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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  τα μέλη  
Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  Απούσα  η  Αντιπρόεδρος  Λίνα  
Αλεξίου και το μέλος Εύη Δεμίρη.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  υπό  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  FM  STEREO 
ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.,  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού 
με  το  διακριτικό  τίτλο  ΡΑΔΙΟ  ΖΥΓΟΣ  Νομού  Τρικάλων, ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουλίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 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  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II.  Το άρθρο 5 παρ. 3 εδ.  γ,  δ  του Π. Δ/τος 100/2000,  κατά το οποίον ο χρόνος 
μετάδοσης  διαφημιστικών  μηνυμάτων  δεν  πρέπει   να  υπερβαίνει  το  15%  του 
μεταδιδομένου  κάθε  ημέρα  συνολικού  τηλεοπτικού  προγράμματος,  και  σε  κάθε 
περίπτωση  ο  χρόνος  μετάδοσης  των  διαφημιστικών  μηνυμάτων  εντός  χρονικού 
διαστήματος μιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ λεπτά της ώρας. 

III.  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

IV. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία  
απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη  τηλεοπτική  διαφήμιση,  θεωρείται  δε 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) 
εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει  υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό 
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σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης.

V.  Το  άρθρο  4  παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄  και  ε΄  του  Ν.  2328/1995  κατά  το  οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Νομού Τρικάλων και 
της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός,  οκτάωρης  ροής 
προγράμματος  κατά  την  23.11.2011,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Ο  ραδιοφωνικός 
σταθμός μετέδωσε, κατά την αυτή ημερομηνία, διαφημίσεις από:  08:00 έως 09:00 
ώρας διαρκείας 20 λεπτών και 58 δευτερολέπτων, 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 
16 λεπτών και 10 δευτερολέπτων, 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 18 λεπτών και 20 
δευτερολέπτων, 11:00 έως 12:00 ώρας διαρκείας 23 λεπτών και 48 δευτερολέπτων, 
12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 21 λεπτών και 24 δευτερολέπτων, 13:00 έως 14:00 
ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 2 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου 
των 12 λεπτών ανά ώρα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν τα εξής:
2ο αρχείο  09:00π.μ.
17:30 (ένδειξη cd)
Ραδ.παραγωγός: Είπα κάνα δυο φορές για το My Gym, για  αυτό το γυμναστήριο, το  
οποίο  λειτουργεί  στα  Τρίκαλα,  το  οποίο  έχει  ένα  σύστημα,  το  Pilates,  ε  και  καθ’  
υπερβολή άμα έχεις τον Παπαγεωργόπουλο απέναντι λες τερατουργήματα, είπαμε ότι  
εκεί πέρα μπορείς μέχρι και να ψηλώσεις. Ε, δε γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Γιατί  
μας  πήραν  τηλέφωνο άνθρωποι  και  θέλουν  να  πάνε   να  γίνουν  ψηλοί.  Δε  γίνεσαι  
ψηλός. Δεν υπάρχει τέτοιο μηχάνημα να σε ψηλώνει.
19:18 (ένδειξη cd)
Ραδ.παραγωγός: Η κρίση έχει κάνει πιο ευέλικτους τους επιχειρηματίες, κυρίες και  
κύριοι. Η φίλη μου, η Μαίρη η Οικονόμου, η Βολιώνη, η οποία είναι και πρόεδρος στο  
τοπικό συμβούλιο εκεί  στην περιοχή της Αγίας  Κυριακής και  είναι  και  μια γυναίκα  
δραστήρια. Και λόγω αυτής της ενασχόλησης έχει και μια επιπλέον ευαισθησία. Είναι  
λογικό. Στην ταβέρνα της που έχει εκεί, ακριβώς στην στροφή επάνω, προσφέρει μενού  
μόνο με 5 ευρώ. Με 5 ευρώ. Μπορείτε να φανταστείτε ποτέ πριν από χρόνια να πάτε σε  
ένα μαγαζί να φάτε με 5 ευρώ; Το κρασί βεβαίως και τα υπόλοιπα τα πληρώνεις. Αλλά  
το φαγητό με 5 ευρώ. Μενού με 5 ευρώ.
24:55 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός:  Οι  ακροατές δε  μας  αφήνουν  νηστικούς  ποτέ,  να  το  ξέρετε.  
Τυροπιτάδικο  «Παραδοσιακή  Γωνιά».  Ααααα,  Βίκτωρος  Ουγκώ,  πλατεία  
Χατζηπέτρου. Μάλιστα. Μας έστειλαν εδώ πέρα τυρόπιτες, μας έφερε  κουλουράκι, μας  
έστειλε  λαχανόπιτες.  Ωραία  πράγματα.  Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  την  Παραδοσιακή  
Γωνιά. Θα τα τιμήσουμε στο διάλειμμα. Τώρα μη ματσαλάμε στον αέρα. Δεν κάνει, ας  
πούμε. Δεν είναι και κόσμιο. Και καλές δουλειές να ευχηθούμε στους ανθρώπους.
25:25 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός: Πρωί πρωί μας θυμήθηκε και ένας παλιός μας φίλος, ο οποίος ήταν  
φυλακισμένος  στα  Τρίκαλα  γιατί  είχε  κάνει,  ας  πούμε,  κανα  δυο  τρεις  φόνους,  ο  
Μανώλης  ο  Βελιτσάνος,  ο  οποίος  έγραψε  το  βιβλίο  «Μετουσιωμένοι».  Μανώλης  
Βελιτσάνος.  Το  βιογραφικό  του,  βέβαια,  δεν  αναφέρει  πουθενά  ότι  πέρασε  από  τη  

2

ΑΔΑ: Β4ΙΖΙΜΕ-3Ω3



φυλακή και καλά κάνει ο άνθρωπος γιατί αν το γράψει αυτό, δε σε βγάζουν και στα  
βιβλιοπωλεία. Και έχει μέσα ποιήματα. Ποιήματα. Μάλιστα. 
Διαβάζει μερικούς στίχους. 
Ραδ.παραγωγός: Καλά αυτά θέλουν τώρα, ξέρετε, μουσική κατάλληλη, πρέπει να βρω  
το κατάλληλο ποίημα, δεν είναι, εντάξει, κάτι πρόχειρο να βγει στον αέρα. Πρέπει να το  
μελετήσω.
4ο αρχείο  11:00π.μ.
26:00 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός:  Να πούμε  ότι  εισιτήρια  ακόμα πωλούνται  στο  γραφείο  106 στην  
Περιφερειακή  ενότητα  Τρικάλων.  Μπορεί  κανείς  να  βρει  και  στα  παρακάτω  
καταστήματα.  Στα  ψιλικά  εφημερίδες  του  κ.Κωσταρέλου  στην  Αγία  Μονή,  του  
κ.Τσιγαρίδα στην οδό Μετεώρων, του κ.Λασπά του Νίκου στην οδό Κολοκοτρώνη και  
φυσικά στον Τύπο στην κεντρική πλατεία.
6ο αρχείο  13:00μ.μ.
36:40 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός:  Στη  ραδιοφωνική  μας  παρέα  έχουμε  και  τους  χορηγούς  μας.  
Καταστήματα  Γερμανός  με  δυο  καταστήματα  στην  πόλη  των  Τρικάλων,  ένα  στην  
κεντρική μας πλατεία και ένα στην πλατεία του παλιού Δεσποτικού είναι εκεί για να σας  
βάλουν στην καρδιά της τεχνολογίας με την καλύτερη εξυπηρέτηση και τις καλύτερες  
τιμές.
 Μαζί  μας  και  η  νεοϊαπωνική  εμπορία  ανταλλακτικών  αυτοκινήτων  Ιαπωνίας  και  
Ευρώπης  Βασιλείου Τσιτσάνη 100, εκεί θα μας βρείτε με πλήρη στοκ ανταλλακτικών..  
Μαζί μας και το Γκαμπρίνους  Café  Bistrό στον πεζόδρομο της Ασκληπιού εκεί όπου  
πάτε για το καφέ σας, εκεί όπου πάτε για το ποτό σας, εκεί όπου πάτε για να περάσετε  
τις ομορφότερες ώρες της ημέρας σας. 
Και για ποιοτικότατο καύσιμο και ζεστό χειμώνα με την εγγύηση  της  Shell πρατήριο 
υγρών καυσίμων αδελφών Πιάζα Καλαμπάκας 1 απέναντι από το μαιευτήριο. Με νέο  
ποιοτικότατο καύσιμο τεχνολογίας FuelSave για μεγαλύτερη οικονομία.
7ο αρχείο  14:00μ.μ.
09:03 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός: Στη ραδιοφωνική μας παρέα βρίσκονται και οι χορηγοί μας.
Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις του Αλέξανδρου Μπαλωμένου στα Αλώνια Μπάρας  και  
Καραϊσκάκη 57 είναι  εκεί  για να βάλουν ποιότητα και  γεύση στην καθημερινή σας  
διατροφή. Και αφού θα φάτε αβγά και κοτόπουλα από τις επιχειρήσεις Μπαλωμένος,  
θα  θέλετε  να  γλυκάνετε  το  στοματάκι  σας  οπότε  ζαχαροπλαστείο  και  εργαστήριο  
ζαχαροπλαστικής Ζούρτος στην Πηγή Τρικάλων, 8ο χιλιόμετρο Τρικάλων Πύλης  για  
την ακρίβεια. Εκεί θα βρείτε φρέσκα γλυκά και snack, όμως, γιατί έχουμε καφέ από τις  
7 το πρωί και delivery στο χώρο σας.
Μαζί μας και τα Pallet Stores εκεί όπου κάνετε τις πιο συμφέρουσες αγορές σας, εκεί  
όπου θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον εξοπλισμό του σπιτιού σας στο 3ο χιλιόμετρο 
Τρικάλων Καρδίτσης με άνετο παρκινγκ. 
Μαζί  μας  και  τα  καταστήματα  Καρακικές  στην  Πύλη  Τρικάλων  εμπορικό  κέντρο  
Δημήτρης  Καρακικές  1122  στην  πλατεία  του  παλιού  Δεσποτικού  και  Καρακικές  
Collection Γαριβάλδη 5.
35:30 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός: Καταστήματα Γερμανός επίσης μαζί μας με δυο καταστήματα και τα  
πιο προνομιακά προγράμματα για το κινητό σας τηλέφωνο.
Μαζί  μας  και  η  νεοϊαπωνική  εμπορία  ανταλλακτικών  αυτοκινήτων  Ιαπωνίας  και  
Ευρώπης Βασιλείου Τσιτσάνη 100 εκεί θα μας βρείτε με πλήρη στοκ ανταλλακτικών για  
το αυτοκίνητό σας. 
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Μαζί μας και το Γκαμπρίνους Café Bistrό στον πεζόδρομο της Ασκληπιού για τον καφέ  
σας, για το ποτό σας, για τη διασκέδασή σας.
Και για ποιοτικότατο καύσιμο και νέο καύσιμο τεχνολογίας  FuelSave για μεγαλύτερη  
οικονομία πρατήριο υγρών καυσίμων αδελφών Πιάζα Καλαμπάκας 1 απέναντι από το  
μαιευτήριο.
8ο αρχείο  15:00μ.μ.
01:10 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός:  Να  ευχαριστήσουμε  και  τους  χορηγούς  μας  που  για  ακόμη  ένα  
μεσημέρι ήταν στη ραδιοφωνική μας παρέα.
Κτηνοτροφικές  επιχειρήσεις  του  Αλέξανδρου  Μπαλωμένου  σε  Αλώνια  Μπάρας  και  
Καραϊσκάκη 57 βρίσκονται εκεί για να βάλουν γεύση και ποιότητα στην καθημερινή  
σας διατροφή. Ό,τι χρειαστείτε, λοιπόν, αβγά και κοτόπουλα Μπαλωμένο από το φίλο  
μου τον Αλέκο.
Μαζί μας και τα Pallet Stores για  τις πιο συμφέρουσες αγορές σας, για τον εξοπλισμό  
του σπιτιού σας και όλα αυτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς 3ο χιλιόμετρο Τρικάλων  
Καρδίτσης με άνετο παρκινγκ. 
Μαζί μας και τα καταστήματα Καρακικές με τρία καταστήματα στα Τρίκαλα και να  
θυμάστε πως με κάρτα μέλους Καρακικές έχετε έκπτωση από 20 μέχρι 35 τοις εκατό σε  
όλα  τα επώνυμα ρούχα.
Και  για  να  σας  γλυκάνουμε  είναι  μαζί  μας  το  ζαχαροπλαστείο  και  εργαστήρι  
ζαχαροπλαστικής του Κώστα Ζούρτου Πηγή Τρικάλων 8ο χιλιόμετρο Τρικάλων Πύλης.  
Εκεί θα βρείτε φρέσκα γλυκά ημέρας και σνακ και καφέ από τις 7 το πρωί και delivery 
στο  χώρο  σας  και  φυσικά  αναλαμβάνουμε  να  δώσουμε  και  γεύσεις  σε  όλες  τις  
κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
30:26 (ένδειξη cd)  
Ραδ.παραγωγός: Θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και το ιχθυοπωλείο Μπίζιος στην  
κεντρική αγορά στα Τρίκαλα. Ιχθυοπωλείο Μπίζιος στην κεντρική αγορά στα Τρίκαλα,  
λοιπόν. 24002 εδώ στη Νομαρχία. Μπαίνεις μες τη Νομαρχία, βρίσκεις το Χρήστο, του  
παραγγέλνεις τα ψάρια, στα καθαρίζει και σου τα στέλνει ωραία στο σπίτι.
Εννοείται ότι πάμε Κατώγι για το φαγητό στα παλιά μανάβικα. Είναι η ταβέρνα που  
μας δίνει  τη  δυνατότητα  να  παίξουμε  και  αυτή  την  εβδομάδα μαζί  της,  έτσι;  Δίνει  
δωράκι και όσοι απαντήσετε σωστά μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει  
την  Τετάρτη,  την  Παρασκευή  συγνώμη  στις  15:50  περίπου,  εκεί…στο  τέλος  της  
εκπομπής…
Piazza della Fiamma η εναλλακτική μας πρόταση. Δε θέλετε να μείνετε Τρίκαλα; Πάτε  
Καρδίτσα. Υπάρχει εκεί το ιταλικό εστιατόριο με απίστευτο ξυλόφουρνο παραδοσιακό  
και ιταλικές γεύσεις και σούπερ κατάσταση.
Τα οπτικά Βενδίστας είναι το κατάστημα που θα φροντίσει για τα μάτια μας και για τα  
οπτικά μας γενικότερα.
59:35 (ένδειξη cd)  
Αναφέρονται πάλι τα παραπάνω καταστήματα (όπως 30:26)

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής  κατά τη διάρκεια της οποίας από της 08:00 έως 14:00 ώρας προβλήθηκαν 
διαφημίσεις  καθ’  υπέρβαση  του  νομίμου  ορίου  των  12  λεπτών  ανά  ώρα,  όπως 
λεπτομερώς  εκτίθεται  στη  αρχή  του  αιτιολογικό.  Όμως  πλέον  τούτων,  κατά  την 
αναφορά των χορηγών, ήτοι  των επιχειρήσεων «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», “ΓΚΑΜΠΡΙΝΟΥΣ 
CAFE  BISTRΟ”,   “PALLET STORES”,  “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ”. ο 
εκφωνητής  δεν  περιορίστηκε  στην  αναφορά  των  διακριτικών  τίτλων  ή  των 
επωνυμιών  των,  αλλά  αναφέρθηκε  στα  προσφερόμενα  προϊόντα  και  στις 
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προσφερόμενες υπηρεσίες, κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου περί χορηγίας. 
Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  των  ως  άνω 
επιχειρήσεων  υπό  την  προσχηματική  επίκληση  της  χορηγίας.  Για  τις  εν  λόγω 
εκτροπές,  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική 
κύρωση του προστίμου. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  λαμβανομένης  υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 174.543,89 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει 
πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι  έχουν επιβληθεί 
στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  64/1.2.2006,  475/31.10.2006  διάφορες 
διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό 
των 3.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ  
Ε.Π.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΡΑΔΙΟ 
ΖΥΓΟΣ Νομού Τρικάλων, 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 -  Παρουσιαστής   5  εδαφ.  β  του  Ν.  3166/2003 αντικατάστασή  της,  η 
παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε., που εδρεύει 
στα  Τρίκαλα,  στην  οδό  Διονυσίου  Σκυλοσόφου  5,  με  ΑΦΜ   095423356, 
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων

2. Του  Θεοφάνη  Μπλιούκα  -  Σεριστατίδη  του  Κωνσταντίνου,  κατοίκου 
Τρικάλων, στην οδό Νέα Ζωαγορά, με ΑΦΜ 035577140, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, 
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του Κωνσταντίνου Αργυρούση του Γεωργίου, κατοίκου Τρικάλων, στην οδό 
Σύρου  -  Καλύμνου,  με  ΑΦΜ  031955974,  Δ.Ο.Υ.  Τρικάλων,  ως  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

4. Του  Ευθυμίου  Θεοδώρου  του  Αθανασίου,  κατοίκου  Τρικάλων,  στην  οδό 
Σαρανταπόρου  30,  με  ΑΦΜ  029651977,  Δ.Ο.Υ.  Τρικάλων,  ως  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  16η Ιουλίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Σεπτεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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