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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Μαρτίου  2014 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Άρης Σταθάκης. Απών το μέλος  
Γιάννης Παπακώστας.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με  το 
διακριτικό  τίτλο  STAR   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Νομού  Φθιώτιδας, 
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  18η Φεβρουαρίου 2014.

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.

ΙΙ.   Το άρθρο 11, παρ. 1, εδ. β’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο κατά την 
προβολή των χορηγών δεν πρέπει να παρακινούνται ευθέως οι τηλεθεατές σε αγορά ή 
μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε 
αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με   το  διακριτικό  τίτλο  STAR 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Νομού Φθιώτιδας,  του υποβληθέντος  υπομνήματος  και 
της παρακολουθήσεως, από DVDs που απέστειλε στην υπηρεσία ο καταγγέλλων, της 
εκπομπής «in style» που μεταδόθηκε από 1 έως 4.2.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
1-12-12. Γεγονότα lamia.star.gr  
-Τραγική η κατάσταση στην αγορά.  Λουκέτα σε επιχειρήσεις της Χαλκίδας.
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-Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φθιώτιδας Αλέκος Διαμαντάρας  για την επιχειρηματικότητα 
στην κρίση.
-Πανελλήνιο συνέδριο στη Λαμία την Κυριακή.  Στέβια:  το προϊόν που αντικαθιστά 
τη ζάχαρη.
-Έλλειψη  προσωπικού.   Δυσλειτουργίες  στον  Οργανισμό  Κωπαΐδας.   (Μιλά  ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς.)
-Λαμία.  Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Έρχεται παγοδρόμιο και παραδοσιακό 
χωριό.
Μετά την κάρτα αθλητικά γεγονότα εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα κάρτα Wind και 
ακούγεται: «αθλητικές ειδήσεις:  χορηγός wind».  
Αθλητικά γεγονότα.  
-Voleyleague Γ.Σ. Λαμία-Νίκη Αιγινίου σήμερα στις 19:00 (μιλά ο Μ. Δημητριάδης, 
αθλητής Γ.Σ. Λαμία)
-Football League-Ηρακλής Ψαχνών-Λάρισα 1-0
Ακολουθεί  διαφήμιση  της  wind,  ο  παρουσιαστής  ενημερώνει  ότι  ακολουθεί 
πρόγνωση του καιρού και αγώνας βόλεϊ και κλείνει το δελτίο.
Ακολουθεί κάρτα «ο καιρός» και εκφώνηση «Ο καιρός είναι μία προσφορά» και στη 
συνέχεια «Αφοί Καββαδία, πλακάκια, είδη υγιεινής:  expert.  3ο χιλιόμετρο Λαμίας-
Αθηνών»  (εμφανίζονται  φωτογραφία  του  1ου χώρου  και  κάτω  η  διεύθυνση, 
φωτογραφία του 2ου χώρου και κάρτα με τη διεύθυνση). 
Συνεχίζει το δελτίο, ακολουθεί διαφήμιση των Αφών Καββαδία και στη συνέχεια οι 
θερμοκρασίες πόλεων.
Την ώρα που προβάλλονται οι θερμοκρασίες πόλεων εμφανίζονται σε πλαίσιο

1) Παναγιώτης Κοσμίδης Γυναικεία Ενδύματα Πατρόκλου 31
2) Ενεχυροδανειστήριο Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς Λαζαράτος Γρηγόρης και 

το τηλέφωνο.
3) Lamiastar.gr. Ενυπόγραφη ενημέρωση!!!
4) Molto Code Με γέμιση πραλίνα φουντουκιού και κρέμα κακάο.
5) Star πανελλαδικά μέσω…ΟΤΕ TV.
6) Web tv 1.000.000 επισκέψεις σε λιγότερο από 7 μήνες.
7) Ξανά lamia star, Star πανελλαδικά και web tv
8) Star Fm 97.1 24 χρόνια … σταθερή αξία κλπ (Ο καιρός 2-2-2012)

Σημείωση:   Ο καιρός και οι θερμοκρασίες πόλεων μεταδίδονται πάντα με τον 
ίδιο τρόπο σε όλα τα δελτία ειδήσεων, ακόμη και τα 5λεπτα.
Αγώνας βόλεϊ Γυναικών 1ος Όμιλος 3η Αγωνιστική.  
Στοπ-καρέ
Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και το όραμα της μεγαλύτερης στην Ευρώπη και 
μιας από τις 5 μεγαλύτερες παραγωγούς σιδηρονικελίου στον κόσμο, της εταιρείας 
ΛΑΡΚΟ.
Ορνιθοσκαλίσματα, διάρκειας 1΄ και 53΄΄.  Μεταδίδεται αρκετές φορές(αναφέρεται 
κάθε φορά).
Στην  έναρξη  και  στη  λήξη  αναφέρεται  «Χορηγός  εκπομπής  φανοποιείο-βαφές 
Μπαμπαλής.  1ο χιλιόμετρο Λαμίας-Φραντζή.  Κατά τη διάρκεια εμφανίζεται για 5΄΄ 
κάρτα με το όνομα και τη διεύθυνση του χορηγού.
Συνήθως ο χορηγός είναι διαφορετικός σε κάθε προβολή μέσα στην ίδια ημέρα.
Γεγονότα lamiastar.gr σε 5΄
Θέματα: -Με έντονα αριστερό χρώμα
-«Εδώ και μήνες το ΠΑΣΟΚ βιώνει ένα σοκ»
-Από Δευτέρα οι διαδικασίες για το εφάπαξ
-Τραγική η κατάσταση στην αγορά της Χαλκίδας
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-Στέβια: το προϊόν που αντικαθιστά τη ζάχαρη
-Δυσλειτουργίες στον οργανισμό Κωπαΐδας
-Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Τελειώνει το δελτίο, μπαίνει κάρτα «ο καιρός» κλπ.
Κινούμενα σχέδια – Αστυνόμος Σαΐνης με σήμανση-επεξήγηση 1ης κατηγορίας
8η αγωνιστική Volleyleague
Στην έναρξη προβάλλεται κάρτα με τις ομάδες, που αντικαθιστάται με την παρακάτω 
κάρτα για λίγα δευτερόλεπτα.
Την ώρα που αγωνίζονται φαίνεται κάρτα ΟΠΑΠ δίπλα στο σκορ.
Μετά  από  κάθε  διακοπή  για  διαφημίσεις  στην  κάρτα  που  προβάλλεται  για  λίγα 
δευτερόλεπτα με τους πόντους των ομάδων φαίνεται κάρτα ΟΠΑΠ χαμηλά.
Γεγονότα σε 5΄ 
Όπως προηγουμένως
Ορνιθοσκαλίσματα
Χορηγός Chicken House.
Ειδήσεις Star 
Θέματα  (στην αρχή πολύ σύντομα παίζει τα θέματα των προηγούμενων δελτίων και 
συνεχίζει με:)
-Με έντονα αριστερό χρώμα η ομιλία Τσίπρα στη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ
-«Εδώ και μήνες το ΠΑΣΟΚ βιώνει ένα σοκ» είπε στην οργανωτική επιτροπή ο Ε. 
Βενιζέλος.
-Χαλκίδα:  «Νέο ξεκίνημα» μέσω…face book.  Μόνο εκλογές δεν «μυρίζει»… αν 
και έρχονται.
-Κ. Μαρκόπουλος, βουλευτής ανεξάρτητων ελλήνων Ν. Ευβοίας
-Β. Αποστόλου, βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.,. Νομού Εύβοιας
-Από Δευτέρα οι διαδικασίες για το εφάπαξ στους δημοσίους υπαλλήλους
-Χρ. Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών
Κόβεται το δελτίο και μπαίνει διαφήμιση του Group Παπαϊωάννου
Συνεχίζει με την τοπική επικαιρότητα και αστυνομικό δελτίο
-Συμπλοκή φυλακισμένων-μαχαιρώθηκαν αλλοδαποί στις φυλακές Δομοκού (πλάνα 
αρχείου)
-Σύλληψη μετά από καταδίωξη-λαθρομετανάστες  σε φορτηγό στην εθνική (πλάνα 
αρχείου)
-Σοβαρός τραυματισμός εργάτριας σε ορυχείο (πλάνα αρχείου)
-Τραγική η κατάσταση στην αγορά-λουκέτα σε επιχειρήσεις της Χαλκίδας
-Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Φθιώτιδας Αλ. Διαμαντάρας για την επιχειρηματικότητα στην 
κρίση 
Εμφανίζεται  «Γεγονότα  Star»  και  ακολουθούν  διαφημίσεις  για  1  λεπτό  και 
εμφανίζεται «Γεγονότα Star».
Συνεχίζει με ρεπορτάζ.
-Πανελλήνιο συνέδριο στη Λαμία την Κυριακή.  Στέβια:  το προϊόν που αντικαθιστά 
τη ζάχαρη.
-Λ. Ζέρβας, αγρότης-μέλος Συν. Stevia Hellas
-Έλλειψη προσωπικού-δυσλειτουργίες στον οργανισμό Κωπαΐδας.
-Λ. Λαμπριτζής, δ/ντης οργανισμού Κωπαΐδας
-Λαμία: άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Έρχεται παγοδρόμιο και παραδοσιακό 
χωριό.
-Γιώργος Κοτρωνιάς, δήμαρχος Λαμίας
-Ο τύπος της Κυριακής
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Μπαίνει «Γεγονότα  Star», ακολουθεί διακοπή για διαφημίσεις, στη συνέχεια τίτλος 
«αθλητικά γεγονότα» και κάρτα χορηγού  big solar.  («Big solar Ίδιος ήλιος άλλες 
δυνατότητες».  Στην κάρτα εμφανίζεται η ιστοσελίδα και το τηλέφωνο)  Συνεχίζεται 
το δελτίο με:
-Football League Ηρακλής Ψαχνών-Λάρισα 1-0.  Μιλούν οι:
-Μιχ. Ζιώγας, προπονητής Λάρισας
-Γ. Βαζάκας, προπονητής Ηρακλή Ψαχνών
-Θ. Μάγγος, παίκτης Λάρισας, 
-Θ. Ρεπέτσας, παίκτης Ηρακλή Ψαχνών)
-VolleyLeague 8η αγωνιστική- Γ.Σ. Λαμία-Νίκη Αιγινίου 3-0 (Μιλά ο Ν. Εφραιμίδης, 
αθλητής Νίκης Αιγινίου, ο Κ. Καρβούνης, αθλητής Γ.Σ. Λαμία, ο Θ. Στράντζαλης, 
προπονητής Νίκης Αιγινίου, ο Θ. Ανδρεόπουλος, προπονητής Γ.Σ. Λαμία
-Α2  Εθνική  Γυναικών  Γ.Σ.  Λαμία-Ζηρίνειος  0-3  (Μιλούν  η  Δ.  Παλαιογιάννη, 
αθλήτρια  Γ.Σ.  Λαμία,  Κ.  Δημητρίου,  αθλήτρια  Γ.Σ.  Λαμία,  ο  Ζ.  Κόβασιτς, 
προπονητής ΖΑΟΝ)
-Η ατζέντα της Κυριακής-το αυριανό πρόγραμμα των ομάδων μας 
-Α1 Φθιώτιδας 14η αγωνιστική, βαθμολογία- Αταλάντη-Μαλεσίνα 1-3
-Α1 Φθιώτιδας-14η αγωνιστική-Οπούντιος Μαρτίνου-Ένωση 2010 5-1
-Α1 Φθιώτιδας-14η αγωνιστική-Άρης Αγ. Κων/νου-Δάφνη Λιβανατών 1-1
-Τελικά αποτελέσματα ΟΠΑΠ
Στο τέλος των αθλητικών κόβεται το δελτίο, μπαίνει διαφήμιση της  Big Solar και 
τελειώνει το δελτίο με τις σημαντικότερες ειδήσεις.  Εμφανίζεται κάρτα «ο καιρός». 
Συνεχίζει με τον καιρό και τις θερμοκρασίες πόλεων.
«In Style» με σήμανση 1ης κατηγορίας.
Σύμφωνα με το τρέιλερ μεταδίδεται καθημερινά στις 16:00 και το Σάββατο στις 
22:00.
Πριν την έναρξη αναγράφονται οι χορηγοί:
-Χριστουγεννιάτικα Ζιάκας
-Καλλυντικά Πρέντζας
-Venezia
Στην έναρξη και σε κάθε αλλαγή θέματος εμφανίζεται για λίγο «η εκπομπή περιέχει 
τοποθέτηση προϊόντος»
Παρουσιάστριες: 
-Και  φέτος  εμπνευστείτε  από  την  χριστουγεννιάτικη  συλλογή  του  καταστήματος 
Γιώργος Ζιάκας στο 1ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, παίζοντας 
με  τα  χρώματα  και  συνδυάζοντας  στολίδια,  μπάλες,  διακοσμητικά  και 
χριστουγεννιάτικα δέντρα
-Που θα κάνουν τις ιδέες μας πραγματικότητα.  Σε μια γιορτή με πολλά σύμβολα, 
μοναδική για όλους μας.
Στο φιλικό περιβάλλον του καταστήματος Γιώργος Ζιάκας στο 1ο χιλιόμετρο νέας 
εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, το μεγαλύτερο κατάστημα χριστουγεννιάτικων ειδών 
στην Ελλάδα θα βρείτε προτάσεις και αντικείμενα που θα χρειαστείτε για να δώσουν 
στις γιορτινές σας μέρες τη λάμψη που τους αξίζει.   Για την εορταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων ο Γιώργος Ζιάκας επιλέγει για σας χριστουγεννιάτικα είδη.  Στολίδια, 
χριστουγεννιάτικα δέντρα σε όλα τα ύψη, καράβια, ξεχωριστές μπάλες σε διάφορα 
υλικά,  χριστουγεννιάτικα  φωτάκια,  γιρλάντες  και  διακοσμητικά  που  θα  ντύσουν 
γιορτινά το χώρο σας με νέες παραλαβές στις καλύτερες τιμές της αγοράς από κάθε 
άλλη χρονιά.   Επίσης  θα  βρείτε  επαγγελματικούς  στολισμούς  για κάθε  χώρο και 
υπέροχα χριστουγεννιάτικα ντεκόρ βιτρίνας.  
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Τα  στολίδια  στο  κατάστημα  χριστουγεννιάτικων  ειδών  Γιώργος  Ζιάκας  θα 
ικανοποιήσουν  και  τον  πιο  απαιτητικό   Εδώ θα  βρείτε  μία  τεράστια  γκάμα  από 
χρωματιστές νότες για τα κλαδιά του δέντρου σας.  
Οι  παιδικές  μας  αναμνήσεις  των  Χριστουγέννων  δε  θα  ήταν  ίδιες  αν  δεν  είχαμε 
μοιραστεί τη χαρά να στολίζουμε το δέντρο μας.  Μπάλες σε διάφορα σχέδια και 
χρώματα, για όλα τα γούστα, θα σας βοηθήσουν να κάνετε το φετινό σας δέντρο πιο 
εντυπωσιακό από ποτέ.  Πάντα με την ποιότητα Ζιάκας.  
Το μπαλκόνι, η αυλή και πάνω απ’ όλα το δέντρο σας θα λάμψουν όσο ποτέ άλλοτε.  
Με τα πιο αυστηρά κριτήρια ασφαλείας για να αντέχουν στην υγρασία προμηθευτείτε 
από εδώ  τα φωτάκια που θα φωτίσουν τις γιορτινές σας ημέρες.  Πάντα σε χρώματα 
και ότι ποικιλία φανταστείτε.  
Η γέννηση του Θεανθρώπου σε ένα μικρό σταύλο στη Βηθλεέμ συγκινεί και γεμίζει 
με ελπίδα εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη.  Μία φάτνη γεμίζει τον χώρο σας 
με χιλιάδες αναμνήσεις και συναισθήματα.
Μικρό ή μεγάλο, λευκό ή πράσινο, στο Ζιάκα θα βρείτε το δέντρο που σας ταιριάζει 
στις καλύτερες τιμές της αγοράς.  Γεμίστε το στολίδια, μπάλες, κορδέλες και φυσικά 
δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.  Και φέτος όλοι θα είμαστε χαρούμενοι.  
Το  ελληνικό  παραδοσιακό  καράβι  δε  θα  μπορούσε  να  λείπει  από  τη 
χριστουγεννιάτικη  συλλογή  του  καταστήματος  Ζιάκας.   Εντυπωσιακά  καράβια 
ανοίγουν τα πανιά τους και ταξιδεύουν μικρούς και μεγάλους σε άλλες εποχές.  
Ένα  στεφάνι  είναι  απαραίτητο  για  τη  διακόσμηση  της  πόρτας  μας  για  να 
καλοδεχθούμε το 2013 και τους καλεσμένους μας.  
Και  φέτος  το  κατάστημα  Ζιάκας  κάνει  μεγάλες  προσφορές  σε  πολλά 
χριστουγεννιάτικα είδη και σε όλα τα φουσκωτά.  Επίσης για φέτος προσφορά Άγιος 
Βασίλης σκάλα 25 ευρώ.  Χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψος 210 μόνο 30 ευρώ.  Σετ 
μπάλες 6  τεμαχίων ενάμισι ευρώ.  
Και  φέτος  ο Αϊ  Βασίλης  θα προμηθευτεί  τα παιχνίδια  του για  τους  μικρούς  μας 
φίλους από τα δύο καταστήματα Ζιάκας Καποδιστρίου 3 στη Λαμία και από το 1ο 

χιλιόμετρο νέας εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών. 
-Το όνομα Πρέντζας είναι συνυφασμένο με το κατάστημα καλλυντικών της πόλης 
της Λαμίας.  
-Μέσα  από  τον  ανακαινισμένο  του  χώρο  δίνει  υποσχέσεις  ομορφιάς  καθώς  και 
πολύτιμες συμβουλές περιποίησης σε κάθε γυναίκα και άντρα.  
-Βρισκόμαστε  λοιπόν στον ανακαινισμένο χώρο του καταστήματος  Πρέντζας  στη 
Λαμία.  Κυρία Κορίνα Πρέντζα θα θέλαμε να μας πείτε δυο λόγια για την επιχείρησή 
σας.
-Κα Πρέντζα:  Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.  Το κατάστημά 
μας  βρίσκεται  στον  ανακαινισμένο  πλέον  χώρο,  ήτανε  μία  απόφαση  που  την 
οφείλαμε κυρίως στους πελάτες μας να τους ευχαριστήσουμε, να τους ανανεώσουμε 
και  μαζί  με  αυτούς  να  αναζωογονηθούμε  και  εμείς.   Η  επιχείρησή  μας 
δραστηριοποιείται στο τμήμα των καλλυντικών από το 1960 και στη συγκεκριμένη 
θέση βρίσκεται από το 1990.  Είναι μία δουλειά που αγαπάμε, μία δουλειά μέσα στην 
οποία έχουμε γεννηθεί, μία δουλειά που μάθαμε από τον πατέρα μας και μία δουλειά 
που κληρονομήσαμε μετά από πολύ κόπο, με μεγάλο μεράκι, με μεγάλη επιθυμία να 
γίνει κάτι αξιόλογο και με πολύ προσπάθεια να το συνεχίσουμε.
-Τι θα βρει κάποιος που επισκέπτεται το κατάστημα Πρέντζας;
-Το κατάστημά μας περιέχει μία μεγάλη γκάμα από επώνυμα προϊόντα, προϊόντα που 
αφορούν στη γυναίκα και όχι μόνο, πλέον στον άντρα και στο παιδί, είναι προϊόντα 
προσώπου,  περιποίησης  προσώπου  όπως  κρέμες  και  μακιγιάζ  και  πάρα  πολλά 
αρώματα.  Ευρείας γκάμας προϊόντα που βρίσκονται στην Ελλάδα, μεγάλες,  πολύ 
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μεγάλες  εταιρείες,  μπράντες  του  εξωτερικού  και  μία  πολύ  μεγάλη  ποικιλία  σε 
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπορεί ο καθένας να τα βρει σε προσιτές τιμές. 
Επίσης  διαθέτουμε  μία  μεγάλη  γκάμα  κομμωτηριακών  ειδών,  προϊόντα  που 
απευθύνονται όχι μόνο στα κομμωτήρια αλλά πλέον και στην πελάτισσα που θέλει να 
περιποιηθεί τα μαλλιά της στο σπίτι της, όπως βαφές και προϊόντα στάιλινγκ.
-Η γυναίκα σήμερα θα πρέπει να βγαίνει μακιγιαρισμένη και περιποιημένη όλες τις 
ώρες της ημέρας, συμφωνείτε;
-Συμφωνώ και είναι κάτι το οποίο πρέπει η γυναίκα όχι μόνο να το φροντίζει, να το 
συνηθίζει για να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της και να αισθάνεται πολύ πιο 
θελκτική.  Ο χώρος μας εδώ είναι ένας χώρος με πολύ μεγάλης ποικιλίας προϊόντα 
που απευθύνονται κυρίως στο μακιγιάζ  με πολύ χαμηλό κόστος.  Πλέον η πελάτισσά 
μας μπορεί να βρει πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων πολύ καλής ποιότητας, μεγάλων 
αναγνωρίσιμων εταιρειών σε πολύ οικονομικές και προσιτές τιμές έτσι ώστε να είναι 
περιποιημένη κάθε μέρα και κάθε της έξοδο.
-Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει κανείς να επιλέγει ένα άρωμα;  Είναι μόδα, 
είναι αυτό που του ταιριάζει;
-Κοιτάξτε, πάντα όλοι ξεκινάν από τη μόδα.  Πάντα βλέπουμε τι διαφημίζεται στα 
περιοδικά, τι λανσάρεται στο ίντερνετ πολύ καιρό πριν κυκλοφορήσει  στην αγορά 
και τι λανσάρεται σε όλο τον κόσμο.  Είτε αυτό αφορά στο ρούχο είτε αυτό αφορά 
στο καλλυντικό.  Σίγουρα επιλέγουνε με βάση το όνομα.  Μετά όμως, όταν κάποιος 
επισκεφτεί  το  κατάστημά  μας  υπάρχουνε  ειδικές  αισθητικοί  και  σύμβουλοι  που 
μπορούμε να  διευκολύνουμε  και  να βρούμε  αυτό που πραγματικά ταιριάζει  στον 
καθέναν.  Αυτό που θα του αναδείξει και την προσωπικότητα και σίγουρα αυτό που 
θα του αναδείξει τη φρεσκάδα.
-Πώς αποφασίσατε αυτή την ανακαίνιση και πώς το είδε ο κόσμος της Λαμίας;
-Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο και κάτι λειτουργικό.  Θέλαμε να μπαίνει μέσα η 
πελάτισσα  και  να  βρίσκει  πάρα  πολύ  εύκολα  αυτό  που  πραγματικά  ψάχνει.   Οι 
πελάτες μας το δέχτηκαν πολύ ευχάριστα, ανανεώθηκαν, μας βοήθησε πάρα πολύ η 
άποψή τους, η γνώμη της ειδικού, η βοήθεια που πήραμε απ’ την αρχιτεκτόνισσά 
μας,  οι  ιδέες,  θέλαμε  κάτι  να φαίνεται  πιο οικογενειακό και  θέλαμε κάτι  που θα 
μπαίνει μέσα ο κόσμος πολύ ευχάριστα και δε θα νιώθει ξένος.  Θέλαμε να δείξουμε 
ότι είναι πολύ φιλικό το μέρος, γι’ αυτό είναι και η επιλογή αυτή των χρωμάτων και ο 
κόσμος πραγματικά το δέχτηκε πάρα πολύ ευχάριστα.  Αυτό και μας τιμά και μας 
δίνει και μία ελπίδα να συνεχίσουμε αυτό που τόσα χρόνια κάνουμε με μεγαλύτερο 
ζήλο και σίγουρα με πολύ μεγάλη αγάπη.  
-Με τον αέρα και την εμπειρία του καλύτερου καφέ μπαρ το Venezia all day all night 
κυριαρχεί στην κοσμική σκηνή της Λαμίας.  
-Εδώ και 17 χρόνια είναι το  must to be της πόλης προσφέροντας διασκέδαση που 
κερδίζει τις εντυπώσεις.  
-Δημήτρη χρόνια πολλά.  17 χρόνια Venezia….   
-Πώς είναι λοιπόν άλλη μία χρονιά με το Venezia στη ζωή τη δική σου αλλά και στη 
ζωή της πόλης της Λαμίας;
-Κοιτάξτε,  η  Venezia είναι κλασσικό στέκι,  είναι κάτι  σαν κρυφός φωτισμός που 
αναδεικνύει την ομορφιά μιας πόλης και νομίζω το ’χουμε καταφέρει αυτό.  
-Πιστεύεις ότι ο κόσμος διασκεδάζει στις μέρες μας;  
-Κοιτάξτε τώρα περισσότερο από ποτέ ο κόσμος έχει ανάγκη από διασκέδαση και 
χαλάρωση.   Και  νομίζω  ότι  το  προσφέρουμε  αυτό  εδώ  στο  Venezia.   Και  θα 
προσπαθήσουμε σίγουρα να το προσφέρουμε όσο περισσότερο γίνεται.  
-Τι είναι αυτό που σας κάνει να κυριαρχείτε εδώ και χρόνια στο χώρο;
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-Σίγουρα  εντάξει  τα  αυτονόητα,  εξυπηρέτηση,  χαμόγελο  γενικά,  ζεστασιά, 
αισθάνεται σαν το σπίτι του ο κόσμος του Venezia αλλά μεγάλο ρόλο παίζει και η 
ποιότητα.   Συνεργαζόμαστε  με  τα  μεγαλύτερα  brand names όπως  ο  Illy,  όπως  η 
Diageo σε  αλκοόλ  και  νομίζω  ότι  αυτό  μας  βοηθάει  να  πετύχεις  ένα  τέλειο 
αποτέλεσμα.  
-Να κλείσουμε λοιπόν με τι άλλο, ευχές.  Τα λέμε του χρόνου γιατί πάλι μαζί θα 
είμαστε.  Είστε και το γούρι μας.
-Τα πάρτι και τα happenings που διοργανώνει το Venezia all day all night κάνουν τις 
βραδιές μας ανεπανάληπτες.  
-Όπως και το σημερινό που γιορτάζει τα 17α γενέθλιά του.  Ένα πάρτι θεσμός.  Και 
εμείς ευχόμαστε στο Venezia και στο Δημήτρη Ρίζο χρόνια πολλά και καλά.
Στη συνέχεια  απευθύνονται  σε πελάτες  για να ευχηθούν για τα 17α γενέθλια  στο 
κατάστημα και στον ιδιοκτήτη.
Travel guide
Νέο επεισόδιο:  Λισσαβόνα.  Κάνει ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο  Independence of 
the Seas.  Για λίγο δίνει πληροφορίες για το πλοίο και τα δρομολόγια.  Πηγαίνει στο 
κεντρικό  εστιατόριο,  αναφέρεται  στην  κουζίνα  του  πλοίου,  δείχνει  τα  πιάτα, 
συνεχίζει με το πλοίο.
2-12 17:00-01:30
Διάρκεια dvd 08:38:15
Αγώνας μπάσκετ
Γεγονότα σε 5΄.
Ο καιρός και οι θερμοκρασίες πόλεων μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο.
Ορνιθοσκαλίσματα
Ντοκιμαντέρ Connect with kids
Προβλήματα εφήβων όπως η αντιγραφή, κλοπή από καταστήματα, ψεύδη.
Γεγονότα σε 5 λεπτά.
Όπως προηγουμένως.
Προβολή  ντοκιμαντέρ  για  τους  αδελφούς  Ράιτ  με  σήμανση-επεξήγηση  1ης 

κατηγορίας.
Προβολή εκπομπής “Startech”
Ασχολείται  με  τις  νέες  τεχνολογίες.   Δείχνουν  την  εγκατάσταση  Android σε 
υπολογιστή-το ipad mini έρχεται στην Ελλάδα, κυβερνοεπίθεση μαμούθ κλπ.
Ορνιθοσκαλίσματα
Γεγονότα star 
Στην έναρξη και τη λήξη παίζονται τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας.
Θέματα
-Βενιζέλος στηρίζει Παπανδρέου Το ΣΔΟΕ «μαδάει τη μαργαρίτα»
-Γόρδιος δεσμός το φορολογικό.  Τα αγκάθια προκαλούν εντάσεις και συστάσεις.
-Χαλκίδα:  Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, τώρα»!  Μπορούμε να αντισταθούμε 
στα χαράτσια. 
-Με πολιτικά μηνύματα ο εορτασμός για την ανατίναξη της γέφυρας
-Καλπάζει  η  ανεργία  στη  Στερεά.   Σύντομα  θα  πληρωθούν  οι  εργαζόμενοι  στα 
πεντάμηνα.
-Συνεχίζουν τον αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
-Κρίσιμο συνέδριο της ΚΕΔΕ.  Κόκκινες γραμμές διαθεσιμότητα και επιτροπεία.
Παρεμβάλλεται διαφήμιση του Group Παπαϊωάννου και συνεχίζει το δελτίο.
-Κοινός αγώνας με κοινό στόχο.  Το ΚΚΕ στο δημαρχείο Λιβαδειάς.-Γ. Λαμπρούλης, 
βουλευτής ΚΚΕ Λιβαδειάς.
-Όχι στην επιτροπή της αυτοδιοίκησης, καταγγελίες από τα στελέχη των ΟΤΑ.
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Η παρουσιάστρια ενημερώνει για τα θέματα που θα ακολουθήσουν στη 2η ενότητα, 
εμφανίζεται «γεγονότα Star», ακολουθούν διαφημίσεις, εμφανίζεται «γεγονότα Star» 
και μπαίνει στη δεύτερη ενότητα με ρεπορτάζ:
-Μεγάλη η παραγωγή του ελαιοτριβείου.  Θα ανταποκριθούν τα ελαιοτριβεία;
-Προβληματισμός στη ΝΔ.  Πιέσεις για το πανεπιστημιακό τμήμα της Λιβαδειάς.
-Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί.  Από την τσέπη τους 
θα πληρώσουν και πάλι οι ασφαλισμένοι.
-Τα χειρότερα φοβούνται  οι νοσοκομειακοί  γιατροί.  Συστήνουν στους πολίτες να 
αντιδράσουν.
-Το μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή του Star Κεντρικής Ελλάδας
-Η προστασία και ανάπτυξη του Παρνασσού όπως αναλύθηκε στη συνδιάσκεψη της 
Αράχωβας.
-Καρπενήσι:  ο 1ος πεζόδρομος στο κέντρο της πόλης
-Στα δημοτικά σχολεία ακόμα δεν πήραν δασκάλους για τη δεύτερη γλώσσα
-Το γέλιο είναι ζωή:  το βιβλίο του Λουκιανού
-Η γάτα που τραγουδά στα εικαστικά εργαστήρια Λαμίας
-Στις  4  Δεκεμβρίου  το  χριστουγεννιάτικο  μπαζάρ  του  πνευματικού  κέντρου 
Ρουμελιωτών Φθιώτιδας
-Καρπενήσι:   ραντεβού  με  το  παγοδρόμιο.   14  Δεκεμβρίου  αρχίζουν  οι 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
(τίτλος «γεγονότα star», διαφημίσεις, τίτλος «αθλητικά γεγονότα» χορηγός Big Solar 
(«αθλητικές ειδήσεις.  Χορηγός Big Solar.  Ίδιος ήλιος άλλες δυνατότητες)
Ακολουθεί  σύντομη  ενημέρωση  σε  τίτλους,  καθώς  θα  υπάρξει  αναλυτική  στην 
επόμενη εκπομπή, «90 λεπτά».  Παρεμβάλλεται κάρτα  για 5΄΄ του «πάμε στοίχημα»
και συνεχίζει με τα τελικά αποτελέσματα διαλογής τζόκερ. Ακολουθεί διαφήμιση της 
Big Solar.  Η παρουσιάστρια κλείνει το δελτίο και εμφανίζονται ειδήσεις σε τίτλους. 
Μπαίνει τίτλος ο καιρός κλπ.
90 λεπτά
Πριν την έναρξη:  Μέγας χορηγός Πάμε στοίχημα.  Τύχη ή τέχνη;  
Ακολουθεί τίτλος εκπομπής «Πάμε στοίχημα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις»
Συνεχίζει, στο 5:05:25 παρεμβάλλονται δύο διαφημίσεις (Μπλατσούκα Αγγελική και 
Πάμε  Στοίχημα  ΟΠΑΠ)  και  συνεχίζει.  Πριν  και  μετά  από  κάθε  διακοπή  για 
διαφημίσεις και στο τέλος της εκπομπής αναφέρεται «μέγας χορηγός Πάμε Στοίχημα. 
Τύχη ή τέχνη;»   
Στο 2ο μέρος στο 5:47:15 παρεμβάλλεται διαφήμιση του Πάμε Στοίχημα ΟΠΑΠ.  Στο 
τέλος της εκπομπής αναφέρεται πάλι μέγας χορηγός.
Στο 3ο μέρος της εκπομπής παρεμβάλλεται διαφήμιση του Πάμε Στοίχημα ΟΠΑΠ 
στο 6:27:47.
6:12:03 Ορνιθοσκαλίσματα
Χορηγός Βόρειο
7:10:36 Ορνιθοσκαλίσματα
Χορηγός chicken house 
Γεγονότα lamiastar.gr
-Γόρδιος δεσμός το φορολογικό-τα αγκάθια προκαλούν εντάσεις και συστάσεις
-«Παίρνουμε  τη  ζωή  στα  χέρια  μας,  τώρα»!   Μπορούμε  να  αντισταθούμε  στα 
χαράτσια.
-Με πολιτικά μηνύματα ο εορτασμός για την ανατίναξη της γέφυρας.
-Καλπάζει  η  ανεργία  στη  Στερεά.   Σύντομα  θα  πληρωθούν  οι  εργαζόμενοι  στα 
πεντάμηνα.
-Κρίσιμο συνέδριο της ΚΕΔΕ.  Κόκκινες γραμμές διαθεσιμότητα και επιτροπεία.
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-Κοινός αγώνας με κοινό στόχο.  Το ΚΚΕ στο Δημαρχείο Λιβαδειάς.
-Μεγάλη η παραγωγή του ελαιοτριβείου.  Θα ανταποκριθούν τα ελαιοτριβεία.
-Προβληματισμός στη ΝΔ.  Πιέσεις για το πανεπιστημιακό τμήμα της Λιβαδειάς.
-Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί.  Από την τσέπη τους 
θα πληρώσουν και πάλι οι ασφαλισμένοι.
-Καρπενήσι:  Ραντεβού  με  το  παγοδρόμιο.   14  Δεκεμβρίου  αρχίζουν  οι 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Συνεχίζει με τον καιρό…
Business Plan
3-12-12
Το 3ο dvd είναι κενό
4ο dvd 18:40-04:40
Διάρκεια 8:38:11
Βραζιλιάνικη σειρά
Γεγονότα σε 5΄
Καιρός…
R-evolution με σήμανση 3ης κατηγορίας
Ασχολείται με αυτοκίνητα, drift, dragster.
Ντοκιμαντέρ για το τσίρκο.
Ντοκιμαντέρ στο μουσείο φυσικής ιστορίας για την εμφάνιση της ζωής στη γη.
Ορνιθοσκαλίσματα.
Χορηγός:  Βόρειο
Γεγονότα Star 
Στην έναρξη αναφέρει γεγονότα περιληπτικά.  Ξεκινά το δελτίο.
-Τέλος το love story  ΡΙ.Κ.Σ.ΣΥ. Ο Λοβέρδος, βέτο ο Βενιζέλος.
-Ο  Βενιζέλος  ζητάει  την  ποινικοποίηση  της  Χρυσής  Αυτής.   Χρυσή  Αυγή: 
«Επιχειρεί να καλύψει τις κλεψιές του ΠΑΣΟΚ»
-Ναι από το ΣΤΕ στο αίτημα Δένδια για τα γραφεία κατά της ρατσιστικής βίας.
-Έκτακτο  συνέδριο  δημάρχων.   Κόντρα  στη  γραμμή  Ασκούνη,  αντάρτες  και 
αντιπολίτευση.
-Έκτακτο συνέδριο δημάρχων.  Όχι σε μείωση πόρων, διαθεσιμότητα, επιτροπεία.
Παρεμβάλλεται διαφήμιση του  Group Παπαϊωάννου.  (2:24:36).  Η παρουσιάστρια 
αναφέρει θέματα που θα δούμε στη 2η ενότητα.  Μπαίνει τίτλος «γεγονότα  star», 
διαφημίσεις, τίτλος «γεγονότα star».  Συνεχίζει με τη 2η ενότητα.
-Λιβαδειά.  Περικοπές παντού.  Νεφροπαθείς στα όρια της φτώχειας.
-Στη Νεάπολη Λαμίας χτύπησαν ηλικιωμένη για να τη ληστέψουν.
-Άγιο είχε νεαρός.  Τροχαίο στον περιφερειακό του νοσοκομείου.
-Εκτός λειτουργίας και πάλι η ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας.
-Καρπενήσι.   Με  «δραματική»  οικονομία  βγαίνουν  με  θέρμανση  μέχρι  τα 
Χριστούγεννα.
-Νέα προθεσμία έως 14 Δεκεμβρίου.  40.000 συνταξιούχοι δεν απογράφηκαν στον 
ΟΓΑ.
-Φορολόγηση αγροτών.  Παρέμβαση για δικαιότερα κριτήρια.
-Μπήκαν σήμερα οι υπογραφές.  Συνέχεια στο έργο της Αν. Βιστρίζας.
-Διοικητής 5ης Υπε:  «κόπηκε το λίπος υπέρ των φορολογούμενων»
-Θήβα:  Φεύγει από το νοσοκομείο.  Επιστρέφει στην αυτοδιοίκηση ο Ν. Σβίγγος.
-Με 800.000 ευρώ «ξεμπερδεύουν» για 32 μήνες με τη συντήρηση της σήραγγας.
-Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας.  Αγοράζουν αμαξίδια από τα πλαστικά καπάκια.
-Καρπενήσι:  Μηνύματα προς τα παιδιά και την πολιτεία, για τα άτομα με ειδικές 
ικανότητες.
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-ΠΑΕ Λεβαδιακός επίσκεψη στο ειδικό σχολείο.
-Λαμία:  αύριο η φιλανθρωπική αγορά του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.
Πολύ  περιληπτικά  αναφέρονται  τα  αθλητικά.  (ακολουθεί  «γεγονότα  star»,  2 
διαφημίσεις, «αθλητικά γεγονότα» και χορηγός Big Solar (4 δευτ.). Εκφωνούνται οι 
αθλητικές ειδήσεις.  Μετά τα αποτελέσματα ΤΖΟΚΕΡ, ακολουθεί διαφήμιση της Big 
Solar, ο εκφωνητής ενημερώνει για το τέλος της αθλητικής ενημέρωσης και το τι 
ακολουθεί,  μπαίνουν  για  λίγο  οι  σημαντικότερες  ειδήσεις  της  ημέρας  και  κάρτα 
χρηματιστήριο.  Μεταδίδεται διαφήμιση του χρήμα plus.  Η διαφήμιση κόβεται και 
μπαίνουν τα νέα του χρηματιστηρίου.  Συνεχίζει με τον καιρό.
Βήμα για όλους
Πριν  την  έναρξη αναφέρονται  οι  χορηγοί  Spal και  Top Energy.   Μαυρομαντήλα 
ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας.
Θέμα συζήτησης τα άτομα με αναπηρίες
Κατά  διαστήματα  για  λίγο  εμφανίζεται  λεζάντα  3η Δεκέμβρη  παγκόσμια  ημέρα 
ατόμων με αναπηρία και αριστερά κάρτα SPAL (ο χορηγός της εκπομπής).  Συνεχίζει 
για λίγο με Top Energy.  Εναλλάσσονται
Κάποια στιγμή γίνεται διαφήμιση χορηγού spal και συνεχίζεται η εκπομπή.  Πριν τις 
διαφημίσεις  αναφέρεται  ο  χορηγός  εκπομπής.   Πριν  την  έναρξη  του  2ου μέρους 
αναφέρεται ξανά ο χορηγός εκπομπής.  Στο 4:31:13 παρεμβάλλεται διαφήμιση του 
χορηγού για 21 δευτ.  Πριν τις διαφημίσεις αναφέρεται ο χορηγός.  Στο 3ο μέρος της 
εκπομπής  παρεμβάλλεται  διαφήμιση  του  χορηγού  Spal και  συνεχίζει.   Πριν  τη 
διακοπή για διαφημίσεις και πριν την έναρξη του επόμενου εμφανίζεται ο χορηγός.
Ορνιθοσκαλίσματα.
Γεγονότα lamiastar.gr
-Ο Βενιζέλος ζητάει την ποινικοποίηση της Χρυσής Αυγής.  Χρυσή Αυγή:  «επιχειρεί 
να καλύψει τις κλεψιές του ΠΑΣΟΚ».
-Έκτακτο συνέδριο δημάρχων.  Όχι σε μείωση πόρων, διαθεσιμότητα, επιτροπεία.
-Εκτός λειτουργίας και πάλι η ιατροδικαστική  υπηρεσία Λαμίας
-Περικοπές παντού.  Νεφροπαθείς στα όρια της φτώχειας.
-Λαμία:  Ναι από το ΣΤΕ στο αίτημα Δένδια για τα γραφεία κατά της ρατσιστικής 
βίας.
-Καρπενήσι:   Με  «δραματική»  οικονομία  βγαίνουν  με  θέρμανση  μέχρι  τα 
Χριστούγεννα.
-Νέα προθεσμία έως 14 Δεκεμβρίου.  40.000 συνταξιούχοι δεν απογράφηκαν στον 
ΟΓΑ.
-Μπήκαν σήμερα οι υπογραφές.  Συνέχεια στο έργο της Αν. Βίστριζας.
-Λαμία:  Αύριο η φιλανθρωπική αγορά του πνευματικού κέντρου Ρουμελιωτών.
-Λαμία:  Στις 10 Δεκεμβρίου η φιλανθρωπική αγορά του «Συν στον άνθρωπο».
-Αθλητικά γεγονότα
-Χρηματιστήριο.
-Καιρός, θερμοκρασίες πόλεων…
Ξένη ταινία
24 ώρες ρεπορτάζ
Ντοκιμαντέρ του Κουστώ για την εξειδικευμένη κατάδυση.
Ντοκιμαντέρ για το σύγχρονο εκκοκκιστήριο.
4-12-12, 14:30-23:00
Διάρκεια dvd 
Γεγονότα lamiastar.gr
-Ευρυτανία:  Χιόνισε για τα καλά στο Βελούχι.  Ο πρώτος αποχιονισμός του φετινού 
χειμώνα.
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-«Μεθοδευμένο σχέδιο-έρχεται καταιγίδα».  «Να μην διορίζονται νέοι κληρικοί».  
-«Θέλουν να φτιάξουν την Ελλάδα ένα κράτος χωρίς θρησκεία».
-Αποδοκίμασαν τον Ε. Στυλιανίδη οι δήμαρχοι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
-Δήμος Θήβας.  Λήξη της κινητοποίησης.
-Οριστική λήξη μεταξύ Λοβέρδου και Βενιζέλου.
-Γ.  Γεραλής-Χαλκίδα:   Ο  τεμαχισμός  του  ΠΑΣΟΚ και  το  νέο  πολιτικό  τοπίο,  η 
κοινωνική συμφωνία στο νέο πολιτικό τοπίο.
-Τα άτομα με αναπηρίες απαιτείται κοινωνική ευαισθησία.
-Δρομολογήθηκε η διαδικασία.  Παραδόθηκαν τα Ψωρονέρια στο δήμο Λαμίας.
-Θαυματουργά νερά – Θερμοπύλες.  Μένουν αναξιοποίητα στη Φθιώτιδα.
-Λιβάδι Αράχωβας.  Εξιχνιάστηκαν ληστείες.
-Ο Χρήστος Κόρκος εξελέγη πρόεδρος για 3η θητεία στο εργατικό κέντρο Φθιώτιδας.
-Επιστρέφει στην αυτοδιοίκηση.  Παραίτηση Ν. Σβίγγου από το νοσοκομείο Θήβας.
Μπαίνει  τίτλος  γεγονότα  lamiastar.gr,  ακολουθεί  διακοπή  για  διαφημίσεις  και 
συνεχίζει με ρεπορτάζ.
-Ημερίδα  ΤΕΙ  Λαμίας.   Διαγωνισμοί  επιχειρηματικότητας-η  εμπειρία  του 
οικονομικού πανεπιστημίου
-Κέντρο εκπαίδευσης πυροβολικού.  Τίμησαν την Αγία Βαρβάρα.
-Μέχρι  σήμερα  το  βράδυ  η  φιλανθρωπική  αγορά  του  πνευματικού  κέντρου 
Ρουμελιωτών.
-Χορωδία Αταλάντης:  μουσικό αφιέρωμα στους νομπελίστες ποιητές.
-Θανάσης Κρουστάλης:  τι είναι λιπίδια και πώς τα ρυθμίζουμε.
-Πολύ σύντομες αθλητικές ειδήσεις
Κλείνει το δελτίο, ακολουθεί τίτλος «Γεγονότα  lamiastar.gr», τρέιλερ και αθλητική 
ενημέρωση.  Συνεχίζει με τον καιρό.
Ορνιθοσκαλίσματα
«In Style»
Πριν την έναρξη εμφανίζονται οι χορηγοί της εκπομπής
-Μαντάμια caféé 
-Το αρχοντικό της Ευανθίας
-Χριστουγεννιάτικα Ζιάκας
Στην  έναρξη  και  σε  κάθε  θέμα  για  λίγο  αναγράφει  ότι  η  εκπομπή  περιέχει  
τοποθέτηση προϊόντος.
Παρουσιάστριες
-Στην Παύλιανη Φθιώτιδας συναντάμε το καφέ Μαντάμια.  Αποτελεί έναν ιδανικό 
προορισμό για τις χειμερινές αποδράσεις μας στο βουνό.  
-Το  Μαντάμια  συνδυάζει  μία  μοναδική  ατμόσφαιρα  σ’  έναν  χώρο  με  υλικά  που 
δένουν  αρμονικά  με  τα  στοιχεία  της  φύσης  καθώς  και  τη  ζεστή  φιλοξενία  των 
ανθρώπων που το διευθύνουν.
-Η  Παύλιανη  Φθιώτιδας  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  όμορφους  τουριστικούς 
προορισμούς για κάθε εποχή του χρόνου.  Σε υψόμετρο 1.050 μέτρα, στην είσοδο του 
εθνικού δρυμού της Οίτης, βρίσκεται πνιγμένη μέσα στο πράσινο.  Εκεί δεσπόζει και 
το καφέ Μαντάμια με μοναδική πανοραμική θέα δένοντας αρμονικά στο πανέμορφο 
τοπίο.  
-Τον  χώρο  του  καφέ  Μαντάμια  χαρακτηρίζουν  η  οικεία  ατμόσφαιρα  και  η 
παραδοσιακή διακόσμηση, βασισμένη στο ξύλο και την πέτρα.  Υπέροχες μελωδίες 
θα σας  συντροφεύουν ενώ θα πίνετε  καφέ ή ρακόμελο αγναντεύοντας  πλάι  στην 
θαλπωρή του τζακιού το απέραντο πράσινο.
-Το Μαντάμια εκτός από καφέ, ποτό, σπιτικά γλυκά και υπέροχα σνακ 
- Σας προτείνει και ένα ρακόμελο για να νιώσετε ακόμα πιο χαλαροί και ζεστοί.
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-Βρισκόμαστε  στο  Αρχοντικό  της  Ευανθίας  στην  Καστριώτισσα  Φωκίδας,  έναν 
ζεστό και φιλόξενο ξενώνα, περιτριγυρισμένο από έλατα και πλατάνια.  
-Το  Αρχοντικό  της  Ευανθίας  σας  προσκαλεί  για  χειμερινές  αποδράσεις  σ’  ένα 
περιβάλλον που εκπέμπει ρομαντισμό και κλασική πολυτέλεια σε μια ατμόσφαιρα 
απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης για τον επισκέπτη.  
-Κύριε Φούντα η Καστριώτισσα είναι πλέον ένα χωριό πασίγνωστο θα έλεγα που όλο 
και περισσότεροι το επισκέπτονται και σ’ αυτό έχει συμβάλλει σίγουρα το Αρχοντικό 
της Ευανθίας.  Πώς το έχετε καταφέρει αυτό;  
Κος  Φούντας,  ιδιοκτήτης:   Καταρχήν  να  σας  καλωσορίσω  πάλι.   Η  δική  μου 
προσπάθεια, η οποία τα τελευταία (;) 4-5 χρόνια συνοδεύτηκε και από τη δική σας 
παρουσία,  την  προβολή  αλλά  και  πολύ  περισσότερο  να  γίνει  γνωστή  η 
Καστριώτισσα.  Το Αρχοντικό της Ευανθίας ήτανε το έναυσμα, ήταν η αφορμή για 
να  γίνει  γνωστή  η  Καστριώτισσα.   Είναι  ένας  τόπος  που  πραγματικά  κάποιος 
θυσιάζει μια ώρα από τη Λαμία ή από κάποια άλλα σημεία για να έρθει να δει την 
Καστριώτισσα, το περιβάλλον, τη θέα να απολαύσει, βέβαια τα φαγητά και τα οποία 
επειδή έρχεται πλέον ο χειμώνας, μπήκε ο χειμώνας μάλλον, καταλαβαίνετε ότι χωρίς 
να αποτρέψουμε κάποιον να έχει ότι έδεσμα θέλει, τα χειμερινά φαγητά που αφορούν 
γίδα βραστή, αφορά το παϊδάκι το γνωστό το οποίο είναι από ντόπια κρέατα.
-Κύριε  Φούντα,  το  φυσικό  περιβάλλον  εδώ στην  Καστριώτισσα  είναι  μαγευτικό. 
Χιονίζει συχνά οπότε το τοπίο αλλάζει και μπορεί εύκολα κανείς να το συνδυάσει και 
με τις χειμερινές του διακοπές.  Πολύ κοντά είναι τα Χριστούγεννα και το Αρχοντικό 
της Ευανθίας είναι ζεστό για όλους εμάς.  Τι έχετε ετοιμάσει λοιπόν γι’ αυτή την 
περίοδο των γιορτών;  
Κος Φούντας, ιδιοκτήτης:  Το τοπίο δεν είναι μαγευτικό, δεν είναι φανταστικό, είναι 
μία  ανεπανάληπτη  θέα  που  μπορεί  να  απολαύσει  και  να  απολαύσουν  όλοι  όσοι 
έρχονται στο Αρχοντικό της Ευανθίας και μέσα από τα ζεστά δωμάτια, μέσα από τη 
ζεστή ατμόσφαιρα, μέσα απ’ το εστιατόριο τη Βεράντα μπορούν να θαυμάσουν αυτό 
το  μαγευτικό  τοπίο  και  πραγματικά  να  φύγουν  μετά  τις  διακοπές  τους  με  τις 
καλύτερες  των αναμνήσεων.   Και  βεβαίως μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια για να τους 
υποδεχτούμε υπάρχουν κάποια πακέτα οικονομικά τα Χριστούγεννα και  τη νύχτα 
των Χριστουγέννων υπάρχει ένα ρεβεγιόν το οποίο οργανώνεται από το ξενοδοχείο 
με πλούσια εδέσματα και πολύ οικονομικά, όπως και την Πρωτοχρονιά.  
-Εδώ βρισκόμαστε στην κάβα του Αρχοντικού της Ευανθίας.  Όλα αυτά τα κρασιά 
λευκά και  κόκκινα  παράγονται από τα αμπέλια των ιδιοκτητών και συνδυάζονται 
ιδανικά με τα εδέσματα της ταβέρνας.  
Συνεχίζει με το κατάστημα χριστουγεννιάτικων ειδών «Ζιάκας».
Για σένα
Ορνιθοσκαλίσματα
Γεγονότα σε 5΄
Ο  καιρός  μεταδίδεται  όπως  κάθε  φορά  (χορηγός,  καιρός,  διαφήμιση  χορηγού, 
θερμοκρασίες πόλεων.
Βραζιλιάνικη σειρά
Γεγονότα σε 5΄
Ο  καιρός  μεταδίδεται  όπως  κάθε  φορά  (χορηγός,  καιρός,  διαφήμιση  χορηγού, 
θερμοκρασίες πόλεων, κάρτα ο καιρός.
Ντοκιμαντέρ για το τσίρκο.
Ορνιθοσκαλίσματα
Γεγονότα Star 
Αριστερά φαίνεται γεγονότα lamiastar.gr.
Στην έναρξη και τη λήξη τα γεγονότα πολύ περιληπτικά.
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Θέματα
-Εντολή πρωθυπουργού να ξαναδούν το φορολογικό.   Το ΠΑΣΟΚ απειλεί  να το 
καταψηφίσει και ζητά 5 αλλαγές.
-Σοκ και δέος από το νέο φορολογικό.  Χαριστική βολή σε οικογένειες με παιδιά.
-Παράνομη κρίθηκε η είσπραξη του χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ
-Την ίδια ώρα φτάνουν τα ειδοποιητήρια για όσους δεν πλήρωσαν το χαράτσι.
-Μαζική κατάθεση πινακίδων Ι.Χ.  Λιγότερα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας.
-Ευρυτανία:  Χιόνισε για τα καλά στο Βελούχι.  Ο πρώτος αποχιονισμός του φετινού 
χειμώνα.
-Σπείρα αλβανών.  Έκλεβαν σπίτια στο Λιβάδι Αράχωβας.
-Εκτροπή  νταλίκας  μεταξύ  Μαρτίνου  και  Κάστρου.   Ουρές  στην  Ε.Ο.  –  Μέσω 
παρακαμπτήριου η κυκλοφορία.
-Λαμία:  Να μην διορίζονται νέοι κληρικοί «μεθοδευμένο σχέδιο-έρχεται καταιγίδα».
-Λαμία:  «Θέλουν να φτιάξουν την Ελλάδα ένα κράτος χωρίς θρησκεία».
Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται διαφήμιση (06:35:13) του Group Παπαϊωάννου και 
η εκφωνήτρια ενημερώνει  ότι  είναι  πολλά τα θέματα που θα παρουσιάσουν στην 
επόμενη ενότητα, ακολουθεί τίτλος Γεγονότα Star, διαφημίσεις, τίτλος γεγονότα star 
και το δελτίο συνεχίζεται με:
-Κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι δήμαρχοι.  Στο χθεσινό έκτακτο συνέδριό τους.
-Δήμος Θήβας.  Συνεχίζεται η κατάληψη στο γραφείο προσωπικού.
-Στο δήμο Λαμίας για 40 χρόνια τα Ψωρονέρια.
-Θαυματουργά νερά στις Θερμοπύλες.  Μένουν αναξιοποίητα στην Φθιώτιδα.
-Ημερίδα αύριο στη Λαμία για επενδυτές φωτοβολταϊκών συστημάτων.
-Τα άτομα με αναπηρίες ζητούν κοινωνική ευαισθησία.
-Ο Χρήστος Κόρκος εξελέγη Πρόεδρος για την Τρίτη θητεία στο εργατικό κέντρο 
Φθιώτιδας.
-Νέο ιατρείο στη Λαμία.  Παθολόγος ο Θ. Κρουστάλης.  Εξειδίκευση στα λιπίδια.
-Παραμένει κλειστή η Ε.Ο.  Εκτροπή νταλίκας μεταξύ Μαρτίνου και Κάστρου.
-Γιορτή της Αγίας Βαρβάρας.  Γιορτάζει το ένδοξο πυροβολικό μας.
-Λαμία:   Μεγάλη επιτυχία,  άδειασαν νωρίς οι  πάγκοι.   Φιλανθρωπική αγορά του 
πνευματικού κέντρου Ρουμελιωτών.
Πολύ  σύντομη  αναφορά  στα  αθλητικά,  η  παρουσιάστρια  αναφέρει  ότι  θα 
προχωρήσουν  στ’  αθλητικά,  τίτλος,  διαφημίσεις,  κάρτα  «αθλητικά  γεγονότα». 
Εμφανίζεται για 3΄΄ ο χορηγός Big Solar και προχωρά στις αθλητικές ειδήσεις.  Μετά 
τις κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ παρεμβάλλεται διαφήμιση της Big Solar.  Στη συνέχεια 
ο παρουσιαστής αναφέρει ότι ακολουθούν τα νέα από το χρηματιστήριο, η πρόγνωση 
του  καιρού  και  κάποιες  εκπομπές.  Τελειώνει  το  δελτίο  αναφέροντας  τις 
σημαντικότερες ειδήσεις.  Ακολουθούν τα νέα του χρηματιστήριο και μπαίνει κάρτα 
ο καιρός.  Εμφανίζεται ο χορηγός του καιρού Αφοί Καββαδία, εκφωνείται το δελτίο 
και  μπαίνει  διαφήμιση  των  Αφών  Καββαδία.   Ακολουθεί  κάρτα  θερμοκρασίες 
πόλεων που προβάλλονται όπως κάθε φορά.
Στέρεα λόγια
Πριν την έναρξη αναφέρονται οι χορηγοί. 
-Κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους.  Κοντά σας πριν και μετά την αγορά. 
(για 2 δευτ. στην αρχή στο πλάνο περιλαμβάνεται και η διεύθυνση.
- Κέντρο αλουμινίου και σιδήρου Αναγνώστου.  Το όνομα που εμπιστεύεστε (στο 
τέλος στο πλάνο φαίνεται η διεύθυνση και το τηλέφωνο για 2 δευτ.)
-Εκκοκκιστήρια SKL Αφοί Σκλαπάνη.  Ανάπτυξη στην πράξη (για 3 δευτ. φαίνεται η 
διεύθυνση. 
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- Τόλιας, τεχνική και εμπορική εταιρεία.  Επαγγελματικά και σίγουρα.  (στην οθόνη 
φαίνεται η διεύθυνση και το τηλέφωνο κάτω από το πλάνο και στη συνέχεια 
Θέμα εκπομπής οι κινητοποιήσεις  εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση με αφορμή το 
σχέδιο  διαθεσιμοτήτων.   Κατά  διαστήματα  εμφανίζεται  για  πολύ  λίγο  στο  κάτω 
μέρος της οθόνης κάρτα με το όνομα του κάθε χορηγού
. Στο 11ο λεπτό προβολής γίνεται μικρή διακοπή για τους χορηγούς και επιστρέφουν. 
Διαφημίζονται οι:
-Κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους
-Εκκοκκιστήρια SKL Αφοί Σκλαπάνη
-Τόλιας
-Κέντρο αλουμινίου και σιδήρου Αναγνώστου
Συνεχίζει.  Πριν το διάλειμμα αναφέρονται ξανά οι χορηγοί.  Ακολουθεί διακοπή για 
διαφημίσεις.  Πριν το 2ο μέρος εμφανίζεται επί της οθόνης η σήμανση-επεξήγηση 1ης 

κατηγορίας,  μπαίνει  κάρτα  «ενημέρωση»,  αναφέρονται  οι  χορηγοί  όπως  και 
προηγουμένως και ξεκινά. Στο 12ο λεπτό παρεμβάλλεται διαφήμιση (SKL, Τόλιας, 
Αφοί  Αναγνώστου  Ο.Ε.,  κατάστημα  ηλεκτρικών  Παπαχαραλάμπους,  Πολιτικός). 
Στο τέλος αναφέρονται πάλι οι χορηγοί (Παπαχαραλάμπους, Αφοί Αναγνώστου ΟΕ, 
Εκκοκκιστήρια SKL, Τόλιας).

Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπών κατά την διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν ως χορηγοί οι επιχειρήσεις 
Μπάμπαλη, Ζιάκα, Πρέντζας, Venezia και το Αρχοντικό της Ευανθίας. Μετά ταύτα 
διαφημίστηκε  επί  5΄΄ η  πρώτη  επιχείρηση  και  προσδιορίστηκε  ο  τόπος  της 
εγκαταστάσεώς  της.  Επακολούθησε  η  αναφορά  της  δεύτερης  επιχειρήσεως,  με 
παρατεταμένη και  επανειλημμένη διαφήμιση των προϊόντων της.  Διαφημίστηκε η 
τρίτη επιχείρηση δια επανειλημμένης προβολής των προϊόντων, των προσιτών τιμών 
και των αποτελεσμάτων. Διαφημίστηκε η τέταρτη επιχείρηση με τα πλεονεκτήματα 
της  εγκαταστάσεως,  των  προσφερομένων  υπηρεσιών,  την  ποιότητα  και  τις 
διασκεδάσεις  που  διοργανώνει.  Διαφημίστηκε  η  Πέμπτη  επιχείρηση  επί  5΄΄,  με 
αναφορά στις εγκαταστάσεις της, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έγινε προβολή του 
ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως.  Μειοψήφησε  ο 
Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, κατά τον οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού με   το  διακριτικό  τίτλο 
STAR  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Νομού  Φθιώτιδας, τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως κατά την προβολή των χορηγών μη προβαίνει σε διαφήμιση των 
αντιστοίχων επιχειρήσεων και προϊόντων ούτε σε παρακίνηση σε αγορά προϊόντων ή 
υπηρεσιών των χορηγών μέσω συγκεκαλυμμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά, 
με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.           

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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