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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 15 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.

  
I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  υπό  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΣΚΑΪ  100,3  FM Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ενδεχόμενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 22α Ιουλίου 2014.

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 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 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

V. 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 
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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. Με την 
επιφύλαξη των χρονικών  προϋποθέσεων  και  περιορισμών που προβλέπονται  στην 
προηγούμενη  παράγραφο,  κάθε  άλλη  διακοπή  προγράμματος  για  τη  μετάδοση 
διαφημιστικών μηνυμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4΄) πρώτα λεπτά 
της ώρας. 

VΙ. Το άρθρο 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση 
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό 
περιφερειακής  ή  εθνικής  εμβέλειας,  μετά  από ειδική  άδεια  του  Ε.Σ.Ρ.  στο  οποίο 
υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και  υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.

VΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο μετά από ειδική άδεια του 
ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, 
υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια 
και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης.

VΙΙΙ. 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  ΣΚΑΪ 100,3  FM Νομού Αττικής,  ιδιοκτησίας της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  &  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω  ραδιοφωνικός  σταθμός, 
εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος κατά την 29.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
αρχείο 23:30 – 00:00
Διαφημιστικός χρόνος: 01:34

• Εκπομπή 
ένδειξη  αρχείου  01:55  –  02:20  (0:00:25) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου  04:12 – 04:20 (0:00:08)
Ραδιοφ.παραγωγός: Άλλος τρόπος επικοινωνίας το κινητό. Γράφετε ΣΚΑΙ, αφήνετε  
ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301.
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ένδειξη αρχείου  16:10 – 16:30 (0:00:20)
Ραδιοφ.παραγωγός: Και πάμε στα Public. Στα Public όπου τρέχει αυτή την περίοδο ο  
μαραθώνιος βιβλίων. Είναι κάτι πολύ απλό. Σας ζητάμε να πάτε σε ένα από τα 36  
καταστήματα  Public το παλιό  σας βιβλίο  ή  τα παλιά σας βιβλία που  δε  θέλετε  να  
διαβάσετε, εκεί θα τα πάρουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και θα τα μοιράσουν σε αρμόδιους  
φορείς και σε υπηρεσίες που τις έχουν ανάγκη να διαβάσουν οι άνθρωποι που δεν  
έχουν βιβλία. Ωραία πρωτοβουλία.
ένδειξη  αρχείου   21:18  –  21:58  (0:00:40)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στην παράσταση 'Ο Καρυοθραύστης' από το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής στο θέατρο "Ολύμπια" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
ένδειξη  αρχείου   23:32  –  24:04  (0:00:32)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

00:00 – 01:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:00:20  
αρχείο 00:00

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη  αρχείου  14:04  –  14:44  (0:00:40)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στην θεατρική παράσταση 'Δείπνο με φίλους' στο θέατρο "Ιλίσια" με την 
ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
αρχείο 00:  30  

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη  αρχείου  15:08  –  15:28  (0:00:20)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 15:28 – 15:48 (0:00:20) (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος, Βερόπουλος,  Bazaar, Βιδάλης, Γαλαξίας,  Carrefour, Δούκας,  
Extra,  Θανόπουλος,  Key Food,  Lidl,  My Market,  Μασούτης,  Σκλαβενίτης.  
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

ένδειξη  αρχείου  16:10  –  16:50  (0:00:40) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά  στη  θεατρική  παράσταση  "Ζητείται  κλόουν  ηλικιωμένος"  στο  θέατρο 
"Οδός Κεφαλληνίας" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
ένδειξη  αρχείου  17:12  –  17:37  (0:00:25) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
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Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   
- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

01:00 – 02:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:02:11  
αρχείο 01:00

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη  αρχείου  18:00  –  18:35  (0:00:35)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο μουσείο Μπενάκη στα πλαίσια 
του  Future  Library  and  Conference  2013  με  αποκλειστικό  δωρητή  το  Ίδρυμα 
"Σταύρος Νιάρχος" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
αρχείο 01:30

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη  αρχείου  12:04  –  12:29  (0:00:25) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

02:00 – 03:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:02:11  
αρχείο 02:00

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη αρχείου   22:00 –  22:46 (0:00:46)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στη μουσικοχορευτική παράσταση "My Dream" στο Μέγαρο Μουσικής με 
την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
αρχείο 02:30

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη αρχείου   14:28 –  14:58 (0:00:30)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου   16:18 –  16:48 (0:00:30)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
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Αναφορά στη θεατρική παράσταση "Τίρζα" στο θέατρο Ιλίσια με την ηχητική ένδειξη 
Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
ένδειξη αρχείου   17:25 –  17:50 (0:00:25)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

03:00 – 04:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:01:57  
αρχείο 03:00

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη  αρχείου  19:48  –  20:28  (0:00:40) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά  στη  θεατρική  παράσταση  "Ζητείται  κλόουν  ηλικιωμένος"  στο  θέατρο 
"Οδός Κεφαλληνίας" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
αρχείο 03:30

• Εκπομπή ΣΚΑΙ CLASSIC
ένδειξη  αρχείου   13:50  –  14:10  (0:00:20)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 14:10 – 14:30 (0:00:20) (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος,  Βερόπουλος,  Γαλαξίας,  Carrefour,  Θανόπουλος,  ΙΝΚΑ,  
Κανάκης,  Κρητικός,  Lidl,  Market in,  Μασούτης,  Μπαλάσκας,  My Market,  
Προμηθευτική, Σκλαβενίτης. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

ένδειξη  αρχείου   15:12  –  15:45  (0:00:33)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο μουσείο Μπενάκη στα πλαίσια 
του  Future  Library  and  Conference  2013  με  αποκλειστικό  δωρητή  το  Ίδρυμα 
"Σταύρος Νιάρχος" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου   16:20  –  16:45  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
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- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

04:00 – 05:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:00:00  
αρχείο 04:00

• Εκπομπή με την Κατερίνα Ακριβοπούλου
ένδειξη  αρχείου   27:46  –  28:11  (0:00:25) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

αρχείο 04:30
• Εκπομπή με την Κατερίνα Ακριβοπούλου

ένδειξη αρχείου  16:06 – 17:12 (0:01:06)
Ακριβοπούλου: Να σας πω πριν σας αποχαιρετήσω και τις αναφορές. Μην ξεχνάτε  
από 30 Οκτωβρίου ως τις 11 Ιανουαρίου να κάνετε τη δική σας κίνηση αγάπης στα My 
market καθώς η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas με κάθε αγορά προϊόντων της αξίας 20 ευρώ  
θα  προσφέρει  1  ευρώ  για  ετήσιες  κάρτες  υγείας  που  θα  διατεθούν  σε  πάνω  από  
διακόσιους  άστεγους  συνανθρώπους μας.  Είναι  αυτή η κίνηση που  κάνουν τώρα η  
ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και η αλυσίδα My market, αυτή η κίνηση αγάπης στην οποία  
όλοι μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε από τις 30 Οκτωβρίου επαναλαμβάνω ως τις  
11 Ιανουαρίου στα My market η Unilever με κάθε αγορά μας αξίας 20 ευρώ, με κάθε  
αγορά  προϊόντων  της  δηλαδή  αξίας  20  ευρώ,  θα  προσφέρει  ένα  ευρώ για  ετήσιες  
κάρτες υγείας που θα διατεθούν, όπως σας είπα, σε πάνω από διακόσιους άστεγους  
ανθρώπους.
Η κρίση απειλεί το περιβάλλον ‘Κάνε κάτι’. Φυσικά και το σύνθημα μην το ξεχνάμε. Ο  
ΣΚΑΙ με την υποστήριξη της εταιρίας  CYTA συνεχίζει τις προσπάθειες αναδάσωσης.  
Αυτή την Κυριακή στο Πεντελικό όρος.   
ένδειξη αρχείου   24:12 –  24:58 (0:00:46)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στη μουσικοχορευτική παράσταση "My Dream" στο Μέγαρο Μουσικής με 
την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
ένδειξη αρχείου   25:30 –  26:00 (0:00:30)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι. 

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

05:00 – 06:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:01:34 αρχείο 05:00  
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• Εκπομπή με τον Κώστα Αλατζά
ένδειξη αρχείου 03:02 – 03:27 (0:00:25)
Αλατζάς:  Και  όσοι  έχετε  ξυπνήσει  ήδη  και  βρίσκεστε,  ότι  έχετε  ξυπνήσει,  έχετε  
ξυπνήσει.  Όσοι  βρίσκεστε  ήδη  στους  δρόμους  και  νιώθετε  την  παγωνιά  που  σας  
περιέγραψα πριν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του κινητού σας τηλεφώνου  
στέλνοντας sms   στο 54301  . Πληκτρολογείτε τη λέξη ΣΚΑΙ, αφήνετε κενό, το σχόλιό σας  
και το αποστέλλετε στο 54301.
ένδειξη αρχείου   29:04 –  29:37 (0:00:33)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο μουσείο Μπενάκη στα πλαίσια 
του  Future  Library  and  Conference  2013  με  αποκλειστικό  δωρητή  το  Ίδρυμα 
"Σταύρος Νιάρχος" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
αρχείο 05:30

• Εκπομπή με τον Κώστα Αλατζά
ένδειξη αρχείου 00:50 – 00:55 (0:00:05)
Αλατζάς:..αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε sms   στο 54301  . 
ένδειξη αρχείου 16:50 – 16:55 (0:00:05)
Αλατζάς:..αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε sms   στο 54301  . 
ένδειξη  αρχείου  25:11  –  25:36  (0:00:25)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  27:10  –  27:40  (0:00:30)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου 28:20 – 28:25 (0:00:05)
Αλατζάς: ..αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε sms   στο 54301  .  
06:00 – 07:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:04:35  
αρχείο 06:00

• Εκπομπή με τον Κώστα Αλατζά
ένδειξη αρχείου 06:37 – 07:04 (0:00:27)
Αλατζάς: ..αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας  
στέλνοντας  sms   στο 54301  . Πληκτρολογείτε τη λέξη ΣΚΑΙ, αφήνετε κενό, το μήνυμά  
σας και το αποστέλλετε στο 54301. Συγνώμη που το λέω και το ξαναλέω αλλά έχω  
λάβει πάρα πολλά μηνύματα κατά καιρούς ότι στέλνουμε μηνύματα μέσω sms και δεν  
μας τα διαβάζετε. Ειδικά του sms τα διαβάζω σχεδόν όλα κάθε φορά.
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ένδειξη  αρχείου  23:40  –  24:10  (0:00:30)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  

κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.  

αρχείο 06:30
• Εκπομπή με τον Κώστα Αλατζά

ένδειξη αρχείου 01:18 – 01:26 (0:00:08)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Τα κλιματιστικά Mitsubishi Electric σας ενημερώνουν ότι η  
θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 8ο C.
ένδειξη  αρχείου  05:28  –  05:53  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 06:34 – 06:39 (0:00:05)
Αλατζάς:  …αλλά  και  από  το  κινητό  σας  τηλέφωνο  μπορείτε  να  στέλνετε  sms   στο   
54301. 

ένδειξη  αρχείου  22:18  –  22:38  (0:00:20)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 22:38 – 22:58 (0:00:20)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος, Βερόπουλος,  Bazaar, Βιδάλης, Γαλαξίας,  Carrefour, Δούκας,  
Extra,  Θανόπουλος,  Key Food,  Lidl,  My Market,  Μασούτης,  Σκλαβενίτης.  
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

07:00 – 08:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:11:09  
αρχείο 07:00

• Εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε
ένδειξη αρχείου 03:38 – 03:41 (00:00:03)
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Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 05:40 – 05:43 (00:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη  αρχείου  26:42  –  27:25  (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 27:25 – 27:35 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
αρχείο 07:30

• Εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε
ένδειξη αρχείου 01:48 – 01:55 (0:00:07)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Η  Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 9ο C.
ένδειξη αρχείου 01:55 – 01:58 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη  αρχείου  02:29  –  02:54  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 04:53 – 05:17 (0:00:24)
Πορτοσάλτε:  Την Κυριακή έχουμε αναδάσωση στο Πεντελικό όρος με την εταιρία  
CYTA στη θέση Καραούλι στη διαδρομή από πλατεία Πεντέλης προς τη Ν.Μάκρη στις  
10 το πρωί. Θα έρθει φασολάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, θα έρθει χαλβάς από τη  
χαλβαδοποιία Μαραθώνος, τσάι Lipton, κουλουράκια και νερό Κορπή. Θα τα πούμε  

99

ΑΔΑ: ΩΖΙΨΙΜΕ-Κ3Β



εκεί.  Καλημέρα  σας,  παιδιά.  Θα  είμεθα  εκεί  προκειμένου  να  συντονιστούμε  πρωί  
Κυριακής.
ένδειξη  αρχείου  20:30  –  21:00  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι.

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου 21:02 - 21:46 (0:00:44)
Πορτοσάλτε: Εάν θέλετε τα παιδιά σας να ακούσουν ή να αρχίσουν να εξοικειώνονται  
με τα άστρα, ‘Παιδιά των άστρων’ Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 11 και μισή το πρωί στο  
κέντρο Γαία, Όθωνος 100, Κηφισιά στον 1ο όροφο στο μουσείο Γουλανδρή Φυσικής  
Ιστορίας. Οι φίλοι του μουσείου οργανώνουν μια διάλεξη με συμμετοχή 5 ευρώ με τον  
κ. Γιάννη Δαγκλή, αστροφυσικό και λάτρη των βουνών, όπως δηλώνει ο ίδιος.  Είναι  
καθηγητής Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην διευθυντής του  
Ινστιτούτου  Αστρονομίας,  Αστροφυσικής  και  Διαστημικής  Εφαρμογών  στο  Εθνικό  
Αστεροσκοπείο Αθηνών.  Ο  κ. Γιάννης Δαγκλής θα εξοικειώσει τα παιδιά με τα άστρα.  
Κυριακή 1η του μηνός 11 και μισή το πρωί στο κέντρο Γαία.
08:00 – 09:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:08:53  
αρχείο 08:00

• Εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε
ένδειξη αρχείου 06:06 – 06:14 (0:00:08)
Ακούγεται:  Και  τώρα  μαζί  μας  η  νέα  υπηρεσία  Vodafone Business Connect 
σταθερής τηλεφωνίας και internet για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
ένδειξη αρχείου 26:57 – 28:27 (0:01:30)
Πορτοσάλτε:  Μαζί μας είναι  η  ΕΚΟ,  η οποία ΕΚΟ λέει  ‘παράγγειλε  από μένα το  
πετρέλαιο θέρμανσής σου όπως τα εξηγούσε χθες ο κ. Παναγόπουλος διότι κατ’ αρχήν  
σου  εξασφαλίζω  3%  χαμηλότερη  κατανάλωση.  Εάν  έχεις  και  πιστωτική  κάρτα  
Eurobank, έχεις και 3% επιστροφή και 6 άτοκες δόσεις. Αλλά κυρίως, λέει η ΕΚΟ,  
έχεις το EKO Control System. Δεν πληρώνεις με βάση το μετρητή του βυτιοφόρου και  
ας είναι ΕΚΟ. Πληρώνεις με βάση το μετρητή του EKO Control System. Εκεί είναι να  
δεις τώρα πώς μια εταιρία βάζει όλες αυτές τις διασφαλίσεις για σένα, καταναλωτή, για  
να παραγγείλεις εάν επιθυμείς φυσικά απ’ την ΕΚΟ το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ είναι  
μαζί μας η Vodafone, κυρίες και κύριοι. Η Vodafone, η οποία παράγει ένα καινούριο  
προϊόν για τον επαγγελματία. Το προϊόν αυτό, κυρίες και κύριοι, το ονομάζει triple fast 
κοστουμάκι από το Δημητράκη. Είναι, όμως, κάτι το οποίο έρχεται να εξυπηρετήσει την  
επιχείρηση. Σταθερό με ιντερνέτ αλλά και κινητό μαζί. Μόνο από 45 ευρώ το μήνα σε  
ένα λογαριασμό και με τη Μαιρούλα, τον προσωπικό σύμβουλο, δε θέλω να εκληφθεί  
διαφορετικά και με τη Μαίρη ή το Γιώργο, μην εκληφθεί διαφορετικά κι ας ζηλεύει ο  
σύζυγος ή η σύζυγος αν πάω στο ανάποδο δωρεάν διότι  αυτή η παροχή, η δωρεάν  
εξυπηρέτηση πελάτη, επιχειρηματία, επαγγελματία προσφέρεται μόνο από τη Vodafone.
αρχείο 08:30

• Εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε
ένδειξη αρχείου 01:56 – 02:06 (0:00:10)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Οι αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric σας ενημερώνουν 
ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 10οC.
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ένδειξη  αρχείου  02:52  –  03:17  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 08:07 – 14:16 (0:06:09)
Πορτοσάλτε: Παρακαλώ, ο χορηγός.
Σπικάζ: Τα  νέα  των  αγορών  από  τη  Saxo Bank Hellas.  Η  ιδανική  επενδυτική  
τράπεζα.
Πορτοσάλτε: Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας.………………………………
Πορτοσάλτε: Λοιπόν, καλημέρα σας.
Φιλιππίδης: Καλημέρα.
Πορτοσάλτε: Ο χορηγός.
Σπικάζ: Τα νέα των αγορών ήταν από τη  Saxo Bank Hellas. Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 17:42 – 19:04 (0:01:22)
Πορτοσάλτε: Μαζί μας είναι δυο χορηγοί. Η ΕΚΟ, η οποία λέει ‘παράγγειλε από μένα  
το πετρέλαιο θέρμανσης και θα πληρώσεις με βάση το μετρητή όχι του βυτιοφόρου  
αλλά με βάση το μετρητή του  ΕΚΟ  Control System. Τι είναι αυτό το ΕΚΟ  Control 
System; Είναι ένα μηχάνημα, μια πατέντα είναι, πολύ ωραίο, το έχω δει, έχω κι ένα,  
μου έχουν στείλει από την ΕΚΟ, θα το κληρώσω σε κάποιον από εσάς ένα πρωινό, θα  
το κάνω από Δευτέρα. Λοιπόν, εγώ δεν το χρειάζομαι, το οποίο μετράει με ακρίβεια την  
ποσότητα, ανιχνεύει τον αέρα και το νερό στην παροχή καυσίμου αλλά και αφαιρεί τον  
όγκο σε περίπτωση αναρρόφησης. Τα λέει η ΕΚΟ μόνη της αυτά. Λέει ‘παράγγειλε από  
μένα, για να είσαι διασφαλισμένος’. Σκέψου τι γίνεται. Λοιπόν, για να φτάσει η εταιρία  
να  βγάλει,  να  βρει  σύστημα  που  να  αφαιρεί  όλη  την  απατεωνία,  καταλαβαίνεις  τι  
γινόταν. Η ΕΚΟ, όμως, λέει ‘είμαι εδώ, παιδιά, πεντακάθαρη. Ελάτε πάρτε από μένα το  
πετρέλαιο θέρμανσης για όποιον θέλει πετρέλαιο θέρμανσης. Δεύτερον. Η  Vodafone 
είναι εδώ παρούσα. Απευθύνεται στον επαγγελματία και λέει ‘αγαπητέ μου, φίλε’, λέει  
στον επαγγελματία, ‘και φίλη μου ό,τι πρόγραμμα από τη Vodafone σταθερό με ιντερνέτ  
και  κινητό μαζί μόνο από 45 ευρώ το μήνα σε ένα λογαριασμό και με προσωπικό  
σύμβουλο εξυπηρέτησης που παρέχεται μόνο από τη Vodafone. 
ένδειξη  αρχείου  23:28  –  23:58  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου 28:45 – 28:50 (0:00:05)
Ακούγεται: Η εκπομπή ήταν προσφορά του ΟΤΕ Business Double Play.
09:00 – 10:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:12:56  
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αρχείο 09:00
• Εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε

ένδειξη αρχείου 05:05 – 05:08 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 07:06 – 07:09 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 14:05 – 14:43 (0:00:38)
Πορτοσάλτε:  Να υπενθυμίσω ότι και εμείς  από την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και  
κύριοι,  όλοι μαζί με την Εθνική Τράπεζα ο ΣΚΑΙ και το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  
μπαίνουμε για τις επόμενες εβδομάδες να υποστηρίξουμε τη μεγαλύτερη χαρά αυτών  
των ημερών είναι στο παιδί.  Εμπράκτως, λοιπόν, θα υποστηρίξουμε αυτή τη χαρά προς  
το παιδί δίνοντας τα δώρα μας με το να γίνουμε κι εμείς ένας Άγιος Βασίλης σε αυτή  
την  προσπάθεια  της  Εθνικής  Τράπεζας  του  ΣΚΑΙ  μαζί  με  την  πρωτοβουλία  ΟΛΟΙ  
ΜΑΖΙ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. 
ένδειξη αρχείου 22:32 – 23:02 (0:00:30)
Πορτοσάλτε:  Ο τρίτος  τόμος από τη  σειρά Ουίνστον  Τσώρτσιλ  ο ‘Β’  Παγκόσμιος  
Πόλεμος’ με τον ηγέτη και συγγραφέα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα διανεμηθεί αυτή  
την  Κυριακή  μαζί  με  την  κυριακάτικη  Καθημερινή.  Είναι  βραβευμένο  με  Νόμπελ  
Λογοτεχνίας  το  έργο  αυτό,  που  έγραψε  ο  Βρετανός  ηγέτης  που  καταγράφει  το  Β’  
Παγκόσμιο Πόλεμο προφανώς, ο οποίος σημάδεψε όσο κανένας άλλος το σύγχρονο  
κόσμο. Ο τρίτος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
ένδειξη αρχείου 26:47 -  27:32 (0:00:45)
Πορτοσάλτε:  Breath Right.  Προϊόν  της  GlaxoSmithKline,  κυρίες  και  κύριοι,  και  
πάμε σε διάλειμμα. Είναι ένα προϊόν, το οποίο τοποθετείται πάνω στη μύτη, ανοίγει τις  
οδούς αναπνοής, ανοίγει τα ρουθούνιά μας και έτσι λοιπόν, δεν μπαίνει περισσότερο  
οξυγόνο.  Βελτιώνεις  τη  ροή  του  αέρα  μέσα  από  τους  αεραγωγούς  της  μύτης  
χρησιμοποιώντας  το  Breath,  την  ταινία,  τη   ρινική  ταινία Breath Right,  την 
ονομαζόμενη  έξυπνη  ταινία,  η  οποία  δεν  είναι  φάρμακο  και  μπορεί  προφανώς  να  
συνδυαστεί με τη φαρμακευτική αγωγή που σου δίνει ο γιατρός. Τη βρίσκεις μόνο στα  
φαρμακεία, προϊόν της GlaxoSmithKline.
αρχείο 09:30

• Εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου
ένδειξη αρχείου 02:29 – 02:36 (0:00:07)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Η  Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 10οC. 
ένδειξη αρχείου 02:36 – 02:39 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη  αρχείου  03:22  –  03:47  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 27:05 – 27:25 (0:00:20)
Πορτοσάλτε: Breath Right. 
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Παπαδημητρίου: Βαθιά αναπνοή.
Πορτοσάλτε:  Το σκεύασμα της  GlaxoSmithKline που κάνει την αποσυμφόρηση στη  
ρινική κοιλότητα. Δεν είναι φάρμακο, πωλείται στα φαρμακεία και συνδυάζεται και με  
τη  φαρμακευτική  αγωγή  του  γιατρού  εάν  σας  έχει  δώσει.  Breath Right,  λοιπόν,  η 
έξυπνη ταινιούλα, η οποία μπαίνει στη μύτη και σου ανοίγει τα ρουθούνια.
ένδειξη  αρχείου  27:30  –  28:13  (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 28:13 – 28:23 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
10:00 – 11:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:12:16  
αρχείο 10:00

• Εκπομπή με τον Βασίλη Λυριτζή και τον Δημήτρη Οικονόμου
ένδειξη αρχείου 03:15 – 03:18 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 05:15 – 05:18 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείο υ06:26 – 06:29 (0:00:03)
Ακούγεται: Η εκπομπή είναι προσφορά του ΟΤΕ Business Double Play.
ένδειξη αρχείου 22:16 – 22:21 (0:00:05)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 23:03 – 23:08 (0:00:05)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 23:38 – 24:56 (0:01:18)
Λυριτζής: Για  να  δούμε  και  το  χορηγό  της  εκπομπής  που  είναι  ο  ΟΤΕ και  το  
πρόγραμμα επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις που είναι  Business Double Play,  που 
προσφέρει  με  34  ευρώ  για  τους  πρώτους  έξι  μήνες,  απεριόριστες  κλήσεις  στα  
ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά, έως 500 λεπτά κλήσεις για τα εκτός εταιρίας εθνικά  
κινητά, ιντερνέτ, business internet μέχρι 50Μbps ταχύτητα και όλα αυτά, βέβαια, από  
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τον  ΟΤΕ,  COSMOTE,  ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο  13888  τηλεφωνικά  ή  στο  site του  ΟΤΕ 
ote.gr.
Οικονόμου: Λοιπόν, να σας θυμίσω, παιδιά, το εξής. Η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΙ  
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ…
Λυριτζής: Κάθε χρόνο το κάνουν αυτό. 
Οικονόμου: Κάθε χρόνο. Δεύτερη χρονιά δηλαδή φέτος.
Λυριτζής: Ναι.
Οικονόμου: Οργανώνουν μέσα στο Δεκέμβρη στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα  
σειρά δράσεων. Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης. Για δεύτερη χρονιά,  
όπως είπαμε, μαζεύουμε, παιδιά, δώρα, έτσι; Για όλων των ηλικιών τα παιδιά. Δώρα  
που μπορεί να είναι  είτε  μεταχειρισμένα αλλά σε πολύ καλή κατάσταση και σε ένα  
πακέτο να μοιάζει με δώρο. Δηλαδή μην πάει τώρα το παιδί και ανοίξει και δει μια  
κούκλα χωρίς κεφάλι μέσα. Έτσι; Ή κανένα σπασμένο παιχνίδι και τα λοιπά. Δηλαδή  
ένα παιχνίδι κανονικό να είναι σαν δώρο. Ή ακόμα καλύτερα για όσους μπορούν ένα  
καινούριο δώρο από ένα μαγαζί παιχνιδιών και να μας τα φέρει να τα συγκεντρώσουμε  
για να τα μοιράσουμε στα παιδιά.
ένδειξη  αρχείου  29:22  –  29:52  (0:00:30)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  

κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.  

αρχείο 10:30
• Εκπομπή με τον Βασίλη Λυριτζή και τον Δημήτρη Οικονόμου

ένδειξη αρχείου 01:29 – 01:34 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: H Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 12οC.
ένδειξη αρχείου 01:34 – 01:37 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη  αρχείου  02:05  –  02:30  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 16:15 – 16:42 (0:00:27)
Λυριτζής: Μισό  λεπτό  να  πω  το  χορηγό,  ρε  παιδιά.  ΟΤΕ.  Πακέτο  επικοινωνίας,  
πρόγραμμα δηλαδή επικοινωνίας  Business Double Play.  Για τις επιχειρήσεις είναι,  
έτσι;  Δίνει  απεριόριστες  κλήσεις  προς  ενδοεταιρικά  κινητά,  Cosmote Business και  
σταθερά. Business internet με ταχύτητα έως 50Μbps. Έως 500 λεπτά για κλήσεις προς  
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κινητά  εκτός  εταιρίας,  εννοείται.  Και  όλα  αυτά  σε  μια  νέα  τιμή  που  ξεκινάει  από  
34ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες.  ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλέφωνο 
13888, το site του ΟΤΕ.gr. Αυτά. 
ένδειξη  αρχείου  20:40  –  21:10  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι.

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη  αρχείου  21:20  –  23:12  (0:01:52)  (Οικονόμου  –  Λυριτζής  – 
Κεραμιτζόγλου)
- Λοιπόν, τώρα ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας πει για τις δράσεις του σταθμού γιατί  
είναι και Παρασκευή σήμερα και είναι το Σαββατοκύριακο πλούσιο σε δραστηριότητες.
Κεραμιτζόγλου: Έχουμε,  λοιπόν,  τις  περιβαλλοντικές  δράσεις  την  Κυριακή.  
Προετοιμαζόμαστε να ανεβούμε στην Πεντέλη για άλλη μια φορά. Να φυτεύσουμε κι  
εκεί δεκαπέντε χιλιάδες φυτά. Έχουμε, λοιπόν, την Κυριακή ώρα 10 το πρωί. Σημείο 
συνάντησης στο Καραούλι.
- Ναι αλλά εδώ…
-  Καραούλι, ε;
-  Που αλλού να πάνε; Δεν έχει αλλά.
-  Πάνε οι εκπαιδευμένοι. Δεν είναι ‘ελάτε, όλος ο λαός’.
Κεραμιτζόγλου: Όχι, όχι. 
-  Όλοι είμαστε; 
Κεραμιτζόγλου: Στην Πεντέλη είναι ελεύθερο με σχολεία.
-  Free, free. Δεν είναι Πάρνηθα.
-  Α, ωραία. Εντάξει.
Κεραμιτζόγλου: Στην Πεντέλη πάμε με σχολεία, με αθλητικές ομάδες.
- Μπράβο.
-  Όλος ο λαός. 
-  Μπράβο, ρε παιδιά. 
Κεραμιτζόγλου: Όποιος θέλει  έρχεται και μας βοηθάει σε αυτή τη δράση. Λοιπόν,  
επίσης θα έχουμε. Τα νερά θα μας τα κάνει η εταιρία Κορπή, θα έχουμε φασολάδα από 
το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.
- Χαλβά έχει;
- Φτιάχνει η Μεγάλη Βρετάνια φασολάδα;
Κεραμιτζόγλου: Φυσικά. 
- Όχι, ρε παιδιά. Χάλασε ο κόσμος.
Κεραμιτζόγλου: Θα έχουμε χαλβαδοποιία Μαραθώνος. 
- Γκουρμέ.
- Δεν έχει γκοργκοντζόλα με φρέσκα μανιτάρια και μενταγιόν από φιλέτο;  Αίσχος.
Κεραμιτζόγλου: Θα έχουμε κουλουράκια από την εταιρία Τρία Λάμδα. 
- Α, έχει όλα τα καλά του Θεού. Ωραία.
Κεραμιτζόγλου: Και υποστηρίζουμε και τσάι Lipton, φυσικά για όποιον κρυώσει να  
κάνουμε κι εκεί μια πολύ καλή δράση. 
- Πότε είπαμε; Αύριο αυτά; 
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Κεραμιτζόγλου: Κυριακή  1  Δεκεμβρίου  ώρα 10 το  πρωί,  σημείο  συνάντησης  στο  
Καραούλι. 
- Θα’ ρθω.
Κεραμιτζόγλου: Είναι από το δρόμο της Παλαιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη.
- Χαλβά είπες ότι θα έχουμε από τη χαλβαδοποιία Μαραθώνα; 
Κεραμιτζόγλου: Τα πάντα. Τα πάντα.
- Τα παιδιά εκεί είναι εξαιρετικά.……
- Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο.
Κεραμιτζόγλου: Να περάσουμε καλά και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το  
περιβάλλον.
- Λοιπόν,  παιδιά. Εδώ σας αφήνουμε κι εμείς  σιγά σιγά.  Καλό Σαββατοκύριακο να  
ευχηθούμε.
- Καλό Σαββατοκύριακο.
- Να πάμε εμείς και στο Φεστιβάλ Γεύσεων στην Helexpo στη ΔΕΘ εδώ στο Μαρούσι.
- Ωραίο είναι κι αυτό. Να πάτε.
-  Να  στηρίξουμε  τους  μικρούς  παραγωγούς  και  τα  εξαιρετικά  προϊόντα  μας  τα  
ελληνικά.
- Μπορείς να δοκιμάσεις, να αγοράσεις.
- Δοκιμάζεις, τρως, πίνεις, ψωνίζεις.
- Ναι.
- Κρασιά, τυριά, άλλα φαγητά σπιτικά, ψωμιά.
- Σπιτικά. Ωραία.
- Πράγματα, γεύσεις, θαύματα.
- Μικρή παραγωγή.
- Στηρίζουμε μικρούς παραγωγούς και εδικά τους Έλληνες, είπαμε.
- Άντε, καλημερίζουμε. Καλό σαββατοκύριακο.
ένδειξη αρχείου 25:16 – 25:19 (0:00:03)
Ακούγεται: Η εκπομπή ήταν προσφορά του ΟΤΕ Business Double Play
11:00 – 12:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:12:14αρχείο 11:00  

• Εκπομπή με τον Μάνο Βουλαρίνο και τον Πέτρο Νικολάου
ένδειξη αρχείου 10:52 – 11:06 (0:00:14)  (Βουλαρίνος – Νικολάου)

- Εμένα ο αγαπημένος μου τρόπος (εννοεί επικοινωνίας) είναι το κινητό, όπως  
και να το κάνουμε. Γράφεις SKAI…

- Γιατί;
- Τι;
- Γιατί είναι ο αγαπημένος σου;
- Γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιος να το κάνει και να οδηγεί ταυτόχρονα.
- Σωστό.
- SKAI  , κενό, γράφετε ό,τι σας κατέβει, και το στέλνετε στο 54301  .

ένδειξη αρχείου 19:19 – 19:24 (0:00:05) 
Σπικάζ: Τα  νέα  των  αγορών  από  τη  Saxo Bank Hellas.  Η  ιδανική  επενδυτική  
τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 20:07 -  20:12 (0:00:05)
Σπικάζ: Τα νέα των αγορών ήταν μια προσφορά από τη Saxo Bank Hellas. Η ιδανική 
επενδυτική τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 28:50 – 29:22 (0:00:32) (Βουλαρίνος – Νικολάου)

- Και θυμίζω πως ο μαραθώνιος βιβλίων ξεκινάει στα 36 καταστήματα Public σε 
όλη την Ελλάδα…
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- Μαραθώνιος,  λοιπόν,  βιβλίων  στα  Public,  κυρίες  μου  και  κύριοι.  Πάρτε,  
τρέξτε, τρέξτε. Τρέξτε τα παλιά σας βιβλία, τα παίρνετε, που τα έχετε διαβάσει,  
δεν τα χρειάζεστε πια.

- Ή που δεν θέλετε να τα διαβάσετε. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε βιβλία και  
μένουν εκεί χρόνια …

- Ή όσα δε θέλετε, λοιπόν, τα πάτε στα  Public και τα  Public τα μοιράζουν σε  
φορείς και ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Σημαντική πρωτοβουλία.  Ξεκινάει.  
Έχει ξεκινήσει. Τρέξτε εις τον μαραθώνιο αυτό. Ευχαριστώ.

αρχείο 11:30
• Εκπομπή με τον Μάνο Βουλαρίνο και τον Πέτρο Νικολάου

ένδειξη αρχείου 0:00:50 – 0:01:00 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Τα κλιματιστικά Mitsubishi Electric σας ενημερώνουν ότι η  
θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 14οC.
ένδειξη  αρχείου  01:52  –  02:17  (0:00:25)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  17:00  –  17:30  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη  αρχείου  23:25  –  24:08  (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.
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Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 24:08 – 24:18 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
12:00 – 13:00Διαφημιστικός χρόνος: 0:10:25 αρχείο 12:00

• Εκπομπή με τον Μάνο Βουλαρίνο και τον Πέτρο Νικολάου
ένδειξη αρχείου 11:16 – 11:22 (0:00:06)
Ραδιοφ.παραγωγός: Από το κινητό  γράφετε ΣΚΑΙ,  αφήνετε κενό,  γράφετε ό,τι  σας  
κατέβει και το στέλνετε στο 54301. 
ένδειξη αρχείου 24:08 – 24:32 (0:00:24)
Ραδιοφ.παραγωγός: Λοιπόν, και πάμε στην CYTA. ΣΚΑΙ και CYTA οργανώνουμε την  
Κυριακή 1η του Δεκέμβρη αναδάσωση στην Πεντέλη. Μεθαύριο είναι, μετά από ένα  
χρόνο μη νομίζετε. Έτσι; Στη θέση Καραούλι Πεντέλης είναι το ραντεβού, βασικό αυτό  
να το πούμε, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπλαση του  
Πεντελικού, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, την Περιφέρεια της Αττικής και την  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Αττικής. Θέση Καραούλι Πεντέλης Κυριακή.
ένδειξη  αρχείου  27:37  –  28:07  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  

κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.  

ένδειξη αρχείου 29:09 – 29:30 (0:00:21)
Ραδιοφ.παραγωγός: Να θυμίσουμε  ότι  στα  Public συνεχίζεται  ο  μαραθώνιος  των 
βιβλίων. 36 καταστήματα  Public σε οποιοδήποτε από αυτά τα καταστήματα μπορείτε  
να πάτε βιβλία που έχετε διαβάσει και δεν τα θέλετε πια, βιβλία που δεν έχετε διαβάσει  
αλλά δε θα τα διαβάσετε ποτέ, βιβλία εν πάσει περιπτώσει, από εκεί τα Public θα τα  
δώσουν σε ιδρύματα και τα ιδρύματα θα τα δώσουν σε ανθρώπους που δεν μπορούν να  
τα αγοράσουν μόνοι τους. Γι’ αυτό κάντε το.
αρχείο 12:30

• Εκπομπή με τον Μάνο Βουλαρίνο και τον Πέτρο Νικολάου
ένδειξη αρχείου 01:10 –01:15 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: H Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 15οC.
ένδειξη αρχείου 01:15 – 01:18 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη  αρχείου  02:01  –  02:31  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
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- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  18:33  –  18:53  (0:00:20) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 18:53 – 19:13 (0:00:20)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος, Βερόπουλος,  Bazaar, Βιδάλης, Γαλαξίας,  Carrefour, Δούκας,  
Extra,  Θανόπουλος,  Key Food,  Lidl,  My Market,  Μασούτης,  Σκλαβενίτης.  
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

ένδειξη αρχείου  25:47 –   26:30 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 26:30 – 26:40 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
13:00 – 14:00 Διαφημιστικός χρόνος: 0:10:20 αρχείο 13:00

• Εκπομπή με το Σταμάτη Μαλέλη
ένδειξη αρχείου 04:17 – 04:20 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 06:18 – 06:21 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 07:29 – 07:38 (0:00:09)
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Ακούγεται: Η  εκπομπή  είναι  μια  χορηγία  του  εκπαιδευτικού  ομίλου  ΞΥΝΗ.  Του 
μεγαλύτερου και πληρέστερου εκπαιδευτικού ομίλου της χώρας μας από το 1957.
ένδειξη αρχείου 08:28 – 08:40 (0:00:12)
Μαλέλης:  Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας ΣΚΑΙ, κενό και το  
μήνυμά σας και  το στέλνετε  στο 54301.  ΣΚΑΙ,  κενό,  το μήνυμα και  αποστολή στο  
54301.
ένδειξη αρχείου 26:00 – 26:10 (0:00:10)
Μαλέλης: Να πούμε ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Είναι μαζί  
μας  ο  εκπαιδευτικός  όμιλος  ΞΥΝΗ,  ο  μεγαλύτερος  και  πληρέστερος  εκπαιδευτικός  
όμιλος στη χώρα, που ηγείται και πρωτοπορεί στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης από  
το 1957. 
αρχείο 13:30

• Εκπομπή με το Σταμάτη Μαλέλη
ένδειξη αρχείου 00:49 – 00:54 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: H Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 16οC.
ένδειξη αρχείου 00:54 –00:57 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη  αρχείου  01:38  –  02:08  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 02:32 - 03:00 (0:00:08)
Μαλέλης: Έχουμε αναδάσωση την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στην Πεντέλη. Ο ΣΚΑΙ με  
την  υποστήριξη  της  εταιρίας  CYTA συνεχίζει  τις  προσπάθειες  αναδάσωσης  στο  
Πεντελικό όρος. Τα δέντρα βεβαίως είναι μια πνοή ζωής και είναι υποχρέωσή μας η  
προστασία τους. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε μέρος και να βοηθήσουμε σε αυτή  
την προσπάθεια του ΣΚΑΙ που γίνεται με τη  συμμετοχή και τη μεγάλη συνεργασία της  
εταιρίας CYTA.
ένδειξη  αρχείου  16:24  –  16:54  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι.

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου 17:13 – 17:17 (0:00:04)
Μαλέλης: ΣΚΑΙ, λοιπόν, κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. 
ένδειξη αρχείου 26:12 – 26:21 (0:00:09)
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Ακούγεται: Η  εκπομπή  ήταν  μια  χορηγία  του  εκπαιδευτικού  ομίλου  ΞΥΝΗ.  Του 
μεγαλύτερου και πληρέστερου εκπαιδευτικού ομίλου της χώρας μας από το 1957.
14:00 – 15:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:08:00  
αρχείο 14:00

• Κεντρικό Ειδησεογραφικό Μαγκαζίνο με τη Σία Κοσιώνη
ένδειξη αρχείου  00:00 –   00:43 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 00:43 – 00:53 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
ένδειξη  αρχείου  28:35  –  29:05  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  

κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.  

αρχείο 14:30
• Κεντρικό Ειδησεογραφικό Μαγκαζίνο με τη Σία Κοσιώνη

ένδειξη  αρχείου  18:30  –  18:55  (0:00:25) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
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- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  
συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  21:35  –  22:05  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου  25:22 –   26:05 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 26:05 – 26:15 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
15:00 – 16:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:10:02  
αρχείο 15:00

• Αθλητική  εκπομπή  με  τον  Κώστα  Βαϊμάκη  και  τον  Μάκη 
Παπασημακόπουλο

ένδειξη αρχείου 11:44 – 11:56 (0:00:12)
Ραδιοφ.παραγωγός: Και οι δυο τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας μέσω sms  , γράφετε   
ΣΚΑΙ  στο  κινητό,  αφήνετε  κενό,  μας  γράφετε  ό,τι  θέλετε  να  μας  πείτε  και  το  
στέλνετε στο 54301. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω internet…

ένδειξη  αρχείου  22:55  –  23:25  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
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- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  
κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.  

ένδειξη αρχείου 28:40 – 29:08 (0:00:28)
Ραδιοφ.παραγωγός  1: Λοιπόν,  θα  πάμε  σε  τίτλους  ειδήσεων  με  την  Άσπα  
Παναγοπούλου αφού σας πούμε ότι στην παρέα μας είναι το Collagen Pro-Active, το  
υγρό πόσιμο κολλαγόνο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα φαρμακεία.
Ραδιοφ.παραγωγός 2: Για να κοιμόσαστε ήσυχοι χωρίς νa σκέφτεστε ότι θα ξυπνήσω,  
ξέρω ’γω, με τούφες από τα μαλλιά μου στο μαξιλάρι.
Ραδιοφ.παραγωγός 1: Ή ότι θα τρίζουν οι μεντεσέδες, γόνατα, αγκώνες και λοιπά  
πράγματα.
Ραδιοφ.παραγωγός 2: Με το collagen δεν έχετε τέτοια θέματα.
Ραδιοφ.παραγωγός 1: Όχι.
Ραδιοφ.παραγωγός 2: Λύνονται όλα.
Ραδιοφ.παραγωγός 1: Έχεις σύμπλεγμα βιταμινών Β, μαγνήσιο και πυρίτιο.
Ραδιοφ.παραγωγός 2: Με συγκλονίζει αυτό που λες.
Ραδιοφ.παραγωγός 1: Έτσι, έτσι.
Ραδιοφ.παραγωγός 2: Με συγκλονίζει. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Ραδιοφ.παραγωγός  1: Λοιπόν,  και  θα  βρείτε  περισσότερες  πληροφορίες  στο  
www.collagenpower.gr
αρχείο 15:30

• Αθλητική  εκπομπή  με  τον  Κώστα  Βαϊμάκη  και  τον  Μάκη 
Παπασημακόπουλο

ένδειξη αρχείου 0:00:55 – 0:01:03 (0:00:08)
Εκφωνήτρια  ειδήσεων: Οι  αντλίες  θερμότητας  Mitsubishi Electric σας  
ενημερώνουν ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Ν.Φάληρο είναι 14οC.

ένδειξη αρχείου 01:46 - 02:16 (0:00:30) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου  26:38 –   27:21 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
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- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 27:21 – 27:31 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
16:00 – 17:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:13:22 αρχείο 16:00  

•  Αθλητική  εκπομπή  με  τον  Κώστα  Βαϊμάκη  και  τον  Μάκη 
Παπασημακόπουλο

ένδειξη αρχείου 06:42 – 06:45 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 08:48 – 08:51 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη  αρχείου  29:20  –  29:40  (0:00:20)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 29:40 – 30:00 (0:00:20)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος,  Βερόπουλος,  Γαλαξίας,  Carrefour,  Θανόπουλος,  ΙΝΚΑ,  
Κανάκης,  Κρητικός,  Lidl,  Market in,  Μασούτης,  Μπαλάσκας,  My Market,  
Προμηθευτική, Σκλαβενίτης. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

αρχείο 16:30
•  Αθλητική  εκπομπή  με  τον  Κώστα  Βαϊμάκη  και  τον  Μάκη 

Παπασημακόπουλο
ένδειξη αρχείου 01:40 – 01:45 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Τα κλιματιστικά Mitsubishi Electric σας ενημερώνουν ότι η  
θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 14οC.
ένδειξη αρχείου 02:38 - 03:08 (0:00:30) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.
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ένδειξη  αρχείου  19:58  –  20:28  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι.

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου 20:42 – 20:48 (0:00:06)
Ραδιοφ.παραγωγός:  Λοιπόν, θέλω να πω από τώρα γιατί δε θα προλάβουμε να το  
πούμε μετά ότι στην παρέα μας ήταν, είναι και θα είναι το  Collagen Pro-Active, το  
υγρό πόσιμο κολλαγόνο.
ένδειξη αρχείου  29:02 –   29:45 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 29:45 – 29:55 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
17:00 – 18:00     Διαφημιστικός χρόνος:0:15:12 αρχείο 17:00  

•  Εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου
ένδειξη αρχείου 06:46 – 06:49 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 08:52 – 08:55 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 14:22 – 16:22 (0:02:00)
Βίδου:  Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Πέτρο Κιρκιλή. Σούπερ μάρκετ Θανόπουλος 
στη  Νέα  Κηφισιά.  Γιατί  τις  Παρασκευές  εμείς  εδώ  εξακολουθούμε  να  μαζεύουμε  
τρόφιμα. Και όχι μόνο τις Παρασκευές. Κάθε μέρα απλώς τέλος της εβδομάδας έχουμε  
την κορύφωση. Έλα, Πέτρο.
Κιρκιλής: Γεια σου,  Χριστίνα μου.  Είμαστε στη Νέα Κηφισιά,  λοιπόν,  στο σούπερ  
μάρκετ Θανόπουλος.

252

ΑΔΑ: ΩΖΙΨΙΜΕ-Κ3Β



Βίδου:  Κατ’ αρχήν, απατεωνίσκε μου, απατεωνίσκε, άκουσέ με.
Κιρκιλής: Ναι, τι;
Βίδου:  Πες μου εσύ τι προϊόν έβαλες στο καλάθι το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Την  
αλήθεια.
Κιρκιλής: Εγώ δεν έχω βάλει ακόμα. Πρώτα θα ολοκληρώσω την εργασία μου και  
μετά θα βάλω σαν καλός πολίτης κι εγώ.
Βίδου:  Συνειδητοποιημένος  ακριβώς  πολίτης,  ενεργός  πολίτης  αυτής  της  χώρας.  
………
Κιρκιλής: Και  ξέρεις  το  σημαντικό  είναι  ότι  το  πιστεύει  και  ο  κόσμος,  ο  οποίος  
έρχεται  εδώ  και  όση  ώρα  είμαι  εδώ  πάνω  από  μια  ώρα  στο  σούπερ  μάρκετ  
Θανόπουλος έχει έρθει αρκετός κόσμος, έχει αφήσει σακούλες με διάφορα είδη πρώτης  
ανάγκης και τρόφιμα.
Βίδου:  Ναι.
Κιρκιλής: Θα συνεχιστεί φυσικά αυτή η δράση καθότι έχουμε ξεπεράσει, υπενθυμίζω  
και στο ακροατήριο, τα 2,5 εκατομμύρια κιλά από τρόφιμα και όλα αυτά φυσικά τα  
έχουν  απαραίτητη  ανάγκη  κόσμος  ο  οποίος  πηγαίνει  στα  συσσίτια  τα  οποία  
διοργανώνονται  από  τους  ναούς  και  σε  συνεργασία  φυσικά  με  την  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών.  Εδώ από το σούπερ μάρκετ  Θανόπουλος έχουμε και  μια  προσφορά λόγω  
αυτών  των  δύο  ετών  που  συμπληρώνουμε  για  το  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ.  Θα  
προσφέρει το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που βρίσκομαι εδώ στη Νέα Κηφισιά δύο  
καρότσια τα οποία θα είναι γεμάτα με τρόφιμα και όλα αυτά φυσικά θα προστεθούν στο  
ήδη γεμάτο καλάθι που υπάρχει στην είσοδο, βεβαίως, του σούπερ μάρκετ Θανόπουλος  
στη Νέα Κηφισιά.
ένδειξη αρχείου 17:52 – 17:58 (0:00:06)
Βίδου:  Πάντως  ανεξαρτήτως  πετρελαίου  θέρμανσης  και  υπολοίπων  εγώ  παίρνω  
παραμάσχαλα το θερμαντικό πάνελ ECONO-HEAT από την Carad.
ένδειξη αρχείου 18:58 – 20:00 (0:01:02)
Βίδου:  Εγώ  θα  πάρω  παραμάσχαλα  το  αυθεντικό  θερμαντικό  επιτοίχιο  πάνελ  
ECONO-HEAT.  Είναι  μια από τις  οικονομικότερες λύσεις  θέρμανσης.  Μπορείς να  
ζεστάνεις,  να θερμάνεις  ένα  δωμάτιο  από 9 έως 12 τετραγωνικά,  ελάχιστο  κόστος  
λειτουργίας από ένα ευρώ το 24ωρο. Καταναλώνετε 400 watt την ώρα. Και είναι και  
πρέπει να σας πω πάρα πολύ ωραίες οι διαστάσεις τους. Εξήντα επί εξήντα, πάχος ένα  
εκατοστό. Τοποθετούνται πάντα χαμηλά δεκαπέντε εκατοστά από το έδαφος εσωτερικό  
τοίχο  και  βάφονται  αν  το  επιθυμείτε  στο  χρώμα  του  τοίχου.  Και  έτσι  εντάσσεται  
κανονικά στη διακόσμηση και στο δωμάτιό σου μέσα. Το καλό τώρα είναι το εξής. Ότι  
ακριβώς επειδή έχουν ελάχιστη ισχύ, λειτουργούν συνεχώς και λειτουργούν συνεχώς  
κάνοντας  τον  τοίχο  στήριξης  θερμαντικό  σώμα μπορείς  να  το  χρησιμοποιήσεις  ως  
κύρια  θέρμανση  σε  ένα  δωμάτιο  εφόσον  θερμαίνεται  το  υπόλοιπο  σπίτι  ή  σαν  
συμπληρωματική θέρμανση όταν δεν λειτουργεί η κεντρική. Και επίσης διακόπτεις τη  
λειτουργία όταν εσύ απουσιάζεις. Πολύ απλά τα πράγματα. Carad.gr ή 210 4212360.
ένδειξη αρχείου 23:23 – 23:28 (0:00:05) 
Σπικάζ: Τα  νέα  των  αγορών  από  τη  Saxo Bank Hellas.  Η  ιδανική  επενδυτική  
τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 24:11 -  24:16 (0:00:05)
Σπικάζ: Τα νέα των αγορών ήταν μια προσφορά από τη Saxo Bank Hellas. Η ιδανική 
επενδυτική τράπεζα.
ένδειξη  αρχείου  28:15  –  28:45  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
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- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  

κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.

ένδειξη αρχείου 28:48 - 29:15 (0:00:27)
Βίδου:  Μην ξεχνάτε ότι  μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε την έκθεση  Greek Design = 
Good Design. Είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να σας πούμε και έχει πάρα μα πάρα  
πολύ μεγάλη σημασία αυτό του οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος μαζί  
με τον αντίστοιχο κοινοτικό οργανισμό διοργανώνουν αυτή την έκθεση με σκοπό την  
ανάδειξη  και  προώθηση  του  ελληνικού  σχεδίου.  Είναι  κάτι  πάρα  πολύ  ωραίο.  
Πραγματοποιείται στο Helexpo Palace στο Μαρούσι μέχρι και τη Δευτέρα 2 του μηνός.
αρχείο 17:30

•  Εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου
ένδειξη αρχείου 01:24 – 01:29 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: H Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 14οC.
ένδειξη αρχείου 01:29 – 01:32 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη αρχείου 01:59 - 02:29 (0:00:30) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 04:14 – 04:30 (0:00:26)
Βίδου: Η θετική πλευρά της ζωής, η οποία πρέπει να έρθει αφού και το στομάχι μας  
είναι γιομάτο. Άννα Ναθαναηλίδου, λοιπόν.
Ναθαναηλίδου: Είμαι εδώ.
Βίδου: Από το Ζάχαρη και Αλεύρι, το περιοδικό. Πότε είπαμε κυκλοφορεί το επόμενο  
τεύχος;
Ναθαναηλίδου: Κυκλοφορεί στις 20 με γιορτινά.
Βίδου: Ε, τέλεια. Τι θα μας φτιάξεις;
Ναθαναηλίδου: Μελομακάρονα, βασιλόπιτες, ό,τι θέλετε. Δε θα σας φτιάξω γλυκό, θα  
σας φτιάξω αλμυρό.
ένδειξη αρχείου 06:52 – 08:00 (0:01:08)
Συνομιλία με Αντιγόνη Παφίλη – ενημερώνει για τα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Παφίλη: Έχουμε θέατρο πάρα πολύ σήμερα και σινεμά.
Βίδου: Χαίρομαι.
Παφίλη:  Έχουμε  και  πρεμιέρα.  Λοιπόν,  έχω  να  πω  ότι  έχουμε  έναν  από  τους  
πρωταγωνιστές κοντά μας, που μας ακούει τόση ώρα και θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο.
……
Βίδου: Πες μου ποια είναι η θεατρική παράσταση.
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Παφίλη:  Η  θεατρική  παράσταση  είναι  η  «Βέρα», που  παίζεται  στον  Πολυχώρο 
Αλεξάνδρεια, που είναι στην πλατεία Αμερικής. Είναι φοβερός ο Κεχαΐδης. Θα πω εγώ  
μόνο αυτό.  Έχω δει παραστάσεις του σεναριογράφου του  Κεχαΐδη, ο οποίος γράφει  
μοναδικά γιατί  απ’  ό,τι  έχω διαβάσει  έπιανε  παρέες  στο καφενείο,  στις  καφετέριες  
παρέες  γυναικών και  κρυφάκουγε.  Έβαζε το μαγνητοφωνάκι  και  έγραφε διαλόγους.  
Οπότε δεν υπάρχουν πιο ωραίοι διάλογοι από αυτούς.
Βίδου: Και πόσο μέσα στην κοινωνία επομένως, έτσι; 
Παφίλη: Ακριβώς.
Βίδου: Και πόσο αγγίζει αυτό που απασχολεί τον κάθε ένα από εμάς. Να δώσουμε τις  
προσκλήσεις που ούτως ή άλλως μου είπες έχουμε ….
Παφίλη: Έχουμε δυο διπλές για το Σάββατο και δυο για την Κυριακή. Δηλαδή για το  
Σάββατο που έχει 30 ο μήνας και την Κυριακή 1/12 πλατεία Αμερικής στον Πολυχώρο  
Αλεξάνδρεια θα δώσουμε από δυο διπλές.
Βίδου: 2104800170-4. 
Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωταγωνιστή της θεατρικής παράστασης 
«Βέρα» Πέτρο Αλατζά.
ένδειξη αρχείου 21:37 – 22:00 (0:00:23)
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με την πρωταγωνίστρια της εν λόγω 
θεατρικής παράστασης Νίκη Σερέτη δίνονται προσκλήσεις.
Παφίλη: Να καλέσουμε και κόσμο να έρθει;
Σερέτη: Βεβαίως. Έχουμε πει ότι παίζουμε στο  Ιλίσια Βολανάκη κάθε Παρασκευή,  
Σάββατο, Κυριακή. Σήμερα έχουμε μεταμεσονύχτια, αύριο είναι στις 7 και την Κυριακή  
είναι στις 9 η ώρα. Νομίζω ότι οι θεατές θα έχουν πολύ  υλικό για σκέψη και τους  
προσκαλούμε-προκαλούμε να έρθουν να μας απολαύσουν. 
Βίδου: Εξαιρετική. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παφίλη: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Σερέτη: Κι εγώ ευχαριστώ. Να ’στε καλά. Καλή συνέχεια, κορίτσια.
ένδειξη αρχείου  22:13 –   22:56 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 22:56 – 23:06 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
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ένδειξη  αρχείου  26:16  –  26:46  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

18:00 – 19:00 Διαφημιστικός χρόνος: 0:11:51 αρχείο 18:00
•  Εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου

ένδειξη αρχείου 06:09 – 06:12 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 08:16 – 08:19 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 15:16 – 16:42 (0:01:26)
Βίδου: Αυτός ο Νοτιάς θα πρέπει να σας πω κι αυτός ο βροχερός καιρός με τρελαίνει.  
Αυτή η υγρασία. Κι όχι τίποτα άλλο δηλαδή αλλά μέσα στα σπίτια με αυτή την υγρασία  
είναι κι άλλη θερμοκρασία γιατί αισθάνεσαι το σπίτι πιο κρύο. Έχετε, όμως, μια λύση.  
Τους αφυγραντήρες Olimpia Splendid. Είναι μια πολύ χρήσιμη συσκευή για το σπίτι, το  
εξοχικό  ή  τον  επαγγελματικό  χώρο.  Είναι  της  Carad όπως  πάντα.  Αφαιρούν  
αποτελεσματικά την υπερβολική υγρασία από το χώρο σας και βελτιώνουν σημαντικά  
τις  συνθήκες  διαβίωσης  και  υγιεινής.  Παίζει  πολύ  μεγάλο  ρόλο  αυτό.  …   Έχετε,  
λοιπόν,  αυτόν  τον  αφυγραντήρα,  τους  αφυγραντήρες  γιατί  έχουν  πάρα πολύ  ωραίο  
design. Δεν είναι ένας και δύο. Είναι τρία διαφορετικά, δεκατρία διαφορετικά μοντέλα  
και μπορούν να καλύψουν κάθε χώρο. Δυνατότητα αφύγρανσης από δέκα έως τριάντα  
οκτώ  λίτρα  την  ημέρα.  Πάρα  πολύ  οικονομική  σε  κατανάλωση  ενέργειας.  Μας  
ενδιαφέρει  πάρα  πολύ  αυτό.  170Watt την  ώρα  και  από  τους  πιο  αθόρυβους  σε  
λειτουργία, με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. Είναι 36 ντεσιμπέλ. Είναι κατάλληλοι για  
χρήση και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Γιατί στην αρχή δεν το σκέφτεσαι αλλά κάποια  
στιγμή καμιά φορά συμβαίνει αυτό και με το κλιματιστικό, δεν ξέρω εσάς, εδώ, λοιπόν,  
επειδή τον έχω δοκιμάσει τον συγκεκριμένο αφυγραντήρα πάει όλη η νύχτα άνετα σερί  
και ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις τίποτα να σε βασανίσει και φυσικά από το σπίτι έχει  
φύγει όλη η υγρασία.
ένδειξη αρχείου 16:42 – 17:12 (0:00:30)
Βίδου:  Είμαστε εδώ πάντα στις 6 και 17. Πάμε λίγο τα μηνύματά σας να διαβάσω.  
Θέλω  οπωσδήποτε  και  πάντα  να  το  κάνω  αυτό.  Η  Χριστίνα  νωρίτερα  ήθελε  
περισσότερες  λεπτομέρειες  για  την  παράσταση  του  ‘Ύπνου’.  Είναι,  λοιπόν,  στον  
Πολυχώρο  Αλεξάνδρεια,  Σπάρτης  14  στην  πλατεία  Αμερικής.  Από  Πέμπτες  έως  
Κυριακές. Επομένως, Χριστίνα μου, δεν έχει νόημα να σου πω τώρα τις ώρες γιατί  
διαφέρουν.  Άρα  μπορείς  να  βρεις  στον  Πολυχώρο  Αλεξάνδρεια,  γκούγκλαρε  σε  
παρακαλώ, Σπάρτης, να επαναλάβουμε πάλι την οδό, 14 στην πλατεία Αμερικής και θα  
μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες.
ένδειξη αρχείου 22:55 – 23:00 (0:00:05)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα.
ένδειξη αρχείου 23:28 – 23:33 (0:00:05)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα.
αρχείο 18:30
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•  Εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου
ένδειξη αρχείου 01:09 - 01:14 (0:00:05)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: H Eurobank σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την  
ώρα στο Ν.Φάληρο είναι 13οC.
ένδειξη αρχείου 01:14 – 01:20 (0:00:06)
Ακούγεται: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά της Eurobank.
ένδειξη αρχείου 02:03 - 02:33 (0:00:30) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη αρχείου 11:38 – 12:10 (0:00:32)
Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ενημερώνει για την αναδάσωση που θα πραγματοποιηθεί 
στο Πεντελικό όρος στη θέση Καρούλι. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
Κεραμιτζόγλου: 77 φορείς μας έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή. Θα έχουμε και το τσάι  
Lipton, θα έχουμε και  νερό Κορπή, θα έχουμε και  Χαλβαδοποιία, θα έχουμε και τη  
φασολάδα από τη  Μεγάλη Βρετάνια. …Και βέβαια αυτή η αναδάσωση έχει και την  
υποστήριξη  από  την  εταιρία  Cyta και  τους  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  που  θα  μας  
βοηθήσουν και σε αυτή την προσπάθεια. 
Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη διευθύντρια  Marketing και Επικοινωνίας 
της  εταιρίας  Cyta Hellas,  κ.  Μαρίνα  Νικολάου,  η  οποία  εξηγεί  γιατί  η  εταιρία 
αποφάσισε να λάβει συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις.
ένδειξη  αρχείου  18:17  –  18:37  (0:00:20)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 18:37 – 18:57 (0:00:20)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος, Βερόπουλος,  Bazaar, Βιδάλης, Γαλαξίας,  Carrefour, Δούκας,  
Extra,  Θανόπουλος,  Key Food,  Lidl,  My Market,  Μασούτης,  Σκλαβενίτης.  
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

ένδειξη αρχείου  24:06 –   24:49 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
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- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 24:49 – 24:59 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
19:00 – 20:00      Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:09   αρχείο 19:00

•  Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο
ένδειξη  αρχείου  29:24  –  29:54  (0:00:30) (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

- Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
- Όλοι μαζί για το παιδί. 
- Τίποτα πιο αληθινό από ένα παιδικό χαμόγελο.
- Για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  συγκεντρώνουμε  παιχνίδια  και  ρούχα  για  τις  

κοινωνικές  υπηρεσίες  των δήμων και  τα παιδιά της  ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΑΙΔΙ. Σε κεντρικά σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

- Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ Βασίλης.
- Εθνική Τράπεζα, ΣΚΑΪ.

αρχείο 19:30
•  Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο

ένδειξη αρχείου 01:52 - 02:16 (0:00:30) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  12:34  –  13:04  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι.

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
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ένδειξη αρχείου  26:24 –   27:07 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 27:07 – 27:17 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
20:00 – 21:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:09:37 αρχείο 20:00  

•  Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο
αρχείο 20:30

•  Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο
ένδειξη αρχείου 00:44 - 01:09 (0:00:25) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  19:32  –  20:02  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. 
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  

στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

ένδειξη αρχείου  23:32 –   24:15 (0:00:43)   (δεν  υπολογίστηκε  στο διαφημιστικό 
χρόνο)

- Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο πεύκα, Πέτρο;
- Βλέπω.
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- Θυμάσαι;
- Όχι.
- Στη θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι. Οι μπακαλιάροι πάνε στη θάλασσα. Στη  

θάλασσα πάνε οι μπακαλιάροι.
- Εμείς παίρνουμε τα βουνά. 
- Και μπράβο μας.
- Και μπράβο μας.

Σπικάζ: Ο ΣΚΑΙ δεντροφυτεύει. 
- Λοιπόν, γατάκια ραντεβού την Κυριακή την 1η του Δεκεμβρίου στην Πεντέλη.
- Πρώτη Δεκέμβρη λέμε.
- Λες και Οκτώβρη; 
- Λέω και Οκτώβρη, ναι.

Σπικάζ: Φυτεύουμε δεκαπέντε χιλιάδες δέντρα. Σημείο συνάντησης η θέση Καραούλι.  
Στη διαδρομή από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη στις 10 το  
πρωί. ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη της CYTA.
ένδειξη αρχείου 24:15 – 24:25 (0:00:10)  (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Σπικάζ: Τα δέντρα είναι πνοή ζωής. Γι’ αυτό η CYTA στηρίζει τη δεντροφύτευση και  
επειδή η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας προτιμάμε τους ηλεκτρονικούς  
λογαριασμούς. 
21:00 – 22:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:01:33 αρχείο 21:00  

• Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ σε ηχογραφημένη 
μετάδοση 

ένδειξη αρχείου 00:24 – 00:27 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
ένδειξη αρχείου 00:35 – 00:38 (0:00:03)
Ακούγεται: Το δελτίο καιρού ήταν προσφορά των κλιματιστικών Fujitsu.
01:18 – 01:24 (0:00:06)
Εκφωνήτρια ειδήσεων: Ακολουθεί  σε  ηχογραφημένη μετάδοση το κεντρικό δελτίο  
ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ.
ένδειξη αρχείου 01:24 - 01:49 (0:00:25) (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

0:01:48 – 0:30:00 (0:28:12)
Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Σία Κοσιώνη.
αρχείο 21:30

•  Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ σε ηχογραφημένη 
μετάδοση.

22:00 – 23:00     Διαφημιστικός χρόνος: 0:  04  :56 αρχείο 22:00  
•  Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ σε ηχογραφημένη 
μετάδοση 
• Εκπομπή  με  τον  Μάνο  Βουλαρίνο  και  τον  Πέτρο  Νικολάου  (σε 
επανάληψη)

ένδειξη αρχείου 23:40 – 23:54 (0:00:14)  (Βουλαρίνος – Νικολάου)
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- Εμένα ο αγαπημένος μου τρόπος (εννοεί επικοινωνίας) είναι το κινητό, όπως  
και να το κάνουμε. Γράφεις SKAI…

- Γιατί;
- Τι;
- Γιατί είναι ο αγαπημένος σου;
- Γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιος να το κάνει και να οδηγεί ταυτόχρονα.
- Σωστό.
- SKAI  , κενό, γράφετε ό,τι σας κατέβει, και το στέλνετε στο 54301  .

αρχείο 22:30
• Εκπομπή  με  τον  Μάνο  Βουλαρίνο  και  τον  Πέτρο  Νικολάου  (σε 
επανάληψη)

ένδειξη αρχείου 02:20 – 02:44 (0:00:24) 
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)

- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  23:20  –  24:00  (0:00:40)   (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά  στη  θεατρική  παράσταση  "Ζητείται  κλόουν  ηλικιωμένος"  στο  θέατρο 
"Οδός Κεφαλληνίας" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
ένδειξη  αρχείου  24:34  –  24:54  (0:00:20)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι καλύτερη.
- Και θα είναι.
- Γιατί μας βρίσκει όλους μαζί.
- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενισχύουμε τα συσσίτια των εκκλησιών. Αφήνουμε τρόφιμα στα  

σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.  
Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. 

ένδειξη αρχείου 24:54 – 25:14 (0:00:20) (υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- (συνέχεια  του  προηγούμενου)  Με  την  υποστήριξη  των  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  

Βασιλόπουλος,  Βερόπουλος,  Γαλαξίας,  Carrefour,  Θανόπουλος,  ΙΝΚΑ,  
Κανάκης,  Κρητικός,  Lidl,  Market in,  Μασούτης,  Μπαλάσκας,  My Market,  
Προμηθευτική, Σκλαβενίτης. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε. 

23:00 – 24:00 Διαφημιστικός χρόνος:0:02:46 αρχείο 23:00
• Εκπομπή  με  τον  Μάνο  Βουλαρίνο  και  τον  Πέτρο  Νικολάου  (σε 
επανάληψη)

ένδειξη αρχείου 11:04 – 11:10 (0:00:06)
Ραδιοφ.παραγωγός: Από το κινητό  γράφετε ΣΚΑΙ,  αφήνετε κενό,  γράφετε ό,τι  σας  
κατέβει και το στέλνετε στο 54301. 
αρχείο 23:30

• Εκπομπή  με  τον  Μάνο  Βουλαρίνο  και  τον  Πέτρο  Νικολάου  (σε 
επανάληψη)

ένδειξη αρχείου 02:24 – 02:48 (0:00:24) 
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Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ   (δεν υπολογίστηκε στο διαφημιστικό χρόνο)
- Ας μιλήσουμε για τη ζωή.
- Η ζωή είναι πολύτιμη.
- Η ζωή είναι ωραία.
- Η ζωή θέλει σιγουριά.
- Δώσε ζωή με μια σου κίνηση.
- Το  Σάββατο  30  Νοεμβρίου  από  τις  10  το  πρωί  μέχρι  τις  2  το  μεσημέρι  

συγκεντρώνουμε φάρμακα στην Καλλιθέα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου  
Νικολάου. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. ΣΚΑΙ.

ένδειξη  αρχείου  26:46  –  27:20  (0:00:34)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Αναφορά στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο μουσείο Μπενάκη στα πλαίσια 
του  Future  Library  and  Conference  2013  με  αποκλειστικό  δωρητή  το  Ίδρυμα 
"Σταύρος Νιάρχος" με την ηχητική ένδειξη Χορηγός Επικοινωνίας ΣΚΑΙ.
ένδειξη  αρχείου  28:54  –  29:24  (0:00:30)  (δεν  υπολογίστηκε  στο  διαφημιστικό 
χρόνο)
Κοινωνική προσφορά του ΣΚΑΙ σε  συνεργασία με  την  Αρχιεπισκοπή και  τις 
Μητροπόλεις της Ελλάδος.

- Κάποιες φορές και η πιο μικρή κίνηση κάνει τη διαφορά. Όσο να βάλεις ένα  
καλάθι. 

- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε τα συσσίτια της εκκλησίας. Κρατάμε τα ειδικά καλάθια  
στα  σούπερ  μάρκετ  πάντα  γεμάτα.  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  μπορούμε.  Αρχιεπισκοπή  
Αθηνών. Μητροπόλεις της Ελλάδος και ΣΚΑΙ. Με την υποστήριξη των σούπερ  
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

Παρατηρήσεις:
• Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί δεν αναφέρουν στις εκπομπές τους (όπως 

φαίνεται παραπάνω) την τιμή χρέωσης κατά την αποστολή sms.

Πρόκειται  περί  ενημερωτικού  ραδιοφωνικού  σταθμού  και  η  εκπομπή  του  Άρη 
Πορτοσάλτε  καθώς  και  η  εκπομπή των  Λυριτζή  και  Οικονόμου  είναι  σαφέστατα 
ενημερωτικές  και  δεν  συγχωρείται  προβολή  χορηγών.  Παρά  ταύτα  έγινε  σαφής 
αναφορά ως  χορηγών των  επιχειρήσεων  ΕΚΟ control  system,  ΟΤΕ,  ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
Collagen Pro-Active,  Vodafone business connect και  επιπλέον  επανειλημμένη 
αναφορά στις υπό των εν λόγω επιχειρήσεων παρεχόμενες υπηρεσίες ή παραγόμενα 
προϊόντα, κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόμου. Εκ τούτων δεν 
καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί συγκεκαλυμμένων διαφημίσεων 
των  ως  άνω  επιχειρήσεων.  Όμως  πλέον  τούτων  κατά  τη  διάρκεια  των  ως  άνω 
εκπομπών προβλήθηκαν και προϊόντα της GlaxoSmithKline, της  ECONO-HEAT και 
της  OlympiaSplendid κατά τρόπον που δεν διακρίνεται από την υπόλοιπη εκπομπή 
και  συνιστά  σαφέστατα  συγκεκαλυμμένη  διαφήμιση  αυτών.  Πλέον  τούτων,  ο 
ραδιοφωνικός σταθμός προέβαλλε, διαφημίσεις από 08:00 έως 09:00 ώρας διαρκείας 
15 λεπτών και 56 δευτερολέπτων,  από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών 
και  51 δευτερολέπτων,  από  10:00  έως  11:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  59 
δευτερολέπτων,  από  15:00  έως  16:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  50 
δευτερολέπτων  και  από  16:00  έως  17:00  ώρας διαρκείας  15  λεπτών  και  18 
δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για τις 
εν  λόγω  εκτροπές,  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η 
διοικητική  κύρωση  του  προστίμου.  Τέλος  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  προέβαλε  ως 
δελτία ειδήσεων το ηχητικό τμήμα του δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού 
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με το διακριτικό τίτλο  ΣΚΑΪ. Αναμφιβόλως πρόκειται περί παρανόμου δικτυώσεως 
ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού ενώ εκ του νόμου συγχωρείται η δικτύωση 
μόνο ραδιοφωνικό με ραδιοφωνικό σταθμό και τηλεοπτικό με τηλεοπτικό σταθμό.

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 βαρύτητας της παραβάσεως, του εκ 2.934.881,14 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον αυτό σταθμό με  τις  αποφάσεις  32/17.7.2002, 
173/4.2.2003,  29/29.1.2004,  84/30.3.2004,  176/4.4.2006,  124/6.3.2007, 
259/18.5.2007,  121/4.3.2008,  620/9.12.2009,  468/12.10.2009,  74/23.2.2010, 
379/27.7.2010,  315/29.8.2011,  162/2.4.2012,  466/3.9.2012,  63/10.3.2014  διάφορες 
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 ΣΚΑΪ 100,3 FM Νομού 
Αττικής,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  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  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, στην 
οδό Εθν. Μακαρίου και Φαληρέως 2, με Α.Φ.Μ. 094439203, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Πειραιά.

2. Του  Ιωάννη  Αλαφούζου  του  Αριστείδη,  κάτοικο  Αθηνών,  στην  οδό 
Λουκιανού 5, με Α.Φ.Μ. 022253837, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  15η Σεπτεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 29η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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