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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 20η Ιανουαρίου 2015.

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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει.

ΙΙ. 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.

ΙΙΙ. 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

V. 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.
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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, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος κατά την 16η.9.2014,
προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Τρίτη 16/09/2014
αρχείο 001 markos 05.00 – 06.00
Εκπομπή με τον Δημήτρη Μάρκο
ένδειξη αρχείου 31:05 – 32:30             collagen pro active 
Μάρκος:  Τι να κάνω, ρε παιδιά; Είναι απλά τα πράγματα. Ονειρεύτηκα την Έλλη
Παπαγγελή, την πρέσβειρα του Collagen-Pro-Active. Την έχετε δει; Πω, πω, πω, πω!
Η Έλλη Παπαγγελή, λοιπόν, είναι η νέα πρέσβειρα του Collagen-Pro-Active. Μιλάμε η
κοπέλα,  δεν  μπορείτε  να  φανταστείτε  πόσο  εντυπωσιακή  είναι!  Έτσι;  Με  το  υγρό
κολλαγόνο Collagen-Pro-Active,  όπως και η ίδια,  δηλώνει  έχει  βρει την υγειά της.
‘Δεν αποχωρίζομαι ποτέ το Collagen-Pro-Active.  Στο παρελθόν δοκίμασα ένα άλλο
κολλαγόνο από ψάρι με υαλουρονικό οξύ αλλά δεν είδα κανένα αποτέλεσμα. Κανείς
δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι η Collagen Power έχει καταφέρει να κάνει την καλύτερη
επιλογή κολλαγόνου. Με το Collagen-Pro-Active έχω δει μεγάλη διαφορά στο δέρμα,
τα  μαλλιά  και  τα  νύχια  μου.  Δεν  ξεχνώ  ποτέ  πριν  κοιμηθώ  να  πιω  ένα  σφηνάκι
Collagen-Pro-Active. Είναι το μυστικό της ομορφιάς μου’. Έτσι; Η πρέσβειρα, λοιπόν,
του κολλαγόνου και γνωστή από το χώρο της μόδας και της τηλεόρασης είναι η πλέον
κατάλληλη επιλογή για το προϊόν που αντιπροσωπεύει την υγεία και την ομορφιά, όπως
το Collagen-Pro-Active. Γι’ αυτό σου λέω, Γιωργάρα μου και Σταθάρα μου, …, πιείτε
Collagen-Pro-Active.
ένδειξη αρχείου 32:56 – 33:15
Μάρκος:   Όλη  η  επικαιρότητα,  όλη  η  επικαιρότητα  τώρα  λεπτό  προς  λεπτό  στο
enikos.gr, στο enikos.gr. Μπείτε να δείτε και αποσπάσματα από το χθεσινό κεντρικό
δελτίο  ειδήσεων  του  Star  στο  enikos.gr  στην  ενότητα  media  όπου  ο  Νίκος
Χατζηνικολάου σχολιάζει…
ένδειξη αρχείου 45:48 – 46:50
Μάρκος:   Και  Collagen-Pro-Active  λέμε  σήμερα.  Έχω  προμηθεύσει,  παιδιά,  έχω
προμηθεύσει  όλους τους  παίκτες  του Ολυμπιακού με Collagen-Pro-Active.  Έτσι;  Η
μόνη  απάντηση  για  άνδρες  και  γυναίκες  είναι  το  Collagen-Pro-Active.  Πονάνε  οι
αρθρώσεις σας και σας επηρεάζουν οι αλλαγές του καιρού; Collagen-Pro-Active. Μου
ζητούσαν και  οι  Ισπανοί  εχθές  επιμόνως της  Μαδρίτης  της  Atletico  Collagen-Pro-
Active.  ……  Το  μοναδικό  προϊόν  ιδανικό  για  άντρες  και  γυναίκες,  το  μοναδικό
συμπλήρωμα διατροφής που το συστήνει ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα γιατροί,
ορθοπεδικοί, φαρμακοποιοί, διατροφολόγοι, βιολόγοι. Είναι σοβαροί οι λόγοι για να
πάρει  κανείς  Collagen-Pro-Active  και  γι’  αυτό  ο  Ζαμπίδης  που  είναι  δύναμη,  ο
Ζαμπίδης, σήμερα ο Ολυμπιακός θα έχει έντεκα Ζαμπίδηδες στο γήπεδο, ο Ζαμπίδης
πίνει κάθε μέρα Collagen-Pro-Active και ο Σεϊταρίδης και ο Αμανατίδης και τα άλλα
δυνατά παιδιά. Για να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Για να δούμε τι θα δούμε.
ένδειξη αρχείου 50:20 – 51:36
Μάρκος:  Δεν μπορεί να λείπει, παιδιά, από καμία δισκοθήκη την Κυριακή ο Αντώνης
Βαρδής. Δεν μπορεί να λείπει από καμιά δισκοθήκη. Όλοι την Κυριακή 21 του μήνα
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παίρνουμε Real News και με τη Real News έχουμε πάντα στην καρδιά μας και στη
δισκοθήκη μας στο αυτοκίνητό μας, όπου νομίζουμε, στο σπίτι μας, τα μεταφέρουμε στο
αυτοκίνητο, στο σπίτι, παντού, τα τραγούδια του αγαπημένου συνθέτη σε μια μοναδική
συλλογή που επιμελήθηκε ειδικά για τη Real News ο γιος του Γιάννης Βαρδής και δεν
πρέπει  να  χάσετε  την  κασετίνα  και  με  τα  τρία  cd.  Ποιοι  τραγουδάνε;  Αλεξίου,
Ασλανίδου, Γιάννης Βαρδής, ο γιος του Αντώνη, Χάρης Βαρθακούρης, Στέλιος, Στέλιος
Καζαντζίδης,  Χάρης  και  Πάνος  Κατσιμίχας,  Γιάννης  Πάριος,  Γιώργος  Νταλάρας,
Αντώνης Ρέμος, Πασχάλης Τερζής και Αντώνης Βαρδής. Όλοι την Κυριακή θα έχουμε
ανεξαιρέτως το cd με τις μεγάλες επιτυχίες την τριπλή κασετίνα και θα διαβάσετε και τα
λόγια  που  έγραψε  ο  Γιάννης  Βαρδής  για  τον  πατέρα  του…………  λέει  ο  Γιάννης
Βαρδής για τα μεγάλα τραγούδια που θα πάρετε την Κυριακή με τη Real News.
ένδειξη αρχείου 57:48 – 58:36
Μάρκος:   Μαζί μας ήταν και  το Collagen-Pro-Active.  Και  σήμερα,  παιδιά,  και  η
κούκλα. Η πρέσβειρα του υγρού κολλαγόνου. Πώς μου το έχουν γράψει, ρε παιδί μου,
τώρα  αυτό  στο  δελτίο  τύπου;  Κι  εγώ  παρασύρομαι.  Η  Έλλη  Παπαγγελή  είναι  η
πρέσβειρα του υγρού κολλαγόνου. Αχ, αυτό το υγρό το στοιχείο τι μας κάνει! Collagen-
Pro-Active. Αυτό το υγρό ρόφημα, το ρόφημα το καλό, το δυναμωτικό. Δε διστάζει να
μας πει τους λόγους για τους οποίους το λατρεύει. Η Έλλη Παπαγγελή διατηρεί την
εντυπωσιακή της εμφάνιση και την υγεία του οργανισμού της και δηλώνει ‘με το υγρό
κολλαγόνο βρήκα την υγειά μου, ποτέ δεν αποχωρίζομαι το Collagen-Pro-Active. Στο
παρελθόν δοκίμασα ένα άλλο κολλαγόνο από ψάρι με υαλουρονικό οξύ αλλά δεν είδα
κανένα αποτέλεσμα. Κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι η Collagen Power έχει
καταφέρει να κάνει την καλύτερη επιλογή του κολλαγόνου’.
αρχείο 002 xoudalakis-konstantatou 06.00 – 07.00
Εκπομπή με τους Γιώργο Χουδαλάκη και Μαριάνθη Κωνσταντάτου
ένδειξη αρχείου 09:25 – 09:40 
Κωνσταντάτου: Να πω ότι και σήμερα έχουμε κλήρωση για το σετ αυτό τετραδίων
από την ελληνική εταιρία The Writing Field από τη σειρά Flexbook. Real, κενό, flex
και το στέλνετε στο 54100 και κερδίζετε ένα σετ τετραδίων για τα παιδάκια σας, για τη
δουλειά σας. Είναι πολύ ωραία αυτά τα τετράδια..
ένδειξη αρχείου 27:40 – 28:00
Κωνσταντάτου: Εγώ να σας πω ότι είναι κοντά μας τα Public. Είναι η μόνη στάση
που χρειάζεται να κάνετε για όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά. Θα βρείτε
σχολικά βιβλία έτοιμα σε πακέτα ανά τάξη ντυμένα και με προστατευτικό κάλυμμα,
βοηθήματα ανά τάξη, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, φροντιστηριακά, γραφική ύλη
σε  έτοιμα  πακέτα,  σχολικές  τσάντες,  υπηρεσία  ντυσίματος  βιβλίων  και  όλα  τα
ηλεκτρονικά σας notebooks, desktops, κτλ. 
ένδειξη αρχείου 46:16 – 46:56
Χουδαλάκης: Κοντά  μας  το  ΕΥ  club.  Την  καλημέρα μας  και  την  αγάπη μας.  Να
θυμάστε τον αριθμό 23 1500 1500 για την κάρτα, η οποία σας εξασφαλίζει για ένα
ολόκληρο  χρόνο  πρόσβαση  στο  πιο  ολοκληρωμένο  δίκτυο  επιλεγμένων  …
διαγνωστικών κέντρων κλινικών για άμεση… αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας. 
Κωνσταντάτου: Κοντά μας είναι και το νερό ΚΟΡΠΗ. Θα σας τα λέμε κάθε μέρα για
τις  ευεργετικές  ιδιότητες,  τη  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  άλατα,  τη  μοναδική  και
ισορροπημένη σύνθεση σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία καθώς και για τους 500 ποιοτικούς
ελέγχους  που  γίνονται  καθημερινά.  Να  πούμε  ότι  έχει  μειωθεί  η  τιμή  της  βασικής
συσκευασίας, της εξάδας δηλαδή, που παίρνετε από το σούπερ μάρκετ τα τελευταία δύο
χρόνια κάτω από τα 2 ευρώ. Ακόμα πιο προσιτή και  η καλύτερη value  for money
επιλογή.
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ένδειξη αρχείου 58:10 – 58:36
Κωνσταντάτου: Πάμε  σιγά  σιγά  σε  δελτίο  ειδήσεων  με  Μανόλη  Παρδάλη  και
επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Χουδαλάκης: Να πιούμε και μια γουλιά νερό.
Κωνσταντάτου: Και  μια  και  δυο.  Ένα ποτήρι  ολόκληρο να  πιεις.  Μη σου πω να
πάρεις ένα μπουκαλάκι, διότι το μπουκάλι ΚΟΡΠΗ, το μπουκάλι από το νερό ΚΟΡΠΗ,
είναι  πιο  όμορφο,  πιο  μοντέρνο,  έτσι  ανανεωμένο  με  περισσότερες  καμπύλες  και,
βεβαίως,  έχει  όλα  αυτά  τα  ευεργετικά  στοιχεία  για  την  υγεία  μας,  χαμηλή
περιεκτικότητα  σε  άλατα,  μοναδική  και  ισορροπημένη  σύνθεση  σε  μεταλλικά
ιχνοστοιχεία.
ένδειξη αρχείου 58:44 – 59:08
Κωνσταντάτου: Να πω και  μια κουβέντα για την κλήρωση.  Στέλνετε  και  κατά τη
διάρκεια του δελτίου. Real, κενό, flex στο 54100. Έχουμε κλήρωση ενός σετ τετραδίων
από την ελληνική εταιρία The Writing Field. Είναι από τη σειρά Flexbook, γι’ αυτό σας
λέμε να γράψετε τη λέξη flex,  real,  κενό,  flex  στο 54100. Είναι  διάφορα σχήματα,
χρώματα, μεγέθη τετραδίων, πάρα πολύ ωραία και, κυρίως, πολύ ανθεκτικά.
αρχείο 003 xoudalakis-konstantatou 07.00 – 08.00
Εκπομπή με τους Γιώργο Χουδαλάκη και Μαριάνθη Κωνσταντάτου
ένδειξη αρχείου 10:00 - 10:24
Κωνστατάτου:  Real,  κενό,  το  μήνυμά  σας,  το  στέλνετε  στο  54100  από  κινητά
τηλέφωνα. Δεν ξεχνάτε να γράψετε και τη λέξη flex γιατί έχει κλήρωση για μια σειρά
τετραδίων, ένα σετ τετραδίων από τη σειρά flexbook της εταιρίας The Writing Field.
Είναι πολύ ωραία τα τετράδια αυτά και ως προς τα σχεδιάκια τους και όλα τα σχετικά
και κυρίως είναι πολύ ανθεκτικά με αυτόν τον επαναστατικό τρόπο βιβλιοδεσίας. Real,
κενό, flex, λοιπόν, στο 54100. .....
ένδειξη αρχείου 20:35 - 21:46
Κωνστατάτου:  Είναι  κοντά  μας  το  νερό  ΚΟΡΠΗ με  τις  γνωστές  ευεργετικές  του
ιδιότητες,  δηλαδή  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  άλατα,  μοναδική  και  ισορροπημένη
σύνθεση σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία. Καθημερινά γίνονται 500 ποιοτικοί έλεγχοι σε νέο
έτσι μπουκάλι με περισσότερες καμπύλες και, βεβαίως, με χαμηλότερη τιμή. 
Χουδαλάκης: Κοντά μας και η DUROSTICK, η οποία πέρα από τα προϊόντα της τα
οποία τα ξέρετε, τα εμπιστεύεστε,  ας πούμε, εδώ και 26 χρόνια, το DS-220 για την
ταράτσα, το THERMOELASTING COLOUR για τους τοίχους για να εξοικονομήσετε
θέρμανση και το καλοκαιράκι το δροσερό του σπιτιού, τώρα σας έχει και μια προσφορά
και κοιτάξτε να την εκμεταλλευτείτε μέχρι εξαντλήσεων αποθεμάτων. Υπάρχει ο οδηγός
επισκευών  και  ανακαινίσεων,  που  είναι  ένα  ολόκληρο  βιβλίο  με  φωτογραφίες  που
δείχνουν τις ζημιές που παθαίνει το σπίτι και από κάτω έχουν την πρόταση για τη λύση.
Βλέπεις  την  κηλίδα  στον  τοίχο  και  λες  'αμάν,  Παναγιά  μου'.  Ψάχνεις,  βρίσκεις
φωτογραφία  και  βλέπεις  και  πώς θα λύσεις  το  πρόβλημα.  Για  να  έχεις  τον  οδηγό
επισκευών και ανακαινίσεων της DUROSTICK στο σπίτι  σου εντελώς δωρεάν,  ένα
τηλεφώνημα χρειάζεται στο 211 6003500, 211 6003500.
ένδειξη αρχείου 31:14 - 32:04
Κωνστατάτου:  Είναι κοντά μας το Public. Θα κάνετε εκεί μόνο μία στάση για όλα
όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά. Θα βρείτε σχολικά βιβλία έτοιμα σε πακέτα
ανά  τάξη  ντυμένα  και  με  προστατευτικό  κάλυμα,  βοηθήματα  ανά  τάξη,  βιβλία
εκμάθησης ξένων γλωσσών, γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες, υπηρεσία
ντυσίματος βιβλίων, notebooks, desktop, tablet, εκτυπωτές και αναλώσιμα.
Χουδαλάκης: Κοντά μας και η Durostick, την ξέρετε, την εμπιστεύεστε. Και αν θέλετε
τον οδηγό για τον οποίο σας μιλούσα και πριν, τον οδηγό επισκευών και ανακαινίσεων
της Durostick,  σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε στο 211 6003500 για να σας στείλουν
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εντελώς δωρεάν τον οδηγό στο σπίτι να τον έχετε, να βλέπετε τις φωτογραφίες, να λέτε
το ίδιο πρόβλημα έχω, μια ρωγμή έχω, μια κηλίδα, μούχλα. Τι κάνω; Θα έχετε αμέσως
και την απάντηση για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λύσετε το θέμα σας. 211
6003500,  εντελώς  δωρεάν  στο  σπίτι  ο  οδηγός  επισκευών  και  ανακαινίσεων  της
Durostick.
ένδειξη αρχείου 54:25 - 54:52
Χουδαλάκης: Είμαστε κυριολεκτικά στο παραλίγο οπότε σας θυμίζουμε ότι κοντά μας
είναι η Durostick.  Και εκτός από τα προϊόντα για τα οποία πολύ συχνά σας μιλάμε
όπως  το  ενεργειακό  χρώμα  THERMOELASTICK  COLOUR,  υπάρχει  ένας  οδηγός
επισκευών  και  ανακαινίσεων  για  εσάς  τον  οποίο  μπορείτε  να  αποκτήσετε  με  ένα
τηλεφώνημα 211 6003500, 211 6003500 εντελώς δωρεάν. Παίρνεις τηλέφωνο και σου
στέλνουν στο σπίτι τον οδηγό επισκευών και ανακαινίσεων της Durostick.
ένδειξη αρχείου 56:00 - 56:08
Κωνστατάτου: Κοντά μας ήταν το νερό ΚΟΡΠΗ για τις δύο ώρες που πέρασαν. Με
ευεργετικές  ιδιότητες,  τις  ξέρετε,  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  άλατα,  μοναδική  και
ισορροπημένη σύνθεση σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία. 
αρχείο 004 tragas 08.00 – 09.00
Εκπομπή με τον Γιώργο Τράγκα
ένδειξη αρχείου 08:13 - 08:28
Τράγκας:  Στην  κυρία  Mens-X  Complex  από  το  φαρμακείο  της  φύσης  της  Power
Health στο φαρμακείο της γειτονιάς σας.
ένδειξη αρχείου 23:30 - 24:22
Τράγκας: Καλή σας ημέρα. Και φυσικά όταν πίνετε Collagen Pro-Active, διατηρείστε
νέοι. Ναι. Είναι μια πρωτεϊνάρα. 
Ακούγεται η φωνή του Βενιζέλου: 'Δώσε κι εμένα, μπάρμπα'.
Τράγκας:  Ακριβώς.  Collagen  Pro-Active  σημαίνει  'δώσε  κι  εμένα,  μπάρμπα'.  Οι
κυρίες πάντως κάνουν δερματάρα σε όλες τις ηλικίες. Αν μάλιστα οι ηλικίες αυτές είναι
λίγο προχωρημένες, εγώ ακόμα δεν έχω προχωρημένη ηλικία αλλά αν μάλιστα είναι
προχωρημένες ηλικίες, τότε φεύγουν οι πόνοι από τις αρθρώσεις και το μαλλί μένει
τρίχα κανονική, δεν πέφτει, δε γυαλίζει μετά. Collagen Pro-Active.
ένδειξη αρχείου 38:50 - 39:24
Τράγκας:  Μπείτε  τώρα crashonline.gr.  Όλες  οι  ειδήσεις  24  ώρες  το  24ωρο.  Και
πληροφορίες  από  έγκυρες  πηγές.  Crashonline.gr,  .com  το  αγγλόφωνο  και  dot
deutschland το γερμανικό.
αρχείο 005 tragas 09.00 – 10.00
Εκπομπή με τον Γιώργο Τράγκα
ένδειξη αρχείου 09:10 - 09:40
Τράγκας:  Στην  κυρία  Mens-X  Complex  από  το  φαρμακείο  της  φύσης  της  Power
Health στο φαρμακείο της γειτονιάς σας. Και για να έχετε μνήμη Ginkgo Biloba και
ψευδάργυρος. Θα παίρνετε το memo της Power Health. Μοναδικό. Memo.
ένδειξη αρχείου 11:10 - 11:17
Τράγκας: Μπείτε στο crashonline.gr. τώρα. Λεπτομέρειες, ρεπορτάζ, αποκαλυπτικό.
ένδειξη αρχείου 42:40 - 44:10
Τράγκας:  Καλή  σας  ημέρα.  Και  αν  θέλετε  ένα  γλυκάκι  καλό,  αν  θέλετε  γλυκά
ποιότητας, κατ' αρχάς χτυπήστε  www.tsirou.gr, η φίλη μου η Χριστίνα. Καλημέρα σε
όλη την οικογένεια.   www.tsirou.gr. Θα πάτε στα ζαχαροπλαστεία στον Καρέα, στο
Παγκράτι, στη Γλυφάκα και μέσα στο Hilton. Δοκιμάστε ένα μακαρόν της οικογένειας
Τσίρου. Όχι τη σειρά των γαλλικών μόνο, τα οποία έχει. Τα macaron που είναι από τον
μπαμπά. Τα καταπληκτικά τα άσπρα με το αμύγδαλο το καταπληκτικό.
Ακούγεται η φωνή του Βενιζέλου: 'Δώσε κι εμένα, μπάρμπα'.
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Τράγκας: Ακριβώς. 'Δώσε κι εμένα, μπάρμπα'.
Ακούγεται η φωνή του Βενιζέλου: 'Δώσε κι εμένα, μπάρμπα'.
Τράγκας:  Και όσοι είστε διαβητικοί, τσιμπήστε, παρακαλώ, τα διαβητικά γλυκά για
τους διαβητικούς. Τα σφηνάκια. Εγώ χτυπάω προφιτερόλ και μους. Δεν ανεβάζουν τον
μετρητή. Ζαχαροπλαστεία Τσίρου. 
ένδειξη αρχείου 45:40 - 46:48
Τράγκας:  Είστε lovely.  Είστε τόσο lovely,  που εγώ ξέρω ότι πίνετε Collagen Pro-
Active.   
Πρωτεινάρα. Collagen Pro-Active. Ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Άμα έχετε τίποτα
κραμπούλες Collagen Pro-Active. Και δερματάρα να λάμπει. .... Και να βάλετε στη ζωή
σας  τη  μαστίχα  της  Power  Health  για  να  φτιάξει  το  στομαχάκι  σας  να  μην  έχετε
φουσκώματα. Μαστίχα Χίου σε αναβράζοντα δισκία από την Power Health.
αρχείο 006 xatzinikolaou 10.00 – 11.00
Εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου
ένδειξη αρχείου 21:47 - 22:27 
Χατζηνικολάου: Την εκπομπή αυτή προσφέρει ο ΟΤΕ και ο ΟΤΕ TV, που φέρνει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το NBA 3X 18 έως 20 Σεπτεμβρίου στο Golden Hall. Σήκω,
λοιπόν, από τον πάγκο, πήγαινε στο Golden Hall και ετοιμάσου να ζήσεις ένα τριήμερο
γεμάτο με εκπλήξεις, αγώνες, μουσική και αέρα NBA. Τα εντυπωσιακά καρφώματα της
NBA....... θα είναι μόνο μια μικρή γεύση από αυτό που σε περιμένει στο 3Χ. Ζήσε το
από κοντά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
ένδειξη αρχείου 22:35 - 23:08
Χατζηνικολάου:  Στις  12  το  μεσημέρι  έχουμε  και  σήμερα  κλήρωση  για  ένα  πολύ
όμορφο και πολύ σύγχρνο κινητό τηλέφωνο. Mls iqtalk rock white. Βαρέθηκες τα ίδια
και τα ίδια; Βάλε το ροκ στη ζωή σου. Πρόκειται για τηλέφωνο που δε χρειάζεται να
γράφετε,  τα  κάνει  όλα  μόνο  με  τη  φωνή  σας,  μόνο  με  φωνητική  εντολή  ενώ έχει
ενσωματωμένο και τον πλοηγό της mls talk and drive. Real, κενό, κινητό και αποστολή
στο 54100 για να μπείτε στην κλήρωση.
ένδειξη αρχείου 33:53 - 34:42
Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι η Real News έρχεται και αυτή την
Κυριακή  με  πολύ  δυνατό  ρεπορτάζ.  Αλλά  και  με  μία  ξεχωριστή  μουσική  συλλογή,
Αντώνης Βαρδής 'Δε θα με ξεχάσεις'. Την Κυριακή έρχονται τα μεγάλα τραγούδια του
αγαπημένου συνθέτη, του συνθέτη που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Μια μοναδική
συλλογή που επιμελήθηκε ειδικά για τη Real News ο γιος του Αντώνη Βαρδή, Γιάννης
Βαρδής. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή την κασετίνα και με τα τρία cd. Μαζί ένα βιβλίο
που  θα  ενθουσιάσει  τις  μαγείρισσες  και  τους  μάγειρες.  Ανατολίτικη  κουζίνα.  Ένα
νόστιμο βιβλίο, ένα πικάντικο βιβλίο με 85 συνταγές από τους καλύτερους Τούρκους
σεφ.  
ένδειξη αρχείου 57:35 - 59:12
Χατζηνικολάου:  Μαζί  μας  είναι  και  σήμερα,  όπως  κάθε  μέρα  αυτή  την  ώρα,  η
Μινέρβα και το νέο Benecol λευκό. Και μερικά πράγματα είναι δεδομένα, όπως για
παράδειγμα  ότι  το  νέο  Benecol  λευκό  είναι  το  μοναδικό  τυροκομικό  προϊόν,  που
μειώνει τη χοληστερίνη. Για μας τους Έλληνες κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Ή
χοληστερίνη ή Μινέρβα Benecol λευκό. Μαζί μας και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Το
Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με το μεγαλύτερο εύρος
επιστημών. Την τελευταία δεκαετία το κολλέγιο έχει εδραιωθεί σημαντικά και στο χώρο
των Πολυτεχνικών Σπουδών έχοντας ολοκληρώσει  ένα  σημαντικό  έργο  πνοής.  Την
πρώτη Ιδιωτική Πολυτεχνική Σχολή στην Ελλάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη
συνεργασία του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου University of East of London με
τμήματα αρχιτεκτονικής,  πολιτικών μηχανικών και  ηλεκτρολόγων και  ηλεκτρονικών
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μηχανικών, επάγγελματα που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς αποκλειστικά και μόνο
σε δημόσιες  πολυτεχνικές  σχολές.  Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο  έχει  μεγάλη ιστορία.
Είναι  32  χρόνια  η  διαδρομή  του  στην  ιδιωτική  πανεπιστημιακή  εκπαίδευση  στην
Ελλάδα.  Ιδρύθηκε  το  1982  και  είναι  μέλος  του  ομίλου  ΑΚΜΗ,  του  μεγαλύτερου
εκπαιδευτικού  οργανισμού  στη  χώρα  με  πιστοποίηση  αριστείας.  Όσοι  θέλετε
περισσότερες πληροφορίες, μπείτε τώρα metropolitan.edu.gr.  
αρχείο 007 xatzinikolaou 11.00 – 12.00
Εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου
ένδειξη αρχείου 10:42 – 11:10
Χατζηνικολάου:  Θυμίζω ότι στις 12 έχουμε κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο  mls
iqtalk rock white. Αν βαρεθήκατε τα ίδια και τα ίδια, βάλτε το rock στη ζωή σας. Ένα
εκπληκτικό τηλέφωνο. Με τη φωνητική εντολή γίνονται όλα, δε χρειάζεται να γράφετε
ενώ έχει ενσωματωμένο και τον πλοηγό της  mls talk and drive. Η συμμετοχή είναι
απλή. Real, κενό, κινητό στο 54100.
ένδειξη αρχείου 11:46 – 12:33
Χατζηνικολάου: Να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε
μέρα αυτή την ώρα, ο OTE TV. Και με OTE TV ζεις τη μαγεία του κινηματογράφου στο
σπίτι σου. Μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, κορυφαίες παραγωγές, ταινίες πρώτης
προβολής και ευρωπαϊκός κινηματογράφος στα έξι κινηματογραφικά κανάλια του OTE
TV.  OTE CINEMA 1 HD, OTE CINEMA 2, OTE CINEMA 3, VILLAGE CINEMA,
VILLAGE  CINEMA  HD  και SUNDANCE  CHANNEL  HD.  Έξι  κινηματογραφικά
κανάλια στην πλατφόρμα του OTE TV. Για να ζείτε τη μαγεία του κινηματογράφου στο
σπίτι.
ένδειξη αρχείου 56:40 – 57:50
Χατζηνικολάου:  Μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ελληνική απάντηση
στη μείωση της χοληστερίνης από τη  Μινέρβα.  Το νέο Μινέρβα  Benecol λευκό,  το
μοναδικό τυροκομικό προϊόν, που μειώνει τη χοληστερίνη. Για εμάς τους Έλληνες είναι
δεδομένο  ή  χοληστερίνη  ή  Μινέρβα  Benecol.  Και  βέβαια  μαζί  μας  ήταν  ο
εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός μεταλυκειακής
εκπαίδευσης στη χώρα μας βάσει επισήμων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας με 113
ειδικότητες  και  εξειδικεύσεις  στον  Όμιλο  ΑΚΜΗ.  Και  βέβαια  με  τη  μεγαλύτερη
κτιριακή επένδυση που έχει γίνει ποτέ σε εκπαιδευτικό οργανισμό σε εθνικό επίπεδο.
Δικαίως,  λοιπόν,  ο  εκπαιδευτικός όμιλος  ΑΚΜΗ  είναι  σταθερά  ο  ηγέτης  στην
εκπαίδευση.  Σημειώστε  ειδικότητες  που  μπορείτε  να  σπουδάσετε  στα  ΙΕΚ  ΑΚΜΗ:
δημοσιογραφία,  επαγγέλματα  υγείας,  παιδαγωγικά,  οικονομία,  διοίκηση,  νέες
τεχνολογίες, art and design, beauty and fashion studies, τουρισμός και μαζική εστίαση,
sound and music studies, τεχνικά επαγγέλματα.
αρχείο 008   makri   12.00 – 13.00
Εκπομπή με την Κάτια Μακρή
ένδειξη αρχείου 10:50 – 11:17
Μακρή: Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και κλήρωση. Κρήτη, αυτός είναι ο
σημερινός  μας  προορισμός.  ‘Creta Residence’,  ένα  πολυτελέστατο  θέρετρο  στην
κοσμοπολίτικη  Κρήτη  στην  περιοχή  Πλατανιάς  ανατολικά  του  Ρεθύμνου.  Εσείς
κερδίζετε το τριημεράκι σήμερα, δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ένα καταπληκτικό
μέρος και πάτε όποτε θέλετε.
ένδειξη αρχείου 18:55 – 19:35
Μακρή: … αφού,  όμως,  σας θυμίσω ότι  το  Becel Pro-Active γιορτάζει  τη  φετινή
παγκόσμια ημέρα καρδιάς και μας προσκαλεί  να περπατήσουμε με την καρδιά μας,
όπως είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, Θεσσαλονίκη 21 Σεπτεμβρίου και Παλαιό Φάληρο
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Εκκίνηση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Καραμανλή για τη
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Θεσσαλονίκη και στον Μπάτη για το Παλαιό Φάληρο. Με την παρουσία μας σε αυτούς
του περιπάτους στηρίζουμε τα παιδιά με καρδιοπάθεια καθώς για κάθε συμμετέχοντα
το  Becel Pro-Active προσφέρει  1  ευρώ  στον  Πανελλήνιο  Σύλλογο  Προστασίας
Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών ‘Η καρδιά του παιδιού’.
ένδειξη αρχείου 34:24 – 35:43
Μακρή: Real, κενό, το μήνυμά σας, τη λέξη ‘ταξίδι’ και αποστολή στο 54100. Τη λέξη
‘ταξίδι’ γιατί προορισμός μας είναι η Κρήτη και τελικός σταθμός μας το ξενοδοχείο
‘Creta Residence’ στο Ρέθυμνο. Κερδίζετε σήμερα το ταξίδι και το αξιοποιείτε όποτε
θέλετε. 
ένδειξη αρχείου 1:00:14 – 1:10:11
Μακρή:  Λοιπόν, μην ξεχάσετε, την Κυριακή το απόγευμα 21 Σεπτεμβρίου στις 6 το
απόγευμα στο άγαλμα Καραμανλή, το Becel Pro-Active γιορτάζει τη φετινή παγκόσμια
ημέρα καρδιάς και μας προσκαλεί να περπατήσουμε με την καρδιά μας. Εκεί θα γίνουν
και  δωρεάν  εξετάσεις  χοληστερίνης  για  να  ελέγξουμε  δωρεάν  τα  επίπεδα  της
χοληστερίνης  μας  και  να  συμβουλευτούμε  τους  ειδικούς.  Στη  συντροφιά  μας  και  η
κάρτα υγείας ΕΥ  club, η οποία απευθύνεται σε όλους, κλινικές εξετάσεις,  επείγοντα
παθολογικά,  καρδιολογικά  και  χειρουργικά  περιστατικά  όλο  το  χρόνο  24  ώρες  το
24ωρο, διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου και εκπτώσεις έως και
80%. 23 1500 1500 για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος της οικογενειακής
κάρτας για τέσσερα άτομα της ίδιας οικογένειας από 400 ευρώ μόνο 150. 
αρχείο 011   georgiou  -  xatzis   15.30 – 16.00
Εκπομπή με τους Μάκη Γεωργίου και Τάκη Χατζή
ένδειξη αρχείου 1:00:50 – 1:01:38
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Να πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, να πούμε, όμως, ότι την
Κυριακή αυτή με τη  Real News έχουμε τον Αντώνη Βαρδή ‘Δε θα μας ξεχάσεις’. Τα
μεγάλα τραγούδια του αγαπημένου συνθέτη, μια μοναδική συλλογή που επιμελήθηκε,
ειδικά για τη Real News που κυκλοφορεί την Κυριακή, ο γιος του Γιάννης. 
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Έχουμε και κάτι άλλο. Δεν έχει μόνο αυτό η Real News. Έχει
και το Ανατολίτικη Κουζίνα, ένα βιβλίο με 85 συνταγές από τους καλύτερους Τούρκους
σεφ. 
Ραδιοφ.  παραγωγός  1: Νομίζω  η  Real News στις  προσφορές  αυτές  και  το
προηγούμενο … και αυτό είναι καταπληκτικό.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Εμένα από όλα της  Real News μου αρέσουν πάρα πολύ τα
πολιτικά της ρεπορτάζ.
αρχείο 012   georgiou  -  xatzis   16.00 – 17.00
Εκπομπή με τους Μάκη Γεωργίου και Τάκη Χατζή
ένδειξη αρχείου 08:50 – 09:40
Ραδιοφ. παραγωγός: Να σας πω ότι στα χρόνια που ζούμε η χοληστερίνη είναι μια
ιστορία περίεργη. Και δύσκολη πολλές φορές αλλά, όπως μας ενημερώνει εδώ με δελτίο
τύπου, το Becel Pro-Active γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα καρδιάς και περπατάμε με
την καρδιά μας.  Τη γιορτάζει  και  προσκαλεί  όσους θέλουν να περπατήσουν με την
καρδιά τους στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και στο Παλαιό Φάληρο
την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Με την παρουσία μας, λέει, το  Becel Pro-Active στους
περιπάτους στηρίζουμε τα παιδιά με καρδιοπάθεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
πέρα από το κομμάτι της δικής μας προσωπικής υγείας την ημέρα των περιπάτων από
τις  5  το  απόγευμα  στη  Θεσσαλονίκη,  από  τις  4  το  απόγευμα  στο  Παλαιό  Φάληρο
μπορούμε να ελέγξουμε δωρεάν τα επίπεδα της χοληστερίνης μας. 
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ένδειξη αρχείου 29:07 – 29:21
Ραδιοφ.  παραγωγός: Λοιπόν,  σχολικά  βιβλία  αν  ψάχνετε,  βοηθήματα  ανά  τάξη,
βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες,
υπηρεσία  ντυσίματος  βιβλίων και,  βεβαίως,  κάθε ηλεκτρονική συσκευή βοηθά τους
μαθητές στο σχολείο, δεν έχετε παρά να κάνετε μια βόλτα στα Public.
ένδειξη αρχείου 54:12 – 55:02
Ραδιοφ. παραγωγός: Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή στη Real θα βρείτε τα μεγάλα
τραγούδια του αγαπημένου σας συνθέτη του Αντώνη Βαρδή, μια μοναδική συλλογή που
επιμελήθηκε ειδικά για τη Real News ο γιος του ο Γιάννης Βαρδής. Και νομίζω ότι δεν
πρέπει  να  χάσετε  και  την  κασετίνα  με  τα  3  cd.  Αλεξίου,  Ασλανίδου,  Βαρδής,
Βαρθακούρης, Καζαντζίδης, Κατσιμίχας,……………………
Ραδιοφ.  παραγωγός:  Γιώργος  Νταλάρας,  Γιάννης  Πάριος,  Αντώνης  Ρέμος,
Πασχάλης  Τερζής  και  Αντώνης  Βαρδής.  …  Βεβαίως  υπάρχει  και  η  Ανατολίτικη
Κουζίνα, ένα νόστιμο και πικάντικο βιβλίο, εντάξει, μεταφορικά, με 85 συνταγές από
τους καλύτερους Τούρκους σεφ αυτή την Κυριακή με τη Real News. 
αρχείο 013   georgiou   17.00 – 18.00
Εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργίου
ένδειξη αρχείου 12:52 – 13:25
Γεωργίου: Και πάντα κοντά μας είναι η Cosmote. Στο cosmotebooks.gr μπορεί κανείς
πολύ  εύκολα  μόνο  με  ένα  κλικ  να  απολαύσει,  να  εκμεταλλευτεί  τις  μοναδικές
προσφορές στα σχολικά είδη μέχρι και 30% και φυσικά με παράδοση σε διεύθυνση της
επιλογής σας ή παραλαβή από τα καταστήματα Cosmote, ΟΤΕ και Γερμανός. 
αρχείο 014   georgiou   18.00 – 19.00
Εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργίου
ένδειξη αρχείου 52:54 – 53:08
Γεωργίου: Το Becel Pro-Active γιορτάζει τη φετινή παγκόσμια ημέρα καρδιάς και μας
προσκαλεί  να  περπατήσουμε  με  την  καρδιά  μας  στη  Θεσσαλονίκη  την  Κυριακή  21
Σεπτεμβρίου και στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.
ένδειξη αρχείου 56:02 – 56:34
Γεωργίου:  Η  Cosmote γνωρίζει  πολύ καλά τις  ανάγκες  μας και  μας προσφέρει  τη
μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G για να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε γρήγορα
ό,τι μας αρέσει σε περισσότερα μέρη της Ελλάδας, 60% αύξηση στις ταχύτητες 3G, 4G
έτσι  ώστε  ακόμα  περισσότ:εροι  να  ανεβάζουμε  ταυτόχρονα  ό,τι  κι  αν  θέλουμε  να
μοιραστούμε, άριστη ποιότητα ήχου, τεχνολογία HD Voice και κλήσεις χωρίς διακοπές
σε ποσοστό άνω του 90%.
αρχείο 016   akrivopoulou   20:00 – 21:00 
Εκπομπή με τους Κατερίνα Ακριβοπούλου και Νίκο Μπογιόπουλο
ένδειξη αρχείου 08:40 – 09:17
Ακριβοπούλου:  Μαζί μας όπως κάθε βράδυ και η  Vodafone. Η  Vodafone και το
πρόγραμμα  Vodafone World of Difference,  ένα  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  για
πέμπτη συνεχή χρονιά στη χώρα μας και φέτος προσφέρει σε δέκα άτομα εργασία για
έξι  μήνες  σε  κοινωφελείς  μη  κερδοσκοπικούς  οργανισμούς  με  στόχο  την  κάλυψη
ουσιαστικών αναγκών της κοινωνίας. Και η Vodafone καλύπτει το μισθό τους. 
ένδειξη αρχείου 49:38 – 50:12
Ακριβοπούλου:  Μαζί μας όπως κάθε βράδυ και η  Vodafone στα καταστήματα της
οποίας θα βρείτε όλες τις θήκες για  iPhone 6 και  iPhone 6  Plus και με το  Just Surf
Bonus  από το  CU έχει κανείς 500MG ιντερνέτ στο κινητό εντελώς δωρεάν για ένα
μήνα με κάθε ανανέωση 10 ευρώ για να σερφάρει ελεύθερα χωρίς να ψάχνει  wi-fi,
κωδικούς και ιστορίες, 500MG και όχι wi-fi.
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αρχείο 020   lavithis   00:00 – 01:00 
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη
ένδειξη αρχείου 42:12 – 44:00
Λαβίθης: Πριν, όμως, να σας υπενθυμίσω τη  Real News που κυκλοφορεί αυτή την
Κυριακή  21  Σεπτεμβρίου,  όπως  κάθε  Κυριακή  κοντά  σας  στα  περίπτερα  όλης  της
χώρας με πλούσιο ρεπορτάζ, αποκλειστικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή η Real News
σας προσφέρει τα μεγάλα τραγούδια του Αντώνη Βαρδή, του αγαπημένου συνθέτη, μια
μοναδική συλλογή κασετίνα με 3 cd και έχει την ιδιαιτερότητα ότι την έχει επιμεληθεί
ειδικά για τη Real News ο γιος του Αντώνη Βαρδή, ο Γιάννης Βαρδής. Επίσης, η Real
News σας προσφέρει το βιβλίο Ανατολίτικη Κουζίνα ένα νόστιμο και πικάντικο βιβλίο
με 85 συνταγές από τους καλύτερους Τούρκους σεφ. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την
αγγλική έκδοση του enikos.gr στη διεύθυνση en.enikos.gr με νέα από όλον τον κόσμο,
τη διεθνή επικαιρότητα, τον παγκόσμιο τύπο, τις παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και τα όσα
γίνονται στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε
και άρθρα προσωπικοτήτων και γενικότερα να έχετε συνεχή ενημέρωση όλο το 24ωρο.
Η  αγγλική  έκδοση  του  enikos.gr στη  διεύθυνση  en.enikos.gr.  Και  τέλος  να  σας
υπενθυμίσω το υαλουρόν, το πόσιμο βιοσυνθετικό υαλουρονικό οξύ σε σταγόνες. Το
μοναδικό που είναι ίδιο με το ανθρώπινο και παρέχει μια ολοκληρωμένη προστασία
για  τις  αρθρώσεις  σας.  Το  προμηθεύεστε  από  την  Abc Kinitron  στα  φαρμακεία.
Συμβουλεύεστε  τον  γιατρό  ή  τον  φαρμακοποιό  σας  και  μπορείτε  να  παίρνετε  και
πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 801 3003801 με αστική χρέωση.
αρχείο 023   lavithis   03:00 – 04:00 
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη
ένδειξη αρχείου 58:46 – 59:56
Λαβίθης: Η  Real News,  να  σας  υπενθυμίσω,  κυκλοφορεί  αυτή  την  Κυριακή  21
Σεπτεμβρίου, όπως κάθε Κυριακή κοντά σας στα περίπτερα όλης της χώρας. Και αυτή
την Κυριακή έχει μια ιδιαίτερη προσφορά. Τα μεγάλα τραγούδια του Αντώνη Βαρδή,
που πολύ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Μια συλλογή με 3 cd, κασετίνα, τριπλή κασετίνα
με  τίτλο  ‘Δε  θα  με  ξεχάσεις’.  Και  μάλιστα  μια  συλλογή  μοναδική  διότι  την  έχει
επιμεληθεί  ειδικά για τη  Real News ο γιος του Αντώνη Βαρδή, ο Γιάννης Βαρδής.
Επίσης, η  Real News σας προσφέρει το βιβλίο Ανατολίτικη Κουζίνα με 85 συνταγές
από τους καλύτερους Τούρκους σεφ. Ακόμη, μην ξεχάσω να σας αναφέρω το υαλουρόν,
το πόσιμο βιοσυνθετικό υαλουρονικό οξύ σε σταγόνες. Το μοναδικό που είναι ίδιο με
το ανθρώπινο και το οποίο παρέχει μια ολοκληρωμένη προστασία των αρθρώσεων. Το
προμηθεύεστε από την Abc Kinitron  στα φαρμακεία. Συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό  σας  και  μπορείτε  να  μάθετε  επιπλέον  πληροφορίες  στον  τηλεφωνικό
αριθμό 801 3003801 με αστική χρέωση.
αρχείο 024   lavithis   04:00 – 05:00 
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη
ένδειξη αρχείου 36:20 – 37:06
Λαβίθης: Μια μικρή παρένθεση στη ροή της θεματικής μας βραδιάς για όλους εσάς
που μας ακούτε από το εξωτερικό. Υπάρχει αγγλική έκδοση του enikos.gr, στην οποία
οι πολίτες που ενδιαφέρονται να μάθουν από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στη χώρα μας
μπορούν να ενημερώνονται. Όπως, επίσης, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα, όπως, επίσης, οι Έλληνες της ομογένειας του εξωτερικού , ενημερώνεστε
για όλα όσα σας αφορούν. Ακόμα αγγλόφωνοι που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας
μπορούν κι αυτοί τώρα να έχουν τη δική τους πηγή ενημέρωσης στην αγγλική έκδοση
του enikos.gr στη διεύθυνση en.enikos.gr.
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Πρόκειται  περί  ενημερωτικών  εκπομπών,  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων
διαφημίστηκαν το πόσιμο κολλαγόνο «COLLAGEN PRO-ACTIVE, το υαλουρονικό
οξύ της εταιρείας «ABC KINITRON», τα καταστήματα «PUBLIC», η κάρτα υγείας
«ΕΥ CLUB», το νερό «ΚΟΡΠΗ», η εταιρεία «DUROSTICK», οι πιστωτικές κάρτες
της  «EUROBANK»,  τα  προϊόντα  της  εταιρείας  «POWER HEALTH»,  τα
ζαχαροπλαστεία  «ΤΣΙΡΟΥ»,  η  εταιρεία  «ΟΤΕ  TV»,  το  προϊόν  «ΜΙΝΕΡΒΑ
BENECOL ΛΕΥΚΟ»,  το  «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΚΟΛΛΕΓΙΟ»  και  τα  ΙΕΚ  του
εκπαιδευτικού«ΟΜΙΛΟΥ ΑΚΜΗ»,  η τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», το προϊόν «BECEL
PROACTIV» και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE», κατά παράβαση της
προαναφερθείσης διατάξεως του νόμου και των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1 στ.
α και 11, παρ. 1 στοιχ. γ  του Πρ. 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. Ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού ότι πρόκειται περί
χορηγών, όμως δεν υφίσταται τοιαύτη σαφή δήλωση ούτε μπορεί να συναχθεί από
την  όλη  εκπομπή.  Υπό  την  εκδοχή  ότι  πρόκειται  περί  χορηγών,  ο  εκφωνητής
προέβαλλε  τα  προσόντα  των  προϊόντων  των  εν  λόγω  επιχειρήσεων,  καθώς  και
προσφορές αυτών, προς προσέλκυση πελατών, κατά παράβαση της διατάξεως του
άρθρου 11, παρ. 1 στοιχ. β, του αυτού Προεδρικού Διατάγματος, 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 θα ήταν παράνομη, κατά το άρθρο 11 παρ. 5
του Π. Δ/τος 109/2010, η προβολή χορηγών στις ως άνω ενημερωτικές εκπομπές.
Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  των  ως  άνω
επιχειρήσεως και των προϊόντων τους. Για την εν λόγω εκτροπή, 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,
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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 10.000 ευρώ. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, κατά τον
οποίο το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 5.000 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. ΦΑΕ Αθηνών

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

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Απριλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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