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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 24/2.2.2015
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 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, Κωνσταντίνος
Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απών
το μέλος Γιάννης Παπακώστας.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της
εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον
διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 13η Ιανουαρίου 2015.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την
μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
ΙΙ. 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.
ΙΙΙ. 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.
V. 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.
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VI. 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
Με την υπ’αριθμ. 76/6.2.2012 απόφαση του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στο ραδιοφωνικό
σταθμό με το διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας
με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., η διοικητική κύρωση του προστίμου των 5.000 ευρώ. Όμως με
την υπ’ αριθμ. 3935/2014 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας
ακυρώθηκε η κυρωτική απόφαση του ΕΣΡ λόγω κακής συγκροτήσεως της
Ολομελείας. Ενόψει του ότι η απόφαση του ΕΣΡ ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της
Επικρατείας για τυπικό και όχι ουσιαστικό λόγο, νομίμως έχει εισαχθεί η υπόθεση
ενώπιον της Ολομελείας για νέα κατ’ ουσία κρίση.
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της ακροάσεως, από cd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω
ραδιοφωνικός σταθμός, της εκπομπής του παραγωγού Ν. Χατζηνικολάου της
10.6.2011, από ώρας 10:00 έως 12:00 μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:
1η ώρα εκπομπής [10:00-11:00] κατά τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο CD
Αρχείο διάρκειας πενήντα έξι λεπτών και σαράντα δύο δευτερολέπτων [0:56:42]
[0:06:15] – [0:06:51]
Ν. Χατζηνικολάου: Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα
αυτήν την ώρα ο ΟΤΕ και το ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY. Το ΟΤΕ
BUSINESS DOUBLE PLAY, η νέα ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας του ΟΤΕ για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα προσφέρει απεριόριστη σταθερή
τηλεφωνία προς όλα τα δίκτυα και INTERNET CONNEX AT WORK από 45,5€.
Αποκτήστε το σε ένα κατάστημα OTESHOP, στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο
oteshop.gr ή καλώντας το 13888, γιατί η επιχείρησή σας φθάνει εκεί που φθάνει η
επικοινωνία της.
[0:37:36] – [0:38:06]
Ν. Χατζηνικολάου: Να θυμίσω ότι την εκπομπή μας και σήμερα υποστηρίζει η
«EUROPA» κι επειδή καλοκαίρι χωρίς κουνουπάκια και μύγες δεν υπάρχει, έρχεται
τώρα η νέα σήτα «EUROPA FREE». Ανοίγει οριζόντια, σταματά σε οποιοδήποτε
σημείο θέλουμε και μπαίνει σε κάθε μπαλκονόπορτα γρήγορα και απλά. Νέα σήτα
«EUROPA FREE» κι όλα γίνονται εύκολα.
2η ώρα εκπομπής [11:00-12:00] κατά τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο CD
Αρχείο διάρκειας πενήντα λεπτών και ενός δευτερολέπτου [0:52:01]
[0:01:00] – [0:05:30]
Ν. Χατζηνικολάου: Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα σε ολόκληρη την Ελλάδα
που αναμεταδίδουν αυτήν την ώρα το πρόγραμμα του σταθμού μας. Καλημέρα στον
«Αχελώος FM», στο «Maximum FM», στο «Ράδιο Ακρόαμα», στο «Athletic Radio»,
στο «REAL FM» Θεσσαλονίκης, στο «Giga FM», στο «Ράδιο Ένα», στο Ράδιο
Νίκη», στο δημοτικό ραδιόφωνο της Κατερίνης, στο «Ράδιο Επτάνησα», στο
«Ζιζάνιο» της Κεφαλονιάς, στο «West Radio» στην Κοζάνη, στο «Ράδιο Πατρίδα»
της Κομοτηνής, στο «Nova FM Stereo» της Λαμίας, στο «Plus Ένα» της Λάρισας,
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καλημέρα στο «MAX FM» στην Πάτρα, στο «Πέλλα FM», στον «Ιόνιον FM» στον
Πύργο, που τον χτύπησε άδικα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με πρόστιμο 80.000€,
το «Ιόνιον FM», άδικα τον χτύπησε με ογδόντα χιλιάρικα, γιατί λέει το σημείο
εκπομπής του, από το οποίο εκπέμπει 22 χρόνια, δεν τους αρέσει, ενώ είχε άδεια για
το σημείο εκπομπής αυτό. Ξέρετε, τι δεν τους αρέσει; Το ότι εκπέμπει, αυτά που
εκπέμπει. Ανάμεσά τους και τις δικές μας εκπομπές. Πολύ άδικη, πάρα πολύ άδικη
αυτή η κίνηση εναντίον του «Ιόνιον FM» και ο «REAL FM» ανακοινώνει, ότι θα
σταθεί δίπλα του και με νομική κάλυψη από εμάς και με εμάς δίπλα του στα
δικαστήρια, όπου χρειαστεί για να πέσει αυτή η άθλια απόφαση του
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, που συμπεριφέρεται ως συμβούλιο λογοκρισίας.
Καλημέρα στο «Ράδιο Σκάι», όχι στο κανονικό «Ράδιο Σκάι» στο Ρέθυμνο, «Σκάι,
91,3», σύμμαχος. Καλημέρα στο «Σάμος, FM 97,3» της Σάμου. Καλημέρα στο
«Ράδιο Επιλογές 105,5 στις Σέρρες, καλημέρα στο «Νότος 9,49» στη Σπάρτη,
καλημέρα στο «Σούπερ FM, 89,6» στα Χανιά, καλημέρα στο «Πατρίδα 103,7» στη
Χίο. Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα κι ολόκληρη την Ελλάδα, που
μεταφέρουν τη φωνή του «REAL FM» από άκρη σε άκρη της χώρας. Την εκπομπή
αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα, ο ΟΤΕ για το ΟΤΕ
BUSINESS DOUBLE PLAY. Μπορεί να μη μιλάτε με κρητική προφορά, μπορεί να
μη φτιάχνετε ρακί, μπορεί να μην κάνετε εξαγωγές, κάθε μικρομεσαίος
επιχειρηματίας όμως έχει ιδιαίτερες ανάγκες επικοινωνίας. Το πρόγραμμα ΟΤΕ
BUSINESS DOUBLE PLAY φροντίζει να τις καλύψει με απεριόριστες αστικές και
υπεραστικές κλήσεις, με ίντερνετ CONNEX AT WORK και μόνο από 45,5€. €.
Αποκτήστε το σε ένα κατάστημα OTESHOP, στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο
oteshop.gr ή καλώντας το 13888, γιατί η επιχείρησή σας φθάνει εκεί που φθάνει η
επικοινωνία της. [0:40:14] – [0:40:35]
Ν. Χατζηνικολάου: Α, μην ξεχάσω, να σας θυμίσω, ότι σήμερα κυκλοφορεί το
«CRASH» στα περίπτερα, του Γιώργου Τράγκα με πολύ δυνατά ρεπορτάζ. Ένα από
τα καλύτερα τεύχη του «CRASH» που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα ο Γιώργος
Τράγκας στα περίπτερα με πολύ, πολύ δυνατά ρεπορτάζ και με μερικές συνεντεύξεις
που θα συζητιούνται για μέρες.
[0:46:43] – [0:47:54]
Ν. Χατζηνικολάου: Θυμίζω, ότι την εκπομπή αυτή υποστήριξε και σήμερα η
«EUROPA» και τα κουφώματα αλουμινίου «EUROPA 9-98», τα νέα ρολά
«EUROPA 9-98», υψηλής αισθητικής, αφήνουν ελεύθερο το 25% της επιφάνειάς
τους στη θέση αερισμού, δηλαδή δέκα φορές περισσότερο φως και αέρα σε σχέση με
τα ρολά που ξέρατε και με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας και ηλεκτρικό ρολό που
σταματά, όταν βρει αντίσταση για την αποφυγή ατυχημάτων. Το νέο ρολό «EUROPA
9-98» σας περιμένει για να εκσυγχρονίσετε το σπίτι σας. μαζί μας ήταν και η μεγάλη
ελληνική εταιρεία με τα εκατό και πλέον χρόνια ζωής και προσφοράς στη διατροφή
μας, η «Μινέρβα» και το «Mινέρβα BENECOL». 30 γραμμάρια «Mινέρβα
BENECOL» την ημέρα, που περιέχουν δύο γραμμάρια φυτικές θανόλες , σας δίνουν
το καλύτερο αποτέλεσμα στη μάχη για τη μείωση της χοληστερίνης σας συνδυαστικά
με μια ισορροπημένη διατροφή. Ή χοληστερίνη ή «Mινέρβα BENECOL».
[0:48:27] – [0:49:14]
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Πρόκειται περί ραδιοφωνικής εκπομπής με αναφορές τις εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε.,
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. και EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.. Ισχυρίζεται ο
εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού ότι πρόκειται περί χορηγών. Όμως κατά τις
αναλογικώς εφαρμοσμένες σε ραδιοφωνικές εκπομπές διατάξεις των άρθρων 10 παρ.
1 στ. α και 11, παρ. 1 στοιχ. γ του Πρ. Δ/τος 109/2010 (ΣτΕ αποφ. 4547/2014), οι
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα ως
τέτοιες και απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις ενώ εξάλλου οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς ότι τα
συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν αντικείμενο χορηγίας. Όμως και υπό την
εκδοχή ότι πρόκειται περί χορηγών, ο εκφωνητής προέβαλλε τα προσόντα των
προϊόντων των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς και προσφορές αυτών, προς
προσέλκυση πελατών, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 11, παρ. 1 στοιχ. β,
του αυτού Προεδρικού Διατάγματος, κατά την οποία τα προγράμματα που
λαμβάνουν χορηγία δεν πρέπει να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση
προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων αναφορών στα προϊόντα αυτά ή στις
υπηρεσίες. Αναμφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως των ως άνω
επιχειρήσεως και των προϊόντων τους. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
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. Επομένως, ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του
ραδιοφωνικού σταθμού περί κακής συγκροτήσεως της Ολομελείας είναι αβάσιμος.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι το ύψος
επένδυσης του σταθμού ανέρχεται στο ποσόν των 118.997,45 ευρώ, και του
γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό με τις υπ’ αριθμ.
609/2.12.2008, 168/14.4.2009, 312/7.7.2009, 532/25.10.2010, 540/2.11.2010,
233/20.6.2011, 414/10.10.2011, 74/6.2.2012, 75/6.2.2012, 76/6.2.2012, 77/6.2.2012,
82/6.2.2012, 560/15.10.2012, 91/4.2.2013, 136/11.3.2013, 137/11.3.2013,
138/11.3.2013, 286/10.6.2013, 287/10.6.2013, 405/29.7.2013, 450/23.9.2013,
461/23.9.2013, 576/2.12.2013, 577/2.12.2013, 10/8.1.2014, 22/20.1.2014,
128/28.4.2014, 165/12.5.2014, 254/14.7.2014, 283/28.7.2014, 323/15.9.2014,
335/22.9.2014, 392/20.10.2014, 411/3.11.2014 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. διάφορες
διοικητικές κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, 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 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής στην οδό Δήμητρος
31, με ΑΦΜ 095323216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
2. Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 033086747, Δ.Ο.Υ.
Αγίας Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 2α Φεβρουαρίου 2015, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Φεβρουαρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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