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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 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. 

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  από  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  ΒΗΜΑ FM (ΠΡΩΗΝ CITY) 
Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΒΗΜΑ  FM  A.E.,  ενδεχόμενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2014.

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 6  παρ.  1  στοιχ.  β,  εδ.  α  του Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά το  οποίο  τα 
ραδιοτηλεοπτικά  προγράμματα  που  αποτελούν  αντικείμενο  χορηγίας  πρέπει  να 
μπορούν να  αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως τέτοια από το όνομα ή το λογότυπο του 
χορηγού που εμφανίζεται στη αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων.

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαρκής 
ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού 
και  κατά  μείζονα  λόγο  του  σήματος  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει  ο 
χορηγός  στην  οθόνη  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής,  συνιστά  διαφήμιση,  που 
υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή 
τους, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο.
 
ΙV.  Το  άρθρο  6  παρ.  1  στοιχ.  γ  του  Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά  το  οποίο  οι 
παρουσιαστές  των  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  εκπομπών  δεν  πρέπει  να 
παρακινούν  στην  αγορά  ή  μίσθωση  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  του  χορηγού  ή 
τρίτων,  ιδίως  με  συγκεκριμένες  αναφορές  σε  αυτά  τα  προϊόντα  ή  σε  αυτές  τις 
υπηρεσίες. 

V. Το άρθρο 5 παρ. 1 στ. α του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η ραδιοτηλεοπτική 
διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από 
τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή και ακουστικών 
μέσων επισήμανσης

1

ΑΔΑ: 7ΑΘΞΙΜΕ-Ζ9Η



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  ΒΗΜΑ  FM  (ΠΡΩΗΝ  CITY) Νομού  Αττικής,  
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΒΗΜΑ FM A.E,  του υποβληθέντος  υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από 
dvd που απέστειλε στη υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός, εικοσιτετράωρης 
ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
00:00- 02:00  «Βαθιά νυχτωμένος», παραγωγός: Μάκης Προβατάς  
Στις 01:00: Γράφετε Βήμα FM  μετά ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε  
στο 54010,  Γιάννης Ζουμπουλάκης-Μάκης Προβατάς με τον Γιάννη να σας έχει  5  
διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Ιντεάλ να δείτε τα «Ραγισμένα Όνειρα».
06:00-08:00 «Πρωινές  Διαδρομές»,  παραγωγοί:  Βασίλης  Αδαμόπουλος-Σωτήρης 
Ξενάκης
Στις  06:16: Θα γράψετε  Βήμα  FM  κενό  «Βαρβάκειος»,  το  όνομά σας  και  θα  το  
στείλετε  στο 54010 διότι ο κύριος Κλεάνθης Τσιρώνης θα μας προσφέρει και σήμερα  
10 κοκόρια για 10 τυχερούς και ενδεχομένως και κάτι ακόμα, θα το δούμε. Τα κοκόρια  
είναι τα μόνα σίγουρα. 10 κοκόρια 3-4 κιλά το καθένα για 10 από εσάς για να σας  
φτιάξει  το  σαββατοκύριακο.  Πολύ  τον  ευχαριστούμε,  να  είναι  καλά  ο  άνθρωπος.  
Ξεκινήστε. Ξεκινήστε επίσης αν θέλετε για το ωραίο καλάθι που έχουμε που έχει μέσα  
τα φοβερά και τρομερά, το μέλι με τον κρόκο Κοζάνης, το ελαιόλαδο από την Ζάκυνθο  
εξαιρετικό παρθένο, με το κρασάκι το λευκό από την Ζάκυνθο επίσης, μαστίχα από την  
Χίο,  παξιμάδια  από  την  Κρήτη,  3  κιλά  μήλα  Ζαγορίν  και  κηπευτικά  από  τον  
συνεταιρισμό  «Ανατολή»  στην  Ιεράπετρα.  Βήμα  FM  κενό  «καλάθι»,  το  
ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54010. Και το τρίτο, είναι 5 διπλές προσκλήσεις  
για  να  πάτε  σήμερα το  βράδυ  στο  «Αντάρτ»  στην  Γλυφάδα στις  δέκα η  ώρα στην  
παράσταση με τον Κώστα Τουρνά και να περάσετε τζάμι. Και μια μπυρίτσα ή  ένα  
κρασάκι για τον κάθε ένα από εσάς αντιστοιχεί σε αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Βήμα  
FM  κενό  «Αντάρτ» γράφετε όπως ο αντάρτης, το όνομά σας στο 54010.
Στις 06:29: Όπως όταν φεύγετε για ταξίδι καλό είναι να έχετε στις αποσκευές σας όλα  
τα απαραίτητα εφόδια, έτσι και όταν επιλέγετε πακέτο επικοινωνίας για την επιχείρησή  
σας καλό είναι  να διαλέξετε  το πιο πλήρες.  Όπως είναι  τα νέα προγράμματα  OTE 
Business Double Play που σας προσφέρουν απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά  
κινητά Cosmote Business και σταθερά, business internet με ταχύτητα ως 50 Μpps, ως 
500 λεπτά κλήσεις προς κινητά και όλα αυτά σε νέα τιμή που ξεκινάει από 34 ευρώ για  
τους πρώτους 6 μήνες. Θα τα βρείτε στα καταστήματα ΟΤΕ, Cosmote, Γερμανός, στο 
www  .  ote  .  gr   ή καλώντας στο 13888. Μαζί μας και η Coca Cola 3E, ενεργό μέλος της  
ελληνικής  κοινωνίας  και  επιχειρηματικής  κοινότητας  τα  τελευταία  44  χρόνια  με  
κορυφαία  ποιοτικά  προϊόντα  όπως  η  Coca Cola,  η  Amita το  νερό  Αύρα  που  θα  
συνεχίσουν να κάνουν την διαφορά στην ζωή των Ελλήνων καταναλωτών. Να σας  
πούμε  ότι  το  98%  των  προϊόντων  της  3Ε που  διακινείται  στην  ελληνική  αγορά  
παράγεται  εδώ,  στην  χώρα  μας,  συμβάλλοντας  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  της  
οικονομίας.
Στις 06:37: Λοιπόν για πέστε μας, Βήμα FM  κενό έναν από τους ιδρυτές της Φιλικής  
Εταιρίας  πλην του Εμμανουήλ Ξάνθου που  πέθανε σαν  σήμερα,  το όνομά σας στο  
54010 για να μπείτε στις κληρώσεις για τα κοκόρια από την Βαρβάκειο, για τις πέντε  
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διπλές προσκλήσεις από το «Αντάρτ» και το καλάθι με τα πολύ ωραία προϊόντα να  
φάτε, να πιείτε και να περάσετε ωραία.
Στις  06:42: Λοιπόν δίνουμε τουλάχιστον 10 κοκόρια από την Βαρβάκειο, θα μας πει  
και ο κύριος Τσιρώνης -τώρα πάρτε τον παρακαλώ- Βήμα  FM  κενό «Βαρβάκειος»  
ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54010 και  καλαθάρα με πολύ ωραία προϊόντα λάδι,  
κρασί, μέλι, μαστίχα από την Χίο, παξιμάδια από την Κρήτη, μήλα, κηπευτικά από την  
Κρήτη επίσης Βήμα  FM  κενό «καλάθι» ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54010 και 5  
προσκλήσεις  για σήμερα να πάτε με τον καλό σας, την καλή σας, τον φίλο σας, τον  
κολλητό σας με όποιον θέλετε και όποιον γουστάρετε στις δέκα το βράδυ στο «Αντάρτ»  
και να απολαύσετε Κώστα Τουρνά σε μια πολύ ωραία συναυλία είναι ουσιαστικά αλλά  
σε τραπεζάκι με το ποτάκι σας είναι κερασμένη και η μπύρα και το κρασάκι το πρώτο  
τουλάχιστον, Βήμα FM  κενό «Αντάρτ» γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στο 54010. Για  
όλα αυτά μαζί μας λέτε ένα μέλος της Φιλικής Εταιρίας με εξαίρεση τον Εμμανουήλ  
Ξάνθο ο οποίος πέθανε σαν σήμερα και μας έδωσε την αφορμή να βάλουμε το κουίζ.  
Πέθανε σαν σήμερα το 1851. Βήμα FM  κενό ένα από τα άλλα δυο ή τρία κατά πολλούς  
μέλη της Φιλικής Εταιρίας, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54010.
Στις  06:58:   Δεν συμφωνείτε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε περιορισμούς  
όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους συνεργάτες μας; Την λύση την προσφέρουν  
τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play που έρχονται σε νέα τιμή που ξεκινάει  
από 34 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες. Με τα νέα προγράμματα ΟΤΕ για Επιχειρήσεις  
θα  έχετε  απεριόριστες  κλήσεις  προς  ενδοεταιρικά  κινητά  Cosmote Business και  
σταθερά,   internet με  ταχύτητες  ως  50 Μpps,  και  ακόμη  περισσότερο  χρόνο  προς  
εθνικά κινητά που φτάνει ως τα 500 λεπτά. Έτσι, με το  νέο OTE Business Double Play 
δεν θα σταματάτε να μιλάτε με τους συνεργάτες σας. Θα τα βρείτε στα καταστήματα  
ΟΤΕ,  Cosmote, Γερμανός, στο  www  .  ote  .  gr   ή καλώντας στο 13888. Μαζί μας και η  
Coca Cola 3E, με 44 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα, με ελληνικά χέρια να  
παράγουν  250  διαφορετικά  προϊόντα  και  συσκευασίες  της  εταιρίας  και  με  την  
επιχειρηματική  της  δραστηριότητα  να  διεξάγεται  με  γνώμονα  την  προστασία  του  
περιβάλλοντος,  τον  σεβασμό  στον  άνθρωπο,  την  ουσιαστική  προσφορά  και  την  
έμπρακτη συμμετοχή στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Στις 06:59:  10 κοκόρια από την Βαρβάκειο να τα φτιάξετε εκεί με τις πατάτες με τα  
μακαρόνια με τις μυζήθρες ή όπως αλλιώς θέλετε από τον κύριο Κλεάνθη Τσιρώνη  
προσφορά  από την  κεντρική  αγορά τον  πρόεδρο των κρεοπωλών Βήμα  FM  κενό 
«Βαρβάκειος», το όνομά σας και αποστολή στο 54010 για να είστε ένας από τους δέκα  
τυχερούς.  Θα  έχουμε  επίσης  και  θα  σας  αρέσει  ιδιαιτέρως  ένα  καλάθι   το  οποίο  
περιλαμβάνει αγροτικά προϊόντα από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και όχι μόνο με  
ελληνικό  μέλι  με  κρόκο  Κοζάνης,  κρασάκι  και  λαδάκι  από  την  Ζάκυνθο,  θα  
περιλαμβάνει μαστίχα από την Χίο, θα περιλαμβάνει παξιμάδια τα κρητικά τα «Μικιό»  
και  βεβαίως τα αγροτικά προϊόντα του συνεταιρισμού «Ανατολή» στην Ιεράπετρα. Να  
πω ντοματούλες και άλλα ζαρζαβατικά μήλα από το Πήλιο, τα «Ζαγορίν». Βήμα  FM 
κενό «καλάθι», το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54010. Για όσους γουστάρετε  
να  ακούσετε  να  γυρίσετε  λίγα  χρόνια  πίσω  και  να  ακούσετε  Τουρνά,  απόψε  στο  
«Αντάρτ» στην Γλυφάδα, Κώστας Τουρνάς, έχει και την μπυρίτσα ή  το κρασάκι τα  
πρώτα τουλάχιστον κερασμένα 5 διπλές προσκλήσεις, είναι 12 ευρώ η είσοδος Βήμα  
FM  κενό  «Αντάρτ» γράφετε, το όνομά σας και όλα αυτά στο 54010.
Στις 07:26: Θυμίζουμε για εσάς που μπήκατε στην ακρόαση μετά τις 07:00 ότι σήμερα  
είναι Παρασκευή και ο κύριος Τσιρώνης ο πρόεδρος των κρεοπωλών της Βαρβακείου  
Αγοράς  που  δεν  καταφέραμε  να  τον  βρούμε  αλλά  η  προσφορά  του  είναι  εδώ,  10  
κοκόρια από τον κύριο Τσιρώνη για εσάς Βήμα FM  κενό «Βαρβάκειος», το όνομά σας  
στο 54010 για να κερδίσετε ένα από τα δέκα κοκόρια, 3-4 κιλά το καθένα.

3

http://www.ote.gr/
ΑΔΑ: 7ΑΘΞΙΜΕ-Ζ9Η



Έχουμε επίσης ένα καλάθι  το οποίο έχει  αγροτικά προϊόντα των συνεταιρισμών, έχει  
μέλι, έχει κρασί και λάδι από την Ζάκυνθο, το ελληνικό μέλι είναι με κρόκο Κοζάνης,  
έχει  φοβερά  ζαρζαβατικά  από  τον  συνεταιρισμό  «Ανατολή»  της  Κρήτης,  έχει  τα  
«Μικιό» τα φοβερά παξιμαδάκια από την «Κρητών Άρτος» και βέβαια μήλα από το  
Πήλιο, μήλα «Ζαγορίν». Βήμα FM  κενό «καλάθι»,  ονοματεπώνυμο,  αποστολή στο  
54010. Επίσης έχετε 5 διπλές προσκλήσεις για το «Αντάρτ» να πάτε να απολαύσετε  
Κώστα Τουρνά,  μιλάμε  άλλη μια εξαιρετική  δουλειά  που γίνεται  στο «Αντάρτ» το  
οποίο μας κάνει την τιμή να μας δίνει  διπλές προσκλήσεις για αυτές τις  πολύ-πολύ  
καλές παραστάσεις του  Βήμα FM  κενό  «Αντάρτ» ονοματεπώνυμο σας στο 54010 με  
το ποτάκι σας. […] Για τους ακροατές του δεκάλεπτου από τις 7:18 μέχρι τις 7:29,  
7:29 θα υπάρχουν 3 αντίτυπα βιβλίου από την «Αστάρτη». Εκτός κουίζ. Τα διάλεξε ο  
Σωτήρης και σας τα λέει αμέσως. Λοιπόν: θα σας δώσω ένα βιβλίο το οποίο έκανε  
μεγάλο μπαμ  όταν το δώσαμε εδώ πέρα. «Κάτω από το ηφαίστειο», οι κριτικοί το  
έχουν κατατάξει  ανάμεσα στα δέκα σημαντικότερα βιβλία που παρουσιάζονται  στην  
διάρκεια ενός αιώνα. Ο συγγραφέας του είναι ο Μάλκομ Λόρι, λεπτομέρειες θα σας  
πούμε στην συνέχεια, 18 ευρώ είναι, από τα πιο σημαντικά βιβλία αυτού του αιώνα.  
Αστάρτη Εκδόσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βήμα FM  κενό  «βιβλίο»  γράφετε και το  
στέλνετε με το όνομά σας στο 54010. 
Στις 07:26: Αν δεν έχετε πάρει αποφάσεις για τα επαγγελματικά σας, αλλά ακόμα και  
αν δεν έχετε πάρει για σκεφτείτε μήπως προσφέρετε στην επιχείρησή σας ποιοτική και  
οικονομική επικοινωνία. Και το λέμε και το εννοούμε. Και ποιοτική και οικονομική.  
Για  δείτε  τα  νέα  προγράμματα  OTE Business Double Play.  Σας  προσφέρουν 
απεριόριστες  κλήσεις  προς  ενδοεταιρικά  κινητά  Cosmote Business και  σταθερά,  
internet με ταχύτητες ως 50 Μpps, ως 500 λεπτά για κλήσεις προς κινητά και σε νέα,  
ακόμη πιο οικονομική τιμή που ξεκινάει από 34 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες. Θα τα  
βρείτε στα καταστήματα ΟΤΕ,  Cosmote, Γερμανός, στο  www  .  ote  .  gr   ή καλώντας στο  
13888. Μαζί μας έχουμε και την Coca Cola 3E, που είναι ενεργό μέλος της ελληνικής  
κοινωνίας  και  της  επιχειρηματικής  κοινότητας  τα  τελευταία  44  χρόνια,  απασχολεί  
σήμερα  περίπου  1500  εργαζόμενους,  εμμέσως  δημιουργεί  περισσότερες  από  42000  
θέσεις εργασίας μέσα από την προμήθεια πρώτων υλών, την διανομή και την πώληση  
των προϊόντων της στην αγορά και αξίζει να σημειώσουμε ότι το 98% των προϊόντων  
αυτών  που  διακινούνται  στην  ελληνική  αγορά  παράγεται  εδώ,  στην  χώρα  μας  
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. 
Στις  07:29:Συνεχίζετε εσείς  γιατί  τρέχουν  οι  άλλες  κληρώσεις,  για  τα  αγροτικά  
προϊόντα Βήμα FM  κενό «καλάθι»,  το όνομά σας και στο 54010. Για το «Αντάρτ» 5  
διπλές προσκλήσεις για να πάτε απόψε να απολαύσετε τον Κώστα Τουρνά Βήμα  FM 
κενό «Αντάρτ»,  το ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54010 και το ποτάκι σας, έτσι; Και  
10 κοκόρια από την Βαρβάκειο, από τον κύριο Κλεάνθη Τσιρώνη για 10 τυχερούς,  
δηλαδή 16 δώρα συνολικά Βήμα FM  κενό «Βαρβάκειος», στο 54010. 
Στις  07:51:  Θυμίζουμε ότι ο κύριος Κλεάνθης Τσιρώνης από την Βαρβάκειο Αγορά  
προσφέρει  σε  10 τυχερούς 10 κοκόρια,  3-4 κιλά το καθένα. Με την ταυτότητά σας  
σήμερα και αύριο και τα παίρνετε αυτά, 5 διπλές προσκλήσεις για το «Αντάρτ» με ποτό  
για   να  απολαύσετε  τον  Κώστα  Τουρνά  και  επίσης  ένα  καλάθι   με  προϊόντα  από  
αγροτικούς συνεταιρισμούς,  τα οποία τα έχουμε ξαναπεί  μη τα ξαναλέμε.  Βήμα  FM 
κενό «καλάθι»,  στο 54010 για το καλάθι. Βήμα FM  κενό «Βαρβάκειος»,  το όνομά  
σας στο 54010 για την Βαρβάκειο και το αντίστοιχο για το Αντάρτ, για τον Κώστα  
Τουρνά. Βήμα FM  κενό  «Αντάρτ» για την παράσταση που είναι σήμερα με το ποτάκι  
κερασμένο. «Αντάρτ», το όνομά σας στο 54010.
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08:00-10:00 «Σεμνά  και  ταπεινά»,  παραγωγοί:  Γιώργος  Κακούσης-Δημήτρης 
Πετρόπουλος  
Στις  08:39: Ένα καλάθι με αλλαντικά, προϊόντα πολύ καλής ποιότητας παραδοσιακά  
φτιαγμένα  από  τις  αλλαντοδημιουργίες  του  κυρίου  Αλέξανδρου  Κηπουρού,  μια  νέα  
βιοτεχνία με  αλλαντικά στο Κορωπί  για τους  ακροατές  του Βήμα  FM προσφέρεται  
αυτό  εδώ το  πρωινό αξίας  50  ευρώ 4-5-6  είδη  διαφορετικά,  λουκάνικα,  σύγκλινο,  
απάκι, αρμένικο σουτζούκι, παριζάκια και τα λοιπά καταπληκτικά προϊόντα, ελληνικά  
προϊόντα, προσεγμένα προϊόντα . Βήμα FM  κενό την λέξη «αλλαντοδημιουργίες» και  
το ονοματεπώνυμό σας στο 54010, δέκα παρά πέντε θα κάνουμε την κλήρωση.
Στις  09:25:  Ο χειμώνας είναι εδώ, η  Art & Flame είναι εδώ, η εταιρία η οποία έχει  
ζεστάνει  χιλιάδες  σπίτια  με  ενεργειακά  τζάκια,  σόμπες  πέλετ  και  ξύλου  τα  οποία  
θερμαίνουν τον χώρο σας. Οικονομικά. Τουλάχιστον 40% στο καύσιμο σε σχέση με το  
πετρέλαιο θέρμανσης. Τουλάχιστον 40%. Οικολογικά, καθώς τα προϊόντα της καύσης  
τους είναι ελάχιστα, απειροελάχιστα, ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον με πάρα πολλή  
μεγάλη ασφάλεια καθώς είναι συσκευές οι οποίες καταρχήν έχουν δικούς τους ελέγχους  
που δεν αφήνουν κάτι να πάει στραβά και είναι απολύτως ηλεκτρονικώς ελεγχόμενες  
και ρυθμιζόμενες πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο ακόμη και  
από μακριά. Από το κινητάκι σας μπορείτε να μπείτε να ανάψετε την σόμπα ή το τζάκι  
στο σπίτι. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από την έκθεση, ευκαιρία είναι τώρα που  
είναι Παρασκευοσάββατο μπροστά,  Καραολή και Δημητρίου 26 στον Βύρωνα είναι η  
έκθεση  της  Art &  Flame,  θα  ζητήσετε  εκεί  τον φίλο  μας τον  Ιορδάνη και  θα σας  
εξηγήσει είτε αυτός είτε οι συνεργάτες του πώς λειτουργούν οι συσκευές, ποια μπορεί να  
κάνει για τις δικές σας ανάγκες, πάρτε μαζί και καμία κάτοψη του χώρου να την δουν  
οι άνθρωποι εκεί για να είναι ακόμα πιο κοντά στο τι μπορείτε να κάνετε και ποια  
συσκευή  εξυπηρετεί  τις  δικές  σας  ανάγκες.  Art &  Flame Φράγκος,  Καραολή  και  
Δημητρίου 26 στον Βύρωνα.
Στις  09:35: Είναι  ένα ωραίο καλάθι  με παραδοσιακά αλλαντικά προϊόντα από την  
εταιρία  «Αλλαντοδημιουργίες-Αλέξανδρος  Κηπουρός»,  είναι  μια  καινούργια  εταιρία  
στον χώρο η οποία όμως έχει καταπληκτικά προϊόντα και αν θέλετε να μπείτε στον  
κόπο  στην  διαδικασία  της  κλήρωσης  για  να  κερδίσετε  5-6  διαφορετικά  είδη  από  
λουκάνικο που το φτιάχνουν οι άνθρωπο, σύγκλινο, απάκι, αρμένικο σουτζούκι -τώρα  
με  το  κρύο  είναι  μια  χαρά-  παριζάκι  και  τα  λοιπά  Βήμα  FM  κενό  την  λέξη  
«αλλαντοδημιουργίες» και το ονοματεπώνυμό σας στο 54010.
10:00-12:00   «Ταπί  και  ψύχραιμοι»,    παραγωγοί: Βασίλης  Χιώτης-Νότης 
Παπαδόπουλος  
Στις 10:12: Πριν πάμε στις διαφημίσεις να σας πω ότι έχουμε και ένα τραπέζι για σας  
χριστουγεννιάτικο στο εστιατόριο «Φούγκα». Όποτε θέλετε θα πάτε τώρα που αρχίζετε  
και χαλαρώνετε, γράφετε Βήμα FM αφήνετε ένα κενό «Φούγκα» και το στέλνετε στο  
54010. 12 παρά 5 ο υπολογιστής θα αναδείξει έναν τυχερό που θα κερδίσει 1 τραπέζι  
για 2 άτομα. Το μόνο που θα έχετε να κάνετε εσείς είναι να τηλεφωνήσετε να κάνετε  
κράτηση.  Όλα  τα  υπόλοιπα  είναι  δωρεάν,  προσφορά  από  το  Βήμα  FM και  την  
διεύθυνση του εστιατορίου «Φούγκα».
Στις 10:34: Σας θυμίζουμε ότι έχουμε για εσάς ένα τραπέζι για 2 άτομα στο εστιατόριο  
«Φούγκα», το εστιατόριο στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής. Γράφετε Βήμα  FM 
αφήνετε ένα κενό γράφετε την λέξη «Φούγκα» και το στέλνετε στο 54010. 12 παρά 5  
ένας τυχερός θα κερδίσει 1 τραπέζι για 2 άτομα. Το μόνο που θα έχει να κάνει είναι μια  
κράτηση για όποτε εκείνος επιθυμεί να πάει με την καλή του, με τον φίλο του με όποιον  
θέλει και να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις του εστιατορίου «Φούγκα».
14:00-14:55  «Το magazino του ΒΗΜΑ Fm»,   παραγωγός: Γιάννης Κορωναίος  
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Στις  14:19: Να θυμηθούμε τον χορηγό μας την  Cosmote μια και ο κάθε άνθρωπος  
χρησιμοποιεί  τον  κινητό  του  με  διαφορετικό  τρόπο.  Άλλος  θέλει  να  συζητάει  στην  
διαδρομή, μέχρι το σπίτι,  άλλος να αναλύει φιλοσοφικές θεωρίες ή να σχολιάζει με  
τους φίλους του τα τελευταία νέα. Όποια και αν η χρήση, με την Cosmote όλοι μπορούν 
να μιλάνε απεριόριστα αφού με τα προγράμματα συμβολαίου  Cosmote απεριόριστα,  
έχουν επιλογές για απεριόριστη επικοινωνία. Μόνο με 20 ευρώ τον μήνα και επιπλέον  
απολαμβάνουν έκπτωση από 20 έως 40 τα εκατό στο πάγιο κρατώντας την συσκευή  
τους σε οικογενειακό πακέτο. 
15:00-16:00 «Ραδιοφωνικό  παντοπωλείο»,   παραγωγοί: Κοσμάς  Βίδος-  Αφροδίτη 
Γραμμέλη  
Στις  15:09:  Τρεις διπλές προσκλήσεις δίνουμε για αυτήν την παράσταση, μετά τις και  
μισή θα έχουμε μαζί μας και την Άννα Βαγενά να μιλήσουμε για το θεατρικό το έργο  
αυτό, ένα εξαιρετικά επίκαιρο θεατρικό έργο γιατί θέτει και το θέμα του ρατσισμού.  
[…] Στο 54010 γράφετε Βήμα FM  το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη «θέατρο». Σας  
θυμίζω, τρεις διπλές προσκλήσεις για το «Η ζωή μπροστά σου» του Ρομάν Γκαρί με  
την Άννα Βαγενά. Στο Μεταξουργείο είναι το θέατρό της –το θαυμάσιο θέατρο που  
έχουν φτιάξει μαζί με τον Λουκιανό Κελαηδόνη- Ακαδήμου 14, όπως ακριβώς το λέει  
το θέατρο στο Μεταξουργείο.
Στις  15:18:  Σας θυμίζω, δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για το «Η ζωή μπροστά  
σου» του Ρομάν Γκαρί, μία τρυφερή ιστορία για την αγάπη, ένα αντιρατσιστικό έργο  
του Ρομάν Γκαρί το οποίο ανέβασε στο θέατρο η Άννα Βαγενά. Οι προσκλήσεις μας  
ισχύουν για την παράσταση της Τετάρτης,  4 Δεκεμβρίου είναι,  οκτώ το βράδυ. Στο  
Μεταξουργείο.  Στο 54010 γράφετε Βήμα  FM  το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη  
«θέατρο».
Στις  15:24:  Σας θυμίζω, δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για το «Η ζωή μπροστά  
σου» με την Άννα Βαγενά για την παράσταση της Τετάρτης. 4/12, οκτώ το βράδυ.
Στις  15:36:  Σας θυμίζω το δώρο μας, «Η ζωή μπροστά σου» του Ρομάν Γκαρί, ένα  
εξαιρετικά  επίκαιρο  έργο  στο  θέατρο  Μεταξουργείο.  Σκηνοθετεί  η  Άννα  Βαγενά  η  
οποία και πρωταγωνιστεί. Τρεις διπλές προσκλήσεις, εν προκειμένω τις προσφέρει, μια  
ευγενική προσφορά της κυρίας Βαγενά και του θεάτρου της, τρεις διπλές προσκλήσεις  
για την παράσταση της Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου, οκτώ το βράδυ. Στο 54010 γράφετε  
Βήμα FM  το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη «θέατρο».
16:00-17:00   «Τα  κακά  κορίτσια»,  παραγωγοί: Μαρία  Λεμονιά-Ελένη 
Καραμίχαλου
Στις  16:07:  Δίνουμε  τις  απόλυτες  ταμπλέτες  ομορφιάς,  ταμπλέτες  Qyra,  σήμερα 
τελευταία μέρα, Βήμα FM  κενό «ταμπλέτες Qyra», αποστολή στα Κακά Κορίτσια στο  
54010, 2 κουτιά των 90 ταμπλετών θα γίνουν δικά σας. Να πούμε ότι οι ταμπλέτες  
αυτές  αναζωογονούν  το  δέρμα,  διώχνουν  τις  ρυτίδες,  είσαστε  πραγματικά  
φρεσκαδούρα. Επειδή έρχονται λοιπόν οι γιορτές και όλοι πρέπει να φτιάξουμε την  
εξωτερική  μας  εμφάνιση  Βήμα  FM  κενό  την  λέξη  «Qyra»,  αποστολή  στα  Κακά 
Κορίτσια στο 54010.
Στις  16:20:  Τι  δίνουμε  σήμερα;  Δίνουμε  τις  απόλυτες  ταμπλέτες  ομορφιάς,  τις  
ταμπλέτες Qyra που με 3 Qyra την ημέρα τον πλαστικό χειρουργό τον κάνεις πέρα και  
επίσης τι άλλο δίνουμε; Δίνουμε το απόλυτο ουζερί της Αθήνας, το «Ρακί Μεζέ» για  
ουζάκι, μυδάκι, στρειδάκι, σουσάκι, ό, τι γουστάρει η ψυχή σας για δυο άτομα. Με το  
ουζάκι  παιδιά  ξεπερνάς  τα  πάντα,  βρίσκεσαι  με  τους  φίλους  σου  και  γενικά  
χαλαρώνεις, Βήμα  FM  κενό την λέξη  «Ουζάκι», αποστολή στα Κακά Κορίτσια στο  
54010, πάμε να γίνει χαμός.
Στις  16:24:  Πολύ  ωραία  δώρα  δίνουμε  σήμερα.  «Ρακί  Μεζέ»,  ένα  τραπέζι  των  2  
ατόμων στο απόλυτο ουζερί της Αθήνας,  υπέροχο ριζότο,  υπέροχο ουζάκι,  υπέροχο  
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γαριδάκι,  υπέροχα όλα Βήμα  FM  κενό  την  λέξη   «Ουζάκι»,  αποστολή  στα  Κακά  
Κορίτσια στο 54010 και επίσης δίνουμε τις απόλυτες ταμπλέτες ομορφιάς, τις ταμπέλες  
Qyra. Οι ταμπλέτες  Qyra σε κάνουνε ρε παιδιά, μας κόβουν πραγματικά χρόνια, από  
την 1η βδομάδα βλέπουμε τρομερά αποτελέσματα γιατί η επιδερμίδα μας γίνεται λεία, οι  
ρυτίδες εξαφανίζονται, νιώθουμε μια δροσιά στο πρόσωπο λες και έχουμε ρίξει μόλις  
νερό, δηλαδή απίθανη αίσθηση αυτή η οποία διαρκεί ακόμη και όταν σταματήσουμε να  
παίρνουμε τις ταμπλέτες.
Στις 16:28, 16:34 και 16:49: Βήμα FM  κενό την λέξη  «Ουζάκι», ή την λέξη «Qyra» 
αποστολή στα Κακά Κορίτσια στο 54010.
Στις 16:58: Και μην ξεχνάτε τις ταμπλέτες Qyra τις απόλυτες ταμπλέτες ομορφιάς που  
είναι ένα εκπληκτικό  προϊόν ομορφιάς τις οποίες θα βρείτε στα φαρμακεία.
17:00-18:00,  «Με το νι και με το σίγμα»,   παραγωγοί: Νατάσα Μπαστέα- Στέλιος 
Βραδέλης
Στις  17:13:  Εμείς  σας  προσφέρουμε  10  διπλές  προσκλήσεις  για  να  απολαύσετε  το  
βράδυ του Σαββάτου τον Μπάμπη Στόκα, την εξαιρετική του ορχήστρα και ένα ταξίδι  
σε διάφορα, σε μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών που ξεκινούν από αγαπημένα ροκ μέχρι  
λαϊκά τραγούδια παιγμένα από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών που συνοδεύουν τον  
Μπάμπη Στόκα. Η πρόσκληση που είναι η είσοδος, περιλαμβάνει και ένα ποτό για τον  
κάθε  ένα  σας.  Γράφετε  Βήμα  FM  κενό  την  λέξη   «Στόκας»,  το  ονοματεπώνυμο  
αποστολή στο 54010 για να απολαύσετε με την αγαπημένη σας παρέα Μπάμπη Στόκα  
στην Αρχιτεκτονική η οποία βρίσκεται στο Γκάζι.
Στις 17:36: Σας θυμίζουμε την προσφορά μας, δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για να  
πάτε το βράδυ του Σαββάτου να απολαύσετε τον Μπάμπη Στόκα στην Αρχιτεκτονική. Ο  
Μπάμπης Στόκας θα παίξει τα αγαπημένα του ροκ και λαϊκά τραγούδια και νομίζουμε  
θα περάσετε πάρα πολύ ωραία απολαμβάνοντάς τα με τους πολύ ωραίους μουσικούς  
που τον συνοδεύουν. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση γράψτε Βήμα  
FM  κενό την λέξη  «Στόκας», το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54010.
Στις  17:46: Θυμίζουμε,  10 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε βράδυ Σαββάτου  
Μπάμπη Στόκα, με τα ποτά κερασμένα γιατί κάθε είσοδος περιλαμβάνει και το ποτό,  
οπότε Βήμα  FM  κενό την λέξη  «Στόκας», ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54010.  
Είναι 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο στην Αρχιτεκτονική.
21:00-23:00  «Οι μελωδίες της Ευτυχίας»,  παραγωγός: Ευτυχία Φράγκου 
Στις  22:36:  Βήμα FM  99.5,  γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη  «Σταυρός»,  
,στο 54010 για να διεκδικήσετε  και  εσείς  διπλές  προσκλήσεις  για τον «Σταυρό του  
Νότου» για την παράσταση την μουσική «ξένα αλλά ελληνικά» με Ραλία Χρηστίδου και  
Γιώργο Καραδήμο.
23:00-23:55  «Βαθιά νυχτωμένος», παραγωγός: Μάκης Προβατάς  
Στις  23:08: Σήμερα δίνουμε ένα πραγματικά πολύ καλό, αλλά πολύ καλό βιβλίο «Το  
Μακρινό Αστέρι», Ρομπέρτο Μπολάνιο από εκδόσεις Καστανιώτη. Έχουμε δυο τέτοια  
αντίτυπα. Οπότε αυτό είναι το βιβλίο που σας δίνουμε σήμερα. Και ταυτόχρονα, να πω  
ότι τα μηνύματά σας, Βήμα FM αφήνετε κενό γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε  
στο 54010. 
Στις  23:34:  Το βιβλίο που δίνουμε σήμερα ξαναλέω είναι στην σειρά ισπανόφωνης  
λογοτεχνίας,  η Μάρθα να ξέρετε ότι  διαβάζει πάρα πολύ,  σας διαβεβαίω για αυτό.  
Ρομπέρτο Μπολάνιο,  «Το Μακρινό Αστέρι»,  είναι σήμερα το βιβλίο που σας δίνουμε  
από εκδόσεις Καστανιώτη και έχουμε βέβαια και διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη  
πρώτη Κυριακή στο «Άνοδος  Life Stage» «Κουμπάρα  Project part 3,  The Magical 
Mystery Tour».
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Πρόκειται περί εκπομπών ενημερωτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια  των οποίων 
προβλήθηκαν χορηγοί καίτοι δε συγχωρείται από το Νόμο η προβολή χορηγών κατά 
τη  διάρκεια  ενημερωτικών  εκπομπών.  Παρά  ταύτα  προβλήθηκαν  ως  χορηγοί  οι 
εταιρείες «ΟΤΕ Α.Ε.», «COCA COLA 3E», «ALPHA BANK», «ART &  FLAME 
ΦΡΑΓΚΟΣ». Το ότι πρόκειται περί προβολής χορηγών προκύπτει από τις φράσεις: 
«Η εκπομπή είναι μια προσφορά …………». Όμως πλέον τούτου ο ραδιοφωνικός 
σταθμός  προχώρησε  και  σε  διαφήμιση  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  και  των 
παραγομένων προϊόντων των εν λόγω επιχειρήσεων και μάλιστα κατ’ επανάληψη. 
Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ότι έπαψε η ισχύς του 
Π.Δ./τος 100/2000 δια του άρθρου 31 του Π.Δ./τος 109/2010 είναι αβάσιμος, διότι 
δια  της  εν  λόγω  διατάξεως  καταργήθηκαν  οι  διατάξεις  του  προηγουμένου 
Προεδρικού Διατάγματος για ζητήματα που έχουν ρυθμιστεί με το νέο Προεδρικό 
Διάταγμα. Εν όψει του ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 109/2010 ρυθμίστηκαν θέματα 
που  αφορούν  μόνο  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  η  αποδοχή  της  απόψεως  του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού θα είχε αποτέλεσμα την έλλειψη ρυθμίσεων 
και την ασυδοσία των ραδιοφωνικών σταθμών.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι με τις 
υπ’ αριθμ. 373/9.7.2012, 486/17.9.2012 αποφάσεις του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στον εν 
λόγω  ραδιοφωνικό  σταθμό  διοικητικές  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθοριστεί στο ποσό των 3.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο  ΒΗΜΑ FM (ΠΡΩΗΝ 
CITY) Νομού  Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.,  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  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΒΗΜΑ  FM  A.E.,  που 
εδρεύει  στα  Ιλίσια,  στην  οδό  Μιχαλακοπούλου  80,  με  ΑΦΜ  094402117, 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του Βασίλειου Χιώτη του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 043203990, Δ.Ο.Υ. Παλαιού 
Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του Νικολάου Θρασυβούλου του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 040423680, κατοίκου 
Παγκρατίου,  στην  οδό  Αστυδάμαντος  37,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας
Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  22α Σεπτεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 

δημοσιεύθηκε κατά την 10η Οκτωβρίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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