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Σήμερα ημέρα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 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.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  από  του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1  FM
Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΠΑΡΑ ΈΝΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΟΝ.  ΕΠΕ, ενδεχόμενη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουλίου 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. 

II.  Το άρθρο 11, παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η
χορηγία σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.

III.  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.

IV.  Το  άρθρο  10  παρ.  1  εδ.  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.

V. Το άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι θεατές πρέπει
να ενημερώνονται σαφώς ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν αντικείμενο
χορηγίας. 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. 

1

ΑΔΑ: Ω6Φ9ΙΜΕ-Ξ1Ι



VΙ.  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. 

VII. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ.  β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ  90,1  FM Νομού  Αττικής,
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΡΑ ΈΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΟΝ.  ΕΠΕ, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της
παρακολουθήσεως,  από  cd που απέστειλε  στη υπηρεσία ο εν  λόγω ραδιοφωνικός
σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 16η.9.2014,
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
αρχείο 2414 09 15 [23-01-51]
‘Νυχτερινό Τρολάρισμα’ με τους Μαλιάτση, Jeremy, Mikeius
ένδειξη αρχείου 25:32 – 26:12
Ραδιοφ.  παραγωγός: Και  φίλοι  οδηγοί  ταξί,  ταξί,  ταξί,  ταξί,  έχουμε  ακόμα  το
διαγωνισμό για εσάς  και μόνο στα Παραπολιτικά 90,1. 214 214 8920 με μια απλή
αστική χρέωση όνομα, επώνυμο, κινητό. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς και αν
είστε τυχερός μπορείτε να κερδίσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ καθημερινά στην εκπομπή
‘Πολιτικός  καφές’.  Και  δώστε βάση Παρασκευή 19/09 στην ίδια εκπομπή ακριβώς
μπορείτε  να  κερδίσετε  ένα  σετ  ελαστικών προσφορά της  εταιρίας    Pirelli  .  Και  ένας
ακόμα τυχερός μπορεί να κερδίσει μια φιάλη τέσσερα έως έξι άτομα στο Ποσειδώνιο.
Δεν σταματάμε να δίνουμε δώρα. Εμφανίζονται Κων/νος Αργυρός, Κώστας Μαρτάκης,
Χριστίνα Σάλτη, Θωμαή Απέργη.
ένδειξη αρχείου 44:55 – 45:55
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Αυτό το Σάββατο, κυρίες και κύριοι,  με τα Παραπολιτικά δε
φαντάζεστε…
Ραδιοφ. παραγωγός 2:   Δώσε πράγμα στο λαό,   Jeremy  .
Ραδιοφ. παραγωγός 1:   Τι σας περιμένει. Αυτό το Σάββατο. Λοιπόν, ακούστε. Έχει τη
μεγάλη σειρά αρχαιολογικών βιβλίων του Φίλιππου του Βασιλεύς. Αυτό το Σάββατο.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: (χα χα χα) Του Βασιλεύς.
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Ναι. Όλα αυτά είναι του Μανόλη του Ανδρόνικου.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Έτσι.
Ραδιοφ.  παραγωγός  1: Επίσης,  Αντώνης  Ρέμος.  Ολόκληρη  η  δισκογραφία  του
δημοφιλέστερου Έλληνα καλλιτέχνη. 
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Κουπόνι έκπτωσης 2 ευρώ στα Village. …………
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Και φυσικά ένα  dvd με όλες τις αγαπημένες σειρές. Έχει τα
Trash Pack, Lalaloopsy, Juliet Pet, Gormiti, Novistar.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Έχει και Gormiti, ρε φίλε;
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Ραδιοφ. παραγωγός 1: Ό,τι θέλει η ψυχή σας και η καρδιά σας.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Το Σάββατο με τα Παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι.
Ραδιοφ. παραγωγός 1:   Πλάκα πλάκα το κουπονάκι είναι καλό.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Ναι, όντως.
αρχείο 2414 09 16 [07-01-55]
‘Πνίξτε τον φουνταριστό’ με τους Μηνά Τσαμόπουλο και Γιώργο Θαναηλάκη
ένδειξη αρχείου 06:35 – 07:04
Ραδιοφ.  παραγωγός  1:  Έχουμε και  χορηγούς,  έτσι;  Τράπεζα Πειραιώς με το    WIN
FOR     YOU  .   Μπαίνετε  σε ένα πρατήριο    AVIN  ,  χρησιμοποιείτε  πιστωτική κάρτα της
Τράπεζας Πειραιώς όποια θέλετε και κερδίζετε 5% επιστροφή σε ό,τι έχετε αγοράσει. Η
προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φυσικά μαζί μας και η   Wind   με το   Bonus   κάθε
εβδομάδα. Με δυο απλά βήματα κερδίζετε 300    MB   για ολόκληρο μήνα. Μπείτε στο
F  2  G  .  gr   και κερδίστε. 
ένδειξη αρχείου 08:40 – 08:58
Ραδιοφ.  παραγωγός  1:  Και  11850  φυσικά.  11850.  Ο  αριθμός  που  σας  δίνει
πληροφορίες  τηλεφωνικού  καταλόγου  Ελλάδος  από  όλα  τα  τηλέφωνα  για  όλα  τα
τηλέφωνα.  Οποιαδήποτε  ώρα  της  ημέρας  24  ώρες  το  24ωρο  τηλεφωνείτε.  Και  τα
παιδιά εκεί σχίζονται να σας εξυπηρετήσουν. Ακόμα και κινητά αν υπάρχουν, φυσικά,
έτσι; Και σας συνδέουν και άμεσα για να μην ξαναπαίρνετε τηλέφωνο και χρεώνεστε.
11850.
αρχείο 2414 09 16 [08-01-56]
‘Πνίξτε τον φουνταριστό’ με τους Μηνά Τσαμόπουλο και Γιώργο Θαναηλάκη
ένδειξη αρχείου 15:45 – 16:30
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Για λέγε. Τι διαβάζεις;
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Διαβάζω, φίλε, Πειραιώς. Πάντα μαζί μας η Πειραιώς με το
πρόγραμμα   WIN     FOR     YOU  . Σας προσφέρει 5% επιστροφή της αξίας της αγοράς σας
κάθε  φορά  που  βάζετε  καύσιμα  σε  επιλεγμένα  πρατήρια    AVIN χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα της τράπεζας Πειραιώς. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ισχύει η
προσφορά. Φυσικά μαζί μας η Wind   με το   Wind     F  2  G  , που σας κάνει δώρο και τα   MB
του φθινοπώρου και ένα   smartphone  , το   Samsung     Galaxy     S  4 αξίας 499 ευρώ. Μπείτε
σε ένα κατάστημα Wind.
Ραδιοφ.  παραγωγός  1:  Και  11850  ο  πενταψήφιος  με  πληροφορίες  τηλεφωνικού
καταλόγου Ελλάδος από όλα τα τηλέφωνα για όλα τα τηλέφωνα.
ένδειξη αρχείου 19:05 – 19:40
Ραδιοφ.  παραγωγός:  Φίλοι,  οδηγοί  ταξί,  σε  λιγότερο  από  δέκα  λεπτά  ανοίγει  το
τηλεφωνικό κέντρο για πάρτη σας. 214 214 8920, 214 214 8920, παίρνετε τηλέφωνο με
απλή αστική χρέωση, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του κινητού σας και
μπορεί να κερδίσετε τα καύσιμα της ημέρας αξίας 50ευρώ ενώ ταυτόχρονα μπαίνετε
και στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για ένα σετ ελαστικών προσφορά της
εταιρίας    Pirelli αλλά και  για ένα  τραπέζι  για έξι  άτομα στο Ποσειδώνιο.  Αργυρός,
Μαρτάκης, Σάλτη και Απέργη.
αρχείο 2414 09 16 [10-00-06]
‘Πολιτικός Καφές’ με τους  Γιάννη Κουρτάκη και Παναγιώτη Τζένο
ένδειξη αρχείου 42:00 – 42:18
Ραδιοφ. παραγωγός: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο τα Παραπολιτικά κλείνουν δυο
χρόνια κυκλοφορίας.  Έρχονται με ένα επετειακό δυνατό φύλλο και  με πολύ μεγάλο
πακέτο προσφορών. 
ένδειξη αρχείου 42:54 – 44:40
Ραδιοφ.  παραγωγός  1:  Λοιπόν,  το  Σάββατο  με  τα  Παραπολιτικά  ένα  εξαιρετικό
βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο της σειράς των βιβλίων του Μανόλη Ανδρόνικου.  Ένας
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σίγουρος, σίγουρος Μακεδόνας, που έχει περάσει από τη Μακεδονία, ο Φίλιππος, ο
Βασιλεύς των Μακεδόνων. Αυτό είναι σιγουράκι. Το Σάββατο με τα Παραπολιτικά ο
πρώτος τόμος της σειράς των βιβλίων του Μανόλη Ανδρόνικου ‘Φίλιππος ο Βασιλεύς
των Μακεδόνων’. 
Ραδιοφ.  παραγωγός  2:  Να πούμε,  επίσης,  ότι  το  Σάββατο  αυτό  θα  υπάρχει  ένα
εντυπωσιακό οδοιπορικό από την Αμφίπολη. Ο Σταύρος Παπαντωνίου ήταν εκεί. Οι
ρεπόρτερς των Παραπολιτικών ήταν εκεί. 
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Και η Ανθή Βούλγαρη.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Και ο Θανάσης Φουσκίδης ήταν εκεί. …………
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Δεν έχουμε, όμως, μόνο Μανόλη Ανδρόνικο. Έχουμε και μια
εξαιρετική…
Ραδιοφ.  παραγωγός  1:  Ξεκινάμε  μια  μοναδική  μουσική  προσφορά.  Όλη  η
δισκογραφία  του  δημοφιλέστερου  Έλληνα  τραγουδιστή  των  τελευταίων  χρόνων του
Αντώνη Ρέμου από αυτό το Σάββατο στα Παραπολιτικά. Διακόσια τραγούδια επιτυχίες
του Αντώνη Ρέμου σε δεκατρία μοναδικά cd. Το λέμε και το ξαναλέμε. Για πρώτη φορά
με εφημερίδα ολόκληρη η δισκογραφία του δημοφιλέστερου Έλληνα καλλιτέχνη.
ένδειξη αρχείου 45:34 – 46:02
Ραδιοφ. παραγωγός:  Εκτός από το  cd, το πρώτο  cd από τα δεκατρία του Αντώνη
Ρέμου  που  θα  διανεμηθούν  με  την  εφημερίδα  Παραπολιτικά,  για  όλους  τους
αναγνώστες  προσφέρουμε  έκπτωση 2  ευρώ για  όλα τα    Village     Cinemas   σε όλη τη
χώρα. Και στην έκδοση των 2 ευρώ παίρνετε την εφημερίδα και παίρνετε έκπτωση 2
ευρώ για όλες τις παραστάσεις σε όλα τα Village Cinemas της χώρας.
αρχείο 2414 09 16 [11-00-06]
‘Πολιτικός Καφές’ με τους  Γιάννη Κουρτάκη και Παναγιώτη Τζένο
ένδειξη αρχείου 30:02 – 30:18
Ραδιοφ. παραγωγός: Εμείς το Σάββατο, όπως είπε προηγουμένως και ο Παναγιώτης,
έχουμε ένα εξαιρετικό οδοιπορικό και όχι μόνο οδοιπορικό. Έχουμε και μια σημαντική
αποκάλυψη  το  Σάββατο  στα  Παραπολιτικά.  Αποκάλυψη  που  συνοδεύεται  και  από
χαρτάκια. 
ένδειξη αρχείου 54:08 – 54:40
Ραδιοφ. παραγωγός:  Λοιπόν, δεν κερδίζουν μόνο οι ταξιτζήδες, κερδίζουν και όσοι
πηγαίνουν  και  ψωνίζουν  και  από  το  Μαρινόπουλο.  Λοιπόν,  για  να  βγείτε  διπλά
κερδισμένοι  στο ξεκίνημα της  νέας  σχολικής χρονιάς  είναι  εξαιρετικά  απλό με  μια
επίσκεψη στα   Carrefour   θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χαμηλές τιμές σε ό,τι χρειάζονται
τα  παιδιά  σας  για  την  επιστροφή  στα  θρανία.  Και  θα  βρείτε  και  μια  εξαιρετική
προσφορά,  ένα    tablet   9’’  και  πρόγραμμα  εκμάθησης  αγγλικών    on  -  line   της    Action  ,
πόσο;  Πόσο,  ρε  Αρετάκι;  40  ευρώ,  ρε  Αρετάκι.  Αρκεί  να  κάνεις  αγορές
σηματοδοτημένων προϊόντων αξίας 50 ευρώ. Μαρινόπουλος, χαρίζει παιδιά, χαρίζει.
ένδειξη αρχείου 55:04 –     55:38
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Το Σάββατο στα Παραπολιτικά. Δεν ξεχνάμε. 
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Πάμε.
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Δεν ξεχνάμε.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Φίλιππος, Ρέμος, όλη η δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
Ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα.
Ραδιοφ. παραγωγός 1:  Το πρώτο  cd. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Αντώνη
Ρέμου  αυτή  την  εβδομάδα  13  cd,  όλα  τα  τραγούδια  του  δημοφιλέστερου  Έλληνα
καλλιτέχνη των τελευταίων χρόνων.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: Για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Είναι μια εξαιρετική…
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Όλα μαζί.
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Ραδιοφ. παραγωγός 2: Όλα μαζί, είναι μαζεμένα. Μια εξαιρετική πολυτελή κασετίνα.
Θα πάρετε όλα τα cd του Αντώνη Ρέμου, θα μπορέσετε να τα κρατήσετε στη βιβλιοθήκη
σας. Δεν έχει γίνει ποτέ.
αρχείο 2414 09 16 [15-00-09]
Εκπομπή με τους Γιώργο Λιάγκα και Ευγενία Μανωλίδου
ένδειξη αρχείου 56:55 – 57:40
Μανωλίδου: Λοιπόν, δε μου λες. Άλλαξες το τηλέφωνό σου; Άλλαξες το δίκτυό σου;
Δεν είπαμε χθες ότι θα αλλάξεις θα πάρεις Cosmote;
Λιάγκας: Δεν είπαμε. Είπαμε ότι  θα πάρω    Cosmote   αν μου στείλουν το    i  -  phone   6.
Ήμουν σαφής.
Μανωλίδου:   Όχι.  Είπαμε  ότι  θα  πάρεις    Cosmote   γιατί  έχει  τη  μεγαλύτερη
πληθυσμιακή  κάλυψη  4  G    για  να  ανεβάζουμε  και  να  κατεβάζουμε  γρήγορα  ό,τι
θέλουμε. Όλα  αυτά  τα  κουτσομπολίστικα  sites,  blogs αυτά  και  τα  λοιπά  και  τα
ειδησεογραφικά  κατεβαίνουν  αμέσως  σε  κλάσματα  δευτερολέπτου.  Σε  ακόμη
περισσότερα μέρη της Ελλάδος, έχει 60% αύξηση στις ταχύτητες 3G και 4G, άριστη
ποιότητα  ήχου,  τεχνολογία  high definition voice και  κλήσεις  χωρίς  διακοπές  σε
ποσοστό άνω των 99%. Και κάθεστε ακόμα;
Λιάγκας: Μάλιστα.
Μανωλίδου: Για  αλλάξτε  το  δίκτυό  σας  σε  Cosmote,  παρακαλώ.  Και  μόλις  το
αλλάξετε, στείλτε μας και μηνύματα. Και πριν το αλλάξετε, μπορείτε να μας στείλετε
μηνύματα.
αρχείο 2414 09 16 [16-00-09]
Εκπομπή με τους Γιώργο Λιάγκα και Ευγενία Μανωλίδου
ένδειξη αρχείου 14:04 – 14:32
Λιάγκας: Αυτό τώρα που ακούμε τι είναι;  Αυτός είναι Ρέμος;
Μανωλίδου: Αυτά θα βάλουμε στην εφημερίδα το Σάββατο.
Λιάγκας: Αυτό δεν το ήξερα το τραγούδι εντωμεταξύ. 
Μανωλίδου: Πώς το ’παθες; Σου ξέφυγε; 
Λιάγκας: Είναι παλιός Ρέμος αυτός; 
Μανωλίδου: Είναι από τον πρώτο του δίσκο. 
Λιάγκας: Τι λέτε, ρε παιδιά. Τόσο παλιά μας γυρίζετε; Ωραία, μπράβο. Επιτυχία των
Παραπολιτικών.
Μανωλίδου: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εμάς μας αρέσουνε.
Λιάγκας:  Γιατί  είναι  τότε  που  δεν  ήταν  τόσο  φίρμα  ο  Ρέμος.  Θα  θυμηθούμε  τα
τραγούδια που δεν τα ξέρει και ο πολύς κόσμος. Εγώ δεν τα ξέρω ας πούμε αυτά.
ένδειξη αρχείου 30:10 – 30:40
Μανωλίδου: …Ακόμα λέμε διάφορα τέτοια αρχαία.
Λιάγκας: Τα παιδιά μιλάνε κι αυτά έτσι σπίτι;
Μανωλίδου: Δε μιλάμε στο σπίτι,  παιδί μου. Δε μιλάμε.  Τα παιδιά πηγαίνουν στην
Ελληνική Αγωγή. Η Ελληνική Αγωγή είναι  ένα σχολείο που έχει  φτιάξει  ο Άδωνις.
Αρχίζουν τώρα οι εγγραφές άμα θέλετε να μάθετε.
Λιάγκας:   Έχετε κάνει και σχολείο;
Μανωλίδου:   Δεν  έχουμε  κάνει.  Ο Άδωνις  έκανε  σχολείο  που  διδάσκονται  και  τα
παιδιά και οι μεγάλοι τα αρχαία ελληνικά στο κέντρο των Αθηνών.
Λιάγκας: Αλήθεια λες;
Μανωλίδου: Από τότε που ήταν 21.
Λιάγκας: Πολυτονικό.
Μανωλίδου: Απ’ τα 21. …Ναι αλλά τα κάνουν πάρα πολύ ωραία και πολύ απλό, πολύ
απλό τρόπο. 
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ένδειξη αρχείου  56:25 – 57:07
Μανωλίδου: Και  πριν  τελειώσουμε  και  οι  τρεις  θα  σας  πω  τις  τέσσερις  μεγάλες
προσφορές που έχει η εφημερίδα τα Παραπολιτικά το Σάββατο. Λοιπόν, πρώτον. Τα   cd
του  Ρέμου.  Ξεκινάμε  από  το  πρώτο,  όλη  τη  συλλογή  σιγά  σιγά  στα  τεύχη  των
Παραπολιτικών του Αντώνη Ρέμου, του αγαπημένου σας λαϊκού τραγουδιστή. Επίσης,
το μεγάλο βιβλίο του Μανόλη Ανδρόνικου ‘Φίλιππος Βασιλεύς Μακεδόνων’. 
Λιάγκας:   Ωραίο.
Μανωλίδου: Και πολύ επίκαιρο. Για τους μικρούς μας φίλους ένα πάρα πολύ ωραίο
dvd παιδικό που θα το αγαπήσετε, θα το λατρέψετε και θα μπορέσετε να βάλετε και
στα  παιδιά  σας  λιγάκι  να  σας  αφήσουν  και  να  ηρεμήσετε,  να  κάνετε  και  καμιά
βολτίτσα. Και, επίσης, ένα πολύ ωραίο κουπόνι έκπτωσης αξίας 2 ευρώ στα   Village.
Πάτε να δείτε σινεμά με λίγο χαμηλότερη τιμή. Γιατί εδώ που τα λέμε και τα Village
τα εισιτήρια λιγάκι τα έχουν τσιμπήσει, ε;
αρχείο 2414 09 16 [18-00-10]
‘Μen + Speed’  με τους Τάκη Τρακουσέλλη και Τάκη Πουρναράκη
ένδειξη αρχείου  08:36 – 08:55
Ραδιοφ. παραγωγός: Έχουν ξεκινήσει ένα διαγωνισμό από χθες. Θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή για ένα σετ ελαστικών το οποίο προσφέρει η εταιρία ελαστικών  Pirelli.
Αποκλειστικός προμηθευτής και όλων των ομάδων της φόρμουλας 1. Η Pirelli, λοιπόν,
δίνει σε ένα ταξιτζή ένα σετ ελαστικών. Πώς θα το διεκδικήσετε; Πολύ απλά. Με ένα
γραπτό μήνυμα από το κινητό σας. ……
ένδειξη αρχείου    22:42 – 22:55
Ραδιοφ. παραγωγός: Πάμε σε αυτό το σημείο σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για
τους φίλους ταξί, ξαναλέω, έτοιμοι με το κινητό ή το σταθερό ανά χείρας. Ανοίγουμε τις
γραμμές.  Καύσιμα 50 ευρώ, ελαστικά της    Pirelli   και  τραπέζι  στο Ποσειδώνιο στον
Αργυρό μόνο για ταξιτζήδες.
ένδειξη αρχείου    27:24 – 28:16
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Είμαστε και με τη Seat εδώ παρέα. Η   Seat  , η οποία έχει μια
πληρέστατη γκάμα αυτοκινήτων. Σας καλούμε να τη γνωρίσετε από κοντά αν δεν την
ξέρετε ήδη. Μιλάμε για το μικρό    Seat     Mii   που έχει  γράψει τη δική του ιστορία και
γράφει τη δική του ιστορία με τρικύλινδρο κινητήρα, με κατανάλωση κάτω από 5 λίτρα
με 100 χιλιόμετρα, με αυτόματο ή χειροκίνητο αυτοκίνητο……Βεβαίως υπάρχει και το
Seat     Ibiza   με αυτόματο κιβώτιο   DSG  .
Ραδιοφ. παραγωγός 2: 7.800 το Seat Mii. Ξεκινάει από 7.800.
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Κάτω από 8.000. Δε βρίσκεις αυτοκίνητο καινούριο σήμερα
κάτω  από  8.000  ευρώ.  Και  με  εξαιρετική  τεχνολογία.  Μιλάμε  για  ολοκαίνουριο,
τρικύλινδρο κινητήρα το Seat Mii. Βεβαίως του group της Volkswagen. 
ένδειξη αρχείου  29:25 – 30:40
Ραδιοφ.  παραγωγός  1:  (σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  οδηγό ταξί)  Τηλεφωνούν
τώρα όλοι οι συνάδελφοί σου … και έχει 50 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Αυτή η κλήρωση
γίνεται καθημερινά.
Ραδιοφ.  παραγωγός  2:  Από  την  εκπομπή  Πολιτικός  Καφές  10  με  12  Γιάννης
Κουρτάκης, Παναγιώτης Τζένος. Και την Παρασκευή … ένα σετ ελαστικών της Pirelli.
Ραδιοφ. παραγωγός 1: Ολοκαίνουριο προσέξτε, όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σας.
Είτε έχετε   Skoda     Octavia   είτε …
Ραδιοφ. παραγωγός 2:   Η   Pirelli   έχει σίγουρα ελαστικά για όλους τους επαγγελματίες
οδηγούς ταξί και βέβαια, τέσσερα, ένα τραπέζι και φιάλη για τέσσερα έως έξι άτομα
στο Ποσειδώνιο Αργυρός, Μαρτάκης, Σάλτη, και Απέργη.
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ένδειξη αρχείου  37:00 – 37:20
Ραδιοφ. παραγωγός 1:  214 214 8920, απλή αστική χρέωση. Τηλεφωνείτε 214 214
8920 και κερδίζετε 50 ευρώ για καύσιμα. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και αριθμό κινητού
τηλεφώνου. Γίνεται κλήρωση καθημερινά.
Ραδιοφ. παραγωγός 2: 10 με 12 στην εκπομπή Πολιτικός Καφές … και σετ ελαστικών
της Pirelli … και τραπέζι με φιάλη τέσσερα έως έξι άτομα στο Ποσειδώνιο.
ένδειξη αρχείου  54:46 – 55:25
Ραδιοφ. παραγωγός 1:   Να πούμε ένα γεια στην   Volkswagen     Bank  , η οποία ήταν εδώ
μαζί  μας  κι  αυτή  την  ώρα,  στο    Volkswagenbankhellas  .  gr   μπορείτε  να  δείτε
περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θα σας μιλήσω για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα   Seat
Mii  .  Μάθετε  σήμερα  κιόλας  στο    Volkswagenbankhellas  .  gr   για  το  χρηματοδοτικό
πρόγραμμα της   Seat     Credit   που σου δίνει … το   Seat     Mii   από 94 ευρώ το μήνα. Πίσω
από τα καλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχει  το κύρος και  η  δύναμη της
Volkswagen     Bank     Hellas   του  μεγαλύτερου  ευρωπαϊκού  χρηματοδοτικού  πιστωτικού
οργανισμού  στην  αυτοκίνηση  και  μιας  και  αναφερθήκαμε  στο    Seat     Mii  ,  κ.
Τρακουσέλλη, να πούμε ένα ‘καλό απόγευμα’,  ένα ‘ευχαριστούμε΄ και στη    Seat   που
ήταν εδώ μαζί μας και αυτό το απόγευμα με το   Leon   .. από 1200   cc   μέχρι 2000   cc   σε
έκδοση σε πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες ακόμα και φυσικό αέριο. …………
Ραδιοφ. παραγωγός 2:  Λοιπόν,  το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, με τα Παραπολιτικά
να ξέρετε ότι έχουμε φοβερές προσφορές με την εφημερίδα. Κουπόνι έκπτωσης 2 ευρώ
στα    Village     Cinemas   το  Σάββατο σε  όλα τα    Village   όλης  της  χώρας.  Παίρνετε  το
κουπονάκι σας και παίρνετε δυο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι κουπόνια, δηλαδή πέντε έξι
εφημερίδες και κατευθείαν έχετε 2 ευρώ έκπτωση για οποιοδήποτε  Village σε όλη τη
χώρα.  Αν  μας  ακούτε,  για  παράδειγμα,  Θεσσαλονίκη  στα  Village Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, έχουμε το dvd fan club όλες οι αγαπημένες σειρές, το 2ο dvd  με Trash Pack,
με Lalaloopsy, Gormiti, Novistar και ενενήντα λεπτά διασκέδαση για τα παιδιά. Έτσι;
Ό,τι πρέπει για Σαββατοκύριακο, τώρα κουράζονται με το σχολείο. Λοιπόν, συνεχίζεται
η μεγάλη προσφορά τα βιβλία του Μανόλη Ανδρόνικου,  πολυτελέστατες  εκδόσεις  η
σειρά  αρχαιολογικών  βιβλίων  του  μεγάλου  αρχαιολόγου.  Το  Σάββατο,  λοιπόν,
συνεχίζεται  η  προσφορά.  Και  βεβαίως  ξεκινάει  μια  μεγάλη  προσφορά,  ο  Αντώνης
Ρέμος είναι στα Παραπολιτικά. Όλη η δισκογραφική του πορεία στα Παραπολιτικά από
το 1ο cd, το οποίο έχει το όνομά του, Αντώνης Ρέμος. Έτσι; Λοιπόν, το Σάββατο το
πρώτο cd. Ε, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Όλη αυτή η μεγάλη καριέρα ξεκίνησε από αυτό
το cd, που ακούμε και το τραγούδι.
αρχείο 2414 09 16 [21-00-12]
‘Σκληρό Ροκ’  με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο
ένδειξη αρχείου  16:20 – 17:42
Ραδιοφ. παραγωγός: Μην ξεχνάτε το  Σάββατο Παραπολιτικά. Πολύ πολύ δυνατά…
Λοιπόν, έχει Μανόλη Ανδρόνικο, ‘Φίλιππος Βασιλεύς των Μακεδόνων’ είναι η μεγάλη
σειρά  αρχαιολογικών  βιβλίων  από  τα  Παραπολιτικά  σε  πολυτελείς  σκληρόδετες
εκδόσεις συνεχίζεται. Αυτό το Σάββατο το βιβλίο του Μανόλη Ανδρόνικου ‘Φίλιππος
Βασιλεύς των Μακεδόνων’. Αλλά αυτό που θα κάνει   Strike   αυτό το Σάββατο είναι για
πρώτη  φορά  με  εφημερίδα  ολόκληρη  η  δισκογραφία  του  δημοφιλέστερου  Έλληνα
τραγουδιστή των τελευταίων πολλών ετών. 13    cd  , 218 τραγούδια επιτυχίες, Αντώνης
Ρέμος. Αυτό το Σάββατο το πρώτο   cd  .  Και ακόμα κουπόνι έκπτωσης για τα   Village   2
ευρώ και το   fan     club   τα   dvd   σειρά για τα πιτσιρίκια, έτσι;
αρχείο 2414 09 16 [23-00-13]
‘Νυχτερινό Τρολάρισμα’  με τους Μαλιάτση, Jeremy, Mikeius 
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ένδειξη αρχείου  31:20 – 31:46
Ραδιοφ. Παραγωγός 1: Και αν είναι τυχερός ο φίλος οδηγός ταξί κερδίζει καύσιμα
αξίας 50 ευρώ.
Ραδιοφ. Παραγωγός 2: Καθημερινά στην εκπομπή Πολιτικός Καφές και, εδώ δίνουμε
βάση τώρα. Παρασκευή 19/9 ένας τυχερός μπορεί να κερδίσει στον ίδιο διαγωνισμό
ένα σετ  ελαστικών προσφορά της  εταιρίας    Pirelli  .  Παιδιά,  και  ένας σούπερ ακόμα
τυχερός στον ίδιο διαγωνισμό για να δείτε τι διαγωνισμός είναι, μπορεί να κερδίσει μια
φιάλη για τέσσερα έως έξι άτομα στο Ποσειδώνιο.
ένδειξη αρχείου  44:43 – 45:28
Ραδιοφ.  Παραγωγός  1: Αυτό  το  Σάββατο  με  την  εφημερίδα  Παραπολιτικά  σας
περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Μια από αυτές είναι τα μεγάλα βιβλία, η μεγάλη σειρά
αρχαιολογικών βιβλίων του Μανόλη Ανδρόνικου. Αυτή την εβδομάδα έχει το ‘Φίλιππο
Βασιλεύς’.  Επίσης,  έχει  ολόκληρη  τη  δισκογραφία  του  Αντώνη  Ρέμου.  Κουπόνι
έκπτωσης 2 ευρώ στα   Village   … Έχει και ένα   dvd   με όλες τις αγαπημένες σειρές    Trash
Pack  ,   Lalaloopsy  ,   Juliet     Pet  ,   Gormiti  ,   Novistar  , τα πάντα όλα. 
Ραδιοφ.  Παραγωγός  2:   Πάρτε  το  κουπόνι  και  χρησιμοποιήστε  το  για  να  δείτε
Guardians     of     the     Galaxy  . 
Ραδιοφ. Παραγωγός 1: Προλαβαίνετε ακόμα”.

Στο  υπόμνημα  του  σταθμού  επισυνάφθηκαν   συμβάσεις  χορηγίας  μεταξύ  του
σταθμού και των εταιριών: Τράπεζα Πειραιώς,  WIND, SEAT-ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ,
VOLKSWAGEN BANK CMBH. Παρά την σαφή επιταγή του Π. Δ/τος 109/2010, το
οποίο, σύμφωνα με  Νομολογία του ΣτΕ (αποφάσεις του 4547/2014, 4548/2014 κ.ά.),
εφαρμόζεται  και  στους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς,  ότι  “οι  θεατές  πρέπει  να
ενημερώνονται  σαφώς  ότι  τα  συγκεκριμένα  προγράμματα  αποτελούν  αντικείμενο
χορηγίας. 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”,
τίποτε από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε. Η μόνη σχετική ενημέρωση και αναφορά σε
“χορηγό” αφορούσε την Τράπεζα Πειραιώς και έγινε μόνον  άπαξ κατά την διάρκεια
όλης της καταγραφής.

Ακόμη, παρά την επιταγή του άρθρου 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”, τέτοιες αναφορές, με ταυτόχρονη
παρακίνηση, λάμβαναν χώρα διαρκώς.

Στο υπόμνημα του σταθμού επισυνάφθηκαν  συμβάσεις  μετάδοσης διαφημίσεων για
τις  εταιρίες   MEDIATEL και  COSMOTE.  Τα  προϊόντα  και  οι  υπηρεσίες  των
εταιριών αυτών παρουσιάστηκαν εντός των προγραμμάτων του σταθμού από τους
ίδιους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, χωρίς διακριτικό σήμα διαφήμισης, που να
καθιστά σαφές πως πρόκειται για διαφημιστικές αναφορές. Αντίθετα, ο ακροατής θα
μπορούσε  να  εκλάβει  τις  αναφορές  σε  αυτά,  οι  οποίες  ήταν  επαινετικές  και
συνδυάζονταν με παρακίνηση έμμεση προς τους ακροατές να τα καταναλώσουν, ως
απόψεις  των  εκφωνητών,  όχι  ως  διαφημίσεις  ή  ως  δημοσιογραφική  έρευνα.
“Ενδέχεται -δηλαδή- να  παραπλανηθεί το κοινό όσον αφορά στο χαρακτήρα αυτής
της  παρουσίασης”.  Τον  διαφημιστικό  τους  σκοπό  δε,  αποδεικνύουν  οι
προσκομιζόμενες συμβάσεις διαφήμισης.
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Τα ίδια ισχύουν και για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στα
παραπάνω  πραγματικά  περιστατικά.  Ακόμη  και  εάν  δεν  αποδεικνύεται  ο
διαφημιστικός σκοπός από ανάλογη σύμβαση, συνάγεται εκ των επαναλαμβανόμενων
και  έντονων αναφορών στα διαφημιζόμενα αυτά προϊόντα  ή υπηρεσίες,   από τον
εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό. Συνιστούν, επομένως, οι παραπάνω αναφορές σε
προϊόντα ή υπηρεσίες, “συγκεκαλυμμένες  διαφημίσεις”. Για τις εν λόγω εκτροπές
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του
προστίμου. 

Λαμβανομένης  υπόψη των εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  της  βαρύτητος
της παραβάσεως, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί  στον αυτό σταθμό με τις
αποφάσεις 116/6.3.2007, 290/1.9.2014, 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 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1
FM Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΠΑΡΑ  ΈΝΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ, τη διοικητική κύρωση του
προστίμου των 3.000 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 ΠΑΡΑ ΈΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ.
ΕΠΕ, με έδρα τον Πειραιά, στην οδό Ιάσονος 2, Μαρούσι, με Α.Φ.Μ. 
998108146,  Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά.

2. Του Ιωάννη  Κουρτάκη  του  Ιωάννη,  κατοίκου  Αγίων  Αναργύρων Αττικής,
στην οδό Θεμιστοκλέους 4, με ΑΦΜ 077147153, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

        ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 25η Νοεμβρίου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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