
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ.  10Αριθ.  1022/15.3.2011/15.3.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 16.12.2010 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ALTER 
CHANNEL κατά της 537/2.11.2010 αποφάσεως αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  22α Φεβρουαρίου 2011.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  21  του  Ν.  2690/1999,  κατά  το  οποίο  αρμόδιο  για  την  ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας  με 
την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
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σταθμού  ALTER CHANNEL και  του υποβληθέντος  υπομνήματος,  προέκυψαν τα 
ακόλουθα:   Με την υπ΄αριθμ. 537/2.11.2010 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα 
εξής: «Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου,   των  ισχυρισμών  του  εκπροσώπου  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού σταθμού ALTER CHANNEL, του υποβληθέντος υπομνήματος και  της 
παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία  ροής  προγράμματος  της  21.11.2009 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Βιβλίο WINX «Μαγικός Κόσμος» [14:28] έως [14:54]( διάρκεια 26΄΄)
Εκφωνήτρια: Οι απίθανες  WINX έρχονται κοντά σας μέσα από το υπέροχο βιβλίο 
τους με τίτλο «Μαγικός Κόσμος» με τις  ολοκαίνουριες  μικρές  χρωμοσελίδες του. 
Μαζί και τα δύο νέα υπέροχα βιβλία της σειράς «Μαγικές Περιπέτειες» με τίτλο « 
Καινούρια  φίλη στη λευκή κοιλάδα»,  αλλά και  το υπέροχο λεύκωμα «Το μαγικό 
βιβλίο  της  φιλίας».  Απολαύστε  τις  ιστορίες  των  WINX και  σε  DVD.  Και  τώρα 
κυκλοφορεί το ολοκαίνουριο DVD « Η παράξενη πέτρα».
Καρτέλα  ALTER ΕΠΙΛΟΓΕΣ    [14:54] έως [14:56]( διάρκεια 2΄΄)
Καρτέλα  Το ALTER προτείνει   [15:02] έως [15:04]( διάρκεια 2΄΄)
Ημερολόγιο  Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες»  με  το  περιοδικό  ΤΙVΟ 
[15:04] έως [15:14] ( διάρκεια 10΄΄)
Εκφωνήτρια: Η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες». Απίθανο μεγάλο ημερολόγιο 
2010. Με το ΤΙVΟ που κυκλοφορεί.
«Λάχανα και χάχανα» [15:14] έως [15:29]   ( διάρκεια 15΄΄)
Εκφωνήτρια:  «Λάχανα και  χάχανα».  24 τραγούδια του Τάσου Ιωαννίδη από το 
βιβλίο Γλώσσας της Α΄ Δημοτικού. «Λάχανα και χάχανα».
 «GORMITI. Το άλμπουμ για τις κάρτες»  [15:30] έως [15:45]   ( διάρκεια 15΄΄)
Εκφωνητής: GORMITI.  Το άλμπουμ για τις  κάρτες.  Κυκλοφορεί  στα περίπτερα. 
Περιλαμβάνει το επιτραπέζιο παιχνίδι το Νησί του Γκορ. Μαζί δώρο, δύο φακελάκια 
με κάρτες. GORMITI. Το άλμπουμ για τις κάρτες. Στα περίπτερα.
Περιοδικό «POLLY POCKET»  [15:45] έως [15:56]    ( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνήτρια:  Αποκτήστε μια απίθανη κασετίνα  POLLY POCKET . Μαζί με το 
τεύχος   POLLY POCKET που  κυκλοφορεί  στα  περίπτερα  δώρο  μια  υπέροχη 
κασετίνα POLLY. POLLY POCKET το περιοδικό στα περίπτερα.
«Τα χελωνονιντζάκια στο TV ANANTI»     [15:56] έως [16:03]   ( διάρκεια 7΄΄)
Εκφωνήτρια:  Τα χελωνονιντζάκια στο TV ANANTI. Κυκλοφορεί το έβδομο DVD.
 «Ζωγραφιές και παιχνίδια με τις WINX»    [16:03] έως [16:12]   ( διάρκεια 9΄΄)
Εκφωνήτρια:  Ζωγραφιές και παιχνίδια με τις  WINX στα περίπτερα. Νέο υπέροχο 
βιβλίο δραστηριοτήτων. Ζωγραφιές και παιχνίδια με τις  WINX. Το δεύτερο τεύχος 
κυκλοφορεί στα περίπτερα.
 «Μπομπ ο μάστορας, το περιοδικό» [16:12] έως [16:19]   ( διάρκεια 7΄΄)
Εκφωνητής: Μπομπ ο μάστορας, το περιοδικό. Εντελώς δωρεάν μαζί με το τεύχος 
που κυκλοφορεί στα περίπτερα το μέτρο του Μπομπ.
«Κρεμαστό  αξεσουάρ  Barbie»  στο  περιοδικό  Barbie [16:19]  έως  [16:29] 
(διάρκεια 10΄΄)
Εκφωνήτρια:  Αποκτήστε ένα μοντέρνο κρεμαστό αξεσουάρ Barbie. Στο τεύχος της 
Barbie που  κυκλοφορεί  στα  περίπτερα  δώρο  ένα  υπέροχο,  μοντέρνο  κρεμαστό 
αξεσουάρ.
Ημερολόγιο  «Στρουμφάκια»  με  το  περιοδικό  ΤΙVΟ  [16:29]  έως  [16:40] 
(διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνήτρια:  Στρουμφάκια ημερολόγιο 2010. αυτήν την Παρασκευή μαζί με το 
ΤΙVΟ. Απίθανο, μεγάλο στρουμφοημερολόγιο 2010. Αυτήν την Παρασκευή μαζί με 
το ΤΙVΟ.
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Καρτέλα  ALTER copyright 2009 [16:40] έως [16:42] ( διάρκεια 2΄΄)
Διαφήμιση «www.Barbieclub.gr»[16:42] έως [16:56]     ( διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνήτρια:  Θες να φτιάξεις το σπίτι των ονείρων σου; Μπες στο Barbie.gr, γίνε 
μέλος  στο  Barbieclub και  διακόσμησέ  το  με  τα  πιο  ροζ  έπιπλα.  Φτιάξε  το 
υπνοδωμάτιο με το δικό σου γούστο ή το σαλόνι. Τι όμορφο μπάνιο! Η πιο μοντέρνα 
κουζίνα μόνο στο Barbie.gr. 
Διαφήμιση «Μπιζουτιέρα HELLO KITTY»[16:56] έως [17:08]   ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνήτρια:  Μπιζουτιέρα  HELLO KITTY, γεμάτη αξεσουάρ! Γίνεται  τσαντάκι 
και την παίρνεις μαζί σου παντού. HELLO KITTY, ένας ωραίος υπέροχος κόσμος.
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
[Επί της οθόνης παρουσιάζονται διάφορα προϊόντα  HELLO KITTY κι αναγράφεται:  
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  
ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.]
Διαφήμιση «TAMAGOTCHI» [17:08] έως [17:22]  (διάρκεια 14΄΄)
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): Το δικό σου TAMAGOTCHI μεγαλώνει και μαθαίνει. 
Τ’ αγαπάς και το φροντίζεις, τη ζωή του καθορίζεις. Με απίθανα παιχνίδια πόντους 
τώρα συγκεντρώνεις. Μπες στο site να τα δεις και μηνύματα θα βρεις.
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): TAMAGOTCHI 4! Η τρέλα συνεχίζεται!
Διαφήμιση  «Μουσικό  μαξιλάρι  HANNAH MONTANA»[17:22]  έως  [17:44] 
(διάρκεια 22΄΄)
Εκφωνήτρια: HANNAH MONTANA μουσικό  μαξιλάρι.  Το συνδέεις  με  mp3 κι 
ακούς  μουσική.  Κρατάς  φωτογραφίες.  Είναι  ημερολόγιο  και  ατζέντα,  γράφεις  και 
ξαναγράφεις. Κράτησε τους paparazzi μακριά από τα μυστικά σου. Με σούπερ δώρα 
HANNAH αφίσα και μαγικό κουτί. Μουσικό μαξιλάρι HANNAH MONTANA, μόνο 
για κορίτσια.
Διαφήμιση  «Παπούτσια  GORMITI FINAL REVOLUTION»[17:44]  έως  [18:02] 
( διάρκεια 18΄΄)
Εκφωνητής: Στο  νησί  Γκορ  μία  απεριόριστη  δύναμη  εξερράγη.  Παπούτσια 
GORMITI FINAL REVOLUTION. Πιάσε τη νέα ενέργεια neonzone. 
GORMITI  :   Ηλιακό χτύπημα!
Εκφωνητής: Παπούτσια  GORMITI FINAL REVOLUTION.  Απόκτησε  τη  νέα 
δύναμη!
Διαφήμιση  «Στοιχειωμένο  κάστρο  του  SCOOBY-DOO »  [18:02]  έως  [18:18] 
( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: SCOOBY-DOO!  Το  νέο  τρισδιάστατο  επιτραπέζιο  για  όλη  την 
οικογένεια.  Το  στοιχειωμένο  κάστρο.  Ανέβα  στην  κορυφή  και  ξέφυγε  από  τις 
κινούμενες παγίδες. Ανακάλυψε κι εσύ το φάντασμα στο στοιχειωμένο κάστρο του 
SCOOBY-DOO!
Επί της οθόνης αναγράφεται: 3D επιτραπέζιο για όλη την οικογένεια.
Διαφήμιση «www  .  zoakiatosodakia  .  gr  » [18:31] έως [18:42]   ( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνήτρια: Η  πιο  μεγάλη  συλλογή  είναι  εδώ.  Μπες  στο  site: 
www  .  zoakiatosodakia  .  gr   και δες όλα τα μικρούλικα, γλυκούλικα ζωάκια τοσοδάκια. 
Πόσο μεγάλη είναι η δική σου συλλογή;
Διαφήμιση «Στούντιο νυχιών της   Barbie     »  [18:42] έως [18:58]     ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνήτρια: Ήρθε το στούντιο νυχιών της Barbie.
Τραγούδι: Διάλεξε και πίεσε, στόλισε, φόρεσε!
Εκφωνήτρια: Άλλαξε χρώμα, βάλε γκλίτερ! Τόσα πολλά νύχια να διαλέξεις, τόσα 
σχέδια να φτιάξεις!
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Τραγούδι: Διάλεξε και πίεσε, στόλισε, φόρεσε!
Παιδί 1: Τέλεια!
Παιδί 2: Και εύκολα!
Εκφωνήτρια: Με το στούντιο νυχιών της Barbie.
Διαφήμιση  «GUMMY     BEAR     CD   στον  «Τηλεθεατή»    »  [18:58]  έως  [19:11] 
( διάρκεια 12΄΄)
GUMMY     BEAR  :    Παιδιά κυκλοφορεί στον «Τηλεθεατή» CD, απίθανα αυτοκόλλητα 
με Τηλεθεατή.
Εκφωνητής: «Θα ‘μαι καλό παιδί.» Ο GUMMY BEAR στον «Τηλεθεατή» αυτής της 
εβδομάδας.
[Επί της οθόνης αναγράφεται: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.]
Διαφήμιση  «Νέα  απίθανα  στρουμφάκια»  [19:11]  έως  [19:23] 
(διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνητής: Νέα  απίθανα  στρουμφάκια!  Βρες  τα  όλα  στη  στρουμφοαφίσα! 
Συμπλήρωσε  το  κουπόνι  και  κέρδισε  μοναδικά  δώρα  και  χρυσά  συλλεκτικά 
στρουμφάκια. Θα τη στρουμφίσεις!
Διαφήμιση «www  .  golfakias  .  gr  »[19:23]έως[19:37]     (διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνητής: Είμαι  ο  γκολφάκιας.  Πάμε!  Μπες  στο  site:  www  .  golfakias  .  gr   και 
γνώρισε όλη την παρέα. Ο γκολφάκιας, ο Ρουθ κι ο φίλος του, ο ελέφαντας θα σε 
ξετρελάνουν. Μπες με το δικό σου μπαστουνάκι  και γίνε εσύ ο πρωταθλητής του 
γκολφ.
Διαφήμιση  «Ηλεκτρονικό  Ημερολόγιο  HELLO KITTY»  [19:37]  έως  [19:50] 
( διάρκεια 13΄΄)
Εκφωνήτρια: Ηλεκτρονικό  ημερολόγιο  HELLO KITTY.  Βάλε  τον  κωδικό  και 
κλείδωσέ το!  Τα μυστικά  σου είναι  τώρα ασφαλή.  HELLO KITTY, ένας  ωραίος 
υπέροχος κόσμος!
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
Καρτέλα  Το ALTER προτείνει   [48:32] έως [48:34]( διάρκεια 2΄΄)
Ημερολόγιο   «Στρουμφάκια»  με  το  περιοδικό   ΤΙVΟ  [48:34]  έως  [48:45] 
( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνήτρια:  Στρουμφάκια ημερολόγιο 2010. αυτήν την Παρασκευή μαζί με το 
ΤΙVΟ. Απίθανο, μεγάλο στρουμφοημερολόγιο 2010. Αυτήν την Παρασκευή μαζί με 
το ΤΙVΟ.
Νέο  CD της  Μάγδας  Γιαννίκου  «Το  έξυπνο  μωρό  μαθαίνει  τα  χρώματα» 
[48:45] έως [49:03]   ( διάρκεια 18΄΄)
Τραγούδι: Ένα αρκουδάκι, καφέ, καφέ, καφέ.
Εκφωνήτρια: Μάγδα Γιαννίκου. Το έξυπνο μωρό ακούει τραγούδια και μαθαίνει τα 
χρώματα. Νέο CD. Το έξυπνο μωρό ακούει τραγούδια και μαθαίνει τα χρώματα. 
Τραγούδι: Κόκκινο, κόκκινο.
Περιοδικό:  Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες»[49:04]  έως  [49:20] 
(διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνήτρια: Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες»  στα  περίπτερα.  Το  νέο 
σούπερ περιοδικό της Barbie. Ιστορίες, παιχνίδια, κατασκευές. Η «Barbie και οι τρεις 
σωματοφύλακες». Μαζί δώρο - έκπληξη μια υπέροχη κορνίζα-βιβλίο Η «Barbie και 
οι τρεις σωματοφύλακες» στα περίπτερα.
«Mazoo and the zoo the musical»[49:20]έως[49:42]    (διάρκεια 22΄΄)
Τραγούδι: Είμαι  μια  καμήλα,  είμαι  μια  καμήλα!  Είμαι  μια  καμήλα  όμορφη  που 
μασάει φύλλα.
Παιδιά  :   Mazoo and the zoo the musical!
Τραγούδι: Σκα,σακ,σκα! Είναι ένας σκαντζόχοιρος! Γε,γε,γε, γελάει όλη μέρα.

4

ΑΔΑ: 4Α18ΙΜΕ-Μ



Παιδιά: Κάθε Σαββατοκύριακο στο θέατρο «Αλίκη»
Τραγούδι: Τρούλη, τρούλη, τρούλη, χοντρούλη!
Συντελεστές  :    Mazoo and the zoo the musical!
[Επί της οθόνης αναγράφεται:
ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00                                       ΘΕΑΤΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00&15:00                            Αλίκη           ]
 «Φραουλίτσα» το περιοδικό    [49:43] έως [49:52]  ( διάρκεια 9΄΄)
Εκφωνήτρια: Στο καινούριο τεύχος «Φραουλίτσα» που κυκλοφορεί στα περίπτερα, 
δώρο μοναδικές χρωμοσφραγίδες. «Φραουλίτσα» το περιοδικό.
«GORMITI, συλλεκτικό πακέτο»   [49:52] έως [50:12]    ( διάρκεια 20΄΄)
Εκφωνητής: GORMITI.  Συγκέντρωσε  όλες  τις  φιγούρες  και  τις  114  κάρτες. 
GORMITI στα περίπτερα. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει:  8  metal cards, 2  gold cards 
και  μία  απίθανη  φιγούρα  με  την  κάρτα  του  παιχνιδιού.  GORMITI,  συλλεκτικό 
πακέτο, κάρτες παιχνιδιού στα περίπτερα.
Ημερολόγιο  Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες»  με  το  περιοδικό   ΤΙVΟ 
[50:12] έως [50:22]  ( διάρκεια 10΄΄)
Εκφωνήτρια: Η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες». Απίθανο μεγάλο ημερολόγιο 
2010. Με το ΤΙVΟ που κυκλοφορεί.
Καρτέλα  ALTER copyright 2009 [50:22] έως [50:23]( διάρκεια 1΄΄)
«Η  Barbie και  τα  Hot Wheels σας  προσκαλούν»    [50:23]  έως  [50:34] 
( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνητής: Η  Barbie και  τα  Hot Wheels σας  προσκαλούν  στον  κόσμο  της 
διασκέδασης.
Παιδιά: Μόδα! Στιλ!
Εκφωνητής: Αυτοκίνητα, κόντρες!
Παιδιά: Θα περάσουμε τέλεια! 
Παιδιά και εκφωνητής μαζί: Ραντεβού όλοι στο COSMOS, 25 με 28 Νοεμβρίου.
[Επί της οθόνης αναγράφεται:
DO THE BARBIE
mediterranean
COSMOS
Θεσσαλονίκη                                           25-28
Είσοδος ελεύθερη                                Νοεμβρίου  ]
«Νέος χορός της BARBIE»  [50:34] έως [50:39]       ( διάρκεια 5΄΄)
Εκφωνήτρια: Κορίτσια, το Σάββατο όλες στα ροζ για να μάθουμε παρέα το νέο χορό 
της BARBIE.
 «My Life» κονσόλα [50:39] έως [50:55]     ( διάρκεια 16΄΄)
Τραγούδι: Ανακάλυψε τον κόσμο του «My Life» και την πιο κεφάτη τάξη του «My 
Life». 
Εκφωνήτρια: Μπες  στο  «My Life»  και  φτιάξε  το  προφίλ  σου!  Ρομαντικό,  ροκ, 
τρέντι; Φτιάξε τη ζωή που ονειρεύεσαι στο «My Life»
Διαφήμιση «TAMAGOTCHI» [50:55] έως [51:09]    ( διάρκεια 14΄΄)
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): Το δικό σου TAMAGOTCHI μεγαλώνει και μαθαίνει. 
Τ’ αγαπάς και το φροντίζεις, τη ζωή του καθορίζεις. Με απίθανα παιχνίδια πόντους 
τώρα συγκεντρώνεις. Μπες στο site να τα δεις και μηνύματα θα βρεις.
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): TAMAGOTCHI 4! Η τρέλα συνεχίζεται!
Διαφήμιση «Μικρόφωνο HANNAH MONTANA»[51:09] έως [51:20](διάρκεια 11΄΄)
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Εκφωνήτρια: Μικρόφωνο  HANNAH MONTANA! Τραγούδα με τη  HANNAH τη 
μεγάλη της επιτυχία και κάνε την πιο ποπ συναυλία με τα αγαπημένα σου τραγούδια. 
Διαφήμιση «www  .  golfakias  .  gr  » [51:20] έως [51:34]     ( διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνητής: Είμαι  ο  γκολφάκιας.  Πάμε!  Μπες  στο  site:  www  .  golfakias  .  gr   και 
γνώρισε όλη την παρέα. Ο γκολφάκιας, ο Ρουθ κι ο φίλος του, ο ελέφαντας θα σε 
ξετρελάνουν. Μπες με το δικό σου μπαστουνάκι  και γίνε εσύ ο πρωταθλητής του 
γκολφ.
Διαφήμιση «Παριζάκι Υφαντής» [51:34] έως [52:09]      ( διάρκεια 35΄΄)
Διαφήμιση Υφαντής 2009 - Gummy Bear
“Διαβάζω όσο θες,
θα κάνω ό,τι πεις,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Θα κοιμηθώ νωρίς,
θα είμαι συνεπής,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Πα-ρι-ζα-κι Υ-φα-ντης, Υ-φα-ντης!
Πάντα πρώτος στο σχολείο,
αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο,
γεμισέ το το ψυγείο… Υφαντής!
Θα’ μαι καλό παιδί,
άριστος μαθητής,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!”
Διαφήμιση «GUMMY     BEAR     CD   στον «Τηλεθεατή»   »[52:09] έως [52:21] (διάρκεια 
12΄΄)
GUMMY     BEAR  :    Παιδιά κυκλοφορεί στον «Τηλεθεατή» CD, απίθανα αυτοκόλλητα 
με Τηλεθεατή.
Εκφωνητής: «Θα ‘μαι καλό παιδί.» Ο GUMMY BEAR στον «Τηλεθεατή» αυτής της 
εβδομάδας.
[Επί της οθόνης αναγράφεται: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.]
Διαφήμιση «TIROTRELLA Kerrygold» [52:21] έως [52:37]  ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Παιδιά,  είμαι  ο  Τυροτρέλας  και  με  την  TIROTRELLA Kerrygold 
παίζουμε  και  τρώμε.  Πραγματικό  τυρί  από  αγελαδινό  γάλα.  TIROTRELLA 
Kerrygold! Όταν τρώμε, παίζουμε.
Διαφήμιση «My Life» κονσόλα και  HANNAH MONTANA   [52:37] έως [52:54] 
( διάρκεια 17΄΄)
Εκφωνήτρια: Παίζουμε με το «My Life» στον κόσμο της  HANNAH MONTANA. 
Βάλε τη δισκέτα, βρες το VIP εισιτήριο και δες live συναυλία της. Και τώρα σούπερ 
προσφορά!  Κονσόλα «My Life»  μαζί  με  HANNAH MONTANA με  έκπτωση 10 
ευρώ.
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
Διαφήμιση  Μαθαίνω  και  δημιουργώ.  Σεισμοί  και  ηφαίστεια.  [52:54]  έως  [53:05] 
(διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνητής: Μαθαίνω  και  δημιουργώ.  Σεισμοί  και  ηφαίστεια.  Δημιούργησε 
ηφαίστεια με πραγματική λάβα, προκάλεσε σεισμούς με αληθινές δονήσεις. Σεισμοί 
και ηφαίστεια. Μαθαίνω και δημιουργώ.
Διαφήμιση  «Μουσικό  μαξιλάρι  HANNAH MONTANA»  [53:05]  έως  [53:27] 
( διάρκεια 22΄΄)
Εκφωνήτρια: HANNAH MONTANA μουσικό  μαξιλάρι.  Το συνδέεις  με  mp3 κι 
ακούς  μουσική.  Κρατάς  φωτογραφίες.  Είναι  ημερολόγιο  και  ατζέντα,  γράφεις  και 
ξαναγράφεις. Κράτησε τους paparazzi μακριά από τα μυστικά σου. Με σούπερ δώρα 
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HANNAH αφίσα και μαγικό κουτί. Μουσικό μαξιλάρι HANNAH MONTANA, μόνο 
για κορίτσια.
Διαφήμιση «Νέα απίθανα στρουμφάκια»  [53:36] έως [53:48] ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνητής: Νέα  απίθανα  στρουμφάκια!  Βρες  τα  όλα  στη  στρουμφοαφίσα! 
Συμπλήρωσε  το  κουπόνι  και  κέρδισε  μοναδικά  δώρα  και  χρυσά  συλλεκτικά 
στρουμφάκια. Θα τη στρουμφίσεις!
Διαφήμιση «MARVEL HEROES! Το 4ο τεύχος» [53:48] έως [54:04] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής  (παιδί): MARVEL HEROES!  Το 4ο τεύχος.  Δύο  φοβερά κόμιξ!  Τα 
πάντα για τους  FANTASTIC FOUR. Ζωγράφισε το δικό σου υπερ-ήρωα κι ακόμα 
συλλεκτική  κάρτα  δεδομένων  «Κύκλωπας».  Δώρο,  φανταστικό  ακτινο  -  πίστολο 
λέιζερ. MARVEL HEROES! Δε λέει να το χάσεις!
Διαφήμιση «Στούντιο νυχιών της   Barbie     »[54:04] έως [54:20] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνήτρια: Ήρθε το στούντιο νυχιών της Barbie.
Τραγούδι: Διάλεξε και πίεσε, στόλισε, φόρεσε!
Εκφωνήτρια: Άλλαξε χρώμα, βάλε γκλίτερ! Τόσα πολλά νύχια να διαλέξεις, τόσα 
σχέδια να φτιάξεις!
Τραγούδι: Διάλεξε και πίεσε, στόλισε, φόρεσε!
Παιδί 1: Τέλεια!
Παιδί 2: Και εύκολα!
Εκφωνήτρια: Με το στούντιο νυχιών της Barbie.
Διαφήμιση «Christmas     Magic     World     »[54:20] έως [54:50] ( διάρκεια 30΄΄)
Εκφωνητής: Χο!Χο!Χο! Το ωραιότερο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι αρχίζει στις 21 
Νοεμβρίου.
Εκφωνήτρια: Christmas Magic World! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μεγαλύτερο 
χριστουγεννιάτικο  πάρκο.  40  παραμυθένια  περίπτερα,  παγοδρόμιο,  τρενάκι, 
καρουζέλ, πίστες αναρρίχησης.
Εκφωνητής: Christmas Magic World!  Στο  θέατρο  Badminton.  Εγκαίνια   22 
Νοεμβρίου με δώρα κι εκπλήξεις.
Εκφωνήτρια: Υπό  την  αιγίδα  του  δήμου  Αθηναίων.  Μέγας  χορηγός  :  Εθνική 
Τράπεζα.
Διαφήμιση «Twister   κουτσο-μανια   »[54:50] έως [55:05]      ( διάρκεια 15΄΄)
Εκφωνήτρια: Πάμε!
Παιδιά: Πήδα στο κόκκινο!  Πήδα στο κόκκινο!  Χόρεψε  στο μπλε!  Χόρεψε  στο 
μπλε! Είναι  Twister κουτσο-μανια! (Τραγούδι)Εκφωνήτρια: Twister κουτσο-μανια 
και κλασικό Twister.
Διαφήμιση  «  Στοιχειωμένο  κάστρο  του  SCOOBY-DOO »[55:05]  έως  [55:21] 
( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: SCOOBY-DOO!  Το  νέο  τρισδιάστατο  επιτραπέζιο  για  όλη  την 
οικογένεια.  Το  στοιχειωμένο  κάστρο.  Ανέβα  στην  κορυφή  και  ξέφυγε  από  τις 
κινούμενες παγίδες. Ανακάλυψε κι εσύ το φάντασμα στο στοιχειωμένο κάστρο του 
SCOOBY-DOO!
Επί της οθόνης αναγράφεται: 3D επιτραπέζιο για όλη την οικογένεια.
Διαφήμιση « Σοκολάτα γάλακτος ΙΟΝ » [55:21] έως [55:41] ( διάρκεια 20΄΄)
Διαφήμιση «Νέο ιπτάμενο ρομπότ  SKY HOPPER»[55:41] έως [56:05]  ( διάρκεια 
24΄΄)
Εκφωνητής: Νέο  ιπτάμενο  ρομπότ  SKY HOPPER.  Ο  πιο  τέλειος  συνδυασμός 
βιολογίας  και  τεχνολογίας.  Απογειώνεται  μόνο  με  τη  δύναμη  των  φτερών  του 
(ΕΥΕΛΙΚΤΟ),  ξεπερνά  τα  εμπόδια  (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ),  αντέχει  σε  κάθε  πτώση. 
(ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ) Πιάσε το τηλεκοντρόλ και πέτα με τους φίλους σου 
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δύο SKY HOPPER ταυτόχρονα. SKY HOPPER προηγμένη τεχνολογία και ιπτάμενα 
ρομπότ Mob και Butterfly για τρελές πτήσεις.
Διαφήμιση «www  .  zoakiatosodakia  .  gr  » [56:05] έως [56:16]    ( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνήτρια: Η  πιο  μεγάλη  συλλογή  είναι  εδώ.  Μπες  στο  site: 
www  .  zoakiatosodakia  .  gr   και δες όλα τα μικρούλικα, γλυκούλικα ζωάκια τοσοδάκια. 
Πόσο μεγάλη είναι η δική σου συλλογή;
Διαφήμιση  «Ηλεκτρονικό  Ημερολόγιο  HELLO KITTY»[56:16]  έως  [56:29] 
( διάρκεια 13΄΄)
Εκφωνήτρια: Ηλεκτρονικό  ημερολόγιο  HELLO KITTY.  Βάλε  τον  κωδικό  και 
κλείδωσέ το!  Τα μυστικά  σου είναι  τώρα ασφαλή.  HELLO KITTY, ένας  ωραίος 
υπέροχος κόσμος!
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
Διαφήμιση «site: www  .  mikromoupony  .  gr  »[56:54] έως [57:06] ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνήτρια: Όλα τα πόνυ είναι εδώ.
Μπες  στο  site:  www  .  mikromoupony  .  gr  .  Δες  το  σπιτάκι  της  Pinky Bell και  το 
φανταστικό σπιτάκι της Pinky Pie και δώσε χρώμα στα αγαπημένα σου πόνυ.
Διαφήμιση «Μπιζουτιέρα HELLO KITTY»[57:06] έως [57:18]    ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνήτρια:  Μπιζουτιέρα  HELLO KITTY, γεμάτη αξεσουάρ! Γίνεται  τσαντάκι 
και την παίρνεις μαζί σου παντού. HELLO KITTY, ένας ωραίος υπέροχος κόσμος.
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
[Επί της οθόνης παρουσιάζονται διάφορα προϊόντα  HELLO KITTY κι αναγράφεται:  
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  
ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.]
Διαφήμιση  «NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS»  [57:18]  έως  [57:37]  (  διάρκεια 
19΄΄)
Εκφωνητής  (  παιδί  ):   NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS! Το δικό μας  NATIONAL 
GEOGRAPHIC.  Μαθαίνεις  τέλεια  πράγματα.  Σ’  αυτό το  τεύχος  δώρο ο  μεγάλος 
παιδικός  Άτλας!  Όλος  ο  πλανήτης  στα  χέρια  σου.  Είναι  σούπερ!  NATIONAL 
GEOGRAPHIC KIDS! Κάθε μήνα στα περίπτερα.
Διαφήμιση «HAPPY MEAL των  MAC’DONALDS»[57:38] έως [57:58] ( διάρκεια 
20΄΄)
[Επί  της  οθόνης  παρουσιάζονται  δύο  φιγούρες  κουτιών  γευμάτων  του  
MAC’DONALDS να ξιφομαχούν με λέιζερ σπαθιά.]
Εκφωνητής: Τώρα  το   STAR WARS ήρθε  στο  HAPPY MEAL των 
MAC’DONALDS. Ταρατατά!
Διαφήμιση «PAINTBALL» [57:58] έως [58:05] ( διάρκεια 7΄΄)
Εκφωνητής: PAINTBALL! Το πιο  extreme σπορ στο δικό σου χώρο. Τώρα όλοι 
μπορούν να ζήσουν την εμπειρία. Με μάσκα και γιλέκο PAINTBALL.
Διαφήμιση «SMART FIT: Ηλεκτρονική επιφάνεια εκπαίδευσης» [58:05] έως [58:25] 
( διάρκεια 23΄΄)
Εκφωνήτρια:  Η  FISHER-PRICE φέρνει το  SMART FIT. Ηλεκτρονική επιφάνεια 
εκπαίδευσης που συνδέεται στην τηλεόραση. Το παιδί τρέχει και πιάνει γράμματα.
SMART     FIT   :   Μι!
Εκφωνήτρια:  Με χρονόμετρο για να βλέπει τις επιδόσεις του.
Παιδί: Ναι!
Εκφωνήτρια:  Κάνει σχοινάκι και μετρά.
SMART     FIT   :   Είκοσι…
Εκφωνήτρια:  Χοροπηδάει και μαθαίνει πράξεις.
SMART     FIT   :   9-6=3.
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Εκφωνήτρια:  Άθληση και μάθηση με το SMART FIT. Άλλη μια καινοτομία από τη 
FISHER-PRICE.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Επισημαίνεται  ότι  οι  εκπομπές  του  καναλιού  διακόπτονται  προκειμένου  να  
προβληθούν τραγούδια.
Αυτό συμβαίνει στην αρχή της εγγραφής προγράμματος για την πρώτη ώρα εγγραφής  
[10:00-11:00] μετά την προβολή καρτέλας που αναγράφει:
Η συνέχεια 
αμέσως μετά 
το τραγούδι
Χρονικό σημείο [00:01] έως το [02:17]      (διάρκεια 2΄ 16΄΄)
Εκφωνήτρια: Και τώρα ακούμε το τραγούδι «Μαύρη» από το νέο  CD της Μάγδας 
Γιαννίκου «Το έξυπνο μωρό μαθαίνει τα χρώματα».
Προβάλλεται το βιντεοκλίπ του εν λόγω τραγουδιού.
Εκφωνήτρια: Ακούσαμε  το  τραγούδι  «Μαύρη»  από  το  νέο  CD της  Μάγδας 
Γιαννίκου «Το έξυπνο μωρό μαθαίνει τα χρώματα».
Ακολουθεί  ένα  μίνι  βιντεοκλίπ  παιδιών  να  τραγουδούν  που  λειτουργεί  σαν  
διαχωριστικό προγράμματος και συνεχίζεται το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού.
2. Εξίσου στα πλαίσια της εκπομπής «KID SONGS» από το χρονικό σημείο[28:44]  
έως  το  χρονικό  σημείο  [30:53]  καθώς  και  από  το  [33:50]  έως  το  [36:00]  
διαφημίζονται με κινούμενη λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης οι παραστάσεις του  
«Mazoo and the zoo the musical» στο θέατρο «ΑΛΙΚΗ».
2η Ώρα [11:00-12:00]
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Επισημαίνεται  ότι  οι  εκπομπές  του  καναλιού  διακόπτονται  προκειμένου  να  
προβληθούν τραγούδια.
Αυτό συμβαίνει για τη  δεύτερη ώρα εγγραφής [11:00-12:00] κατά την προβολή της  
ταινίας κινουμένων σχεδίων «Barbie Mariposa»: 
Α) Από  το  χρονικό  σημείο  [07:10]  έως  το  [09:50]  (διάρκεια  2΄40΄΄)  μετά  την  
αναγγελία εκφωνήτριας:
Εκφωνήτρια: Η συνέχεια αμέσως μετά το τραγούδι.
Και με παράλληλη την προβολή καρτέλας που αναγράφει:
Η συνέχεια 
αμέσως μετά 
το τραγούδι
Εκφωνήτρια: Και τώρα ακούμε το συγκρότημα  «Mazoo and the zoo». Το τραγούδι  
«Το λιοντάρι» από το νέο τους CD «Mazoo and the zoo 2».
Καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής του βιντεοκλίπ του εν λόγω τραγουδιού διαφημίζονται  
με κινούμενη λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης οι παραστάσεις του «Mazoo and the 
zoo the musical» στο θέατρο «ΑΛΙΚΗ».
Εκφωνήτρια: Ακούσαμε το συγκρότημα  «Mazoo and the zoo» στο
τραγούδι «Το λιοντάρι» από το νέο τους CD «Mazoo and the zoo 2».
Ακολουθεί  ένα  μίνι  βιντεοκλίπ  παιδιών  να  τραγουδούν  που  λειτουργεί  σαν  
διαχωριστικό προγράμματος και συνεχίζεται το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού.
Γ) Από το χρονικό σημείο [35:05] έως το [38:23] (διάρκεια: 3΄22΄΄) με την προβολή  
ενός μίνι βιντεοκλίπ παιδιών να τραγουδούν.
Εκφωνήτρια: Η συνέχεια αμέσως μετά το τραγούδι.
Και με παράλληλη την προβολή καρτέλας που αναγράφει:
Η συνέχεια 
αμέσως μετά 

9

ΑΔΑ: 4Α18ΙΜΕ-Μ



το τραγούδι
Εκφωνήτρια: Ακούσαμε το τραγούδι «Ροζ» από το νέο  CD της Μάγδας Γιαννίκου 
«Το έξυπνο μωρό μαθαίνει τα χρώματα».
Ακολουθεί  ένα  μίνι  βιντεοκλίπ  παιδιών  να  τραγουδούν  που  λειτουργεί  σαν  
διαχωριστικό προγράμματος και συνεχίζεται το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού.
2. Παρατηρείται ότι τα εν λόγω μίνι βιντεοκλίπ παιδιών να τραγουδούν προέρχονται  
κατά τα φαινόμενα από το CD «ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ΤΑ ΚΑΒΟΟΥΡΑΚΙΑ».
Διαφήμιση «SMART FIT: Ηλεκτρονική επιφάνεια εκπαίδευσης» [19:33] έως [19:56] 
( διάρκεια 23΄΄)
Εκφωνήτρια:  Η  FISHER-PRICE φέρνει το  SMART FIT. Ηλεκτρονική επιφάνεια 
εκπαίδευσης που συνδέεται στην τηλεόραση. Το παιδί τρέχει και πιάνει γράμματα.
SMART     FIT   :   Μι!
Εκφωνήτρια:  Με χρονόμετρο για να βλέπει τις επιδόσεις του.
Παιδί: Ναι!
Εκφωνήτρια:  Κάνει σχοινάκι και μετρά.
SMART     FIT   :   Είκοσι…
Εκφωνήτρια:  Χοροπηδάει και μαθαίνει πράξεις.
SMART     FIT   :   9-6=3.
Εκφωνήτρια:  Άθληση και μάθηση με το SMART FIT. Άλλη μια καινοτομία από τη 
FISHER-PRICE.
Διαφήμιση « Σοκολάτα γάλακτος ΙΟΝ »[19:56] έως [20:16] ( διάρκεια 20΄΄)
Διαφήμιση  «  Στοιχειωμένο  κάστρο  του  SCOOBY-DOO »[20:16]  έως  [20:32] 
( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: SCOOBY-DOO!  Το  νέο  τρισδιάστατο  επιτραπέζιο  για  όλη  την 
οικογένεια.  Το  στοιχειωμένο  κάστρο.  Ανέβα  στην  κορυφή  και  ξέφυγε  από  τις 
κινούμενες παγίδες. Ανακάλυψε κι εσύ το φάντασμα στο στοιχειωμένο κάστρο του 
SCOOBY-DOO!
Επί της οθόνης αναγράφεται: 3D επιτραπέζιο για όλη την οικογένεια.
Ημερολόγιο  Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες»  με  το  περιοδικό   ΤΙVΟ 
[20:32] έως [20:46]  ( διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνήτρια: Η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες». Απίθανο μεγάλο ημερολόγιο 
2010.  Με  το  ΤΙVΟ  που  κυκλοφορεί.  Η  «Barbie και  οι  τρεις 
σωματοφύλακες».Ημερολόγιο 2010. Μαζί με το ΤΙVΟ που κυκλοφορεί.
Καρτέλα  ALTER πρόταση    [20:46] έως [20:47]( διάρκεια 1΄΄)
Διαφήμιση Νέο επιτραπέζιο CARS με DVD [20:47] έως [20:59] ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνητής: Νέο επιτραπέζιο CARS με DVD. Απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις του 
κεραυνού  MacQueen. Μάθετε και τα χρώματα και τους αριθμούς. Απίθανη γνώση 
και διασκέδαση στο επιτραπέζιο CARS με DVD.
Η  κάμερα  επικεντρώνεται  πάνω  στο  παιχνίδι  όπου  αναγράφεται:  Το  πρώτο  μου 
επιτραπέζιο με DVD.
«My Life» κονσόλα [20:59] έως [21:15]   ( διάρκεια 16΄΄)
Τραγούδι: Ανακάλυψε τον κόσμο του «My Life» και την πιο κεφάτη τάξη του «My 
Life». 
Εκφωνήτρια: Μπες  στο  «My Life»  και  φτιάξε  το  προφίλ  σου!  Ρομαντικό,  ροκ, 
τρέντι; Φτιάξε τη ζωή που ονειρεύεσαι στο «My Life»
Διαφήμιση  «Νέο  ιπτάμενο  ρομπότ  SKY HOPPER»[21:15]  έως  [21:39]  (διάρκεια 
24΄΄)
Εκφωνητής: Νέο  ιπτάμενο  ρομπότ  SKY HOPPER.  Ο  πιο  τέλειος  συνδυασμός 
βιολογίας  και  τεχνολογίας.  Απογειώνεται  μόνο  με  τη  δύναμη  των  φτερών  του 
(ΕΥΕΛΙΚΤΟ),  ξεπερνά  τα  εμπόδια  (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ),  αντέχει  σε  κάθε  πτώση. 
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(ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ) Πιάσε το τηλεκοντρόλ και πέτα με τους φίλους σου 
δύο SKY HOPPER ταυτόχρονα. SKY HOPPER προηγμένη τεχνολογία και ιπτάμενα 
ρομπότ Mob και Butterfly για τρελές πτήσεις.
Διαφήμιση Barbie  ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ   [21:39] έως [21:48] ( διάρκεια 9΄΄)
Barbie  ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ στα περίπτερα. Νέο υπέροχο βιβλίο ζωγραφικής. Το 8Ο τεύχος 
Barbie Ραπουνζέλ. Barbie  ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ στα περίπτερα.!
Καρτέλα  ALTER πρόταση        [21:46] έως [21:47]( διάρκεια 1΄΄)
Διαφήμιση «TIROTRELLA Kerrygold» [21:47] έως [22:03] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Παιδιά,  είμαι  ο  Τυροτρέλας  και  με  την  TIROTRELLA Kerrygold 
παίζουμε  και  τρώμε.  Πραγματικό  τυρί  από  αγελαδινό  γάλα.  TIROTRELLA 
Kerrygold! Όταν τρώμε, παίζουμε.
Διαφήμιση «MARVEL HEROES! Το 4ο τεύχος» [22:03] έως [22:19] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής  (παιδί): MARVEL HEROES!  Το 4ο τεύχος.  Δύο  φοβερά κόμιξ!  Τα 
πάντα για τους  FANTASTIC FOUR. Ζωγράφισε το δικό σου υπερ-ήρωα κι ακόμα 
συλλεκτική  κάρτα  δεδομένων  «Κύκλωπας».  Δώρο,  φανταστικό  ακτινο  -  πίστολο 
λέιζερ. MARVEL HEROES! Δε λέει να το χάσεις!
Διαφήμιση «TAMAGOTCHI»[22:21] έως [22:35]    ( διάρκεια 14΄΄)
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): Το δικό σου TAMAGOTCHI μεγαλώνει και μαθαίνει. 
Τ’ αγαπάς και το φροντίζεις, τη ζωή του καθορίζεις. Με απίθανα παιχνίδια πόντους 
τώρα συγκεντρώνεις. Μπες στο site να τα δεις και μηνύματα θα βρεις.
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): TAMAGOTCHI 4! Η τρέλα συνεχίζεται!
Περιοδικό: Η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες» [22:35] έως [22:51]  (διάρκεια 
16΄΄)
Εκφωνήτρια: Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες»  στα  περίπτερα.  Το  νέο 
σούπερ περιοδικό της Barbie. Ιστορίες, παιχνίδια, κατασκευές. Η «Barbie και οι τρεις 
σωματοφύλακες». Μαζί δώρο - έκπληξη μια υπέροχη κορνίζα-βιβλίο Η «Barbie και 
οι τρεις σωματοφύλακες» στα περίπτερα.
Καρτέλα  ALTER πρόταση      [22:51] έως [22:52] ( διάρκεια 1΄΄)
Διαφήμιση επιτραπέζιου παιχνιδιού «Pictureka»  [22:52] έως [23:08]  ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Pictureka! Πάρε κάρτα, βρες την εικόνα! 
Παιδί: Το βρήκα!
Εκφωνητής: Pictureka! Είσαι γρήγορος; Βρες το πρώτος!
Παιδί: Το βρήκα!
Εκφωνητής: Pictureka!
Διαφήμιση  «Παπούτσια  GORMITI FINAL REVOLUTION»  [23:08]  έως  [23:26] 
( διάρκεια 18΄΄)
Εκφωνητής: Στο  νησί  Γκορ  μία  απεριόριστη  δύναμη  εξερράγη.  Παπούτσια 
GORMITI FINAL REVOLUTION. Πιάσε τη νέα ενέργεια neonzone. 
GORMITI  :   Ηλιακό χτύπημα!
Εκφωνητής: Παπούτσια  GORMITI FINAL REVOLUTION.  Απόκτησε  τη  νέα 
δύναμη!
Διαφήμιση «Φωτεινό  βραχιόλι  Barbie Mariposa» [23:26]  έως  [23:36]   (  διάρκεια 
10΄΄)
Εκφωνήτρια: Αποκτήστε  ένα  υπέροχο  φωτεινό  βραχιόλι  Barbie Mariposa.  Στο 
τεύχος  Barbie Πριγκίπισσες  που  κυκλοφορεί  στα  περίπτερα  δώρο  ένα  υπέροχο 
φωτεινό βραχιόλι Barbie Mariposa.
Καρτέλα  ALTER πρόταση    [23:36] έως [23:37]( διάρκεια 1΄΄)
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Διαφήμιση παιχνιδιών «TRIVIAL PURSUIT», «TABOO JUNIOR»και «CLUEDO 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» [23:37] έως [23:53]   ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Ήρθαν  τα  πιο  διασκεδαστικά  επιτραπέζια  και  χαρίζουν  ατέλειωτες 
στιγμές χαράς. «TRIVIAL PURSUIT» και «TABOO JUNIOR», το πιο έξυπνο δώρο 
για δυνατά μυαλά. Τώρα νέο «CLUEDO ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ». Στα JUMBO.
Παιδιά: Και είμαστε παντού.
Διαφήμιση «Παριζάκι Υφαντής» [23:53] έως [24:28] ( διάρκεια 35΄΄)
Διαφήμιση Υφαντής 2009 - Gummy Bear
“Διαβάζω όσο θες,
θα κάνω ό,τι πεις,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Θα κοιμηθώ νωρίς,
θα είμαι συνεπής,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Πα-ρι-ζα-κι Υ-φα-ντης, Υ-φα-ντης!
Πάντα πρώτος στο σχολείο,
αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο,
γεμισέ το το ψυγείο… Υφαντής!
Θα’ μαι καλό παιδί,
άριστος μαθητής,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!”
Διαφήμιση  «GUMMY     BEAR     CD   στον  «Τηλεθεατή»    »  [24:28]  έως  [24:40] 
( διάρκεια 12΄΄)
GUMMY     BEAR  :    Παιδιά κυκλοφορεί στον «Τηλεθεατή» CD, απίθανα αυτοκόλλητα 
με Τηλεθεατή.
Εκφωνητής: «Θα ‘μαι καλό παιδί.» Ο GUMMY BEAR στον «Τηλεθεατή» αυτής της 
εβδομάδας.
[Επί της οθόνης αναγράφεται: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.]
[24:40]  έως  [24:52]:  Ακολουθεί  ένα  μίνι  βιντεοκλίπ  παιδιών  να  τραγουδούν  που  
λειτουργεί  σαν διαχωριστικό προγράμματος και συνεχίζεται  το κανονικό πρόγραμμα  
του σταθμού με τη συνέχεια της ταινίας κινούμενων σχεδίων «Barbie Mariposa».
Καρτέλα  ALTER πρόταση    [46:03] έως [46:04] ( διάρκεια 1΄΄)
Διαφήμιση  βιβλίων  «Barbie Mariposa-  Ο  Θησαυρός  των  Αστεριών»  και  «Μια 
ξεχωριστή νεραϊδοπεταλούδα» [46:04] έως [46:16]  ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνήτρια: Γνωρίστε τη Barbie Mariposa μέσα από τα βιβλία της με τίτλο «Barbie 
Mariposa-  Ο Θησαυρός  των Αστεριών»  και  «Μια ξεχωριστή  νεραϊδοπεταλούδα». 
Μαζί οι χρωμοσελίδες και τα αυτοκολλητάκια της σειράς.
Καρτέλα  ALTER ΕΠΙΛΟΓΕΣ [46:16] έως [46:17] ( διάρκεια 1΄΄)
«Η Barbie και τα Hot Wheels σας προσκαλούν»  [46:23] έως [46:34] ( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνητής: Η  Barbie και  τα  Hot Wheels σας  προσκαλούν  στον  κόσμο  της 
διασκέδασης.
Παιδιά: Μόδα! Στιλ!
Εκφωνητής: Αυτοκίνητα, κόντρες!
Παιδιά: Θα περάσουμε τέλεια! 
Παιδιά και εκφωνητής μαζί: Ραντεβού όλοι στο COSMOS, 25 με 28 Νοεμβρίου.
[Επί της οθόνης αναγράφεται:
DO THE BARBIE
Mediterranean COSMOS Θεσσαλονίκη 25-28, Είσοδος ελεύθερη                               
«Νέος χορός της BARBIE» [46:34] έως [46:39] ( διάρκεια 5΄΄)
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Εκφωνήτρια: Κορίτσια, το Σάββατο όλες στα ροζ για να μάθουμε παρέα το νέο χορό 
της BARBIE.
Διαφήμιση  «Μουσικό  μαξιλάρι  HANNAH MONTANA»  [46:39]  έως  [47:01] 
( διάρκεια 22΄΄)
Εκφωνήτρια: HANNAH MONTANA μουσικό  μαξιλάρι.  Το συνδέεις  με  mp3 κι 
ακούς  μουσική.  Κρατάς  φωτογραφίες.  Είναι  ημερολόγιο  και  ατζέντα,  γράφεις  και 
ξαναγράφεις. Κράτησε τους paparazzi μακριά από τα μυστικά σου. Με σούπερ δώρα 
HANNAH αφίσα και μαγικό κουτί. Μουσικό μαξιλάρι HANNAH MONTANA, μόνο 
για κορίτσια.
Διαφήμιση  «Disney πριγκίπισσες από πορσελάνη»  [47:01] έως [47:17] ( διάρκεια 
16΄΄)
Εκφωνήτρια: Disney πριγκίπισσες  από  πορσελάνη.  Η  νέα  συλλογή  της 
DeAGOSTINI.  Όλες  οι  πριγκίπισσες  Disney με  λεπτοδουλεμένα  φορέματα  και 
πολύτιμα αξεσουάρ. Ζήτησε τώρα στο περίπτερό σου και το δεύτερο τεύχος με την 
πριγκίπισσα Μπελ. Επανακυκλοφορεί και το πρώτο τεύχος με τη Χιονάτη, μόνο 4, 
99€. DeAGOSTINI.
Κυλιόμενη λεζάντα πληροφορεί:
ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΤΕΥΧΟΣ  ΜΑΘΕ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  ΤΟΥΣ,  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ  ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Διαφήμιση «HAPPY MEAL των MAC’DONALDS»  [47:17] έως [47:37] ( διάρκεια 
20΄΄)
[Επί  της  οθόνης  παρουσιάζονται  δύο  φιγούρες  κουτιών  γευμάτων  του  
MAC’DONALDS να ξιφομαχούν με λέιζερ σπαθιά.]
Εκφωνητής: Τώρα  το   STAR WARS ήρθε  στο  HAPPY MEAL των 
MAC’DONALDS. Ταρατατά!
Διαφήμιση «PAINTBALL»  [47:37] έως [47:44] ( διάρκεια 7΄΄)
Εκφωνητής: PAINTBALL! Το πιο  extreme σπορ στο δικό σου χώρο. Τώρα όλοι 
μπορούν να ζήσουν την εμπειρία. Με μάσκα και γιλέκο PAINTBALL.
Διαφήμιση «TRANSFORMERS» [47:44] έως [47:58]  ( διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνητής: Τα  TRANSFORMERS είναι  εδώ.  Μπες  στο  site 
www  .  transformersrobots  .  gr   και μάθε ως συναρμολογούνται οι αγαπημένοι σου ήρωες 
από άλλον πλανήτη.
Διαφήμιση «Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο;» επιτραπέζιο παιχνίδι [47:58] έως 
[48:12]  ( διάρκεια 14΄΄)
Στην αρχή προβάλλεται στιγμιότυπο από το αντίστοιχο τηλεοπτικό παιχνίδι.
Εκφωνητής: Εσύ είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο;
Γυναίκα: Δεν είμαι.
Εκφωνητής: Ποιος είναι πιο έξυπνος στην οικογένεια;
Παιδί: Λοιπόν μπαμπά, Μαθηματικά 4ης δημοτικού.
Εκφωνητής: Εσύ είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο;
Διαφήμιση  «Winnie μαγική κουδουνίστρα» [48:12] έως [48:26] ( διάρκεια 14΄΄)
Τραγούδι: Το μωρό ξεκινάει,  την κουδουνίστρα κουνάει  κι  ο  Winnie χορεύει,  το 
ρυθμό συνοδεύει. 
Εκφωνητής: Winnie μαγική κουδουνίστρα.
Τραγούδι: Ξεκινά μια μέρα και χορεύει τρελά.
Εκφωνήτρια: Με την ποιότητα της FISHER-PRICE
Καρτέλα  ΤΟ ALTER ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ            [48:26] έως [48:30]     ( διάρκεια 4΄΄)
Ημερολόγιο  «Στρουμφάκια» με το περιοδικό  ΤΙVΟ  [48:30] έως [48:41]   ( διάρκεια 
11΄΄)
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Εκφωνήτρια:  Στρουμφάκια ημερολόγιο 2010. αυτήν την Παρασκευή μαζί με το 
ΤΙVΟ. Απίθανο, μεγάλο στρουμφοημερολόγιο 2010. Αυτήν την Παρασκευή μαζί με 
το ΤΙVΟ.
Νέο απίθανο CD. ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ. ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ [48:41] έως [48:56]  (διάρκεια 
15΄΄)
Σε πρώτο πλάνο παρουσιάζεται  CD με τον τίτλο «ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ»  
και παρουσιάζονται παιδιά να τραγουδούν.
ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ.  ΤΑ  ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ.  Νέο  απίθανο  CD.  ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ.  ΤΑ 
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ.
Προβάλλεται καρτέλα ακολούθως που αναγράφει: KID SONGS
Σάββατο και Κυριακή πρωί[48:56] έως [48:57]    διάρκεια 1΄΄)
Διαφήμιση «Φωτεινό  βραχιόλι  Barbie Mariposa» [48:57]  έως  [49:07]   (  διάρκεια 
10΄΄)
Εκφωνήτρια: Αποκτήστε  ένα  υπέροχο  φωτεινό  βραχιόλι  Barbie Mariposa.  Στο 
τεύχος  Barbie Πριγκίπισσες  που  κυκλοφορεί  στα  περίπτερα  δώρο  ένα  υπέροχο 
φωτεινό βραχιόλι Barbie Mariposa.
Διαφήμιση  ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ  ΚΑΙΡΟΙ:  Ένα  παραμυθένιο  βιβλιοπωλείο   [49:07]  έως 
[49:29]  ( διάρκεια 22΄΄)
Εκφωνήτρια: ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ: Ένα παραμυθένιο βιβλιοπωλείο για μικρούς 
και  μεγάλους  στην  καρδιά  της  Αθήνας.  ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ  ΚΑΙΡΟΙ  -  CITY LINK - 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ένας σύγχρονος χώρος με όλα τα βιβλία,  CD και  DVD όλων των 
αγαπημένων σας εκδόσεων. ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ - CITY LINK - ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Η διαφήμιση κλείνει με προβολή του λογότυπου MODERN TIMES
Διαφήμιση Η «Φραουλίτσα» DVD στο TIVO   [49:29] έως [49:36]   (διάρκεια 17΄΄)
Εκφωνήτρια: Η «Φραουλίτσα» στο TIVO. Με το  TIVO που κυκλοφορεί το ένατο 
DVD.
Παρουσιάζεται σε πρώτο πλάνο και το περιοδικό TIVO.
Διαφήμιση ΤΟΜΑΣ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ DVD[49:36] έως [49:41]  ( διάρκεια 5΄΄)
Εκφωνήτρια: ΤΟΜΑΣ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ DVD. Κάθε δεύτερη Πέμπτη στα περίπτερα.
Καρτέλα  ALTER text ΣΕΛΙΔΑ 203  [49:41] έως [49:42]  ( διάρκεια 1΄΄)
Διαφήμιση «Μπάρνυ το περιοδικό»  [49:42] έως [49:50]  ( διάρκεια 8΄΄)
Εκφωνήτρια: Μπάρνυ  το  περιοδικό.  Εντελώς  δωρεάν  μαζί  με  το  τεύχος  που 
κυκλοφορεί στα περίπτερα ένα σετ σχολείου με τον αγαπημένο σας Μπάρνυ.
Διαφήμιση «Μικρό μου πόνυ» περιοδικό και κασετίνα [49:50] έως [50:00] ( διάρκεια 
10΄΄)
Τραγούδι: Μικρό μου πόνυ, μικρό μου πόνυ!
Εκφωνήτρια: Μη χάσετε την υπέροχη κασετίνα «Μικρό μου πόνυ». Το νέο τεύχος 
«Μικρό μου πόνυ» κυκλοφορεί στα περίπτερα με δώρο μια υπέροχη κασετίνα.
Ημερολόγιο Η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες» με το περιοδικό  ΤΙVΟ 
[50:00] έως [50:09] ( διάρκεια 9΄΄)
Εκφωνήτρια: Η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες». Απίθανο μεγάλο ημερολόγιο 
2010. Με το ΤΙVΟ που κυκλοφορεί..
Καρτέλα  ALTER copyright 2009      [50:09] έως [50:10]( διάρκεια 1΄΄)
Κέντρο εκπαίδευσης SMART CYCLE[50:10] έως [50:33]       ( διάρκεια 23΄΄)
Εκφωνήτρια: Κέντρο  εκπαίδευσης  SMART CYCLE από  τη  FISHER-  PRICE. 
Συνδέεται στην τηλεόραση, κάνει ποδήλατο και μαθαίνει μαζί.
Παιδί: Κάπα.
Εκφωνήτρια: Πιο γρήγορα!Αριθμοί.
Παιδί:14.
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Εκφωνήτρια: Γράμματα, ορθογραφία και τόσα άλλα. Άσκηση και μάθηση. Δεν θα 
σταματάς.  Το  ίδιο  και  η  αδερφή  σου.  Εκπαιδευτικό  SMART CYCLE γιατί  η 
καινοτομία είναι FISHER- PRICE.
Διαφήμιση «MARVEL HEROES! Το 4ο τεύχος» [50:33] έως [50:49] (διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής  (παιδί): MARVEL HEROES!  Το 4ο τεύχος.  Δύο  φοβερά κόμιξ!  Τα 
πάντα για τους  FANTASTIC FOUR. Ζωγράφισε το δικό σου υπερ-ήρωα κι ακόμα 
συλλεκτική  κάρτα  δεδομένων  «Κύκλωπας».  Δώρο,  φανταστικό  ακτινο  -  πίστολο 
λέιζερ. MARVEL HEROES! Δε λέει να το χάσεις!
Διαφήμιση  «  Στοιχειωμένο  κάστρο  του  SCOOBY-DOO »  [50:49]  έως  [51:05] 
(διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: SCOOBY-DOO!  Το  νέο  τρισδιάστατο  επιτραπέζιο  για  όλη  την 
οικογένεια.  Το  στοιχειωμένο  κάστρο.  Ανέβα  στην  κορυφή  και  ξέφυγε  από  τις 
κινούμενες παγίδες. Ανακάλυψε κι εσύ το φάντασμα στο στοιχειωμένο κάστρο του 
SCOOBY-DOO!
Επί της οθόνης αναγράφεται: 3D επιτραπέζιο για όλη την οικογένεια.
Διαφήμιση  «CD-ROM «ΟΙ  ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ»  PLAYMOBIL»[51:05]  έως  [51:25] 
( διάρκεια 20΄΄)
Εκφωνητής: Έφτασε  το  πιο  συναρπαστικό  CD-ROM «ΟΙ  ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ» 
PLAYMOBIL.  Γεμάτο  δράση με  την  ταινία  «Το  μαγικό  κλειδί».  Διασκέδαση με 
απίστευτες  interactive δραστηριότητες και  γνώση με πληροφορίες για τη ζωή των 
αρχαίων Αιγυπτίων. CD-ROM «ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ» PLAYMOBIL.
Διαφήμιση «Νέο ιπτάμενο ρομπότ  SKY HOPPER» [51:25] έως [51:49] ( διάρκεια 
24΄΄)
Εκφωνητής: Νέο  ιπτάμενο  ρομπότ  SKY HOPPER.  Ο  πιο  τέλειος  συνδυασμός 
βιολογίας  και  τεχνολογίας.  Απογειώνεται  μόνο  με  τη  δύναμη  των  φτερών  του 
(ΕΥΕΛΙΚΤΟ),  ξεπερνά  τα  εμπόδια  (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ),  αντέχει  σε  κάθε  πτώση. 
(ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ) Πιάσε το τηλεκοντρόλ και πέτα με τους φίλους σου 
δύο SKY HOPPER ταυτόχρονα. SKY HOPPER προηγμένη τεχνολογία και ιπτάμενα 
ρομπότ Mob και Butterfly για τρελές πτήσεις.
Διαφήμιση «TIROTRELLA Kerrygold» [52:14] έως [52:30] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Παιδιά,  είμαι  ο  Τυροτρέλας  και  με  την  TIROTRELLA Kerrygold 
παίζουμε  και  τρώμε.  Πραγματικό  τυρί  από  αγελαδινό  γάλα.  TIROTRELLA 
Kerrygold! Όταν τρώμε, παίζουμε.
Διαφήμιση «TAMAGOTCHI»[52:30] έως [52:44] ( διάρκεια 14΄΄)
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): Το δικό σου TAMAGOTCHI μεγαλώνει και μαθαίνει. 
Τ’ αγαπάς και το φροντίζεις, τη ζωή του καθορίζεις. Με απίθανα παιχνίδια πόντους 
τώρα συγκεντρώνεις. Μπες στο site να τα δεις και μηνύματα θα βρεις.
Τραγούδι: TAMAGOTCHI!
Εκφωνητής (τραγουδιστά): TAMAGOTCHI 4! Η τρέλα συνεχίζεται!
Διαφήμιση Μαθαίνω και  δημιουργώ.  Σεισμοί  και  ηφαίστεια.   [52:44] έως [52:55] 
( διάρκεια 11΄΄)
Εκφωνητής: Μαθαίνω  και  δημιουργώ.  Σεισμοί  και  ηφαίστεια.  Δημιούργησε 
ηφαίστεια με πραγματική λάβα, προκάλεσε σεισμούς με αληθινές δονήσεις. Σεισμοί 
και ηφαίστεια. Μαθαίνω και δημιουργώ.
Διαφήμιση «Νέα ιστοσελίδα της playmobil»[52:55] έως [53:27] ( διάρκεια 32΄΄)
Εκφωνητής: Κάνε κλικ στη νέα ιστοσελίδα της  playmobil [www.playmobil.gr] και 
μάθε τα πάντα για τους αρχαίους Ρωμαίους.
Παρουσιάζεται μια μίνι ιστορία επί της οθόνης:
-Έφτασε ο αυτοκράτορας.
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-Όποιος μονομάχος κερδίσει σήμερα θα του χαρίσω την ελευθερία του 
 και το ξύλινο σπαθί. Ας ξεκινήσουν οι ρωμαϊκοί αγώνες!
-Επίθεση!
-Τώρα θα δεις τη Ρώμη από ψηλά.
-Πέφτω,ωωω!
Εκφωνητής: Προσγειώσου  σήμερα  κιόλας  στο  www  .  playmobil  .  gr  ,  παίξε 
συναρπαστικά  παιχνίδια,  μάθε  για  τους  αγαπημένους  σου  ήρωες  και  κατέβασε 
φανταστικά wallpapers. Μπες στο www  .  playmobil  .  gr  .
Διαφήμιση « Σοκολάτα γάλακτος ΙΟΝ »  [53:27] έως [53:47] ( διάρκεια 20΄΄)
Διαφήμιση  Μαθαίνω  και  δημιουργώ.  Δεινόσαυροι..[53:47]  έως  [53:58]  (διάρκεια 
11΄΄)
Εκφωνητής: Μαθαίνω  και  δημιουργώ.  Δεινόσαυροι.  Εξερεύνησε  τον  κόσμο  των 
δεινοσαύρων.  Δημιούργησε  πραγματικά  μοντέλα  των  προϊστορικών  γιγάντων. 
Δεινόσαυροι. Μαθαίνω και δημιουργώ.
Διαφήμιση «Παριζάκι Υφαντής»  [53:58] έως [54:33]  ( διάρκεια 35΄΄)
Διαφήμιση Υφαντής 2009 - Gummy Bear
“Διαβάζω όσο θες, θα κάνω ό,τι πεις, αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Θα κοιμηθώ νωρίς, θα είμαι συνεπής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Πα-ρι-ζα-κι Υ-φα-ντης, Υ-φα-ντης! Πάντα πρώτος στο σχολείο, αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο,
γεμισέ  το  το  ψυγείο…  Υφαντής!  Θα’  μαι  καλό  παιδί,  άριστος  μαθητής,αρκεί  το  
παριζάκι μου να είναι Υφαντής!”
ΔιαφήμισηGUMMY     BEAR     CD   στον  «Τηλεθεατή»    [54:33]  έως  [54:45](διάρκεια 
12΄΄)
GUMMY     BEAR  :    Παιδιά κυκλοφορεί στον «Τηλεθεατή» CD, απίθανα αυτοκόλλητα 
με Τηλεθεατή.
Εκφωνητής: «Θα ‘μαι καλό παιδί.» Ο GUMMY BEAR στον «Τηλεθεατή» αυτής της 
εβδομάδας.
[Επί της οθόνης αναγράφεται: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.]
Διαφήμιση «PAINTBALL»  [54:45] έως [54:55] ( διάρκεια 10΄΄)
Εκφωνητής: PAINTBALL! Το πιο  extreme σπορ στο δικό σου χώρο. Τώρα όλοι 
μπορούν να ζήσουν την εμπειρία. Με μάσκα και γιλέκο PAINTBALL.
Διαφήμιση «Disney πριγκίπισσες  από πορσελάνη»  [54:55]  έως [55:11]  (διάρκεια 
16΄΄)
Εκφωνήτρια: Disney πριγκίπισσες  από  πορσελάνη.  Η  νέα  συλλογή  της 
DeAGOSTINI.  Όλες  οι  πριγκίπισσες  Disney με  λεπτοδουλεμένα  φορέματα  και 
πολύτιμα αξεσουάρ. Ζήτησε τώρα στο περίπτερό σου και το δεύτερο τεύχος με την 
πριγκίπισσα Μπελ. Επανακυκλοφορεί και το πρώτο τεύχος με τη Χιονάτη, μόνο 4, 
99€. DeAGOSTINI.
Κυλιόμενη λεζάντα πληροφορεί:
ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΤΕΥΧΟΣ  ΜΑΘΕ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  ΤΟΥΣ,  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ  ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Διαφήμιση  «site www  .  gijoeforce  .  gr  » [55:11] έως [55:27] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Η  επίλεκτη  ομάδα  G .I.  JOE είναι  εδώ.  Μπες  στο  site 
www  .  gijoeforce  .  gr   και  ζήσε  την  περιπέτεια.  Ανακάλυψε  το  αρχηγείο,  βρες  τους 
αγαπημένους σου ήρωες και τα οχήματά τους και ένωσε την ομάδα. Έτοιμος;
Διαφήμιση Νέο επιτραπέζιο CARS με DVD [55:27] έως [55:39] ( διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνητής: Νέο επιτραπέζιο CARS με DVD. Απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις του 
κεραυνού  MacQueen. Μάθετε και τα χρώματα και τους αριθμούς. Απίθανη γνώση 
και διασκέδαση στο επιτραπέζιο CARS με DVD.
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Η  κάμερα  επικεντρώνεται  πάνω  στο  παιχνίδι  όπου  αναγράφεται:  Το  πρώτο  μου 
επιτραπέζιο με DVD.
Συμπερασματικά σε προβολή προγράμματος δύο ωρών οι διαφημίσεις για την πρώτη 
ώρα  διαρκούν  δεκαεπτά  λεπτά  και  δεκαπέντε  δευτερόλεπτα  (17΄15΄΄)  και  για  τη 
δεύτερη ώρα διαρκούν δεκατρία λεπτά και τριάντα εννιά δευτερόλεπτα (13΄39΄΄)
Κατά την 21.11.2009 ο τηλεοπτικός σταθμός προέβαλε από της 07:00 έως της 22:00 
ώρας  τα  κάτωθι  παιδικά  παιχνίδια  στα  οποία  δεν  προέχει  ο  εκπαιδευτικός 
χαρακτήρας:   Βιβλίο  WINX «Μαγικός  Κόσμος»,  «Barbie και  οι  τρεις 
σωματοφύλακες»,  «Λάχανα και χάχανα», «GORMITI. Το άλμπουμ για τις κάρτες», 
Περιοδικό  «POLLY POCKET»,  «Τα  χελωνονιντζάκια  στο  TV ANANTI», 
«Ζωγραφιές  και  παιχνίδια  με  τις  WINX»,  «Μπομπ  ο  μάστορας,  το  περιοδικό», 
«Κρεμαστό αξεσουάρ Barbie», Ημερολόγιο  «Στρουμφάκια»,  «Μπιζουτιέρα HELLO 
KITTY»,  «TAMAGOTCHI»,   «Μουσικό  μαξιλάρι  HANNAH MONTANA», 
«Παπούτσια  GORMITI FINAL REVOLUTION»,  «Στοιχειωμένο  κάστρο  του 
SCOOBY-DOO»,   «Στούντιο  νυχιών  της    Barbie  »,      «GUMMY     BEAR     CD   στον   
Τηλεθεατή», «Νέα  απίθανα  στρουμφάκια»,   «Ηλεκτρονικό  Ημερολόγιο  HELLO 
KITTY»,  Ημερολόγιο  «Στρουμφάκια» με το περιοδικό  ΤΙVΟ,  «Το έξυπνο μωρό 
μαθαίνει  τα  χρώματα»,  Περιοδικό:  Η  «Barbie και  οι  τρεις  σωματοφύλακες», 
«Φραουλίτσα»  το  περιοδικό,  «Μικρόφωνο  HANNAH MONTANA»,  «Μουσικό 
μαξιλάρι  HANNAH MONTANA»,  «Μαθαίνω  και  δημιουργώ.  Σεισμοί  και 
ηφαίστεια», «Στούντιο νυχιών της    Barbie     », «Christmas     Magic     World     », «Twister 
κουτσο-μανια  »,  «Στοιχειωμένο  κάστρο  του  SCOOBY-DOO»,  «Νέο  ιπτάμενο 
ρομπότ  SKY HOPPER»,  «PAINTBALL»,  «SMART FIT:  Ηλεκτρονική  επιφάνεια 
εκπαίδευσης», Νέο επιτραπέζιο CARS με DVD,  «My Life», «Νέο ιπτάμενο ρομπότ 
SKY HOPPER»,  Barbie  ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ,  «Pictureka»,  «Φωτεινό  βραχιόλι  Barbie 
Mariposa»,  «TRIVIAL PURSUIT»,  «TABOO JUNIOR»,  «CLUEDO ΛΟΥΝΑ 
ΠΑΡΚ»,  «Disney πριγκίπισσες από πορσελάνη», «TRANSFORMERS»,  «Winnie 
μαγική κουδουνίστρα» ». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά επιβλήθηκε στον 
τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των  15.000  ευρώ.  Δεν 
προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια της δια της ως άνω 
αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. Η υπό κρίση 
αίτηση  θεραπείας  κατά  της  προαναφερθείσας  αποφάσεως  του  ΕΣΡ  είναι  ουσία 
αβάσιμη και  πρέπει  να απορριφθεί.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος  του ΕΣΡ, Ιωάννης 
Λασκαρίδης,  και  εκ  των  μελών  οι  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  και  Γεώργιος 
Στεφανάκης,  κατά  τους  οποίους,  ενόψει  του  δυσδιάκριτου  εάν  πρόκειται  περί 
αντικειμένου χρήσεως ή παιχνιδιού και στην τελευταία περίπτωση αν προέχει ή όχι ο 
εκπαιδευτικός χαρακτήρας, η υπό κρίση αίτηση θεραπείας θα έπρεπε να γίνει δεκτή 
και να αντικατασταθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου με εκείνη της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία   ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΑLTER  CHANNEL, 
κατά της 537/2.11.2010 κυρωτικής αποφάσεως του ΕΣΡ. 
     Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  15η Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 28η  Μαρτίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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