στο χώρο της θέρμανσης με 
εγγύηση  την  πολύχρονη  εμπειρία  των  130  χρόνων  της  γερμανικής  WEILER 
DAHLER και  των 90 χρόνων της ιταλικής RIAD. Για περισσότερες  πληροφορίες 
όμως 20920. Ένα διαφορετικό  είδος διασκέδασης,  αγαπημένο όμως από μας τους 
Ελληνάρες ,"Κληματαριά", μεζεδοποτείο στην Ασκληπιού 46, γιατί μπορεί να έχεις 
βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Εγώ σου δίνω αυτήν την πρόταση και πίστεψέ με, μια 
φορά  αν  πας,  θα  αγαπήσεις  πραγματικά  όμως!  Θα  αγαπήσεις  ρακόμελο,  ωραίο 
τσίπουρο, ωραίο τσίπουρο, στο λέω εδώ δοκιμασμένο άτομο,  μεζέδες σούπερ και 
φιλικό έτσι, για δες, ρε παιδί μου! Μια παρέα όλο το μαγαζί! "Κληματαριά" λοιπόν, 
Ασκληπιού 46. "
Από το χρονικό σημείο [0:00:00] έως το χρονικό σημείο [0:00:48] η παρουσιάστρια 
της εκπομπής κα. Ρόζα Τσιαμπαλή αναφέρει (συνέχεια): " Ο πανέμορφος χώρος του 
"CINE-CAFE" Ματσόπουλου είναι εκεί, το στέκι λοιπόν για καφέ, ποτό, αλλά και 
κοκτέιλ. Σουβλάκι "STRIKE" στη Βασιλείου Τσιτσάνη 69, 38250 για τις παραγγελίες 
σας.  "Θερμίς  Αέριον",  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου  Γούσιος  Δημήτριος  στη 
Βασιλείου  Τσιτσάνη  41.  20920  για  περισσότερες  πληροφορίες  και  φυσικά 
μεζεδοποτείο η "Κληματαριά", στην Ασκληπιού 46, για να πας, βρε παιδί μου από το 
μεσημέρι, να ξεκινήσεις με τσιπουράκια, ξέρεις - ελληνικό χούι αυτό - μέχρι και το 
βράδυ που θα 'ρθούνε όλα τα παιδιά εκεί και θα γίνει το μαγαζι όλο μια παρέα, να το  
'φχαριστηθείς. Ένας χώρος διαφορετικός από ό,τι έχετε μάθει για διασκέδαση, αλλά 
τόσο μοναδικός και  τόσο φιλικό  περιβάλλον!  Όλα αυτά συμβαίνουν,  αγάπες μου, 
στην "Κληματαριά" κάθε βράδυ όμως. "
Από το χρονικό σημείο [0:30:52] έως το χρονικό σημείο [0:31:30] η παρουσιάστρια 
της  εκπομπής  κα.  Ρόζα  Τσιαμπαλή  αναφέρει:  "  Στην  παρέα  μου  βέβαια  έχω  τη 
VODAFONE, 28ης Οκτωβρίου 19 στο κέντρο της πόλης, το wine bar-restaurant "Et 
toi"  στην  καρδιά  της  Ασκληπιού,  τον  πανέμορφο  χώρο  του  "CINE-CAFE" 
Ματσόπουλου,  τα σουβλάκια "STRIKE",  Βασιλείου Τσιτσάνη 69, εγκαταστάσεις 
φυσικού αερίου Γούσιος Δημήτριος στη Βασιλείου Τσιτσάνη 41, "Θερμίς Αέριον" 
και φυσικά το μεζεδοποτείο "Κληματαριά", στην Ασκληπιού 46, για να απολαύσετε 
ρακόμελο, καλό τσίπουρο, με σούπερ μεζέ και γενικά μία διάθεση πολύ διαφορετική 
από αυτά που έχουμε συνηθίσει, πολύ φιλική, πολύ παρεΐστικη, κάτι που ψάχναμε 
καιρό να βρούμε στα Τρίκαλα. Να που βρέθηκε! "Κληματαριά", Ασκληπιού 46. "
Από το χρονικό σημείο [0:53:54] έως το χρονικό σημείο [0:53:57] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Γιώργος Κρομμύδας αναφέρει: " Μαζί βέβαια και ο "Πάπυρος όπως 
είναι και μαζί σας καθημερινά. "
Από το χρονικό σημείο [0:14:08] έως το χρονικό σημείο [0:14:10] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Γιώργος Κρομμύδας αναφέρει:" Μαζί μας ο "Πάπυρος" και μαζί σας 
καθημερινά. "
Από το χρονικό σημείο [0:31:18] έως το χρονικό σημείο [0:31:24] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Γιώργος Κρομμύδας αναφέρει: " Ο "Πάπυρος" μαζί μας και μαζί σας 
καθημερινά από νωρίς το πρωί για το καφεάκι σας μέχρι κι αργά το βράδυ για το 
ποτό σας. "
Από το χρονικό σημείο [0:48:23] έως το χρονικό σημείο [0:48:28] ο παρουσιαστής 
της εκπομπής κ. Γιώργος Κρομμύδας αναφέρει: " Μαζί μας ο "Πάπυρος", μαζί σας 
καθημερινά. Αυτό μην το ξεχνάτε! "
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπών οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο χορηγίας. Όμως καίτοι έπρεπε οι τίτλοι 
των  χορηγών  να  αναφερθούν  στην  αρχή  και  στο  τέλος  εκάστου  προγράμματος, 
προβλήθηκαν και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων και μάλιστα κατ’ επανάληψη, 
ενίοτε δε και με σαφέστατη παρακίνηση αγοράς των υπηρεσιών και προϊόντων των 
χορηγών, όπως: «με απίστευτη ποικιλία κρασιών, πλούσια συνοδευτικά πιάτα από τα 
χεράκια του σεφ Κωνσταντίνου και φυσικά μουσική που πραγματικά σε ταξιδεύει», 
«θα  πάτε  να  απολαύσετε  καλό  τσίπουρο,  ουζάκι,  κρασί  σούπερ,  πολύ  ωραίους 
μεζέδες και μια ατμόσφαιρα τόσο φιλική και τόσο παρεΐστικη, που πραγματικά δεν 
θα το βρείτε  πουθενά  αλλού αυτό το mood,  βρε  παιδί  μου,  της  "Κληματαριάς"». 
Αναμφισβητήτως πρόκειται περί παραβιάσεως του τρόπου προβολής του χορηγού και 
συγχρόνως  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  των  επιχειρήσεων  και  των 
προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων των χορηγών. Για τις εν λόγω εκτροπές 
ενδείκνυται  να  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου.

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  ύψους  επένδυσης  και  του  γεγονότος  ότι  με  τις 
αποφάσεις, 274/31.5.2006, 230/15.5.2007, 131/12.4.2011, 262/14.5.2012 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 στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 97,6 Νομού 
Τρικάλων, 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 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε,  ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ  97,6,  που  εδρεύει  στα 
Τρίκαλα,  στην οδό Αμαλίας και Παππά 11,  με ΑΦΜ 094311742, Δ.Ο.Υ 
Τρικάλων.

2. Του  Κωνσταντίνου  Κόρλου  του  Νικολάου,  με  ΑΦΜ  047262863,  Δ.Ο.Υ. 
Τρικάλων, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  21η Οκτωβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 30η Οκτωβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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