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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,
Δήμητρα Παπαδοπούλου. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 16.12.2014
αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο MAD
RADIO  106,2  (ΠΡΩΗΝ  DIVA  FM) Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΑΚΟΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,  κατά  της
414/3.11.2014 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 3η Φεβρουαρίου 2015.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι  ανεξάρτητη αρχή,  όπως ο νόμος
ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  21  του  Ν.  2690/1999,  κατά  το  οποίο  αρμόδιο  για  την  ανάκληση
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  MAD RADIO 106,2 (ΠΡΩΗΝ DIVA FM) Νομού
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΑΚΟΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και  του
υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄  αριθμ.
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414/3.11.2014 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «Εκ 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: 
9:47΄:13΄΄ – 9:47΄:45΄΄
- Από τα ζαχαροπλαστεία  Σόβολος  λοιπόν μας έστειλαν… Εξαφανίσαμε ένα κουτί
μέσα σε  δευτερόλεπτα.  Πρώτη φορά μας  έχει  τύχει  αυτό με  αλμυρά… Τα οποία
βρίσκονται στην Άνω Γλυφάδα, Γούναρη 158 και Σ. Βέμπω 29 στην Άνω Γλυφάδα…
Εγώ πρώτη φορά μου έχει τύχει… πρώτη φορά… Αλλά έφαγα ένα κουτί ολόκληρο
μέσα σε ένα λεπτό.
- Παιδιά ανοίξαμε το κουτί και μέσα σε τρία λεπτά είχατε φάει πάνω από σαράντα.
- Καλά τώρα μιλάς για μάς τους δύο, έτσι;
- Τώρα μιλάς για ανθρώπους που τρώνε αρνί.
- Δεν πρόλαβε και η Αθανασία. Ένα-δύο έφαγε…
- Είναι και χρυσοχέρης ο Σόβολος.
- Ναι… Έχεις δει κάτι ωραία δακτυλάκια που έχει ο Σόβολος; 
- Εγώ δεν τα έχω δει; (γέλια) 
9:48΄:18΄΄ – 9:48΄:30΄΄
- Λοιπόν… Ευχαριστούμε πάρα πολύ την οικογένεια  Σόβολου για την χορηγία της.
Να μας πάρει και χορηγία την εκπομπή θα πρότεινα εγώ και να μας στέλνει κάθε
πρωί τέσσερα-πέντε κουτάκια…
- Και να μας φωτογραφίσει πριν και μετά.  
9:48΄:52΄΄ – 9:49΄:00΄΄
Πάντως εσύ έτσι και δούλευες στον Σόβολο, θα μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι. Θα τα
έτρωγες όλα. 
14:13΄:47΄΄ – 14:14΄:06΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά να αποχαιρετήσουμε και τον Νοέμβριο
και την εβδομάδα. Μια χαρά! Ετοιμαστείτε τώρα για καφεδάρες, για ποτάρες, για
εξόδους… Για να περάσουμε ωραία ρε παιδί μου και αυτό το ΣΚ και βέβαια έχουμε
τον Τόνυ Απέργη  guest star, για να τελειώσει πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα, στον
ήχο, την Μαρία Κωνσταντάκη στο μικρόφωνο και βέβαια τη Vodafone τη νούμερο
ένα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην παρέα μας μέχρι τις 16:00. 
14:24΄:18΄΄- 14:24΄:34΄΄
Μ.  Κωνσταντάκη: Εσείς  τώρα,  όμως,  μπορείτε  με  τη  Vodafone να  κερδίσετε
μοναδικά δώρα αλλά και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το λογαριασμό σας με ένα κλικ
και να μην ανησυχείτε για χαρτούρες, θα σας έρθει δεν θα σας έρθει ο λογαριασμός,
τον  έχασε  δεν  το  έχασε  ο  ταχυδρόμος…  Μόνο  μπαίνοντας  στο  vodafone.gr,  θα
εγγραφείτε  στο  my e-bill και  ένα  Toyota yaris hybrid,  το  υβριδικό,  το  καλό  με
κλήρωση μπορεί να γίνει δικό σας. 
14:36΄:27΄΄ – 14:36΄:40΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Θέλω να σας πω ότι η Vodafone, η νούμερο ένα εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας έχει αυτή την απίστευτη, πρωτοποριακή υπηρεσία «Νέο smartphone κάθε
χρόνο» που μπορείτε να κάνετε δικό σας το αγαπημένο σας i-phone από το i-phone
4S 8GB, 5s και 5c μόνο από 25 ευρώ το μήνα και μόνο από τη Vodafone.
14:48΄:38΄΄ – 14:49΄:25΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Υπάρχουν και οικονομικές λύσεις που μπορείς να περάσεις πού
ωραία το ΣΚ. Π.χ. παίρνεις τον αγαπημένο σου, την αγαπημένη σου, αράζετε σε έναν
καναπέ και βλέπετε σειρές… Που θα τις δείτε; Στα κανάλια novacinema θα δείτε…
Που εκεί πέρα μπορείτε να ζήσετε την αγωνία του επόμενου επεισοδίου μιας μεγάλης
σειράς καθώς μόνο τα κανάλια  novacinema… εκεί μπορείτε να βρείτε όλοι, όλα τα
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νέα επεισόδια και τους πιο πρόσφατους κύκλους των κορυφαίων σειρών στον κόσμο
όπως  CSI…. Τι  άγχος  είναι  αυτό με  όλα τα πτώματα,  NCIS,  Broadwalk Empire,
Person of interest,  The Newsroom,  The Mentalist αλλά  και  την  καινούργια
συναρπαστική για την Ελλάδα τουλάχιστον σειρά  Hannibal. Όλα αυτά μόνο με 15
ευρώ το μήνα για πάντα, αρκεί να έρθετε τώρα στην υπηρεσία Nova triple play και
βέβαια  μπορείτε  να  μάθετε  περισσότερα  σε  ένα  κατάστημα  Forthnet ή  στο
nova.gr/novacinema. Και όλα αυτά με τον αγαπημένο σας αγκαλιά!   
15:00΄:58΄΄ – 15:01΄:27΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Στα δικά μας τώρα… με το CU Students Exclusive μπορείτε να τα
έχετε όλα γιατί έχετε και χίλια λεπτά προς όλα τα δίκτυα… Αν είστε φοιτητές ε; Και
200 ΜΒ μόνο με 5 ευρώ και επιπλέον κάθε μήνα 600 λεπτά δωρεάν και αυτόματα
προς  CU.  Και  κερασμένο  το  ένα  καφεδάκι.  Βεβαίως  1+1  δώρο.  Απλά  στέλνεις
Starbucks στο 54646, πας βέβαια σε ένα κατάστημα  Starbucks, αμέσως λαμβάνεις
ένα sms με έναν μοναδικό κωδικό, το οποίο εξαργυρώνεις στο ταμείο και έτσι το ένα
ροφηματάκι είναι κερασμένο. Έτσι αγαπάς και αλλήλους και τη Vodafone και το CU
Students Exclusive.   
15:15΄:47΄΄ – 15:16΄:03΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Να σας πω… Να σας πω… Πάμε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και
Ρουμανία; Πάντως και να πάμε εκεί, θα έχουμε το  Vodafone πας παντού, που σου
δίνει τη δυνατότητα να μιλάς και να σερφάρεις σε αυτές τις χώρες μόνο με 3,99 ευρώ
την  ημέρα και  για  πρώτη  φορά σε  αυτές  τις  χώρες  σερφάρεις  με  ταχύτητες  4G.
Απόλυτη εμπειρία internet και στο εξωτερικό μόνο από τη Vodafone.  
15:22΄:40΄΄ – 15:22΄:44΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Επιστρέφουμε σε λίγο… Η  Vodafone η  νούμερο ένα  εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας στην παρέα μας μέχρι και τις 16:00. 
15:32΄:47΄΄ – 15:33΄:08΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Στα δικά μας τώρα… Εάν ψάχνετε την πιο συμφέρουσα λύση για
να αποκτήσετε ένα νέο  i-phone κάθε χρόνο από τα  i-phone 4-8  GB, 5s και 5c εδώ
είστε… Μια χαρά… μείνετε  κολλημένοι,  μείνετε  κολλημένοι  στη  Vodafone γιατί
υπάρχει αυτή η υπηρεσία «Νέο smartphone κάθε χρόνο» που μπορείς να κάνεις δικό
σου  το  αγαπημένο  σου  i-phone μόνο  από  25  ευρώ  το  μήνα.  Αν  δεν  είναι  αυτό
συμφέρουσα λύση από τη Vodafone ποιος έχει τη συμφέρουσα λύση; 
15:59΄:43΄΄ – 16:00΄:05΄΄
Μ. Κωνσταντάκη: Με τη Vodafone ήμασταν στην παρέα μας… Είχαμε στην παρέα
μας τη Vodafone μέχρι και τις 16:00 γιατί με τη Vodafone δεν πας μόνο παντού αλλά
πας και πιο γρήγορα σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Πόσο γρήγορα;
Με ταχύτητες 4G. Τι άλλο θέλετε;  Με τη  Vodafone πας παντού. Οι συνδρομητές
μπορούν  σε  αυτές  τις  χώρες  να  χρησιμοποιούν  το  δωρεάν  χρόνο  ομιλίας  και  τα
megabyte του προγράμματός σας… Τι άλλο θέλετε; Μόνο με 3,99 ευρώ την ημέρα
και να σερφάρετε για πρώτη φορά με απίστευτες γρήγορες ταχύτητες 4G. 
16:48΄:57΄΄ – 16:49΄:27΄΄
Λ.  Λεσάκης: Να  σου  θυμίσω  ότι  στα  κανάλια  novacinema κάνουν  πρεμιέρα  τα
καλύτερα  μόνο  γιατί  εδώ  θα  δεις  300  πρεμιέρες  το  χρόνο  από  τα  μεγαλύτερα
στούντιο του Χόλυγουντ 12 μήνες πριν από οποιοδήποτε άλλο κανάλι στην Ελλάδα
και  ευρωπαϊκές  ταινίες  πρώτης  προβολής  αλλά  και  ελληνικές  συμπαραγωγές  της
nova. Έτσι λοιπόν βλέπεις πρώτος αυτά που οι άλλοι θα δούνε ένα χρόνο μετά και
ζεις το συναίσθημα της πρώτης προβολής στα κανάλια novacinema. Όλα αυτά μόνο
με 15 ευρώ το μήνα για πάντα αρκεί να έρθεις τώρα στην υπηρεσία nova triple play
και μαθαίνεις περισσότερα σε ένα κατάστημα forthnet.
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18:29΄:55΄΄ – 18:30΄:18΄΄
Τ.  Στεργίου: Έχουμε  και  σήμερα  στην  παρέα  μας  την  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»,  η οποία έχει  αναλάβει  και πολύ καλά κάνει  και φυσικά την
ευχαριστούμε τη σωστή περιβαλλοντολογικά διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών
μας.  Θέλω  να  θυμίσω  με  τη  σειρά  μου  πως  όλες  οι  συσκευές  μας  μπορούν  να
ανακυκλωθούν μικρές και μεγάλες συσκευές, κομπιούτερ, printers, ψυγεία, φούρνοι,
λάμπες  οικονομίας,  ηλεκτρικά και  ηλεκτρολογικά εργαλεία,  παιχνίδια,  εξοπλισμός
ψυχαγωγίας… Με άλλα λόγια οτιδήποτε μπαίνει στην πρίζα, οτιδήποτε λειτουργεί με
μπαταρία.       
18:48΄:38΄΄ - 18:49΄:05΄΄
Τ. Στεργίου: Για τα κανάλια novacinema σας είπα; Δεν σας είπα… Δε βλέπεις απλά
ταινίες. Ζεις κάθε στιγμή το συναίσθημα του μεγάλου σινεμά. Νιώθεις πραγματικά,
αληθινά την ένταση με τα καλύτερα  action blockbusters του Χόλυγουντ, πετάς από
χαρά με  όλη την οικογένεια  με  τις  μοναδικές  animation ταινίες,  έχει  δραματικές,
ρομαντικές,  συγκινητικές,  τα πάντα… Απολαμβάνεις  δηλαδή κάθε  στιγμή μεγάλο
σινεμά για κάθε διάθεση στα τέσσερα συνολικά κανάλια  novacinema. Όλα αυτά με
15 ευρώ το μήνα για πάντα αρκεί να έρθεις τώρα στην υπηρεσία  nova triple play.
Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα forthnet.

Πρόκειται  περί  ψυχαγωγικών  εκπομπών,  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων
διαφημίστηκαν  τα  ζαχαροπλαστεία  «ΣΟΒΟΛΟΣ»,  η  εταιρεία  κινητής  τηλεφωνίας
«VODAFONE», τα κανάλια «NOVACINEMA» και η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ  Α.Ε.»,  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.».  Με  βάση  αυτά  τα  πραγματικά
περιστατικά,  επιβλήθηκε  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του
προστίμου των 3.000 ευρώ. Δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να
αναιρεί  τα  δια  της  προσβαλλόμενης  αποφάσεως  γενομένα  δεκτά  πραγματικά
περιστατικά. Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
MAD RADIO 106,2 (ΠΡΩΗΝ DIVA FM) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας
με  την  επωνυμία  ΑΚΟΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, κατά  της  414/3.11.2014  αποφάσεως  του
ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  30η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Απριλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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