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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 126/17.3.2015
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 KISS FM Νομού Αττικής,
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία KISS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α.Ε.,
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 11, παρ. 1, στοιχ. α και β του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προ γράμματα που λαμβάνουν χορηγία
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) το περιεχόμενό τους και, όσον
αφορά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, ο προγραμματισμός τους δεν επιτρέπεται να
επηρεάζονται κατά τρόπο που θίγει την ευθύνη και τη συντακτική ανεξαρτησία του
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και β) δεν πρέπει να παρακινούν
ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
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ΙV. Το άρθρο 2, παρ. 1, περ. η’ και ι’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο
συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση είναι η λεκτική ή με
εικόνες παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, επωνυμίας,
εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορεύματος ή ενός
παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το
κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτού του
είδους θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως, ιδίως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή
χρηματικού ανταλλάγματος.
V. Το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010 κατά το οποίο οι
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται εύκολα ως
τέτοιες και απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις.
VI. 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
VII. 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 KISS FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας
με την επωνυμία KISS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.,
του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε
στη υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής
προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Αρχείο 07:00– 08:00
Ένδειξη αρχείου 0:00΄:08΄΄ ως 0:00΄:17΄΄
Στην έναρξη της εκπομπής ακούστηκε: «Με την non telecoms κάθε ώρα
απολαμβάνετε αξιόπιστες υπηρεσίες table play και triple play με πραγματικά γρήγορο
internet και την πιο άμεση εξυπηρέτηση».
Αρχείο 08:00-09¨00
Ένδειξη αρχείου 0:00΄:11΄΄ ως 0:00΄:23΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Το Agrino Bistro είναι στην παρέα μας, από την
ελληνική εταιρεία Argrino, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα από το 1955. Επίσης στα
καταστήματα με τα παιδικά ρούχα και αξεσουάρ di pam είναι στην παρέα μας μέχρι
τις 10..»
Αρχείο 08:00-09¨00
Ένδειξη αρχείου 0:47΄:22΄΄ ως 0:48΄:01΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: Καλημέρα σε όλους και μια βόλτα στα μαγαζιά νομίζω
ότι είναι καλό να κάνουμε έτσι μας ανεβάζει τη διάθεση κάνουμε και window
shopping, αλλά στα καταστήματα που αξίζει να μπεις, ακόμη και για να παίξεις μόνο
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είναι τα de pam, μπορείτε να πάτε στο Athens Malls, στο Metro Malls, στο River
waste, στο κατάστημα στην Ερμού και να μπείτε μέσα να παίξετε με τη βοήθεια της
τεχνολογίας κινεκ (αυτή η λέξη δεν ακούστηκε καθαρά.) και πραγματικά ο Τσιλτ θα
ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους, είναι η ψηφιακή μας κότα από τα σουρικάτα που
υιοθέτησαν τα καταστήματα de pam με τα παιδικά ρούχα και αξεσουάρ που είναι
γαλλικής φινέτσας, αλλά πολύ οικονομικής τιμής και είναι πολύ σημαντικό αυτό στις
μέρες μας».
Αρχείο 09:00-10¨00
Ένδειξη αρχείου 0:15΄:04΄΄ ως 0:16΄:23΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: Σας περιμένουν 500 τριπλές προσκλήσεις, είναι δικές
σας δηλαδή, μ’ ένα απλό μήνυμα, τι κάνετε τώρα γι’αυτές τις προσκλήσεις, θα σας το
πω και μετά θα σας πω τι έχετε γι’ αυτές! Λοιπόν στέλνετε γραπτό μήνυμα kiss
αφήνετε ένα κενό γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 54301, η
χρέωση είναι 0,31 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με το απαντητικό
μήνυμα μπαίνετε στον κόσμο των Χριστουγέννων! Τρία άτομα μπαίνετε και τι
κάνετε…λοιπόν έχει προβολή στις δύο αίθουσες του κινηματογράφου, έχει θεατρική
παράσταση, έχει… όλα αυτά στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο Ελευθέριος
Βενιζέλος, στον κόσμο των Χριστουγέννων ή αλλιώς Christmas Worlds στο
Metropolitan Expo! Βέβαια εμείς σας προτείνουμε τα παιδιά σας να ΄ναι ντυμένα
ζεστά, ωραία με γαλλική φινέτσα για να βγουν οι φωτογραφίες και να είναι υπέροχες!
Αυτό το προσφέρουν τα καταστήματα de pam, όπου ρούχα και αξεσουάρ πραγματικά
είναι το κάτι άλλο και το βράδυ που θα γυρίσετε εξαντλημένος από το παιχνίδι, τι θα
κάνετε; Σας λέμε να κάνετε ριζότο με αυθεντική μαύρη τρούφα παίρνει μόνο 14
λεπτά και έτσι θα περάσετε ωραία όλη τη μέρα και το βράδυ θα κλείσει πολύ όμορφα
με μία ωραία γεύση από την ελληνική εταιρεία Agrino, γιατί γευόμαστε Ελλάδα!
Αρχείο 09:00-10¨00
Ένδειξη αρχείου 0:46΄:58΄΄ ως 0:47΄:48΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «…το Ναύπλιο δεν είναι απλά όμορφο, είναι
πανέμορφο! Και για να περάσετε ωραίες και πανέμορφες στιγμές με τα παιδιά σας
μπείτε σ’ ένα κατάστημα de pam, δεν θα αγοράσετε μόνο ωραία ρούχα που είναι
ωραία και για τις φωτογραφίες, γιατί οι φωτογραφίες κρατάνε μια ζωή, αλλά θα
παίξετε κιόλας με την τεχνολογία κινέκτ, με την ψηφιακή μας κότα, (δεν ακούγεται
πολύ καλά) τον σουρικάτα τον Τσιλτ που πραγματικά θα τον λατρέψουν τα παιδιά
σας! Και όσον αφορά την Ντόρα η οποία μας ακούει από το γραφείο με τις
συναδέλφους της, έχω να σου πω Ντόρα, έστω και αν δεν έχεις μπει ποτέ στην
κουζίνα σου έχω πρόταση για να τις μαζέψεις όλες αυτές τις φίλες σου και να
συζητήσετε τα επαγγελματικά σας, στο σπίτι σου, να το μετατρέψεις σ’ ένα Bistro,
με Agrino Bistro Rizoto 4 τυριά! Σου λέω ότι ακόμη και αν δεν έχεις μπει ποτέ στην
κουζίνα, είναι ιδανικό θα γίνει κρεμώδης και θα φτιαχτεί μέσα σε 14 μόνο λεπτά με
την προσθήκη νερού»!
Αρχείο 09:00-10¨00
Ένδειξη αρχείου 0:52΄:10΄΄ ως 0:52΄:23΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Το Agrino Bistro ήταν στην παρέα μας και γευτήκαμε
Ελλάδα με την ελληνική εταιρεία Agrino, επίσης τα καταστήματα de pam έντυσαν τα
παιδιά μας με ωραία ρούχα γαλλικής φινέτσας και πολύ οικονομικής τιμής. Θα τα
πούμε πάλι τη Δευτέρα…»
Αρχείο 10:00-11¨00
Ένδειξη αρχείου 0:00΄:34΄΄ ως 0:00΄:58΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «.. εκείνο το οποίο δεν μπορείς να ξεχάσεις βέβαια για
τη νύχτα που πέρασε είναι ότι είχες ένα πολύ άσχημο ύπνο διότι έχεις ένα
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κρυολόγημα όπως κι εγώ και βουλομένη μύτη, σου θυμίζω λοιπόν ότι η Brief right
είναι οι ρινικές ταινίες που βρίσκεις στα φαρμακεία, έτσι βοηθούν τη διέλευση του
αέρα από τη ρινική κοιλότητα κατά 31% και σε ανακουφίζουν απ’ τη ρινική
συμφόρηση».
Αρχείο 10:00-11¨00
Ένδειξη αρχείου 0:01΄:09΄΄ ως 0:01΄:16΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και σήμερα είναι ότι
καλύτερο
σχεδιασμένο
για
πρωϊνό
τα
πολυδημητριακά
μπισκότα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ».
Αρχείο 10:00-11:00
Ένδειξη αρχείου 0:18΄:08΄΄ ως 0:18΄:38΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Από νωρίς το πρωϊ όμως ξεκινώντας το πρωϊνό, δεν
ξέρω αν το ξεκινάτε σωστά όσον αφορά την διατροφή, γι’ αυτό λοιπόν θυμηθείτε
υπάρχουν 4 υπέροχες και ξεχωριστές γεύσεις πολυδημητριακά μπισκότα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με μούσλι, με γάλα, με σοκολάτα ή και με κακάο χωρίς
ζαχάρη, σε συνδυασμό με ένα ποτήρι γάλα, ή ένα γιαούρτι και ένα φρούτο, το
πρωϊνό γίνεται απολαυστικό, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να ξεκινήσουμε και να
συνεχίσουμε μια δύσκολη μέρα, όπως ενδεχομένως και η σημερινή».
Αρχείο 10:00-11:00
Ένδειξη αρχείου 0:38΄:40΄΄ ως 0:39΄:07΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν μην ξεχνάτε όμως όταν κανείς έχει watch up
τότε με το ανανεωμένο application του watch up μπορεί να βλέπει ποιοι έχουν επίσης
watch up έτσι λοιπόν μιλάμε μαζί τους απεριόριστα σχεδόν τζάμπα και ακόμη
ξέρουμε τι μας γίνετε γιατί βλέπουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού, ξέρουμε τι
θέλουμε να κάνουμε γιατί έχουμε πρόσβαση σε όλες τις watch up υπηρεσίες και
ακόμη κάνουμε relode εύκολα, γρήγορα και απλά απ’ όπου και αν είμαστε».
Αρχείο 11:00-12:00
Ένδειξη αρχείου 0:17΄:44΄΄ ως 0:18΄:38΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Όμως ο χειμώνας και ο Δεκέμβρης απ’ ότι λέει η ΕΜΥ
θα μπει με αρκετές βροχές και αρκετό κρύο γι’ αυτό λοιπόν να προσέχουμε
κρυολογήματα ξέρετε τώρα, βουλωμένες μύτες, δεν είμαστε για τέτοια, μας
δυσκολεύουν πάρα πολύ και στην ξεκούραση και στον βραδινό ύπνο. Σ’ αυτή την
περίπτωση όμως μην ξεχνάτε ότι οι ρινικές ταινίες Brief right, τις βρίσκουμε στα
φαρμακεία, είναι για ενήλικες και για παιδιά, βελτιώνουν τη ροή του αέρα κατά 31%
και έτσι ανακουφίζουν άμεσα από τη βουλωμένη μύτη και τη ρινική συμφόρηση. Δεν
είναι φάρμακο παρά το γεγονός ότι όπως είπα τα βρίσκουμε στα φαρμακεία, είναι
έτσι δυνατή η χρήση τους συνδιαστικά με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο μπορούμε να
παίρνουμε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ακόμα ακόμα μοντέρνες συσκευασίες που
τραβούν αμέσως το μάτι, ρινικές ταινίες Brief right επαναλαμβάνω στα φαρμακεία».
Αρχείο 11:00-12:00
Ένδειξη αρχείου 0:33΄:51΄΄ ως 0:34΄:21΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Ναι η ζωή είναι ωραία και όταν έχουμε και ακούμε
μουσική και μιλάμε για μουσική, όμως είναι επίσης ωραία όταν μιλάμε, μιλάμε,
μιλάμε, αλλά μετά την ακούμε από το λογαριασμό του τηλεφώνου, εκτός βεβαίως αν
έχει watch up, γιατί με το ανανεωμένο watch up application συμβαίνει κάτι πολύ
απλό, αλλά κάτι πάρα πολύ σπουδαίο συνάμα, βλέπεις και ποιοι άλλοι έχουν watch
up, έτσι μιλάς μαζί τους απεριόριστα, σχεδόν τζάμπα! Ακούμε στη συνέχεια σχετικά
περισσότερα γι’ αυτό, στη βόλτα, την αγορά….».
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Αρχείο 11:00-12:00
Ένδειξη αρχείου 0:47΄:12΄΄ ως 0:47΄:35΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «..από την άλλη μεριά σας λέω ότι με τα
πολυδημητριακά μπισκότα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με κακάο χωρίς ζάχαρη δεν
στερούμαστε από την απόλαυση, αντίθετα από την άλλη μεριά έχουμε και
ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, είναι η πηγή φυτικών ινών, τα συνδυάζουμε λοιπόν μ’ ένα
ποτήρι γάλα και ένα φρούτο κάθε πρωϊ και η μέρα ξεκινάει δυνατά, έτσι όπως πρέπει
να είναι καθημερινά το πρωϊνό».
Αρχείο 12:00-13:00
Ένδειξη αρχείου 0:32΄:21΄΄ ως 0:32΄:54΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Αν έχεις watch up, τώρα πλέον δεν είναι να το ρίξεις
στην τύχη μπας και τυχαία πέσεις σε κάποιον άλλο που έχει επίσης watch up, έτσι
ώστε να μπορείς να μιλάς μαζί του χωρίς σχεδόν κόστος, τώρα πλέον με το
ανανεωμένο watch up application, βλέπεις ποιος έχει watch up, έτσι μιλάς λοιπόν όσο
θέλεις μαζί τους σχεδόν τζάμπα ακόμη έχεις την πρόσβαση κάθε ώρα και κάθε στιγμή
στο λογαριασμό να βλέπεις το υπόλοιπο, βεβαίως έχεις πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία
του watch up, κάνεις relode εύκολα γρήγορα όπου και αν είσαι, επομένως τα
πράγματα πλέον δεν είναι αφημένα στην τύχη τους».
Αρχείο 13:00-14:00
Ένδειξη αρχείου 0:00΄:16΄΄ ως 0:00΄:18΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Είναι μαζί μας ο ΟΤΕ. Για την συνέχεια…».
Αρχείο 13:00-14:00
Ένδειξη αρχείου 0:50΄:21΄΄ ως 0:50΄:44΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Στην παρέα μας ο ΟΤΕ. Η νέα ταινία του Παντελή
Βούλγαρη, έχει τον τίτλο Μικρά Αγγλία και είναι μία συναρπαστική ιστορία,
βασισμένη στο ομώνυμο και βραβευμένο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη και σε
συμπαραγωγή ΟΤΕ TV. Η νέα λοιπόν αυτή πολυαναμενόμενη παραγωγή θα βγει
στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, αλλά
θα προβληθεί και σε πρώτη τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά από τα κανάλια ΟΤΕ
CINEMA το 2014!
Αρχείο 14:00-15:00
Ένδειξη αρχείου 0:35΄:17΄΄ ως 0:35΄:44΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λοιπόν έχουμε για τα TG FRIDAY’S, δωροεπιταγή για
σας που έχετε γενέθλια! Στα FRIDAY’S, σας ενημερώνω lunch menu, καθημερινά
Δευτέρα με Παρασκευή 1:00 μεσημέρι με 6:00 το απόγευμα, από 10 ευρώ και living
well menu, λαχταριστά και με πολύτιμες βιταμίνες! TGI στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά,
στο Παλαιό Φάληρο, στους Αμπελόκηπους, στο Κολωνάκι και στον Άγιο Δημήτριο.
Για σας λοιπόν που έχετε γενέθλια, σήμερα, δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ σας
περιμένει, διεκδικήστε τη αυτή στιγμή με τηλεφώνημα στο 210 8050000.
Αρχείο 14:00-15:00
Ένδειξη αρχείου 0:51΄:00΄΄ ως 0:51΄:28΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη έχει τον τίτλο
Μικρά Αγγλία και είναι μία συναρπαστική ιστορία η οποία είναι βασισμένη στο
ομώνυμο αλλά και βραβευμένο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη σε συμπαραγωγή
ΟΤΕ TV, η νέα αυτή πολυαναμενώμενη παραγωγή του βραβευμένου Έλληνα
σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη θα βγει στους κινηματογράφους την ερχόμενη
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική προβολή
αποκλειστικά από τα κανάλια OTE CINEMA, το 2014. Στην παρέα μας ήταν ο
ΟΤΕ..».

5

ΑΔΑ: 64Κ2ΙΜΕ-0Κ9

Αρχείο 15:00-16:00
Ένδειξη αρχείου 0:37΄:16΄΄ ως 0:37΄:37΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Και από το μήνυμα κινηματογράφου σε
κινηματογραφικό διαγωνισμό, ένας διαγωνισμός με πολύ ποπ-κορν! Να σας
ενημερώσω δε ότι διεκδικείτε προσκλήσεις τώρα για τον κινηματογράφο ΑΒΑΝΑ,
Κηφισίας 234 στο ύψος του κολεγίου Αθηνών, εκεί στην πεζογέφυρα δεξιά όπως
ανεβαίνετε για Κηφισιά, παίζει πάντα τις καλύτερες ταινίες, σας στο λέω εγγυημένα,
τα παιδιά το προσέχουν πάρα πολύ και μπορείτε να απολαύσετε την ταινία σας.
Αρχείο 17:00-18:00
Ένδειξη αρχείου 0:19΄:07΄΄ ως 0:19΄:30΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Και για ένα ξεχωριστό κινηματογράφο αναφέρει το
BBC, το CINE ΘΗΣΕΙΟ λέει, ανάμεσα στους 10 πιο όμορφους κινηματογράφους του
κόσμου. Υπάρχουν σύμφωνα με το BBC πολλές υπαίθριες κινηματογραφικές
αίθουσες στον κόσμο, αλλά καμία δεν είναι πιο θεαματική από το CINE ΘΗΣΕΙΟ
στην Αθήνα που βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης με μια υπέροχη θέα αυτή
του Παρθενώνα! Εμείς το ξέρουμε ευχαριστούμε το BBC που το λέει για να το μάθει
και ο υπόλοιπος κόσμος».
Αρχείο 19:00-20:00
Ένδειξη αρχείου 0:00΄:12΄΄ ως 0:00΄:18΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Καλησπέρα και πάλι σε όλους! Είμαστε στον Kiss
92,9, είμαι η Ελένη Νικολάου, αυτή την ώρα θα δοκιμάσουμε pizza Domino’s..»
Αρχείο 19:00-20:00
Ένδειξη αρχείου 0:14΄:45΄΄ ως 0:15΄:25΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Και από τις αγαπημένες μας συνήθειες βέβαια είναι να
μαζευόμαστε παρέα ή και μόνοι μας όταν έχουμε διάθεση για να απολαμβάνουμε μια
υπέροχη πίτσα Domino’s! Το άλλο με την προσφορά της Domino’s pizza το
ακούσατε; Α.. όχι; Τώρα θα το μάθετε, αυτό κι αν είναι παγκόσμια προσφορά,
κυριολεκτικά παγκόσμια, γιατί από τις 2 έως τις 8 Δεκεμβρίου κάνοντας τις
παραγγελίες σας on line στη Domino’s, έχετε 50% σε όποια πίτσα και εάν επιλέξετε,
σε όποια χώρα και ένα βρίσκεστε. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα Domino’s Pizza Greece
στο facebook, δείτε τον κωδικό και περάστε τον στην on line παραγγελία σας για να
χορτάσετε στη μισή τιμή, από 2 έως 8 Δεκεμβρίου».
Αρχείο 19:00-20:00
Ένδειξη αρχείου 0:41΄:56΄΄ ως 0:42΄:23΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «..βέβαια σήμερα μας ενώνει το internet παγκοσμίως,
αλλά μας χορταίνει κιόλας παγκοσμίως, αφού από τις 2 έως και τις 8 Δεκεμβρίου
παραγγέλνοντας Domino’s pizza on line, έχουμε 50% σε όποια πίτσα επιλέξουμε.
Τώρα που το ξανασκέφτομαι και μας χορταίνει και μας κάνει και
οικονομία. ..
.. Μπείτε στη σελίδα Domino’s Pizza Greece στο facebook, δείτε
τον κωδικό και περάστε τον στην on line παραγγελία σας για να χορτάσετε στη μισή
τιμή».
Αρχείο 20:00-21:00
Ένδειξη αρχείου 0:33΄:07΄΄ ως 0:33΄:43΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Εάν έχετε φίλους ή συγγενείς στο εξωτερικό και θέλετε
να μιλάτε δωρεάν μαζί τους, σας έσω τη λύση, Office 365 Home Premium, διότι
ποιος λέει όχι σε 60 λεπτά δωρεάν χρήσης skype κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο!
Πέρα απ’ όλα τα άλλα καλούδια που φυσικά έχει το Office, όλα τα γνώριμα
προγράμματα word, excel, power point και τα σχετικά, επίσης άδεια χρήσης για πέντε
διαφορετικές συσκευές, 27 giga αποθηκευτικού χώρου και όλες τις μελλοντικές
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αναβαθμίσεις, αυτό είναι το δώρο της Microsoft για εσάς εδώ στον Kiss αξίας 99
ευρώ και θα έχετε την ευκαιρία να το κερδίσετε την επόμενη ώρα 9-10».
Αρχείο 20:00-21:00
Ένδειξη αρχείου 0:36΄:17΄΄ ως 0:37΄:00΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Η καλύτερη συντροφιά σας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο
αλλά και στη δουλειά και να στείλω και πολλές καλησπέρες στην παρέα του internet,
Kiss.gr το site μας. Γενικά ως γνωστόν το internet μας ενώνει παγκοσμίως, αλλά
κυρίως θα έλεγα ότι μας χορταίνει παγκοσμίως, διότι από τις 2 μέχρι τις 8 του
Δεκέμβρη παραγγέλνεις Domino’s Pizza on line και έχεις 50% σε όποια πίτσα και
εάν επιλέξεις! Το ξαναλέω, παραγγέλνεις on line Domino’s Pizza και έχεις 50% σε
ότι πίτσα και εάν διαλέξεις! Πως μπορείς να το κάνεις αυτό; Θα μπεις στη σελίδα του
Domino’s Pizza Greece στο facebook, θα δεις τον κωδικό και θα τον περάσεις στην
on line παραγγελία σου και πραγματικά θα χορτάσεις στη μισή τιμή, απίστευτο!
Αρχείο 20:00-21:00
Ένδειξη αρχείου 0:50΄:48΄΄ ως 0:50΄:53΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Ενώ την επόμενη ώρα, σας θυμίζω εδώ στον Kiss, σας
περιμένει δώρο ένα Micro soft office 365».
Αρχείο 21:00-22:00
Ένδειξη αρχείου 0:04΄:44΄΄ ως 0:04΄:50΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 10 σας έχω δώρο ένα
Office 365, γύρω στις 9:30 θα κάνουμε αυτό το διαγωνισμό, τηλεφωνικά…».
Αρχείο 21:00-22:00
Ένδειξη αρχείου 0:18΄:27΄΄ ως 0:18΄:53΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Αν έχετε αυτοκίνητο μίνι και πλησιάζει το service σας
τώρα που χειμωνιάζει δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε, υπάρχει το πρόγραμμα θυμίζω
mini value service που ισχύει για μοντέλα μέχρι και του 2010 και με αυτό το
πρόγραμμα έχετε στη διάθεσή σας ουσιαστικά ένα μόνιμο πρόγραμμα συντήρησης σε
πολύ προνομιακές τιμές. Επίσης θυμίζω ότι όλα τα μοντέλα mini έχουν δωρεάν
χειμερινό έλεγχο μέχρι τις 28 του Φλεβάρη του επόμενου έτους, του 2014».
Αρχείο 21:00-22:00
Ένδειξη αρχείου 0:38΄:19΄΄ ως 0:39΄:15΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «..Και video games, παιχνίδια γενικότερα, φωτογραφίες,
όλα τα αρχεία σας μπορείτε να τα ανεβάζετε στο claude και video και εάν θέλετε
εσείς και άλλα τέσσερα μέλη της οικογένειά σας να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα τα
αρχεία σας και 20 gigabyte αποθηκευτικό χώρο στο sky drive ανά χρήστη, τότε
Office 365 home premium, ένα δώρο από τη Microsoft αξίας 99 ευρώ που σας χαρίζει
για έναν ολόκληρο χρόνο, όλα τα γνωστά προγράμματα του Office, word, excel,
power point, outlook, one note, public .. (η τελευταία λέξη δεν ακούστηκε καλά) και
access. 60 λεπτά δωρεάν sky κλήσεις κάθε μήνα σε ολόκληρο τον κόσμο, άδεια
χρήσης όπως σας είπα μέχρι και 5 διαφορετικών συσκευών, 27 gigabyte
αποθηκευτικού χώρου στο sky drive, 20 επιπλέον από τους συμβατικούς χρήστες και
όλες τις μελλοντικές αναβαθμίσεις, δικό σας, αν μου τηλεφωνήσετε τώρα εδώ στον
Kiss στο 210 8050000, ο πρώτος ή η πρώτη θα είναι και ο τυχερός ή η τυχερή! Καλή
επιτυχία!».
Αρχείο 21:00-22:00
Ένδειξη αρχείου 0:55΄:13΄΄ ως 0:55΄:20΄΄
Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το βράδυ την ίδια ώρα, με
δώρο επίσης και ένα Office 365 μην ξεχνάμε! Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο
σε όλους».
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Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε
αναγγελία των χορηγών: ρύζι «AGRINO», μπισκότα «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ»,
καταστήματα παιδικών ρούχων «DPAM». Όμως, ο εκφωνητής δεν περιορίστηκε
στην αναφορά των τίτλων των επιχειρήσεων, κατά την αρχή και το τέλος της
εκπομπής, αλλά τους προέβαλε κατ’ επανάληψη διαρκούσης εκπομπής και επιπλέον
αναφέρθηκε στα υπό των εν λόγω επιχειρήσεων παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
Υπό το πρόσχημα της χορηγίας διαφημίστηκαν συγκεκαλυμμένως οι επιχειρήσεις
των χορηγών και τα επ’ αυτών προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Πλέον
τούτων, κατά τη διάρκεια των ως άνω ψυχαγωγικών εκπομπών διαφημίστηκαν οι
ρινικές ταινίες «BREATH RIGHT», η «DOMINO’s PIZZA» και οι υπηρεσίες της
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE», 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.
Μειοψήφησε εκ των μελών ο Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τον οποίο θα έπρεπε να
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
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.
Λαμβανομένης υπόψη των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, της βαρύτητος
της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό, με τις
αποφάσεις 523/22.12.2005, 117/6.3.2007, 413/10.10.2011 διοικητικές κυρώσεις,
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο KISS FM Νομού
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία KISS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε., τη διοικητική κύρωση του προστίμου των
3.000 ευρώ.
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Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας KISS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 85,
Τ.Κ. 15124 με ΑΦΜ 095555513, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2. Του Παναγιώτη - Αντωνίου Κωστάκη του Δημητρίου, με ΑΦΜ 043546900,
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 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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