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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον 
διακριτικό τίτλο  REAL FM Νομού Αττικής,  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  21η Οκτωβρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

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

ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 3 του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο ο χρόνος μετάδοσης των 
διαφημιστικών μηνυμάτων εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος μιας ώρας,  δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 12΄ πρώτα λεπτά της ώρας. 

ΙΙΙ. 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

ΙV. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο επιτρέπεται η 
χορηγία προγραμμάτων εφόσον τηρούνται  οι  ακόλουθοι  όροι.  Αναγνωρίζονται  με 
σαφήνεια ως προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από το όνομα ή το 
λογότυπο  του  χορηγού  που  εμφανίζεται  στη  αρχή  ή  και  στο  τέλος  των 
προγραμμάτων.  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  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.
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V. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι παρουσιαστές 
των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών δεν πρέπει να παρακινούν στην αγορά 
ή  μίσθωση  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  του  χορηγού  ή  τρίτων,  ιδίως  με 
συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά τα προϊόντα ή σε αυτές τις υπηρεσίες. 

VΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο 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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  REAL FM Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος που μεταδόθηκε κατά 
την 29.11.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
αρχείο 05:00 – 06:00 - Διαφημιστικός χρόνος:0:04:16
Εκπομπή με τον Δημήτρη Μάρκο.
ένδειξη αρχείου 02:10 – 03:00 (0:00:50)
Μάρκος: Δημήτρης Μάρκος στο μικρόφωνο, Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο. Πάμε  
γερά  και  σήμερα,  παιδιά,  με  Real News το  Σαββατοκύριακο.  Να  γιατί  είναι  
διαφορετική η Κυριακή, Μαρία. Να γιατί είναι διαφορετική η Κυριακή. Δεν έχεις κάθε  
μέρα Real News, Μαρία μου. Δεν έχεις κάθε μέρα, Scorpions στη δισκοθήκη μου από  
Λυκαβηττό. Δεν έχεις κάθε μέρα, Real Escape με 20 ορεινά χωριά για να μην μείνετε  
στο σπίτι τα Χριστούγεννα. Και μη μου πείτε δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει το ένα, δεν  
υπάρχει το άλλο. Θα δείτε ότι μέσα από το Real Escape θα βρείτε ιδέες ακόμα και για  
ημερήσιες αποδράσεις. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Για όλα τα γούστα και για όλα τα  
βαλάντια θα είναι προφανώς, προφανέστατα. Έχω κι εγώ αγωνία να το δω από κοντά  
το Real Escape, να το διαβάσω, με τα 20 ορεινά χωριά. 
ένδειξη αρχείου 03:10 – 03:17 (0:00:07)
Μάρκος: Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 200 8200. 211 200  
8200 και real, κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54100.
ένδειξη αρχείου 03:42 – 03:44 (0:00:02)
Μάρκος: Real, κενό, μήνυμα και  αποστολή στο 54100.
ένδειξη αρχείου 04:13 – 04:30 (0:00:17)
Μάρκος: Και αν θέλεις να παντρευτείς πιο γρήγορα, μεταξύ μας, όχι εσύ δεν μπορείς  
να  παίρνεις  μέρος  σε  διαγωνισμό,  νομίζω,  βάλε  φίλους,  συγγενείς,  γνωστούς  να  
στέλνουν ευρώ στο 54100 να διεκδικείτε τα 1.000 ευρώ για το γάμο σου, Μαράκι μου.
ένδειξη αρχείου 04:42 – 05:00 (0:00:18)
Μάρκος: … Και στέλνοντας πάντα τη λέξη ‘ευρώ’ στο 54100 δηλώνεις συμμετοχή 
αυτομάτως. Συμμετάσχεις δηλαδή και στη μεγάλη κλήρωση της 20ης Δεκεμβρίου για  
10.000 ευρώ. Να δεις μετά ένα γάμο που θα κάνεις, Μαράκι μου, τρικούβερτο κι ένα  
γλέντι τρικούβερτο.
ένδειξη αρχείου 19:21 – 19:25 (0:00:04)
Μάρκος:  Μπείτε, μπείτε στο  enikos.gr να ξυπνήσετε για τα καλά μαζί με εμένα να  
δείτε και το ξύλο, τις μπουνιές…
ένδειξη αρχείου 44:20 – 44:38 (0:00:18)
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Ακούγεται:  Μιλάμε ανέβηκε τώρα ένα θέμα στο markos.tv, δεν υπάρχει. Μπες τώρα  
στο www  .  markos  .  tv  , δεν υπάρχει σε λέω. Κάντε like στη σελίδα του www  .  markos  .  tv   στο 
facebook και κερδίστε μεγάλα δώρα που απλά δεν υπάρχουν.
ένδειξη αρχείου 46:32 – 46:38 (0:00:06)
Μάρκος:  Real, κενό, μήνυμα και  αποστολή στο 54100.  Studio  @  realfm  .  gr  . 211 200 
8200. 
ένδειξη αρχείου 57:50 - 58:26 (0:00:36)
Μάρκος:  Την Κυριακή έρχεται η  Real News,  Real News με  Scorpions,  πολύ πολύ 
δυνατό  cd με ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβηττό. Και  Real Escape με 20 ορεινά  
χωριά για να μη μείνετε  σπίτι  τα Χριστούγεννα.  Ήδη ένα  προορισμό τον είπα  εγώ  
προηγουμένως.  Τρίκαλα  Κορινθίας.  Πολλά  Τρίκαλα  Κορινθίας  θα  βρείτε  στο  Real 
Escape αυτή  την  Κυριακή.  Και  λέω πολλά Τρίκαλα Κορινθίας  γιατί  θα  βρείτε  και  
κοντινές προτάσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή να πάω ένα ταξίδι οκτώ ώρες και πόση  
βενζίνη θα κάψω και πού θα μείνω. Δείτε τα όλα στο Real Escape αυτής της Κυριακής.  
Απαραίτητο το πακέτο της Real News αυτό το Σαββατοκύριακο.
αρχείο 06:00 – 07:00 - Διαφημιστικός χρόνος:0:11:58
Εκπομπή με τον Γιώργο Χουδαλάκη.
ένδειξη αρχείου 11:55 – 12:08 (0:00:13)
Λεονάρδου: Λοιπόν, 107,1 στη Θεσσαλονίκη, θέση 14, το έμαθα, στη Nova.
Χουδαλάκης: Ναι.
Λεονάρδου: Τα συμμαχικά ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Χουδαλάκης: Ναι, ναι. Και τι διαβάζετε και ακούτε ταυτοχρόνως;
Λεονάρδου: e-nikos.gr
Χουδαλάκης: Αυτά. 
Λεονάρδου: Και real.gr.
Χουδαλάκης: Αυτά. 
Λεονάρδου: Αυτά τα διαβάζω και εγώ…
ένδειξη αρχείου 12:42 - 12:58 (0:00:16)
Χουδαλάκης: Για τις  υπόλοιπες επικοινωνίες  και σήμερα είναι  ημέρα κληρώσεων,  
δώστε βάση. Real, κενό, tassimo.
Λεονάρδου: Και  αποκτάτε  το  περίφημο  σύστημα  ροφημάτων.  Tasssimo.
Χουδαλάκης: Που φτιάχνει, όπως λέει η Μάρω, τα πάντα, όλα….
ένδειξη αρχείου 13:40 – 14:26
Χουδαλάκης: Λοιπόν, σήμερα γράφετε tassimo γιατί οκτώ παρά δύο, τρία, πέντε, ……
εκεί, λοιπόν, στις οκτώ παρά πέντε θα κληρώσουμε δύο καφετιέρες ή αν προτιμάτε πιο  
ολοκληρωμένα για να ακριβολογούμε αυτόματα συστήματα ροφημάτων Tassimo γιατί  
φτιάχνουν  τσάγια,  καφέδες,  σοκολάτες,  τα  πάντα  όλα,  Μάρω,  κομπλέ.  Έτσι;  Real,  
κενό,  Tassimo, δίπλα ‘καλημέρα, Μάρω, σ’αγαπώ’, ‘μη μ’ αφορείς, παπά μου’, ό,τι  
άλλο θέλετε, 54100 είναι η αποστολή.
ένδειξη αρχείου 26:20 - 26:38 (0:00:18)
Χουδαλάκης: Λοιπόν,  νεράκι ΚΟΡΠΗ, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Την υγειά  
σας. Και κοιτάξτε να την έχετε γιατί αν την χρειαστείτε από τον Άδωνη δεν πρόκειται  
να την βρείτε. Με εξαιρετική σύνθεση να σας πέφτει η πίεση, να καθαρίζει το νεφρό,  
φημισμένο νερό στη Δυτική Ελλάδα ένας στους δυο αγοράζει  και  εκεί  βγαίνουν  τα  
περισσότερα νερά. Το ξέρετε, έτσι; Φιλική τιμή αυτό. Στην υγειά σας, ξαναλέω.
ένδειξη αρχείου 30:40 - 30:52 (0:00:12)
Χουδαλάκης: Το  Tassimo δύο  δίνουμε  σήμερα.  Real,  κενό,  tassimo,  ‘Μάρω,  τι  
πίνεις’. Σήμερα έτσι πάει το μήνυμα , Real, κενό, tassimo, ‘ τι πίνεις;’  54100.
ένδειξη αρχείου 53:05 – 53:22 (0:00:17)
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Χουδαλάκης:  Είναι  και  η  κλήρωση  των  δύο  αυτόματων  συστημάτων  ροφημάτων  
Tassimo, που δίνουμε για εσάς. Real, κενό, tassimo, ‘πιάσε το τηλεκοντρόλ’, 54100 η 
αποστολή, ‘Άδωνη, είσαι Θεός’ και άλλα τέτοια.  Real, κενό,  tassimo, 54100  σε μια 
ώρα από τώρα η κλήρωση.
ένδειξη αρχείου 56:50 – 57:22 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
αρχείο 07:00 – 08:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:13:33  
Εκπομπή με τον Γιώργο Χουδαλάκη.
ένδειξη αρχείου 01:03 – 01:13 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 03:25 – 03:32 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:44 – 04:45 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 05:54 – 06:02 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 06:13 – 06:18 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 09:32 – 09:42 (0:00:10)
Χουδαλάκης: Real, κενό, μήνυμα και εκεί τι γράφετε;
Λεονάρδου: Εκεί  γράφετε  κατ’  αρχήν  real,  αφήνετε  κενό,  tassimo και  μετά  το  
στέλνετε στο 54100.
ένδειξη αρχείου 17:10 – 18:28 (0:01:18)
Χουδαλάκης:  Με τη Μάρω Λεονάρδου εδώ πέρα να έχει μια πρόταση για εσάς. Τι  
είναι αυτό; 
Λεονάρδου: Φιλανθρωπικός μαραθώνιος βιβλίων στα  Public στα 36 καταστήματα.  
Κάποιο  βιβλίο  το  οποίο  αγαπάτε,  θέλετε  να  το  μοιραστείτε  με  κάποιον  άλλο  που  
ενδεχομένως δεν μπορεί να το αγοράσει, χρησιμοποιημένο δεν έχει σημασία, το πάτε  
από τη βιβλιοθήκη σας στα Public και έτσι ενισχύουμε όλοι μαζί φορείς που το έχουν  
ανάγκη και ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. 
Χουδαλάκης:  Αυτό είναι καλό. Έτσι; Και κοιτάξτε να το κάνετε. Ανάσα. Με Breath 
Raid. Είναι η ρινική ταινία που ανοίγει τα ρουθούνια και περνάει 31% περισσότερος  
αέρας οξυγόνο μέσα, έτσι, να βγεις να το ευχαριστηθείς, βρε παιδάκι μου. Τώρα αν  
έχεις και κάνα κρυωματάκι, ξέρω ’γω, κάτι θα σε βοηθήσει, είναι βέβαιο. Και επειδή  
δεν είναι φάρμακο αν και το βρίσκετε στα φαρμακεία δε σας εμποδίζει σε τίποτα να το  
χρησιμοποιείτε  ταυτόχρονα  με  οποιαδήποτε  από τις  αγωγές  για  την  απόφραξη  των  
ρουθουνιών σας.  Μια γουλιά  νερό να  πάμε  σε  διάλειμμα.  Νερό ΚΟΡΠΗ.  Με  την  
εξαιρετική  του  σύνθεση  βοηθάει  να  πέφτει  η  πίεση.  Το  ξέρετε.  Να  καθαρίζουν  τα  
νεφρά.  Φημισμένα  νερά  εδώ  και  αιώνες  στη  Δυτική  Ελλάδα.  Εκεί  βγαίνουν  τα  
περισσότερα νερά τα πιο γνωστά, τα πιο φημισμένα. Και επειδή ξέρουν εκεί από νερό  
ένας στους δυο αγοράζει ΚΟΡΠΗ. Κοίτα να τους μιμηθείς κι εσύ που αυτό τον καιρό  
το βρίσκεις και σε πολύ φιλική τιμή.
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ένδειξη αρχείου 29:40 – 30:24 (0:00:44)
Χουδαλάκης:  Καλημέρα στον Ηρακλή και να πιεις  ΚΟΡΠΗ με την εξαιρετική του  
σύνθεση σου ρίχνει και την πίεση. Να μην χρειάζεσαι τους γιατρούς γιατί και πού να  
τους βρεις με τον Άδωνη αυτόν τον καιρό. Ενώ το νεράκι θα το βρεις και με εξαιρετικά  
φιλική  τιμή.  Φημισμένο  νερό ΚΟΡΠΗ, έτσι;  Λοιπόν,  και  επειδή  όπως βλέπω εδώ  
ξεκίνησε με το Tassimo να πούμε ότι σε… πόσο; Σε είκοσι λεπτά από τώρα;
Λεονάρδου: Ναι.
Χουδαλάκης: Σε δύο. Θα κληρώσουμε δύο αυτόματες μηχανές ροφημάτων Tassimo.  
Λεονάρδου: Και το περιγράφουμε έτσι, αυτόματες μηχανές όχι για να του δώσουμε  
βαρύγδουπο τίτλο αλλά γιατί δεν είναι μια απλή καφετιέρα. Φτιάχνει και τσάγια…
Λεονάρδου: Είναι σύστημα συνολικό.
Χουδαλάκης: Φτιάχνει και σοκολάτες. 
Λεονάρδου: Ναι, το θυμάμαι.
Χουδαλάκης: Τα πάντα όλα. Οπότε γράφετε real, κενό,  tassimo, δε σου λέω 27.000 
και πάνω, ό,τι άλλο θέλετε γράψτε δίπλα  δηλαδή, tassimo, 54100. 
ένδειξη αρχείου 31:30 – 31:52 (0:00:22) 
Χουδαλάκης:  Ετοιμάζεσαι  να  κάνεις  κάτι  σοβαρό  στο  σπίτι;  Καμιά  ανακαίνιση;  
Καμιά  ενεργειακή  αναβάθμιση;  Σήκωσε  το  τηλέφωνο  και  πάρα  σε  DUROSTICK.  
5516500. Εάν τους ξέρεις εδώ και 25 χρόνια και τους εμπιστεύεσαι θα σου στείλουν  
εντελώς δωρεάν τεχνικό σύμβουλο στο σπίτι ειδικό για τη δουλειά που ετοιμάζεις να  
κάνεις  αν  είναι  κάποια  μεγάλη  και  σοβαρή.  Έτσι;  Το  γιατρό  στο  σπίτι  δηλαδή  η  
DUROSTICK. Όχι σαν στον Άδωνη που στέλνει τους γιατρούς στο σπίτι τους. Άλλο  
θέμα.
ένδειξη αρχείου 35:26 – 35:34 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Η ενημέρωσή σας για τον κόσμο  
του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 36:20 – 36:28 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Ήταν η ενημέρωσή σας για τον  
κόσμο του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 40:10 – 40:35 (0:00:25)
Χουδαλάκης:  Λοιπόν,  σήμερα έχει  καφετιέρα  το  πράγμα εδώ και  όχι  απλή.  Είναι  
ολοκληρωμένο σύστημα ροφημάτων. 
Λεονάρδου: Κάνα πεντάλεπτο ακόμα προλαβαίνετε.
Χουδαλάκης:  Άντε  και  δέκα  λεπτά.  Real,  κενό,  tassimo,  τάξιμο  έπρεπε  να  λέει,  
54100. Δύο από εσάς τυχεροί και καλέστε και κάνα άνθρωπο ας πούμε, έτσι,  να τον  
κεράσετε μια σοκολάτα ζεστή, ένα τσάι, έναν καφέ, κάτι τις. Δεν κάνει κακό. 
Λεονάρδου: Φτιάχνει και εσπρέσο και καπουτσίνο. 
Χουδαλάκης: Αυτοπροσκαλούμαστε, όπως έχετε καταλάβει.
ένδειξη αρχείου 46:35 – 47:55 (0:01:20)
Χουδαλάκης: Τι έχεις να μας πεις;
Λεονάρδου: Φιλανθρωπικό μαραθώνιο βιβλίων. Έχει ξεκινήσει, το ξέρετε, το λέμε και  
το ξαναλέμε και συνεχίζεται, βεβαίως, στα καταστήματα τα 36 των Public σε όλη την  
Ελλάδα. Σας περιμένουν με ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη για να ενισχύσουμε φορείς  
που το έχουν ανάγκη και ιδρύματα. 
Χουδαλάκης: Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σου, ρε φίλε; Πες μου. Πες μου. Ποιο  
είναι;  Δύσκολη  καθημερινότητα  έχεις;  Άγχος,  τρέξιμο,  υποχρεώσεις,  τι  έχεις;  Ο  
οργανισμός σου πρέπει να ανταπεξέλθει. Και γι’ αυτό κοίτα να κάνεις το καλύτερο για  
την  υγεία  σου  και  πιες  ένα  νεράκι  ΚΟΡΠΗ.  Που θα σου  ρίξει  και  την  πίεση,  θα  
βοηθήσει και τα νεφρά κανονικά. Έτσι;  Ναι, θα το βρεις και σε φιλική τιμή. Και θα  
έχεις, ας πούμε,  να λες και στην κάθε Μάρω ότι αυτό το νερό που σε ποτίζω, αγάπη  
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μου, το έπινε και η Κλεοπάτρα, ας πούμε. Αυτά είναι μεγαλεία, Μαρία μου. Παίρνουμε  
ανάσα διαφημιστική με Breath Raid, παραπάνω οξυγόνο 31% παραπάνω περνάει στα  
ρουθούνια,  η  ρινική  ταινία  που  τα  ανοίγει  και  έτσι  αναπνέεις  καλύτερα.  Δεν  το  
χρειάζεσαι  να  ανασάνεις,  όχι  πες  μου,  ε;  Δηλαδή  με  Άδωνη,  Αρβανιτόπουλο,  τις  
μεγάλες επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία; Δε χρειάζεστε μια ανάσα; Ε; Τη χρειάζεσαι.  
Πάρε την με Breath Raid που δεν είναι φάρμακο, ξαναλέω, και δεν έχει έκδοχα και τα  
λοιπά. Και αν έχετε και κάτι άλλο, ας πούμε, μαζί, κάνα αποφρακτικό μύτης, δεν ξέρω  
τι βάζετε, δε σας χαλάει. Βοηθάει πάρα πολύ. 
ένδειξη αρχείου 48:15 – 48:23 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ενεργός πολίτης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Είναι μια χορηγία  
της Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 49:30 – 49:37 (0:00:07)
Ακούγεται:  Ενεργός  πολίτης,  για  όσα πρέπει  να  γνωρίζετε.  Ήταν μια  χορηγία  της  
Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 55:02 – 55:18 (0:00:16)
Χουδαλάκης:  Και εγώ σας θυμίζω ότι κοντά μας ήταν η  DUROSTICK όπως κάθε  
εβδομάδα  και  αυτή  και  εσείς  με  ένα  τηλεφώνημα  στο  5516500  καλείτε  και  σας  
στέλνουν εντελώς δωρεάν στο σπίτι τεχνικό σύμβουλο για να σας δώσει κατευθύνσεις  
για σοβαρές οικοδομικές δουλειές.
ένδειξη αρχείου 56:48 – 56:52 (0:00:04)
Χουδαλάκης: Το ραντεβού μας την Κυριακή με τη Real News στα περίπτερα.
αρχείο 08:00 – 09:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:12:59  
Εκπομπή Γιώργου Τράγκα
ένδειξη αρχείου 01:14 – 01:24 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 03:36 – 03:43 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:25 – 04:35 (0:00:10)
Ακούγεται: Ακολουθεί το δελτίο με τις αθλητικές ειδήσεις. Τώρα μπορείς να αλλάξεις  
το  στοίχημά  σου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Πάμε  Στοίχημα  live  στα  
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 04:56 – 05:06 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ήταν το δελτίο με τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.  Τώρα μπορείς να  
αλλάξεις το στοίχημά σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε Στοίχημα live  στα 
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 05:44 – 05:52 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 06:04 – 06:12 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 06:48 – 06:50 (0:00:02)  
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 10:17 - 11:08 (0:00:14)
Τράγκας: 211 200 200 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας στην ανυπέρβλητη, τη  
μοναδική, την ασυναγώνιστη……την κυρία λεμοναδίτσα μου, την κυρία MENS-Coplex 
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από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς σας. Και για να δένετε, να  
τσιμεντάρετε, να μπετονάρετε υποφαές της Power Health. Κάργα αντιοξειδωτικό.
ένδειξη αρχείου 28:42 – 28:52 (0:00:10)
Τράγκας:  Εν  Αθήναις,  φίλες  και  φίλοι,  και  Θεσσαλονίκη,  καλή  σας  ημέρα,  καλή  
δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο με Real News. 
ένδειξη αρχείου 31:25 – 31:40 (0:00:15)
Τράγκας: Καλό Σαββατοκύριακο. Η Real News θα είναι εκπληκτική την Κυριακή με  
πολύ  δυνατή  ύλη.  Όσοι  δεν  έχετε  διαβάσει  Crash,  ξεφυλλίστε  το  αυτό  το  
Σαββατοκύριακο.  
ένδειξη αρχείου 43:44 – 44:24 (0:01:00)
Τράγκας:  Από αυτή τη στιγμή οι 20 πρώτες ακροάτριες που θα τηλεφωνήσουν τώρα  
στο  23  1500  1500  αποκτούν  κάρτα  υγείας  του  ΕΥLadies.  Συγκλονιστική  κάρτα,  
πολύτιμη με 120 ευρώ για δυο χρόνια. Το ένα έτος εντελώς δωρεάν. 23 1500 1500.
ένδειξη αρχείου 55:25 – 56:15 (0:00:50)
Τράγκας: Καλημέρα σε όλους τους διαβητικούς που ψωνίζουν γλυκά με τα καλύτερα  
υλικά. Τα ψάχνουν οι άνθρωποι όλη η οικογένεια από τα ζαχαροπλαστεία Τσίρου στο 
μεγάλο το τεράστιο, που μπορείτε να βρείτε τα πάντα κι αυτή την εποχή με τις γιορτές  
τους καλύτερους κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες με τα καλύτερα, τα πιο ψαγμένα  
υλικά.  Και  φυσικά  οι  διαβητικοί  χτυπάτε  σφηνάκια  προφιτερόλ  με  μαλτιτόλη  και  
στέβια. Μπαίνετε στο Hilton στο κεντρικό δηλαδή, στον Καρέα στο μεγάλο το τεράστιο  
και στο Παγκράτι.
αρχείο 09:00 – 10:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:10:38  
Εκπομπή Γιώργου Τράγκα
ένδειξη αρχείου 01:15 – 01:25 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:12 – 04:19 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:06 – 05:14 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 05:29 – 05:37 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 06:12 – 06:14 (0:00:02)  
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 07:08 – 07:16 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 07:29 – 07:34 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 10:14 – 10:18 (0:00:04)
Τράγκας: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με Real News. 
ένδειξη αρχείου 11:52 – 12:20 (0:00:28)
Τράγκας: Έχω εκατοντάδες μηνύματά σας. 211 200 8200 για τα σχόλιά σας. Στην  
κυρία MENS-XCOMPLEX από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς  
σας. Και για να τσιμεντάρετε, energy now, now. 
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ένδειξη αρχείου 34:30 – 34:45 (0:00:15)
Ακούγεται: Real Money. Με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Αν αναζητάτε  
προθεσμιακή κατάθεση που προσφέρει υψηλές αποδόσεις ενώ αφήνει και το κεφάλαιό  
σας ελεύθερο, τότε μάθετε για την απόδοση και ελευθερία της Τράπεζας Πειραιώς.
ένδειξη αρχείου 38:52 – 40:42 (0:01:50)
Τράγκας: Καλή  σας ημέρα.  Καλό Σαββατοκύριακο με  Real News.  Δυνατή  και  με  
Scorpions. Από αυτή τη στιγμή οι 20 πρώτες ακροάτριες που θα τηλεφωνήσουν τώρα  
στο 23 1500 1500 αποκτούν κάρτα υγείας του  ΕΥLadies μόνο με 120 ευρώ για δύο  
χρόνια. Ένας χρόνος δωρεάν. Η κάρτα κοστίζει 120 ευρώ για ένα χρόνο. Προσφορά  
από αυτή τη στιγμή για τις πρώτες είκοσι. 23 1500 1500. Παροχές δωρεάν. Ετήσιο  
αιματολογικό  τσεκάπ.  Αντιμετώπιση  επειγόντων  περιστατικών  όλο  το  24ωρο.  
Μεταφορά  με  ασθενοφόρο,  αχρείαστο  να  είναι,  σε  περίπτωση  νοσηλείας.  Ιατρική  
επίσκεψη σε πλαστικό χειρουργό. Και προνομιακές τιμές, συγκλονιστικές για ψηφιακή  
μαστογραφία  με  19  ευρώ μόνο.  Διαγνωστικές  εξετάσεις,  γυναικολογικούς  ελέγχους,  
αισθητικές επεμβάσεις. 23 1500 1500. 
ένδειξη αρχείου 43:42 – 43:52 (0:00:10)
Τράγκας: Την Κυριακή με τη Real News οι υπέροχοι Scorpions, οι μοναδικοί. Μην το  
χάσετε. 
ένδειξη αρχείου 45:00 – 45:45 (0:00:45)
Τράγκας: Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ. Σαράντα χρόνια με μπέσα. Για το αυτοκίνητό σας η  
καλύτερη  προστασία  και  ασφάλιση,  νομική  στήριξη  και  κάλυψη  ακόμα  και  για  
ολοκληρωτική  καταστροφή.  Ασφάλειες  ΜΙΝΕΤΤΑ  αξιόπιστες,  κυρίως.  Πληρώνουν  
αμέσως και έχουν μπέσα. 
ένδειξη αρχείου 57:38 – 58:10 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
ένδειξη αρχείου 59:26 – 59:44 (0:00:18)
Τράγκας:  Και στους διαβητικούς πολλές καλημέρες, καλό σαββατοκύριακο με  Real 
News. Γλυκά με μαλτιτόλη μόνο και στέβια. Από τα ζαχαροπλαστεία Τσίρου. 
αρχείο 10:00 – 11:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:11:55  
Εκπομπή Νίκου Χατζηνικολάου
ένδειξη αρχείου 01:17 – 01:27 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 03:40 – 03:47 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:30 – 04:40 (0:00:10)
Ακούγεται: Ακολουθεί το δελτίο με τις αθλητικές ειδήσεις. Τώρα μπορείς να αλλάξεις  
το  στοίχημά  σου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Πάμε  Στοίχημα  live  στα  
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 04:58 – 05:08 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ήταν το δελτίο με τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.  Τώρα μπορείς να  
αλλάξεις το στοίχημά σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε Στοίχημα live  στα 
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 05:50 – 05:58 (0:00:08)
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Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 06:15 – 06:23 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 06:56 – 06:58 (0:00:02)  
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 08:02 – 08:10 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 08:22 – 08:27 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 19:10 – 19:54 (0:00:44)
Χατζηνικολάου: Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την  
ώρα,  ο  ΟΤΕ  TV και  έρχεται  στις  5  Δεκεμβρίου  στους  κινηματογράφους  η  
πολυαναμενόμενη  παραγωγή,  είναι  συμπαραγωγή  του  ΟΤΕ  TV,  του  βραβευμένου  
Έλληνα  σκηνοθέτη  Παντελή  Βούλγαρη.  Η  νέα  ταινία  του  η  ‘Μικρά  Αγγλία’.  
Συναρπαστική ιστορία βασισμένη στο ομώνυμο και βραβευμένο βιβλίο της Ιωάννας  
Καρυστιάνη  και  σε  συμπαραγωγή,  όπως  ήδη  σας  είπα,  του  ΟΤΕ  TV.  Στους 
κινηματογράφους από τις 5 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια σε πρώτη τηλεοπτική προβολή  
αποκλειστικά από τα κανάλια ΟΤΕ Cinema το 20 14.
ένδειξη αρχείου 21:04 – 23:04 (0:02:00)
Χατζηνικολάου: Να  θυμίσω  ότι  τρέχει  πάντα  ο  μεγάλος  Χριστουγεννιάτικος  
διαγωνισμός του Real fm. Με ένα sms μπαίνετε σε δυο κληρώσεις. Κλήρωση για 1.000  
ευρώ τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και κλήρωση για 10.000 ευρώ μετρητά  
την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Είναι πολύ απλό.  Στείλτε με  sms τη 
λέξη ‘ευρώ’, μην γράψετε  real μπροστά, τίποτα μπροστά,  μόνο τη λέξη ‘ευρώ’ στο  
54100. Και, βέβαια, να θυμίσω στους φίλους και στις φίλες που αγαπούν και στηρίζουν  
την ανεξάρτητη και μαχητική εφημερίδα, την εφημερίδα που δεν έχει άλλα έσοδα. Έχει  
μόνο εσάς και τη διαφήμιση. Μόνο το περίπτερο και τη διαφήμιση. Ότι την Κυριακή η  
Real News έρχεται με πολύ δυνατό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ  που, όπως πάντα έτσι  
και  τώρα,  θα  συζητιέται  για  πολλές  πολλές  ημέρες.  Αλλά  και  με  πολύ  δυνατό  
ψυχαγωγικό πακέτο. Έρχεται με το νέο  cd, καταπληκτικό  cd των  Scorpions ζωντανή 
ηχογράφηση της μεγάλης τους συναυλίας στο Λυκαβηττό με όλες τις μεγάλες επιτυχίες  
τους. Μαζί έρχεται το Real Escape το αγαπημένο περιοδικό με 20 ορεινά χωριά για να  
μην μείνετε  σπίτι  τα Χριστούγεννα για να πάρετε  τα βουνά. Και  βέβαια ο τέταρτος  
τόμος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, από το Έπος στην Τραγωδία είναι ο τίτλος του  
βιβλίου του Σαράντου Καργάκου,  που αποτελεί  και  μια ηχηρή απάντηση στην περί  
συνωστισμού θεωρία. Η Real News θα έχει και πέντε επιταγές των 10.000€ μετρητά η  
καθεμιά, πέντε επιταγές που θα βρουν τυχεροί αναγνώστες της εφημερίδας που έχει ήδη  
διανείμει πάνω από 1.100.000€ στους αναγνώστες της. 
ένδειξη αρχείου 42:30 – 42:58 (0:00:28)
Χατζηνικολάου: Να  θυμίσω  ότι  τρέχει  πάντα  ο  μεγάλος  Χριστουγεννιάτικος  
διαγωνισμός του Real fm. Είναι πολύ απλό. Με ένα sms να στείλετε τη λέξη ‘ευρώ’  
στο 54100, μην γράψετε τίποτα μπροστά,  μόνο τη λέξη ‘ευρώ’ στο 54100 και θα  
μπείτε σε δυο κληρώσεις, μία για 1.000 ευρώ τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και μία για  
10.000 ευρώ μετρητά την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. 
ένδειξη αρχείου 57:02 – 59:04 (0:02:02)
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Χατζηνικολάου: Και  σήμερα  είναι  μαζί  μας,  όπως  κάθε  μέρα,  η  ΜΙΝΕΡΒΑ.  Η 
μοναδική εταιρία  τροφίμων που  μαζί  με τον  ΑΒ Βασιλόπουλο δίνει  χαρά σε  κάθε  
γωνιά της Ελλάδας. Μέσα από τη δράση ’52 εβδομάδες’ 52 δράσεις σίτισης. Ενισχύστε  
κι εσείς τη δράση εύκολα και γρήγορα. Επιλέξτε από τα καταστήματα ΑΒ τα ειδικά  
σηματοδοτημένα  προϊόντα αλληλεγγύης  Χωριό από  τη  ΜΙΝΕΡΒΑ και  αυτόματα  
προσφέρετε  κι  εσείς  στα  52  επιλεγμένα  συσσίτια  σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα.   Μια  
εξαιρετική πρωτοβουλία για την οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη ΜΙΝΕΡΒΑ και  
στα  σούπερ  μάρκετ  ΑΒ  Βασιλόπουλος.  Τρέχει  πάντα,  μην  το  ξεχνάτε,  ο  μεγάλος  
Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός του Real fm. Δύο κληρώσεις με ένα sms. Μπαίνετε σε  
κλήρωση  για  1.000  ευρώ  τη  Δευτέρα  και  για  10.000  ευρώ  την  Παρασκευή  20  
Δεκεμβρίου. Είναι απλή η συμμετοχή.  Στείλτε με  sms τη λέξη ‘ευρώ’,  μη γράψετε  
real, μη γράψετε τίποτα μπροστά, μόνο τη λέξη ‘ευρώ’ με ένα  sms στο 54100. Και 
μπαίνετε  στην  κλήρωση  της  Δευτέρας  για  1.000  ευρώ  και  της  Παρασκευής  20  
Δεκεμβρίου για 10.000 ευρώ μετρητά. Πέντε επιταγές, όμως, των 10.000€ μετρητά θα  
βρείτε  στη  Real News αυτή την Κυριακή.  Και,  βέβαια,  θα βρείτε  το  Real Escape,  
εκπληκτικό  το  περιοδικό  μας  για  να  πάρετε  τα  βουνά.  Σας  προτείνουμε  20  ορεινά  
χωριά για να μη μείνετε σπίτι τα Χριστούγεννα. Μαζί ο τέταρτος και τελευταίος τόμος  
του βιβλίου του Σαράντου Καργάκου ‘Μικρασιατική Εκστρατεία από το Έπος στην  
Τραγωδία’ και το ολοκαίνουριο  cd των Scorpions με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους  
από τη ζωντανή ηχογράφηση της εκπληκτικής συναυλίας τους στο Λυκαβηττό. 
αρχείο 11:00 – 12:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:12:10  
Εκπομπή Νίκου Χατζηνικολάου
ένδειξη αρχείου 01:06 – 01:16 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 03:39 – 03:46 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:33 – 04:41 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 04:55 – 05:03 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 05:40 – 05:42 (0:00:02)  
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 06:35 – 06:43 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 06:59 – 07:04 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 13:18 – 15:14 (0:01:56)
Χατζηνικολάου: Θυμίζω ότι η εκπομπή αυτή είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή  
την  ώρα,  μια  προσφορά  του  ΟΤΕ.  Φαντάζομαι  συμφωνείτε  όλοι  πως  είναι  πολύ  
σημαντικό  να  μην  έχουμε  περιορισμούς  όταν  θέλουμε  να  επικοινωνήσουμε  με  τους  
συνεργάτες  μας.  Τη λύση προσφέρουν τα νέα  προγράμματα  ΟΤΕ  Business Double 
Play, που έρχονται σε νέα τιμή που ξεκινά από 34 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες.  
Με τα νέα προγράμματα ΟΤΕ για επιχειρήσεις  θα έχετε  απεριόριστες κλήσεις  προς  
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ενδοεταιρικά κινητά, cosmote business και σταθερά, ιντερνέτ με ταχύτητες έως 50Μbps 
και ακόμη περισσότερο χρόνο προς εθνικά κινητά που φθάνει ως τα 500 λεπτά. Έτσι με  
το νέο ΟΤΕ Business Double Play δε θα σταματάτε να μιλάτε με τους συνεργάτες σας.  
Θα τα βρείτε στα καταστήματα ΟΤΕ,  Cosmote,  Γερμανός,  στο  OTE.gr ή καλώντας  
13888. Μην ξεχνάτε την Κυριακή δυνατή Real News, με Scorpions ολοκαίνουριο cd, η  
ζωντανή  ηχογράφηση  της  μεγάλης  συναυλίας  τους  στο  Λυκαβηττό,  με  εκπληκτικό  
περιοδικό, με περιοδικό που πραγματικά θα σας ξεκουράσει και θα σας χαλαρώσει, το  
Real Escape. Αποδράσεις σε είκοσι ορεινά χωριά για να πάρετε τα βουνά για να μην  
μείνετε  σπίτι  τα  Χριστούγεννα.  Μαζί  ο  τέταρτος  και  τελευταίος  τόμος  της  
Μικρασιατικής Εκστρατείας από το Έπος στην Τραγωδία με την υπογραφή του μεγάλου  
Σαράντου Καργάκου. Και άλλες πέντε επιταγές των 10.000 ευρώ η κάθε μία έρχονται  
με τη Real News την Κυριακή για εσάς, με τη Real News που έχει διανείμει πάνω από  
ένα 1.100.000 ευρώ στους αναγνώστες της. 
ένδειξη αρχείου 41:07 – 41:15 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ενεργός πολίτης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Είναι μια χορηγία  
της Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 42:22 – 42:29 (0:00:07)
Ακούγεται:  Ενεργός  πολίτης,  για  όσα πρέπει  να  γνωρίζετε.  Ήταν μια  χορηγία  της  
Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 48:27 – 50:27 (0:02:00)
Χατζηνικολάου: Να  θυμίσω  ότι  και  σήμερα  είναι  μαζί  μας,  όπως  κάθε  μέρα  η  
ΜΙΝΕΡΒΑ και  η δράση «52 εβδομάδες,  52 δράσεις  σίτισης» σε συνεργασία με τα  
σούπερ  μάρκετ  ΑΒ Βασιλόπουλος.  Μια  δράση  που  σκοπό  έχει  να  στηρίξει  τους  
συνανθρώπους  μας  πανελλαδικά.  Γίνετε  και  εσείς  κρίκος  αυτής  της  αλυσίδας  
αγοράζοντας τα  προϊόντα αλληλεγγύης  ΧΩΡΙΟ με την ειδική σήμανση από τα ράφια  
των  καταστημάτων  της  αλυσίδας  ΑΒ.  Θυμίζω  ότι  τρέχει  πάντα  ο  μεγάλος  
Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός του Real fm. Με ένα sms μπαίνετε σε δύο κληρώσεις.  
Κλήρωση  τη  Δευτέρα  2  Δεκεμβρίου  για  1.000  ευρώ  μετρητά  και  κλήρωση  την  
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου για 10.000 ευρώ μετρητά. Η συμμετοχή είναι απλή. Στείλτε 
με  sms τη λέξη ‘ευρώ’  στο 54100. Μη γράψετε  real μπροστά, μη γράψετε τίποτα  
άλλο, μόνο ‘ευρώ’ στο 54100. Και, βέβαια, θυμίζω στους φίλους και τις φίλες που  
αγαπούν και στηρίζουν την ανεξάρτητη, τη μαχητική Real News κάθε Κυριακή ότι αυτή  
την  Κυριακή  η  Real News έρχεται  με  πέντε  επιταγές  των  10.000  ευρώ  μετρητά  η  
καθεμιά, με ολοκαίνουριο cd νέα κυκλοφορία Scorpions, η ζωντανή ηχογράφηση από  
τη μεγάλη συναυλία στο Λυκαβηττό με όλες τις μεγάλες επιτυχίες των  Scorpions. Με 
Real Escape, το περιοδικό μας σας προτείνει είκοσι πανέμορφα ορεινά χωριά για να  
πάρετε τα βουνά για να μην μείνετε σπίτι τα Χριστούγεννα. Και, βέβαια, έρχεται την  
Κυριακή  και  ο  τέταρτος  τόμος  και  τελευταίος  τόμος  του  βιβλίου  του  Σαράντου  
Καργάκου για την Μικρασιατική Εκστρατεία με τίτλο ‘Από το Έπος στην Τραγωδία’. 
ένδειξη αρχείου 51:14 – 52:01 (0:00:47)
Χατζηνικολάου: Ξεφυλλίζω  εγώ  το  τεύχος  του  Real Escape,  που  θα  πάρετε  την  
Κυριακή στα χέρια σας. Θα ενθουσιαστείτε. Ξέρετε ακόμα κι αν δεν σκοπεύει κανείς να  
φύγει στις Χριστουγεννιάτικες μέρες, τις μέρες της Πρωτοχρονιάς για παράδειγμα, ή τις  
μέρες των Θεοφανείων και μόνο ξεφυλλίζοντας το περιοδικό αυτό είναι μια απόδραση  
για τα μάτια μας, ένα βάλσαμο για την ψυχή μας οι καταπληκτικές εικόνες από τα  
πανέμορφα ορεινά μας χωριά. Θα ενθουσιαστείτε. Είναι ένα καταπληκτικό περιοδικό.  
Είναι ένα περιοδικό που θα σας φέρει εικόνες που γαληνεύουν την ψυχή. Εικόνες από  
τα χιονισμένα πανέμορφα χωριά μας στα ελληνικά βουνά.
ένδειξη αρχείου 52:43 – 53:11 (0:00:28)
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Χατζηνικολάου: Με  θερμές  ευχές  για  ένα  όμορφο  Παρασκευοσαββατοκύριακο θα  
κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με Scorpions, τους υπέροχους Scorpions, από 
το ολοκαίνουριο  cd της ζωντανής ηχογράφησής τους στο Λυκαβηττό που έρχεται την  
Κυριακή με τη Real News. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Ραντεβού οκτώ  
παρά τέταρτο στο δελτίο ειδήσεων του Star και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με  
Real News και δυνατούς Scospions.
αρχείο 12:00 – 13:00-Διαφημιστικός χρόνος:0:12:14
Εκπομπή Κάτιας Μακρή
ένδειξη αρχείου 01:14 – 01:24 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:06 – 04:13 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:54 – 05:04 (0:00:10)
Ακούγεται: Ακολουθεί το δελτίο με τις αθλητικές ειδήσεις. Τώρα μπορείς να αλλάξεις  
το  στοίχημά  σου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Πάμε  Στοίχημα  live  στα  
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 05:20 – 05:30 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ήταν το δελτίο με τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.  Τώρα μπορείς να  
αλλάξεις το στοίχημά σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε Στοίχημα live  στα 
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 06:08 – 06:16 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 06:20 – 06:28 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 07:04 – 07:06 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 10:52 – 11:26 (0:00:34)
Μακρή: Και με την κλήρωσή μας στο τέλος της εκπομπής για ένα υπέροχο τριήμερο.  
Λέω σήμερα να πάμε μια Κέρκυρα. Corfu Residence, το ξενοδοχειακό συγκρότημα, το  
Corfu Residence είναι στο κοσμικό νησί της Κέρκυρας, βεβαίως, στη ΒΑ πλευρά στην  
περιοχή  Νησάκι.  Είναι  αμφιθεατρικά  χτισμένο,  είναι  μαγευτικό  το  τοπίο  και  ένα  
υπέροχο τριήμερο δηλαδή δύο διανυκτερεύσεις  με πρωινό.  Μπορεί  πολύ εύκολα να  
γίνει δικό σας και να πάτε όποτε θέλετε. 
ένδειξη αρχείου 11:35 – 11:45 (0:00:10)
Μακρή:  Real, κενό, λοιπόν, το μήνυμά σας για όλα τα θέματα, τα οποία σήμερα θα  
σχολιάσουμε και είναι πολλά και θα τρέξουμε για να το πετύχουμε.  Τη λέξη ‘ταξίδι’  
και αποστολή στο 54100.
ένδειξη αρχείου 38:00 – 38:35 (0:00:35)
Μακρή:  Πριν  πάμε  σε  διαφημιστικό  διάλειμμα,  κατ’  αρχήν,  να  σας  θυμίσω  την  
κλήρωσή μας για Κέρκυρα. Real, κενό, το μήνυμά σας και τα στέλνετε κατά δεκάδες  
τη λέξη ‘ταξίδι’ και αποστολή στο 54100 για να μπείτε στην κλήρωση. Και δεύτερον,  
θέλω  να  σας  πω  ότι  ο  φιλανθρωπικός  μαραθώνιος  βιβλίων  ξεκίνησε  και  στα  36  
καταστήματα  Public σε  όλη  την  Ελλάδα  και  σας  περιμένει  με  ένα  βιβλίο  από  τη  
βιβλιοθήκη σας για να ενισχύσουμε φορείς που το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, ο τρόπος που  
μπορείτε να βοηθήσετε είναι απλός. Επισκεφθείτε το κοντινό σας κατάστημα  Public,  
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υπάρχουν πια σχεδόν σε κάθε γειτονιά και αφήστε ένα χρησιμοποιημένο βιβλίο από τη  
βιβλιοθήκη σας. Λοιπόν, με ένα βιβλίο τρέχετε και εσείς στον αγώνα. 
ένδειξη αρχείου 42:53 – 43:08 (0:00:15)
Ακούγεται: Real Money. Με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Αν αναζητάτε  
προθεσμιακή κατάθεση που προσφέρει υψηλές αποδόσεις ενώ αφήνει και το κεφάλαιό  
σας ελεύθερο, τότε μάθετε για την απόδοση και ελευθερία της Τράπεζας Πειραιώς.
ένδειξη αρχείου 44:54 – 45:26 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
ένδειξη αρχείου 46:54 – 47:04 (0:00:10)
Μακρή:  Λοιπόν, λίγα λεπτά έχουμε ακόμα για την κλήρωσή μας για ένα φανταστικό  
τριήμερο στην Κέρκυρα  Corfu Residence το ξενοδοχείο.  Μπείτε στο ιντερνέτ να το  
δείτε. 
ένδειξη αρχείου 47:34 – 47:38 (0:00:04)
Μακρή: Real, κενό, το μήνυμά σας τη λέξη ‘ταξίδι’ και αποστολή στο 54100.
ένδειξη αρχείου 53:10 – 54:15 (0:01:05)
Μακρή:  Λοιπόν,  θα  πάμε  σε  διαφημίσεις  αφού  σας  ξαναπώ για  το  φιλανθρωπικό  
μαραθώνιο των καταστημάτων Public. Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ένα  
βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας που το έχουμε διαβάσει, που το έχουμε δεύτερη φορά,  
που δεν το χρειαζόμαστε γιατί δε θα το διαβάσουμε ποτέ. Μπορούμε, λοιπόν, να το  
πάμε στο  Public να το αφήσουμε εκεί και έτσι να ενισχύσουμε φορείς που το έχουν  
πραγματικά ανάγκη. Τα βιβλία θα δίνονται σε φορείς και ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.  
Και όσα περισσότερα φυσικά συγκεντρωθούν τόση μεγαλύτερη θα είναι η προσφορά  
εκεί που υπάρχει ανάγκη. Στη συντροφιά μας πάντα κάθε μέρα και η  Vodafone.  Η 
καλύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας γιατί τώρα όλοι οι επαγγελματίες έχουν μια λύση  
για την επιχείρησή τους  κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Σταθερό με ιντερνέτ και  
κινητό μαζί μόνο από 45 ευρώ το μήνα σε ένα λογαριασμό και με προσωπικό σύμβουλο  
εξυπηρέτησης.  Η  πιο  ολοκληρωμένη  λύση  για  την  επιχείρησή  σας  μόνο  από  την  
Vodafone. 
ένδειξη αρχείου 0:58:20 – 59:45 (0:01:25)
Μακρή:  Να  σας  θυμίζω  ότι  με  την  Vodafone τώρα  πια  δε  χρειάζεται  να  
επαναλαμβάνεται κάθε μήνα το λογαριασμό σας σε χαρτί και έντυπα. Μπορείτε να το  
κάνετε απλώς με το να εγγραφείτε στο My Bill μπαίνοντας στο Vodafone.gr. Εμένα με  
έχουν τρελάνει στα μηνύματα για παράδειγμα. Κάθε μέρα μου θυμίζουν το λογαριασμό  
μου. Τώρα καλό είναι αυτό, κακό είναι αυτό, εξαρτάται από το ύψος του λογαριασμού.  
Αλλά ταυτοχρόνως όλοι εμείς που το έχουμε κάνει μπαίνουμε και σε κλήρωση. Γιατί  
έχει  πολύ  καλά  δώρα.  Λοιπόν,  Toyota Yaris με  κλήρωση  κάθε  μέρα  το  ποσό  του  
λογαριασμού  σας,  κάθε  εβδομάδα  το  πάγιό  σας  για  ένα  χρόνο  ή  κάθε  μήνα  το  
πρόγραμμα  RedThree για έναν ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν,  το ραντεβού, βεβαίως, την  
Κυριακή με τη Real News στα περίπτερα, Scorpions, το περιμένω πώς και πώς. Το νέο  
cd με τη ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβηττό.  Real Escape, το τελευταίο μέρος του  
βιβλίου του Σαράντου Καργάκου ‘Από το Έπος στην Τραγωδία’ για τη Μικρά Ασία.  
Και φυσικά 50.000 ευρώ, πέντε επιταγές των 10.000 ευρώ η κάθε μία. Τι άλλο; Α, και  
πολύ καλή δημοσιογραφική ύλη. Σας το εγγυώμαι. 
αρχείο 13:00 – 14:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:12:17  
Εκπομπή  με  τον  Θύμιο  Καλαμούκη  και  τον  Απόστολο  Μπαρμπαγιάννη 
«Ελληνοφρένεια»
ένδειξη αρχείου 01:16 – 01:26 (0:00:10)
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Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:35 – 04:42 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:35 – 05:37 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 06:40 – 06:50 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 07:01 – 07:06 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 18:55 – 19:25 (0:00:30)
Καλαμούκης: Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου είναι ο κ.  
Καρίζης Νίκος, ο κ. Φλώρος Γιάννης και ο κ. Κόμης Σπύρος, Καρόζης…. Αυτοί οι  
τρεις, λοιπόν, θα πάτε αύριο, θα σας πω τώρα που είναι, στο Σταυρό του Νότου Club,  
Φραντζή και Σαρρή 35, Νέος Κόσμος …. Στις δέκα ακριβώς αρχίζει σύμφωνα με την  
ανακοίνωση που έχουμε εδώ, να είστε  λίγο νωρίτερα εκεί.  Χριστόφορος Ζαραλίκος  
Stand up Comedy, νομίζω ο καλύτερος που έχουμε στη χώρα…
ένδειξη αρχείου 19:47 – 19:55 (0:00:08)
Καλαμούκης: sms μπορείτε  να  στείλετε  γράφοντας  real αφήνοντας  κενό  και  μετά  
πληκτρολογώντας το 54100.
ένδειξη αρχείου 26:33 – 26:53 (0:00:20)
Καλαμούκης: Θα  δώσουμε  για  το  θέατρο,  είχαμε  δώσει  και  την  προηγούμενη  
Παρασκευή, με τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για δύο», μια διασκευή του ομώνυμου  
έργου  του  Σαίξπηρ,  τον  ξέρουμε  όλοι.  Από  τον  Κώστα  Γάκη  και  παίζει  η  Αθηνά  
Μουστάκα και ο Κωνσταντίνος Μπίμπης. Πού παίζεται αυτό θα σας πω μετά. Έχουμε  
τρεις προσκλήσεις διπλές για αύριο Σάββατο και τρεις προσκλήσεις διπλές για μεθαύριο  
Κυριακή. 
ένδειξη αρχείου 30:18 – 30:50 (0:00:32)
Καλαμούκης: Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο γιατί οι ταχύτατοι νίκησαν. …… Πού  
θα πάνε τώρα; Στο θέατρο 104 στην κεντρική Σκηνή, αυτό  βρίσκεται Ευμολπιδών41  
στο Γκάζι. Γνωστός δρόμος και μάλιστα βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων το θέατρο  
από το σταθμό Κεραμεικός.  
ένδειξη αρχείου 34:20 – 34:28 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Η ενημέρωσή σας για τον κόσμο  
του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 35:14 – 35:22 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Ήταν η ενημέρωσή σας για τον  
κόσμο του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
αρχείο 14:00 – 15:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:10:36  
Κεντρικό  Δελτίο  Ειδήσεων  με  το  Γιάννη  Παπαδόπουλο  και  την  Ελισάβετ 
Σαλαμάρα
ένδειξη αρχείου 01:04 – 01:14 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
αρχείο 15:00 – 16:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:15:09  
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Κεντρικό  Δελτίο  Ειδήσεων  με  το  Γιάννη  Παπαδόπουλο  και  την  Ελισάβετ 
Σαλαμάρα και Εκπομπή Λιάνας Κανέλλη
ένδειξη αρχείου 38:16 – 38:20 (0:00:04)
Κανέλλη: Απλώς να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να στέλνετε μήνυμα, γράφετε real, κενό,  
το μήνυμά σας και στο στέλνετε στο 54100.
ένδειξη αρχείου 47:05 – 47:15 (0:00:10)
Κανέλλη: Τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Γράφετε πολύ απλά real, κενό, θέατρο και το  
στέλνετε στο 54100. 
ένδειξη αρχείου 50:40 – 51:12 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
αρχείο 16:00 – 17:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:12:39  
Εκπομπή Λιάνας Κανέλλη
ένδειξη αρχείου 00:58 – 01:08 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 03:10 – 03:17 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:00 – 04:10 (0:00:10)
Ακούγεται: Ακολουθεί το δελτίο με τις αθλητικές ειδήσεις. Τώρα μπορείς να αλλάξεις  
το  στοίχημά  σου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Πάμε  Στοίχημα  live  στα  
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 04:27 – 04:37 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ήταν το δελτίο με τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.  Τώρα μπορείς να  
αλλάξεις το στοίχημά σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε Στοίχημα live  στα 
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 05:24 – 05:26 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 06:33 – 06:43 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 06:53 – 06:58 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 39:25 – 39:45 (0:00:20)
Κανέλλη: Λοιπόν, ανάμεσα στη μία άκρη και στην άλλη άκρη του ελληνισμού από την  
Κωνσταντινούπολη  ως  την  Κύπρο δύο βιβλία  των  εκδόσεων ΔΙΟΠΤΡΑ.  Γράφετε,  
λοιπόν, ΔΙΟΠΤΡΑ, το όνομα του εκδοτικού οίκου, για να μην παίξουμε με τους τίτλους  
τώρα  εδώ γιατί  δεν  μπορείτε  να  κάνετε  επιλογή  σε  αυτή  την  κλήρωση  real,  κενό,  
ΔΙΟΠΤΡΑ και το στέλνετε στο 54100. 
αρχείο 17:00 – 18:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:11:56  
Εκπομπή Γεωργίου, ένδειξη αρχείου 00:58 – 01:08 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:17 – 04:24 (0:00:07)
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Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:10 – 05:18 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 05:28 – 05:36 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 06:12 – 06:14 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 07:18 – 07:28 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 07:40 – 07:45 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 11:27 – 11:32 (0:00:05)
Γεωργίου:  Τα μηνύματά σας  real,  αφήνετε  ένα κενό,  γράφετε  το μήνυμα και το  
στέλνετε στο 54100.
ένδειξη αρχείου 11:38 – 12:02 (0:00:24)
Γεωργίου:  Και επειδή πλησιάζει Δευτέρα μην ξεχνάτε το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο  
διαγωνισμό του Real fm. Στείλτε με sms τη λέξη ‘ευρώ’, μόνο ‘ευρώ’, τίποτα άλλο,  
στο 54100. Και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα καθώς και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 ευρώ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου όπου για τα 10.000 την  
κλήρωση στις 12 το μεσημέρι θα κάνει ο Χατζηνικολάου.  
ένδειξη αρχείου 46:32 – 46:40 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ενεργός πολίτης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Είναι μια χορηγία  
της Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 47:47 – 47:54 (0:00:07)
Ακούγεται:  Ενεργός  πολίτης,  για  όσα πρέπει  να  γνωρίζετε.  Ήταν μια  χορηγία  της  
Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 51:00 – 51:38 (0:00:38)
Γεωργίου:  Παρασκευή σήμερα. Δευτέρα έρχεται οπότε  sms με τη λέξη ‘ευρώ’ στο  
54100. Χιλιάρικο  είναι  αυτό.  Έρχονται  και  οι  γιορτές  και  την  Παρασκευή  20  
Δεκεμβρίου το χιλιάρικο γίνεται δεκαχίλιαρο. Ό,τι πρέπει, ε; Στείλτε, λοιπόν, με sms τη  
λέξη ‘ευρώ’. Προσοχή, μη βάλετε μπροστά  real και κάτι άλλα που βάζετε συνήθως.  
Μόνο τη λέξη  ‘ευρώ’ στο 54100.  Και  μπείτε  στις  κληρώσεις  για 1.000 ευρώ κάθε  
Δευτέρα  καθώς  και  για  το  μεγάλο  δώρο  των  10.000  ευρώ  την  Παρασκευή  20  
Δεκεμβρίου. Η κλήρωση στις 12 το μεσημέρι από τον Νίκο το Χατζηνικολάου.
αρχείο 18:00 – 19:00     -Διαφημιστικός χρόνος:0:12:58  
Εκπομπή Γεωργίου, ένδειξη αρχείου 00:58 – 01:08 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:42 – 04:49 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:30 – 05:40 (0:00:10)
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Ακούγεται: Ακολουθεί το δελτίο με τις αθλητικές ειδήσεις. Τώρα μπορείς να αλλάξεις  
το  στοίχημά  σου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Πάμε  Στοίχημα  live  στα  
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 05:56 – 06:06 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ήταν το δελτίο με τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.  Τώρα μπορείς να  
αλλάξεις το στοίχημά σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε Στοίχημα live  στα 
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 06:44 – 06:52 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών από τη  Saxo Bank Hellas.  Η ιδανική επενδυτική  
τράπεζα. 
ένδειξη αρχείου 07:00 – 07:08 (0:00:08)
Ακούγεται:  Τα νέα των αγορών ήταν μια  προσφορά από τη  Saxo Bank Hellas. Η 
ιδανική επενδυτική τράπεζα.  
ένδειξη αρχείου 07:41 – 07:43 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 35:13 – 35:45 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
ένδειξη αρχείου 47:55 – 48:12 (0:00:17)
Γεωργίου:  Μην ξεχνάτε το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο  διαγωνισμό του  Real. Στείλτε  
με sms τη λέξη ‘ευρώ’ στο 54100, μόνο τη λέξη ‘ευρώ’ στο 54100. Και μπείτε στις  
κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα καθώς και για το μεγάλο δώρο των 10.000  
ευρώ  την  Παρασκευή  20  Δεκεμβρίου  12  το  μεσημέρι,  η  κλήρωση  από  τον  Νίκο  
Χατζηνικολάου.
αρχείο 19:00 – 20:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:12:23  
Εκπομπή  με  τον  Θύμιο  Καλαμούκη  και  τον  Απόστολο  Μπαρμπαγιάννη 
«Ελληνοφρένεια»
ένδειξη αρχείου 00:58 – 01:08 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:42 – 04:49 (0:00:07)
Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:38 – 05:40 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 06:46 – 06:56 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 07:03 – 07:08 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 01:16 – 01:26 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:35 – 04:42 (0:00:07)
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Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:35 – 05:37 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 06:40 – 06:50 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον  Real fm με την εγγύηση της  
Fujitsu FG Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 07:01 – 07:06 (0:00:05)
Ακούγεται: Ήταν το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real fm με την εγγύηση Fujitsu FG 
Europe Όμιλος Φειδάκη.  
ένδειξη αρχείου 20:00 – 20:30 (0:00:30)
Καλαμούκης: Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου είναι ο κ.  
Καρίζης Νίκος, ο κ. Φλώρος Γιάννης και ο κ. Κόμης Σπύρος, Καρόζης…. Αυτοί οι  
τρεις, λοιπόν, θα πάτε αύριο, θα σας πω τώρα που είναι, στο Σταυρό του Νότου Club,  
Φρατζή και Σαρρή 35, Νέος Κόσμος …. Στις δέκα ακριβώς αρχίζει σύμφωνα με την  
ανακοίνωση που έχουμε εδώ, να είστε  λίγο νωρίτερα εκεί.  Χριστόφορος Ζαραλίκος  
Stand up Comedy, νομίζω ο καλύτερος που έχουμε στη χώρα…
ένδειξη αρχείου 20:50 – 20:58 (0:00:08)
Καλαμούκης: sms μπορείτε  να  στείλετε  γράφοντας  real αφήνοντας  κενό  και  μετά  
πληκτρολογώντας το 54100.
ένδειξη αρχείου 25:07 – 25:22 (0:00:15)
Ακούγεται: Real Money. Με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Αν αναζητάτε  
προθεσμιακή κατάθεση που προσφέρει υψηλές αποδόσεις ενώ αφήνει και το κεφάλαιό  
σας ελεύθερο, τότε μάθετε για την απόδοση και ελευθερία της Τράπεζας Πειραιώς.
ένδειξη αρχείου 28:17 – 28:37 (0:00:20)
Καλαμούκης: Θα  δώσουμε  για  το  θέατρο,  είχαμε  δώσει  και  την  προηγούμενη  
Παρασκευή, με τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για δύο», μια διασκευή του ομώνυμου  
έργου  του  Σαίξπηρ,  τον  ξέρουμε  όλοι.  Από  τον  Κώστα  Γάκη  και  παίζει  η  Αθηνά  
Μουστάκα και ο Κωνσταντίνος Μπίμπης. Πού παίζεται αυτό θα σας πω μετά. Έχουμε  
τρεις προσκλήσεις διπλές για αύριο Σάββατο και τρεις προσκλήσεις διπλές για μεθαύριο  
Κυριακή. 
ένδειξη αρχείου 32:02 – 32:32 (0:00:30)
Καλαμούκης: Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο γιατί οι ταχύτατοι νίκησαν. …… Πού  
θα πάνε τώρα; Στο θέατρο 104 στην κεντρική Σκηνή, αυτό  βρίσκεται Ευμολπιδών41  
στο Γκάζι. Γνωστός δρόμος και μάλιστα βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων το θέατρο  
από το σταθμό Κεραμεικός.  
ένδειξη αρχείου 42:26 – 42:34 (0:00:08)
Ακούγεται:  Ενεργός πολίτης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Είναι μια χορηγία  
της Alpha Bank.
ένδειξη αρχείου 43:41 – 43:48 (0:00:07)
Ακούγεται:  Ενεργός  πολίτης,  για  όσα πρέπει  να  γνωρίζετε.  Ήταν μια  χορηγία  της  
Alpha Bank.
αρχείο 20:00 – 21:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:13:09  
Εκπομπή με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο
ένδειξη αρχείου 01:04 – 01:14 (0:00:10)
Ακούγεται: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας από τον Real fm και ώρα να κάνουμε  
την κίνηση και να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις επιχειρήσεις για  
την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 04:42 – 04:49 (0:00:07)
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Ακούγεται: Κάνουμε την κίνηση να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική οικονομία με τις  
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Eurobank.
ένδειξη αρχείου 05:16 – 05:26 (0:00:10)
Ακούγεται: Ακολουθεί το δελτίο με τις αθλητικές ειδήσεις. Τώρα μπορείς να αλλάξεις  
το  στοίχημά  σου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Πάμε  Στοίχημα  live  στα  
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 05:41 – 05:51 (0:00:10)
Ακούγεται:  Ήταν το δελτίο με τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.  Τώρα μπορείς να  
αλλάξεις το στοίχημά σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε Στοίχημα live  στα 
πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κάνε το παιχνίδι σου.
ένδειξη αρχείου 06:39 – 06:41 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 13:00 –13:14 (0:00:14)
Κοτρώτσος: Real, κενό, βιβλίο αποστολή στο 54100. Τρεις φίλοι από εσάς λίγο πριν  
τις δέκα θα κερδίσουν αυτό το πολύ καλό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Φούλτζαμ ό,τι  
πρέπει για τα Χριστούγεννα.
ένδειξη αρχείου 26:24 – 26:32 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Η ενημέρωσή σας για τον κόσμο  
του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 27:19 – 27:27 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Ήταν η ενημέρωσή σας για τον  
κόσμο του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 34:43 – 35:13 (0:00:30)
Κοτρώτσος: Μην ξεχνάτε  real,  κενό,  βιβλίο,  το μυθιστόρημα ‘Η Τρίτη Ευχή’  του  
Ρόμπερτ  Φούλτζαμ. Ένα εξαιρετικό  μυθιστόρημα,  ό,τι  πρέπει  για  τα  Χριστούγεννα. 
……Είναι ένα πολύ όμορφο μυθιστόρημα. Real, κενό, βιβλίο αποστολή στο 54100. 
ένδειξη αρχείου 41:38 – 42:24 (0:00:46)
Κοτρώτσος: Η  Durostick,  κυρίες και κύριοι,  ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που  
της έχετε δείξει  στα 25 χρόνια παρουσίας της στην αγορά των δομικών υλικών σας  
καλεί αν σχεδιάζετε ενεργειακή  αναβάθμιση της κατοικίας σας,  μόνωση, στεγάνωση,  
ανακαίνιση, επισκευή, επικοινωνήστε τώρα 210 5516500. Είναι η τεχνική υποστήριξη  
και  εντελώς  δωρεάν  θα  σας  επισκεφθεί  εξειδικευμένος  τεχνικός  σύμβουλος  της  
Durostick για  να  εκτιμήσει  λεπτομερώς  τις  ανάγκες  σας.  Θα  σας  προτείνει  τις  
κατάλληλες  λύσεις  και  τα  προϊόντα,  τα  καταστήματα  συνεργατών  από  όπου  θα  τα  
προμηθευτείτε  και  εκεί  θα  πάρετε  συστάσεις  για  έμπειρους  τεχνίτες  που  θα  τα  
εφαρμόσουν στο σπίτι σας. 
ένδειξη αρχείου 55:05 – 56:00 (0:00:55)
Ακούγεται: Ο ΟΤΕ πρωταγωνιστεί: Δυναμικά αναπτύσσεται ο ΟΤΕ TV στην ελληνική 
αγορά που  πριν  από λίγες  ημέρες  ανακοίνωσε  ότι  ξεπέρασε  τις  διακόσιες  χιλιάδες  
συνδρομητές διπλασιάζοντας τη συνδρομητική του βάση σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η  
γρήγορη ανάπτυξη του ΟΤΕ  TV ακολουθεί τη σημαντική ενίσχυση της υπηρεσίας το  
συγκεκριμένο  διάστημα  με  την  προσθήκη  νέων  καναλιών  περισσότερων  αθλητικών  
διοργανώσεων και ταινιών από κορυφαία στούντιο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου  
χρόνου  μεταξύ άλλων ο  OTE TV ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων της  
Premier League,  του  Ευρωμπάσκετ  και  του  WRC,  πρόσθεσε  νέα  κανάλια  ΟΤΕ 
SPORTS,  αθλητικές  εκπομπές  και  ενίσχυσε  τη  δημοσιογραφική  του  ομάδα.  Επίσης,  
δυνάμωσε  το  κινηματογραφικό  του  πρόγραμμα  με  νέα  κανάλια  και  προχώρησε  σε  
συμφωνίες με κινηματογραφικά στούντιο και εταιρίες διανομής. Ακόμα προσέθεσε νέα  
θεματικά  κανάλια  και  σε  άλλες  κατηγορίες  περιεχομένου,  όπως  το  History High 
Definition, το Travel Channel High Definition, το Motor Vision High Definition και  
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άλλα. Σήμερα ο ΟΤΕ TV παρέχει πάνω από 70 ψηφιακά κανάλια από τα οποία τα 17  
μεταδίδονται σε υψηλή ευκρίνεια.
ένδειξη αρχείου 57:42 – 57:48 (0:00:06)
Ακούγεται: Χορηγοί επικοινωνίας Real News και Real fm 97,8.
ένδειξη αρχείου 58:17 – 58:37 (0:00:10)
Κοτρώτσος: Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας για απόψε. Τρεις φίλοι θα κερδίσουν το  
βιβλίο, το μυθιστόρημα ‘Η Τρίτη Ευχή’ του Ρόμπερτ Φούλτζαμ, ένα  best seller στο 
εξωτερικό. Είναι νέα έκδοση από τις εκδόσεις Λιβάνη. Θα δώσουμε άλλα δύο βιβλία  
από το ίδιο μυθιστόρημα και την επόμενη εβδομάδα. 
ένδειξη αρχείου 59:30 – 1:00:34 (0:01:04)
Κοτρώτσος: Λοιπόν,  να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, Κυριακή πρωί  Real News.  
Γιατί. Πρώτον για τη δημοσιογραφική της ύλη και τις αποκαλύψεις που θα έχει αυτή  
την εβδομάδα και τη σπουδαία αρθρογραφία και ανάλυση και ρεπορτάζ από έμπειρους,  
εξαιρετικούς  δημοσιογράφους,  την  dream team της  ελληνική  δημοσιογραφίας.  
Δεύτερον. Το νέο cd των Scorpions. Είναι η ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβηττό.  
Θα ακούσουμε  Scorpions και αργότερα. Καταπληκτικό cd. Επίσης, στο Real Escape,  
φύγετε  δε  φύγετε  από  την  Αθήνα  πρέπει  να  ξεφυλλίσετε  το  Real Escape αυτή  την  
Κυριακή  με  αποδράσεις  Χριστουγεννιάτικες  σε  20  ορεινά  χωριά.  Η  Μικρασιατική  
Εκστρατεία  ‘Από  το  Έπος  στην  Τραγωδία’.  Το  τέταρτο  μέρος  της  μνημειώδους  
καταγραφής όσων έγιναν στην Μικρά Ασία από τον ιστορικό και φιλόλογο Σαράντο  
Καργάκο. Και πέντε επιταγές δέκα χιλιάδες ευρώ η καθεμιά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό  
δεν  είναι  δώρο  Χριστουγέννων.  Όποιος  το  τύχει  είναι  δώρο  για  όλη  την  επόμενη  
χρονιά. 
αρχείο 21:00 – 22:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:12:38  
Εκπομπή με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο
ένδειξη αρχείου 04:42 – 04:44 (0:00:02)
Ακούγεται: Μια χορηγία της Vodafone (εννοεί τον καιρό).
ένδειξη αρχείου 07:17 – 07:55 (0:00:40)
Κοτρώτσος: Μην  ξεχνάτε  το  μεγάλο  διαγωνισμό  του  Real fm.  Γράφετε  τη  λέξη 
‘ευρώ’ χωρίς να βάζετε τίποτα μπροστά  και το στέλνετε στο 54100. Μπαίνετε έτσι  
στις κληρώσεις για τα 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα, τις επόμενες Δευτέρες, 2, 9 και 16  
Δεκεμβρίου και όσοι μπείτε σε αυτές τις κληρώσεις έχετε δικαίωμα να συμμετάσχετε  
και  στη  μεγάλη  κλήρωση  για  τα  10.000  ευρώ  την  Παρασκευή  20  Δεκεμβρίου.  Η  
κλήρωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.  1,23 
ευρώ το sms είναι το κόστος για κάθε μήνυμα που θα στείλετε. 
ένδειξη αρχείου 24:34 - 24:38 (0:00:04)
Ακούγεται: Χορηγός επικοινωνίας Real fm.
ένδειξη αρχείου 50:33 – 50:53 (0:00:20)
Κοτρώτσος: Μην  ξεχνάτε  Real News την  Κυριακή,  Scorpions,  έτσι;  Ζωντανή  
ηχογράφηση στο  Λυκαβηττό.  Το  Real Escape με  20  αποδράσεις  σε  ορεινά  χωριά.  
Σαράντος Καργάκος η Μικρασιατική Εκστρατεία ‘Από το Έπος στην Τραγωδία’ και  
πέντε επιταγές των 10.000 ευρώ η καθεμιά μετρητά.
ένδειξη αρχείου 52:47 – 53:19 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
ένδειξη αρχείου 54:40 – 55:04 (0:00:24)
Κοτρώτσος: Οι τρεις τυχεροί που κερδίζουν το βιβλίο ‘Η Τρίτη Ευχή’ του Ρόμπερτ  
Φούλτζαμ, ένα πολύ δυνατό μυθιστόρημα είναι οι φίλοι που τα κινητά τους τηλέφωνα  
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τελειώνουν σε 5211, 8833 και 1250. Η κ. Λίτσα Ζεφεράκου θα σας καλέσει να σας  
εξηγήσει πώς θα παραλάβετε τα βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη. 
ένδειξη αρχείου 55:10 – 55:44 (0:00:34)
Κοτρώτσος: Η Durostick ήταν και απόψε μαζί μας. Η Durostick που έχει δώσει το  
στίγμα της. Στίγμα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας. 25 χρόνια τώρα στην αγορά  
των  δομικών  υλικών  και  σας  καλεί  να  τηλεφωνήσετε  τώρα  στο  210  5516500  
προκειμένου  να  έρθει  εξειδικευμένος  τεχνικός  σύμβουλος  στο  σπίτι  σας  να  δει  τι  
ακριβώς θέλετε, να σας συστήσει υλικά μεθόδους, καταστήματα και τεχνίτες που θα τα  
εφαρμόσουν. 
αρχείο 22:00 – 23:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:10:40  
Εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή.
ένδειξη αρχείου 07:30 – 08:00 (0:00:30)
Διγενή: Είμαστε  εδώ απόψε και  έχω μερικούς από τους  ισχυρούς στυλοβάτες μιας  
εκπληκτικής παράστασης του ‘Sorry, I am Greek’, που παίζεται στο θέατρο Βρετάνια 
με τον Λάκη Λαζόπουλο, του Λάκη Λαζόπουλου. Σε λίγο θα είναι κι εκείνος μαζί μας  
αλλά  είμαι  έτοιμη  να  σας  παρουσιάσω  τρεισήμισι  Καλαματιανούς  και  μια  που  
γεννήθηκε στην Αμερική. Αμερικανίδα ή όχι θα τα πούμε στη συνέχεια. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης ώρας εκπομπής της η Διγενή συνομιλεί με τους 
συντελεστές της παράστασης (ηθοποιούς και μουσικούς), οι οποίοι βρίσκονται στο 
στούντιο.
Μιλάνε για τα σχέδιά τους, για την πρεμιέρα της παράστασης, για τις παραστάσεις 
που έδωσαν στο εξωτερικό καθώς και για τη θερμή αποδοχή που έλαβαν από το 
κοινό. Αναφέρονται στο Λάκη Λαζόπουλο και το χαρακτήρα του. 
ένδειξη αρχείου 23:24 – 23:32 (0:00:08)
Ακούγεται: Η  εκπομπή  ‘Feeling Good’  με  τη  Σεμίνα  Διγενή  είναι  μια  ευγενική  
χορηγία του θεάτρου Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. 
ένδειξη αρχείου 24:50 – 41:30 (0:16:40)
Ακολουθεί  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  Λάκη  Λαζόπουλο.  Αναφέρονται  στον 
κόσμο που παρακολούθησε την παράσταση, στη μητέρα του, στην κοινωνικοπολιτική 
κατάσταση της χώρας, καθώς και στα μελλοντικά σχέδια να παρουσιάσουν το έργο 
στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι και στη Γερμανία. 
ένδειξη αρχείου 47:06 – 47:14 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Η ενημέρωσή σας για τον κόσμο  
του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 48:00 – 48:08 (0:00:08)
Ακούγεται: Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Ήταν η ενημέρωσή σας για τον  
κόσμο του ιντερνέτ με την υποστήριξη της Hellas On Line.
ένδειξη αρχείου 48:08 – 48:16 (0:00:08)
Ακούγεται: Η  εκπομπή  ‘Feeling Good’  με  τη  Σεμίνα  Διγενή  είναι  μια  ευγενική  
χορηγία του θεάτρου Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. 
ένδειξη αρχείου 1:00:37 – 1:01:32 (0:00:55)
Ακούγεται: Ο ΟΤΕ πρωταγωνιστεί: Δυναμικά αναπτύσσεται ο ΟΤΕ TV στην ελληνική 
αγορά που  πριν  από λίγες  ημέρες  ανακοίνωσε  ότι  ξεπέρασε  τις  διακόσιες  χιλιάδες  
συνδρομητές διπλασιάζοντας τη συνδρομητική του βάση σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η  
γρήγορη ανάπτυξη του ΟΤΕ  TV ακολουθεί τη σημαντική ενίσχυση της υπηρεσίας το  
συγκεκριμένο  διάστημα  με  την  προσθήκη  νέων  καναλιών  περισσότερων  αθλητικών  
διοργανώσεων και ταινιών από κορυφαία στούντιο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου  
χρόνου  μεταξύ άλλων ο  OTE TV ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων της  
Premier League,  του  Ευρωμπάσκετ  και  του  WRC,  πρόσθεσε  νέα  κανάλια  ΟΤΕ 
SPORTS,  αθλητικές  εκπομπές  και  ενίσχυσε  τη  δημοσιογραφική  του  ομάδα.  Επίσης,  
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δυνάμωσε  το  κινηματογραφικό  του  πρόγραμμα  με  νέα  κανάλια  και  προχώρησε  σε  
συμφωνίες με κινηματογραφικά στούντιο και εταιρίες διανομής. Ακόμα προσέθεσε νέα  
θεματικά  κανάλια  και  σε  άλλες  κατηγορίες  περιεχομένου,  όπως  το  History High 
Definition, το Travel Channel High Definition, το Motor Vision High Definition και  
άλλα. Σήμερα ο ΟΤΕ TV παρέχει πάνω από 70 ψηφιακά κανάλια από τα οποία τα 17  
μεταδίδονται σε υψηλή ευκρίνεια.
ένδειξη αρχείου 1:01:55 – 1:02:15 (0:00:20)
Διγενή: Εδώ είμαστε πάλι και σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και ο Χρήστος  
Νικολόπουλος με το Βασίλη Λέκκα και το Θάνο Καληώρα. Ο Χρήστος εμφανίζεται από  
τις 6 Δεκεμβρίου στο  θέατρο Βεργίνα του  Regency Casino Θεσσαλονίκη, 6, 7 του  
μήνα, 13, 14 και 20, 21. Δηλαδή τρία Παρασκευοσάββατα στη Θεσσαλονίκη. 
αρχείο 23:00 – 24:00-Διαφημιστικός χρόνος:0:12:05
Εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή.
ένδειξη αρχείου 03:02 – 03:15 (0:00:13)
Διγενή: (απευθύνεται στο Χρήστο Νικολόπουλο) Θα είσαι στο θέατρο Βεργίνα του 
Regency Casino Θεσσαλονίκη 6,  7,  13,  14  και  20,  21  Δεκεμβρίου,  δηλαδή  τρία  
διήμερα που  δεν ξέρω αν θα φτάσουν για τους  Θεσσαλονικείς,  δεν είμαι  και  τόσο  
σίγουρη. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης ώρας εκπομπής της η Διγενή συνομιλεί με τους 
Χρήστο Νικολόπουλο, Θάνο Καληώρα.και Βασίλη Λέκκα.
Αναφέρονται  στους  συντελεστές  της  παράστασης,  μιλάνε  για  τον  τρόπο  που 
γνωριστήκανε Νικολόπουλος και  Καληώρας,  για  τα τραγούδια του Νικολόπουλου 
που ακούγονται με επιτυχία και τη δουλειά που έχει κάνει ο Καληώρας. 
ένδειξη αρχείου 16:32 – 17:27 (0:00:55)
Ακούγεται: Ο ΟΤΕ πρωταγωνιστεί: Δυναμικά αναπτύσσεται ο ΟΤΕ TV στην ελληνική 
αγορά που  πριν  από λίγες  ημέρες  ανακοίνωσε  ότι  ξεπέρασε  τις  διακόσιες  χιλιάδες  
συνδρομητές διπλασιάζοντας τη συνδρομητική του βάση σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η  
γρήγορη ανάπτυξη του ΟΤΕ  TV ακολουθεί τη σημαντική ενίσχυση της υπηρεσίας το  
συγκεκριμένο  διάστημα  με  την  προσθήκη  νέων  καναλιών  περισσότερων  αθλητικών  
διοργανώσεων και ταινιών από κορυφαία στούντιο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου  
χρόνου  μεταξύ άλλων ο  OTE TV ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων της  
Premier League,  του  Ευρωμπάσκετ  και  του  WRC,  πρόσθεσε  νέα  κανάλια  ΟΤΕ 
SPORTS,  αθλητικές  εκπομπές  και  ενίσχυσε  τη  δημοσιογραφική  του  ομάδα.  Επίσης,  
δυνάμωσε  το  κινηματογραφικό  του  πρόγραμμα  με  νέα  κανάλια  και  προχώρησε  σε  
συμφωνίες με κινηματογραφικά στούντιο και εταιρίες διανομής. Ακόμα προσέθεσε νέα  
θεματικά  κανάλια  και  σε  άλλες  κατηγορίες  περιεχομένου,  όπως  το  History High 
Definition, το Travel Channel High Definition, το Motor Vision High Definition και  
άλλα. Σήμερα ο ΟΤΕ TV παρέχει πάνω από 70 ψηφιακά κανάλια από τα οποία τα 17  
μεταδίδονται σε υψηλή ευκρίνεια.
ένδειξη αρχείου 17:58 – 18:06 (0:00:08)
Ακούγεται: Η  εκπομπή  ‘Feeling Good’  με  τη  Σεμίνα  Διγενή  είναι  μια  ευγενική  
χορηγία του θεάτρου Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. 
ένδειξη αρχείου 40:10 – 40:36 (0:00:26)
Διγενή: … και η αποψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Χρήστο Νικολόπουλο, ένα  
μεγάλο συνθέτη που είναι απόψε εδώ μαζί μας και είναι μαζί και ο Θάνος Καληώρας,  
ο Βασίλης Λέκκας και η Ελένη Ροδά. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε δύο συνέχειες, μία  
τώρα και  μία  μετά από δυο εβδομάδες.  Ο Χρήστος Νικολόπουλος εμφανίζεται  στο  
θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη από 6 μέχρι 21 Δεκεμβρίου. 
ένδειξη αρχείου 51:24 – 51:32 (0:00:08)
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Ακούγεται: Η  εκπομπή  ‘Feeling Good’  με  τη  Σεμίνα  Διγενή  είναι  μια  ευγενική  
χορηγία του θεάτρου Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. 
αρχείο 00:00 – 01:00-Διαφημιστικός χρόνος:0:05:04
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
ένδειξη αρχείου 33:52 – 34:24 (0:00:32)
Ακούγεται:  Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός του  Real fm. Στείλτε με  sms 
‘ευρώ’ στο 54100 και μπείτε στις κληρώσεις για 1.000 ευρώ κάθε Δευτέρα και για το  
μεγάλο δώρο των 10.000 την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο  
αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και μπορείτε να είστε εσείς ο νικητής. 
ένδειξη αρχείου 35:03 – 35:58 (0:00:55)
Λαβίθης: Να  σας  υπενθυμίσω  για  αυτή  την  Κυριακή,  ξημερώνει  Σάββατο  30  
Νοεμβρίου, αυτή την Κυριακή, λοιπόν, πρώτη του μήνα, όπως και κάθε Κυριακή, η  
Real News κυκλοφορεί στα περίπτερα με πλούσιο ρεπορτάζ, πολλές προσφορές, το νέο  
cd των Scorpions με ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβηττό. Το δέκατο Real Escape 
με προτάσεις για είκοσι ορεινά χωριά για να μη μείνετε στο σπίτι τα Χριστούγεννα, θα  
σας πω πάνω σε αυτό πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Το τέταρτο μέρος της καταγραφής  
του Σαράντου Καργάκου του γνωστού ιστορικού για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μια  
μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν και το πώς περάσαμε ‘Από το Έπος στην  
Τραγωδία’ και πώς ο γνωστός ιστορικός απαντάει στη θεωρία περί συνωστισμού. Το  
τέταρτο μέρος αυτή την Κυριακή. Και η μεγάλη προσφορά των 50.000 ευρώ, για την  
ακρίβεια 5 επιταγές των 10.000 ευρώ η καθεμιά για πέντε πολύ τυχερούς αναγνώστες.  
Αυτή την Κυριακή με την Real News στα περίπτερα.
ένδειξη αρχείου 36:07 - 36:40 (0:00:33)
Λαβίθης: Έχουμε, επίσης, το μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό του  Real Fm τη 
Δευτέρα  2  Δεκεμβρίου,  τη  Δευτέρα  9  Δεκεμβρίου  και  τη  Δευτέρα  16  Δεκεμβρίου.  
Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα sms και να μπαίνετε στην κλήρωση για 1.000 ευρώ και  
την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου να συμμετάσχετε σε κλήρωση για 10.000 ευρώ. Για να  
στείλετε το μήνυμά σας πολύ απλά  γράφετε τη λέξη ‘ευρώ’ και την στέλνετε στο  
54100.  Τίποτα άλλο. Γράφετε ‘ευρώ’,  αποστολή στο 54100, γράφετε ‘ευρώ’ και το  
στέλνετε στο 54100 και μπαίνετε στην κλήρωση.
αρχείο 01:00 – 02:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:03:53  
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
αρχείο 02:00 – 03:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:04:25  
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
αρχείο 03:00 – 04:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:03:40  
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
ένδειξη αρχείου 07:22 – 07:32 (0:00:10)
Λαβίθης: Για  να  στείλετε  μήνυμα  μέσω  sms γράφετε  real,  αφήνετε  κενό,  
πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54100.  Η χρέωση είναι 1,23 
ευρώ ανά sms, συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. 
αρχείο 04:00 – 05:00     - Διαφημιστικός χρόνος:0:01:08  
Εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
ένδειξη αρχείου 55:00 – 55:36 (0:00:36)
Λαβίθης: Υπενθυμίζω την εφημερίδα  Real News αύριο Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στα  
περίπτερα, όπως κάθε Κυριακή με πλούσιο ρεπορτάζ, πολλές προσφορές, το νέο cd των 
Scorpions με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβηττό. Το Real Escape, προτάσεις  
για είκοσι ορεινά χωριά να μη μείνετε σπίτι τα Χριστούγεννα. Το τέταρτο μέρος της  
Μικρασιατικής Εκστρατείας ‘Από το Έπος στην Τραγωδία’ του Σαράντου Καργάκου.  
Ήδη  έχουν,  ήδη  η  εφημερίδα  έχει  προσφέρει  τα  προηγούμενα  τρία.  Και  οι  πέντε  
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επιταγές των 10.000 ευρώ η καθεμιά για πέντε πολύ τυχερούς αναγνώστες αυτή την  
Κυριακή όπως κάθε Κυριακή στα περίπτερα με την Real News.
ένδειξη αρχείου 55:48 – 56:10 (0:00:22)
Λαβίθης: Μεγάλος  Χριστουγεννιάτικος  διαγωνισμός  του  Real fm.  Κληρώσεις  για  
1.000  ευρώ  κάθε  Δευτέρα.  Αυτή  τη  Δευτέρα  2  Δεκεμβρίου,  9  Δεκεμβρίου  και  16  
Δεκεμβρίου και η μεγάλη κλήρωση των 10.000 ευρώ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου.  
Για να δηλώσετε συμμετοχή στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο,  γράφετε 
απλώς  τη  λέξη  ‘real’  και  αποστολή  στο  54100 και  μπαίνετε  στην  κλήρωση.  Η 
χρέωση 1,23 ευρώ ανά sms, συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
Παρατηρήσεις:

• Η καταγραφή της ροής προγράμματος ξεκινάει από τις 05:00π.μ. όπως έχει 
σταλεί από το σταθμό.

Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την 29.11.2013 προέβαλλε διαφημίσεις από 07:00 έως 
08:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 33 δευτερολέπτων, από 08:00 έως 09:00 ώρας 
διαρκείας 12 λεπτών και 59 δευτερολέπτων, από 11:00 έως 12:00 ώρας διαρκείας 12 
λεπτών και 10 δευτερολέπτων, από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 
14 δευτερολέπτων,  από  13:00  έως  14:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  17 
δευτερολέπτων,  από  15:00  έως  16:00  ώρας διαρκείας  15  λεπτών  και  09 
δευτερολέπτων,  από  16:00  έως  17:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  39 
δευτερολέπτων,  από  18:00  έως  19:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  58 
δευτερολέπτων,  από  19:00  έως  20:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  23 
δευτερολέπτων,  από  21:00  έως  22:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  38 
δευτερολέπτων  και  από  23:00  έως  24:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  05 
δευτερολέπτων, καθ’  υπέρβαση  του  νομίμου  ορίου  των  12  λεπτών  ανά  ώρα.  Ο 
ισχυρισμός του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ότι στον ως άνω χρόνο των 
διαφημίσεων συμπεριλαμβάνεται εσφαλμένως και ο χρόνος αναγγελίας των χορηγών, 
δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

Πλέον τούτου, κατά την εν λόγω ημερομηνία ο ραδιοφωνικός σταθμός, διαρκούντος 
του προγράμματός του και εκτός της ζώνης διαφημίσεων, προέβαλε διαφημίσεις για 
την  ρινική  ταινία   «BREATHE  RIGHT»,  τα  καταστήματα  «PUBLIC»,  το  νερό 
«ΚΟΡΠΗ»,  την  εταιρεία  «Power Health»,  τα  ζαχαροπλαστεία  «ΤΣΙΡΟΥ»,  τις 
ασφάλειες «ΜΙΝΕΤΤΑ»  και την εφημερίδα με το διακριτικό τίτλο  REAL NEWS, 
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  ακουστικών  μέσων 
επισήμανσης. Εν όψει του ότι οι ως άνω διαφημίσεις προβλήθηκαν άνευ ακουστικής 
επισημάνσεως,  πρόδηλον  είναι  ότι  έγιναν  συγκεκαλυμμένως  και  εντεύθεν 
παρανόμως.  Ο  ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  ότι  η 
προβολή της εφημερίδας REAL NEWS δεν είναι παράνομη, κατά το άρθρο 6, παρ. 8 
του  Νόμου  4279/2014,  είναι  αβάσιμος.  Κατά  την  εν  λόγω  διάταξη  του  Νόμου 
πράγματι η προβολή της εν λόγω εφημερίδος δεν προσμετράται στο χρόνο των 12 
λεπτών ανά ώρα, εντός του οποίου επιτρέπονται οι διαφημίσεις, εκ τούτου όμως δεν 
μπορεί να συναχθεί ότι η διαφήμιση της εφημερίδος είναι νόμιμη ανά πάσα ώρα και  
εκτός της ζώνης των διαφημίσεων. 
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Πλέον τούτου, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προβλήθηκε το όνομα και το 
λογότυπο  των  χορηγών  «VODAFONE»,  «SAXO BANK HELLAS», 
«DUROSTICK»,  «ΟΤΕ».  Ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  προχώρησε  περαιτέρω  στην 
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία παρέχουν οι χορηγοί με παρακίνηση 
προς προμήθεια αυτών, κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόμου. 
Εντεύθεν  πρόκειται  σαφέστατα περί συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως των χορηγών, 
καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ότι έπαψε η ισχύς του 
Π.Δ./τος 100/2000 δια του άρθρου 31 του Π.Δ./τος 109/2010 είναι αβάσιμος, διότι 
δια  της  εν  λόγω  διατάξεως  καταργήθηκαν  οι  διατάξεις  του  προηγουμένου 
Προεδρικού Διατάγματος για ζητήματα που έχουν ρυθμιστεί με το νέο Προεδρικό 
Διάταγμα. Εν όψει του ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 109/2010 ρυθμίστηκαν θέματα 
που  αφορούν  μόνο  τους  τηλεοπτικούς  σταθμούς,  η  αποδοχή  της  απόψεως  του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού θα είχε αποτέλεσμα την έλλειψη ρυθμίσεων 
και την ασυδοσία των ραδιοφωνικών σταθμών.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι το ύψος 
επένδυσης  του  σταθμού  ανέρχεται  στο  ποσόν  των  118.997,45  ευρώ,  και  του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθμ. 
609/2.12.2008,  168/14.4.2009,  312/7.7.2009,  532/25.10.2010,  540/2.11.2010, 
233/20.6.2011, 414/10.10.2011, 74/6.2.2012, 75/6.2.2012, 76/6.2.2012, 77/6.2.2012, 
82/6.2.2012,  560/15.10.2012,  91/4.2.2013,  136/11.3.2013,  137/11.3.2013, 
138/11.3.2013,  286/10.6.2013,  287/10.6.2013,  405/29.7.2013,  450/23.9.2013, 
461/23.9.2013,  576/2.12.2013,  577/2.12.2013,  10/8.1.2014,  22/20.1.2014, 
128/28.4.2014,  165/12.5.2014,  254/14.7.2014,  283/28.7.2014,  323/15.9.2014, 
335/22.9.2014, 392/20.10.2014 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. διάφορες διοικητικές κυρώσεις, 
το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, 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  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής στην οδό Δήμητρος 
31, με ΑΦΜ 095323216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

2. Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 033086747, Δ.Ο.Υ. 
Αγίας Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 28η Νοεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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