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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 125/17.3.2015
Σήμερα ημέρα Τρίτη 17 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, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.
Ιστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ
ΣΠΟΡ FM) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΜΜΕ ΑΕ),
ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 3η Μαρτίου 2015.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
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. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο επιτρέπεται η
χορηγία προγραμμάτων εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι. Αναγνωρίζονται με
σαφήνεια ως προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από το όνομα ή το
λογότυπο του χορηγού που εμφανίζεται στη αρχή ή και στο τέλος των
προγραμμάτων. 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 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. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι
παρουσιαστές των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών δεν πρέπει να
παρακινούν στην αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή
τρίτων, ιδίως με συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά τα προϊόντα ή σε αυτές τις
υπηρεσίες.
ΙV. Το άρθρο 11, παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η
χορηγία σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.
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V. 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.
VΙ. 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
VΙI. 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 ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM) Νομού
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ,
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΜΜΕ ΑΕ), του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως, από cd που απέστειλε στη υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός
σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
Αρχείο 05:00– 06:00
Ένδειξη αρχείου 0:07΄:25΄΄ ως 0:08΄:01΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Α πριν πριν πάμε σε φίλο γράφετε super αφήνετε κενό
ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 19000 και πάλι.. δύο φιλαράκια θα πάρουν τις
κουτάρες τους με τα γλυκά από το ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ, δηλαδή στην Πειραιώς 67 και
Δωδεκανήσου, είτε στην… θα δούμε θα δούμε μέχρι το τέλος θα πούμε από πού, είτε
στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 299 απέναντι από την Παναγίτσα. Από τώρα μέχρι τις
επτά πάρα πέντε γράφετε super αφήνετε κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο
19000. Να πάμε στον πρώτο φίλο! Ναι…».
Αρχείο 05:00– 06:00
Ένδειξη αρχείου 0:15΄:53΄΄ ως 0:16΄:14΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός:
Λοιπόν είπαμε γράφετε super αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο
19000, για τα γλυκάκια στο ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ! Επτά παρά πέντε θα κάνουμε την
κληρωσούλα! Καλημέρα, δάσκαλε θα μου πεις τους χθεσινούς νικητές του
ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟΥ, που να θυμάμαι μωρέ τώρα...».
Αρχείο 05:00– 06:00
Ένδειξη αρχείου 0:26΄:47΄΄ ως 0:27΄:19΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν γράφετε super, στο κινητό σας αφήνετε κενό
ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 19000, για δύο κουτάρες δια έκαστον, από δύο
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φίλους που θα κληρωθούν όπως και χθες για τον ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ, είτε στον
Πειραιά είτε στη Βουλιαγμένης 299. Βεβαίως επίσης μαζί μας έχουμε πει, ναι είναι το
ΜΠΥΡΑΚΙ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 74 στο Μοσχάτο, με τις υπέροχες γεύσεις και τις
υπέροχες μπύρες και βεβαίως το ΚΑΣΤΡΑΚΙ, εκεί στη Δραπετσώνα πίσω από το
κλειστό της Δραπετσώνας με την όμορφη θέα και ..(η λέξη δεν ακούγεται καλά)
καφεδάκι κ.τ.λ., διαλλειματάκι και φύγαμε!».
Αρχείο 0:06– 0:07
Ένδειξη αρχείου 0:27΄:56΄΄ ως 0:28΄:25΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν γράφετε super, περίμενε μισό λεπτό
Μπουλάκη, γράφετε super, αφήνετε κενό ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 19000,
δύο κουτάρες γλυκά έκαστος για δύο φίλους ή φίλες από τον ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ είτε
στον Πειραιά που είναι Πειραιώς και Δωδεκανήσου, είτε στο μαγαζί το καινούργιο
που είναι ο ναός της αμαρτωλής γεύσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 299 απέναντι
από την Παναγίτσα».
Αρχείο 0:06– 0:07
Ένδειξη αρχείου 0:58΄:53΄΄ ως 0:59΄:18΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν τα μαγαζιά είναι είπαμε στην Πειραιώς,
Πειραιώς 67 και Δωδεκανήσου ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ και βεβαίως Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 299 απέναντι από την Παναγίτσα. ΜΕΛΙΣΤΑΛΑΚΤΟ. Βεβαίως πάντα
μαζί μας και το ΜΠΥΡΑΚΙ Χρυσοστόμου Σμύρνης 74, εκεί πέρα στο Μοσχάτο και
βεβαίως το ΚΑΣΤΡΑΚΙ στη Δραπετσώνα πίσω από το κλειστό».
Αρχείο 0:07– 0:08
Ένδειξη αρχείου 0:16΄:23΄΄ ως 0:17΄:31΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Μαζί μας πάντα και το 11850, 11850, ο Βαγγέλης είναι
πάντα συντροφιά μας εδώ και πολλά χρόνια, μας στηρίζει και εμείς τον στηρίζουμε
όσο μπορούμε, λοιπόν.. όποτε κάτσει δηλαδή.. 11850, γιατί για να στηρίξεις έναν
Βαγγέλη είναι και λίγο δύσκολο, έτσι δεν είναι; Ο Βαγγέλης είναι αυτοσυντήρητος,
είναι αυτοστήριχτος, είναι.. είναι one man show! Φαντάζομαι θα κατεβαίνει για
μάθημα τώρα.. Λοιπόν 11850 ότι τηλέφωνο και εάν χρειαστείτε, το 11850 σας το
βρίσκει άμεσα και σας συνδέει κιόλας μ’ αυτόν.. τα παιδιά εκεί είναι
εξυπηρετικότατα, ευγενέστατα, λοιπόν και για το δημόσιο και για επαγγελματίες,
λοιπόν αλλαγές στους φόρους λέει για ένα εκατομμύριο επαγγελματίες, καλά…
Λοιπόν και για έκτακτες ανάγκες και για διασκέδαση, για διακοπές ότι κι αν
χρειαστείτε 11850. Και Markus roles σπιρουλίνα, τη βρίσκετε στα φαρμακεία τη
φέρνει η Ροδάρι Αγγέλικα, ότι καλύτερο για την υγεία μας για αντοχή κάθε μέρα, για
ενέργεια, είναι φυσική πηγή βιταμινών, μετάλλων 100% απ’ την καλύτερη στον
κόσμο! Markus roles σπιρουλίνα, στα φαρμακεία».
Αρχείο 0:07– 0:08
Ένδειξη αρχείου 0:43΄:16΄΄ ως 0:44΄:26΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Εκεί στην Αλίμου παιδιά στην Αργυρούπολη είναι ο
Μπουρμάς service το Volkswagen σας χρειάζεται πάντα το καλύτερο service και πιο
οικονομικό φυσικά εννοείται γι’ αυτό θα πρέπει να πάτε στον Μπουρμά, ένα από τα
παλαιότερα εξουσιοδοτημένα συνεργεία Volkswagen, θα βρείτε ανθρώπους με
εμπειρία στα μοντέλα Volkswagen, απ’ το ΄67 παρακαλώ και υπό την εποπτεία του
εξειδικευμένου μηχανικού Αντώνη Μπουρμά. Είναι τεχνικοί με σπουδές
μηχανολογίας και υψηλότατη τεχνική κατάρτιση. Υπάρχει και δωρεάν χειμερινός
έλεγχος και φυσικά οι χαμηλότερες τιμές στο δίκτυο και με γνήσια ανταλλακτικά,
όχι πας αλλού και τα’ αφήνεις το αυτοκίνητο και το παίρνεις με τα ίδια ανταλλακτικά
και καλά σε χρεώνουν με καινούρια.. Μπουρμάς service στη Λεωφόρο Αλίμου 89, τα
τηλέφωνα είναι 210 9955157, 9955157 και 9932111, φυσικά θα μιλήσετε και με τον
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ίδιο τον Αντώνη, έτσι! Και στη σελίδα Αντώνιος Άγγελος Μπουρμάς στο facebook
απλά πληκτρολογείς Αντώνιος Άγγελος Μπουρμάς στην αναζήτηση. Μπουρμάς
service λοιπόν, εκεί όπου ασχολούνται με το αυτοκίνητό σας σαν να είναι δικό τους!
Γιατί τους ενδιαφέρει».
Αρχείο 0:07– 0:08
Ένδειξη αρχείου 0:57΄:29΄΄ ως 0:57΄:54΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Βασιλικός πολτός ΕΛΟΒΑΡΗ! Αν οι υποχρεώσεις τις
καθημερινότητας σας έχουν καταβάλει επιλέξτε τον βασιλικό πολτό ΕΛΟΒΑΡΗ,
καταπολεμήστε την αδυναμία, τονώστε το σώμα σας, το πνεύμα σας,
αναζωογονηθείτε άμεσα. Ιδανικός για κάθε ηλικία ο βασιλικός πολτός ΕΛΟΒΑΡΗ,
μπορεί να βρεθεί σε φαρμακεία και καταστήματα βιολογικών προϊόντων από την
ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ, βασιλικός πολτός!».
Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:21΄:42΄΄ ως 0:22΄:18΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Breath Right! Για κρυολόγημα, για βουλωμένη
μυτίτσα, να μην ταλαιπωρείστε, να μην εκνευρίζεστε, να μην κοιμάστε άσχημα, η
Breath Right και οι ρινικές ταινίες έρχονται να σας δώσουν τη λύση! Έξυπνες ρινικές
ταινίες Breath Right, ανοίγουν τους αεραγωγούς της μύτης, βελτιώνουν τη ροή του
αέρος κατά 31%, ανακουφίζουν από τη ρινική συμφόρηση και επειδή είναι και χωρίς
φάρμακα μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε κ με οποιοδήποτε φάρμακο παίρνετε.
Υπάρχουν και για παιδιά ρινικές ταινίες Breath Right, σε νέα πιο μοντέρνα
συσκευασία τις βρίσκετε στα φαρμακεία! Για να αναπνέετε καλύτερα και να
κοιμάστε καλύτερα».
Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:23΄:27΄΄ ως 0:23΄:39΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Rigersi casino mont parnes! Κάνει την ανατροπή στα
κέρδη, κίνημα κερδίζω! Έξτρα τζακ-ποτ, συναρπαστικές κληρώσεις με αριθμούς,
φαγητό ή σνακ, ποτό και παιχνίδι μόνο από 8 ευρώ παρακαλώ, μόνο από 8 ευρώ! Στο
Rigersi casino mont parnes».
Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:25΄:29΄΄ ως 0:25΄:54΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός1 : «Ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά στη Γλυφάδα
στο ..» (δεν ακούγεται πολύ καλά)
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «ναι»
Ραδιοφωνικός παραγωγός1 : και την ώρα που ξεκινάω λέω δεν πάω να φάω και ένα
κομμάτι πίτσα! Έχεις πάει; Θα σε πάω μια μέρα σ’ ένα μαγαζί στον Πειραιά να φας
πίτσα, έλα να σου πω, το κομμάτι της πίτσας είναι σαν το τραπέζι! Το κομμάτι
μιλάμε..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Το κομμάτι;»
Ραδιοφωνικός παραγωγός1 : (δεν ακούγεται πολύ καλά) ‘.. σαν το τραπέζι εδώ..»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Ατομικό δηλαδή που λέμε.. ένα κομμάτι για το
δρόμο»
Ραδιοφωνικός παραγωγός1 : «Φοβερό όμως και φθηνό και.. κόσμο ουρά!
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «μάλιστα.. πως λέγεται ο άνθρωπος;
Ραδιοφωνικός παραγωγός1 : «ε;»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Θυμάσαι πως λέγεται;»
Ραδιοφωνικός παραγωγός1 : «μμμ.. SUTEKA; SUTEKA!
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Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:26΄:30΄΄ ως 0:26΄:50΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Για το με το free to go που έχεις 200 λεπτά προς όλα τα
δίκτυα, μόνο με 5 ευρώ συνηθίζεις να μιλάς συνέχεια, αλλά και να σταματήσει κάτι
μπαίνεις στο free to go.gr και με μόνο 2 ευρώ επιπλέον, ενεργοποιείς έξτρα χρόνο
ομιλίας σε.. (δεν ακούγεται καλά) megabytes. Έτσι απλά! Και με κάθε logins στο free
to go.gr κερδίζεις ακόμα περισσότερα!
Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:41΄:45΄΄ ως 0:42΄:34΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Δώστε λίγο βάση σε αυτό που θα σας πω τώρα.. Απόψε
στις 7, η Ελένη Ψαράκη Μοσχογιάννη θα παρουσιάσει συλλογή κοσμημάτων της στο
χώρο τέχνης piccolo gallery στο Λαύριο. Οι απλές φόρμες με στοιχεία γλυπτικής και
η αφαιρετική άποψη για την τέχνη χαρακτηρίζουν τη δουλειά της δημιουργού. Η
Ελένη Ψαράκη σπούδασε εφαρμοσμένες τέχνες στη Βακαλό και τα τελευταία 10
χρόνια ασχολείται με το σχεδιασμό και την κατασκευή κοσμημάτων. Να πούμε ότι η
έκθεση θα διαρκέσει 3 ημέρες και η piccolo gallery είναι Μουσουργού
Μημητροπούλου 49-51 στο Λαύριο, στο εμπορικό κέντρο Βαλή! Απόψε ξανά λέω
στις 7 η ώρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, συλλογή κοσμημάτων στο χώρο τέχνης piccolo
gallery στο Λαύριο».
Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:43 ΄:40΄΄ ως 0:49΄:09΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν Κωτσόβολος! Γιατί αν χάλασε η τηλεόρασή
σας ή το λάπτοπ ή το παλιό πλυντήριο ότι κι αν έχει χαλάσει, εσείς δεν πρέπει να
χαλιόσαστε! Γιατί θα σας το φτιάξει ο Κωτσόβολος που έχει το support 360 ακριβώς
γι’ αυτό το σκοπό, για να επισκευάζει κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή απ’
όπου κι αν την πήρατε όποτε κι αν την πήρατε! Κωτσόβολος support 360!» (η
συζήτηση συνεχίζεται λίγο ακόμα, όπου αναφέρεται πάλι ο Κωτσόβολος).
Αρχείο 0:08– 0:09
Ένδειξη αρχείου 0:52΄:47΄΄ ως 0:52΄:55΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: Αναφέρει 2-3 φορές τη λέξη sport day, που είναι
εφημερίδα.
Επισημαίνεται ότι μέχρι το τέλος της ώρας γίνεται αναφορά στα εξής προϊόντα και
υπηρεσίες: ΦΙΛ ΓΚΟΥΝΤ, WIND και FREE TO GO CINEMA.
Αρχείο 0:9– 0:10
Ένδειξη αρχείου 0:19΄:24΄΄ ως 0:20΄:39΄΄
Γίνεται αναφορά στα εξής προϊόντα και Υπηρεσίες: FREE TO GO CINEMA καθώς
και στο RIGERSI CASINO MONT PARNES, BENETH (στη Νέα Ερυθραία).
Αρχείο 0:9– 0:10
Ένδειξη αρχείου 0:27΄:14΄΄ ως 0:27΄:40΄΄
Πρόκειται για διαγωνισμό.
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Γράφετε SPORT FM σε μήνυμα! Γράφετε SPORT FM
αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο αφήνετε κενό, γράφετε PASIONAL και
στέλνετε το μήνυμά σας στο 19000, μέχρι τις 10 πάρα 5 μπορείτε να στέλνετε
μηνύματα, ένας τυχερός ή μία τυχερή θα πάρει σήμερα την παρέα του 4 άτομα θα
είναι συνολικά, άλλους 3 δηλαδή, το κορίτσι του και ένα ζευγάρι φιλικό και θα πάτε
στο PASIONAL στη Φιλοθέη, θύμισέ μου ακριβώς τη διεύθυνση Γιώργο
Χορηγός (Γιώργος, ο ιδιοκτήτης από τηλεφωνική γραμμή): «Καποδιστρίου 64, στη
Φιλοθέη..».

5

ΑΔΑ: 7ΑΗΜΙΜΕ-ΞΚΜ

Αρχείο 0:9– 0:10
Ένδειξη αρχείου 0:36΄:25΄΄ ως 0:39΄:22΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά για το διαγωνισμό στο εστιατόριο PASIONAL στη Φιλοθέη.
Επίσης γίνεται αναφορά στις εξής υπηρεσίες και προϊόντα: WIND ως χορηγός, για
το FREE TO GO, καθώς RIGERSI CASINO MONT PARNES, στις ρινικές ταινίες
BREATH RIGHT, στο σέρβις Volkswagen, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ στην
Αργυρούπολη και στην εφημερίδα SPORTDAY.
Αρχείο 0:9– 0:10
Ένδειξη αρχείου 0:50΄:03΄΄ ως 0:53΄:58΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της
τηλεφωνικής μας γραμμής την κα Έλενα Δούκα απ’ τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ.
ΕΛΕΝΑ ΔΟΥΚΑ: «Καλημέρα κ. Θαναηλάκη»
Ραδιοφωνικό παραγωγός: …………
Γίνεται αναφορά για το Χριστουγεννιάτικο bazaar των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΔΟΥΚΑ και των αθλητικών δραστηριοτήτων, στους οποίους μπορούν να μετέχουν
μαθητές του σχολείου και τρίτοι.
Αρχείο 0:9– 0:10
Ένδειξη αρχείου 0:54΄:47΄΄ ως 0:55΄:09΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά για μια κλήρωση για το εστιατόρια PASIONAL.
Αρχείο 0:10– 0:11
Ένδειξη αρχείου 0:14΄:33΄΄ ως 0:15΄:20΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Και επίσης μαζί μας ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εσείς αν είστε
έτοιμοι να περάσετε πλέον σε ένα επόμενο στάδιο, όπως έχει περάσει ο Τάκης για
παράδειγμα, στην επόμενη γενιά SMARTPHONE;S αν θέλετε να περάσετε εσείς,
τότε κάντε μια επίσκεψη σ’ ένα από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ξανά λέω μόνο
αν σκέφτεστε σοβαρά την αγορά ενός 4G SMARTPHONE, τότε θα ανακαλύψετε
πηγαίνοντας στον ΓΕΡΜΑΝΟ το LGG2 με έξυπνο πίσω πλήκτρο απ’ αυτό που θα
βάλουμε στο G.. (δεν ακούγεται καλά) κάποια στιγμή όταν θα βρούμε τον τρόπο, για
να αυξομειώνετε την ένταση εύκολα και να βγάζετε τα καλύτερα πορτραίτα με την
κάμερα των 13 megabixel και επίσης διαθέτει τετραπύρινο επεξεργαστή! Μπορείτε
να το αποκτήσετε μόνο στο ΓΕΡΜΑΝΟ με 599,90 ευρώ ή πολύ πολύ φθηνότερα και
αυτό σας προτείνουμε και εμείς, με σύνδεση στα προγράμματα COSMOTE
απεριόριστα!
Αρχείο 0:10– 0:11
Ένδειξη αρχείου 0:49΄:50΄΄ ως 0:50΄:06΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: «Και απ’ ότι διαβάζω και αυτό έχει πλάκα τώρα,
ετοιμάζουν στον ΠΑΟΚ να βγάλουν τσιγάρα «ΠΑΟΚ»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Έλα ρε!»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: «Ναι, ναι..!»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Όχι ρε!»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: «Εκτός από τα μπλουζάκια, τα φανελάκια, τα
σορτσάκια, ότι θες, τις φόρμες εν πάση περιπτώσει, θα έχουνε και τσιγάρα «ΠΑΟΚ»
τώρα!
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Προφανώς θα τα βγάλει η ΣΕΚΑΠ που έχει αγοράσει
ο Σαββίδης»
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: «Ναι..»
Αρχείο 0:11– 0:12
Ένδειξη αρχείου 0:09΄:41΄΄ ως 0:10΄:09΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά στο 4G SMARTPHONE LGG2, το ΓΕΡΜΑΝΟ και τα
προγράμματα COSMOTE.
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Αρχείο 0:11– 0:12
Ένδειξη αρχείου 0:21΄:47΄΄ ως 0:21΄:57΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν μαζί μας η δεύτερη ερώτηση εκπομπής όπως
κάθε μέρα είναι το COLLAGEN PROACTIVE, υγρό πόσιμο κολλαγόνο που
δημιουργεί υγιής αρθρώσεις, χαρίζει ακτινοβόλο δέρμα, δυναμώνει μαλλιά και νύχια
και γενικά φτιάχνει τη διάθεση!».
Αρχείο 0:11– 0:12
Ένδειξη αρχείου 0:38΄:58΄΄ ως 0:39΄:26΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν επιστρέψαμε 20 λεπτάκια πριν τις 12, σας
θυμίζω ότι εννέα στους δέκα Έλληνες δικαιούνται το επίδομα και μπορούν αν
εισπράξουν το 25% αυτού το επιδόματος προκαταβολικά, συνεπώς η τελική τιμή του
πετρελαίου να φτάσει κάτω από το ένα ευρώ, για περισσότερες λεπτομέρειες,
πληροφορίες, τέλος πάντων, ότι θέλετε να μάθετε μπορείτε να επισκεφθείτε το cp.gr
swepe.gr και να μάθετε περισσότερα από τον σύνδεσμο εταιρειών εμπορίας
πετρελαιοειδών.
Αρχείο 0:12– 0:13
Ένδειξη αρχείου 0:12΄:08΄΄ ως 0:14΄:12΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Χορηγός μας η COSMOTE, όπως συμβαίνει εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, η COSMOTE είναι δίπλα μας είναι στο πλευρό μας και μας
θυμίζει να σας θυμίζουμε διάφορα πράγματα, τα οποία τα ξέρετε πια πολύ καλά, τις
προηγούμενες μέρες μιλήσαμε πάρα πολύ για το πρόγραμμα COSMOTE STARTUP
που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, έχουμε πει πάρα πολλά για τα DEALS 4
YOU, αλλά έχουμε ξεχάσει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ότι δηλαδή, πρώτα
απ’ όλα η COSMOTE είναι μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία προσφέρει
προγράμματα συμβολαίου υπό το γενικό τίτλο COSMOTE απεριόριστα, στα οποία
μπορεί να βρει κανείς ότι ψάχνει στην καλύτερη τιμή της αγοράς αυτή τη στιγμή.
Καθώς πηγαίνουμε στα Χριστούγεννα υπάρχει μια προσφορά την οποία βλέπω εδώ
μπροστά μου και έχει να κάνει με τα προγράμματα συμβολαίου της COSMOTE τα
οποία ξεκινάνε από 20 ευρώ το μήνα και υπόσχονται απεριόριστη επικοινωνία. Σαν
να μη φτάνει αυτό, υπάρχει επιπλέον και η έκπτωση 20-40% στο πάγιο στην
περίπτωση που κάποιος έχει τη συσκευή του σε ένα οικογενειακό πακέτο. Μειώνει
πάρα πολύ δραστικά το κόστος επικοινωνίας η COSMOTE, σας δίνει τη δυνατότητα
να μιλάτε να λέτε οτιδήποτε, ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί το κινητό του όπως
θέλει, άλλος θέλει να συζητάει στη διαδρομή ξέρω ΄γω από το σπίτι μέχρι εδώ το
γραφείο, άλλος να σχολιάζει ή να κουτσομπολεύει τους πάντες, εν πάση περιπτώσει
αυτή η ανάγκη για μπλα – μπλα και για επικοινωνία, χάρη στην COSMOTE στοιχίζει
πλέον πολύ πολύ φθηνότερα. Εσείς βέβαια για να επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το 19000 στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας…».
Αρχείο 0:13– 0:14
Ένδειξη αρχείου 0:09΄:24΄΄ ως 0:09΄:42΄΄
Γίνεται αναφορά για την COSMOTE, ως χορηγός της εκπομπής και για το
COLLAGEN.
Αρχείο 0:13– 0:14
Ένδειξη αρχείου 0:12΄:00΄΄ ως 0:12΄:54΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά για την COSMOTE ως χορηγός της εκπομπής καθώς και για
τα προγράμματα της.
Αρχείο 0:13– 0:14
Ένδειξη αρχείου 0:58΄:35΄΄ ως 0:58΄:41΄΄
Ακούγεται: «Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της COSMOTE. COSMOTE, ο κόσμος
μας εσύ!».
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Αρχείο 0:14– 0:15
Ένδειξη αρχείου 0:29΄:42΄΄ ως 0:29΄:49΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Μικρή διακοπή για ένα σύντομο δελτίο πολιτικών
ειδήσεων και αμέσως μετά πάντα με την ευγενική χορηγία της VODAFONE τα
ξαναλέμε».
Αρχείο 0:15– 0:16
Ένδειξη αρχείου 0:28΄:47΄΄ ως 0:29΄:36΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός1: «Λοιπόν.. και σήμερα λοιπόν
ένα κουτί με
κουραμπιέδες και μελομακάρονα από τα ΗΠΕΙΡΟΣ που είναι στο Κερατσίνι, στο
Παλαιό Φάληρο, αλλά και εδώ στην Καλλιθέα, με πολύ φθηνές τιμές για όλα τα είδη
ζαχαροπλαστικής αλλά και αρτοποιίας, μαζί μας και τα BROTHER’S στον Πειραιά
με το καλύτερο χαρμάνι των Μπαρίστα, 210 4523263 το τηλέφωνο, 5 το πρωϊ με 7 το
απόγευμα».
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: «Μαζί μας και η ΕΛΛΑΣ ONLINE, τώρα όχι μόνο
μπορείς να μιλάς προς όλους, αλλά μπορείς να το κάνεις ακόμα πιο οικονομικά με τα
νέα προγράμματα HALL TABLE PLAY, ευέλικτα της ΕΛΛΑΣ ON LINE, έχεις στη
διάθεσή σου χρόνο ομιλίας έως και χίλια λεπτά, προς αστικά, υπεραστικά και κινητά,
καθώς και εικοσιτεσσάρι internet μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο
13844, στο wwwhall.gr ή σ’ ένα κατάστημα της VODAFONE!
Αρχείο 0:15– 0:16
Ένδειξη αρχείου 0:39΄:40΄΄ ως 0:40΄:18΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Σήμερα και πάλι σας δίνουμε Χριστουγεννιάτικ..
προσκλήσεις 19000 sport fm το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Christmas, για να
μπείτε στην κλήρωση για δέκα διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε σήμερα στο
τέλος της εκπομπής για το Σαββατοκύριακο αυτό στο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ EXPO, για
τη μεγάλη έκθεση, για το μεγάλο γεγονός Christmas World. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
EXPO λοιπόν με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές, παιδικές, στο χωριό του
Άη-Βασίλη για μια σειρά από πράγματα για τα παιδάκια αν θέλετε να πάτε στο 19000
sport fm κενό το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Christmas».
Αρχείο 0:15– 0:16
Ένδειξη αρχείου 0:57΄:32΄΄ ως 0:58΄:16΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Πάμε σιγά σιγά για να πιούμε το καφεδάκι μας στα
BROTHER’S στον Πειραιά, πέντε καταστήματα σε όλο τον Πειραιά, με καφέ που
έρχεται από την Βενετία τον Μπαρίστα και με λειτουργία από τις 5 η ώρα το πρωϊ
μέχρι τις 7 το απόγευμα, 210 4523263 το τηλέφωνο για την δικιά σας παραγγελία.
Μην ξεχνάτε τις προσκλήσεις για το ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ EXPO Christmas World στο
19000 sport fm κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Christmas και μην ξεχνάτε
και για τα κουραμπιεδομελομακάρονα από την ΗΠΕΙΡΟ, από το κατάστημα στο
Κερατσίνι, στην Καλλιθέα και στο Παλαιό Φάληρο με τις πιο φθηνές τιμές της
Αθήνας.
Αρχείο 0:15– 0:16
Ένδειξη αρχείου 0:58΄:41΄΄ ως 0:59΄:03΄΄
Γίνεται αναφορά στην υπηρεσία ΕΛΛΑΣ ON LINE και τα προγράμματα.
Αρχείο 0:16– 0:17
Ένδειξη αρχείου 0:25΄:25΄΄ ως 0:26΄:01΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Μαζί μας και το COLLAGEN PROACTIVE, υγρό
πόσιμο κολλαγόνο, δημιουργεί υγιής αρθρώσεις, χαρίζει ακτινοβόλο δέρμα,
δυναμώνει μαλλιά και νύχια, τώρα σε δύο υπέροχες γεύσεις λεμόνι και φράουλα,
συνιστάται σε όσους ταλαιπωρούνται από αρθριτικά προβλήματα, σε όσους θέλουν
να φρεσκάρουν και ν’ αναζωογονήσουν την επιδερμίδα τους, σε όσους ασκούνται
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συστηματικά σε άτομα που κάνουν καθιστική ζωή, σε άτομα υπέρβαρα, σε άτομα που
κάνουν δίαιτα γιατί αυξάνεται ο μεταβολισμός και βοηθάει στην αύξηση του
σωματικού βάρους και λίπους, δεν μιλάμε για φάρμακο, αλλά για ανώτερη ποιότητα
τροφής, μιλάμε για ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών και βιταμινών Β με μαγνήσιο και
πυρίτιο».
Αρχείο 0:16– 0:17
Ένδειξη αρχείου 0:48΄:34΄΄ ως 0:48΄:43΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν όσοι παίξανε κέρδισαν, θα του πάρει η
γραμματεία τηλέφωνο για τα Christmas, για το ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ EXPO, οκ για
πες..».
Αρχείο 0:16– 0:17
Ένδειξη αρχείου 0:52΄:26΄΄ ως 0:52΄:37΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Τα BROTHER’S με τον καλύτερο καφέ από την
Βενετία, τον Μπαρίστα, με το τηλέφωνο 4523263, 5 με 7 το απόγευμα, 5 το πρωϊ με
7 το απόγευμα».
Αρχείο 0:16– 0:17
Ένδειξη αρχείου 0:52΄:58΄΄ ως 0:53΄:32΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά στο υγρό πόσιμο κολλαγόνο COLLAGEN PROACTIVE και
στις ιδιότητές του.
Αρχείο 0:18– 0:19
Ένδειξη αρχείου 0:12΄:51΄΄ ως 0:13΄:04΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Αυτό που έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτά τα
3 διπλά εισιτήρια είναι να στείλετε ένα sms στο 19000, θα γράψετε spor fm, θα
αφήσετε ένα κενό, έπειτα το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε ένα από τα 3 διπλά
εισιτήρια που είναι προσφορά του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ».
Αρχείο 0:19– 0:20
Ένδειξη αρχείου 0:26΄:05΄΄ ως 0:26΄:35΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Τα SEVEN SPOTS και το gameover.gr σας
προσκαλούν να παίξετε πρώτοι με το play station 4 και να κερδίσετε απίστευτα δώρα
αύριο Σάββατο 30 Νοεμβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 η συντακτική ομάδα του
gameover θα βρίσκεται στο κατάστημα SEVEN SPOT Γαλατσίου, Λεωφόρος
Γαλατσίου 97-99 για να παρουσιάσει στο κοινό το νέο play station το play station 4,
να παίξει μαζί σας με όλα τα παιχνίδια που θα είναι διαθέσιμα κατά το λανσάρισμά
του και όχι μόνο, πολλές εκπλήξεις και δώρα σας περιμένουν στο κατάστημα SEVEN
SPOT Γαλατσίου στο πρώτο play station 4 event που γίνεται στην Ελλάδα».
Αρχείο 0:20– 0:21
Ένδειξη αρχείου 0:34΄:50΄΄ ως 0:35΄:23΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Υπάρχουν παραμύθια και παραμύθια και
πραγματικότητες και πραγματικότητες, γιατί ας πούμε η πραγματικότητα του
nova3play είναι πιο μαγική από κάθε σύγχρονο παραμύθι nova3play, μόνο με 29,90
το μήνα και απολαμβάνεις internet έως 24 mega pps τηλεφωνία και απεριόριστα
σταθερά και όλα τα κινητά με απλή αστική χρέωση και τηλεόραση με περισσότερα
από 250 κανάλια που θα μαγέψουν όλη την οικογένεια με ταινίες, αθλητικά, σειρές,
παιδικά, ντοκιμαντέρ και τώρα έρχεται με μία προσφορά παραμυθένια, μιλάς σε
κινητά ασταμάτητα με 5 ευρώ το μήνα επιπλέον, nova3play και ζεις ακόμα καλύτερα!
Στα καταστήματα forthnet όλα τα άλλα είναι παραμύθια, υπέροχοι μου δράκοι και
αθώα μου ξωτικά!».
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 00:6΄:55΄΄ ως 0:07΄:28΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά για το nova3play και τα καταστήματα της υπηρεσίας forthnet.
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Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:07΄:58΄΄ ως :08΄:39΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Καλά… λοιπόν κάτσε να πούμε τα σημαντικά ότι
μπορείτε να λάβετε μέρος και αυτή την εβδομάδα σ’ έναν διαγωνισμό για να έχετε
μία από τις 3 άδειες χρήσης για office 365 home premium, πως θα το κάνετε αυτό;
Θα στείλετε sms στο 19000 γράφοντας sportfm αφήνετε κενό τ’ ονοματεπώνυμό σας
θέλουμε τη λέξη Microsoft για να κερδίσετε μία από τις 3 άδειες χρήσης για το office
365 home premium. Υπενθυμίζω εγώ, ότι το office 365 home premium δεν είναι ένα
απλά ένα ακόμη office, αλλά προσφέρει όλα τα απαραίτητα καθημερινά εργαλεία και
σε απίστευτα οικονομική τιμή για να ισορροπούμε ιδανικά τις υποχρεώσεις και την
ψυχαγωγία μας και 60 λεπτά skype δωρεάν κάθε μήνα και 20 gigabyte επιπλέον
χωρητικότητας στο skype drive».
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:09΄:09΄΄ ως :10΄:03΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν εγώ θα πω ότι εκτός όλων των άλλων η
επικαιρότητα των ημερών φέρνει στο προσκήνιο το play station 4 τη νέα κονσόλα της
sony, το δεύτερο game φέστιβαλ λοιπόν είναι προ των πυλών, από 29 Νοεμβρίου έως
1 Δεκεμβρίου οι εγκαταστάσεις της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων μετατρέπονται
στον μεγαλύτερο gaming προορισμό! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και λίγο πριν την
επίσημη κυκλοφορία του στα καταστήματα λιανικής το play station 4 θα είναι
διαθέσιμο (…) επισκέπτες, εγκαινιάζοντας την επόμενη γενικά μηχανημάτων
οικιακής, ψηφιακής ψυχαγωγίας στο απόλυτο (…) event. Να πούμε ότι θα υπάρχουν
πάρα πολλά παιχνίδια από τις τωρινές κονσόλες και από τις επόμενες, πάνω από 100
games θα μοιραστούν ως δώρα, θα έχουμε διαγωνισμούς, θα έχουμε grand (…) 6, θα
έχουμε φόρμουλα 1 2013, θα έχουμε πάρα πολλά τουρνουά μέσα, η είσοδος για το
φεστιβάλ είναι 5 ευρώ, ξεκίνησε από σήμερα κλείνει σε περίπου σε πενήντα λεπτά τις
πύλες του για την πρώτη μέρα την Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το
πρωϊ έως τις 10 το βράδυ Τεχνόπολις, Δήμος Αθηναίων, Πειραιώς 100 στο Γκάζι,
μπορείτε να πάτε και με το μετρό και να δείτε όλα τα νέα παιχνίδια!».
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:10΄:22΄΄ ως :15΄:04΄΄
Γίνεται αναφορά σε μοντέλο του i-phone και στις πωλήσεις του στην Αμερική. Στο
play station 4 και 6, καθώς και σε άλλες συσκευές.
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:15΄:31΄΄ ως :20΄:46΄΄
Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τζαϊδας (δεν ακούγεται καθαρά)
ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας Imagine .. και αναφέρεται στην εκδήλωση
που διοργανώνει (η εταιρεία) για το δεύτερο gaming festival που βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις της Τεχνόπολις. Γίνεται αναφορά σε εταιρείες όπως Microsoft, logit,
cd media, ben q, sony, που συμμετέχουν στην εκδήλωση.
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:20΄:47΄΄ ως :21΄:21΄΄
Γίνεται αναφορά στην Microsoft, προκειμένου να στείλει sms ο κόσμος για να
κερδίσει μία από τις 3 άδειες χρήσης για το Office 365 hope premium και γίνεται και
σχετική αναφορά σε αυτό.
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:29΄:46΄΄ ως :31΄:16΄΄
Γίνεται αναφορά στο i-phone. Ακόμη γίνεται αναφορά στο gaming festival και στο
game Play station 4, καθώς και στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων, όπου εκεί θα βρίσκονται και παιχνίδια για
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όλες τις κοσνόλες. Επίσης γίνεται αναφορά και σ’ ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο
της Motorola με πολύ καλή τιμή.
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:31΄:17΄΄ ως :31΄:21΄΄
Γίνεται απλή αναφορά στην εφημερίδα «ΠΡΑΣΙΝΗ».
Αρχείο 0:21– 0:22
Ένδειξη αρχείου 0:42΄:01΄΄ ως :42΄:05΄΄
Γίνεται ξανά απλή αναφορά στην εφημερίδα «ΠΡΑΣΙΝΗ».
Αρχείο 0:22– 0:23
Ένδειξη αρχείου 0:05΄:-01΄΄ ως :05΄:20΄΄
Γίνεται αναφορά στο υγρό πόσιμο κολλαγόνο Collagen Proactive και τις ιδιότητές
του.
Αρχείο 0:22– 0:23
Ένδειξη αρχείου 0:05΄:-30΄΄ ως :05΄:33΄΄
Γίνεται αναφορά για μια προσφορά της εφημερίδας «ΠΡΑΣΙΝΗ».
Αρχείο 0:22– 0:23
Ένδειξη αρχείου 0:48΄:28-΄΄ ως :48΄:47΄΄
Γίνεται ξανά αναφορά για το υγρό πόσιμο κολλαγόνο Collagen Proactive και τις
ιδιότητές του.

Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε
αναγγελία χορηγού για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE». Όμως, ο
εκφωνητής δεν περιορίστηκε στην αναφορά του τίτλου της ως άνω επιχειρήσεως,
κατά την αρχή και το τέλος της εκπομπής, αλλά την προέβαλε κατ’ επανάληψη
διαρκούσης εκπομπής και επιπλέον αναφέρθηκε στα υπό της εν λόγω επιχειρήσεως
παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Υπό το πρόσχημα της χορηγίας διαφημίστηκε
συγκεκαλυμμένως η επιχείρηση του χορηγού και τα επ’ αυτής προσφερόμενα
προϊόντα και υπηρεσίες.Πλέον τούτων, κατά τη διάρκεια των ως άνω ψυχαγωγικών
εκπομπών διαφημίστηκαν τα καταστήματα «ΓΕΜΑΝΟΣ», τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της εταιρείας τηλεφωνίας «HELLAS ONLINE», το πόσιμο κολλαγόνο
«COLLAGEN PRO-ACTIVE», η σπιρουλίνα «MARKUS ROLES», το συνεργείο
αυτοκινήτων της επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ», οι ρινικές ταινίες
«BREATH RIGHT», ο βασιλικός πολτός «ΕΛΟΒΑΡΗ», το καζίνο «REGENCY
CASINO MONT PARNES», η «SUTECA PIZZA» και η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών
«ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ», 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. 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.
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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 περί κακής
συγκροτήσεως του ΕΣΡ λόγω λήξεως της θητείας 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. Εξάλλου ο ισχυρισμός του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού περί κακής συγκροτήσεως του ΕΣΡ λόγω
συμμετοχής του μέλους Γεωργίου Στεφανάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και ασκεί το
δικηγορικό του λειτούργημα είναι αβάσιμος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δια της
υπ’ αριθμ. 5004/2013 αποφάσεως του Δ’ Τμήματος έχει δεχθεί ότι ναι μεν κατά το
άρθρο 3 παρ. 5 του Νόμου 3051/2002, κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των
Ανεξαρτήτων Αρχών αναστέλλεται η άσκηση κάθε δημοσίου λειτουργήματος, όμως
ανεξαρτήτως αν η δικηγορία αποτελεί άσκηση δημοσίου λειτουργήματος, ο Νόμος
δεν απαγγέλλει ως συνέπεια της τυχόν παράβασης την έκπτωση από την ιδιότητα του
μέλους της Ανεξαρτήτου Αρχής. Όμως ανεξαρτήτως τούτου, κατά το άρθρο 31 παρ.
1 εδ. ε’ του Νόμου 4194/2013 η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου
αναστέλλεται για τους Προέδρους των Ανεξαρτήτων Αρχών. Συνάγεται εντεύθεν ότι
η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου δεν αναστέλλεται για τα μέλη των
Ανεξαρτήτων Αρχών. Επομένως, ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός του εκπροσώπου
του τηλεοπτικού σταθμού είναι αβάσιμος.

Λαμβανομένης υπόψη των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, της βαρύτητος
της παραβάσεως, του εξ 621.770,44 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει
πραγματοποιηθεί από τον σταθμό και του γεγονότος ότι με τις αποφάσεις
357/18.7.2006, 354/14.7.2009, 324/13.7.2010, 64/18.2.2011, 311/6.6.2012
επιβλήθηκαν στον ραδιοφωνικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το
εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο NOVA SPORT
(ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,
ΕΚΔΟΤΙΚΗ,
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΜΜΕ ΑΕ), 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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δαβάκη αρ.
58, με ΑΦΜ 094383805, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
2. Του Σωτηρακόπουλου Χρήστου του Στυλιανού, με Α.Φ.Μ. 026066840,
Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η Μαρτίου 2015, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Απριλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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