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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  2  Φεβρουαρίου  2015  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, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απών  
το μέλος Γιάννης Παπακώστας.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΒΕΡΓΙΝΑ  Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με 
διακριτικό  τίτλο  ΒΕΡΓΙΝΑ  ΤV Νομού  Θεσσαλονίκης, παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 13η Ιανουαρίου 2015. 

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων  υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος 
ορίζει.

ΙΙ.   Το  άρθρο  11  παρ.  6  του  Ν.  3587/2007,  κατά  το  οποίο  απαγορεύεται  στους 
τηλεοπτικούς  σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ της 
07:00 και 22:00 ώρας του εικοσιτετραώρου. 

ΙΙΙ.  Το άρθρο 11, παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η 
χορηγία σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.

IV. Το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο η αναλογία του χρόνου 
μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

V.  Το  άρθρο  26  παρ.  5  εδ.  α’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  όλα  τα 
τηλεοπτικά  προγράμματα,  εκτός  των  προγραμμάτων  τηλεοπτικής  διαφήμισης  και 
τηλεπώλησης, κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς 
επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει σωματική, ηθική, πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε 
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί 
της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.
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VΙ.  ο  άρθρο  10  παρ.  1  περ.  α’  του   Π.  Δ/τος  109/2010  κατά  το  οποίο  οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να  αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές  εμπορικές 
ανακοινώσεις.

VΙΙ.  Το  άρθρο  20  παρ.  1  του   Π.  Δ/τος  109/2010  κατά  το  οποίο  η  τηλεοπτική 
διαφήμιση  και  η  τηλεπώληση  πρέπει  να  είναι  εύκολα  αναγνωρίσιμες  και  σαφώς 
διακριτές  από  το  συντακτικό  περιεχόμενο  του  προγράμματος  μέσω  οπτικών  ή 
ακουστικών ή χωρικών μέσων.

VΙΙΙ. Το άρθρο 7 περ. α του Καν. 2/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο μία εκπομπή στο 
σύνολό της δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές της.

ΙΧ. Το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί 
ελεύθερης λήψης οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 
βλάψουν  σοβαρά  τη  σωματική,  πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και 
ιδίως  προγράμματα  που  περιέχουν  πορνογραφικές  σκηνές  ή  σκηνές  υπερβολικής 
βίας,  καθώς  και  να  μη  μεταδίδουν  σκηνές  φυσικής  ή  λεκτικής  βίας  στα 
ειδησεογραφικά  τους  προγράμματα,  χωρίς  αυτό  να  είναι  αναγκαίο  για  την 
πληροφόρηση του κοινού για ορισμένο γεγονός.

Χ. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2/1991 κατά το οποίο η παρουσίαση 
οποιασδήποτε  μη  ειδησεογραφικής  εκπομπής  πρέπει  να  σταθμίζει  την  αρνητική 
επιρροή που μπορεί η εκπομπή να ασκήσει στους ανήλικους αν προβληθεί σε χρόνο 
που  συνηθίζουν  να  παρακολουθούν  ανήλικοι  και  οι  εκπομπές  δεν  πρέπει  να 
περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και  ειδικότερα  προγράμματα  που 
περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας.     

ΧΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí 
τον  προβλεπόμενο  από  το  Σύνταγμα  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  στον  τομέα  της 
παροχής  ραδιοφωνικών  υπηρεσιών  κάθε  είδους  και  επιβάλλει  τις  διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΒΕΡΓΙΝΑ  Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV 
Νομού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, 
από  τα  dvds που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω  τηλεοπτικός  σταθμός, 
σαρανταοκτάωρης ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά την 14η και 15η.12.2013 
στις 17:59 μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Σάββατο 14.12.2013 
DVD 1o-- 1ο Αρχείο ώρα [08:00-12:00]
8:02:00 πμ - 8:02:02 πμ
Στο τέλος του τρέϊλερ για την προσεχή προβολή της εκπομπής "ΤΑ ΛΕΜΕ" με την 
Χριστίνα Τσόρμπα εκφωνητής αναγγέλλει: Μέγα χορηγός: Κάρτα υγείας "ΕΥclub".
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8:02:02 πμ - 8:02:21 πμ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
της  εταιρείας  χορηγού  με  τη  Νανά  Παλαιτσάκη:   Κάρτα  υγείας  "ΕΥclub" 
Παρατήρηση: Σε όλη τη διάρκεια του διαφημιστικού μηνύματος στο πάνω δεξί τμήμα 
της οθόνης αναγράφεται: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
8:02:21 πμ - 8:03:24 πμ
Παραμύθια, CD με χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια και παιχνίδι 
τρένο "classic train"
 (Αναφέρεται  τιμή  και  τηλέφωνο  επικοινωνίας  και  καλούνται  οι  τηλεθεατές  να 
παραγγείλουν άμεσα.) 
Εκφωνητής:  Τα  Χριστούγεννα  έφθασαν  και  εμείς  σας  προσφέρουμε  μια  μεγάλη 
ευκαιρία,  να  αποκτήσετε  δύο παραμύθια  χριστουγεννιάτικα,  μαζί  με  ένα  CD που 
περιέχει τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια. Απόκτησε 
και το κλασικό τρενάκι! Συναρμολόγησέ το! Στήσε τις ράγες του, τοποθέτησέ το σε 
αυτές και απόλαυσε μαζί του μοναδικά και γοητευτικά ταξίδια! Αποκτήστε όλα τα 
παραπάνω, δηλαδή δύο παραμύθια χριστουγεννιάτικα, ένα CD με χριστουγεννιάτικα 
και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια και το κλασικό τρενάκι μόνο στην εκπληκτική τιμή 
των 24€! Τηλεφωνήστε τώρα στο 2102587200!
8:04:00 πμ – 8:05:23 πμ
Παραμύθια, ένα βιβλίο με κάλαντα, ένα CD με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και το 
εκπαιδευτικό μαγειρικό βαλιτσάκι "cooking playing set"
 (Αναφέρεται  τιμή  και  τηλέφωνο  επικοινωνίας  και  καλούνται  οι  τηλεθεατές  να 
παραγγείλουν άμεσα.)          
Εκφωνήτρια: Τα Χριστούγεννα έφθασαν και εμείς για πρώτη φορά σας προσφέρουμε 
μια  μεγάλη  ευκαιρία,  να  αποκτήσετε  δύο  παραμύθια  "Το  πνεύμα  των 
Χριστουγέννων" και "Το κοριτσάκι με τα σπίρτα", το βιβλίο "Κάλαντα αγαπημένα" 
(κάλαντα, δραστηριότητες, παραδόσεις), μαζί με ένα CD που περιέχει τα ωραιότερα 
χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια. Η προσφορά μας δεν τελειώνει 
εδώ. Αποκτήστε και το εκπαιδευτικό μαγειρικό βαλιτσάκι "Cooking playing set" 26 
τεμαχίων, για να εκπαιδευτείτε στην κουζίνα και τη σωστή διατροφή! Αποκτήστε όλα 
τα παραπάνω, δηλαδή δύο παραμύθια χριστουγεννιάτικα, ένα βιβλίο με τα αγαπημένα 
κάλαντα και τις δραστηριότητες των Χριστουγέννων, ένα CD με χριστουγενιάτικα 
τραγούδια, καθώς και το εκπαιδευτικό μαγειρικό βαλιτσάκι  "Cooking playing set" 
μόνο στην εκπληκτική τιμή των 22€! Τηλεφωνήστε τώρα στο 2102587200!
8:05:23 πμ - 8:06:06 πμ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ "SALTAS" έπιπλο  
Εκφωνήτρια:  "SALTAS"  έπιπλο!  Τα  έπιπλά μας  καλύπτουν  τις  επιθυμίες  και  τις 
ανάγκες  σας,  με  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  παιδικό  έπιπλο  και  προσφορές 
προσαρμοσμένες στις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Μαθαίνουμε, ακούγοντας 
προσεκτικά τους πελάτες μας και προσπαθούμε,  να προσφέρουμε ποιοτικά έπιπλα 
ελληνικής κατασκευής με οικολογικά υλικά. Τώρα για τους ιππότες της οικογένειας 
σχεδιάσαμε  και  δημιουργήσαμε το  κάστρο-κρεβάτι  τους,  για  να  το  καταλαμβάνει 
κάθε μεσημέρι και βράδυ και να νιώθουν δυο φορέ υπέροχα, μια γιατί το κατέλαβαν 
και  μια  γιατί  κοιμήθηκαν  σαν βασιλιάδες.  Σας  περιμένουμε  στον Άγιο  Αθανάσιο 
Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης.
8:33:22-8:34:01
Εκφωνήτρια:  "SALTAS"  έπιπλο!  Τα  έπιπλά μας  καλύπτουν  τις  επιθυμίες  και  τις 
ανάγκες  σας,  με  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  παιδικό  έπιπλο  και  προσφορές 
προσαρμοσμένες στις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Μαθαίνουμε, ακούγοντας 
προσεκτικά τους πελάτες μας και προσπαθούμε,  να προσφέρουμε ποιοτικά έπιπλα 
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ελληνικής κατασκευής με οικολογικά υλικά. Τώρα ένα πανέμορφο παιδικό κρεβάτι, 
το κρεβάτι "lovely". Δημιουργήθηκε, για να στολίσει τα όνειρα και το δωμάτιο της 
μικρής κυρίας του σπιτιού. Παιχνίδι, διασκέδαση και αποθήκη παιχνιδιών. Όλα μαζί 
στο  κρεβάτι  "lovely".  Σας  περιμένουμε  στον Άγιο  Αθανάσιο  Θεσσαλονίκης,  λίγα 
μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ "Extreme Dinosaurs - Shrink rap"
8:35:45-8:56:44 
Στη  σειρά  κινουμένων  σχεδίων  "Extreme  Dinosaurs"  πρωταγωνιστούν  ένας 
Tyrannosaurus, ένας Triceratops,  ένας Stegosaurus, και ένας Pteranodon, οι οποίοι 
μετασχηματίστηκαν  σε  σούπερ  πολεμιστές  από  έναν  εγκληματία  πολλαπλών 
διαστάσεων  (δια-γαλαξιακό),  επονομαζόμενο  Argor  Zardok.  Επαναστάτησαν 
εναντίον  του  εξωγήινου  εγκληματία  και  μάχονται  εναντίον  της  δεύτερης  ομάδας 
πολεμιστών του  Argor,  γνωστούς ως οι "Κακοί  Raptors".  Σταδιακά ο στόχος των 
Raptors είναι  να  προκαλέσουν  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία της Γης, γεγονός που θα κάνει τη ζωή στη Γη πιο άνετη για τα ερπετά. 
Η σειρά κινουμένων σχεδίων ήδη στους τίτλους αρχής παρουσιάζει βίαιες σκηνές με 
συγκρούσεις αποτρόπαιων φανταστικών τεράτων-δεινοσαύρων.
Υπόθεση επεισοδίου: Η Becky Scarwell δελεάζει τους δεινόσαυρους σε μια παγίδα, 
ελπίζοντας να τους μετατρέψει σε καθαρά δεδομένα, χρησιμοποιώντας μια παράξενη 
συσκευή, έτσι ώστε να μπορεί να τους μελετήσει με την ησυχία της. Το σχέδιό της 
πηγαίνει στραβά, όταν ο Bad Rap κάνει μια απροσδόκητη εμφάνιση και οι Raptors 
ψηφιοποιούνται αντί αυτών. Όταν οι ψηφιοποιημένοι Raptors ξεφεύγουν μέσω μιας 
γραμμής  modem,  χρησιμοποιούν  τη  νέα  ικανότητά  τους  να  κινούνται  μέσω 
υπολογιστών, για να επιφέρουν τον όλεθρο σε όλο τον κόσμο και οι Extreme Ones 
δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να φηφιοποιηθούν και οι ίδιοι και να τους κυνηγήσουν.
DVD 1o-Σάββατο 14.12.2013 - 2ο Αρχείο ώρα [09:00-10:00]
9:00:50- 9:01:29
Εκφωνήτρια:  "SALTAS"  έπιπλο!  Τα  έπιπλά μας  καλύπτουν  τις  επιθυμίες  και  τις 
ανάγκες  σας,  με  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  παιδικό  έπιπλο  και  προσφορές 
προσαρμοσμένες στις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Μαθαίνουμε, ακούγοντας 
προσεκτικά τους πελάτες μας και προσπαθούμε,  να προσφέρουμε ποιοτικά έπιπλα 
ελληνικής  κατασκευής  με  οικολογικά  υλικά.  Τώρα  πλέον  η  βασίλισσα  της 
οικογένειας  έχει  το δικό της παλάτι,  το κρεβάτι  "queen",  βγαλμένο από παραμύθι 
σχεδιάστηκε, για να προσφέρει στιγμές ξεγνοισιάς και παιχνιδιού. Σας περιμένουμε 
στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ "Ben 10 - The galactic enforcers"
9:02:30-9:24:27 
Οι  Galactic Enforcers είναι  μια  ομάδα  εξωγήινων  υπερηρώων  που  δρουν  ως 
προστάτες του γαλαξία. Αφού ήρθε στη Γη, για να συλάβει τους Sixsix και Vulkanus, 
ο αρχηγός τους, Ultimos δίνει στον Ben την ευκαιρία μιας τιμητικής συνεργασίας με 
το  γκρουπ  τους,  the Omnitrix ,  κάνοντά  τον  ήρωα-αντικαταστάτη.  ομάδας 
πολεμιστών του  Argor,  γνωστούς ως οι "Κακοί  Raptors".  Σταδιακά ο στόχος των 
Raptors είναι  να  προκαλέσουν  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία της Γης, γεγονός που θα κάνει τη ζωή στη Γη πιο άνετη για τα ερπετά.
Η σειρά κινουμένων σχεδίων ήδη στους τίτλους αρχής παρουσιάζει βίαιες σκηνές-
συγκρούσεις.
Υπόθεση  επεισοδίου:  Μια  σκουληκότρυπα  στο  διάστημα  ανοίγει  και  ένα  πλοίο 
ξεπετάγεται.  μια άλλη σκουληκότρυπα ανοίγει,  αλλά αυτή τη φορά, επιτίθεται στο 
πλοίο που προηγουμένως εμφανίστηκε. Ένας εξωγήινος επιτίθεται στο σκάφος από 
το  οποίο  δέχθηκε  επίθεση,  και  φαίνεται  ότι  κυνηγά  μια  ουσία  που  ονομάζεται 
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Στοιχείο X. Για να ολοκληρώσουν το μείγμα, Sixsix δείχνει μια προβολή όπου θα 
βρουν το επόμενο συστατικό: τη Γη.
Ένα  ασπρόμαυρο  καρτούν  εμφανίζεται  και  φαίνεται  να  επιδεικνύει  μια  επίθεση 
ρομπότ που ένας κακός γιατρός έχει διατάξει. Ένας ήρωας εμφανίζεται στη συνέχεια 
που παρπυσιάζεται ως Ultra Ben. Καθώς το πλήθος ζητωκραυγάζει για τη νίκη του, 
φαίνεται ότι ο Ultra Ben  δεν ήταν άλλος από τον Μπεν, που ονειροπωλούσε, ενώ 
διαβάζε ένα  graphic  novel.  Διακόπτεται  από τη Γκουέν,  που του επισημαίνει,  ότι 
κακώς κάθεται στην κορυφή ενός αγάλματος. Ο Ben φαίνεται βαριεστημένος και η 
Gwen απλά δεν μπορεί να καταλάβει, πώς ο Μπεν δεν μπορεί να εκτιμήσει ένα έργο 
τέχνης.  Καθώς  κατεβαίνει  τα  σκαλιά,  ένα  ξένο  σκάφος  πετά  μπροστά  του  και 
καταλαμβάνεται  από  ενθουσιασμό  Μπεν  αρχίζει  να  τον  ξεπεράσει.  Το  πλοίο 
προσγειώνεται στο δρόμο της πόλης και ο ίδιος μεγάλος, πορτοκαλί εξωγήινος, που 
ονομάζεται  Vulkanus,  βγαίνει  και  ρωτάει  το  πλήθος,  πού  μπορεί  να  βρει  το 
Bicenthium Alloy. Κανείς δεν φαίνεται να καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάει, έτσι η 
Vulkanus  συνάγει  το  συμπέρασμα,  ότι  προστατεύουν  ένα  τέτοιο  στοιχείο.  Η 
Vulkanus κάνει το έδαφος να σείεται και απειλεί τους ανθρώπους, ενώ ο Ben είναι 
έτοιμος για δράση, μεταμορφούμενος σε Four Arms.
'-  Αυτή  αντεπιτίθεται  και  τον  ρίχνει  σε  ένα  κοντινό  κτίριο.  Ο  Sixsix  πυροβολεί 
πυραύλους αλλά ο Four Arms τους ανακατευθύνει πίσω.  Ο Sixsix τους αποφεύγει, 
αλλά προσγειώνεται πάνω σε ένα φορτηγό. Αλλά πριν  ο Four Arms είναι σε θέση να 
επιτεθεί,  ο  Sixsix  απελευθερώνει  μια  κάψουλα,  η  οποία  του  προκαλεί  σοκ  και 
απενεργοποιεί προσωρινά τις λειτουργίες του σώματός του. Sixsix ετοιμάζεται πάλι 
να  πυροβολήσει  πυραύλους.  Πριν  ο  Sixsix  πυροβόλησει  έναν  πύραυλο,  τον 
σταματούν τρεις εξωγήινοι, οι οποίοι είναι οι Galactic Enforcers. Ο πρώτος είναι ο 
Synaptak, που φαίνεται να έχει ένα μεγάλο εγκέφαλο στο εσωτερικό και στην κορυφή 
του  στέκει  ένα  όργανο  παρόμοιο  με  ένα  χταπόδι.  Ο  δεύτερος  είναι  η  Tini,  ένα 
Tetramand - γυναίκα και τέλος, ο Ultimos, ο οποίος είναι ο ηγέτης της ομάδας. 
- Ο Últimos παραγγέλνει στους Sixsix και Vulkanus να παραδοθούν, αλλά ο Sixsix 
καταφέρνει  να  απελευθερώσει  μια  κάψουλα  flash  για  να  αποδράσει.  Καθώς  το 
σκάφος  ετοιμάζεται  να  φύγει,  καταφέρει  ένα  δυνατό  πλήγμα  στις  στήλες  ενός 
κοντινού  κτιρίου.  Ευτυχώς,  ο  Four  Arms  και  η  Tini  καταφέρνουν  να  το 
συγκρατήσουν στη θέση του, πριν καταρρεύσει η στέγη. Ο Synaptak χρησιμοποιεί 
την τηλεκίνησή του, για να το κρατήσει στη θέση του, ενώ ο Ultimos χρησιμοποιεί 
θερμική  όραση  για  να   ενώσει  ξανά  τους  κίονες. 
- Ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως ο Ben είναι ένα μικρό παιδί και μεταφέρονται σε ένα 
διαστημικό όχημα με τηλεκίνηση, για να συζητήσουν τα διάφορα θέματα. Φαίνεται 
ότι οι Sixsix και Vulkanus είχαν προσληφθεί για να κλέψουν το Element X. Όταν 
συνδυαστεί με την ένωση Bicenthium κράμα, αυτό θα δημιουργήσει  μια τεράστια 
έκρηξη, η οποία μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο ηλιακό σύστημα. Στέλνουν 
παρατηρητές για να βρουν τους Sixsix και Vulkanus. Ο Ultimos δείχνει στον Ben ένα 
τεράστιο βιβλίο και του λέει ότι είναι ο κώδικας γαλαξιακής συμπεριφοράς.  Ο Ben 
είναι  απολύτως  αποσβολωμένος  ,  ενώ  ένας  συναγερμός  τότε  ακούγεται, 
επισημαίνοντας ότι οι παρατηρητές βρήκαν τους Sixsix και Vulkanus σε ένα ορυχείο 
να ψάχνουν για σιδηρομετάλλευμα.
9:34:02-9:34:46
Εκφωνήτρια:  "SALTAS"  έπιπλο!  Τα  έπιπλά μας  καλύπτουν  τις  επιθυμίες  και  τις 
ανάγκες  σας,  με  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  παιδικό  έπιπλο  και  προσφορές 
προσαρμοσμένες στις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Μαθαίνουμε, ακούγοντας 
προσεκτικά τους πελάτες μας και προσπαθούμε,  να προσφέρουμε ποιοτικά έπιπλα 
ελληνικής κατασκευής με οικολογικά υλικά. Τώρα για τους λάτρεις της φύσης και 
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της μητέρας γης δημιουργήσαμε ένα παιδικό κρεβάτι σε αποχρώσεις εμπνευσμένες 
από τη φύση,  για να χαλαρώνουν τις  αισθήσεις  και  να επιτρέπουν στα παιδιά να 
ονειρεύονται με αχαλίνωτη φαντασία τις καθημερινές τους εξορμήσεις στο σχολείο 
και στο σπίτι. Σας περιμένουμε στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις λεπτά 
από το κέντρο της πόλης
DVD 1o-Σάββατο 14.12.2013 - 3ο Αρχείο ώρα [10:00-11:00]
10:03:57-10:05:23
"ΕΥ CLUB" κάρτα υγείας με τη Νανά Παλαιτσάκη    
Η δημοσιογράφος Νανά Παλαιτσάκη εκφωνεί:  Κυρίες και  κύριοι,  διακόπτουμε το 
πρόγραμμά μας, για να σας μεταώσουμε τα πολύ καλά νέα στο χώρο της υγείας μετά 
από  μεγάλη  και  αποκλειστική  έρευνα.  Πρόσβαση  σε  περισσότερους  από  1000 
γιατρούς  στα  μεγαλύτερα  διαγνωστικά  κέντρα  και  κλινικές  της  χώρας  για  όλους. 
Χωρίς παραπεμπτικά, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ταλαιπωρία! Με την καρτα υγείας 
"ΕΥ CLUB" έχετε:
- Έκπτωση έως 80% σε όλες τις εξετάσεις
- Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
- Δωρεάν κιλινική εξέταση στα επείγοντα περιστατικά και στα επείγοντα παιδιατρικά
- Γιατρό και νοσοκόμα στο σπίτι
- 24ωρη γραμμή άμεσης υποστήριξης 23 1500 1500
Η κάρτα  υγείας  καλύπτει  μια  ολόκληρη  τετραμελή  οικογένεια  μόνο  με  150€  το 
χρόνο! Τηλεφωνήστε μας στο 23 1500 1500 ή επισκεφτείτε μας στο νέο μας site: 
2315001500.gr!  Τώρα  οι  παροχές  υγείας  δεν  είναι  προνόμιο  για  λίγους,  αλλά 
δικαίωμα όλων μας.  Θα είμαι  δίπλα σας,  για να σας ενημερώνω για ό,τι  νεότερο 
σχετικά με το μεγάλο αυτό θέμα. Στην υγειά μας!
Λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥ CLUB.
Κυλιόμενη  λεζάντα  εξίσου  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  αναγράφει: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 7  ΗΜΕΡΩΝ -  ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1000 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ  -  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ - 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 23 1500 1500 (πανελλαδική 
χρέωση) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 967/13
10:06:38-10:29:31
Σειρά "Power Rangers Jungle Fury-WELCOME TO THE JUNGLE II"
Υπόθεση επεισοδίου: Ο  Casey μεταμορφώνεται σε  Red Ranger και νικά το  Rinshi. 
Συμμάχεται με τους Yellow και Blue Rangers στη μάχη. Ο Mantor αναπτύσσεται στη 
μεγάλη του μορφή. Το πνεύμα του Master Mao βοηθά τους Rangers. 
Ενώ η Camille δίνει αναφορά στον Dai Shi, οι Casey, Theo, και Lily δίνουν αναφορά 
στον RJ, που δεν θα τους εκπαιδεύσει, μέχρι να είναι έτοιμοι. Ο Mantor αποκαλύπτει 
το σχέδιό του στην  Camille. Ο  RJ εκαπιδεύει τους εφήβους στα νέα τους όπλα. Ο 
Casey δυσκολεύεται με την εκπαίδευση. Ο Theo παίρνει το μάθημά του στην ομαδική 
συνεργασία. Η Camille εμποτίζει τον Rinshi με περισσότερη δύναμη. Ο RJ μαθαίνει 
περισσότερα για τη Fran. Αφού ο Theo κοροϊδεύει τον Casey's για τις αποτυχημένες 
του προσπάθειες, να χρησιμοποιήσει τα nunchuks, η Lily του υπενθυμίζει την πρώτη 
του εκπαίδευση. Ο Theo εκπαιδεύει τον Casey, που βελτιώνεται γρήγορα. Τα αγόρια 
καλούνται στη δράση. Έγινε επίθεση στο φράγμα. Οι έφηβοι μπαίνουν στη σκηνή και 
συναντούν την  Camille. Μεταμορφώνονται και πολεμούν τους  Rinshis. Οι  Rangers 
χρησιμοποιούν τα όπλα τους εναντίον των Rinshi. Ο RJ εκπαιδεύει τους Rangers στο 
πώς  να  διοχετεύουν  το  ζωικό  πνεύμα  τους.  Τα  ζωικά  πνεύματα  ενώνονται  στην 
Jungle Pride Megazord.  Η  Camille και  ο  Fly Commentator,  Flit,  διευθύνουν  την 
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πάλη. Ο Megazord νικά το Mantor. Η Camille καταπίνει τη Fly. Ο Casey εκπαιδεύει 
τον Theo στο να φτιάχνει πίτσα. Η Lily και ο RJ μιλούν για τον Dai Shi.
10:36:37-10:58:33
Στο RV, ο Ben και η Gwen καυγαδίζουν για το ποιος θα γιορτάσει τα γενέθλιά του 
εκείνη τη μέρα.  Η Gwen επιμένει, ότι πρέπει να γιορτάσουν τα δικά της γενέθλια, 
καθώς έχει κάνει όλες τις προετοιμασίες και δίνει μια πρόσκληση στον Ben, ο οποίος 
την πετά και συνεχίζει να ξύνει το πόδι του. Ο παππούς Max επιμένει, ότι πρέπει να 
γιορτάσουν τα γενέθλιά τους την ίδια μέρα μαζί, όπως κάνουν κάθε χρόνο και δίνει 
στον Ben μια σκόνη για τους μύκητες των ποδιών. 
Καθώς ο Max είναι αποσπασμένος από τις κουβέντες των παιδιών δεν προσέχει και 
παραλίγο να χτυπήσει με το αμάξι ένα παιδί, που φαίνεται, οτι προσπαθεί να τους 
ειδοποιήσει για κάτι και πέφτοντας από το χτύπημα του αμαξιού κινδυνεύει να πέσει 
στον  γκρεμό.  Μόλις  και  μετά  βίας  κρέμεται  από  ένα  κλαδί,  όταν  ο  Ben 
μεταμορφώνεται σε Cannonbolt και καταφέρνει να σώσει το παιδί, το οποίο στη θέα 
του Cannonbolt λιποθυμά. Το όνομά του είναι Gilbert και από ό,τι φαίνεται πρέπει να 
είναι κατασκηνωτής από το Camp Opinicon. Βρίσκουν ένα περίεργο κόκκινο σημάδι 
στο μπράτσο του και ο Max επιμένει να τον πάνε στην κατασκήνωση, όπου πρέπει να 
υπάρχει και νοσοκόμα. Πηγαίνουν στην κατασκήνωση, όπου βρίσουν τα πάντα σε 
χάλια κατάσταση και το φαγητό ακόμη ζεστό, σαν κάποιος μόλις τώρα να έχει φύγει. 
Στον εγκαταλελειμμένο αυτό χώρο ο Ben πεινασμένος τρώει μια μακαρονάδα, όταν 
σβήνουν τα φώτα. Αλλά ο Max ειναι πάντα προετοιμασμένος και έχει φακό. Στον 
εξίσου  εγκαταλελειμμένο  χώρο της  κουζίνας  βρίσκουν  δύο δίδυμα  κρυμμένα,  τις 
Andy και Mandy. Φαίνονται φοβισμένα από κάτι και ο Max προτείνει να τα πάρει 
μαζί του στην πόλη, για να βρουν περισσότερες πληροφορίες. 
Όμως όταν επιχειρεί να βάλει το αμάξι μπροστά, φαίνεται ότι έχει βλάβη και μόλις 
ανοίγει το καπώ μια σειρά από πράσινους μύκητες έχουν πλημμυρίσει τη μηχανή. 
Έτσι πρέπει να παραμείνουν στην καμπίνα για καταφύγιο. 
Ο Max πηγαίνει στην κουζίνα, να φτιάξει κάτι στα παιδιά να φάνε. Ακούγεται ένας 
περίεργος θόρυβος από την κουζίνα και ο Ben πηγαίνει να δει, αν ο παππούς είναι  
καλά.  Με τη μορφή μια μυρωδιά τον οδηγεί  σε ένα δάσος γεμάτο μανιτάρια και  
άλλους μύκητες και καθώς κοιτάει για ίχνη του παππού πέφτει σε ένα βάραθρο βαθύ, 
όπου  τον  αρπάζουν  γιγαντιαία  πόδια  χταποδιών.  Εκεί  βρίσκει  τον  παππού  και 
μεταμορφώνεται πάλι σε Ben. Εξωγήινα μανιτάρια τον κυνηγούν και ενώ προσπαθεί 
να αμυνθεί με μια μπουλντόζα που βρίσκει πιο πάνω, τη χάνει και αυτή όταν την 
πνίγουν τα μαντάρια.  Γυρίζει  πίσω στην κατασκήνωση που έχει  κατακλυστεί  από 
τους  μύκητες  και  ενημερώνει  τους  άλλους  ότι  απήγαγαν  τον  παππού.  Δτστυχώς 
εγκλωβίζεται μέσα στην καλύβα της κατασκήνωσης. Ο Gilbert εξηγεί, πως ο μόνος 
τρόπος να γλιτώσουν από τα μανιτάρια είναι να σκοτώσουν τον εγκέφαλό τους. Ο 
Ben  μεταμορφώνεται  σε  XLR8  και  αναζητεί  τον  παππού  στην  περιοχή  με  τα 
μανιτάρια. Πίσω στην κατασκήνωση ένα γιγαντιαίο μανιτάρι καταφέρνει να πιάσει τα 
δίδυμα, αλλά τα σώζει η Gwen με ένα τόξο και βέλη. Ωστόσο τα παιδιά παραμένουν 
σε κίνδυνο, καθώς έρχονται όλο και περισσότερα μανιτάρια. Εν τω μεταξύ ο XLR8 
βρίκσει  τον  παππού  ανάμεσα  σε  πλοκάμια  γιγάντια  φυλακισμένο,  αλλά  στην 
προσάθειά του να τον απελευθερώσει μετατρέπεται σε Ben και τελικά βρίσκεται και 
ο ίδιος παγιδευμένος. Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν καταφύγιο, ενώ ο Ben και ο 
Max παλεύουν  να  βγουν  από  τη  σπηλιά.  Ο Ben  προσπαθεί  να  ενεργοποιήσει  το 
Omnitrix,  και  όταν  το  καταφέρνει,  μεταμορφώνεται  σε  ένα  εξωγήινο  φυτό  με  το 
όνομα Wildvine, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί από τα σφυκτικά πλοκάμια και να 
απελευθερώσει και τον Max. Μέσα στη σπηλιά ο ο Ben και ο Max αντιμετωπίζουν το 
Mycelium. Τα παιδιά προσπαθούν να ξεφύγουν απο τα μανιτάρια.
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Εν τω μεταξύ ο Wildvine συνεχίζει να μάχεται εναντίον του γιγάντιου Mycelium, το 
οποίο του εξηγεί, ότι ακόμα και αν το σκοτώσει, τα σπόρια του μπορεί να απλωθούν 
σε όλο τον κόσμο. Ο  Ben τότε παίρνει τη σκόνη για τους μύκητες από το αθλητικό  
του παπούτσι, τη ρίχενι στο στόμα του Mycelium και το εςξολοθρεύει.  Χωρίς τον 
έλεγχο του Mycelium τα μανιτάρια πεθαίνουν. Ο Ben και η Gwen συμφιλιώνονται 
και  αναγνωρίζουν  τη  σημασία  της  ομαδικότητας,  ενώ  ο  παππούς  τους  λέει,  ότι 
μπορούν να φτιάξουν μαζί πίτσα με μανιτάρια.
DVD 1o-Σάββατο 14.12.2013 - 4ο Αρχείο ώρα [11:00-12:00]
Σειρά "Power Rangers Jungle Fury- SIGH OF THE TIGER""
Υπόθεση  επεισοδίου:  Ο  Dai Shi προκαλεί  τους  Rinshi για  να  βρει  τον  επόμενο 
αξιόλογο πολεμιστή. Χρησιμοποιώντας τη Black Lion τεχνική του τους νικά όλους. 
Πίσω στο JKP, ο RJ εκπαιδεύει τους Lily και Casey. 
Η  Camille επιτίθεται  και  οι  Rangers κατευθύνονται  στην  πόλη  για  να  την 
αντιμετωπίσουν. Η  Camille πολεμά το  Red Ranger και τον προσβάλλει φεύγοντας 
νικήτρια. Ο Casey κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία τους και ζητά από τον 
RJ περισσότερη εκπαίδευση. Ο RJ του αναθέτει να επισκευάσει την αγαπημένη του 
καρέκλα, κάτι που εκνευρίζει τον Casey. 
Η  Camille προετοιμάζει τον επόμενο πολεμιστή. Ο  Casey ζητά άλλο καθήκον και 
καταλήγει να καθαρίζει το χαλάκι της γιόγκα. 
Η  Camille και  οι  Rinshis επιτίθενται  και οι  Rangers απελευθερώνουν τα πεύματά 
τους και τους νικούν. Ο Rinshi αποκαλύπτει την πραγματική του μορφή,  Buffalord, 
και  επιτίθεται  στους  Rangers.  Ο  Red Ranger ηττάται  εύκολα.  Ο  Casey απαιτεί 
περισσότερη εκπαίδευση. Οι Theo και Lily μεταμορφώνονται και αντιμετωπίζουν το 
Buffalord.  Ο  Casey αγανακτισμένοα  από  το  να  κάνει  τις  αγγαρείες  του  RJ's τον 
προκαλεί,  αλλά  στο  τέλος  κατανοεί  τις  τεχνικές  διδασκαλίας  του.  Με  τη  νέα 
εκπαίδευση ο  Red Ranger χρησιμοποιεί κάθε τεχνική, για να νικήσει το τέρας. Το 
τέρς  μεγαλώνει  και  οι  Rangers χρησιμοποιούν  τα  πνεύματά  τους,  για  να  του 
επιβληθούν. Ο Flit διευθύνει τη μάχη με το Jungle Pride Megazord και το τέρας. Ο 
Megazord χρησιμοποιεί  μια  νέα  τεχνική  και  νικά  το  Buffalord.  Οι  έφηβοι 
κατευθύνονται πίσω στην πιτσαρία.
DVD 2o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] - 5 Αρχείο ώρα [1200-1300]
12:03:35-12:24:34 μ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ "Extreme Dinosaurs - Shrink rap" 
Στη  σειρά  κινουμένων  σχεδίων  "Extreme  Dinosaurs"  πρωταγωνιστούν  ένας 
Tyrannosaurus, ένας Triceratops,  ένας Stegosaurus, και ένας Pteranodon, οι οποίοι 
μετασχηματίστηκαν  σε  σούπερ  πολεμιστές  από  έναν  εγκληματία  πολλαπλών 
διαστάσεων  (δια-γαλαξιακό),  επονομαζόμενο  Argor  Zardok.  Επαναστάτησαν 
εναντίον  του  εξωγήινου  εγκληματία  και  μάχονται  εναντίον  της  δεύτερης  ομάδας 
πολεμιστών του  Argor,  γνωστούς ως οι "Κακοί  Raptors".  Σταδιακά ο στόχος των 
Raptors είναι  να  προκαλέσουν  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία της Γης, γεγονός που θα κάνει τη ζωή στη Γη πιο άνετη για τα ερπετά.
Η σειρά κινουμένων σχεδίων ήδη στους τίτλους αρχής παρουσιάζει βίαιες σκηνές με 
συγκρούσεις αποτρόπαιων φανταστικών τεράτων-δεινοσαύρων.
Υπόθεση επεισοδίου: Η Becky Scarwell δελεάζει τους δεινόσαυρους σε μια παγίδα, 
ελπίζοντας να τους μετατρέψει σε καθαρά δεδομένα, χρησιμοποιώντας μια παράξενη 
συσκευή, έτσι ώστε να μπορεί να τους μελετήσει με την ησυχία της. Το σχέδιό της 
πηγαίνει στραβά, όταν ο Bad Rap κάνει μια απροσδόκητη εμφάνιση και οι Raptors 
ψηφιοποιούνται αντί αυτών. Όταν οι ψηφιοποιημένοι Raptors ξεφεύγουν μέσω μιας 
γραμμής  modem,  χρησιμοποιούν  τη  νέα  ικανότητά  τους  να  κινούνται  μέσω 
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υπολογιστών, για να επιφέρουν τον όλεθρο σε όλο τον κόσμο και οι Extreme Ones 
δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να φηφιοποιηθούν και οι ίδιοι και να τους κυνηγήσουν.
DVD 2o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] – 6ο Αρχείο ώρα [1300-1400]
1:35:57- 13:56:56
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ "Extreme Dinosaurs - Shrink rap" 
Επανάληψη επεισοδίου χωρίς σχετική σήμανση [Ε]. Το επεισόδιο προβλήθηκε επίσης 
ήδη δύο φορές από το χρονικό σημείο [8:35:45] έως το χρονικό σημείο [8:56:44], 
καθώς και από το χρονικό σημείο [12:03:35] έως το χρονικό σημείο [12:24:34] του 
Σαββάτου 14.12.2013.
Στη  σειρά  κινουμένων  σχεδίων  "Extreme  Dinosaurs"  πρωταγωνιστούν  ένας 
Tyrannosaurus, ένας Triceratops,  ένας Stegosaurus, και ένας Pteranodon, οι οποίοι 
μετασχηματίστηκαν  σε  σούπερ  πολεμιστές  από  έναν  εγκληματία  πολλαπλών 
διαστάσεων  (δια-γαλαξιακό),  επονομαζόμενο  Argor  Zardok.  Επαναστάτησαν 
εναντίον  του  εξωγήινου  εγκληματία  και  μάχονται  εναντίον  της  δεύτερης  ομάδας 
πολεμιστών του Argor,  γνωστούς  ως οι "Κακοί  Raptors".  Σταδιακά ο στόχος των 
Raptors  είναι  να  προκαλέσουν  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία της Γης, γεγονός που θα κάνει τη ζωή στη Γη πιο άνετη για τα ερπετά. 
Η σειρά κινουμένων σχεδίων ήδη στους τίτλους αρχής παρουσιάζει βίαιες σκηνές με 
συγκρούσεις αποτρόπαιων φανταστικών τεράτων-δεινοσαύρων.
Υπόθεση επεισοδίου: Η Becky Scarwell δελεάζει τους δεινόσαυρους σε μια παγίδα, 
ελπίζοντας να τους μετατρέψει σε καθαρά δεδομένα, χρησιμοποιώντας μια παράξενη 
συσκευή, έτσι ώστε να μπορεί να τους μελετήσει με την ησυχία της. Το σχέδιό της 
πηγαίνει στραβά, όταν ο Bad Rap κάνει μια απροσδόκητη εμφάνιση και οι Raptors 
ψηφιοποιούνται αντί αυτών. Όταν οι ψηφιοποιημένοι Raptors ξεφεύγουν μέσω μιας 
γραμμής  modem,  χρησιμοποιούν  τη  νέα  ικανότητά  τους  να  κινούνται  μέσω 
υπολογιστών, για να επιφέρουν τον όλεθρο σε όλο τον κόσμο και οι Extreme Ones 
δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να φηφιοποιηθούν και οι ίδιοι και να τους κυνηγήσουν.
DVD 3o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] – 9ο Αρχείο ώρα [1600-1700]
16:15:57-16:16:34
Εκπομπή μαγειρικής "Ταξιδεύοντας με την κουζίνα"
Από το χρονικό σημείο [16:15:57] έως το χρονικό σημείο [16:16:34] προβάλλονται 
πλάνα του ξενοδοχείου "elpida resort",  τόσο από τον εξωτερικό,  όσο και από τον 
εξωτερικό του χώρο.
Εξίσου  από  το  χρονικό  σημείο  [16:28:35]  έως  το  χρονικό  σημείο  [16:28:35] 
προβάλλονται  εκ νέου πλάνα από την τραπεζαρία του εστιατορίου κι ακολουθούν 
πλάνα από τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου, τόσο εσωτερικών χώρων όσο 
και εξωτερικών χώρων, όπως από την πισίνα, το καθιστικό κι άλλα.
DVD 3o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] – 10ο Αρχείο ώρα [1700-1800]
17:20:22- 17:28:31
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (διαφημιστικό διάλειμμα σύμφωνα με το Νίκο Κωνσταντινίδη)       
Προϊόντα που διαφημίζονται και σχετίζονται με την υγεία του ατόμου: 
- Τσάι για όλες τις αρρώστειες 
- Γκότζι-μπέρι (καθαρίζει από τοξίνες συκώτι, νεφρά, μάτια) 
- Μηλόξυδο κατά της παχυσαρκίας 
- Το θαύμα της Stevia με τα 85 όπλα για την υγεία (ομαλοποιεί το ζάχαρο στο αίμα, 
πολεμά τη χοληστερίνη και τις τοξίνες, βοηθά στο αδυνάτισμα) 
-Κόκκινα φύκια Cua κατά του λίπους 
-Υαλουρονικό οξύ σε πόσιμο είδος (για αρθρώσεις- πόνους - αρθριτικά -γήρανση 
οστών) 
- Osteophytum σε τζελ-κρέμα από αγριοκάστανο, γλυκόριζο, αιθέρια έλαια και τη 
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σφραγίδα του Σολομώντα (τέλος οι πόνοι στις αρθρώσεις- για μυς, χτυπήματα, 
ορθοπεδικά) 
-Osteophytum σε χάπια (για χονδρο- κλειδώσεις) 
- Κολλαγόνο για την υγεία του σώματος 
-Tamboslim (κόβει το κάπνισμα- την εξάρτηση από νικοτίνη) 
-  Cream Rodopy - Το θαύμα της Ροδόπης (για εκζέματα- ψωρίαση- ραγισμένα 
πόδια-χέρια- μυκητολογικές ασθένειες- τριχόπτωση- αιμορροϊδες 
- Το Kamagra είναι ασύγκριτο και πανίσχυρο στη στύση, διάρκεια και είναι κατά της 
πρόωρης εκσπερμάτωσης 
- Maximum sexual stimulant για μέγιστη σεξουαλική δύναμη 
17:45:40- 17:46:35
Στο χρονικό σημείο [17:45:10] ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει: "Εγώ τα έλεγα, εγώ τα 
έγραφα στα βιβλία μου. Για αυτό λέω, ζητήστε τον κατάλογο των εκατό βιβλίων που 
έχω  γράψει.  Εκατό  βιβλία,  αγαπητοί  φίλοι,  έχω  γράψει.  "Πώς  μας  σέρνουν  πιο 
γρήγορα στο θάνατο", τρώμε θάνατο", "Αεροψεκασμοί". Ζητήστε τον κατάλογο με 
τα εκατό βιβλία που έχω γράψει! Για να μάθετε την αλήθεια, για να μάθετε, το τι 
έρχεται, το τι μας περιμένει."
Στο χρονικό σημείο [17:45:40] ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει: "Και κλείνοντας την 
εκπομπή θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο κι αδερφό, τον Αντώνη τον 
Κανάκη, το Σερβετά και την άλλη παρέα από το "Ράδιο Αρβύλα" και προτείνω σε 
όλους τους φίλους της εκπομπής μας, να παρακολουθείτε τον αδερφό μου και φίλο 
μου,  τον  Αντώνη  τον  Κανάκη,  το  παλικάρι  αυτό,  ο  οποίος  -μπράβο  του-  απ'  τη 
Θεσσαλονίκη έχει τρελάνει όλη την Ελλάδα με την παρέα του και τον κύριο Σερβετά 
και  τα  άλλα τα  παιδιά  και  τα  παιδιά  που  εργάζονται  στο  μοντάζ,  στη  ροή,  τους 
καμέραμαν  και  το σκηνοθέτη  κι  όλους.  Μπράβο στα  παλικάρια  αυτά που απ'  τη 
Θεσσαλονίκη κατέκτησαν την τηλεθέαση και πραγματικά κριτικάρουν και δίνουνε 
μια πάρα πολύ ωφέλιμη, ζωντανή, δυνατή και παραδειγματική εκπομπή. Γεια σου 
Αντώνη! Φίλες και φίλοι, σ' αυτό το σημείο δείτε τα διαφημιστικά μηνύματα!"
17:46:35- 17:59:59
Προϊόντα που διαφημίζονται και σχετίζονται με την υγεία του ατόμου: 
- Τσάι για όλες τις αρρώστειες 
- Φυσικό εμβόλιο σε χάπια για το ανοσοποιητικό "Forte" (δύναμη προστασίας 
απέναντι σε ιούς, γρίπη, ασθένειες, ιογενείς λοιμώξεις, αναπνευστικά) 
- "Bronxal" για οξεία και χρόνια βρογχίτιδα 
- Ελιξίριο της ζωής από σαλιγκάρι κατά των λοιμώξεων και μικροβίων 
- Το Kamagra είναι ασύγκριτο και πανίσχυρο στη στύση, διάρκεια και είναι κατά της 
πρόωρης εκσπερμάτωσης 
- Maximum sexual stimulant για μέγιστη σεξουαλική δύναμη
- Γκότζι-μπέρι (καθαρίζει από τοξίνες συκώτι, νεφρά, μάτια) 
- Μηλόξυδο κατά της παχυσαρκίας 
- "Zarsenia" για γρήγορο υγιεινό αδυνάτισμα με δώρο την "Παγκόσμια συνταγή 
αδυνατίσματος" 
- Κόκκινα φύκια Cua κατά του λίπους 
- Το θαύμα της Stevia με τα 85 όπλα για την υγεία (ομαλοποιεί το ζάχαρο στο αίμα, 
πολεμά τη χοληστερίνη και τις τοξίνες, βοηθά στο αδυνάτισμα) 
-Υαλουρονικό οξύ σε πόσιμο είδος (για αρθρώσεις- πόνους - αρθριτικά -γήρανση 
οστών) 
- Κολλαγόνο για την υγεία του σώματος 
- "Ginko - Biloba" (για εγκεφαλικά, Αλτσχάϊμερ-κυκλοφορικό) 
- Tamboslim (κόβει το κάπνισμα- την εξάρτηση από νικοτίνη) 
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- Cream Rodopy - Το θαύμα της Ροδόπης (για εκζέματα- ψωρίαση- ραγισμένα πόδια-
χέρια- μυκητολογικές ασθένειες- τριχόπτωση- αιμορροϊδες 
- "Ucerine" (αντιμετωπίζει παθήσεις στομάχου-οισοφάγου) 
- "Castrinoim" κατά κολίτιδας, αερίων, δυσκοιλιότητας 
- "Fito Gastroton" για όλα τα γαστρεντερικά προβλήματα 
- "Helix&Flexy" φυσικό εκχύλισμα σαλιγκαριών (Το Νο1 για οστά-αρθρώσεις-
κλειδώσεις) 
- Osteophytum σε τζελ-κρέμα από αγριοκάστανο, γλυκόριζο, αιθέρια έλαια και τη 
σφραγίδα του Σολομώντα (τέλος οι πόνοι στις αρθρώσεις- για μυς, χτυπήματα, 
ορθοπεδικά)             
-Osteophytum σε χάπια (για χονδρο- κλειδώσεις) 
- "Favio" βιταμίνες κατά του διαβήτη 
- Το Kamagra είναι ασύγκριτο και πανίσχυρο στη στύση, διάρκεια και είναι κατά της 
πρόωρης εκσπερμάτωσης.
DVD 3o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] – 11ο Αρχείο ώρα [1800-1900]
18:00:00- 18:06:08
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (διαφημιστικό διάλειμμα σύμφωνα με το Νίκο Κωνσταντινίδη) 
(συνέχεια)
- Το Kamagra είναι ασύγκριτο και πανίσχυρο στη στύση, διάρκεια και είναι κατά της 
πρόωρης εκσπερμάτωσης  (συνέχεια) 
- Maximum sexual stimulant για μέγιστη σεξουαλική δύναμη 
- "Dermophyt" για ψωρίαση, δερματικές παθήσεις, εκζέματα, απώλεια μαλλιών, 
αλλεργίες, αναγέννηση δέρματος 
- "Prostatine" για προστατίτιδα, προστάτη, προβλήματα ούρησης, βελτιώνει τη 
σεξουαλική επαφή 
- Κρέμες προσώπου, μύτης και λαιμού 
- "Noni Care" καλλυντικά προσώπου-σώματος 
- "Deba intensive" κρέμες μπότοξ κατά της γήρανσης 
- Θαυματουργό έμπλαστρο Κινόκι" καθαρίζει τον οργανισμό, όσο κοιμάστε.   
18:08:18- 18:12:25
ΕΥ CLUB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η  διαφήμιση  ξεκινά  με  την  καρτέλα  που  αναγράφει: 
«ΕΥ  CLUB  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  -  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ  ΜΗΝΥΜΑ»  και 
συνεχίζεται με τη δημοσιογράφο Νανά Παλαιτσάκη να αναγγέλλει:  Φίλες και φίλοι, 
ήρθε η ώρα να ξεχάσουμε τις μειώσει των παροχών υγείας και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης,  την  ταλαιπωρία,  τις  καθυστερήσεις  και  τις  λίστες  αναμονής  με  την 
κάρτα  υγείας  "ΕΥCLUΒ".  Μαζί  μας  ο  κύριος  Παπουτσόπουλος  που  θα  μας 
ενημερώσει,  πώς  η  κάρτα  υγείας  "ΕΥCLUΒ"  μας  προσφέρει  πρόσβαση  σε 
αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας σε πάνω από 1000 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και 
στα  μεγαλύτερα  διαγνωστικά  κέντρα  και  κλινικές  της  χώρας. 
Ακολουθεί  συζήτηση  με  τον  κύριο  Παπουτσόπουλο  για  τις  παροχές  της  κάρτας 
υγείας "ΕΥCLUΒ. Επισημαίνεται, ότι στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης προβάλλεται 
σταθερά παράθυρο που αναγράφει, ότι πρόκειται για διαφημιστικό διάλειμμα από το 
χρονικό σημείο [18:08:20] μέχρι το χρονικό σημείο [18:10:13] και από το χρονικό 
σημείο  [18:12:13]  μέχρι  το  χρονικό  σημείο  [18:12:20],  ενώ  στο  κάτω μέρος  της 
οθόνης κυλιόμενη λεζάντα αναγράφει: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ  7  ΗΜΕΡΩΝ   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 697113        
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Επίσης  σταθερή  λεζάντα  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  αναγράφει: 
ΥΓΕΙΑ  ΜΕ  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ,  23  1500  1500  www.eyclub.gr, 
www.2315001500.gr
18:12:25-18:21:21
Η  δημοσιογράφος  Νανά  Παλαιτσάκη  συζητά  και  δηλώνει: 
Νανά Παλαιτσάκη:  Ως δημοσιογράφος ήθελα να ψάξω πάρα πολύ καλά και να δω, τι 
προσφέρει  το  "ΕΥCLUΒ".  Να  πω  για  όσους  μας  βλέπουνε  πρώτη  φορά,  ότι  το 
"ΕΥCLUΒ", η οικογενειακή κάρτα "ΕΥCLUΒ" εξασφαλίζει καταρχάς δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια. 
Μεϊμάρης:  Πάνω απ' όλα.
Νανά  Παλαιτσάκη:  Πρόληψη σε  εξαιρετικά  ποιοτικές  εξετάσεις,  σωστά;  Για  μία 
τετραμελή  οιογένεια  όλο  το  χρόνο  με  πόσα  χρήματα,  κύριε  Μεϊμάρη; 
Μεϊμάρης:   Με  150€  το  χρόνο  ένα  αντρόγυνο  -που  η  ατομική  κάρτα,  να  το 
διευκρινίσω, είναι στα 100€ για όλο το χρόνο- κάνουμε μια ειδική προσφορά για ένα 
αντρόγυνο στα 150€ για όλο το χρόνο, να έχει μια πλήρη κάλυψη και πάνω απ' όλα 
να  'χει  με  τα  αρχικά  γράμματα  της  κάρτας  "ΕΥ"  εξασφάλιση 
υγείας.  .................................. 
Συνεχίζεται η συζήτηση με τον κύριο Μεϊμάρη για τις παροχές της κάρτας υγείας 
"ΕΥCLUΒ". 
18:21:21- 18:25:28
Επαναλαμβάνονται τα παραπάνω (από 18:12:25 έως 18:21:21).
DVD 3o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] – 12ο Αρχείο ώρα [1900-2000]
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ - "Ben 10 - Ultimate weapon" 
19:53:30-20:00:00
Υπόθεση  επεισοδίου:  Κάπου  στο  Τέξας  άνθρωποι  εργάζονται  αναζητώντας 
πετρέλαιο. Ένας σεισμός δημιουργεί τεράστιο ρήγμα στην περιοχή και ξεπηδά ένας 
στρόβιλος από φωτιά που αποκαλύπτει μια μυστηριώδη μάσκα μπροστά στα μάτια 
τους. Ο παππούς Max αναγνωρίζει τη μάσκα ως "The Mask of Ah Puch', η οποία 
λειτουργεί ως το κλειδί για το πιο καταστροφικό όπλο όλων των εποχών "το ξίφος 
του Ek Chuaj. Ο Ek Chuaj είναι ο θεός του πολέμου των Μάγια και το ξίφος του 
φημολογείται, ότι μπορεί να εξαφανίσει στιγμιαία μια ολόκληρη πόλη, τόσο ισχυρό 
που μπορεί να ελέγξει τη μοίρα της ανθρωπότητας. Καταφθάνουν στην περοχή όπου 
εμφανίστηκε η μάσκα και ο Ben μεταμορφώνεται σε εξωγήινο το "Grey Matter" και 
μπαίνει μέσα στο κτίριο, όπου προς έκπληξή του τον υποδέχονται δύο άγρια σκυλιά. 
Τους ξεφεύγει και ανοίγει την πόρτα στο Max και στη Gwen. Όλοι μαζί προχωρούν 
και βρίσκουν τη μάσκα του Ah Puch, όταν βήματα ακούγονται στο χώρο. Είναι ο 
Enoch,  ο  οποίος  επίσης  ψάχνει  για  τη  μάσκα.  Πριν  οι  Tennysons  και  οι  Forever 
Knights να έρθουν στα χέρια, ένας φύλακας εισέρχεται στο χώρο και τους αποσπά 
την προσοχή.  .........
DVD 3o-Σάββατο 14.12.2013 ώρα [12:00-16:00] – 13ο Αρχείο ώρα [2000-2100]
20:00:00- 20:15:19
Υπόθεση επεισοδίου: ... Ο μεταμορφωμένος Ben κατορθώνει να εξουδετερώσει τον 
Enoch, ώστε οι Max και Gwen καταφέρνουν να ξεφύγουν με τη μάσκα. Ωστόσο ο 
Grey Matter κινδυνεύει να τον ρίξουν σε έναν καταστροφέα χαρτιού. Παλεύει για τη 
ζωή του,  ενώ οι  κακοί  κυνηγούν  τη μάσκα.  Ο φρουρός του κτιρίου δίνει  εντολή 
ευτυχώς  να  κλειδωθούν  μέσα  στο  κτίριο.  Ο  φρουρός  του  κτιρίου  δίνει  εντολή 
ευτυχώς να κλειδωθούν μέσα στο κτίριο. Δυστυχώς, πριν ξεφύγουν ο Enoch αρπάζει 
τη μάσκα από τα χέρια του Max, αλλά αυτός αντιστέκεται και καταφέρνουν τελικά 
όλοι, παιδιά και παππούς να βγουν έξω από το κτίριο. Ρίχνονται πίσω από τον Enoch, 
ο οποίος μέσω της μάσκας προσπαθεί να βρει το ξίφος. Ο Max καταφέρνει να πάρει 
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πίσω τη  μάσκα,  αλλά επιτίθενται  στα  παιδιά  που  έιναι  απροστάτευτα  μέσα  στην 
τροχοκίνησή τους. Τους καταδιώκει ο Enoch. Η μάσκα αποκαλύπτει ένα ολόγραμμα 
του ναού του Ek Chuaj. Χωρίς να χάσει καιρό ο Ben μεταμορφώνεται σε  Stinkfly και 
πετά προς το ναό. Μόλις φθάνουν στο ναό, διαπιστώνουν, ότι εκεί ήδη βρίσκεται ο 
Enoch.  Ψάχνουν  για ένα  μυστικό  πέρασμα στο ναό.  Η μάσκα τους  βοηθά να το 
βρουν. Ο Ben πέφτει σε ένα βαθύ πηγάδι.  Η Gwen και ο Max καταφέρνουν να τον 
σώσουν,  αλλά  ο  Max  ενδιαφέρεται  περισσότερο  για  την  ασφάλεια  της  μάσκας. 
κατευθύνονται προς τις ξύλινες πλατφόρμες και προτού ο Max καταφέρει να τους 
προειδοποιήσει για τους κινδύνους του ναού, ο Ben τυχαία ενεργοποιεί μια παγίδα 
αίματος. Ο χώρος αρχίζει να τρέμει, πέφτουν από παντού ογκόλιθοι, που ανακόπτουν 
την πορεία τους. Ο Max καταφέρνει να τους οδηγήσει στην ασφάλεια. Βρίσκουν το 
σημείο, όπου μπορεί να μπει η μάσκα, αλλά ο Enoch είναι εκεί για να σταματήσει το 
Max από να την τοποθετήσει.
Τα παιδιά παγιδεύονται από τους άντρες του και ο Max δεν έχει άλλη λύση από το να 
παραδοθεί,  για  να  σώσει  τα  παιδιά  από την ομηρεία.  Όλοι  τους  πετιούνται  αστο 
"Πηγάδι της απελπισίας", για να βγουν από τη μέση. Ο Ben ενεργοποιεί το Omnitrix 
και μεταμορφώνεται  σε Four Arms,  που καταφέρνει  να τους σώσει όλους από το 
πηγάδι. Η τοποθέτηση από τον Enoch της μάσκας στη θέση της αποκαλύπτει ένα ιερό 
πυραμίδας, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το ξίφος του  Ek Chuaj. Οι άντρες του 
Enoch δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν το ξίφος που προστατεύεται από τον  Ah Puch,  
το Θεό του θανάτου και του Κάτω Κόσμου των Μάγια. Ο Four Arms καταφέρναι να 
αποσπάσει τον Ah Puch και οι Max και Gwen,παίρνουν το ξίφος. Τους επιτίθεται ο 
Enoch και ο Four Arms, συνειδητοποιώντας, ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, ρίχνει μια 
μπουνιά στον Ah Puch, αλλά δυστυχώς, τρέχοντας να τους σώσει μεταμορφώνεται 
ξανά σε Ben. Ο Max προσπαθεί να εμποδίσει τον Enoch. Ο Ah Puch επανέρχεται,  
δίνοντας στο Max την επιλογή, είτε να σώσει τους Ben και Gwen, είτε να κυνηγήσει 
τον Enoch και να πάρει το ξίφος, αφήνοντάς τους σε εξαιρετικό κίνδυνο. Καθώς τα 
παιδιά είναι πιο σημαντικά για αυτόν, νικά τον Ah Puch. Ο Enoch τραβά το ξίφος και 
πανηγυρίζει. Ο ναός αρχίζει να σείεται και μόλις ο  Max και τα παιδιά βγαίνουν έξω. 
Ο Enoch όμως είναι πολύ πλεονέκτης, για να σώσει τη ζωή του. Βλέπουν το ναό να 
καταρρέει και απομακρύνονται με το ελικόπτερο του Enoch  που πιλοτάρει ο Max.
Σειρά "Power Rangers Jungle Fury -A TASTE OF POISON"
Υπόθεση επεισοδίου: Η Camille παρουσιάζει τους Five Fingers of Poison, μια ομάδα 
ελίτ πολεμιστών, με τον καθένα τους να κατέχει ένα διαφορετικό δηλητήριο. Ο Dai 
Shi είναι ευχαριστημένος με την παρουσία τους και διατάζει να διασπείρουν το φόβο, 
για  να  αυξήσουν  τις  δυνάμεις  του.  τα  παιδιά  βρίσκονται  στο  Pizza Parlor,  όταν 
καλούνται σε δράση, καθώς οι Poisons επιτίθενται. Μεταμορφώνονται και συναντούν 
τους νέους κακούς. Μετά από άγρια μάχη οι Poisons νικούν τους Rangers. Τα παιδιά 
φεύγουν  από  την  πόλη  και  αναζητούν  καταφύγιο  στην  εξοχή,  όπου  όμως 
καταδιώκονται.  Ο  Dai Shi ετοιμάζεται  για  τη  μάχη.  Οι  έφηβοι  σοκάρονται,  όταν 
βλέπουν τον  Jarrod στο πλευρό των εχθρών τους.  Ο  Dai Shi μεταμορφώνεται  σε 
Black Lion και προκαλεί την Casey στη μάχη. Η Casey μεταμορφώνεται σε the Red 
Ranger, αλλά γρήγορα ητάται από τον Dai Shi. ένας από τους Poisons δηλητηριάζει 
την Casey. Η Lily πίσω στην πιτσαρία φροντίζει την Casey και ο RJ της λέει, ότι έχει 
ένα νέο όπλο για αυτήν. Η Lily βλέπει έναν εφιάλτη για τη μάζη της Casey ενάντια 
στον Dai Shi. Ο Rantipede αποφασίζει να προκαλέσει το Red Rangerσε μάχη. Η Lily 
ξυπνώντας βλέπει το  Poison και ρίχνεται στη μάχη, για να προστατέψει την  Casey. 
Με το νέο  του όπλο ο  Red Ranger νικά  τους  Rinshi και  ο  Dai Shi διατάζει  την 
Camille να νικήσει  το  Red Ranger.  Η  Camille προσβάλλει  το  νέο  όπλο του  Red 
Ranger,  αλλά  αυτός  τελικά  τη  νικά.  Ο  Rantipede μεγαλώνει  και  οι  Rangers 
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απευθύνονται στον Jungle Pride Megazord, ο οποίος μετά από σύντομη μάχη νικά το 
Rantipede. Η Camille ανησυχεί, πώς ο Dai Shi Θα αντιδράσει στην αποτυχία της. Η 
Lily και ο Casey εμλέκονται σε μια ακόμα μάχη φαγητού.
Κυριακή 15.12.2013 
DVD 1o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [08:00-12:00] - 1ο Αρχείο ώρα [0800-0900]
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ "Extreme Dinosaurs - Jurassic art" 
Στη  σειρά  κινουμένων  σχεδίων  "Extreme  Dinosaurs"  πρωταγωνιστούν  ένας 
Tyrannosaurus, ένας Triceratops,  ένας Stegosaurus, και ένας Pteranodon, οι οποίοι 
μετασχηματίστηκαν  σε  σούπερ  πολεμιστές  από  έναν  εγκληματία  πολλαπλών 
διαστάσεων  (δια-γαλαξιακό),  επονομαζόμενο  Argor  Zardok.  Επαναστάτησαν 
εναντίον  του  εξωγήινου  εγκληματία  και  μάχονται  εναντίον  της  δεύτερης  ομάδας 
πολεμιστών του  Argor,  γνωστούς ως οι "Κακοί  Raptors".  Σταδιακά ο στόχος των 
Raptors είναι  να  προκαλέσουν  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία της Γης, γεγονός που θα κάνει τη ζωή στη Γη πιο άνετη για τα ερπετά.
Η σειρά κινουμένων σχεδίων ήδη στους τίτλους αρχής παρουσιάζει βίαιες σκηνές με 
συγκρούσεις αποτρόπαιων φανταστικών τεράτων-δεινοσαύρων.
Υπόθεση επεισοδίου: Οι Raptors έχουν ένα μαγνητικό ενισχυτή που προσαρμόζουν 
στον  Πύργο  του  Eiffel.  Αυτό  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  αυξηθεί  ο 
ηλεκτρομαγνητισμός, τόσο ώστε να υπάρχει κίνδυνος να μετατοπιστεί ο άξονας της 
γης.  Οι  EXTREME  DINOSAURS  αναλαμβάνουν  να  σώσουν  την  κατάσταση. 
Καταλήγουν να μισοκαταστρέψουν την επικίνδυνη αυτή μηχανή και  καταδιώκουν 
τους  Raptors  μέσα  στο  Μουσείο  του  Λούβρου,  προσπαθώντας  παράλληλα  να 
διαφυλάξουν  τα  αντικείμενα  τέχνης  σώα.  Μετά  από  κάποια  παρανόηση  οι 
EXTREME DINOSAURS θεωρούνται  ως  υπεύθυνοι  της  κλοπής ενός  πίνακα του 
Πικάσο από το Λούβρο,ο οποίος όμως βρίσκεται στα χέρια του Spittor. Κατά την 
παραμονή του ο μάλιστα στο μουσείο  ο Spittor  τυχαία  έριξε  στον τοίχο πράσινη 
μπογιά, που καταλήγει να θεωρείται ως πρωτοποριακό εξαιρετικό έργο τέχνης και 
αναζητείται η ταυτότητα του καλλιτέχνη. Εν τω μεταξύ στο κρυσφήγετο των Raptors 
προσπαθούν  να  επισκευάσουν  την επικίνδυνη  συσκευή,  για  να  ολοκληρώσουν το 
καταστροφικό σχέδιό τους, αλλά ο Spittor περνάει πλέον τον εαυτό του για μεγάλο 
καλλιτέχνη  και  είναι  ξεμυαλισμένος  μέχρι  του  σημείου  που  αποφασίζει  να  κάνει 
έκθεση με τα έργα του, τα οποία έχει επιδοθεί μετά μανίας να δημιουργεί υπό το 
ψευδώνυμο Pablo Saurus. Οι Raptors προσπαθούν με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης 
να  παγιδεύσουν  τους  EXTREME  DINOSAURS.  Αυτοί  όμως  υποπτεύονται  την 
παγίδα. Οι Raptors διοχετεύουν στο χώρο υπνωτικό αέριο, για να τους υπνωτίσουν 
όλους και να μπορούν με την ησυχία τους να τοποθετήσουν την επικίνδυνη συσκευή 
τους  στον  Πύργο.  Ο  Μπουλζάι  τους  ανακαλύπτει  και  ειδοποιεί  τους  υπόλοιπους 
EXTREME DINOSAURS στο εργαστήριό τους,  οι  οποίοι τελικά καταφέρνουν να 
ματαιώσουν το δολερό σχέδιο των Raptors. 
DVD 1o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [08:00-12:00] - 4ο Αρχείο ώρα [1100-1200]
11:34:23- 11:57:11
Σειρά "Power Rangers Jungle Fury - CAN'T WIN THEM ALL"
Υπόθεση επεισοδίου:  Μια αποτυχημένη  σύγκρουσή του με  τον  Gacko,  κάνει  τον 
Theo να αμφιβάλλει  για  την αποτελεσματικότητα των ικανοτήτων  του και  έτσι  ο 
Μπλε  Ranger θα  υποστεί  εκπαίδευση,  προκειμένου  να  ανακτήσει  την  πίστη  στις 
δυνάμεις του. Εν τω μεταξύ οι Cassey&Lily καλούνται να υπερασπιστούν την πόλη 
τους χωρίς αυτόν.
DVD 2o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [12:00-14:00] - 5ο Αρχείο ώρα [1200-1300]
12:31:53-12:52:50
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ "Extreme Dinosaurs - There's no place like Dome" 
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Στη  σειρά  κινουμένων  σχεδίων  "Extreme  Dinosaurs"  πρωταγωνιστούν  ένας 
Tyrannosaurus, ένας Triceratops,  ένας Stegosaurus, και ένας Pteranodon, οι οποίοι 
μετασχηματίστηκαν  σε  σούπερ  πολεμιστές  από  έναν  εγκληματία  πολλαπλών 
διαστάσεων  (δια-γαλαξιακό),  επονομαζόμενο  Argor  Zardok.  Επαναστάτησαν 
εναντίον  του  εξωγήινου  εγκληματία  και  μάχονται  εναντίον  της  δεύτερης  ομάδας 
πολεμιστών του  Argor,  γνωστούς ως οι "Κακοί  Raptors".  Σταδιακά ο στόχος των 
Raptors είναι  να  προκαλέσουν  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία της Γης, γεγονός που θα κάνει τη ζωή στη Γη πιο άνετη για τα ερπετά.
Η σειρά κινουμένων σχεδίων ήδη στους τίτλους αρχής παρουσιάζει βίαιες σκηνές με 
συγκρούσεις αποτρόπαιων φανταστικών τεράτων-δεινοσαύρων.
Υπόθεση επεισοδίου:  Όταν οι  Raptors μαθαίνουν για την ύπαρξη του Eco-Dome, 
ενός  θόλου  κλιματικά  ελεγχόμενου  για  τη  διάσωση  των  φυτικών  ειδών  που 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αποφασίζουν να το καταλάβουν και να το κάνουν το νέο 
τους σπίτι-βάση των επιχειρήσεών τους, αδιαφορώντας για τα φυτά. Είναι στο χέρι 
των Extreme Rangers με τη βοήθεια ενός μικρού κοριτσιού, κόρης του ερευνητή του 
Θόλου,  Danielle  να  σώσουν  τα  φυτά  και  να  απαλλάξουν  το  χώρο  από  την 
καταστροφική παρουσία των Raptors.
DVD 3o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [14:00-18:00] - 9ο Αρχείο ώρα [1600-1700]
Εκπομπή μαγειρικής "Ταξιδεύοντας με την κουζίνα"
Από το χρονικό σημείο [16:08:41] έως το χρονικό σημείο [16:08:59] προβάλλονται 
πλάνα  του  εστιατορίου  "Ανατολικός"  στην  κοιλάδα  των  Σερρών,  τόσο  από  τον 
εξωτερικό, όσο και από τον εξωτερικό του χώρο.
Στο χρονικό σημείο [16:08:59] ο μάγειρας της εκπομπής αναφέρει: Γεια σας! Είμαι ο 
Μάριος, ο μάγειρας του μαγαζιού εδώ. Βρισκόμαστε στο εστιατόριο "Ανατολικός" 
που βρίσκεται  στην πανέμορφη κοιλάδα των Σερρών. Εξίσου στο χρονικό σημείο 
[16:24:03]  η  κάμερα  εστιάζει  στην  κρέμα  γάλακτος  "ADORO".  Εξίσου  από  το 
χρονικό σημείο [16:28:14] έως το χρονικό σημείο [16:28:49] προβάλλονται εκ νέου 
πλάνα  από  την  τραπεζαρία  του  εστιατορίου.  Εξίσου  από  το  χρονικό  σημείο 
[16:40:44] έως το χρονικό σημείο [16:41:40] προβάλλονται εκ νέου πλάνα από την 
τραπεζαρία  του  εστιατορίου.  Από  το  χρονικό  σημείο  [16:52:14]  έως  το  χρονικό 
σημείο [16:52:15] η εκπομπή κλείνει με ένα τελευταίο πλάνο του εξωτερικού χώρου 
του εστιατορίου "Ανατολικός" στην κοιλάδα των Σερρών.
DVD 3o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [14:00-18:00] - 10ο Αρχείο ώρα [1700-1800]
17:12:53- 17:21:02
Προϊόντα που διαφημίζονται και σχετίζονται με την υγεία του ατόμου: 
- Τσάι για όλες τις αρρώστειες 
- Γκότζι-μπέρι (καθαρίζει από τοξίνες συκώτι, νεφρά, μάτια) 
- Μηλόξυδο κατά της παχυσαρκίας 
- Το θαύμα της Stevia με τα 85 όπλα για την υγεία (ομαλοποιεί το ζάχαρο στο αίμα, 
πολεμά τη χοληστερίνη και τις τοξίνες, βοηθά στο αδυνάτισμα) 
-Κόκκινα φύκια Cua κατά του λίπους 
-Υαλουρονικό οξύ σε πόσιμο είδος (για αρθρώσεις- πόνους - αρθριτικά -γήρανση 
οστών) 
- Osteophytum σε τζελ-κρέμα από αγριοκάστανο, γλυκόριζο, αιθέρια έλαια και τη 
σφραγίδα του Σολομώντα (τέλος οι πόνοι στις αρθρώσεις- για μυς, χτυπήματα, 
ορθοπεδικά) 
-Osteophytum σε χάπια (για χονδρο- κλειδώσεις) 
- Κολλαγόνο για την υγεία του σώματος 
-Tamboslim (κόβει το κάπνισμα- την εξάρτηση από νικοτίνη) 
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- Cream Rodopy - Το θαύμα της Ροδόπης (για εκζέματα- ψωρίαση- ραγισμένα πόδια-
χέρια- μυκητολογικές ασθένειες- τριχόπτωση- αιμορροϊδες 
Στο χρονικό σημείο [17:27:26] ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει: "Επίσης, όσοι έχετε 
πάρει το βιβλίο μου "Αντισταθείτε!", θα δείτε αυτή τη φωτογραφία μέσα. Είναι το 
πλοίο, όπου πιστεύουν, ότι στη συντέλεια του κόσμου θα επιβιώσουν οι άνθρωποι της 
παγκοσμιοποίησης και οι εξουσιαστές της γης. Είναι ένα ειδικό πλοίο- θα το δείτε και 
στη σελίδα στο βιβλίο μου "Αντισταθείτε!". Και μια που μιλάω για το βιβλίο, ζητήστε 
τον κατάλογο, τη λίστα με τα εκατό βιβλία που έχω γράψει. Όπως για το Ναό του 
Σολομώντα-τώρα τα γράφουν οι εφημερίδες. Έτοιμος, λέει ο ναός του Σολομώντα. 
Μα δεν είναι τώρα έτοιμος ο ναός του Σολομώντα.  Ο ναός του Σολομώντα είναι 
έτοιμος εδώ και 17 χρόνια - τα γράφω στα βιβλία μου, κόστισε δύο δισεκατομμύρια 
δολάρια...".
Στο χρονικό  σημείο [17:28:55]  ο κ.  Κωνσταντινίδης  αναφέρει:  "Τι  έκανε,  λέει,  ο 
Ιησούς μετά το 1000, το12;  Τώρα έχουμε 2013,  όταν ήτανε  μετά τα δώδεκά του 
χρόνια. Τα γράφω στο βιβλίο μου "Αποκαλύπτουμε τον Ιησού Χριστό", το μοναδικό 
βιβλίο  που  γράφει  αυτά  που  δεν  γράφουν  τα  ευαγγέλια  και  κανένα  θεολογικό 
σύγγραμμα."
Στο χρονικό σημείο [17:34:00] ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει:  "Σ' αυτό το σημείο 
όμως, αδέλφια, δείτε όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα, τα οποία διαφημίζω, δεν είναι 
δικά  μου.  Εγώ  απλά  τα  διαφημίζω,  αλλά  τα  πιστεύω,  διότι  σήμερα  τα  φυτικά 
προϊόντα έχουν αντικαταστήσει όλα τα φάρμακα σ' όλο τον κόσμο. Γιατί είναι χωρίς 
παρενέργειες, χωρίς κινδύνους και βοηθούν και θωρακίζουν τον οργανισμό και την 
υγεία. Δείτε, αποφασίστε, διαλέξτε και τηλεφωνείστε!".
17:34:26- 17:53:58
Προϊόντα που διαφημίζονται και σχετίζονται με την υγεία του ατόμου: 
- Τσάι για όλες τις αρρώστειες 
- Φυσικό εμβόλιο σε χάπια για το ανοσοποιητικό "Forte" (δύναμη προστασίας 
απέναντι σε ιούς, γρίπη, ασθένειες, ιογενείς λοιμώξεις, αναπνευστικά) 
- "Bronxal" για οξεία και χρόνια βρογχίτιδα 
- Ελιξίριο της ζωής από σαλιγκάρι κατά των λοιμώξεων και μικροβίων 
- Το Kamagra είναι ασύγκριτο και πανίσχυρο στη στύση, διάρκεια και είναι κατά της 
πρόωρης εκσπερμάτωσης 
- Maximum sexual stimulant για μέγιστη σεξουαλική δύναμη 
- Γκότζι-μπέρι (καθαρίζει από τοξίνες συκώτι, νεφρά, μάτια) 
- Μηλόξυδο κατά της παχυσαρκίας 
- "Zarsenia" για γρήγορο υγιεινό αδυνάτισμα με δώρο την "Παγκόσμια συνταγή 
αδυνατίσματος" 
- Κόκκινα φύκια Cua κατά του λίπους 
- Το θαύμα της Stevia με τα 85 όπλα για την υγεία (ομαλοποιεί το ζάχαρο στο αίμα, 
πολεμά τη χοληστερίνη και τις τοξίνες, βοηθά στο αδυνάτισμα)     
-Υαλουρονικό οξύ σε πόσιμο είδος (για αρθρώσεις- πόνους - αρθριτικά -γήρανση 
οστών) 
- Κολλαγόνο για την υγεία του σώματος 
- "Ginko - Biloba" (για εγκεφαλικά, Αλτσχάϊμερ-κυκλοφορικό) 
- Tamboslim (κόβει το κάπνισμα- την εξάρτηση από νικοτίνη) 
- Cream Rodopy - Το θαύμα της Ροδόπης (για εκζέματα- ψωρίαση- ραγισμένα πόδια-
χέρια- μυκητολογικές ασθένειες- τριχόπτωση- αιμορροϊδες 
- "Ucerine" (αντιμετωπίζει παθήσεις στομάχου-οισοφάγου) 
- "Castrinoim" κατά κολίτιδας, αερίων, δυσκοιλιότητας 
- "Fito Gastroton" για όλα τα γαστρεντερικά προβλήματα 
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- "Helix&Flexy" φυσικό εκχύλισμα σαλιγκαριών (Το Νο1 για οστά-αρθρώσεις-
κλειδώσεις) 
- Osteophytum σε τζελ-κρέμα από αγριοκάστανο, γλυκόριζο, αιθέρια έλαια και τη 
σφραγίδα του Σολομώντα (τέλος οι πόνοι στις αρθρώσεις- για μυς, χτυπήματα, 
ορθοπεδικά) 
-Osteophytum σε χάπια (για χονδρο- κλειδώσεις) 
- "Favio" βιταμίνες κατά του διαβήτη 
- Το Kamagra είναι ασύγκριτο και πανίσχυρο στη στύση, διάρκεια και είναι κατά της 
πρόωρης εκσπερμάτωσης 
- Maximum sexual stimulant για μέγιστη σεξουαλική δύναμη 
- "Dermophyt" για ψωρίαση, δερματικές παθήσεις, εκζέματα, απώλεια μαλλιών, 
αλλεργίες, αναγέννηση δέρματος 
- "Prostatine" για προστατίτιδα, προστάτη, προβλήματα ούρησης, βελτιώνει τη 
σεξουαλική επαφή 
- Κρέμες προσώπου, μύτης και λαιμού 
- "Noni Care" καλλυντικά προσώπου-σώματος 
- "Deba intensive" κρέμες μπότοξ κατά της γήρανσης 
- Θαυματουργό έμπλαστρο Κινόκι" καθαρίζει τον οργανισμό, όσο κοιμάστε.
17:53:58- 17:55:21: συνέχεια με άλλα προϊόντα, όπως: 
-κάθισμα μασάζ με θέρμανση 
- ειδική κουβέρτα-ρούχο 
- ηλεκτρικές κουβέρτες.
17:56:08- 18:00:00
Η διαφήμιση  ξεκινά  με  την  καρτέλα  που  αναγράφει:  ΕΥ CLUB ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ και συνεχίζεται με τη δημοσιογράφο Νανά 
Παλαιτσάκη να αναγγέλλει:  Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να ξεχάσουμε τις μειώσει 
των  παροχών  υγείας  και  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης,  την  ταλαιπωρία,  τις 
καθυστερήσεις και τις λίστες αναμονής με την κάρτα υγείας "ΕΥCLUΒ". Μαζί μας ο 
κύριος Παπουτσόπουλος που θα μας ενημερώσει, πώς η κάρτα υγείας "ΕΥCLUΒ" 
μας  προσφέρει  πρόσβαση  σε  αξιοπρεπείς  υπηρεσίες  υγείας  σε  πάνω  από  1000 
γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές 
της χώρας. Ακολουθεί συζήτηση με τον κύριο Παπουτσόπουλο για τις παροχές της 
κάρτας υγείας "ΕΥCLUΒ". 
Επισημαίνεται, ότι στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης προβάλλεται σταθερά παράθυρο 
που αναγράφει,  ότι  πρόκειται  για  διαφημιστικό διάλειμμα από το  χρονικό σημείο 
[17:56:18] μέχρι το χρονικό σημείο [17:56:29] και από το χρονικό σημείο [17:59:17] 
μέχρι  το  χρονικό  σημείο  [17:59:35],  ενώ  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  κυλιόμενη 
λαζάντα  αναγράφει:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ  7  ΗΜΕΡΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 697113           
Επίσης  σταθερή  λεζάντα  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  αναγράφει: 
ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
23 1500 1500          www.eyclub.gr                www.2315001500.gr 
DVD 4o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [18:00-22:00] - 11ο Αρχείο ώρα [1800-1900]
18:00:15- 18:09:11
Η  δημοσιογράφος  Νανά  Παλαιτσάκη  συζητά  με   και  δηλώνει: 
Νανά Παλαιτσάκη:  Ως δημοσιογράφος ήθελα να ψάξω πάρα πολύ καλά και να δω, τι 
προσφέρει  το  "ΕΥCLUΒ".  Να  πω  για  όσους  μας  βλέπουνε  πρώτη  φορά,  ότι  το 
"ΕΥCLUΒ", η οικογενειακή κάρτα "ΕΥCLUΒ" εξασφαλίζει καταρχάς δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια. 
Μεϊμάρης:  Πάνω απ' όλα.
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Νανά  Παλαιτσάκη:  Πρόληψη σε  εξαιρετικά  ποιοτικές  εξετάσεις,  σωστά;  Για  μία 
τετραμελή  οιογένεια  όλο  το  χρόνο  με  πόσα  χρήματα,  κύριε  Μεϊμάρη; 
Μεϊμάρης:   Με  150€  το  χρόνο  ένα  αντρόγυνο  -που  η  ατομική  κάρτα,  να  το 
διευκρινίσω, είναι στα 100€ για όλο το χρόνο- κάνουμε μια ειδική προσφορά για ένα 
αντρόγυνο στα 150€ για όλο το χρόνο, να έχει μια πλήρη κάλυψη και πάνω απ' όλα 
να  'χει  με  τα  αρχικά  γράμματα  της  κάρτας  "ΕΥ"  εξασφάλιση  υγείας. 
Συνεχίζεται η συζήτηση με τον κύριο Μεϊμάρη για τις παροχές της κάρτας υγείας 
"ΕΥCLUΒ"................................... 
 ΕΚΠΟΜΠΗ "NEW VIEW" ψυχαγωγικού περιεχομένου με παρουσιαστές τους 
Χρήστο Κυρλιά, Κική Αβραμίδου και Νίκο Ζήσου. 
Θέμα της εκπομπής : 
Άντρες vs γυναίκες 
[Αναφορά στον κομμωτή Γιώργο Αλεξόπουλο] 
Από  το  χρονικό  σημείο  [18:26:56]  μέχρι  το  χρονικό  σημείο  [18:27:19]  γίνεται 
αναφορά στο όνομα του Γιώργου Αλέξόπουλου:
Κική Αβραμίδου: Δείτε, πώς ανεμίζει(;;;) το μαλλί μου! Γιώργος Αλεξόπουλος, Θεός; 
[Ξεσπούν σε χειροκροτήματα.]
Χρήστος Κυρλιάς: Γιώργος Αλεξόπουλος, κυρίες και κύριοι!  Έκσταση! τρελάθηκα, 
σου λέω!
Κική Αβραμίδου: Τρελάθηκα! Αννίτα, το θέλω! Θέλουμε Γιώργο Αλεξόπουλο στο 
κανάλι, γιατί επιμελείται τα μαλλιά μας. Μας κάνει κούκλους και κούκλες. Να δούμε, 
πού μπορείτε να τον βρείτε στο facebook: giorgosalexopoulos στα λατινικά, βεβαίως-
βεβαίως! Σαν δημοσιογράφος, το πάμε; Στα λετινικά βεβαίως-βεβαίως,  κυρίες και 
κύριοι! 
DVD 4o-Κυριακή 15.12.2013 ώρα [18:00-22:00] - 13ο Αρχείο ώρα [2000-2100]
20:38:05- 20:38:49
Εκφωνήτρια: Αποκτήστε το εκπαιδευτικό μαγειρικό βαλιτσάκι "Cooking playing set" 
26  τεμαχίων,   για  να  εκπαιδευτείτε  στην  κουζίνα  και  τη  σωστή  διατροφή! 
Εκφωνητής:  Επιπλέον αποκτήστε ένα παραμύθι  χριστουγεννιάτικο  και  ένα CD με 
παραμύθι! Και όλα αυτά...
Εκφωνήτρια:  Μόνο  στην  εκπληκτική  τιμή  των  22€!  Τηλεφωνήστε  τώρα  στο 
2102587200! 

Κατά  την  14η και  15η.12.2013  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  προέβαλε  μηνύματα 
τηλεπώλησης  παιδικών  παιχνιδιών,  μεταξύ  της  07:00  έως  22:00  ώρας,  παρά  την 
υφισταμένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών κατά το προαναφερθέν 
χρονικό διάστημα. Τα εν λόγω παιχνίδια αναφέρονται σε παιδιά, δεν προέχει σε αυτά 
ο  εκπαιδευτικός  χαρακτήρας  και  δεν  υπάγονται  στις  εξαιρέσεις  που  αναφέρονται 
στην  υπ’  αριθμ.  3669/194/5.4.2011  Υπουργική  Απόφαση,  με  την  οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/48/ΕΚ. 

Πλέον  τούτου,  ο  τηλεοπτικός  σταθμός,  κατά  τις  ως  άνω  ημερομηνίες,  προέβαλε 
τρέιλερ της ενημερωτικής εκπομπής «ΤΑ ΛΕΜΕ», στο τέλος του οποίου αναφέρεται 
προφορικά και ο χορηγός της εκπομπής ως εξής: «Μέγα χορηγός: Κάρτα υγείας «ΕΥ 
club».  Όμως,  κατά  την  προαναφερθείσα  διάταξη  του  νόμου,  δεν  επιτρέπεται  η 
χορηγία σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.
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Επίσης,  ο  τηλεοπτικός σταθμός κατά την 14η.12.2013 προέβαλλε διαφημίσεις  από 
10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 46 δευτερολέπτων,  από 11:00 έως 
12:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 26 δευτερολέπτων και από  17:00 έως 18:00 
ώρας διαρκείας  27  λεπτών  και  5 δευτερολέπτων,  ενώ  κατά  την  15η.12.2013 
προέβαλλε  διαφημίσεις  από  08:00  έως  09:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  39 
δευτερολέπτων,  από  11:00  έως  12:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  36 
δευτερολέπτου, από  13:00  έως  14:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  38 
δευτερολέπτων,  από  17:00  έως  18:00  ώρας διαρκείας  31  λεπτών  και  15 
δευτερολέπτων, από  20:00  έως  21:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  16 
δευτερολέπτων  και από  21:00  έως  22:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  22 
δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα.

Εξάλλου,  ο  τηλεοπτικός σταθμός,  κατά  τις  ως  άνω δύο  ημερομηνίες,  προέβαλλε 
εκπομπές οι οποίες καίτοι έπρεπε να έχουν σήμανση καταλληλότητος για ανηλίκους, 
δεν είχαν τοιαύτη σήμανση, με εξαίρεση μια μόνο εκπομπή με τίτλο: «Τι Συμβαίνει» 
και με σήμανση «κατάλληλο για όλους».

Επιπροσθέτως,  κατά  τη  διάρκεια  των  ως  άνω  εκπομπών  διαφημίστηκαν  το 
ξενοδοχείο  «Elpida Resort»  και  το  εστιατόριο  «Ανατολικός»,  με  προβολή  των 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των αντιστοίχων επιχειρήσεων,  καθώς επίσης, 
κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τίτλο: «Η ώρα του καλού»,  προβλήθηκαν βιβλία 
του παρουσιαστή κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόμου κατά 
την οποία η διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται 
σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών 
μέσων  επισήμανσης.  Εν  όψει  τούτων  η  προβολή  των  ως  άνω  επιχειρήσεων  και 
εμπορευμάτων έγινε συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν παρανόμως.

Τέλος, κατά το Σάββατο 14.12.2013 και από ώρας 20:21, προβλήθηκε επεισόδιο με 
τον τίτλο: "Power Rangers Jungle Fury -A TASTE OF POISON", κατά τη διάρκεια 
του οποίου προβλήθηκαν πρόσωπα διαπληκτιζόμενα και εν τέλει καταπίπτοντα εντός 
φλεγομένης  περιοχής.  Η  εκπομπή,  εν  όψει  του  περιεχομένου  της  και  της  ώρας 
προβολής της, ήταν ικανή να βλάψει σοβαρά την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων.

Για  τις  εν  λόγω εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένων  υπόψη  του 
ύψους της επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ,  της βαρύτητος της 
παραβάσεως  και  του  γεγονότος  ότι  με  τις  αποφάσεις  423/24.7.2007,  5/9.1.2012, 
6/9.1.2012,  124/28.4.2014  έχουν  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  διοικητικές 
κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως,  το πρόστιμο καθορισθεί  στο ποσό των 20.000 ευρώ. 
Μειοψήφησε εκ των μελών η Εύη Δεμίρη, κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να 
καθοριστεί στο ποσό των 30.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  ιδιοκτήτριας  του ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού με  διακριτικό 
τίτλο ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV Νομού Θεσσαλονίκης, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 
20.000 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  με  την  επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  ΒΕΡΓΙΝΑ  TV 
Νομού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καραολή Δημητρίου 
21 β, με Α.Φ.Μ. 094218603, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Του Θεόδωρου Καγκάνη του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, με ΑΦΜ 079249362, 
Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, ως νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Φεβρουαρίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 12η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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