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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 143/30.3.2015
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 του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο RADIO SFERA 102,2 Νομού
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία SPACE FM STEREO
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενδεχόμενη παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η 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 11, παρ. 1, εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να ενημερώνουν σαφώς τους τηλεθεατές
για τα προγράμματα που λαμβάνουν χορηγία. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του
χορηγού, όπως για παράδειγμα αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή
τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραμμάτων και
μια φορά κατά την διάρκεια αυτών.
ΙΙΙ. Το άρθρο 11, παρ. 1, εδ. β’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο τα
προγράμματα που λαμβάνουν χορηγία δεν πρέπει να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή
μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε
αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
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
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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’ και β’ 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.
VΙ. 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 RADIO SFERA 102,2 Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας
της εταιρείας με την επωνυμία SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως, από cd που απέστειλε στη υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός
σταθμός, της πρωινής εκπομπής με παρουσιαστές τους Γ. Αρναούτογλου, Ρ.
Κωστάκη και Γ. Λιανό που μεταδόθηκε κατά την 14 η.10.2014, από ώρας 06:00 έως
10:00, προέκυψαν τα ακόλουθα:
7:59΄:09΄΄ – 8:01΄:05΄΄
Γ. Αρναούτογλου Hellas On Line μαζί μας για άλλη μία ημέρα… www.hol.gr για
οποιαδήποτε πληροφορία και αν θέλετε να πάρετε… Μην ξεχάσετε την απίστευτη
προσφορά της HOL Double Play, απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300
λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 megapbs μόνο με 22 ευρώ το μήνα και αν
είστε συνδρομητής της Vodafone μόνο με 17 ευρώ το μήνα… Πραγματικά μπείτε σε
ένα κατάστημα της Vodafone ή στο www.vodafone.gr ή πάρτε τηλέφωνο στο 13844
και θα ακούσετε αυτά ακριβώς που χρειάζεται για να μάθετε τα πάντα όχι μόνο για
τις προσφορές αλλά για όλα τα προγράμματα της HOL.
Ρ. Κωστάκη Και να σας πω κάτι; Τώρα που ξεκινάει η μέρα σας, πηγαίνετε σε ένα
φαρμακείο και ζητήστε Vita Fix. Περισσότερα από όσα φαντάζεσαι σε ένα καπάκι.
Μιλάμε για τη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Vita Fix, όπου είναι ένας νέος
καθημερινός σύμμαχος υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και κομψότητας. Και να σας πω
κάτι; Παίρνετε ένα καπάκι. Στη συσκευασία μέσα νομίζω υπάρχουν 4, 5 καπάκια. Δε
θυμάμαι… Θυμάσαι πόσα είναι; Νομίζω είναι πέντε καπάκια. Παίρνετε το ένα από
αυτά, εφαρμόζετε εύκολα σε ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένου νερού, το μικρό το
μπουκαλάκι και δημιουργείτε αυτόματα ένα δροσερό βιταμινούχο ρόφημα, το οποίο
σας ακολουθεί σε κάθε δραστηριότητα.
Γ. Λιανός Βιδώνει επάνω παιδιά…Γίνεται αυτό το καπάκι σας. Βιδώνει πάνω, πατάτε
το κουμπάκι και παπ φεύγει μέσα το υδροδιαλυτό.
Ρ. Κωστάκη Μπράβο… Να σας πούμε βέβαια ότι κάθε πολυβιταμινούχο ρόφημα
είναι εύπεπτο και δεν μας φουσκώνει όπως τα αναβράζοντα δισκία. Έχει ευχάριστη
γεύση, έχει μόνο 3 θερμίδες και δεν περιέχει συντηρητικά και ζάχαρη.
Γ. Λιανός Και τώρα που είπες για ζάχαρη και τα λοιπά…
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Ρ. Κωστάκη Ναι…
Γ. Λιανός Ένα αναψυκτικό παιδιά έχει 450 θερμίδες. Πάρτε ένα φυσικό αναψυκτικό
Perrier. Έτσι; Φυσικότατο, με τις φυσαλίδες που σε ηλεκτρίζουν να πούμε χωρίς
ενοχές, χωρίς ζάχαρη… Έτσι; Πίνεις ένα Perrier που είναι ωραιότατο.
8:47΄:56΄΄ – 8:48΄:30΄΄
Γ. Αρναούτογλου Hellas On Line άλλο ένα πρωί εδώ μαζί. Και νομίζω ότι δεν
υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να εκμεταλλευτείτε και αυτή την απίθανη προσφορά
της HOL Double Play για απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά
προς κινητά, ADSL Internet έως 24 megapbs μόνο με 22 ευρώ το μήνα και αν είστε
συνδρομητής της Vodafone μόνο με 17 ευρώ το μήνα. Μπείτε www.hol.gr, δείτε τι
ακριβώς συμβαίνει εκεί με όλες αυτές τις μαγικές προκλήσεις και προσκλήσεις από
τη HOL ή μπείτε σε ένα κατάστημα της Vodafone ή καλέστε στο 13844. Έχει
βραβευτεί αυτή η εταιρεία σαν την εταιρεία με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.
8:41΄:35΄΄ – 8:42΄:32΄΄
Ρ. Κωστάκη Και αν θέλετε κι εσείς έτσι να αποκτήσετε ένα ωραίο κρεβάτι, έναν
ωραίο καναπέ να ξεκουράζεστε, να απολαμβάνετε τις στιγμές στο σπίτι, να χαίρεστε
το σπίτι σας, επισκεφτείτε το κατάστημα επίπλων VERRAS, λεωφόρος Μεσογείων
509, κατάστημα επίπλων VERRAS… Και να σας πω λίγο κάτι; Εγώ τελειώνω την
εκπομπή και περνάω μία βόλτα όπως και δήποτε αλλά θέλω να σας πω ότι μπορείτε
να μπείτε και στο www.verras.gr και να επωφεληθείτε της προσφοράς του σπιτιού με
5500 ευρώ όλο το σπίτι… Και όταν λέμε όλο το σπίτι, εννοούμε έπιπλα, σχέδια,
αποχρώσεις, υφάσματα, διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε και όχι ένα συγκεκριμένο
πακέτο. Για το υπνοδωμάτιο, το living room, παίρνετε καναπέδες, παίρνετε κρεβάτια,
παίρνετε σύνθετα, παίρνετε τραπεζαρία, όλα με 5500 ευρώ και είναι ένα δώρο το
οποίο κοστίζει πάνω από 8500, οπότε πραγματικά αξίζει τον κόπο να το τσεκάρετε
και να δείτε.
Γ. Αρναούτογλου Μπορείτε και μεμονωμένα να πάρετε πράγματα. Τα παιδιά εκεί
πέρα θα σας κάνουν απίθανα πράγματα.
9:01΄:38΄΄ – 9:02΄:40΄΄
Γ. Αρναούτογλου Θα πείτε κάτι με τους χορηγούς;
Ρ. Κωστάκη Δε λέω τίποτα. Εγώ σήμερα δε λέω τίποτα.
Γ. Λιανός Γιατί να μη πεις;
Ρ. Κωστάκη Δε λέω τίποτα.
Γ. Αρναούτογλου Ενώ έλεγες τις προηγούμενες φορές και δεν θα πεις τίποτα.
Γ. Λιανός Θα σας πω εγώ.
Ρ. Κωστάκη Πες τα χαρτιά…
Γ. Αρναούτογλου Πες Γιώργο…
Γ. Λιανός Νέα τεράστια συλλογή παιδιά από επώνυμα αρώματα σε ακαταμάχητη
έκπτωση έως 60 %. Παιδιά, μόνο στο www.goldenbrands.gr και όταν λέμε αρώματα
λέμε Chanel, Dior, Burberry, Armani, DKNY, Chloe και Jupe και πολλά άλλα
γνωστά αρώματα. Παιδιά, μπείτε στο www.goldenbrands.gr. Τα αγαπημένα σας
brands σε καταπληκτικές εκπτώσεις.
Ρ. Κωστάκη Και να σας πούμε να μην ξεχνιέστε για τον Μαρινόπουλο γιατί κάποια
στιγμή μέχρι και τις 10 θα χτυπήσει το τηλέφωνο κάποιου κα θα πρέπει να πείτε Sfera
αντί για καλημέρα, για παρακαλώ και όλα αυτά τα σχετικά που λέτε…
Γ. Λιανός Όλα αυτά τα σούξου μούξου και… Repel Antilice! Γιατί οι ψείρες
κάνουνε πάρτι έτσι; Κάνουνε πάρτι στα σχολεία. Πάρτε Repel Antilice. Δύο
καινοτόμα προϊόντα, το σαμπουάν που εξαφανίζει τις ψείρες δια παντός μέσα σε 15
λεπτά και μια λοσιόν που απωθεί τις ψείρες για δύο μέρες. Άοσμα, φυτικά συστατικά,
φυτικής προέλευσης. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία. Repel Antilice!
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9:31΄:27΄΄ – 9:33΄:05΄΄
Γ. Αρναούτογλου Έχουμε και το αυτό…
Συνεργάτης εκπομπής Έχουμε και καραόκε, έχουμε και Μαρινόπουλο…
Τελειώνετε…
Γ. Αρναούτογλου Έχουμε και ΕΥ ΖΕΙΝ…
Συνεργάτης εκπομπής Και ΕΥ-Club…
Γ. Αρναούτογλου ΕΥ-Club… βεβαίως… ΕΥ-Club… Σωστό. Πάμε…
Ρ. Κωστάκη Λοιπόν… Για εσάς που ενδιαφέρεστε πραγματικά… Προσέξτε με λίγο
γιατί είναι ένα θέμα που μπορεί να σας απασχολεί αυτό το διάστημα, να ψάχνετε
αυτοκίνητο… Εμείς έχουμε να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση και ακούει στο
όνομα Auto Δεδούσης. 30 χρόνια δίπλα σας με αξιοπιστία και συνέπεια. Και
τονίζουμε αυτές τις λέξεις γιατί πραγματικά έτσι είναι… Αν βρεθείτε λοιπόν στο
Auto Δεδούσης που βρίσκεται Αναπαύσεως 22 στο Μαρκόπουλο με εύκολη
πρόσβαση μέσω Αττικής οδού και του προαστιακού… 4000 τ.μ. Από κοντά θα δείτε
όλα τα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel και θα
επωφεληθείτε των μοναδικών προσφορών. Μπείτε και στο www.autodedousis.gr
αλλά και στο τηλέφωνο 22990 40707. Το ξαναλέω: 22990 40707. Auto Δεδούσης.
Μπείτε στο site. Πραγματικά αξίζει τον κόπο εάν ψάχνετε αυτοκίνητο. Γιατί εκεί ο
φίλος μας ο Θοδωρής θα σας περιποιηθεί όπως πραγματικά αξίζει σε έναν άνθρωπο
που τον ενδιαφέρει και να βρει το αυτοκίνητο που θέλει και στην τιμή που το θέλει
αλλά και μετά την αγορά να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί.
Γ. Λιανός Πάρα πολύ ωραία τα Perrier που ανοίξαμε το πρωί παιδιά… Το δικό μου
είχε και γεύση λεμόνι. Έτσι; Φυσαλίδες, οι οποίες σε ηλεκτρίζουν πραγματικά με
τρόπο φυσικό, που αναστατώνουν το κορμί σου χωρίς θερμίδες, χωρίς ενοχές.
9:54΄:30΄΄ – 9:59΄:41΄΄
Γ. Αρναούτογλου Χαιρετώ τον κύριο Μεϊμάρη.
Ρ. Κωστάκη Κύριε Μεϊμάρη μην μας παρεξηγείτε γιατί εδώ γίνεται … Είναι όλα
live, γίνεται ένας χαμός, ένας πανικός…
Γ. Αρναούτογλου Έχουμε αυτό το διαγωνισμό κύριε Μεϊμάρη που πρέπει να πούνε
Sfera και όχι καλημέρα, οπότε εσείς που είπατε παρακαλώ… Καταρχάς να σας πω ότι
χάσατε το δώρο του Μαρινόπουλου…
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB (τηλεφωνική επικοινωνία) Να είστε
καλά… Εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια γενικώς…
Γ. Αρναούτογλου Αυτό να μου πείτε τώρα… Απλά θέλω να σας πω ότι το χάσατε
αυτό το δώρο. Δηλαδή αυτό το τελειώσαμε τώρα… Οπότε πάμε στα άλλα τα δώρα
που δίνετε εσείς στους ακροατές. Φέτος δηλαδή που έχουμε κάνει αυτή τη συνομιλία
νομίζω ότι πολύς κόσμος έχει πάρει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα μέσα από τις
προσφορές τις δικές μας. Αυτή την εβδομάδα δε μιλήσαμε καθόλου για την κάρτα
την ΕΥ-CLUB. Ίσως καινούργιοι ακροατές να μπήκανε μέσα και να θέλουν να
ρωτήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την κάρτα… Χαίρομαι ιδιαίτερα, όμως, που
είσαστε πάντοτε τόσο μα τόσο πολύ έτοιμοι σε οποιαδήποτε αρνητική προσέγγιση
που έχουν κάποιοι για την κάρτα να τους απαντήσετε στα πάντα.
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Σωστά. Σήμερα εγώ να προϊδεάσω τους
ακροατές γιατί θα δοθεί κάτι εκπληκτικό.
Γ. Αρναούτογλου Α! Προσφορά.
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Κάνουμε την υπέρβαση… Θα ζητήσω να
σημειώσουνε από τώρα το τηλέφωνο: 231500 1500 και φυσικά και ο κάθε
δύσπιστος… Γιατί για τον Έλληνα είναι κάτι καινούργιο ο τρίτος πυλώνας υγείας
όταν Γερμανία, Σουηδία, Αγγλία υπάρχει εδώ και χρόνια με πολύ καλύτερα
ασφαλιστικά συστήματα υγείας. Εμείς κύριε Αρναούτογλου δεν ανακαλύψαμε την
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Αμερική. Το πρόβλημα προϋπήρχε και πιο εύκολα να το πούμε βλέπεις αγώνα Real –
Barcelona στο Camp Nu παρά να κλείσεις εξετάσεις σε γιατρό του ΕΟΠΠΥ. Δεν
υπάρχει αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Ταλαιπωρείται. Και εδώ υπάρχει η κάρτα
υγείας του ΕΥ-CLUB, να πηγαίνει ο κόσμος χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς όριο
ηλικίας, έχεις δεν έχεις ταμείο, να εξυπηρετείται σε όλη την επικράτεια… Μας
ακούει πολύς κόσμος από νησιά. Μας ακούει πολύς κόσμος από ακριτικές περιοχές.
Παντού να έχει πρόσβαση στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης και να
εξυπηρετείται άμεσα σε επείγον περιστατικό εντελώς δωρεάν. Εμείς ό,τι λέμε σε
θέματα υγείας ακριβολογούμε. Εάν κάποιοι εμπαίζαν μέχρι πρότινος με την υγεία του
κόσμου, αυτό έχει τελειώσει ανεπιστρεπτί.
Γ. Αρναούτογλου Να πούμε ότι δεν είσαστε ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί πολλοί λένε
μην μπλέξουμε με ασφαλιστικές. Στέλνουνε και μηνύματα και να το πείτε ότι δεν
έχετε καμία σχέση με ασφαλιστική εταιρεία και δεν υπογράφετε κάποιο συμβόλαιο.
Έτσι δεν είναι;
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Πολύ σωστά. Ο κόσμος παίρνει τις κάρτες
του, που είναι ονομαστική η καθεμία, το βιβλίο συνεργασιών που ξέρει που θα
εξυπηρετηθεί ανά την επικράτεια, τηλέφωνο 24ωρης γραμμής με αστική χρέωση…
Γιατί εγώ είμαι κάτοικος Αθηνών αλλά τώρα είμαι Ηράκλειο, σε ποια κλινική θα
πάω, που θα αποταθώ, άμεσα να εξυπηρετούμαι… Να κάνει τις διαγνωστικές του
εξετάσεις… Έχουμε ακροατήριο μεγάλο από γυναίκες από την εκπομπή σας.
Ψηφιακή μαστογραφία να μπορεί να την κάνει με 19 ευρώ και αξιολόγηση από
μαστολόγο χωρίς παραπεμπτικά. Ένα τεστ ΠΑΠ με 15 ευρώ. Ιατρεία όλων των
ειδικοτήτων. Σε κατοίκους Αθηνών απεριόριστες επισκέψεις σε συγκεκριμένες
κλινικές με όλες τις ειδικότητες και ας μην είναι επείγον το περιστατικό. Προσέξτε,
είναι σημαντικά αυτά που λέμε … Και ιατρούς όλων των ειδικοτήτων ανά περιοχή να
εξυπηρετούμε άμεσα, βατά γιατί αυτό μου αξίζει. Επειδή οι οδηγοί μας ακούνε και
λέμε αν πάθει μια βλάβη το αμάξι μας θα τρέξουμε να το φτιάξουμε. Τώρα οι καιροί
είναι δύσκολοι. Το αμάξι μπορώ να το παροπλίσω, να βγάλω και τον πόλο της
μπαταρίας, με την υγεία μου δεν μπορώ να κάνω πίσω.
Γ. Αρναούτογλου Σωστό. Αυτό που θέλω να μας πείτε είναι κύριε Μεϊμάρη
πραγματικά αυτή την προσφορά, που μας είπατε από νωρίς γιατί με αυτήν την κάρτα
που τώρα τα πέντε-έξι χρόνια που είσαστε εδώ στην Ελλάδα πραγματικά έχει
βοηθηθεί πάρα πολύς κόσμος και όποιος δεν την έχει ζήσει δεν μπορεί να καταλάβει
και τι ακριβώς λέτε, οπότε πρέπει να σας τηλεφωνήσει και για την προσφορά αλλά
και να σας ρωτήσει όλες τις απορίες που έχει.
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Βεβαίως. Εγώ θα πω ότι η κάρτα του ΕΥCLUB είναι 100 ευρώ για όλο το χρόνο, δωδεκάμηνο για να έχεις μία πλήρη κάλυψη
με αξιοπρέπεια. Υγεία και αξιοπρέπεια, δύο κεκτημένες αξίες. Ειδικά για σήμερα…
Θέλω να το ακούσουν προσεκτικά οι ακροατές… Οι 45 πρώτοι ακροατές… Μακάρι
να μπορούσα να δώσω για όλο τον κόσμο. Οι 45 πρώτοι ακροατές που θα
τηλεφωνήσουν τώρα στο 231500 1500 αποκτούν οικογενειακή κάρτα του ΕΥ-CLUB,
τέσσερα άτομα, η γυναίκα έχει την Ladies την κάρτα, την αναβαθμισμένη. Αντί για
420 ευρώ με 150 ευρώ για όλο το δωδεκάμηνο και δέκα ετήσια τσεκ-απ σε Αθήνα να
μπορούνε να κάνουνε σε κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά εντελώς δωρεάν… Όπως
το ακούτε… Εντελώς δωρεάν…
Γ. Αρναούτογλου Μάλιστα…
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Και εκτός αυτού, πράξεις για γυναίκες και
αισθητικής, ακόμη και δερμοαπόξεση, ακόμα και αισθητικές προσώπου χωρίς ούτε
ευρώ συμμετοχή και άλλα πολλά που θα σας τα πει σύμβουλος υγείας.
Γ. Αρναούτογλου 231500 1500 λοιπόν… Πάρα πολύ ωραία.
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κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Οι 45 πρώτοι ακροατές που τηλεφωνούν.
Γ. Αρναούτογλου Να είστε καλά. Κύριε Μεϊμάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
είστε καλά.
κ. Μεϊμάρης – εκπρόσωπος ΕΥ-CLUB Την καλημέρα μου.
Γ. Αρναούτογλου 231500 1500. βρείτε και εσείς την κάρτα ΕΥ-CLUB και
πραγματικά δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις παροχές… Πάρα πολύ κόσμος,
χιλιάδες κόσμος είναι στην Ελλάδα γραμμένος σε αυτή την κάρτα, που κρατάει έναν
χρόνο και μετά βλέπετε αν σας άρεσε ή όχι και τη συνεχίζετε…
10:01΄:05΄΄ – 10:01΄:35΄΄
Γ. Αρναούτογλου Λοιπόν… Κυρίες και κύριοι να πούμε ότι η Hellas On Line ήτανε
μαζί μας και σήμερα μιας και είναι κοντά μας αυτά τα τρία χρόνια σε αυτό το
υπέροχο ταξίδι. 13844. Τηλεφωνήστε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία…
www.hol.gr... Οπότε μπείτε μέσα για να ρωτήσετε τα πάντα ή μπείτε σε ένα
κατάστημα της Vodafone και επίσης εκεί θα σας πούνε για όλες τις προσφορές, για
όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχει η Hellas On Line.
Ρ. Κωστάκη Ανοίξτε κι ένα Perrier όμως… Έτσι για να αναζωογονηθείτε…
Πρόκειται περί ψυχαγωγικής εκπομπής, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε
επανειλημμένη αναφορά στην εταιρεία τηλεφωνίας «HELLAS ON LINE» και στα
υπό της εν λόγω επιχειρήσεως παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο εκπρόσωπος
του ραδιοφωνικού σταθμού ισχυρίζεται ότι πρόκειται περί χορηγίας, όμως τούτο δεν
προκύπτει καίτοι, κατά την προαναφερθείσα διάταξη του Νόμου, οι ακροατές πρέπει
να ενημερώνονται σαφώς ότι πρόκειται περί προγράμματος που έλαβε χορηγία. Αλλά
και υπό την εκδοχή ότι πρόκειται περί χορηγίας, ο εκφωνητής δεν περιορίστηκε, κατά
το άρθρο 11 παρ. 1 στοιχ. γ του Π. Δ/τος 109/2010, στην αναφορά του τίτλου της
επιχειρήσεως στην αρχή, στο τέλος της εκπομπής και μια φορά στη διάρκεια αυτής,
αλλά πραγματοποίησε επανειλημμένες αναφορές στον τίτλο και τα προϊόντα της
επιχειρήσεως. Πλέον τούτων, κατά τη διάρκεια της ως άνω ψυχαγωγικής εκπομπής
διαφημίστηκε το κατάστημα επίπλων «VERRAS», τα συμπληρώματα διατροφής
«VITA
FIX»,
η
ιστοσελίδα
πώλησης
επώνυμων
προϊόντων
«WWW.GOLDENBRANDS.GR», το σαμπουάν «REPEL ANTILICE», το
αναψυκτικό «PERRIER» και η κάρτα υγείας «ΕΥ CLUB», 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, πρόδηλο
είναι ότι έγιναν συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν παρανόμως. Για τις εν λόγω εκτροπές
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του
προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι με τις
υπ’ αριθμ. 125/6.3.2007, 412/3.11.2014 αποφάσεις του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στον εν
λόγω ραδιοφωνικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω
πρόστιμο καθοριστεί στο ποσό των 5.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο RADIO SFERA 102,2
Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία SPACE FM STEREO
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τη διοικητική κύρωση του
προστίμου των 5.000 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 SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Αγίας Άννης 1 &
Παλαιολόγου, με ΑΦΜ 094325224, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2. Του Αθανάσιου Ανδριόπουλου του Πέτρου, με ΑΦΜ 061538575, Δ.Ο.Υ.
Αγίων Αναργύρων, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 30η Μαρτίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 11η Μαΐου 2015.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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