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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 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 ραδιοτηλεοπτικού 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. Με την 
επιφύλαξη των χρονικών  προϋποθέσεων  και  περιορισμών που προβλέπονται  στην 
προηγούμενη  παράγραφο,  κάθε  άλλη  διακοπή  προγράμματος  για  τη  μετάδοση 
διαφημιστικών μηνυμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4΄) πρώτα λεπτά 
της ώρας

ΙΙΙ.  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.
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ΙV. 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.

V. 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. 

VΙ. 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.

VIΙ.  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  dvd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  κατά  την  29  και 
30.5.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Για την  Τετάρτη  29 Μαΐου 2013 στις  05:06 κατά  την διάρκεια  της  εκπομπής με 
παραγωγό  τον  κ.  Δημήτρη  Μάρκο- ένδειξη  1ου αρχείου  CD «Α μέρος»  0:06:34) 
καταγράφηκαν  τα  εξής:  Είναι  ένα  ρεπορτάζ  του  Βασίλη  Σκουρή,  του  καλού  
συναδέλφου, του διευθυντή πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και γράφει το ρεπορτάζ  
εδώ στο real.gr.
Στις 05:19, ο κ. Μάρκου αναφέρει: Είχαμε φωτιά την νύχτα, στα Χανιά όπως διαβάζω  
στο enikos.gr στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει στον νομό 
Χανίων λοιπόν στην Κρήτη με ποιο επικίνδυνο αυτό που κατακαίει την περιοχή Μεγάλα  
Χωράφια. Τελευταία ενημέρωση γύρω στις πέντε παρά, στο  enikos.gr, συντονιστείτε  
στο enikos.gr σε λίγο θα έχουμε και άλλα σίγουρα. Επίσης έχουμε βίντεο από την φωτιά  
στην  Κυπαρισσία,  μεγάλη  φωτιά  λοιπόν  και  στην  Κυπαρισσία  βλέπω  εδώ  μια  
φωτογραφία  και  το  σχετικό  βίντεο  από το  enikos.gr.Πολύς  κόσμος στους  δρόμους,  
υπάρχουν  τα  σχετικά  βίντεο  τώρα  λοιπόν  δεν  έχω  περισσότερη  ενημέρωση  και  
πληροφόρηση γιατί  εκτός  από το  enikos.gr τα  υπόλοιπα  site δεν  γράφουν  και  κάτι  
αυτήν  την  στιγμή.  Μόνο  το  enikos.gr είναι  ενημερωμένο  για  τις  πυρκαγιές  που  
μαίνονταν την νύχτα σε Χανιά, στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια και στην Κυπαρισσία. 
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Στις 05:37 ο κ. Μάρκου αναφέρει:  Είναι πολύ πιο ωραίο αυτό το θέμα που διαβάζω  
εδώ πέρα στο real.gr, «Το καυτό μαγιό», λέει, «της Κωνσταντίνας». Ορίστε σιγά μην  
ασχολούμαι τώρα εγώ με τον Βενιζέλο, τον Κουβέλη και το αντιρατσιστικό, έτσι; Εγώ  
εδώ θέλω να δω τις φωτογραφίες…παπαπαπα, μπράβο ρε το κορίτσι. Ο λόγος για την  
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που διαθέτει  ένα αψεγάδιαστο κορμί.  Λοιπόν είναι  νέα,  
ωραία, κάνει τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε τα  
μπάνια και μας βομβαρδίζει με σέξι φωτογραφίες της. Μπείτε στο real.gr να τις δείτε  
παιδιά.  Μπείτε  στο  real.gr να δείτε όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια.  Τώρα εγώ τι  
κάνω για να αντιμετωπίσω το  real.gr; Τι να κάνω, δεν αντιμετωπίζεται το  real.gr ,  
ταπεινά και σεμνά εμείς έχουμε βάλει μια τραγουδίστρια που έχει αφήσει ένα σκυλάκι  
να παίζει  ανάμεσα στο στήθος της  (ακούγονται  γαβγίσματα)  φυσικός  ήχος από το  
βίντεο και διάφορα εδώ, κάτι φοβερές και σέξι φωτογραφίες της Πιερίδη από το νέο  
της βιντεοκλίπ, ταξίδια σας δίνουμε, ταξίδια πολλά βλέπω εδώ στο markos.tv και δώρα 
αξίας πάνω από 1000 ευρώ αρκεί να κάνετε  like στο  site μας εκεί και ευχαριστούμε  
πάρα  πολύ  γιατί  το  markos.tv από  το  τίποτα  χάρη  σε  σας,  όλα  εσείς  τα  κάνετε  
γενικότερα, τις ζημιές όλες εσείς τις κάνετε, έχει 20.400 τόσους, σχεδόν 20.500 φίλους.  
Στο facebook. Καλά είναι προχωράμε, ανεβαίνουμε γερά. Σιγά-σιγά για να κάνουμε και  
στέρεα βήματα. […] Μπείτε στο real.gr εκτός από τα ωραία θέματα τα πολιτικά και τα  
άλλα σέξι και πικάντικα να διαβάσετε και κάτι πιο χρηστικό και ουσιαστικό υπάρχει  
τώρα στο real.gr το θέμα και θα έλεγα ότι πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα πάνω σε  
τέτοια θέματα προστασίας της οικογένειάς μας. 
Στις  06:55  κατά  την  διάρκεια  της  εκπομπής  με  παραγωγούς  τους  κ.κ.  Γιώργος 
Χουδαλάκης- Μάρω Λεονάρδου- ένδειξη 2ου αρχείου  CD «Α μέρος» 0:55:40):  Τα 
διαβάζω  στο  real.gr όπως  τα  γράφουν  εδώ  οι  συνάδελφοι,  «την  καρδιά  μου  την  
κατέστρεψες/την  έκανες  οκτάγωνο  και  μοιάζει  πλέον  ο  έρωτας  με  ρίζα  εις  το  
τετράγωνο/θα κάνω τον αγράμματο για να έρθεις να με ψάξεις/να κάνουμε ιδιαίτερα,  
σωστά να με διδάξεις. Αγαπητέ μου εξεταστή σαν το γραπτό διορθώσεις/θέλω να μην  
τσιγκουνευτείς/κανά βαθμό να δώσεις. 
Στις  06:58:  Η  Μαρία  μας  κάνει  τα  νοήματά  της  εδώ  πέρα  ότι  έχουμε  πλησιάσει  
επικίνδυνα τις εφτά που είναι ώρα και δελτίο και να σας πούμε εμείς τα δικά μας. Ένα  
μοναδικό Samsung Tablet Festival σας περιμένει το Σάββατο, μεθαύριο 1η Ιουνίου στα 
Public του  Mall Athens στις  δώδεκα  το  μεσημέρι  με  πρωταγωνιστή  το  νέο  tablet 
Galaxy Note 8.Είναι το νέο  tablet της  Samsung με ιδανικές διαστάσεις, οθόνη νέας  
γενιάς, έξυπνο,  s-pen -ξέρεις τι είναι το  s-pen;- και καινοτομίες, όπως η τεχνολογία  
reading mode.
Στις  07:33:  Και πριν πάμε στο διάλειμμα που ο Βάϊος Ντρούπης το αναζητά με τα  
μάτια του αλλά εγώ κάνω ότι  δεν τον βλέπω,  durostick για κάθε χρήση,  durostick 
υπάρχει  λύση,  thermoseal,  ολοκληρωμένο  σύστημα  θερμομόνωσης  για  τα  κτίρια  
αξιολογημένο με την καλύτερη δυνατή βαθμολογία στην κλάση 1 στην Γερμανία πήρε  
την πιστοποίηση, όλα τα προϊόντα που συναπαρτίζουν το πρόγραμμα. Αυτόν τον καιρό  
τρέχει πρόγραμμα χρηματοδοτικό στις τράπεζες, κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε είναι  
και  ο  καλύτερος  καιρός  για  να  κάνετε  τέτοιες  εργασίες.  Durostick Thermoseal,  
συνδυάζονται υπάρχει λύση, ξαναλέω.
Στις  08:45 κατά την διάρκεια της εκπομπής με παραγωγό τον κ. Γιώργο Τράγκα  - 
ένδειξη  4ου αρχείου  CD «Α  μέρος»  0:10:40,  αφού  αυτός  καλημερίσει  διάφορες 
κατηγορίες ακροατών): Στην κυρία men sex complex, από το φαρμακείο της φύσης στο  
φαρμακείο της γειτονιάς σας.  […] Και για να δένουμε από παντού,  energy now. Ένα 
κάθε πρωί και είμαστε ντούροι, είμαστε πολύ δυνατοί και ακμαίοι. Μας φτιάχνει την  
διάθεση και είμαστε σε φόρμα. Energy now.
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Στις  08:41:Να πω καλημέρα σε όλους τους φίλους μου τους διαβητικούς. Ασφαλώς,  
έτσι; Βάλατε γλυκάκια sweet’ n balance Γιώτης στο ψυγείο. Χωρίς ζάχαρη, φτιαγμένα  
με στέβια. Η στέβια παράγεται από φυτό, είναι το καλύτερο υποκατάστατο της ζάχαρης.  
Μέχρι στιγμής αυτό αποδεικνύουν οι έρευνες. Το πλέον αβλαβές. Τα γλυκάκια sweet’ n 
balance Γιώτης  έχουν  χαμηλό  γλυκαιμικό  δείκτη,  χαμηλό  γλυκαιμικό  φορτίο  όπως  
λέγεται. Φυτικές ίνες, περιορισμένες θερμίδες και λιπαρά. Όταν λέω φάτε γλυκάκια δεν  
εννοώ να φάτε σκαφάκια, μια σκάφη γλυκά, εννοώ να γεμίσετε το ψυγείο σας και να  
τρώτε ένα. Μπορείτε να βάλετε τώρα στο ψυγείο μιλφέιγ, τούρτα κούκις, παγωτάκια,  
μπορείτε να βάλετε κρέμα καραμελέ που πάει, να φάτε μισή κρέμα καραμελέ, ωραία,  
μια κρεμούλα να πάρετε το πάνω της το καμένο να το ευχαριστηθείτε, να ρίξετε και  
νεράκι  τώρα  το  καλοκαίρι  παγωμένο  μέσα,  μπορείτε  να  φάτε  μια  βανίλια,  μια  
σοκολάτα,  έχει  μια  πολύ  μεγάλη  ποικιλία  τα  sweet’  n balance Γιώτης.  Με  στέβια 
παρακαλώ. Βέβαια, μην έρθετε και με πάρετε τηλέφωνο και μου πείτε ότι ανέβηκε ο  
μετρητής  γιατί  εγώ  με  την  πεθερά  μου  κάθισα  κάτω  και  έφαγα  ένα  κιβώτιο.  
Καταλάβατε,  έτσι;  Και  πάμε  και  στον  διαβητολόγο  μας  και  του  δίνουμε  και  την  
διατροφή μας και δεν κάνουμε τρέλες. 
Και επειδή έχουμε τρελαθεί γιατί δεν βγαίνει η ζωή πλέον στην Ελλάδα της Γερμανίας,  
πάμε στην  Cyta που είναι μεγάλη Κυπριακή τηλεπικοινωνιακή εταιρία και παίρνουμε  
προσφορές 30% κάτω στο χρόνο ομιλίας.
Στις  10:18 κατά  την  διάρκεια  της  εκπομπής  με  παραγωγό  τον  κ.  Νικόλαο 
Χατζηνικολάου- ένδειξη  6ου αρχείου  CD «Α μέρος»  0:18:51):  Την εκπομπή  αυτή 
προσφέρει και σήμερα ο ΟΤΕ. Ψάχνετε τρόπο να δώσετε ώθηση στην επιχειρηματική  
σας  δραστηριότητα;  Υπάρχει  ένας  τρόπος  και  μάλιστα  απλός  και  ανέξοδος.  Η  
πρωτοβουλία «η επιχείρησή σου.gr» του ΟΤΕ σας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσετε  
το δικό σας  site ή ηλεκτρονικό κατάστημα και να το προωθήσετε με  email και  sms 
καμπάνιας.  Και  όλα  αυτά  εύκολα,  γρήγορα  και  κυρίως  εντελώς  δωρεάν  για  έναν  
ολόκληρο χρόνο. Μπείτε τώρα στο yourbusiness.gr και με πέντε απλά βήματα θα έχετε  
την επιχείρησή σας online. 
Στις δώδεκα το μεσημέρι μην ξεχνάτε έχουμε κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο MLS 
IQ Talk Crystal. Υπερσύγχρονο, ελληνικό κινητό τηλέφωνο που του υπαγορεύετε τα  
μηνύματά σας και αυτά γράφονται αυτόματα ενώ έχει  ενσωματωμένο τον κορυφαίο  
πλοηγό  MLS Destinator Talk ‘  n Drive και  προεγκαταστημένη  την  εφαρμογή  του  
real.gr. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, real, κενό, κινητό στο 54100. 
Η Real News η εφημερίδα που αγαπάτε και στηρίζετε, αυτήν την Κυριακή με μεγάλη  
υπερηφάνεια παρουσιάζει τις ανεπανάληπτες επιτυχίες του αξέχαστου Ζορζ Μουστακί  
σε ένα cd που δεν πρέπει να χάσετε. Ένα cd με τα 16 μεγαλύτερα τραγούδια ενός πολύ  
σημαντικού καλλιτέχνη, ένα cd που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Έρχεται την  
Κυριακή το best of του υπέροχου Ζορζ Μουστακί με την Real News. Μαζί, Σελίν Ντιόν,  
άλλο ένα αυθεντικό άλμπουμ της,  The color of my love. Και μια επιταγή ύψους 50.000  
ευρώ μετρητά για έναν τυχερό αναγνώστη ή μια τυχερή αναγνώστρια. 50.000 για τον  
μεγάλο τυχερό της Κυριακής, από την Real News. 
Στις  10:55: Να θυμίσω ότι  μαζί μας είναι δυνατά και σήμερα μια μεγάλη ελληνική  
εταιρία  με  100  και  πλέον  χρόνια  προσφοράς  στην  διατροφή  μας.  Η  Μινέρβα.  Η  
Μινέρβα που δεν σκίζει μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό τα προϊόντα της  
γίνονται ανάρπαστα. Και η Μινέρβα φέρνει τώρα το νέο Benecol λευκό. Με το οποίο  
όλοι  οι  Έλληνες  μπορούν  να  μειώσουν  την  χοληστερίνη  τους  απολαμβάνοντας  την  
αγαπημένη τους γεύση. Το νέο Benecol λευκό, είναι το μοναδικό ελληνικό τυροκομικό  
προϊόν με φυτικές στανόλες που μειώνουν αποδεδειγμένα την χοληστερίνη από 7% έως  
10%  στα  πλαίσια  μιας  ισορροπημένης  διατροφής.  Μινέρβα  Benecol λευκό,  η  νέα  
ελληνική πρόταση για την μείωση της χοληστερίνης. 
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Στις δώδεκα το μεσημέρι μην ξεχνάτε έχουμε κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο MLS 
IQ Talk Crystal. Υπερσύγχρονο, ελληνικό κινητό τηλέφωνο. Τόσο σύγχρονο ώστε να  
υπαγορεύετε  τα  μηνύματά  σας  και  αυτά  να  γράφονται  αυτόματα  ενώ  έχει  
ενσωματωμένο  τον  κορυφαίο  πλοηγό  MLS Destinator Talk ‘  n Drive και  
προεγκαταστημένη την εφαρμογή του real.gr. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για  
το καταπληκτικό αυτό  κινητό  τηλέφωνο,  real,  κενό,  γράψτε  την  λέξη  «κινητό» και  
στείλτε την με sms στο 54100. 
Η Real News έρχεται την Κυριακή με μια επιταγή, αυτήν την Κυριακή μόνο μια επιταγή  
αλλά επάνω θα γράφει 50.000 ευρώ μετρητά. Ένας φίλος ή μια φίλη θα κερδίσει την  
Κυριακή 50.000 ευρώ, μετρητά. Μαζί, η εφημερίδα παρουσιάζει με 
μεγάλη  υπερηφάνεια  τις  ανεπανάληπτες  επιτυχίες  ενός  κορυφαίου  μουσικού,  ενός  
κορυφαίου  τραγουδιστή,  ενός  κορυφαίου  συνθέτη.  Ο  μεγάλος  Ζορζ  Μουστακί,  ο  
αείμνηστος  Ζορζ  Μουστακί  έρχεται  την  Κυριακή  με  ένα  cd με  τα  16  ωραιότερα  
τραγούδια του. Και μαζί, Σελίν Ντιόν, άλλο ένα αυθεντικό άλμπουμ,  The color of my 
love. 
Στις 11:11: Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα ο  
ΟΤΕ  και ο OTE TV. ΟTE TV που τώρα για τους πελάτες του δίνει ειδική τιμή για την  
αγορά του full pack OTE TV του πλήρους πακέτου μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αρκεί  
να είστε ήδη πελάτες του ΟΤΕ για παράδειγμα να έχετε οικιακή τηλεφωνική σύνδεση  
του ΟΤΕ. Και βέβαια το  full pack πιάνει 70 ψηφιακά κανάλια, περισσότερα από 70  
από τα 17  high definition κανάλια,  17 κανάλια  υψηλής ευκρίνειας,  όλα τα μεγάλα  
ελληνικά κανάλια και πρεμιέρες σε πρώτη τηλεοπτική προβολή μέσα από την υπηρεσία  
OTE cinema on demand. 
Στις 11:57: Να θυμίσω ότι μαζί μας ήταν και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα 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 την  
μείωση της χοληστερίνης.
Με Σελίν Ντιόν από το αυθεντικό άλμπουμ της, The color of my love που έρχεται την  
Κυριακή με την Real News θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Και βέβαια μαζί  
έρχεται ο Ζορζ Μουστακί, όλες οι μεγάλες ανεπανάληπτες επιτυχίες του και 
μια επιταγή, 50.000 ευρώ μετρητά για έναν τυχερή ή μια τυχερή. 
Στις  12:35 κατά  την  διάρκεια  της  εκπομπής  με  παραγωγό  την  κ.  Κάτια  Μακρή- 
ένδειξη 1ου αρχείου CD «Β μέρος» 0:36:02):  Σας θυμίζω, real, κενό, το μήνυμά σας  
την  λέξη  «Κύπρο»  ή  «ταξίδι»  για  να  μπείτε  στην  κλήρωση  της  Παρασκευής  και  
αποστολή στο 54100, όπως στην συντροφιά μας είναι και σήμερα η Vodafone η οποία 
αναγνωρίζει  την  επαγγελματική  σας  ταυτότητα,  τις  καθημερινές  σας  ανάγκες  στην  
γρήγορη εξυπηρέτηση και για αυτό έχει κάποιον που σας γνωρίζει και τον γνωρίζετε.  
Όλοι οι επαγγελματίες πια στην Vodafone έχουν τον δικό τους άνθρωπο που τον ξέρουν  
με  το  όνομά  του  για  να  τους  εξυπηρετήσει  όποτε  χρειάζονται.  Η  προσωπική  σας  
εξυπηρέτηση με αυτόν τον τρόπο παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλέστε στο κέντρο  
εξυπηρέτησης  εταιρικών  πελατών  Vodafone στο  1399  ή  μπείτε  στην  ηλεκτρονική  
διεύθυνση www  .  vodafone  .  gr  /  business   για να μάθετε λεπτομέρειες.
Στις 12:58: Να σας θυμίσω ότι την Κυριακή ένας τυχερός αναγνώστης που θα βρει την  
επιταγή στις σελίδες της Real News που κυκλοφορεί, θα κερδίσει 50.000 ευρώ μετρητά.  
Ψάξτε καλά την εφημερίδα από νωρίς το πρωί και μπορεί να είστε εσείς ο υπερτυχερός.  
Η Vodafone μαζί μας όπως κάθε μέρα, με τα υπέροχα προγράμματά της όπως είναι το  
Vodafone Red.  Ολοκληρωμένη  πρόταση  επικοινωνίας  για  όλους,  για  ιδιώτες  και  
επαγγελματίες συνδρομητές. Ανακαλύψτε τα προγράμματά της στο vodafone.gr. 
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Και όπως πάντα η  Anytime με  το πρόγραμμα  Anytime Health Value με  μοναδικές  
καλύψεις και με δωρεάν πλήρες ετήσιο τσεκ απ με ολοκληρωμένο έλεγχο και εξετάσεις  
ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σας. 801-1130000 και anytime.gr, για περισσότερες  
πληροφορίες.  
Στις 15:48 κατά την διάρκεια της εκπομπής με παραγωγούς τους κ. κ. Γιώργο Λιάγκα 
& Ελεάνα Τρυφίδου- ένδειξη 4ου αρχείου CD «Β μέρος» 0:48:30): Ελεάνα Τρυφίδου!  
Ένα μοναδικό Samsung Tablet Festival σε περιμένει και σένα και τους ακροατές μας  
το Σάββατο 1η Ιουνίου στο  Public του  Mall Athens στις δώδεκα το μεσημέρι, το νέο  
tablet Galaxy Note 8  της  Samsung έφτασε  στα  Public και  σε  προσκαλεί  να  το  
γνωρίσεις από κοντά. Έχει ιδανικές διαστάσεις, οθόνη 8 ιντσών νέας γενιάς, έξυπνο, s-
pen και καινοτομίες, όπως η τεχνολογία reading mode. Σάββατο, 12, στα Public στο 
Mall Athens.
Στις 17:09 κατά την διάρκεια της εκπομπής με παραγωγό τον κ. Γεώργιου Γεωργίου- 
ένδειξη 6ου αρχείου CD «Β μέρος» 0:09:25): Πάντα η Cosmote χορηγός της εκπομπής.  
Η  Cosmote πραγματοποιεί  τον διαγωνισμό  Cosmote Your Day για το διάστημα 24 
Μαΐου έως 27 Ιουλίου.  60 μέρες,  60  Smart.  Κάθε μέρα για 60 μέρες ένας νικητής  
κερδίζει ένα αυτοκίνητο Smart. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο κληρώνεται  
ένας νικητής που κερδίζει ένα αυτοκίνητο Smart και κάθε Κυριακή ο διαγωνιζόμενος  
με τους  περισσότερους πόντους κερδίζει  ένα αυτοκίνητο  Smart χωρίς κλήρωση. Το 
μόνο που χρειάζεται για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό είναι να στείλετε κενό sms 
στο 54440.
Στις 17:18: Να θυμίσω ότι τώρα εσύ φτιάχνεις το burger σου. Εσύ επιλέγεις τα υλικά  
που θα βάλεις μέσα. Εσύ επιλέγεις την τιμή. Εσύ επιλέγεις την φωτογραφία σου που θα  
μπει στο burger. Που; Στο my burger-my Goody’s.
Στις 17:43: Πάμε για διαφημίσεις και να προλάβω εγώ να πάρω τα Everest τηλέφωνο 
και να παραγγείλω ένα Fine Brazilian Blend. Με ένα ευρώ το καπουτσίνο, με ένα και  
τριάντα το freddo καπουτσίνο. Και γεύση; Άλλο πράγμα.
Στις  18:48:  Το  έκανε  πέρυσι,  το  κάνει  και  φέτος.  Η  Cosmote τίμησε  τους  δέκα 
τυχερούς  από  ένα  ετήσιο  διπλό  ελεύθερο  πάσο  για  την  Τεχνόπολη  του  δήμου.  Τι  
σημαίνει αυτό; Δωρεάν είσοδο αποκλειστικά για τους συνδρομητές της σε πάνω από 50  
εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις και παραστάσεις για έναν ολόκληρο χρόνο.  
Στείλτε δωρεάν, κενό sms στο 19013 μέχρι τις 31 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για  
να  κερδίσετε  ένα  από  τα  δέκα  διπλά  πάσο  που  θα  σας  ανοίξουν  την  πόρτα  της  
Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων. Περισσότερα; Στο cosmote.gr.
Ta Goody’s έχουν το καλύτερο burger στην αγορά. Τώρα, εσύ φτιάχνεις το burger σου.  
Εσύ επιλέγεις τι θα βάλεις μέσα. Εσύ επιλέγεις την τιμή, από 1,40. Εσύ επιλέγεις την  
φωτογραφία την δική σου που θα μπει στο  burger το δικό σου. Στο  my burger-my 
Goody’s.
Στις 20:55 κατά την διάρκεια της εκπομπής με παραγωγό τον κ. Σεραφείμ Κοτρώτσο- 
ένδειξη 2ου αρχείου  CD «Γ μέρος» 0:55:20):  Αυτή είναι η φωνάρα η Σελίν Ντιόν .  
Αυτή την Κυριακή τα αυθεντικά άλμπουμ της κορυφαίας ερμηνεύτριας,  με την  Real 
News. Αυτήν την Κυριακή είναι το δεύτερο  cd το  The color of love, το χρώμα της  
αγάπης, ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ αυτού, τα αυθεντικά  άλμπουμ της  
κορυφαίας ερμηνεύτριας Σελίν Ντιόν. Ακόμα έχει Ζορζ Μουστακί, είναι νομίζω ένα cd 
με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μέτοικου, του σπουδαίου Έλληνα, μιλήσαμε για αυτόν  
την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή έτσι το τελευταίο αντίο.  Αυτήν την Κυριακή  
επίσης  λοιπόν  στην  Real News Ζορζ  Μουστακί,  θα  ακούσουμε  ένα  πολύ  ωραίο  
τραγούδι από την συλλογή αυτή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
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50.000 ευρώ μετρητά, προσέξτε, αυτήν την Κυριακή ένας τυχερός, όχι δέκα, όχι πέντε,  
των 10.000, ένας θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Βάλτε όλο το σόι να αγοράζει Real News. 
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό.
Στις  21:37:  Ο  Έλληνας  της  Μεσογείου,  ο  Έλληνας  της  Ευρώπης,  ο  Έλληνας  της  
Μελίνας,  ο  Έλληνας  του  Ροβήρου  Μανθούλη,  του  Χατζηδάκι,  ο  μέτοικος,  ο  Ζορζ  
Μουστακί αυτήν την Κυριακή στην Real News ένα cd με τις καλύτερες επιτυχίες του.  
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι, ούτως ή άλλως.
Στις 23:28 κατά την διάρκεια της εκπομπής με παραγωγό τον κ. Ιωσήφ Καλαμαράκη- 
ένδειξη 5ου αρχείου CD «Γ μέρος» 0:28:40): Αυτήν την Κυριακή μην χάσετε την Real 
News γιατί  έρχεται  ένα  πολύ  μεγάλο  δώρο.  50.000  ευρώ  μετρητά.  Ένας  τυχερός  
αναγνώστης που θα βρει την επιταγή στις σελίδες της Real News, κερδίζει 50.000 ευρώ  
μετρητά. Για αυτό λοιπόν ψάξε πολύ καλά την εφημερίδα γιατί μπορεί να είστε εσείς ο  
υπερτυχερός. Επίσης, εκπτωτικό κουπόνι viva.gr μια  μεγάλη προσφορά για όλους τους  
αναγνώστες,  30  ευρώ έκπτωση για  ετήσια  ασφάλεια  αυτοκινήτου ή  μηχανής.  Σελίν  
Ντιόν αυτήν την Κυριακή το δεύτερο cd το The color of my love, και φυσικά αυτήν την  
Κυριακή στην Real News, Ζορζ Μουστακί. Οι ανεπανάληπτες επιτυχίες του σε ένα cd 
που δεν πρέπει να χάσετε.
Για  την  Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 στις  00:17 κατά  την διάρκεια  της  εκπομπής  με 
παραγωγό  τον  κ.  Μάνο  Τσιλιμίδη- ένδειξη  6ου αρχείου  CD «  Γ  μέρος»  0:17:40) 
καταγράφηκαν τα εξής: Αν παίρνετε τις Κυριακές την Real News να την ψάξετε πάρα  
πολύ καλά αυτήν την φορά, με προσοχή. Γιατί είναι μια επιταγή όλη και όλη αλλά έχει  
50.000 ευρώ μετρητά για έναν τυχερό από όλους σας. 
Στις 01:42: Για βάλε τώρα τον Μουστακί σε παρακαλώ. Κύριε Στάθη, ιδού. Ένα μικρό  
δείγμα δηλαδή γιατί όλα τα υπόλοιπα θα είναι την Κυριακή με την Real News.
Στις 03:12 κατά την διάρκεια της εκπομπής (σε επανάληψη) με παραγωγούς τους κ. 
κ. Γιώργο Λιάγκα & Ελεάνα Τρυφίδου- ένδειξη 6ου αρχείου CD « Δ μέρος» 0:12:40): 
Ελεάνα Τρυφίδου! Ένα μοναδικό Samsung Tablet Festival σε περιμένει και σένα και  
τους ακροατές μας το Σάββατο 1η Ιουνίου στο Public του Mall Athens στις δώδεκα το  
μεσημέρι,  το  νέο  tablet Galaxy Note 8  της  Samsung έφτασε  στα  Public και  σε  
προσκαλεί να το γνωρίσεις από κοντά. Έχει ιδανικές διαστάσεις, οθόνη 8 ιντσών νέας  
γενιάς, έξυπνο, s-pen και καινοτομίες, όπως η τεχνολογία reading mode. Σάββατο, 12,  
στα Public στο Mall Athens.
Κατά  την  διάρκεια  των  διαφημιστικών  διαλειμμάτων,  μεταδόθηκαν  26  φορές 
διαφημίσεις που αφορούν την Real News για τις 29/05 και 10 φορές για τις 30/05, 2 
φορές διαφημίσεις που αφορούν την ιστοσελίδα  enikos η οποία διαφημίζεται στην 
ιστοσελίδα  real.gr , άλλες 2 φορές διαφημίσεις που αφορούν την ιστοσελίδα  real.gr 
για την 29η Μαΐου ενώ η ένθετη εκπομπή « Ο κόσμος σήμερα» (29.05.2013 στις 
15:22-15:30-4ος πίνακας, σελίδα 10 του παρόντος εγγράφου), ξεκινά με:  Μια ματιά  
στη διεθνή επικαιρότητα θα ρίξουμε σήμερα με την βοήθεια της Χρύσας Μοντανάρι  
από το  real.  gr.  Για τις αθλητικές ειδήσεις, αναφέρεται ότι:  Για όλα αυτά θα μας  
ενημερώσει τώρα ο Κώστας Μπελιάς από το  pamesports.gr. Για το δελτίο καιρού, 
αναφέρεται  ότι:  Αναλυτικά  η  πρόγνωση  από  τον  μετεωρολόγο  της  Real News 
Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας  ιδιώτη.  Κατά  την 
29.5.2013  ο ραδιοφωνικός  σταθμός προέβαλλε διαφημίσεις: από  07:00 έως 08:00 
ώρας διαρκείας  14  λεπτών  και  39 δευτερολέπτων,  από  09:00  έως  10:00  ώρας 
διαρκείας 14 λεπτών και 10 δευτερολέπτων, από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 13 
λεπτών και 14 δευτερολέπτων, από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 
16 δευτερολέπτων, από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών, από 17:00 έως 
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18:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 22 δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 ώρας 
διαρκείας 13 λεπτών και 03 δευτερολέπτων, από 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 13 
λεπτών και 59 δευτερολέπτων, από 20:00 έως 21:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 
14 δευτερολέπτων  και από  22:00  έως  23:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  01 
δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Κατά την 
ως  άνω  ημέρα,  ως  και  κατά  την  επομένη  ημέρα  της  30.5.2013,  διαρκούσης  της 
αντιστοίχου  ενημερωτικής  εκπομπής,  οι  εκφωνητές  αναφέρθηκαν  επανειλημμένως 
στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, στο προϊόν Benecol της εταιρείας Minerva, στις υπηρεσίες 
της  Vodafone,  στα  γλυκά  sweet n’  balance της  επιχειρήσεως  Γιώτης,  στο  προϊόν 
tablet Galaxy note 8 της επιχειρήσεως Samsung. Πρόκειται περί χορηγιών οι οποίες 
προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκπομπών καίτοι κατά τη διάταξη του 
άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ του Π. Δ/τος  100/2000 περί 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  επιμάχων  εκπομπών  οι  εκφωνητές 
αναφέρθηκαν  στις  ως  άνω  υπηρεσίες  και  προϊόντα  με  τις  φράσεις  όπως:  «την 
εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο ΟΤΕ. Ψάχνετε τρόπο να δώσετε ώθηση στην  
επιχειρηματική  σας  δραστηριότητα;  Υπάρχει  ένας  τρόπος  και  μάλιστα  απλός  και  
ανέξοδος. Η πρωτοβουλία «η επιχείρησή σου.gr» του ΟΤΕ σας δίνει την ευκαιρία να  
δημιουργήσετε το δικό σας  site ή ηλεκτρονικό κατάστημα και να το προωθήσετε με  
email και sms  καμπάνιας. Και όλα αυτά εύκολα, γρήγορα και κυρίως εντελώς δωρεάν  
για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπείτε τώρα στο yourbusiness.gr και με πέντε απλά βήματα  
θα έχετε την επιχείρησή σας  online», «Η Μινέρβα που δεν σκίζει μόνο στην Ελλάδα  
αλλά και στο εξωτερικό τα προϊόντα της γίνονται ανάρπαστα. Και η Μινέρβα φέρνει  
τώρα το νέο  Benecol λευκό. Με το οποίο όλοι οι Έλληνες μπορούν να μειώσουν την  
χοληστερίνη τους απολαμβάνοντας την αγαπημένη τους γεύση. Το νέο Benecol λευκό,  
είναι  το  μοναδικό  ελληνικό  τυροκομικό  προϊόν  με  φυτικές  στανόλες  που  μειώνουν  
αποδεδειγμένα την χοληστερίνη από 7% έως 10% στα πλαίσια μιας ισορροπημένης  
διατροφής.  Μινέρβα  Benecol λευκό,  η  νέα  ελληνική  πρόταση  για  την  μείωση  της  
χοληστερίνης»,  «όπως  στην  συντροφιά  μας  είναι  και  σήμερα  η  Vodafone η  οποία  
αναγνωρίζει  την  επαγγελματική  σας  ταυτότητα,  τις  καθημερινές  σας  ανάγκες  στην  
γρήγορη εξυπηρέτηση και για αυτό έχει κάποιον που σας γνωρίζει και τον γνωρίζετε.  
Όλοι οι επαγγελματίες πια στην Vodafone έχουν τον δικό τους άνθρωπο που τον ξέρουν  
με  το  όνομά  του  για  να  τους  εξυπηρετήσει  όποτε  χρειάζονται.  Η  προσωπική  σας  
εξυπηρέτηση με αυτόν τον τρόπο παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλέστε στο κέντρο  
εξυπηρέτησης  εταιρικών  πελατών  Vodafone στο  1399  ή  μπείτε  στην  ηλεκτρονική  
διεύθυνση www  .  vodafone  .  gr  /  business   για να μάθετε λεπτομέρειες», «Βάλατε γλυκάκια  
sweet’  n balance Γιώτης στο ψυγείο. Χωρίς ζάχαρη, φτιαγμένα με στέβια. Η στέβια  
παράγεται από φυτό, είναι το καλύτερο υποκατάστατο της ζάχαρης. Μέχρι στιγμής αυτό  
αποδεικνύουν οι έρευνες. Το πλέον αβλαβές. Τα γλυκάκια  sweet’  n balance Γιώτης  
έχουν  χαμηλό γλυκαιμικό  δείκτη,  χαμηλό γλυκαιμικό  φορτίο  όπως λέγεται.  Φυτικές  
ίνες, περιορισμένες θερμίδες και λιπαρά. Όταν λέω φάτε γλυκάκια δεν εννοώ να φάτε  
σκαφάκια,  μια  σκάφη  γλυκά,  εννοώ  να  γεμίσετε  το  ψυγείο  σας  και  να  τρώτε  ένα.  
Μπορείτε να βάλετε τώρα στο ψυγείο μιλφέιγ, τούρτα κούκις, παγωτάκια, μπορείτε να  
βάλετε κρέμα καραμελέ που πάει, να φάτε μισή κρέμα καραμελέ, ωραία, μια κρεμούλα  
να πάρετε το πάνω της το καμένο να το ευχαριστηθείτε, να ρίξετε και νεράκι τώρα το  
καλοκαίρι παγωμένο μέσα, μπορείτε να φάτε μια βανίλια, μια σοκολάτα, έχει μια πολύ  
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μεγάλη ποικιλία τα sweet’ n balance Γιώτης. Με στέβια παρακαλώ. Βέβαια, μην έρθετε  
και με πάρετε τηλέφωνο και μου πείτε ότι ανέβηκε ο μετρητής γιατί εγώ με την πεθερά  
μου  κάθισα  κάτω  και  έφαγα  ένα  κιβώτιο.  Καταλάβατε,  έτσι;  Και  πάμε  και  στον  
διαβητολόγο μας και του δίνουμε και την διατροφή μας και δεν κάνουμε τρέλες», «Ένα  
μοναδικό Samsung Tablet Festival σας περιμένει το Σάββατο, μεθαύριο 1η Ιουνίου στα 
Public του  Mall Athens στις  δώδεκα  το  μεσημέρι  με  πρωταγωνιστή  το  νέο  tablet 
Galaxy Note 8.Είναι το νέο  tablet της  Samsung με ιδανικές διαστάσεις, οθόνη νέας  
γενιάς, έξυπνο,  s-pen -ξέρεις τι είναι το  s-pen;- και καινοτομίες, όπως η τεχνολογία  
reading mode». Πρόκειται αναμφιβόλως περί χορηγιών, με προβολή των υπηρεσιών 
και  προϊόντων  των χορηγών,  οι  οποίες  προβλήθηκαν παρανόμως σε  ενημερωτική 
εκπομπή. 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. Πλέον τούτου, υπό το πρόσχημα της ενημερώσεως του κοινού, έγινε 
σαφέστατα επανειλημμένη συγκεκαλυμμένη διαφήμιση της εφημερίδας real news, η 
οποία, όπως προκύπτει εκ του από 4.6.2013 εγγράφου του ραδιοφωνικού σταθμού, 
δεν  ανήκει  στην  ίδια  επιχείρηση.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. 
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι το ύψος 
επένδυσης  του  σταθμού  ανέρχεται  στο  ποσόν  των  118.997,45  ευρώ,  και  του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθμ. 
609/2.12.2008,  168/14.4.2009,  312/7.7.2009,  532/25.10.2010,  540/2.11.2010, 
233/20.6.2011, 414/10.10.2011, 74/6.2.2012, 75/6.2.2012, 76/6.2.2012, 77/6.2.2012, 
82/6.2.2012,  560/15.10.2012,  91/4.2.2013,  136/11.3.2013,  137/11.3.2013, 
138/11.3.2013, 286/10.6.2013, 287/10.6.2013, 405/29.7.2013, αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. 
διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το  εν  λόγω  πρόστιμο  καθορίζεται  στο  ποσό  των 
10.000  ευρώ.  Μειοψήφησαν  εκ  των  μελών  ο  Γεώργιος  Στεφανάκης  και  ο  Άρης 
Σταθάκης, κατά τους οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 
3.000 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 
του προστίμου των  10.000  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  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής στην οδό Δήμητρος 
31, με ΑΦΜ 095323216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών

2. Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 033086747, Δ.Ο.Υ. 
Αγίας Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

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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