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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 242/13.7.2015
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη
Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα
Παπαδοπούλου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας
του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ALPHA 98,9 Νομού
Αττικής, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2015.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη
μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει 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 νεότητος.
ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο «ως προς τη ραδιοφωνική
διαφήμιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκπομπών ισχύουν και εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόμου
αυτού».
ΙΙΙ. Το άρθρο 11 παρ. 1, εδ. γ’ του ΠΔ/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.
ΙV. Την παράγραφο 5 της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ, κατά την οποία «η εμφάνιση του
συμβόλου του χορηγού (ή των χορηγών) πρέπει να λαμβάνει μορφή σταθερής
ανακοίνωσης, με κάρτα πλήρους οθόνης ή σταθερή ταινία ή με άλλο ισοδύναμο μέσο,
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ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή του προγράμματος και να μην
προσβάλλεται η ακεραιότητά του. Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση του συμβόλου του
χορηγού δεν μπορεί να αποτελεί ή να εμπεριέχει διαφημιστικό μήνυμα».
V. Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3051/2002 κατά το οποίο «σε περίπτωση που ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά
μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή
παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή
συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη
επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του
Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς
τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της
Αρχής». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, μετά τη λήξη της θητείας του Προέδρου και
δύο μελών του ΕΣΡ κατά την 16.4.2015, οπότε και συμπληρώθηκε το προβλεπόμενο
στο άρθρο 109 του Ν. 4316/2014 χρονικό διάστημα των τριών μηνών παράτασης της
θητείας (που είχε λάβει χώρα κατόπιν παρατάσεων δια ετέρων διαδοχικών διατάξεων
νόμου), το ΕΣΡ συνεδριάζει νομίμως με τέσσερα μέλη εφόσον διαθέτει την
προβλεπόμενη στην ως άνω διάταξη απαρτία.
VI. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β΄, ε΄ του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ALPHA 98,9 Νομού
Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της ακροάσεως από ψηφιακό δίσκο
(dvd) που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός εικοσιτετράωρης ροής
προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 16η.9.2014, προέκυψαν τα ακόλουθα:
ΑΡΧΕΙΟ 3ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 02.00]
Πραγματική ώρα: [02:00-03:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
Στα πλαίσια της εκπομπής σχολιασμού της επικαιρότητας "Πάρε να 'χεις!" με το
Θανάση Πάτρα γίνεται αναφορά στα κάτωθι:
09:31 – 10:55
Θανάσης Πάτρας: Μιας και είπα Αγγέλα, σκέφτηκα το υαλουρονικό οξύ, κυρίες και
κύριοι, το φυσικό υγρό πόσιμο διάλυμα υαλουρονικού οξέος-τη βλέπεις, παιδί μου,
είναι τρίζει, τη βλέπεις έχει μια διαύγεια, έχει μια καθαρότητα στο μάτι. Το μαλλί της,
που μπορεί να 'ναι, ξέρεις, πάντα η κουπ ίδια έχει μία λάμψη. Μπορεί να πίνει
"Hyaluron", διότι το "Hyaluron" λιπαίνει, προστατεύει αρθρώσεις και μύες,
αναπλάθει χόνδρους, αυξάνει κινητικότητα αρθρώσεων, προλαμβάνει ρυτίδες και
φυσικά κρατάει μάτια υγρά, καθαρά και υγιή. Μία δοσολογία την ημέρα είναι, δυοτρεις σταγονίτσες, τέσσερις-δεν ξέρω ακριβώς πόσες και έχετε λυμένα τα
προβλήματα. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, μαζί μας πάντα η "COSMOTE".
Επειδή είναι περίοδος σχολείων και καταλαβαίνετε, ότι-καλή πρόοδο και στα παιδιά
που ξεκινήσανε σήμερα ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω το πρόγραμμα- μαζί, πώς
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και δεν πήρες, ρε Πόπη σήμερα; Λέμε τώρα! Δύο μέρες αγιασμό επιπλέον. Δεν έχεις
ρίξει όμως Σαπφώ Νοταρά ακόμα! Λέμε, ρίξ' τον Αλέξη, σε παρακαλώ, για να πω και
τα υπόλοιπα. Α, με συγχωρείς! "COSMOTE", επειδή έχουμε χαρτικά και σχολικά
είδη σε ξαιρετικά καλές τιμές από την "cοsmotebooks.gr". Πώς; Πάρα πολύ εύκολα,
κυρίες και κύριοι. Μπαίνετε στο site κι έχετε 10% έκπτωση σε σχολικά βιβλία, 20%
σε σχολικά βοηθήματα, 30% σε σχολικά χαρακτηρ..., χαρτικά συγγνώμη, κι έχετε και
την εξής μαγκιά, να κάνετε. Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία, όπου
δηλώσετε διεύθυνση, αλλά να πάνε και σε "ΟΤΕ", "COSMOTE", "ΓΕΡΜΑΝΟΣ"
καταστήματα και να τα πάρετε από κει.
13:51-14:31
Θανάσης Πάτρας: [αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό ] Όλο αυτό γίνεται κυρίες και
κύριοι, γιατί μιλάει εξαιρετικό αγγλικό. Για να μιλήσετε και εσείς εξαιρετικό αγγλικό
"ENGLISH EXPERTS", για να μάθετε αγγλικά πάρα-πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει
μία μέθοδος από τα συγκεκριμένα φροντιστήρια, να ξέρω, κέντρα συγγνώμη ξένων
γλωσσών, η οποία αξιολογεί ακριβώς το επίπεδο και έτσι ξεκινάτε, να μαθαίνετε
αγγλικά από κει που χρειάζεται, χωρίς να χάνετε καθόλου χρόνο. Τηλεφωνήστε
τώρα! 2118005050, επαναλαμβάνω 2118005050, για να βρείτε τους "ENGLISH
EXPERTS" στην περιοχή που σας ενδιαφέρει κιόλας. Το σημαντικότερο! Call now!
31:43-32:39
Θανάσης Πάτρας: Απέναντί μου η καρυάτιδα του "ALPHA 9,89", Πόπη Ματζίκα στη
ρύθμιση του ήχου, η οποία χρησιμοποιεί "Hyaluron", για να 'ναι πάντα fit, κυρίες και
κύριοι! Για κούνα το χέρι λίγο, Ματζίκα! "Μαρμαροκολώνα" [ακούγεται η φωνή του
Θανάση Βέγγου και ακολούθως το γέλιο του Θανάση Πάτρα]. Λοιπόν, έχει πάρα
πολύ καλές αρθρώσεις, το μυικό της σύστημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και οι
χόνδροι της επίσης βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση. Δείτε τα μάτια της! Είναι
καθαρά, υγρά και υγιή. Φυσικά δεν έχει ίχνος ρυτίδας. Ε, θέλει και μείον πέντε κιλά
βέβαια, γιατί αν δεν τα ΄χε τα μείον πέντε, θα ΄χε-λέμε τώρα- Ζαντόρ! Μαζί μας και η
"CΟSMOTE", κυρίες και κύριοι,! Επειδή είναι περίοδος σχολική αυτή τη στιγμή,
μπείτε στο "cosmotebooks.gr", το οποίο κάνει μοναδικές προσφορές 10% σε όλα τα
σχολικά βιβλία, 20% σε όλα τα σχολικά βοηθήματα και 30% σε όλα τα σχολικά
χαρτικά. Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας στη διεύθυνση της επιλογής
σας ή σε ένα κατάστημα "ΟΤΕ", "COSMOTE", "ΓΕΡΜΑΝΟΣ".
41:03-41:41
Θανάσης Πάτρας: [αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. ] I believe, you believe.
Λοιπόν, εξαιρετικά, όλα γίνονται, για να πασάρουμε το "ENGLISH EXPERTS" και
το "Fast School", τη μέθοδό του. Θέλετε να μάθετε αγγλικά πολύ γρήγορα, εντάξει;
Υπάρχει μέθοδος. Αξιολογεί ακριβώς το επίπεδό σας και έτσι ξεκινάτε, να μαθαίνετε
αγγλικά από κει που χρειάζεται, χωρίς να χάνετε χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο
2118005050, επαναλαμβάνω 2118005050, για να βρείτε τους "ENGLISH
EXPERTS", τα ξένα κέντρα, τα κέντρα, συγγνώμη, ξένων γλωσσών "ENGLISH
EXPERTS" στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημεία σε
όλη την Αττική. Τηλεφωνήστε τώρα, γιατί θα μάθετε αγγλικά, ή θα ξαναθυμηθείτε τα
αγγλικά σας σε χρόνο DT. Δεν τα λέμε διαφημίσεις.
46:59-47:26
Θανάσης Πάτρας: Λοιπόν, Πόπη Ματζίκα είπαμε! "Hyaluron", για εξαιρετικά καλή
επιδερμίδα, εξειρετικά καλή ποιότητα άκρων, αρθρώσεων, χόνδρων, δέρματος,
μαλλιών-δεν ξέρω και σε επίπεδο λίμπιντο, αν κάνει κάτι, αλλά νομίζω, ότι μάλλον
κάτι γίνεται. Τίποτα! μια δοσολογία την ημέρα είναι. Μία σταγόνα, δύο σταγόνες,
τρεις σταγόνες και πάμε μπούνια λέμε, μπούνια!
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51:46-52:18
Θανάσης Πάτρας: [αναφερόμενος σε πολιτικούς που ομιλούν την αγγλική γλώσσα. ]
Άλλο, δηλαδή άλλο Αντώνης, άλλο Αλέξης, άλλο Ντόρα. Άλλη προφορά, ρε παιδί
μου! Τώρα, κακά τα ψέμματα και οι τρεις έχουν πάει στα "ENGLISH EXPERTS".
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, για να ξαναθυμηθούνε τα αγλικά από εκεί που τα
ξέρανε, όχι ότι τα αφήσανε και ποτέ δηλαδή. Είναι μία πολύ ωραία μέθοδος
"ENGLISH EXPERTS" κέντρα ξένων γλωσσών σε όλη την Αττική, τα οποία
προσφέρουν την πρωτοποριακή μέθοδο "Fast School", για να αποκτήσετε πτυχίο στα
αγγλικά γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Για να βρείτε τους "ENGLISH EXPERTS"
της περιοχής σας, τηλεφωνήστε τώρα στο 2118005050, επαναλαμβάνω 2118005050.
ΑΡΧΕΙΟ 7ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 06.00]
Πραγματική ώρα: [06:00-07:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
Στα πλαίσια της εκπομπής σχολιασμού της επικαιρότητας "Και εσύ σηκώθηκες
νωρίς" με το Γιώργο Σμυρνή γίνεται αναφορά στα κάτωθι:
34:44-35:16
Γιώργος Σμυρνής: Ψάχνεις τα πάντα για το σχολείο; Ψάξ' τα στα "Public"! Φέτος
κάνε μόνο μία στάση για όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά στα "Public"!
Αφού εκεί είσαι! Ό,τι τάξη κι αν πας μόνο στα "Public" θα βρεις σχολικά βιβλία
έτοιμα, σε πακέτα ανά τάξη και ντυμένα και με προστατευτικό κάλυμμα, βοηθήματα
ανά τάξη, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, φροντιστηριακά, γραφική ύλη σε
έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες, υπηρεσία ντυσίματος βιβλίων, notebooks, desktops,
tablets, εκτυπωτές και αναλώσιμα μόνο στα "Public"!
ΑΡΧΕΙΟ 8ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 07.00]
Πραγματική ώρα: [07:00-08:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
06;55-07:24
Γιώργος Σμυρνής: Και μια και τα σχολεία άνοιξαν, μην ξεχνάτε. αν ψάχνεις τα πάντα
για το σχολείο, ψάξ' τα στα "Public"! Κάνε μόνο μία στάση για όλα όσα χρειάζεσαι
για τη νέα σχολική χρονιά! Πού αλλού; Στα "Public"! Σχολικά βιβλία έτοιμα, σε
πακέτα ανά τάξη και ντυμένα και με προστατευτικό κάλυμμα, βοηθήματα ανά τάξη,
βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες,
υπηρεσία ντυσίματος βιβλίων, notebooks, desktops, tablets, εκτυπωτές και
αναλώσιμα. Όλα είναι στα "Public"!
ΑΡΧΕΙΟ 9ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 08.00]
Πραγματική ώρα: [08:00-09:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
Στα πλαίσια της εκπομπής σχολιασμού της επικαιρότητας "Αντιθέσεις" με τους Δήμο
Βερύκιο και Πέτρο Κουσουλό γίνεται αναφορά στα κάτωθι:
38:31-39:55
Δήμος Βερύκιος: Στα "PUBLIC" θα τα βρεις, Κίτσα μου, στα "PUBLIC". Εκεί θα
βρεις τα σχολικά βιβλία. Είναι έτοιμα σε πακέτα ανά τάξη και ντυμένα με
προστατευτικό κάλυμμα και σε περιμένουν, να πας να τα πάρεις για το παιδί.
Υπάρχουν και τα σχολικά βοηθήματα ανά τάξη και βιβλία εκμάθησης ξένων
γλωσσών και φροντιστηριακά. Και σεις οι πιο high του Λυκείου που θέλετε το ΙΒ,
Bacalaureat, γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες, όλα στα "PUBLIC"!
Πέτρος Κουσουλός: Κακιά στιγμή να κλειδωθείς έξω από το σπίτι σου! Και ποιο
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είναι το τηλέφωνο του κλειδαρά; 22222; Ή μήπως 6666; Ίσως 9999. Δύσκολο!
Βέβαια πλέον το πρόβλημα λύνεται πολύ εύκολα.
Δήμος Βερύκιος: Πάρε το 69, άμα είναι δύσκολο το 9, βάλε και ένα 6, θα γίνει το 69.
Πέτρος Κουσουλός: Όχι, σου 'χω καλύτερη λύση. Ούτε 69 ούτε 9 ούτε 6. Παίρνεις το
11888, βρίσκεις τον πιο κοντινό κλειδαρά, ο οποίος πετάγεται με το παπάκι και σου
ανοίγει. Να 'ναι καλά το 11888! Και ο κλειδαράς φυσικά! Και για Κ.Ε.Π., για Δ.Ο.Υ.,
για αστυνομίες, δημαρχεία, ασφαλιστικά ταμεία, υπουργεία, ταχυδρομεία και γενικά
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έναν αριθμό θα χρειαστεί να θυμάστε απέξω! Τίποτε
άλλο! 11888! Τα υπόλοιπα αφήστε τα, να σας τα πει αυτό.
ΑΡΧΕΙΟ 10ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 09.00]
Πραγματική ώρα: [09:00-10:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
33:34-34:34
Δήμος Βερύκιος: Στα "PUBLIC" θα τα βρείτε! Ψάξτε εκεί για τα βιβλία που δεν έχετε
ακόμη για τα παιδιά! Είναι έτοιμα σε πακέτα ανά τάξη και ντυμένα με προστατευτικό
κάλυμμα. Έχουν και βοηθήματα ανά τάξη και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και
φροντιστηριακά βιβλία και γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα και σχολικές τσάντες, τα
πάντα. Θα τα βρείτε όλα μαζί στα "PUBLIC". Άντε! Πηγαίνετε εκεί, τελειώνετε!
Πέτρος Κουσουλός: Και Για Κ.Ε.Π., Δ.Ο.Υ., αστυνομίες, δημαρχεία, ασφαλιστικά
ταμεία, υπουργεία, ταχυδρομεία και γενικά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έναν αριθμό
θα χρειαστεί να θυμάστε απέξω και τίποτε άλλο! 11888! Τα υπόλοιπα αφήστε, να σας
τα πει αυτό. Και αν έχετε και θέλετε να φάτε κινέζικο, ινδικό, ταϋλανδέζικο, αν είστε
για bech bar, roof garden ή για κάποιο pool party ή αν ψάχνετε κάτι πιο χαλαρωτικού
τύπου μπαρ, .ο,τι κι αν θέλετε να κάνετε, πάλι να καλέσετε το 11888!
ΑΡΧΕΙΟ 19ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 18.00]
Πραγματική ώρα: [18:00-19:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
Στα
πλαίσια
της
εκπομπής
σχολιασμού
της
επικαιρότητας
"Πάρε να 'χεις!" με το Θανάση Πάτρα γίνεται αναφορά στο "Hyaluron" και στα
κέντρα ξένων γλωσσών "English Experts" και καλούνται οι ακροατές να
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.
21:10-22:35
Θανάσης Πάτρας: Ματζίκα, το τσίμπησες το "Hyaluron"-άκι σου σήμερα, ε;
[Μεσολαβεί απόσπασμα από ελληνική ταινία με τη Σαπφώ Νοταρά να μιλά για
λουμπάγκο.] Θα σου περάσουν και τα λουμπάγκα, Ματζίκα! "Hyaluron", εντάξει;
Αρθρώσεις σούπερ, χόνδροι σούπερ, μυικό σύστημα εικοσάρας, τρία χρόνια πριν
δηλαδή την ηλικία σου, δέρμα σαν το δικό σου τέλειο, μάτι υγρό καθαρό και μαλλί
γυαλί και παντελόνι "Lee". Το μαλλί σαν το δικό σου, να γυαλοκοπάει μιλάμε, να
γυαλοκοπάει. Επιστρέφουμε!..... Τι είπες, τι είπες, δεν άκουσα; [Ακούγεται
απόσπασμα με το Γιώργο Παπανδρέου να ομιλεί στα αγγλικά.] Α, πάλι αγγλικό μου
'ριξες; Α, ξέρεις γιατί. "English Experts"! Ποπο! Πώς το 'πα τώρα! Σαν τη
Ντόρα."English Experts" [προσπαθώντας να τονίσει την προφορά] το stage! Λοιπόν,
αν θέλετε, έχετε ξεχάσει τα αγγλικά σας, αν δεν έχετε κάνει ποτέ αγγλικά, υπάρχουν
κέντρα ξένων γλωσσών στην Αθήνα, ονομάζονται "English Experts". Έχουν μια
τρομερή μέθοδο, μαθαίνετε αγγλικά από κει που τα έχετε ξεχάσει. Ή αν δεν έχετε
μάθει ποτέ, πάτε ντουγρού και ξεκινάτε elementary κατάσταση εξαρχής.
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Τηλεφωνήστε τώρα! Πού; 2118005050, επαναλαμβάνω 2118005050 και θα βρείτε
τον καλύτερο τρόπο, να υπενθυμίσετε τα αγγλικά στον εγκέφαλό σας ή να τα μάθετε
εξαρχής.
Επίσης γίνεται αναφορά στα κάτωθι:
31:35-32:07
Θανάσης Πάτρας: Μαζί μας η "CΟSMOTE", κυρίες και κύριοι, και σήμερα, πριν
πάμε για τίτλους ειδήσεων! Είναι σχολική περίοδος, γκρινιάζουν τα παιδιά τώρα.
Αφήστε τα, θα προσαρμοστούν, δεν είναι τίποτα, τα περνάγαμε κι εμείς, όταν
ήμασταν μικροί. "cosmotebooks.gr" για πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε πάρα πολλά
σχολικά είδη από βιβλία και χαρτικά, αναλώσιμα και γενικώς οτιδήποτε τραβάει η
ψυχή σας. Όλα αυτά μπορείτε να τα δεχτείτε σήμερα με μία διεύθυνση που θα
δηλώσετε, για να 'ρθούνε-εντάξει, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα, τα
παραγγέλνετε κι έρχονται, ή μπορείτε να πάτε σε ένα κατάστημα "ΟΤΕ",
"COSMOTE", "ΓΕΡΜΑΝΟΣ", για να τα παραλάβετε, αν θέλετε.
45:08-46:33
Θανάσης Πάτρας: Βάλε λίγο αγγλικό, ρε Ματζίκα! Θέλω να με παρακολουθείς.
[Ακολουθεί απόσπασμα με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να ομιλεί αγγλικά.] Άσχετο ότι
πήγε ο Αλέξης δηλαδή, εμείς για διαφήμιση για το "English Experts" το κάνουμε.
Απλώς επειδή καλό αγγλικό μιλάει ο Αντώνης, δεν έχουμε βάλει Γιώργο καθόλου. Το
καλύτερο αγγλικό όλων! Δεν το συζητάμε! Είναι δυνατόν; Σε παρακαλώ! Λοιπόν, να
πούμε, ότι υπάρχει, υπάρχουν κέντρα ξένων γλωσσών στην Αθήνα, ονομάζονται
"English Experts", οι ειδικοί των αγγλικών ουσιαστικά. Εσείς, τι κάνετε;
Τηλεφωνείτε στο 2118005050, για να δοκιμάσετε μία πρωτοποριακή μέθοδο που
έχουν. Αν ξέρετε αγλικά, βρίσκουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε δυοτρεις μέρες, σε ποιο επίπεδο βρίσκεστε και ξεκινάτε από εκείνο το επίπεδο. Αν δεν
ξέρετε καθόλου, ξεκινάτε απ' την αρχή. Μην τα θέλουμε κι όλα δικά μας! Μην
είμαστε πλεονέκτες! 2118005050! Για να μάθετε βέβαια καλά αγγλικά. πρέπει να
έχετε τρομερή υγεία. Η Ματζίκα πίνει "Hyaluron", εγώ πίνω "Hyaluron", η θεια μου
η Τασία πίνει "Hyaluron", όλος ο κόσμος πίνει "Hyaluron", κυρίες και κύριοι.
Δοσομετρητής, κλακ, πέντε σταγονίτσες, τρεις-τέσσερις, δεν ξέρω πόσες, κάθε μέρα
άφοβα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μαλλί; Γυαλί και παντελόνι "Lee". Δέρμα; Ντρίζα.
Αρθρώσεις; Κομανέτσι. Μύες; Σβατσενέγκερ. Μιλάμε για το κορυφαίο. "Hyaluron"
σε σταγόνες!
53:00=53:05
Θανάσης Πάτρας: Μαζί μας η "CΟSMOTE", κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Λοιπόν,
ξεκινήσαν τα σχολεία, μιας και μιλάμε για εννιάχρονους, κανονικά δεν πρέπει να
δουλεύουν οι εννιάχρονοι, δεν το συζητάμε. Ούτε οι δεκαπεντάχρονοι πρέπει να
δουλεύουν. Από δεκαοκτώ και πάνω. .........
53:40-54:08
Θανάσης Πάτρας: "CΟSMOTE", κυρίες και κύριοι, μαζί μας με μοναδικές
προσφορές μέσω του "cosmotebooks.gr", διότι καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι
είναι μία περίοδος σχολική, η οποία είναι και λίγο δαπανηρή για την τσέπη, οπότε οι
εκπτώσεις είναι πάρα-πάρα πολύ θεμιτές και πάρα πολύ αγαπητές για όλους τους
γονείς. "cosmotebooks.gr", θα δείτε πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε πολλά σχολικά είδη.
Μπορείτε να τα παραλάβετε σπίτι σας, μπορείτε να πάτε και σε ένα κατάστημα
"ΟΤΕ", "COSMOTE", "ΓΕΡΜΑΝΟΣ", να τα παραλάβετε.
59:04-59:33
Θανάσης Πάτρας: Φτάνει, Ματζίκα! "English Experts", κυρίες και κύριοι! Call now:
2118005050, επαναλαμβάνω 2118005050! Τι θέλετε να κάνετε; Θέλετε να μάθετε
αγγλικά από κει που τ' αφήσατε; Γιατί κάποιοι πήραν Lower, όπως η Ματζίκα στα
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δεκαεπτά, ας πούμε δεκαέξι. Τώρα δώδεκα χρόνια μετά αποκλείεται να τα θυμούνται,
όπως τα θυμούνταν πριν, γιατί δεν τα εξασκούμε κιόλας, καταλαβαίνετε, δεν
δουλεύουμε σε κάποια πολυεθνική, ούτως ώστε να τα εξασκούμε αφειδώς. "English
Experts" στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Τηλεφωνήστε τώρα, για να ξεκινήσετε
από κει που σταματήσατε.
59:58-1:00:12
Θανάσης Πάτρας: "Hyaluron" βέβαια, για να κλείνουμε και σήμερα. Πόπη Ματζίκα,
λαμπερό μαλλί, λαμπερό μάτι, φοβερή επιδερμίδα! Δυο-τρεις σταγονίτσες σε ένα
ποτηράκι νερό άφοβα, χωρίς κανένα πρόβλημα καθημερινά και δουλεύουν όλα ρολόι,
λέμε. Ρολόι!
ΑΡΧΕΙΟ 20ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 19.00]
Πραγματική ώρα: [19:00-20:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
Στα πλαίσια της εκπομπής σχολιασμού της αθλητικής επικαιρότητας
"Στα κάγκελα" με το Σταύρο Γεωργακόπουλο γίνεται αναφορά στα καταστήματα
"PUBLIC", και στη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης "11888".
33:53-34:26
Σταύρος Γεωργακόπουλος: Και για σένα που ψάχνεις τα πάντα για το σχολείο, ψάξε
τα στα "PUBLIC"! Φέτος κάνε μόνο μία στάση για όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα
σχολική χρονιά. Στα "PUBLIC"! Ό,τι τάξη κι αν πας, μόνο στα "PUBLIC" θα βρεις
σχολικά βιβλία έτοιμα σε πακέτα ανά τάξη και ντυμένα και με προστατευτικό
κάλυμμα, βοηθήματα ανά τάξη, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, φροντιστηριακά
και Ι.Β., γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες, υπηρεσία ντυσίματος
βιβλίων, notebooks, desktops, tablets, εκτυπωτές και αναλώσιμα.
50:52-51:23
Σταύρος Γεωργακόπουλος: Για σένα πάντως που ψάχνεις τα πάντα για το σχολείο,
ψάξε τα στα "PUBLIC"! Φέτος κάνε μόνο μία στάση για όλα όσα χρειάζεσαι για τη
νέα σχολική χρονιά. Στα "PUBLIC"! Ό,τι τάξη κι αν πας, μόνο στα "PUBLIC" θα
βρεις σχολικά βιβλία έτοιμα σε πακέτα ανά τάξη και ντυμένα και με προστατευτικό
κάλυμμα, βοηθήματα ανά τάξη, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, φροντιστηριακά
και Ι.Β., γραφική ύλη σε έτοιμα πακέτα, σχολικές τσάντες, υπηρεσία ντυσίματος
βιβλίων, notebooks, desktops, tablets, εκτυπωτές και αναλώσιμα.
ΑΡΧΕΙΟ 21ο [Alpha 989 On Air16-9-2014 20.00]
Πραγματική ώρα: [20:00-21:00]
(σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο απεσταλμένο υλικό)
Στα πλαίσια της εκπομπής σχολιασμού της πολιτιστικής επικαιρότητας
"Τάδε έφη Σοφία" με τη Σοφία Μπερετάνου γίνεται αναφορά στα κάτωθι:
08:43-08:48
Σοφία Μπερετάνου: Πιστοί αρωγοί μας, φίλοι μας πάνω απ' όλα εσείς, τα "OK
ANYTIME MARKETS "
09:08-09:16
Σοφία Μπερετάνου: Και φυσικά το μεγαλύτερο ιδιωτικό ΙΕΚ της Αττικής κι όχι μόνο
της Αττικής, γιατί υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη "ΙΕΚ ΞΥΝΗ ".
Οι διατάξεις του Ν. 2328/1995 τροποποιήθηκαν από τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.
100/2000 (άρθρο 11 παρ. 4 του Π.Δ/τος 100/2000) με αποτέλεσμα να ισχύουν ως
προς τη ραδιοφωνική διαφήμιση και τη χορηγία οι αυτές προϋποθέσεις και
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περιορισμοί που εφαρμόζονται δυνάμει του ως άνω διατάγματος στη μετάδοση
τηλεοπτικών προγραμμάτων. Μεταγενέστερα, οι σχετικές με την τηλεοπτική χορηγία
διατάξεις τροποποιήθηκαν με τη θέση σε ισχύ του ΠΔ/τος 109/2010, με το οποίο
ενσωματώθηκαν στη ελληνική έννομη τάξη οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2007/65/ΕΕ
(ΕΕ L 332/28 της 18.12.2007) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων.
Δυνάμει των ανωτέρω εκτεθέντων και ιδίως της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.
2328/1995 περί αναλογικής εφαρμογής των ρυθμίσεων της κοινοτικής οδηγίας στις
ραδιοφωνικές εκπομπές, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι μετά τη θέση σε ισχύ του
ΠΔ/τος 109/2010 εφαρμόζονται αναλογικώς και στο ραδιόφωνο οι ρυθμίσεις περί
διαφημίσεων και χορηγιών που προβλέπονται για τα τηλεοπτικά προγράμματα. Την
άποψη αυτή υιοθετεί και η απόφαση 4547/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 109/2010
και της εφαρμοστικής αυτού παραγράφου 5 της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ σχετικά με
την προβολή των χορηγών στα πλαίσιο ορισμένου προγράμματος, λαμβάνεται υπόψη
η διαφορετική φύση των ραδιοφωνικών φορέων σε σχέση με τους τηλεοπτικούς
φορείς και επομένως ως μετάδοση ή εμφάνιση του συμβόλου του χορηγού ή των
χορηγών του προγράμματος νοείται η προφορική αναφορά στα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους από τον παρουσιαστή αυτού.
Περαιτέρω, για την ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 (γ΄) του
ΠΔ/τος 109/2010, όπως και από τη γραμματική ερμηνεία των όρων «έναρξη» και
«λήξη» προκύπτει, ως «έναρξη» του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος
νοείται το χρονικό εκείνο σημείο που σηματοδοτεί την αρχή της μετάδοσής του, ενώ
ως «λήξη» του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος νοείται το χρονικό εκείνο
σημείο που σηματοδοτεί το τέλος της μετάδοσής του. Κατά συνέπεια, σύννομη κατά
το γράμμα και το πνεύμα του νόμου λογίζεται κάθε διακοπή του προγράμματος για
προβολή ή αναφορά του χορηγού η οποία ακολουθεί χρονικώς το σημείο έναρξης ή
τέλους ορισμένου προγράμματος.
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται ότι στους ραδιοφωνικούς φορείς ως χορηγός
του εκάστοτε προγράμματος λογίζεται η εταιρεία που ανακοινώνεται προφορικά από
εκφωνητή ή παρουσιαστή του σταθμού κατά την έναρξη και λήξη του εν λόγω
προγράμματος. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της ίδιας αυτής εταιρείας μπορούν να
ανακοινώνονται επίσης μία φορά κατά τη διάρκεια ροής του εν λόγω προγράμματος
πρίν ή μετά από ορισμένη διακοπή αυτού.
Από την έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών προκύπτει ότι κατά την
16η.9.2014 οι ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα χορηγών
ορισμένων προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μια φορά κατά τη
διάρκεια της ροής αυτών, κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1 (γ΄) του Π.Δ/τος
109/2010 δυνάμει του οποίου επιτρέπεται η ανακοίνωση του μηνύματος του χορηγού
μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια ορισμένου προγράμματος.
Συγκεκριμένα:
(α) Κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τίτλο «Και εσύ σηκώθηκες νωρίς» με σημείο
έναρξης 0:01:13 πραγματοποιήθηκαν δύο (2) διακοπές της ροής του προγράμματος
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και έγινε αναφορά στα προϊόντα των καταστημάτων Public στα χρονικά σημεία
0:34:44 και 0:06:55, ήτοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος και σε χρονικά σημεία
μεταγενέστερα των σημείων έναρξης και λήξης αυτού. Η λήξη της εκπομπής
πραγματοποιήθηκε στο χρονικό σημείο 0:59:14.
(β) Κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τίτλο «Αντιθέσεις» και με σημείο έναρξης
0:05:21 ανακοινώθηκε από εκφωνήτρια του σταθμού ότι η εκπομπή είναι προσφορά
του ΟΤΕ Business. Δηλώθηκε, δηλαδή, ως χορηγός της εκπομπής η εταιρεία ΟΤΕ
Business με χρήση της παγιωμένης στους ραδιοφωνικούς φορείς ορολογίας για την
αναφορά στο χορηγό. Στη συνέχεια της εκπομπής και σε χρόνο μεταγενέστερο του
σημείου έναρξης πραγματοποιήθηκαν δύο (2) διακοπές της ροής του προγράμματος
και έγινε αναφορά στα προϊόντα των καταστημάτων Public και την υπηρεσία 11888
στα χρονικά σημεία 0:38:31 και 0:33:34. Η λήξη της εκπομπής πραγματοποιήθηκε
στο χρονικό σημείο 0:52:45 με αντίστοιχη ανακοίνωση της εκφωνήτριας του
σταθμού ότι η εκπομπή ήταν προσφορά του ΟΤΕ Business.
(γ) Κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τίτλο «Πάρε να ΄χεις» και με σημείο έναρξης
0:08:10 ανακοινώθηκε από εκφωνήτρια του σταθμού ότι η εκπομπή είναι προσφορά
της Cosmote. Δηλώθηκε, δηλαδή, ως χορηγός της εκπομπής η εταιρεία Cosmote με
χρήση της παγιωμένης στους ραδιοφωνικούς φορείς ορολογίας για την αναφορά στο
χορηγό. Στη συνέχεια της εκπομπής και σε χρόνο μεταγενέστερο του σημείου
έναρξης πραγματοποιήθηκαν επτά (7) διακοπές της ροής του προγράμματος με
αναφορά στις υπηρεσίες της εταιρείας τηλεφωνίας Cosmote (0:31:35, 0:53:00
0:53:40) καθώς και στα κέντρα ξένων γλωσσών English Experts και το προϊόν
Hyaluron (0:21:10, 0:45:08, 0:59:04 και 0:59:58). Η λήξη της εκπομπής
πραγματοποιήθηκε στο χρονικό σημείο 1:00:50 με αντίστοιχη ανακοίνωση της
εκφωνήτριας του σταθμού ότι η εκπομπή ήταν προσφορά της Cosmote.
(δ) Κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τίτλο «Στα κάγκελα» και με σημείο έναρξης
0:06:07 πραγματοποιήθηκαν δύο (2) διακοπές της ροής του προγράμματος και έγινε
αναφορά στις υπηρεσίες των καταστημάτων Public στα χρονικά σημεία 0:33:53 και
0:50:52, ήτοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος και σε χρονικά σημεία
μεταγενέστερα των σημείων έναρξης και λήξης αυτού. Η λήξη της εκπομπής
πραγματοποιήθηκε στο χρονικό σημείο 1:00:05.
Για τις ανωτέρω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η
διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εξ 1.005.855,96 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον σταθμό, και του γεγονότος
ότι έχουν επιβληθεί, με τις με αριθμό 59/15.2.2005, 374/27.9.2005, 352/18.7.2006,
229/6.5.2008, 138/24.3.2009, 505/5.10.2010, 66/21.1.2013, 233/2.7.2014,
292/1.9.2014, αποφάσεις του ΕΣΡ διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 5.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΑLPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ALPHA 98,9 (ΠΡΩΗΝ
ΡΑΔΙΟ ΕΝΝΕΑ 98,9 - ΠΡΏΗΝ ALPHA NEWS) Nομού Αττικής, τη διοικητική
κύρωση του προστίμου των 5.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23
παρ. 5 εδ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την
προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΑLPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού
σταθμού ALPHA 98,9 Nομού Αττικής, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής,
στο 40,2 ΧΛΜ Αττικής Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων, με ΑΦΜ 094263832,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2. Του Μπούρα Αναστάσιου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 014045305, ως
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3. Της Ελένης Ξηνταράκου του Κυριακούλη, ως νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας, με ΑΦΜ 046035865, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας.
4. Του Φουρλεμάδη Δημητρίου του Βασιλείου, με ΑΦΜ 076757719, ως
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας
5. Του Παπαδόπουλου Μιχαήλ του Νικολάου, με ΑΦΜ 073291436, ως νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13η Ιουλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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