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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 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,  
Άρης Σταθάκης. 

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  12η Νοεμβρίου 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 
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  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  cds που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός  σταθμός,  των  εκπομπής  του  N.  Χατζηνικολάου,  που  μεταδόθηκαν 
κατά  την  25.9.2012  και  26.11.2012,  από  ώρας  10:00  έως  12:00,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:  
Ένδειξη:  10:16:47
Κ.  Χατζηνικολάου:  …  Θα  τα  συζητήσουμε  όλα  αυτά,  στο  δεύτερο  μέρος  της 
εκπομπής,  με  τον  κύριο  Νότη  Μηταράκη,  τον  υφυπουργό  ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων….Αλλά και με την κυρία 
Φώφη  Γεννηματά,  την  εκπρόσωπο  του  ΠΑΣΟΚ  και  με  τον  κύριο  Δημήτρη 
Παπαδημούλη,  τον  κοινοβουλευτικό  εκπρόσωπο  του  ΣΥΡΙΖΑ.   Ξέρω,  ξέρω. 
Περιμένετε να σχολιάσουμε τις αποκαλύψεις της  Real News.  Θα τις σχολιάσουμε 
αμέσως μετά από μια μικρή διακοπή.  Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, 
όπως  κάθε  μέρα,  αυτή  την  ώρα,  ο  ΟΤΕ  και  το  ΟΤΕ  Business Double Play 
μονογραμμικό.   Αν θέλετε το καλύτερο για την επιχείρησή σας μία είναι η λύση. 
ΟΤΕ  Business Double Play.   Αφού  τώρα  η  νέα  εποχή  προγραμμάτων  ΟΤΕ  για 
επιχειρήσεις σας φέρνει το νέο ΟΤΕ Business Double Play με απεριόριστες αστικές 
και υπεραστικές κλήσεις.  ΟΤΕ Business Connex έως 24 megabps και έως 90 λεπτά 
δωρεάν χρόνο ομιλίας προς κινητά.  Και όλα αυτά μόνο από 37,9 ευρώ το μήνα.  Θα 
το βρείτε στα καταστήματα ΟΤΕ, Cosmote, Γερμανός, στο ote.gr ή καλώντας 13888. 
Στις 12 μην ξεχνάτε έχουμε κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο MLS IQ TALK.  Το 
πρώτο  ελληνικό  κινητό.   Όσοι  θέλετε  να  μπείτε  στην  κλήρωση  αυτή  Real κενό, 
κινητό  και  αποστολή  στο  54100.   Μικρή  διακοπή  και  επιστρέφουμε  με  τον 
σχολιασμό της  υπόθεσης που αποκάλυψε η  Real News την Κυριακή.  (Ακολουθεί 
διακοπή για διαφημίσεις).
Ένδειξη:  10:51:47
Κ. Χατζηνικολάου:  Καλημέρα και στο Σπύρο που μου λέει δεν μπόρεσα να βρω την 
Real News, στη δική μου γειτονιά είχε εξαντληθεί και δεν έχω διαβάσει το άρθρο 
σου.  Μπες real.gr ή enikos.gr για να διαβάσεις το άρθρο.  
Ένδειξη: 10:54:42
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή 
την ώρα, η Minerva και το νέο Benecol λευκό.  Με το οποίο όλοι οι έλληνες μπορούν 
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να μειώσουν τη χοληστερίνη τους απολαμβάνοντας την αγαπημένη τους γεύση.  Το 
νέο  Benecol λευκό  είναι  το  μοναδικό  ελληνικό  τυροκομικό  προϊόν  με  φυτικές 
τανόλες που μειώνουν αποδεδειγμένα τη χοληστερίνη από 7 έως 10% στα πλαίσια 
μιας ισορροπημένης διατροφής.  Minerva Benecol λευκό, η νέα ελληνική πρόταση 
για τη μείωση της χοληστερίνης.  
Ένδειξη: 10:55:49
Κ.  Χατζηνικολάου:…  Μαζί  μας  από  σήμερα,  μύρισε  χειμώνας,  το  Ronal για  το 
μπούκωμα και  την  καταρροή που  μπορεί  να  οφείλεται  σε  κρυολόγημα,  συνάχι  ή 
ρινίτιδα, το Ronal, της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας  Olvos Science, αποτελεί 
τη λύση.  Σας εξασφαλίζει ήρεμο ύπνο, είναι αποτελεσματικό από τα πρώτα κιόλας 3 
λεπτά, ενώ έχει το μοναδικό πλεονέκτημα ότι η δράση του διαρκεί πολλές ώρες με 
δύο  μόνο  χρήσεις  την  ημέρα.   Είναι  το  μοναδικό  ρινικό  αποσυμφορητικό  που 
εφαρμόζεται μόνο δύο φορές τη μέρα.   Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε το πρωί, 
πριν πάτε στη δουλειά και  το βράδυ πριν πέσετε για ύπνο.  Δε χρειάζεται  να το 
θυμηθείτε να το πάρετε μαζί σας στη διάρκεια της ημέρας.  Έχει εύκολη εφαρμογή, 
δυο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, δύο τρεις ψεκασμούς σε κάθε ρουθούνι κάθε 
φορά,  δεν  ερεθίζει  τη  ρινική  βλεννογόνο,  δε  ξηραίνει  τη  μύτη,  έχει  ειδική 
δοσιμετρική  αντλία  ψεκασμού  για  ακριβή  δόση,  δεν  έχει  κορτιζόνη  και  είναι 
ελληνικό.  Παρασκευάζεται στην Ελλάδα.  Ronal και ξεμυτίστε ελεύθερα.  
Ένδειξη:  10:59:05
Κ. Χατζηνικολάου:  Το τραγούδι που ακούμε είναι απ’ το 3ο cd με τις υπέροχες ροκ 
μπαλάντες που έρχονται την Κυριακή με τη Real News.  
Ένδειξη:  11:11:36
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως 
κάθε μέρα αυτή την ώρα ο ΟΤΕ και το OTE Business Double Play μονογραμμικό.  Τι 
κάνεις όταν οι ανάγκες της δουλειάς σε αναγκάζουν να μιλάς με τις ώρες;  Απολύτως 
τίποτα, αφού η νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις σας φέρνει το νέο 
OTE Business Double Play.  Για να μπορείς να μιλάς απεριόριστα από το γραφείο 
προς όλα τα σταθερά σε συνδυασμό με 90 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας προς όλα τα 
κινητά και με ΟΤΕ Business Connex έως 24megabps.  Κι όλα αυτά μόνο από 37,9 
ευρώ το μήνα.  Θα το βρείτε στα καταστήματα ΟΤΕ,  COSMOTE, Γερμανός, στο 
ote.gr ή καλώντας στο 13888.  Να θυμίσω ακόμη ότι στις 12 υπάρχει κλήρωση για 
ένα κινητό τηλέφωνο MLS iq talk….
Ένδειξη:  11:28:28
Κ. Χατζηνικολάου:   Καλημέρα και  στο φίλο μου το Θανάση.  Νίκο μου λέει  δε 
βρήκα τη  Real News χθες στο Βόλο στη γειτονιά μου για να διαβάσω το θέμα της 
κατάθεσης  για  τους  τρεις  υπουργούς.   Είναι  απλό  αγαπητέ  φίλε,  μπες  real.gr ή 
enikos.gr, έχει ανέβει ολόκληρο το δημοσίευμα.
Ένδειξη:  11:45:37
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή 
την ώρα, το ΙΕΚ Ακμή.  Ο ηγέτης στην εκπαίδευση, που φέτος μάλιστα απέσπασε μια 
πολύ μεγάλη διεθνή διάκριση, το βραβείο αριστείας ΕFQM. Για την υπεροχή και την 
εκπαιδευτική του καινοτομία αποτελώντας το μοναδικό ΙΕΚ που αποσπά τη διεθνή 
αναγνώριση, μια αναγνώριση που στη χώρα μας, στην Ελλάδα, την έχει πάρει μόνο 
το Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  ΙΕΚ Ακμή, ο 
ηγέτης στην εκπαίδευση.  
Ένδειξη:  11:55:25
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Minerva και το νέο 
Benecol λευκό.  Η Minerva που με γνώση και εμπειρία στην ελληνική διατροφή για 
περισσότερα από 100 χρόνια φέρνει στο ελληνικό τραπέζι την πιο νόστιμη ελληνική 
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συνήθεια για την μείωση της χοληστερίνης.   Το νέο  Benecol λευκό,  το μοναδικό 
τυροκομικό προϊόν από 100% ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα που συνδυάζει απόλαυση 
και αποτελεσματικότητα στη μείωση της χοληστερίνης.  Minerva Benecol λευκό, η 
νέα ελληνική πρόταση για τη μείωση της χοληστερίνης.  
Ένδειξη:  11:56:37
Κ. Χατζηνικολάου:  Να σας πω και μια καλή είδηση για μια ελληνική πλατφόρμα, 
την  πρώτη πλατφόρμα  στο  internet για  δωρεάν  ιατρικά  ραντεβού  με  ιατρό μέσω 
διαδικτύου.  Πρόκειται για το nowdoctor.gr.  Το nowdoctor.gr λοιπόν κατέκτησε την 
πέμπτη θέση παγκόσμια στο διεθνή διαγωνισμό του διεθνούς φόρουμ νεότητας που 
διοργανώνεται  στο  πλαίσιο  του  παγκόσμιου  φόρουμ  για  την  κοινωνία  της 
πληροφορίας  ως  ένα  από  τα  καλύτερα,  καινοτόμα  επιχειρηματικά  πλάνα  που 
βασίζονται στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία με στόχο την προώθηση των 
αναπτυξιακών  στόχων της  χιλιετίας  του  ΟΗΕ.   Βγήκε  πέμπτο  ανάμεσα σε  1.224 
καινοτόμα  επιχειρηματικά  σχέδια  από  122  κράτη  του  ΟΗΕ.   Η  απονομή  των 
βραβείων θα γίνει  στο Μόντρεαλ του Καναδά στις  22 Οκτωβρίου από τον κύριο 
Larry King.  Το nowdoctor.gr.  Η πρώτη πλατφόρμα για δωρεάν ιατρικά ραντεβού με 
ιατρό μέσω διαδικτύου.  Συγχαρητήρια.
Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι από σήμερα, μύρισε χειμώνας, το Ronal.  Κρυολόγημα, 
συνάχι,  μπούκωμα,  καταρροή;   Ronal από  την  Olvos Science.   Είναι  ελληνικό, 
παράγεται  εδώ  στην  Ελλάδα  από  ελληνική  φαρμακευτική  εταιρεία  και  είναι 
πραγματικά η λύση για όλα όσα σας είπα πριν.  Σας εξασφαλίζει ήρεμο ύπνο, είναι 
αποτελεσματικό από τα πρώτα κιόλας τρία λεπτά, η δράση του διαρκεί για πολλές 
ώρες, χρειάζεστε μόνο δύο χρήσεις την ημέρα, πρωί και βράδυ, με εύκολη εφαρμογή, 
δεν ερεθίζει τον ρινικό βλεννογόνο, δεν ξηραίνει την μύτη, έχει ειδική δοσιμετρική 
αντλία  ψεκασμού  για  ακριβή  δόση,  δεν  έχει  κορτιζόνη.   Ronal και  ξεμυτίστε 
ελεύθερα.
Ένδειξη:  11:59:09
Κ. Χατζηνικολάου:  Σπύρο, ναι.  Κυκλοφόρησε το νέο  i-phone 5, δεν ξέρω, στην 
Ελλάδα ήρθε;  Δεν ξέρω.  Δεν ήρθε, όχι.  Νομίζω ότι με το που θα είναι διαθέσιμο, η 
Cosmote θα μας ενημερώσει και θα το φέρει κοντά σας.  Είναι λέει κατασκευασμένο 
από μέταλλο και γυαλί, 18% πιο λεπτό και 20% πιο ελαφρύ απ’ το  i-phone 4S και 
έχει οθόνη 4ων ιντσών.  Το περιμένουμε να το δούμε.
26-11-2012
Ένδειξη:  10:14:39
Κ. Χατζηνικολάου:  Μέσα σ’ αυτό το κλίμα είχαμε χθες και την κραυγή αγωνίας από 
τον  αρχηγό  του  ναυτικού  με  συνέντευξή  του  στη  Real News με  βαρυσήμαντη 
παρέμβασή  του  μέσω  της  Real News για  τις  περικοπές  στις  ένοπλες  δυνάμεις, 
περικοπές  οι  οποίες,  ιδιαίτερα  στο  ναυτικό,  εξώθησαν  τον  αρχηγό,  το  ναύαρχο 
Χρηστίδη, να ζητά εξασφάλιση οικονομικών πόρων, τουλάχιστον στους τομείς της 
προμήθειας καυσίμων και ανταλλακτικών.
Ένδειξη:  10:17:21
Κ.  Χατζηνικολάου:   Ο  αρχηγός  μεταφέρει  κατ’  ουσίαν  την  άποψη  χιλιάδων 
αξιωματικών και υπαξιωματικών ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν γι’  αυτούς δεν 
είναι δίκαια.  Και την μεταφέρει στην συνέντευξή του αυτή, που έχει ήδη ανέβει και 
όσοι δεν βρήκατε την εφημερίδα χθες μπορείτε σήμερα να τη διαβάσετε στο real.gr 
και στο enikos.gr…
Ένδειξη:  10:24
Κ. Χατζηνικολάου:  Αυτά έγραψα χθες.  Αυτά ξαναλέω και σήμερα.  Το άρθρο έχει  
ανέβει στο  real.gr και στο  enikos.gr για όσους δεν το διαβάσατε και θέλετε να το 
δείτε.  
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Ένδειξη:  10:25:14
Κ.  Χατζηνικολάου:   Την  εκπομπή αυτή  προσφέρει  και  σήμερα  όπως  κάθε  μέρα, 
αυτήν την ώρα, ο ΟΤΕ.  Είχατε πάντα την επιθυμία να ανεβάσετε την επιχείρησή σας 
στο  internet αλλά σας έλειπαν τα χρήματα ή οι γνώσεις πληροφορικής;  Αυτό δεν 
είναι πλέον εμπόδιο γιατί τώρα ο ΟΤΕ σας παρέχει τα εργαλεία για να δημιουργήσετε 
και  να  προωθήσετε  το  δικό  σας  site ή  ηλεκτρονικό  κατάστημα  με  τη  νέα  του 
πρωτοβουλία η επιχείρησή σου.gr και μάλιστα δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. 
Ξεκινήστε τώρα στο yourbusiness.gr.
Ένδειξη: 10:38:41
Κ. Χατζηνικολάου:  Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.  Να 
θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Audi.  Η Audi που σκέφτεται τους πελάτες 
της και γι’ αυτό ανανέωσε τα προνομιακά πακέτα  smart pack five plus years που 
συνδυάζουν  υψηλή  τεχνογνωσία  και  υποστήριξη  από  τους  ειδικούς.   Γνήσια 
ανταλλακτικά και όφελος για τον πελάτη έως και 35%.  Και ισχύουν πλέον για όλα τα 
μοντέλα Audi άνω των 5 ετών.  Προγραμματίστε από τώρα το ραντεβού σας για να 
απολαύσετε την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που διατηρεί το  Audi σας πάντοτε σε 
άριστη κατάσταση.  Και κρατάει υψηλή τη μεταπωλητική του αξία.
Ένδειξη:  10:47:37 (προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με ακροατή που κέρδισε 
20.000 ευρώ αγοράζοντας τη Real News)
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι και αυτή την Κυριακή η  Real News θα έχει 2 
επιταγές των 20 χιλιάδων ευρώ στις σελίδες της.  Έρχεται πολύ δυνατό περιοδικό, το 
Real Escape, με ιδέες για χειμερινές αποδράσεις σε 35 προορισμούς στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.  Πάρτε για να δείτε που θα μπορούσατε να αποδράσετε στις γιορτές.  
Μαζί Βασίλης Παπακωνσταντίνου «όλα από χέρι καμένα» του 1988.  Είναι ο δίσκος 
του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους 
Κώστα  Τριπολίτη.   Μια  εξαιρετική  δουλειά.   Και  βέβαια  έρχεται  το  3ο cd του 
Δημήτρη Μητροπάνου από την 1η κασετίνα με υπέροχα, με μαγικά τραγούδια, σαν 
αυτό που ακούμε τώρα…(παίζει τραγούδι του κου Μητροπάνου).
Ένδειξη:  10:50:31
Κ. Χατζηνικολάου:  Αυτό και πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια έρχονται με τη  Real 
News αυτή την Κυριακή και βέβαια για σένα Γιάννη που μου λες και τα παλιότερα 
τραγούδια εκεί από τις δεκαετίες  του 60 και του 70 θα έρθουν πολύ σύντομα και 
αυτά.  
Ένδειξη: 10:54:30
Κ. Χατζηνικολάου:  Πάμε να σας διαβάσω και την πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής 
μας εφημερίδας, του real.gr, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε κάθε λεπτό για 
όποια νεώτερη εξέλιξη υπάρχει, και βέβαια εντελώς δωρεάν. …Το Βερολίνο και το 
κούρεμα γράφει το  real.gr.  Στη δημοσιότητα φέρνουν γερμανικές εφημερίδες νέα 
σενάρια για κούρεμα του ελληνικού χρέους.  Μπείτε να τα διαβάσετε.  Και δείτε τι  
απαντά το Βερολίνο.   …Η κραυγή αγωνίας του αρχηγού ναυτικού.   Διαβάστε τη 
βαρυσήμαντη παρέμβαση του αντιναυάρχου Κοσμά Χρηστίδη μέσω της Real News. 
Συναγερμός στο Πεντάγωνο.  Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι πολιτικοί.  Όλο 
το παρασκήνιο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Το τετ α τετ Παναγιωτόπουλου με 
τον αρχηγό του ναυτικού, οι αντιδράσεις βουλευτών και αποστράτων, τι  γράφει ο 
τύπος  για  τη  συνέντευξη  του  αρχηγού  στη  Real News.  (συνεχίζει  με  θέματα)… 
Διαβάστε στο  real.gr τον οδηγό για μισθωτούς και συνταξιούχους  με τον οποίο ο 
Αλέξης Μητρόπουλος ρίχνει φως στα μυστικά του νέου μνημονίου….Όλα αυτά τώρα 
στην  καθημερινή  ηλεκτρονική  μας  εφημερίδα,  το  real.gr.   Όπου  μπορείτε  να 
ενημερώνεστε πλήρως και δωρεάν κάθε λεπτό για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.   
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Ένδειξη:  10:58:00
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτήν 
την  ώρα,  το  ελαιόλαδο  Χωριό  Αειφόρο.   Και  για  όποιον  δεν  ξέρει  τι  σημαίνει  
αειφορία, η αειφόρος ανάπτυξη, η αειφορία είναι η συνέχεια της ζωής.  Μέσα από 
την  διαφύλαξη  των  φυσικών  πόρων.     Όταν  μιλάμε  λοιπόν  για  αειφορία  στην 
παραγωγή ελαιολάδου, αναφερόμαστε στην καλλιέργεια της γης με τέτοιον τρόπο 
ώστε  να  εξοικονομείται  ενέργεια  και  να  προστατεύεται  το  περιβάλλον, 
εξασφαλίζοντας καθαρό χώμα και νερό, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για το μέλλον. 
Στην αειφορία συνεισφέρει και το Χωριό Αειφόρο από τη Minerva.  Ένα εξαιρετικής 
ποιότητας ελαιόλαδο φτιαγμένο κάτω από ορθές αγροτικές παραγωγές που εγγυώνται 
ότι και τα παιδιά μας θα απολαμβάνουν το ελαιόλαδο όπως ακριβώς εμείς σήμερα. 
Ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο, δίνει συνέχεια στο ελληνικό χωριό.  
Ένδειξη:  11:08:32
Κ. Χατζηνικολάου:  Το τραγούδι του Θάνου του Ρόζου έχει ανέβει και στο enikos.gr 
για  όσους από σας  δεν  προλάβατε  να  το  ακούσετε  ολόκληρο,  θα το  βρείτε  εκεί. 
(παίχτηκε προηγουμένως το τραγούδι).
Ένδειξη:  11:09:26
Κ. Χατζηνικολάου:  Την εκπομπή αυτή  προσφέρει και σήμερα όπως και κάθε μέρα 
αυτή την ώρα ο ΟΤΕ και η νέα του πρωτοβουλία   η επιχείρησή σου.gr…
Ένδειξη:  11:10:29
Κ. Χατζηνικολάου:  Την εκπομπή μας προσφέρει και σήμερα 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 επιχείρησή σας στο ίντερνετ.  Με 
ποιο  τρόπο;   Μπείτε  στο  yourbusiness.gr,  επιλέξτε  την  online διεύθυνση  που 
επιθυμείτε, δημιουργείστε το site σας ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και ο ΟΤΕ θα 
το φιλοξενήσει για σας στις υποδομές του.  Επίσης προωθείστε την επιχείρησή σας με 
email και sms καμπάνιες.  Αυτά και όχι μόνο, εύκολα, γρήγορα και κυρίως εντελώς 
δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο από τον ΟΤΕ.  Your business.gr.
Ένδειξη:  11:55:02
Κ. Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι μαζί μας ήταν και σήμερα η Audi που σκέφτεται 
τους πελάτες της και γι’ αυτό ανανέωσε τα προνομιακά πακέτα smart pack five plus 
years που συνδυάζουν υψηλή τεχνογνωσία και υποστήριξη από τους ειδικούς, γνήσια 
ανταλλακτικά και όφελος για τον πελάτη έως και 35%.  Ισχύουν πλέον για όλα τα 
μοντέλα  Audi άνω  των  5  ετών.   Προγραμματίστε  από  τώρα  ραντεβού  για  να 
απολαύσετε την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που διατηρεί το  Audi σας πάντοτε σε 
άριστη κατάσταση και κρατάει υψηλή τη μεταπολιτική του αξία.  
Μαζί μας και το ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο από τη Minerva.  Το ελαιόλαδο που δίνει 
συνέχεια και ζωή στο ελληνικό χωριό.  Το περιβάλλον δεν το κληρονομούμε απ’ τους 
προγόνους μας, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.  Και σε αυτά έχουμε υποχρέωση 
να το παραδώσουμε ακέραιο.  Γι’ αυτό επιλέγουμε Χωριό Αειφόρο από τη Minerva. 
Εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο που συνεισφέρει στην αειφορία της ελληνικής γης 
και τη διαφύλαξή της στο μέλλον.  
Ένδειξη:  11:56:29
Κ. Χατζηνικολάου:  Ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης μου λέει ότι έχει ανέβει το θέμα και με 
βίντεο.  Μπείτε να το δείτε στο real.gr.

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας.  Πρόκειται  περί 
ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού και οι επίμαχες εκπομπές ήταν ενημερωτικές. 
Κατά  τη  διάταξη  του  άρθρου  6  παρ.  1  στοιχ.  στ  του  Π.  Δ/τος   100/2000  περί 
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εναρμόνισης της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30.6.1997 και την 
επί των τηλεοπτικών σταθμών εφαρμοσμένη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 5 του Π. 
Δ/τος 109/2010, περί εναρμόνισης της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις  της  Οδηγίας  2010/13/ΕΕ,  δεν  επιτρέπεται  χορηγία  σε  προγράμματα 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Κατά τη διάρκεια των δύο επίμαχων εκπομπών ο 
εκφωνητής αναφέρθηκε στον ΟΤΕ, στο προϊόν Ronal της ελληνικής φαρμακευτικής 
εταιρείας  Olvos Science, στο εκπαιδευτήριο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο προϊόν  Benecol της 
εταιρείας  Minerva, καθώς και στις υπ’ αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, 
με ειδικότερες  λεπτομέρειες  περί αυτών,  καθώς και  με προτροπή προς  προμήθειά 
των, δια των φράσεων: «αν θέλετε το καλύτερο για την επιχείρησή σας…», «για το 
μπούκωμα και  την  καταρροή που  μπορεί  να  οφείλεται  σε  κρυολόγημα,  συνάχι  ή 
ρινίτιδα, το Ronal, της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας  Olvos Science, αποτελεί 
τη λύση,  σας εξασφαλίζει ήρεμο ύπνο, είναι αποτελεσματικό…», «ο ηγέτης στην 
εκπαίδευση που φέτος μάλιστα απέσπασε μια πολύ μεγάλη διεθνή διάκριση…. μια 
αναγνώριση που στη χώρα μας, στην Ελλάδα, την έχει  πάρει μόνο το Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», «το νέο Benecol λευκό, το 
μοναδικό τυροκομικό προϊόν από 100% ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα που συνδυάζει 
απόλαυση και αποτελεσματικότητα στη μείωση της χοληστερίνης». Κατά την αρχή 
εκάστης  ανακοινώσεως  αναφέρθηκε  ότι  ο  εκπρόσωπος  εκάστης  επιχειρήσεως 
παρίστατο  κατά  την  εκπομπή.  Όπως  εκτίθεται  στην  εισήγηση,  πρόκειται  περί 
χορηγιών και προβλήθηκε το αντικείμενο εκάστης χορηγίας, κατά τη διάρκεια των 
επίμαχων ενημερωτικών εκπομπών, καίτοι δε συγχωρείται η προβολή χορηγίας σε 
ενημερωτικές εκπομπές. Εξάλλου, υπό την επίκληση της ενημερώσεως του κοινού 
περί  των  ως  άνω  επιχειρήσεων  και  προϊόντων,  και  με  σαφή  παρακίνηση  των 
ακροατών  προς  προμήθεια  των  υπηρεσιών  και  προϊόντων,  πραγματοποιήθηκε 
αναμφισβητήτως συγκεκαλυμμένη διαφήμιση αυτών ενώ θα έπρεπε να γίνει σαφής 
διαφήμιση σε ζώνη διαφημίσεως, ούτως ώστε να καταμετρηθεί ως τοιαύτη και να μην 
υπερβεί τα 12 λεπτά κάθε ώρα. Για τις ως άνω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. Ο εκ των μελών 
Γιάννης Παπακώστας, έδωσε λευκή ψήφο και εντεύθεν κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του 
Ν. 2690/1999 θεωρείται απών.  

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: α) χορηγίες σε προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας  και  β)  συγκεκαλυμμένες  διαφημίσεις,  με  απειλή  επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων.

    Κρίθηκε,  αποφασίστηκε την 2α Δεκεμβρίου 2013, καθαρογράφτηκε και 
δημοσιεύθηκε κατά την 16η Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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