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Αριθ.  41Αριθ.  4100/3.11.2014/3.11.2014

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 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  SENTRA FM 103,3 (πρώην 
RADIO GOLD) Νομού Αττικής,  ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία 
N.S.P  RADIO  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.,  ενδεχόμενη  παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 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. 
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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.

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 SENTRA FM 103,3 (πρώην RADIO GOLD) Νομού 
Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία N.S.P RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
Α.Ε.,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως,  από  cds που 
απέστειλε  στη υπηρεσία ο εν λόγω ραδιοφωνικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης ροής 
προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 29.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Αρχείο 02:00 – 02:30
Ένδειξη αρχείου 0:24:26 ως 0:25:34
Ραδιοφωνικός παραγωγός: Λοιπόν να σας θυμίσω ότι όλοι μας έχουμε ευχηθεί να 
υπήρχε ένα μοναδικό και θαυματουργό φυσικόν προϊόν που να μας προσφέρει όλα 
χρειάζεται ο οργανισμός μας για να είναι όμορφος και υγιής και όμως τώρα υπάρχει, 
είναι το collagen pro-active της collagen power που περιέχει μαγνήσιο τις βιταμίνες 
Β1 Β2 Β5 Β6 αλλά και πυρίτιο! Ο μοναδικός συνδυασμός τους έχει καταπληκτικά 
αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό, καταπολεμά την τριχόπτωση και σε δύο 
τρεις εβδομάδες και δυναμώνει τα νύχια για να μη σπάνε και λυγίζουνε! 
Επίσης να πω ότι από την Κυριακή από αυτή την Κυριακή τα πιο  trendy ρολόγια 
είναι  στο  Έθνος  της  Κυριακής  και  στην  έκδοση  των  δύο  ευρώ.  Trendy watch 
μοντέρνα αδιάβροχα ρολόγια σε έξι απίστευτα χρώματα που θα γίνουν τα απόλυτο 
αξεσουάρ του φετινού χειμώνα! Κόψτε το κουπόνι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα 
της  εφημερίδας  την  Κυριακή,  εξαργυρώστε  το  από  την  επόμενη  μέρα  από  2 
Δεκεμβρίου και αποκτήστε το trendy watch αρχικής αξίας 35 ευρώ αποκλειστικά στα 
καταστήματα Βερόπουλος μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά!
Αρχείο 03:30 – 04:00
Ένδειξη αρχείου 0:20:50 ως 0:21:22
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Για το  collagen να πούμε; Το  collagen, θέλεις να το 
ξαναπούμε; Έλα ρε… (δεν ακούγεται καλά το όνομα) δεν τα μπορώ αυτά..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: Τι θέλεις; Τι θέλεις; 
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Πες αυτό για το collagen..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: Να πω για το  collagen.. βεβαίως, να πω λοιπόν ότι 
μαζί μας είναι και το collagen pro-active της collagen power που εμπεριέχει μαγνήσιο 
και τις βιταμίνες Β1, Β2, Β5, Β6 αλλά και πυρίτιο.
Ραδιοφωνικός Παραγωγός 1: Να το πάρω γιατί μου πέφτουνε….;
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2:Κάτσε Βαγγέλη, γιατί δυναμώνει λέει  με αυτό και τα 
νύχια για να μην σπάνε και λυγίζουνε, έχεις τέτοιο πρόβλημα;
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Όχι, τριχόπτωση…
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2:Όχι. Και καταπολεμάει την τριχόπτωση για δυο-τρεις 
εβδομάδες… Έχεις τριχόπτωση Βαγγέλη;
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Ραδιοφωνικός παραγωγός 1:  Εεε μπιφτέκι έχω πίσω… σε λίγο θα γίνω καραφλός 
τελείως… να μην το πάρω..;
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  2: Λοιπόν  μοναδικός  συνδυασμός  με  καταπληκτικά 
αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό collagen pro-active.
Αρχείο 04:00 – 04:30
Ένδειξη αρχείου 0:02:26 ως 0:03:18
Ραδιοφωνικός παραγωγός : Αυτό που ξέρω είναι ότι μαζί μας και αυτό το 2ωρο 
μέχρι τις 3:00 στην καθημερινή  δημοσιογραφική μας διαδρομή είναι η COSMOTE 
και τα περίφημα COSMOTE DEALS FOR YOU γιατί καμιά φορά δεν φανταζόμαστε 
τι μπορεί να μας προσφέρει ένα μήνυμα, μπορεί να προσφέρει δύο στην τιμή του ενός 
σε κινηματογραφικές ταινίες στα VILLAGE CINEMAS, παραστάσεις στα θέατρα της 
ελληνικής θεαμάτων, βόλτες στο Αττικό ζωολογικό πάρκο και στο …(δεν ακούγεται 
καλά) FUN PARK, καφεδάκι σε επιλεγμένα καφέ με την ένδειξη COFFEE PLACES, 
πίτσα από το  delivery της  PIZZA  HUT και  πολλά άλλα.  Αν είστε  συνδρομητές 
συμβολαίου  ή  καρτοκινητής  COSMOTE,  στέλνετε  κενό  μήνυμα  στο  δεκαεννένα 
μηδέν δεκαεννέα (19019), με χρέωση μόνο 50 λεπτά ανά  SMS και θα έχετε δύο στην 
τιμή  του  ενός  σε  μία  σειρά  από  μοναδικές  προσφορές.  Μπορείτε  όλες  να  τις 
ανακαλύψετε στο  COSMOTE.GR και δεν σταματάμε εδώ, καθώς η προσφορά της 
σημερινής εκπομπής είναι ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον 
Εργοτέλη….
Ένδειξη αρχείου 0:03:46 ως 0:04:30
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Λοιπόν, ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν για τον αγώνα του 
Ολυμπιακού με τον Εργοτέλη, από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, με 
έναν  Ολυμπιακό  βεβαίως  ο  οποίος  θα  είναι  και  ταλαιπωρημένος,  θα  είναι  και 
κουρασμένος από την ένταση του χθεσινού αγώνα στο PARK DE PRENCE, το διπλό 
εισιτήριο  είναι  προσφορά  της  RENAULT,  επίσημου  χορηγού  της  ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του νέου Renault Capture..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: Πως;
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  1: Capture..  Capture..  Το  οικονομικότερο  crossover 
polis.. σας πάνε γήπεδο.. έτσι.. και σας προσφέρουν αυτό το διπλό εισιτήριο..  Στο 
54854 τα SMS σας αφού πρώτα γράψετε 1033 αφήσετε κενό και το ονοματεπώνυμό 
σας για την προσφορά της σημερινής εκπομπής.. Ευχαριστούμε την  Renault και το 
νέο μοντέλο της Renault.. ταυτισμένοι έτσι κι αλλιώς είμαστε οικογενειακώς..
Αρχείο 04:30 – 05:00
Ένδειξη αρχείου 0:02:44 ως 0:03:54
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Η Renault..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2: Α.. η  Renault..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Επίσημος χορηγός της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και το 
νέο  Renault Catpure,  το  οικονομικότερο  crossover polis,  σας  πάνε  γήπεδο  και 
προσφέρουν  ένα  διπλό  εισιτήριο  για  τον  αγώνα  του  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  με  τον 
ΕΡΓΟΤΕΛΗ..  στο  54854  τα  μηνύματά  σας  γράφετε  1033  αφήνετε  κενό  και  το 
ονοματεπώνυμό  σας  και  βεβαίως  πάντα  μαζί  μας  η  COSMOTE,  το  πρόγραμμα 
COSMOTE START UP που μπορεί να κάνει επιχείρηση την όποια καλή σας ιδέα, 
μπορεί να την κάνει πιο εύκολη την προσπάθειά σας απ’ ότι νομίζετε,  χάρη στην 
ενέργεια «ο κόσμος μας εσύ» που σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ, τον φορέα επιχειρηματικότητας FAUNTATION κα ι την ΟΤΕ 
ACADEMY,  δημιούργησε  το  πρόγραμμα  COSMOTE START UP,  δίνοντας 
ουσιαστική  ώθηση  στην  ελληνική  επιχειρηματικότητα.  Μπείτε  στο 
wwww.cosmotestartup.gr, συμπληρώστε με την ομάδα σας τη φόρμα συμμετοχής και 
ίσως  να  είστε  μία  από  τις  δέκα  καλύτερες  ομάδες  που  θα  παρακολουθήσουν  το 
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πρόγραμμα και θα παρουσιάσουν την τελική τους ιδέα σε επενδυτές και έτσι μπορείτε 
να δείτε τη δική σας ιδέα να γίνετε μια πραγματική επιχείρηση. Με τη μόνη διαφορά 
ότι θα πρέπει πλέον να βιαστείτε διότι ο διαγωνισμός τρέχει από τις 4 Νοεμβρίου και 
η διάρκεια υποβολής συμμετοχών λήγει στις 4 Δεκεμβρίου!
Αρχείο 05:30 – 06:00
Ένδειξη αρχείου 0:19:18 ως 0:19:43
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Να ευχαριστήσουμε εκτός από τον Περικλή, Στέλλα 
και την  COSMOTE που ήταν στη χορηγία και της σημερινής εκπομπής, ο νικητής 
του διαγωνισμού και της προσφοράς της  Renault για το διπλό εισιτήριο του αγώνα 
του  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τον ΕΡΓΟΤΕΛΗ, είναι ο κύριος Γιάννης Ζουμπάκης, με το 
κινητό του να τελειώνει σε 552 και θα έχει βεβαίως την ενημέρωση από εδώ..
Αρχείο 07:00 – 07:30
Ένδειξη αρχείου 0:28:57 ως 0:29:37
Ραδιοφωνικός παραγωγός : Μην ξεχνάτε αν θέλετε να είστε υγιής και όμορφη, δύο 
κουταλιές της σούπας πριν το βραδινό ύπνο για καλύτερη υγεία και ομορφιά και τι 
είναι  αυτό  που  θα  πίνετε;  Collagen Pro-active της  Collagen Power!  Για  να 
αντιμετωπίστε τα προβλήματα και στην τριχόπτωση και στους πόνους στα κόκαλα, 
αλλά φυσικά για να έχετε πάνω απ’ όλα υγεία και ομορφιά! Το  Collage Pro-active 
μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία, σ’ επιλεγμένα καταστήματα βιολογικών 
προϊόντων, να τηλεφωνήσετε στο 210 3081013, να ενημερωθείτε στο  facebook στη 
σελίδα Dream; (δεν ακούγεται καλά…)  Collagen…. και στο www  .  collagenpower  .  gr  
Αρχείο 07:30 – 08:00
Ένδειξη αρχείου 0:19:51 ως 0:21:32
Ραδιοφωνικός παραγωγός : Κυριακή μεθαύριο και το σταθερό μας ραντεβού με το 
Έθνος το οποίο και αυτή την Κυριακή έρχεται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα με ένα 
βιβλίο σταθμός του Νίκου Καζατζάκη, μία προσφορά η οποία αγαπήθηκε, η οποία 
αγκαλιάστηκε,  η  οποία  συζητήθηκε,  διότι  είναι  πρώτα  απ’  όλα  καταπληκτική  η 
έκδοση! Και…(δεν ακούγεται καλά) είναι φοβερή η τιμή για να έχεις ένα βιβλίο του 
Νίκου Καζατζάκη στη βιβλιοθήκη σου και φυσικά για κάποιους που έχουν διαβάσει 
Νίκο Καζατζάκη, κάποιο από τα βιβλία, η αλήθεια είναι και όλοι συμφωνούμε σ’ 
αυτό, ότι κάθε φορά που μπορεί να το ξαναδιαβάζεις κάτι άλλο βλέπεις, ένα άλλο 
μήνυμα παίρνεις, κάτι που δεν το είχες δει τότε γιατί ήσουνα σε μια άλλη ηλικία… 
Αυτή λοιπόν την Κυριακή πρωτομηνιά 1η Δεκεμβρίου ένα από τα ταξιδιωτικά του 
Νίκου Καζατζάκη «Ταξιδεύοντας Αγγλία»! Ακόμα όμως και μία προσφορά από το 
Έθνος της Κυριακής και ..(δεν ακούγεται πολύ καλά) έκδοση των δύο ευρώ  trendy 
watch, τα μοντέρνα αδιάβροχα ρολόγια σε έξι χρώματα που θα γίνουν το απόλυτο 
αξεσουάρ  του  φετινού  χειμώνα,  κόβεται  το  κουπόνι   που  βρίσκεται  στην  πρώτη 
σελίδα της εφημερίδας και το εξαργυρώνεται από την… από μένα, από τη Δευτέρα 
αποκλειστικά  στα καταστήματα ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ! Το trendy watch έχει αρχική αξία 
35 ευρώ εσείς με το κουπόνι το παίρνετε μόνο με 9,90!
Αρχείο 09:00 – 09:30
Ένδειξη αρχείου 0:12:59 ως 0:16:02
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Είμαι κεφάτη γυρίζω απ’ του Βερόπουλου μόνο με τα 
κουπόνια του Έθνους! Α.. τα κουπόνια, λέγοντας για τα κουπόνια του Έθνους και την 
Κυριακή, αυτή την Κυριακή 10 ευρώ η προσφορά στο Έθνος,  μαζί για ελάχιστες 
αγορές στα σουπερ μάρκετ Βερόπουλος από 50 ευρώ και πάνω και έξτρα δώρο για να 
ξέρετε και τι ώρα είναι..  trendy watch.. trendy..  νάτο..  η λέξη της εποχής!  Trendy 
watch!  Όχι δεν είναι το ρολόϊ που σου λέει  πως σου λέει πόσα χρωστάς... είναι το 
ρολόϊ που σου λέει τι ώρα είναι! Για να ξέρεις αν άργησες να χρωστάς.. Μοντέρνα 
αδιάβροχα ρολόγια σε έξι απίστευτα χρώματα που θα γίνουν το απόλυτο αξεσουάρ 
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του φετινού χειμώνα, με κουπόνι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας 
αυτή  την  Κυριακή  1η του  μηνός  με  το  καλό,  τα  οποία  εξαργυρώνεται  από  την 
επόμενη μέρα και αποκτάτε το  trendy watch, το οποίο έχει  πολύ πλάκα..  αρχικής 
αξίας 35 ευρώ αποκλειστικά στα καταστήματα Βερόπουλος, στην ειδική τιμή των 
9,90! Μάλιστα έχει φωσφορίζοντες δείκτες και αριθμούς για το σκοτάδι.. να το ΄χεις 
κα την Πρωτοχρονιά που θα σβήσουμε τα φώτα..! Γιατί μετά ξέρεις μπορεί να μην τα 
ξανανάψουμε.. δεν ξέρεις τι.. Αυτή την Κυριακή στο Έθνος πέρα από το χρόνο, στην 
ποιητική,  διαχρονική  ματιά  της  ψυχής  της  ελληνικής,  κυκλοφορεί  ο  τόμος 
«Ταξιδεύοντας»  ο  τόμος  Αγγλία  του  Νίκου  Καζαντζάκη  στην  εξαιρετική  αυτή 
προσφορά, η οποία αυτή πραγματικά έχει γοητεύσει τους αναγνώστες του Έθνους της 
Κυριακής  και  μη..  και  οι  οποίοι  σπεύδουν  να  την  αποκτήσουν  και  να  την 
ολοκληρώσουν, είναι το τρίτο βιβλίο που κυκλοφορεί, το συνιστώ ανεπιφυλάκτως, 
είναι αν θέλετε απ’ τους χαμένους θησαυρούς του… δεν είναι χαμένος κυκλοφορεί 
μια  χαρά  απλώς  δεν  είναι  άμεσα  απ’  τα  πιο  διάσημα  έργα  του.  Κάθε  Σάββατο 
δωρεάν,  αύριο  δηλαδή  με  την  ημερησία  του  Σαββάτου,  στη  σειρά  βιβλιοθήκη, 
internet και  τεχνολογίας,  μια  πρακτική  σειρά  βιβλίων  για  αρχάριους  και 
προχωρημένους  χρήστες,  για  να  κατανοήσετε  βήμα  προς  βήμα  τον  κόσμο  της 
τεχνολογίας. Αυτό το Σάββατο το μάθημα είναι μάθετε το  word 2010, 2013. Τώρα 
αυτό να το  ξεπεράστε  ψυχολογικά που είναι  τα χρόνια  της  κρίσης,  για  computer 
μιλάμε..
Μαζί μας σήμερα… Α.. να πούμε ότι αν οδηγείτε από την Αττική Οδό 1024 είναι ο 
αριθμός έκτακτης επικοινωνίας και να θυμίσουμε ότι μαζί μας όπως κάθε μέρα το 
collagen power, πόσιμο κολλαγόνο για υγεία και ομορφιά δύο κουταλιές της σούπας 
κάθε  βράδυ  πριν  τον  ύπνο!  Και  αν  δεν  σας  πιάνει  ο  ύπνος  θα  σας  πιάσει  το 
κολλαγόνο, ένα απ’ τα δύο θα σας πιάσει..
Ένδειξη αρχείου 0:17:11 ως 0:17:56
Ραδιοφωνικός  παραγωγός: Να  θυμίσουμε  ότι  με  το  Έθνος  της  Κυριακής  που 
κυκλοφορεί  ο  τόμος  του Νίκου  Καζατζάκη Αγγλία,  από τη  σειρά  Ταξιδεύοντας.. 
Σήμερα όμως Παρασκευή.. σήμερα Παρασκεή, επειδή εξαντλήθηκε την προηγούμενη 
Παρασκευή  επανακυκλοφορούν  οι  Αδελφοφάδες,  οι  Αδελφοφάδες  του  Νίκου 
Καζατζάκη,  επειδή  εξαντλήθηκαν  τα  εκδίδει  και  τα  επανακυκλοφορεί  σήμερα  το 
Έθνος της Παρασκευής, επιτρέψτε μου να κάνω αυτή τη διευκρίνιση γιατί είναι πάρα 
πολύς  κόσμος  που  επικοινωνεί  με  την  εφημερίδα  και  ζητάει  να  ενημερωθεί  για 
εκδόσεις που εξαντλήθηκαν αν έχουν την ευκαιρία… σήμερα λοιπόν είναι η ευκαιρία 
μας με το Έθνος της Παρασκευής αυτή τη φορά..
Αρχείο 09:30 – 10:00
Ένδειξη αρχείου 0:10:01 ως 0:10:50
Ραδιοφωνικός  παραγωγός:  Να  σας  κάνουμε  το  τραπέζι  για  δύο  άτομα,  αύριο 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου στο «Μαγερειό» στο Φιξ, αυτό από μόνο του θα  ήταν πολύ 
τρυφερό  και  ωραίο  δώρο,  αλλά  πίσω  απ’  το  «Μαγερειό»  του  Φιξ  κρύβεται  η 
Κωνσταντίνα  Τασσοπούλου,  εξαιρετική  κουζινολόγος  και  ψαρολόγος!  Εκεί  θα 
απολαύσετε  συνταγές  από  το  βιβλίο  της  Κωνσταντίνας  Τασσοπούλου 
«Μαγειρεύοντας  μ’  ένα  ψάρι»,  μαγειρεύουμε  μαζί  με  τη  συγγραφέα,  διαβάζουμε, 
υπογράφουμε βιβλία, τρώμε, πίνουμε, ακούμε μουσική βγαλμένη από τις σελίδες της, 
πρωταγωνιστεί η ίδια φυσικά η συγγραφέας, ο σεφ Σπύρος, η ζαχαροπλάστης Τζίνα 
και  dj Κρις.  Το  «Μαγειρεύοντας  μ’  ένα  ψάρι»  είναι  μυθιστόρημα,  έχει  και  25 
συνταγές μέσα…
Ένδειξη αρχείου 0:11:21 ως 0:12:42
Ραδιοφωνικός  παραγωγός: Τηλεφωνήστε  λοιπόν  τώρα  για  να  εξασφαλίσετε  ένα 
τραπέζι για δύο άτομα στο εστιατόριο «Μαγερειό» για το Σάββατο 30/11, αν δεν 
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κερδίστε την πρόσκληση ισχύει η εκδήλωση ούτως ή άλλως είναι το Σάββατο 30/11 
και  την  Κυριακή  1/12,  μεσημεριανές  ώρες,  η  Κωνσταντίνα  Τασσοπούλου 
παρουσιάζει το βιβλίο της, μαγειρεύουν τις συνταγές της, πίνουν, τρών’, χορεύουνε,  
με μια ιχθύ μονάχη στον πάγκο της κουζίνας, μα τι ψάρι είναι αυτό καλέ που έχει  
μυθιστόρημα  τόσες  σελίδες…  φάλαινα;  Μήπως  είναι  κανένα  τεράστιο  φαγκρί; 
Τηλεφωνήστε τώρα… στείλτε μάλλον  SMS, στείλτε  SMS στο 54854, γράψτε 1033 
και το ονοματεπώνυμό σας, 1033 και το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε το στο 54854 
με χρέωση 1,23 ευρώ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και κερδίστε τώρα, κανονικά 
έπρεπε ήδη να έχουμε τον πρώτο νικητή, αλλά θα τον πούμε στο τέλος της εκπομπής.. 
τώρα, τώρα στείλτε μήνυμα στο 54854, γράφοντας 1033 και το ονοματεπώνυμό σας, 
για ένα τραπέζι δύο ατόμων στο εστιατόριο «Μαγερειό» αυτό το Σάββατο 30/11 το 
μεσημέρι, γιαμι, γιαμι, ψαράκι! Που λέει και ο γιός μου…
Ένδειξη αρχείου 0:28:42 ως 0:29:11
Ραδιοφωνικός παραγωγός: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και πολύ καλή 
όρεξη στην κα Ευγενία Κατσούρα, η οποία κέρδισε το αυριανό μεσημεριανό τραπέζι 
στο εστιατόριο «Μαγερειό» στου Φιξ, στο οποίο θα μαγειρευτούν, θα παρουσιαστούν 
συνταγές,  από το βιβλίο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου «Μαγειρεύοντας  μ’ ένα 
ψάρι» είναι μυθιστόρημα με 25 ψαροσυνταγές μέσα…
Αρχείο 13:00 – 13:30
Ένδειξη αρχείου 0:15:32 ως 0:16:38
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  1:  Πες για το  χορηγό μας..  λοιπόν περιμένει  πάντα ο 
χορηγός να τ’ ακούει από σένα σ’ αυτή την εκπομπή..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2:  Ε… βέβαια από πού θα τ’ ακούει… λοιπόν χορηγός 
μας πάντα η COSMOTE, το πρόγραμμα COSMOTE απεριόριστα, διότι πλέον ο κάθε 
άνθρωπος χρησιμοποιεί το κινητό του με διαφορετικό τρόπο, άλλος θέλει να συζητάει 
στη διαδρομή μέχρι το σπίτι και άλλος θέλει ν’ αναλύει φιλοσοφικές θεωρίες όπως 
εσύ ή να σχολιάζει με τους φίλους του τα τελευταία νέα… όποια  κι αν είναι όμως η 
χρήση  με  την  COSMOTE όλοι  μπορούν  να  μιλάνε  απεριόριστα,  αφού  με  τα 
προγράμματα συμβολαίου  COSMOTE απεριόριστα έχουν επιλογές για απεριόριστη 
επικοινωνία μόνο από 20 ευρώ το μήνα! Και επιπλέον απολαμβάνουν έκπτωση έως 
40% στο πάγιο κρατώντας τη συσκευή τους σε οικογενειακό πακέτο. Επίσης έχουμε 
και σήμερα προσφορά διπλό εισιτήριο για τον αγώνα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τον 
ΕΡΓΟΤΕΛΗ από τη RENAULT, επίσημο χορηγό της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και το 
νέο  RENAULT CAPTURE! Το οικονομικότερο  cross-over της πόλης που σας πάει 
στο γήπεδο και σας προσφέρει  μαζί με τη  RENAULT το διπλό εισιτήριο για τον 
αγώνα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τον   ΕΡΓΟΤΕΛΗ, τα  SMS σας στο 54854 αφού 
πρώτα γράψετε 1033 αφήσετε κενό και το ονοματεπώνυμό σας! 
Αρχείο 13:30 – 14:00
Ένδειξη αρχείου 0:00:57 ως 0:01:13
Ραδιοφωνικός παραγωγός :  Λοιπόν  COSMOTE στην χορηγία της εκπομπής, μην 
ξεχνάτε  την προσφορά της  RENAULT για το διπλό εισιτήριο για το παιχνίδι  του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  στο  54854  τα  SMS σας  αφού  πρώτα  γράψετε  1033  και  τ’ 
ονοματεπώνυμό σας, αμέσως μετά το δελτίο επιστρέφουμε..
Ένδειξη αρχείου 0:08:59 ως 0:09:15 
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  :  Σημασία  έχει  ότι  με  την  COSMOTE και  τα 
προγράμματα  συμβολαίου  COSMOTE απεριόριστα  όλοι  μπορούν  να  έχουν 
απεριόριστη επικοινωνία μόνο από 20 ευρώ το μήνα! Και σαν να μην έφτανε αυτό… 
μπορούν να έχουν και επιπλέον έκπτωση από 20% έως 40% στο πάγιο κρατώντας τη 
συσκεύη τους σε οικογενειακό πακέτο.
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Αρχείο 15:00 – 15:30
Ένδειξη αρχείου 0:00:34 ως 0:01:20
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  1:  Να  ευχαριστήσουμε  καταρχήν  τη  RENAULT,  τη 
RENAULΤ, τη RENAULT..  για την προσφορά και το νέο RENAULT  CAPTURE
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2 : Ωραία!
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Για την προσφορά… (δεν ακούγεται καθαρά)
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2 : Και εάν χρησιμοποιείτε είτε οδηγείτε RENAULT είτε 
κάποια άλλη μάρκα και κινείστε στην Αττική Οδό να σας θυμίσουμε ότι ο αριθμός 
έκτακτης ανάγκης είναι το 1024, σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι βάσει του Κ.Ο.Κ. η 
χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο 
σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης 
επικοινωνίας και αυτό δεν ισχύει φυσικά μόνο για την Αττική Οδό αλλά για όλους 
τους δρόμους!
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Βεβαίως.. και να ευχαριστήσουμε την COSMOTE, να 
έχετε πάντα στο μυαλό σας το πρόγραμμα  COSMOTE απεριόριστα όταν θέλετε να 
μιλάτε στο κινητό με τους φίλους σας μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα σας και να μην 
έχετε περιορισμούς, γιατί μιλάμε για πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από 20 ευρώ το 
μήνα, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο…
Αρχείο 16:00 – 16:30
Ένδειξη αρχείου 0:15:03 ως 0:16:45
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Επίσης μιας και… πετάω από το ένα θέμα στο άλλο 
δεν πειράζει..  Έθνος  της  Κυριακής,  αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται  η πολύ πολύ 
μεγάλη προσφορά, η εκδοτική προσπάθεια της επανέκδοσης των βιβλίων του Νίκου 
Καζατζάκη  σε  μονοτονικό  για  πρώτη  φορά  σε  αυτή  την  πολύ  ωραία  έκδοση,  οι 
περισσότεροι φαντάζομαι την έχετε δει πια και ξέρετε περί τίνος πρόκειται, αυτή την 
εβδομάδα ο τόμος Ταξιδεύοντας Αγγλία, ξεκινάνε τα ταξιδιωτικά και τα ταξιδιωτικά 
μάλλον του Νίκου Καζατζάκη που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι δεν 
είναι ταξιδιωτικά, δεν θα σας πει που να πάτε να πιείτε καφέ στην Αγγλία..
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  2 : Προφανώς είναι..  αναλύει  την ιδιοσυγκρασία ενός 
λαού είναι.. καταπληκτικό ανάγνωσμα!
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Την Αγγλία του Σαίξπηρ κιόλας αναλύει στην Αγγλία 
ο Καζατζάκης και έτσι.. τις φιλοσοφήσεις του γύρω απ’ αυτό που είδε και συνάντησε 
εκεί, άλλωστε τα ταξίδια την εποχή του Καζατζάκη αυτού του είδους δεν είναι κάτι 
συνηθισμένο.. συνεπώς η άποψη των ανθρώπων τότε που μπορούσαν να πάνε μέχρι 
την Αγγλία να κάτσουν και να γράψουν τη Γαλλία και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.. είχε 
βαρύνουσα  σημασία…  σήμερα  μέχρι  την  Αγγλία  ε..  όσο  να’  ναι  μπορείς  να 
πεταχτείς.. σήμερα μάλλον όχι.. τώρα σε καιρό κρίσης..
Ραδιοφωνικός παραγωγός 2 : Προ τριετίας…
Ραδιοφωνικός παραγωγός 1: Προ τριετίας τότε που ήταν εύκολα τα λεφτά πήγαινες 
εύκολα..  εμπάσει  περιπτώσει  ο  τόμος  αυτός,  όσοι  συλλέγεται  την  προσφορά 
φαντάζομαι  ότι  θα  τον  προμηθευτείτε…  σήμερα  με  το  Έθνος,  έτσι  κι  αλλιώς 
επανακυκλοφορεί, επανακυκλοφορούν οι Αδελφοφάδες…  
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  2  : Που  είχαν  επίσης  εξαντληθεί  την  προηγούμενη 
Κυριακή..
Ραδιοφωνικός  παραγωγός  1:  Είχαν επίσης εξαντληθεί..  καλώς κακώς αυτό είναι 
πρόβλημα της διανομής, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποια σημεία διανομής θα 
εξαντληθεί η εφημερίδα, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.. φροντίζουμε όμως να 
επαναδιανέμουμε τους τόμους με άλλο φύλλο του Έθνους, ώστε όσοι θέλουν αν τους 
προμηθευτούν  αν  μπορούν  να  το  κάνουν  και  για  να  μην  χάνουν  τη  σειρά  της 
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προσφοράς..  Αυτά φίλε  Γιαννουδόπουλε  για  την  Κυριακή,  πάμε  τώρα ξανά στην 
Παρασκευή.
Αρχείο 17:00 – 17:30
Ένδειξη αρχείου 0:13:49 ως 0:14:55
Ραδιοφωνικός παραγωγός : .. Αφού βάλω στο τραπέζι κι έναν διαγωνισμό για σας.. 
από τώρα και για μία ώρα μέχρι τις 18:15, πέντε από σας θα πάρετε το γιός σας ή την  
κόρη σας, ή τον ανιψιό σας ή την ανιψιά σας, εσείς και ένα παιδί λοιπόν, πέντε διπλές 
προσκλήσεις για τούτη την Κυριακή, μία του Δεκέμβρη, να μπει και καλά ο μήνας, 
ίσως ο καλύτερος μήνας του χρόνου.. ο Δεκέμβριος! Στις 11:30 το πρωϊ να πάτε στο 
θέατρο  του  Κέντρου  Πολιτισμού  Ελληνικός  Κόσμος  και  να  δείτε  την  παιδική 
παράσταση «Η Πηνελόπη Δέλτα συναντάει  τον Μάγκα» έργο της Μιμής Ντενίση 
παρακαλώ!  Λοιπόν..  η  Πηνελόπη  Δέλτα  συναντάει  το  «Μάγκα»,  πέντε  διπλές 
προσκλήσεις για πέντε από σας, ξαναλέω να πάρετε το παιδί σας ή οποιοδήποτε παιδί  
θέλετε να πάρετε μαζί και να πάτε σε αυτό το παιδικό έργο, την Κυριακή το πρωϊ με 
το εξής τρόπο για μία ώρα.. ο διαγωνισμός γράφετε στο κινητό σας στη συχνότητά 
μας 1033  τ’ ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 54854 και μετά τις 18:15 
θα γίνει ηλεκτρονικά η κλήρωση να δούμε τους πέντε τυχερούς που τους στέλνουμε 
και αυτή την εβδομάδα στο θέατρο! Θυμίζω ότι και την προηγούμενη Παρασκευή 
είχα παιδικό θέατρο..
Αρχείο 17:30 – 18:00
Ένδειξη αρχείου 0:10:51 ως 0:11:12
Ραδιοφωνικός παραγωγός : Να σας θυμίσω μόνο ότι τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι τις 
18:20 με πέντε διπλές προσκλήσεις για πέντε από σας να πάρετε το παιδί σας και να  
πάτε στην παιδική παράσταση «Η Πηνελόπη Δέλτα συναντάει το Μάγκα» τούτη την 
Κυριακή στις 11:30 το πρωί στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού ελληνικός κόσμος.. 
1033  γράφετε  στο  κινητό  σας  τ’  ονοματεπώνυμό  σας  και  κάνετε  αποστολή  στο 
54854, τα λέμε σε λίγο..
Αρχείο 18:00 – 18:30
Ένδειξη αρχείου 0:18:05 ως 0:18:55
Ραδιοφωνικός παραγωγός : Το ρολόι δείχνει 18 λεπτά με τις 6 για δυο λεπτά ακόμα 
και μετά θα κλείσουμε το διαγωνισμό, θυμίζω, πέντε διπλές προσκλήσεις στα χέρια 
μου για πέντε από σας, να πάρετε το παιδί σας και να πάτε στην παιδική παράσταση 
«Η  Πηνελόπη  Δέλτα  συναντάει  τον  Μάγκα»,  την  Κυριακή  τούτη  την  Κυριακή 
πρωτομηνιά  1η του  Δεκέμβρη  στις  11:30,  στο  θέατρο  του  Κέντρου  Πολιτισμού 
ελληνικός κόσμος, με τον εξής τρόπο για τα προσεχή δύο λεπτά, Πειραιώς 254 στον 
Ταύρο είναι, επειδή ρωτάτε που είναι το συγκεκριμένο θέατρο, στην Πειραιώς στο 
ύψος  του  Ταύρου,  λοιπόν  γράφετε  τη  συχνότητά  μας  στο  κινητό  σας  1033  τ’ 
ονοματεπώνυμό  σας  και  κάνετε  αποστολή στο 54854 για  δύο λεπτά  ακόμα  μετά 
κλείνει ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικά η κλήρωση για τους πέντε τυχερούς..

Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων διαφημίστηκε 
προϊόν της εταιρείας «COLLAGEN POWER», τα καταστήματα «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» 
και η εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», άνευ χρησιμοποιήσεως ακουστικών μέσων επισήμανσης 
προς  ενημέρωση  των  ακροατών.  Τούτο  δε  κατά  παράβαση  της  προαναφερθείσης 
διατάξεως του νόμου κατά την οποία η διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα 
ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος. Πλέον 
τούτου, έγινε αναγγελία ως χορηγού της «COSMOTE» αλλά δεν περιορίστηκε στην 
αναφορά του ονόματος ή του λογοτύπου του χορηγού στην αρχή ή στο τέλος του 
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προγράμματος.  Αντί  τούτου  έγινε  επανειλημμένη  αναφορά  του  λογοτύπου  του 
χορηγού και  επιπλέον αναφορά της  προσφερομένης  ποικιλίας  υπηρεσιών και  των 
οικονομικών  πλεονεκτημάτων  τους.  Προδήλως  πρόκειται  περί  συγκεκαλυμμένης 
διαφημίσεως της εν λόγω επιχειρήσεως και των προϊόντων αυτής, 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. 502/13.12.2005, 99/15.3.2011, 297/26.7.2011 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. έχουν 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό 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  SENTRA FM 103,3 
(πρώην RADIO GOLD) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία 
N.S.P  RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.,  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  N.S.P  RADIO  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε,  ιδιοκτήτριας  του 
ραδιοφωνικού σταθμού  SENTRA FM, που εδρεύει  στο Χαλάνδρι Αττικής, 
στην οδό Μπενάκη 5,  με ΑΦΜ  094475830 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του  Σιωζόπουλου  Θωμά  του  Αριστοτέλη,  κατοίκου  Παλλήνης,  στην  οδό 
Έντισον  9,  με  ΑΦΜ  043615252,  Δ.Ο.Υ.  Χαλανδρίου,  ως  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Νοεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ,

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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