
 1 

ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

Αρ. Πρωτ. 5805/28.11.2017    

 
ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 181/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ 

 

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

ΑΑρριιθθ..  9911//22..33..22001155  

  

 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. 

 

 

Iστορικό-Νομική θεμελίωση 

 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 

της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό 

τίτλο GALAXY 92 FM Νομού Αττικής, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας. 

 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2015. 

 

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 ΕΣΡ που είναι 

ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόμος ορίζει.  

 

ΙΙ. Τα άρθρα 2, παρ. 1, εδαφ. δ και 5 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. 4 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές 

διαφημίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών 

μέσων πρέπει να αναφέρουν την τιμή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, με τρόπο 

ΑΔΑ: 736ΝΙΜΕ-ΖΓΣ



 2 

ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή ή πραγματική δυνατότητα να πληροφορείται 

την τιμή των υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της τιμής πρέπει να γίνεται σταθερά και 

τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια, μορφή και μέγεθος 

γραμματοσειράς με την οποία ανακοινώνεται ο αριθμός της τηλεπικοινωνιακής 

γραμμής που παρέχει τις υπηρεσίες. 

 

 

ΙV. 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 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το 

διακριτικό τίτλο GALAXY 92 FM Νομού Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος 

και της ακροάσεως, από cd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, 

εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013, 

προέκυψαν τα ακόλουθα:  

Στις 6:57:51, 8:58:55, 10:58:45, 12:52:27, 14:59:05, 16:57:14, 19:01:30, 21:00:32 

και 23:00:50  

Μετά την αναγγελία της ώρας και για 10 περίπου δευτερόλεπτα ακολουθεί το εξής 

μήνυμα: Με την ON TELECOM  κάθε ώρα απολαμβάνετε αξιόπιστες υπηρεσίες 

double play  και triple play  με πραγματικά γρήγορο internet και την πιο άμεση 

εξυπηρέτηση. 

8:21:40 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ CITROEN:    

Αν έχετε CITROEN  από 5-15 ετών είστε πολύ τυχεροί γιατί με τα οικονομικά 

πακέτα συντήρησης που σας προσφέρει η CITROEN μπορείτε να κάνετε economy 

service  στο CITROEN σας και ταυτόχρονα να επωφεληθείτε από τις απίστευτα 

χαμηλές τιμές στα πακέτα ανταλλακτικών. Μάθετε περισσότερα στο citroen.gr  και 

βάλτε στο πρόγραμμα μία επίσκεψη σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή  

CITROEN. 

8:33:06 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ BREATH RIGHT:                               

Μιλώντας για υγεία, κατά κάποιο τρόπο, προσέχετε λίγο την υγεία σας, έχουμε μπει 

στην περίοδο των κρυολογημάτων και η βουλωμένη μυτούλα μπορεί να γίνει 

εφιάλτης. Αλλά υπάρχει λύση και για αυτό. Οι ρινικές ταινίες breath right λοιπόν 

χωρίς φάρμακα, που ανοίγουν τους αεραγωγούς της μύτης και βελτιώνουν τη ροή του 

αέρα έως και 31%. Πείτε λοιπόν καληνύχτα στον εφιάλτη της βουλωμένης μύτης, δεν 

το αξίζουμε, με σύμμαχο το breath right. Και για τη βουλωμένη μυτούλα των παιδιών 

εμπιστευτείτε τις ρινικές ταινίες breath right για παιδιά. Θα τις βρείτε στα φαρμακεία 

σε νέα πιο μοντέρνα συσκευασία.  

8:41:16 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ CITROEN 

Έχετε ακούσει για τα πακέτα συντήρησης Citroen. Είναι για όλα τα Citroen από 5-15 

ετών και συμφέρουν πραγματικά γιατί σας δίνουν την δυνατότητα να κάνετε και 

economy service αλλά και να επιλέξετε από τα ειδικά πακέτα ανταλλακτικών για 

κάθε μοντέλο Citroen. Και όλα, προσέξτε το, σε απίστευτα χαμηλές τιμές στο 
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εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Citroen. Μπείτε σήμερα κιόλας στο citroen.gr και 

μάθετε περισσότερα. 

 

9:19:13 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ CITROEN 

Εμείς πάμε από τον δρόμο και ειδικά αν διαθέτουμε 5-15 ετών ξέρουμε ότι είμαστε 

πολύ-πολύ τυχεροί. Γιατί; Γιατί με τα οικονομικά πακέτα συντήρησης που προσφέρει 

η Citroen μπορείτε να κάνετε economy service στο Citroen σας και ταυτόχρονα να 

επωφεληθείτε από τις απίστευτες χαμηλές τιμές στα πακέτα ανταλλακτικών. Τώρα, 

για να μάθετε περισσότερα είναι πολύ απλά τα πράγματα: μπαίνετε στο citroen.gr και 

βάζετε στο πρόγραμμα οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε μια επίσκεψη στον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Citroen. 

9:30:39 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ BREATH RIGHT 

Γιατί έρχεται και το κρύο και λέμε πως είναι καιρός για δυο αρκεί να μην έχετε 

κρυολόγημα και βουλωμένη μύτη. Εκτός αν χρησιμοποιείτε τις ρινικές ταινίες breath 

right κανένα πρόβλημα. Με νέα μοντέρνα συσκευασία που τραβάει το μάτι. Τι 

κάνουν; Βελτιώνουν τη ροή του αέρα έως και 31% και ανακουφίζουν την ρινική 

συμφόρηση. Και επειδή είναι χωρίς φάρμακα, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και με 

οποιαδήποτε άλλη θεραπεία κάνετε σε συνδυασμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Για να κοιμάστε ήσυχα και οι δυο. Θα τις βρείτε στα φαρμακεία. Και οι δυο. 

9:38:42 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ CITROEN 

Αν έχετε Citroen από 5-15 ετών  επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή 

και επωφεληθείτε από τα πακέτα συντήρησης Citroen που περιλαμβάνουν και 

economy service και πακέτα ανταλλακτικών για κάθε μοντέλο Citroen σε απίστευτες 

χαμηλές τιμές. Μπείτε citroen.gr και ενημερωθείτε. 

9:51:00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LES CHARMS FEMMES:      

 Δεν πιστεύω να μου ξεχάσατε πως σήμερα έχουμε και την κληρωσούλα μας, ε 

κορίτσια; Και θα κερδίσει μία από εσάς μία δωροεπιταγή 200 ευρώ από το 

κατάστημα Les charms femmes, όπου μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας . Τι 

μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα αυτό το υπέροχο που βρίσκεται στο εμπορικό 

κέντρο Χολαργού, Χολαργός Center, Περικλέους 56. Πολλά επώνυμα εσώρουχα, 

πυτζάμες, καλσόν που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τα πρωτότυπα σχέδια και την 

άψογη εφαρμογή τους για να νοιώθετε άνετα. Την άνεση που χρειάζεστε ανά πάσα 

στιγμή να την έχετε μέρα νύχτα και να σας κάνουν να είστε έτοιμες να αισθανθείτε 

όμορφα σε κάθε σας κίνηση. Θέλετε; Εάν θέλετε διεκδικείστε αυτή την επιταγή 200 

ευρών από το κατάστημα Les charms femmes που είναι και Χριστούγεννα. Τι ωραίο 

δώρο είναι αυτό. Λοιπόν 292 αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και 

κάνετε αποστολή στο 54003. 62 λεπτάκια χρέωση με το ΦΠΑ. Στο τέλος της 

εκπομπής η κλήρωση. Καλή επιτυχία. 

10:20:53 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ FREZYLAC MOMMY  

Όσο για σας τις μέλλουσες μανούλες FREZYLAC MOMMY για σας θρεπτικό γάλα 

σε σκόνη για εγκύους και θηλάζουσες, γιατί πρέπει να φροντίζετε για δύο πια, 

ωφέλιμη διατροφική επιλογή, κατάλληλο το γάλα αυτό κατά το χρόνο που προηγείται 

της κύησης, κατά την εγκυμοσύνη και κατά τον θηλασμό με σπουδαία διατροφική 

αξία. Φυλλικό οξύ, σίδηρο, διαιτητικές ίνες, Bifidus, Ω3 και Ω6, χωρίς συντηρητικά, 

χωρίς ζάχαρη και με υπέροχη γεύση βανίλιας.  Συγκρατήστε το όνομα. FREZYLAC 

MOMMY στην παρέα μας. 

10:32:02 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΟΙ 

ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 
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Τι σχέδια έχετε 4-8 Δεκεμβρίου; Γιατί εγώ έχω πρόταση να ζήσουμε το δικό μας 

παραμύθι. Λένε πως τα παραμύθια είναι μόνο για παιδιά αλλά η περσινή επιτυχία και 

η αποδοχή από μικρούς και μεγάλους του μουσικού παραμυθιού του Δημήτρη 

Παπαδημητρίου αποδεικνύει το αντίθετο. Γι’ αυτό μάλιστα φέτος η Στέγη γραμμάτων 

και τεχνών επαναλαμβάνει αυτή την παραγωγή. Οι μύθοι του Αισώπου σε ένα 

ορχηστρικό έργο με τραγουδιστές και αφηγητή συναντούν το θέατρο σκιών και δίχως 

να μείνουν μόνο στο……ξαναζωντανεύουν τους ήρωες και τις ιστορίες με τις οποίες 

μεγαλώσαμε. Επαναλαμβάνω 4-8 Δεκέμβρη η μουσική παράσταση για όλους και 

τους μικρούς και τους μεγάλους. Όλοι μας δεν θέλουμε να ακούσουμε ότι έζησαν 

αυτοί καλά και εμείς καλύτερα; Έστω να το ακούσουμε. Μην το χάσετε λοιπόν. 

Κλείστε εισιτήρια και ζήστε το παραμύθι. Περισσότερες πληροφορίες στο site της 

στέγης sgt.gr. 

10:50:04 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ FREZYLAC MOMMY 

Το FREZYLAC MOMMY επίσης στην παρέα μας θρεπτικό γάλα σε σκόνη για 

εγκύους και θηλάζουσες κατάλληλο κατά το χρόνο που προηγείται της κύησης -να 

εξηγήσουμε μερικά πράγματα- αύξηση γονιμότητας και υψηλά αποθέματα βιταμινών 

και μετάλλων κατά την εγκυμοσύνη για προετοιμασία για ποιοτικό θηλασμό και 

προστασία των μητρικών αποθεμάτων σε θρεπτικά στοιχεία και κατά τον θηλασμό 

βελτίωση ποιότητας μητρικού γάλακτος και αναπλήρωσης μητρικών αποθεμάτων σε 

micro και macro θρεπτικά συστατικά. Το 82% των εγκύων θα επέλεγε γάλα ειδικά 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες τις κύησης και του θηλασμού, είναι χωρίς ζάχαρη, 

χωρίς συντηρητικά, με υπέροχη γεύση βανίλιας FREZYLAC MOMMY στην παρέα 

μας. 

11:19:52 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ FREZYLAC MOMMY 

Στην παρέα μας το FREZYLAC MOMMY, θρεπτικό γάλα σε σκόνη για εγκύους και 

θηλάζουσες κατάλληλο κατά το χρόνο που προηγείται της κύησης κατά την 

εγκυμοσύνη και κατά τον θηλασμό. Σπουδαία διατροφική αξία: φυλλικό οξύ, σίδηρο 

φυτικές ίνες. Ω6, Ω3. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς ζάχαρη, με υπέροχη γεύση βανίλιας. 

FREZYLAC MOMMY λοιπόν γιατί τώρα κορίτσια πρέπει να φροντίζετε και για τους 

δυο. Ωφέλιμη διατροφική επιλογή. 

11:32:37 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ PRIVILEGE CARD ΚΑΙ ΣΕ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ 

Εσείς μπορείτε κάτι προς το συμφέρον σας. Να γίνετε μέλος τώρα στο PRIVILEGE 

CARD το μοναδικό VIP BUSINESS CLUB. Απολαύστε αποκλειστικά προνόμια σε 

exclusive ξενοδοχεία, πολυτελή εστιατόρια και spa. Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα 

να συμμετάσχετε αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης από την  PRIVILEGE CARD σε 

επιχειρηματικά events διευρύνοντας έτσι τον επιχειρηματικό και κοινωνικό σας 

κύκλο. Μπείτε τώρα στο www.privilegecard.gr , συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής 

μέλους και αναγράψτε 292 για να διεκδικήσετε μια δωρεάν συνδρομή μέλους. Κάθε 

Τρίτη, όπως γνωρίζετε, γίνεται η κλήρωση του νικητή ακροατή και ανακοινώνεται το 

όνομά του στην εκπομπή του Θοδωρή Γιαννόπουλου 8 με 9 το βράδυ. Τώρα βέβαια 

αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες υπάρχει τρόπος. Θ μας βρείτε και στο δικό μας 

site www.galaxy92.gr . 

11:40:23 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LES CHARMES FEMMES 

Ήρθε η ώρα, η όμορφη ώρα που κάποια κυρία θα ακούσει το όνομά της ότι θα έχει 

κερδίσει τη δωροεπιταγή 200 ευρώ από το κατάστημα Les charmes femmes για να 

κάνει τις αγορές της, τι ωραία! Αγωνία μεγάλη. Κι έχουμε τη Γεωργία κοντά μας από 

το …marketing, πες μας λοιπόν ένα νουμεράκι, περιμένει ο κόσμος. 

Ας πούμε ένα μεγαλούτσικο, 194. 

http://www.privilegecard.gr/
http://www.galaxy92.gr/
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194, για να δούμε. Κορίτσια ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. 

Μαργαρίτα Βενάκη. Μαργαρίτα μου συγχαρητήρια, τι καλά. Το τηλέφωνό σου σε 

745 λήγει, συγχαρητήρια, καλές αγορές, καλοφόρετα. Γεωργία μου σε ευχαριστούμε 

πάρα πολύ. 

11:52:44 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ FREZYLAC MOMMY  

Προτού όμως σας αποχαιρετίσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο FREZYLAC MOMMY 

που φρόντισε εγκύους και θηλάζουσες, τις μανούλες, για δύο πια η φροντίδα, 

καταλαβαίνετε, θρεπτικό γάλα σε σκόνη, ωφέλιμη διατροφική επιλογή, κατάλληλο 

κατά το χρόνο που προηγείται της κύησης, κατά την εγκυμοσύνη και κατά τον 

θηλασμό με σπουδαία διατροφική αξία, χωρίς συντηρητικά, χωρίς ζάχαρη και με 

υπέροχη γεύση βανίλιας. FREZYLAC MOMMY ήταν στην παρέα μας. 

14:16:24 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΊΝΗ C ΚΑΙ ΕΧΙΝΑΚΕΑ 

LANES 

Για να είμαστε καλά και να κάνουμε τις βόλτες μας ένεκα τα Χριστούγεννα, πρέπει 

να αποφύγουμε τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Μπες και μία φαρμακείο ρε παιδί 

μου. Όλο τα λούσια κοιτάς. Βιταμίνη C και Εχινάκεα Lanes με 3 ευρώ και 90 λεπτά. 

Και άσε την μαμά να σε κυνηγάει με την ζακέτα, άσ’ την να lanes. 

14:40:30 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΊΝΗ LANES 

Πώς θα αντέξουμε τόσες υποχρεώσεις, παιδιά; Πώς θα ανταποκριθούμε στις 

προσκλήσεις; Λέω να πάρουμε αναβράζουσα πολυβιταμίνη Lanes με υπέροχη γεύση 

φρούτων. Ενέργεια, τόνωση, πνευματική διαύγεια. Καλύπτει και τις διατροφικές μας 

ανάγκες γιατί ένεκα το τρέξιμο δεν προλαβαίνουμε να τρώμε και πάντα υγιεινά. Εγώ 

σου το έχω πει να παίρνεις το ταπεράκι μαζί σου αλλά δεν ακούς, τρως junk food. 

Οπότε, αναβράζουσα βιταμίνη Lanes, και άσε την μαμά να lanes….. 

14:53:01 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

AGRINO BISTROT ΠΙΛΑΦΙ 

Να σας στείλουμε στα Ζαγοροχώρια και στο μαγευτικό Πάπιγκο; Με ένα sms που 

κοστίζει 1 ευρώ και 23 λεπτά, ολόκληρο τριήμερο, μη σου πω για όλη την οικογένεια. 

Αφού έχει 2 διανυκτερεύσεις σε τετράκλινη επιπλωμένη πετρόχτιστη μεζονέτα. Μπες 

και δες τα  σπιτάκια. 5korfes.gr. Το Αgrino Βistrot. Η ελληνική αυτή εταιρία, το 

Agrino, σε στέλνει εκεί ταξίδι και σου χαρίζει και ένα ολόκληρο καλάθι με προϊόντα 

Agrino. Γράψτε στο sms γιατί σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση, έξι παρά πέντε. 

Γράψτε g92, κενό, μια τοποθεσία προέλευσης οσπρίων Agrino, μια πόλη της 

Ελλάδας. Το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 54121. Για σκονάκι θα βρεις 

βοήθεια στο 5korfes.gr. Ή πάρε ρε παιδί μου, πάρε μια συσκευασία Agrino και 

διάβασε. 

15:02:42 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

SAINT GEORGE LYCABETUS HOTEL 

Ανάμεσα στα άλλα, έχω και ένα brunch για 2 σε ένα τέλειο σημείο της Αττικής. Θα 

σας στείλουμε εκεί, θα απολαύσετε το brunch σας και ποτήρι κρασί, 2 άτομα με 

μουσική Galaxy 92. Μετά τη μια θα είμαι εκεί στα decks στον τελευταίο όροφο, στο 

6ο με θέα την Ακρόπολη. Saint George Lycabetus Hotel στο Κολωνάκι, επιτέλους 

ευκαιρία να τα πούμε από κοντά μαζί. Αργότερα η κλήρωση για το brunch, θα γίνει 

τηλεφωνικά. 

15:18:53 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΊΝΗ C ΚΑΙ ΕΧΙΝΑΚΕΑ 

LANES 

Για να ξεχάσεις το κρυολόγημα και τις ιώσεις, βιταμίνη C και εχινάκεα Lanes από το 

φαρμακείο. Οκτώ διαφορετικά προϊόντα για την πρόληψη του κρυολογήματος που 

ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας και έχουν αντιοξειδωτική δράση. Και άσε την μαμά 

να lanes. 
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15:38:32 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ MEDI ΠΡΙΝΟΥ 

Για να κάνεις τους άλλους να σε θαυμάζουν πρέπει να ρίξουμε ένα συμμαζεματάκι 

βρε παιδιά, έρχονται Χριστούγεννα και δη η ανανέωση προσώπου είναι το πιο 

σημαντικό. Διότι λίγο τα ρούχα, λίγο τα παλτό κάπως θα καλύψουμε τις ατέλειες. Το 

μουτράκι όμως; Δεν μπορείς να πας με γυαλί ηλίου στο ρεβεγιόν. Λοιπόν, τα Medi 

Πρίνου μας δίνουν τέλειο δώρο για άντρες-γυναίκες η Suprime Gold Massage 

Therapy ενισχύει την λάμψη της επιδερμίδας και περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. 

Λοιπόν ακούστε: Μόνο οι 5 πρώτοι που θα μου τηλεφωνήσετε αυτήν την στιγμή εδώ 

στον Galaxy θα κερδίσετε τα εξής: αυτό το μασάζ που γίνεται με υπερσύγχρονη 

τεχνολογία συνδυαστικά με προϊόντα, λειαίνει και αναδομεί την επιφάνεια του 

δέρματος και δίνει λάμψη., Επίσης, θα εφαρμοστεί η πολυτελής μέθοδος beauty mist 

with chaviar με θαλάσσια βότανα, σπάνια έλαια και μαύρο χαβιάρι που θα γίνει με 

προϊόντα algoderm και θα κάνει λείανση ρυτίδων και επαναφορά του περιγράμματος 

του προσώπου. Συν ένα face check δωρεάν για να δεις τις ατέλειες αναλυτικά. Όλο το 

πακέτο είναι δώρο για τους 5 πρώτους. 2109959970 από τώρα. 

15:50:40 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ BOSCH HOME 

Σε ό,τι αφορά τα  δωράκια άμα θες να την βγάλεις δωρεάν, μπες λίγο στο Bosch 

Home Greece, κάνε like στην σελίδα της Bosch και μπορεί να της χαρίσεις ένα 

υπέροχο ψαλίδι για τα μαλλιά, λέμε τώρα, ή μια καφετιέρα Bosch Tassimo ή ένα 

ωραίο-υπερπαραγωγή σίδερο διότι 100 χρόνια Bosch στην Ελλάδα γιορτάζει με 100 

δώρα Bosch. Οπότε μέχρι τις 23 του Δεκέμβρη κάθε μέρα κάποιος κερδίζει και άμα 

το πεις και σε πέντε φίλους έχεις επιπλέον συμμετοχές. Έχεις Bosch; Δεν έχεις 

δικαιολογία.  

16:02:40 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΒΙΤΑΜΊΝΗ C ΚΑΙ ΕΧΙΝΑΚΕΑ 

LANES 

Αισθανόμαστε κάθε μέρα καλά γιατί παίρνουμε την βιταμίνη μας. Είναι Lanes και για 

να προλάβουμε τα συμπτώματα των κρυολογημάτων,  να κτίσουμε άμυνες βιταμίνη 

C και εχινάκεα Lanes από το φαρμακείο με 3 ευρώ και 90 λεπτά. 

16:21:18 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ BOSCH  

Για να τα σιδερώσουμε επίσης θα έχουμε το ατμοσίδερο DA 70 Sense-6 από την 

Bosch. Για να μην τα καίμε κιόλας, κατάλαβες; Διότι είδες το τυπάκι το άσχετο. Του 

έδωσαν ένα DA 70 Sense-6 και δεν το έκαψε το ρούχο και ας ήταν άσχετος. Γιατί 

έχει 3 ρυθμίσεις. I-temp αναγνωρίζει τα υφάσματα και αλλάζει διάθεση, anti-shine 

για να αποφεύγεις τις γυαλάδες στα σκουρόχρωμα και sensor secure. Το αφήνεις το 

σίδερο, το ξεχνάς ακόμη και πάνω στο ρούχο; Σβήνει από μόνο του. Δεν έχεις 

δικαιολογία όταν έχεις Bosch. Είσαι το αφεντικό. 

16:36:40 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ MEDI ΠΡΙΝΟΥ 

Το μούτρο όμως μπορούμε να το φτιάξουμε και μάλιστα δωρεάν. Λοιπόν, σας θέλω 

γρήγορους. Και οι άντρες μπορούν. Η αντιγήρανση βρε παιδί μου σε κάνει πιο 

γοητευτικό, λέμε τώρα. Με γκρίζο κρόταφο και το πρόσωπο χωρίς πολλές ρυτίδες, 

λέει. Ρίτσαρντ Γκιρ ένα πράγμα. Λοιπόν μόνο οι 5 πρώτοι που θα μου τηλεφωνήσετε 

αυτήν την στιγμή στον Galaxy θα πάτε στα Medi Πρίνου που το γιορτάζουν για τα 45 

χρόνια και θα κάνετε τα εξής, τέλειο: την suprime gold massage θεραπεία η οποία 

είναι gold πραγματικό, έτσι; Φέρνει απαλότητα και ελαστικότητα στην επιδερμίδα με 

υπερσύγχρονη τεχνολογία και μοναδικά προϊόντα. Επίσης, θα έχετε δωρεάν την 

πρωτοποριακή θεραπεία beauty mist with chaviar με θαλάσσια βότανα, σπάνια έλαια 

και μαύρο χαβιάρι που διεισδύονται στην επιδερμίδα με ειδική τεχνολογία και 

λειαίνουν ρυτίδες με προϊόντα algoderm, επαναφέρουν το περίγραμμα του προσώπου 
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και κάνουν flash το δέρμα. Λοιπόν, οι 5 πρώτοι το έχουν δωρεάν. 2109959970 από 

τώρα. 

 

 

16:53:26 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ AGRINO BISTROT ΠΙΛΑΦΙ 

Σε ό, τι αφορά το κυρίως πιάτο, πετάμε στην κατσαρόλα ένα agrino ριζότο bistrot 

τέλειο, αυτό με κομμάτια ολόκληρης τρούφας είναι όλα τα λεφτά. Γίνεται σε 14 

λεπτά μόνο με την προσθήκη νερού που βάζεις και μια κουταλίτσα βούτυρο, τρίβεις 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω και φλοίδες παρμεζάνας και σε ρωτάνε όλοι πού 

έκανες σπουδές μαγειρικής. Argino Bistrot από τα ράφια του σούπερ μάρκετ με 2 και 

50. Αφορμή για γιορτή και για εκδρομή. 

17:24:45 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ AGRINO BISTROT ΠΙΛΑΦΙ 

(προηγείται συνταγή για ρεβυθοκεφτέδες): Βάλ’ τα σε απορροφητικό χαρτί για να μη 

γίνουν βαριά και συνδύασέ τα με πιλάφι αραμπιάτα Agrino Bistrot. Έτοιμο σε 10 

λεπτά μόνο με την προσθήκη νερού. Αυτό το πιλάφι με την πικάντικη γεύση από τα 

Agrino Bistrot με 2 και 20 από τα σούπερ μάρκετ θα σε απογειώσει. Agrino Bistrot! 

Αφορμή για γιορτή. 

17:38:18 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

SAINT GEORGE LYCABETUS HOTEL 

Για έναν από εσάς μαζί με  κάποιον φίλο ή το άλλο του μισό θα τον στείλουμε στο  

Saint George Lycabetus να πιεί τον καφέ του και να έχει και ένα υπερπαραγωγή 

brunch, αυτήν την Κυριακή, δώρο από τον  Galaxy 92. Για την ιστορία να πω ότι θα 

είμαι  στα decks και οι μουσικές θα είναι Galaxy-ακές με πολλές-πολλές 

χριστουγεννιάτικες δόσεις. Εκεί στο 6ο στο Κολωνάκι με θέα την Ακρόπολη. 

Υπερπαραγωγή ο μπουφές και 2 ποτήρια κρασί, η 3η γραμμή κερδίζει. 2109959970 

17:50:00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ BOSCH HOME 

Και εμείς εδώ στον Galaxy 92, βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Λοιπόν, για να 

δεις το ποτήρι σου μισογεμάτο με εσπρέσσο από Tassimo, σου αρέσει; Για μπες λίγο 

στην σελίδα της Bosch: www.bosch-home.gr και μάθε για τον διαγωνισμό της. Μέχρι 

τις 23 του Δεκέμβρη 100 ηλεκτρικές συσκευές, δικές σας. Για τα 100 χρόνια Bosch. 

Κάντε like και στην σελίδα της στο facebook και κερδίστε. Βosch home Greece και 

προχωράμε.  

18:44:00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ BOSCH HOME 

Την Κυριακή έχουμε και ένα φοβερό πάρτυ στο Μπονζάι στο Κολωνάκι. Εκεί θα 

είναι καλεσμένος ο δικός μας Θάνος Μαγδαληνός που σημαίνει ότι αν έχεις όρεξη να 

πας ποζάτος στο μπαρ δεν θα περάσεις καλά γιατί οι υπόλοιποι θα χορεύουν δίπλα 

σου. Με Galaxy Classic Hits  και φυσικά όλες τις μεγάλες mainstream επιτυχίες από 

τις 9 και όσο αντέξουμε. Το Μπονζάι είναι Σκουφά 73 στο Κολωνάκι και έχω για 

εσάς τώρα πέντε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Στο 2109959970 οι 5 πρώτοι από μια 

διπλή πρόσκληση τώρα. 2109959970, καλή επιτυχία. 

18:56:20 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

AVENUE MALL 

Να περάσουμε και από το εμπορικό κέντρο Avenue γιατί τρέχει ένα μοναδικό 

πρόγραμμα εκδηλώσεων με κέντρο το βιβλίο θα έχετε την δυνατότητα να 

ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο γεμάτο με βιβλία και να συναντήσετε κάποιους 

από τους αγαπημένους σας συγγραφείς από κοντά τις επόμενες ημέρες. Για 

περισσότερα, avenuemall.gr. 

19:04:35 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

http://www.bosch-home.gr/
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Κάνουμε και πλάνο για την επόμενη βδομάδα, 4 με 8 του μήνα να κάνουμε ένα 

πέρασμα από την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών για να απολαύσουμε μια μουσική 

παράσταση που είναι κατάλληλη και για μικρούς και για μεγάλους. «Οι μύθοι του 

Αισώπου»  του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ένα ορχηστρικό έργο με τραγουδιστές και 

αφηγητή. Ό, τι πρέπει όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για εμάς. Κλείνουμε τα 

εισιτήριά μας για να ζήσουμε το παραμύθι στο sgt.gr  

19:41:20 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ STANDUP COMEDY ΣΤΟ HALF NOTE  

Ισοπεδωτικός standup comedian είναι ο Σύλλας Σεραφείμ, δεν χαρίζεται σε κανέναν 

και σε τίποτα. «Οδηγίες κρίσης μέρος δεύτερον» με την υποστήριξη του Galaxy 92 

στο Half Note για όλα όσα δεν θα ακούσετε ποτέ στην τηλεόραση. Είναι για αύριο οι 

διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου στο 2109959970 και αν θυμάμαι καλά 

είναι η τελευταία του εμφάνιση. Οι 5 πρώτοι κερδίζετε από μια διπλή πρόσκληση 

τώρα. 2109959970, καλή επιτυχία. 

20:19:40 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

Τρέχουνε πολλά πράγματα στην πρωτεύουσα το σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα 

περάσουμε από την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών γιατί έχει ένα ολοήμερο αφιέρωμα 

στον ιταλό συνθέτη Λουτζιάνο Μπέριο μη το χάσετε. Δήλωνε πως η μουσική είναι η 

επιθυμία των επιθυμιών, χαρακτηρίστηκε πατέρας της ηλεκτρονικής μουσικής και 

σίγουρα άφησε το αποτύπωμά του σε ό, τι σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως μουσική. 

Πρωτοπόρος και δεξιοτέχνης δημιούργησε μουσική δωματίου, όπερες, μεγάλα 

συμφωνικά έργα αλλά και ηλεκτρονική μουσική. Πάρτε πληροφορίες για το 

πρόγραμμα αλλά και για τα εισιτήριά σας, sgt.gr. 

20:41:40 ΑΝΑΦΟΡΑ  ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

PRIVILEGE CARD 

Θέλετε μια δωρεάν διανυκτέρευση σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία της privilege 

card; Όπως είναι το Ανεμώλια Resort στην Αράχωβα; Ή το Μerik Point στην 

Σαντορίνη; Θέλετε να έχετε εκπτώσεις στα γεύματά σας στα εστιατόρια Πρυτανείο, 

Αλταμίρα και Food Mafia; www.privilegecard.gr, συμπληρώνετε την αίτηση 

εγγραφής μέλους για το μοναδικό VIP Business Club και να αναγράψετε g92 μπορεί 

να κερδίσετε μια δωρεάν συνδρομή μέλους την Τρίτη άλλη μια κλήρωση από αυτήν 

εδώ την εκπομπή. 

20:43:35 ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» 

Στο 2109959970 οι δυο πρώτοι έτσι γρήγορα και απλά από μια διπλή πρόσκληση για 

την βραδινή του Σαββάτου, για αύριο. Δυο διπλές προσκλήσεις τώρα, 2109959970, 

καλή επιτυχία. 

20:54:52 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LES CHARMS ΗΟΜΜΕ: 

Αυτόν τον διαγωνισμό τον ζήλεψα μπορώ να σας πω. Γιατί δεν δίνουμε συχνά 

δωροεπιταγή αξίας 300 ευρώ από το κατάστημα Les charms homme στο Χολαργό. 

Ένα κατάστημα το οποίο έχει τα πάντα για τον άντρα. Ήξερα όμως από την αρχή ότι 

δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πάρω μέρος. Διαγωνισμός για τα αγόρια της παρέας 

και για τα κορίτσια που λατρεύουν τους άντρες. Στείλατε τις συμμετοχές σας, τις 

συγκεντρώσαμε, κάναμε την κλήρωση μάλιστα για τον μήνα Δεκέμβριο το 

κατάστημα σας χαρίζει τον ΦΠΑ που σημαίνει ότι είναι ό, τι πρέπει για τα δώρα των 

Χριστουγέννων. Έχει φοβερές εταιρίες σε ρούχα, υποδήματα, εσώρουχα. Les charms 

homme στο Χολαργό, Περικλέους 56. Κάναμε την κλήρωση και ο τυχερός άντρας 

είναι, από ό, τι είδα οι περισσότερες συμμετοχές ήταν από άντρες, προβλεπόμενο, 

http://www.privilegecard.gr/
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είναι ο κύριος Δημήτρης Τουζλούδης το κινητό του λήγει στο 394 Συγχαρητήρια 

Δημήτρη, δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις. 

 

 

Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων 

διαφημίστηκαν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας τηλεφωνίας «ON 

TELECOMS», της εταιρείας «COTROEN», των ρινικών ταινιών «BREATH 

RIGHT», του καταςτήματος «LES CHARMS FEMMES», του γάλατος για εγκύους 

«FREZYLAC MOMMY», των προϊόντων βιταμινών της «LANES”, των υπηρεσιών 

περιποίησης προσώπου της εταιρείας «MEDI ΠΡΙΝΟΥ», των οικιακών προϊόντων 

της εταιρείας «BOSCH», του πιλαφιού «AGRINO BISTROT» και της εκπτωτικής 

κάρτας «PRIVILEGE CARD», κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του 

νόμου κατά την οποία η διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να 

διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση 

ακουστικών μέσων επισήμανσης. Ενδεικτικό είναι ότι οι ως άνω διαφημίσεις έγιναν 

κατ’ επανάληψη. Εν όψει του ότι οι ως άνω διαφημίσεις προβλήθηκαν άνευ 

ακουστικής επισημάνσεως, πρόδηλον είναι ότι έγιναν συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν 

παρανόμως.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ως άνω πραγματικά περιστατικά συγκροτούν εκτροπή, 

τόσο κατά τις διατάξεις του Πρ. Δ/τος 100/2000, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή 

της παρούσης αποφάσεως, όσο και κατά τις αναλογικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις 

των άρθρων 10 παρ. 1 στ. α και 20 παρ. 1 του Πρ. Δ/τος 109/2010 (ΣτΕ αποφ. 

4547/2014), κατά τις οποίες οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να 

αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες και απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ενώ εξάλλου η τηλεοπτική διαφήμιση και 

η τηλεπώληση πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και σαφώς διακριτές από το 

συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος δια ακουστικών μέσων. Ο ισχυρισμός 

του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ότι δεν πρόκειται περί 

συγκεκαλυμμένων διαφημίσεων αλλά περί ενημερώσεως των ακροατών κατά τη 

διάρκεια της ψυχαγωγικής εκπομπής είναι αβάσιμος, διότι αν ήταν απλή ενημέρωση 

δε θα γινόταν με επανειλημμένη αναφορά στα ως άνω προϊόντα και στις επιχειρήσεις 

παραγωγής αυτών.   

 

Πλέον τούτου, ο ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε μήνυμα για αποστολή sms από το 

κοινό με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμό σχετικό με το πιλάφι «AGRINO 

BISTROT, χωρίς να αναφέρεται το κόστος αποστολής του μηνύματος ούτε ανά 

λεπτό, ούτε ανά μήνυμα, παρά την εκ του άρθρου 4 παρ. 6 του 578/29 Κώδικα 

Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης της ΕΕΤΤ 

υποχρέωση των ραδιοφωνικών σταθμών να δηλώνουν σε κάθε προωθητικό υλικό 

σαφή περιγραφή της χρέωσης, και ιδίως, κατά περίπτωση, την τιμολόγηση ανά 

μήνυμα, το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας και το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Για 

τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η 

διοικητική κύρωση του προστίμου.  

 

Λαμβανομένης υπόψη των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, της βαρύτητος 

της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις 
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αποφάσεις 127/6.3.2007, 357/29.9.2014 διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το 

εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των  3.000 ευρώ.  

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

 

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 

GALAXY 92 FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 

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 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε., που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 6, με Α.Φ.Μ. 095391458, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

2. Του Γεωργάκη Σταύρου του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 011087710, Δ.Ο.Υ. 

Ηλιούπολης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

 

 

   Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 2α Μαρτίου 2015, καθαρογράφτηκε και 

δημοσιεύθηκε κατά την 26η Μαρτίου 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 
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