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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και
τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα
Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

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 13η Ιανουαρίου 2015.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

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

ΙΙ. 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.

ΙΙΙ. Τα άρθρα 2, παρ. 1, εδαφ. δ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία απαγορεύεται
η συγκεκαλυμμένη τηλεοπτική διαφήμιση, θεωρείται δε συγκεκαλυμμένη διαφήμιση
η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών,
γ)  της  επωνυμίας,  του  σήματος  ή  των  δραστηριοτήτων  ενός  παραγωγού,
εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή
γίνεται  σκοπίμως  από  τον  ραδιοτηλεοπτικό  φορέα  με  διαφημιστικό  σκοπό  και
ενδέχεται  να  παραπλανήσει  το  κοινό,  όσον  αφορά  το  χαρακτήρα  αυτής  της
παρουσίασης.
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V. Το άρθρο 5 παρ. 1 στ. α του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η ραδιοτηλεοπτική
διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από
τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή και ακουστικών
μέσων επισήμανσης.

VΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ.  β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, 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  cd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω
ραδιοφωνικός σταθμός, της πρωινής εκπομπής με παρουσιαστές τους Ά. Παυλόπουλο
και Μ. Νιφλή που μεταδόθηκε κατά την 24η.10.2014, από ώρας 10:00 έως 12:00 π.μ.,
προέκυψαν τα ακόλουθα:  
10:13΄:44΄΄ – 10:15΄:30΄΄
Μ. Νιφλής Το νου σας γιατί στις  12 η ώρα μοιράζουμε 2000… δεν μοιράζουμε,
δίνουμε  σε  έναν  τυχερό  2000  ευρώ  μετρητά.  Όπως  λέμε  ντάγκα-ντάγκα.  Όπως
λέγαμε και με τον Άκη…. Δεν το πουλάω, το χαρίζω. Λοιπόν προσοχή… Στέλνετε με
SMS χωρίς Real το νου σας παιδιά, μην γράφετε Real μπροστά. Σας το λέω για να το
ξέρετε. Όχι Real μπροστά. Κατευθείαν στέλνετε ΕΥΡΩ, δηλαδή πάτε στα μηνύματα,
γράφετε  ΕΥΡΩ,  αποστολή  στο  54100  και  μπαίνετε  στην  κλήρωση  για  να
διεκδικήσετε 2000 ευρώ μετρητά σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Το νου σας. Ρε συ,
έλεγα  την  Παρασκευή  το  μεσημέρι.  Μετά  συνειδητοποίησα  ότι  είναι  σήμερα.
Άσχετο… Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση; 
Ά. Παυλόπουλος Σήμερα 12 η ώρα.
Μ. Νιφλής Εμείς; Εμείς; 12 η ώρα;
Ά. Παυλόπουλος 12 η ώρα δίνουμε τα δύο χιλιάρικα. 
Μ. Νιφλής Εμείς… Στήσ΄ το…
Ά. Παυλόπουλος Τι να στήσω;
Μ. Νιφλής Στήσ’ το ρε να πάρουμε τα λεφτά… 
Ά. Παυλόπουλος Δεν μπορώ να το στήσω. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αφού με
ξέρεις. Δεν βάζω χέρι σε τέτοια θέματα. Μαζί μας σήμερα το φυσικό μεταλλικό νερό
ΒΙΚΟΣ  που  απέσπασε  την  ανώτερη  διάκριση  τριών  αστεριών  λαμβάνοντας  το
βραβείο  ανώτερης  γεύσης  και  ποιότητας  από  το  Διεθνές  Ινστιτούτο  Γεύσης  και
Ποιότητας. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που
το κατατάσσουν ιδανικό στην κατηγορία του. Εμφιαλώνεται στην πηγή με αυστηρά
ελεγχόμενες προδιαγραφές, διατηρώντας όλα εκείνα τα φυσικά χαρακτηριστικά που
απλόχερα του χάρισε η ομώνυμη πηγή.   
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10:20΄:30΄΄ – 10:21΄:53΄΄
Ά. Παυλόπουλος Να σας πούμε επειδή τα θέματα της επικαιρότητας είναι  πολλά
όπως πολλές είναι και οι απόψεις… Ευτυχώς είναι πολλά και τα λεπτά για συζήτηση
που έχουμε με τα προγράμματα ΟΤΕ  Business Double Play.  Μπορείτε  να μιλάτε
λοιπόν όσο θέλετε στο τηλέφωνο αν είστε επαγγελματίας ή έχετε επιχείρηση αφού
έχετε  χίλια  λεπτά  προς  ενδοεταιρικά  κινητά  Cosmote Business,  2000  λεπτά  για
αστικές και υπεραστικές κλήσεις, έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και internet με
ασύλληπτες  ταχύτητες  έως  50  mpbs.  Θα  τα  βρείτε  στα  καταστήματα  ΟΤΕ,
COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο www  .  ote  .  gr ή καλώντας το 13888. 
Μ.  Νιφλής Λοιπόν…  2,78...  Επειδή  στέλνεις  μήνυμα  για  τα  2000  ευρώ  που
κληρώνουμε στις 12 η ώρα. Το είπαμε και θα σας το ξαναπώ…. Μην βάζεις μπροστά
Real. Όταν θες να στείλεις μήνυμα για να έρθει σε εμάς είναι Real ΚΕΝΟ το μήνυμα
σου. Σου λέμε ότι για το διαγωνισμό είναι χωρίς Real μπροστά επειδή βλέπω εδώ ότι
έχει έρθει σε εμάς που σημαίνει ότι έχεις βάλει  Real ΚΕΝΟ μπροστά. Κατευθείαν
παιδιά τη λέξη ΕΥΡΩ. Με το που θα μπείτε στο μήνυμα γράφετε τη λέξη ΕΥΡΩ και
το στέλνετε στο 54100. Μην κάνετε το λάθος γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψη όταν
γράφετε Real ΚΕΝΟ.     
10:29΄:42΄΄ – 10:30΄:30΄΄
Ά. Παυλόπουλος Την Κυριακή μη χάσετε την Real News με δυνατές αποκαλύψεις,
δυνατά θέματα,  δυνατό πρωτοσέλιδο αλλά και  με  πολύ όμορφες  προσφορές.  «Τα
μεγάλα ντουέτα», 45 τραγούδια που άφησαν εποχή…
Μ. Νιφλής Εκπληκτικά τραγούδια.
Ά. Παυλόπουλος …μη χάσετε την κασετίνα και με τα τρία  CD… Βανδή, Βιτάλη,
Βοσκόπουλος, Βουγιουκλάκη, Γαλάνη, Δάκης, Δήμου, Διαμάντη, Διονυσίου…
Μ. Νιφλής Έχει φοβερά ντουέτα. Μεγάλα τραγούδια. 
Ά. Παυλόπουλος Μεγάλα ονόματα  σε  πολύ  μεγάλες  συναντήσεις.  Πολύ  μεγάλες
συνευρέσεις  μουσικές αλλά και  Harper’s Bazzar, με το κορυφαίο περιοδικό μόδας
στον κόσμο που παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρει η σύγχρονη γυναίκα για το
στυλ στο γραφείο.    
10:36΄:35΄΄ – 10:37΄:21΄΄
Μ. Νιφλής Παιδιά, μην ξεχνάτε… Σε μία ώρα και είκοσι λεπτά από τώρα έχουμε την
κλήρωση  για  2000  ευρώ.  Το  νου  σας…  Έχετε  το  νου  σας  χωρίς  Real ΚΕΝΟ.
Ανοίγετε τα μηνύματα σας στο κινητό, γράφετε ευρώ και μπαίνετε στην κλήρωση
γιατί στις 12 η ώρα κληρώνουμε 2000 ευρώ μετρητά. 
Ά. Παυλόπουλος Μαζί μας είναι και σήμερα μία μοναδική ελληνική καινοτομία της
Minerva, το νέο Minerva Benecol λευκό, το μοναδικό τυροκομικό προϊόν που μειώνει
τη χοληστερίνη, η καλύτερη ελληνική απάντηση στο πρόβλημα της χοληστερίνης.  
11:08΄:54΄΄ – 11:09΄:36΄΄
Μ. Νιφλής Real ΚΕNO το μήνυμα σας, αποστολή στο 54100 για τα sms … Έχετε το
νου  σας  παιδιά…  Έχουμε  μπει  σχεδόν  στην  τελική  ευθεία.  Στις  12  η  ώρα
κληρώνουμε  2000  ευρώ  μετρητά.  Την  προσοχή  σας  παρακαλώ!  Επειδή  έρχονται
ακόμη  μηνύματα  για  κάποιους  οι  οποίοι  δεν  το  έχουν  καταλάβει…  Παιδιά…
Προσέξτε…Δεν γράφετε Real ΚΕΝΟ ΕΥΡΩ. Γράφετε μόνο τη λέξη ΕΥΡΩ. Κανένα
κενό, τίποτα και το αποστέλλετε στο 54100. Επαναλαμβάνω: χωρίς να βάλετε τίποτα
μπροστά τη λέξη ΕΥΡΩ στο 54100 και μπαίνετε στην κλήρωση για τα 2000 ευρώ
μετρητά.  
11:12΄:11΄΄ – 11:13΄:02΄΄
Ά. Παυλόπουλος Μαζί μας και σήμερα τα προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play.
Μπορείτε  να  μιλάτε  όσο  θέλετε  στο  τηλέφωνο  αν  είστε  επαγγελματίας  ή  έχετε
επιχείρηση  αφού  έχετε  1000  λεπτά  προς  ενδοεταιρικά  κινητά  Cosmote Business,
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2000 λεπτά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά
και internet με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 mpbs. Θα τα βρείτε στα καταστήματα
ΟΤΕ,  COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο  www  .  ote  .  gr ή καλώντας το 13888. Μαζί μας
και  σήμερα  και  η  μοναδική  ελληνική  καινοτομία  της  Minerva,  το  νέο  Minerva
Benecol λευκό,  το  μοναδικό  τυροκομικό  προϊόν  που  μειώνει  τη  χοληστερίνη,  η
καλύτερη ελληνική απάντηση στο πρόβλημα της χοληστερίνης.
11:13΄:20΄΄ – 11:13΄:47΄΄
Μ. Νιφλής Αθλητική τεχνολογία  Rockport. Αδιάβροχο, αντιολισθητικό,  άνετο,  με
φόρμα που εφαρμόζει απόλυτα στο πόδι και προσφέρει άνεση και ξεκούραση όλη
μέρα,  όσες  ώρες  κι  αν  το  φοράτε.  Στα  καταστήματα  ΝΑΚ  SHOES και  στο
www  .  nak  .  gr.  Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και στυλ και στην ανδρική συλλογή της
ΝΑΚ.  Πιστοί  στην  ποιότητα  και  πάντα  ακολουθώντας  τις  τελευταίες  τάσεις  τις
τεχνολογίας σε πολλά σχέδια έρχεται να καλύψει απόλυτα κάθε ανάγκη και γούστο.  
11:47΄:58΄΄ – 11:48΄:20΄΄
Μ. Νιφλής Έλα, έχουνε μείνει δέκα λεπτά παιδιά… Δέκα λεπτά για τις 2000 ευρώ
μετρητά ντάγκα-ντάγκα… Στέλνετε τώρα sms ΕΥΡΩ χωρίς να γράψετε τίποτα στην
αρχή ούτε REAL κενό ούτε τίποτα, μόνο τη λέξη ΕΥΡΩ, αποστέλλετε το μήνυμα στο
54100. 2000 ευρώ σε 10 λεπτά θα πάνε σε έναν τυχερό. Έχετε το νου σας. 
11:48΄:51΄΄ – 11:49΄:32΄΄
Ά. Παυλόπουλος Την Κυριακή μην ξεχαστείτε… Έρχεται πολύ δυνατή η Real News
με αποκαλύψεις με δυνατό πρωτοσέλιδο αλλά και με πολύ σημαντικές προσφορές,
συντροφιές…  «Τα  μεγάλα  ντουέτα»,  η  κασετίνα  με  τα  τρία  cd με  ντουέτα  που
άφησαν εποχή στο ελληνικό πεντάγραμμο, στην ελληνική μουσική σκηνή… Μεγάλα
ονόματα που  συναντήθηκαν  και  ερμήνευσαν  αξέχαστες  επιτυχίες  αλλά και  με  το
Harper’s Bazzar, το κορυφαίο περιοδικό μόδας στον κόσμο που παρουσιάζει όλα όσα
πρέπει να ξέρει η σύγχρονη γυναίκα για το στυλ στο γραφείο.    
Στο  τέλος  της  εκπομπής  ο  Μ.  Νιφλής  ανακοινώνει  τα  τελευταία  ψηφία  του
τηλεφώνου του νικητή για τα 2000 ευρώ. Στη συνέχεια λέει τα εξής: «Θα ακούσετε
αργότερα όπως γίνεται στην Κάτια τη Μακρή τον νικητή, τον 3057… Να ακούσουμε
κι εμείς ποιος είναι, τι θα τα κάνει τα λεφτά… Σε καλή μεριά φίλε/φίλη, όποιος και
να είσαι…»    
  

Πρόκειται περί ενημερωτικής εκπομπής, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αναγγελία
της  εταιρείας  παροχής  υπηρεσιών   κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE»,  των
καταστημάτων «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», της εταιρείας «ΜΙΝΕΡΒΑ», και του προϊόντος της
«ΜΙΝΕΡΒΑ  BENECOL ΛΕΥΚΟ»,  και  της  εταιρείας  εμπορίας  μεταλλικού  νερού
«ΒΙΚΟΣ». Όπως ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού πρόκειται
περί χορηγών. Όμως περί τούτου δεν έγινε σαφής αναφορά, όπως επιβάλλεται από το
άρθρο  11  παρ.  1  στοιχ.  γ  του  Π.  Δ/τος  109/2010.  Πλέον  τούτου,  ο  εκφωνητής
προέβαλε τις επιχειρήσεις, κατ’ επανάληψη, διαρκούσης της εκπομπής και επιπλέον
αναφέρθηκε στα υπό των εν λόγω επιχειρήσεων παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες,
κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόμου και της διατάξεως του
άρθρου 11, παρ. 1 στοιχ. β, του Π. Δ/τος 109/2010, κατά την οποία τα προγράμματα
που  λαμβάνουν  χορηγία  δεν  πρέπει  να  παρακινούν  ευθέως  σε  αγορά  ή  μίσθωση
προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων αναφορών στα προϊόντα αυτά ή στις
υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση είναι παράνομη, κατά το άρθρο 11 παρ. 5 του αυτού
διατάγματος, η προβολή χορηγών στην ως άνω ενημερωτική εκπομπή. Αναμφιβόλως
πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  των ως  άνω επιχειρήσεων  και  των
προϊόντων τους, καθώς επίσης παράνομη προβολή χορηγών. Πλέον τούτων, κατά τη
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διάρκεια  της  ως  άνω  ενημερωτικής  εκπομπής  διαφημίστηκαν   ευθέως  τα
καταστήματα «NAK SHOES», κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του
νόμου και των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1 στ. α και 11, παρ. 1 στοιχ. γ  του Π.
Δ/τος  109/2010  (ΣτΕ αποφ.  4547/2014),  κατά τις  οποίες  η  διαφήμιση πρέπει  να
αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του
προγράμματος με τη χρησιμοποίηση ακουστικών μέσων επισήμανσης. Εν όψει του
ότι οι ως άνω διαφημίσεις προβλήθηκαν άνευ ακουστικής επισημάνσεως, πρόδηλον
είναι ότι έγιναν συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν παρανόμως. Για τις εν λόγω εκτροπές
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του
προστίμου. 

Ο  ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  περί  κακής
συγκροτήσεως του ΕΣΡ λόγω λήξεως της θητείας μελών είναι αόριστος. Αλλά και
υπό την εκδοχή ότι έληξε η θητεία του Προέδρου και των δύο πρώτων μελών είναι
αβάσιμος, διότι η θητεία αυτών, η οποία είχε υπερβεί την οκταετία, παρατάθηκε δια
του άρθρου 110 παρ. 12 του Νόμου 4055/2012 και μετά ταύτα δια του άρθρου 12
παρ. 3 του Νόμου 4081/2012, του άρθρου 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012, του άρθρου
2 του Νόμου 4126/2013, του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013,  του άρθρου 18 παρ. 2 του
Νόμου 4172/2013, του άρθρου 13 του Νόμου 4237/2014,  του άρθρου 13 παρ. 1 του
Νόμου 4237/2014  και  του  άρθρου 109 του  Νόμου 4316/2014  έως  τις  16.4.2015.
Εξάλλου η θητεία του μέλους Κωνσταντίνου Αποστολά, αρξαμένη την 28η.2.2008
(ΚΥΑ 6194/Ια/28.2.2008 Υπουργού Επικρατείας, ΦΕΚ 91/28.2.2008) έχει καταστεί,
κατά  το  άρθρο  110  παρ.  12  του  Νόμου  4055/2012,  οκταετής  και  θα  λήξει  την
28η.2.2016. Επομένως, ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού περί
κακής συγκροτήσεως της Ολομελείας είναι αβάσιμος.

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,  450/23.9.2013,
461/23.9.2013,  576/2.12.2013,  577/2.12.2013,  10/8.1.2014,  22/20.1.2014,
128/28.4.2014,  165/12.5.2014,  254/14.7.2014,  283/28.7.2014,  323/15.9.2014,
335/22.9.2014, 392/20.10.2014, 411/3.11.2014, 24/2.2.2015, 25/2.2.2015 αποφάσεις
του Ε.Σ.Ρ.  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το εν  λόγω πρόστιμο  καθορίζεται  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  3.000  ευρώ.    
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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. ΦΑΕ Αθηνών

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

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 2α Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 30η Απριλίου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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