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                                                                                                                                                        ΑΑννααρρττηηττέέαα  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

  
ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΑΑ  

ΑΑρριιθθ..  22//1188..0022..22001144  
  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 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 ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γιώργος Στεφανάκης και Άρης Σταθάκης. 
 

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών 
παιχνιδιών. 

 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 262/29.11.2000). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 6, 9 παρ. 2 και 12 (9γ παρ. 2) του ν. 
3587/2007 «Προστασία καταναλωτών» (Τροποποίηση και 
συµπλήρωση ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως 
ισχύει – Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 149) (ΦΕΚ 
Α΄152/10.7.2007). 

3. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 17 του ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς 
της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση 
θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
159/3.8.1995). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3 α, β, γ, 10 παρ. 1 α, 12 παρ. 6γ και 
24 παρ. 4 του Π.∆. 109/2010 «Εναρµόνιση της ελληνικής 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ 
(ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, µε την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συµβουλίου, όπως ίσχυε 
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µετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (ΕΕ 
L 332 της 18.12.2007)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων (ΦΕΚ Α΄190/5.11.2010). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 10 παρ. α, β, γ του Κανονισµού 
3/1991 ΕΣΡ «Περί δεοντολογίας ραδιοτηλεοπτικών διαφηµίσεων» 
(ΦΕΚ Β΄ 538/18.7.1991). 

6. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 1730/1987 «Ελληνική 
Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)» (ΦΕΚ 
Α΄145/18.8.1987). 

7. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 και Παράρτηµα Ι της ΥΑ Αριθµ. Οικ. 
3669/194/5.4.2011, «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 
οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών» (ΦΕΚ Α΄ 
549/7.4.2011). 

8. Το γεγονός ότι στην παράγραφο VII της υπ’ αριθµόν 7/2002 Οδηγίας 
του ΕΣΡ και στην παράγραφο VII των υπ’ αριθµόν 7/10.12.2003 και 
8/13.12.2007 Υποδείξεων του ΕΣΡ είχαν εισαχθεί εξαιρέσεις από την 
απαγόρευση διαφήµισης παιδικών παιχνιδιών. Οι εξαιρέσεις, όµως, 
αυτές δε βρίσκουν έρεισµα στο νοµοθετικό ορισµό της έννοιας του 
παιχνιδιού, όπως αυτός δίνεται από το άρθρο 2 παρ. 1 ΥΑ 
3669/194/05.04.2011, ούτε περιλαµβάνονται στον κατάλογο των 
εξαιρέσεων που η ίδια ως άνω υπουργική απόφαση περιλαµβάνει. 
Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι έχουν αµφισβητηθεί έντονα και 
από τα εθνικά δικαστήρια (ΕφΑθ 4105/2004 και ΕφΑθ 5760/2001). 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί καταχρηστική επίκληση των παραπάνω 
εξαιρέσεων από τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία κινδύνου καταστρατήγησης της απαγόρευσης διαφήµισης 
παιδικών παιχνιδιών και εντεύθεν διακινδύνευσης των σκοπών που 
αυτή υπηρετεί. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται δόκιµο να 
τροποποιηθεί η σχετική διάταξη  

 
 

Αιτιολογικό 
 
Μετά τη διαπίστωση µετάδοσης από τους τηλεοπτικούς σταθµούς 
πληθώρας διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών µεταξύ 07.00 και 22.00, 
καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων και δη 
του ευάλωτου της παιδικής ψυχής και της µειωµένης βουλητικής 
αντίστασης των παιδιών σε τέτοιου είδους διαφηµίσεις, ιδίως όταν αυτές 
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προβάλλονται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραµµάτων που εµφανίζουν 
υψηλή τηλεθέαση από ανηλίκους και έχουν ως στόχο την εκµετάλλευση 
του ιδιαίτερα αυξηµένου ενδιαφέροντος των παιδιών για απόκτηση 
παιχνιδιών. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας την 
εξής οδηγία:  
Ι. Απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθµούς η µετάδοση διαφηµίσεων 
παιδικών παιχνιδιών από ώρα 07.00 µέχρι και ώρα 22.00 κάθε ηµέρας 
(άρθρο 11 παρ. 6 ν. 3587/2007). 

ΙΙ. Ως παιχνίδι νοείται κάθε προϊόν που έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιµοποιείται στο πλαίσιο παιχνιδιού από 
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών (άρθρο 2 παρ. 1 ΥΑ Αριθµ. Οικ. 
3669/194/5.4.2011). 

ΙΙΙ. H τηλεοπτική διαφήµιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωµατικά τους 
ανηλίκους. ∆εν επιτρέπεται ιδιαίτερα:  
α) να τους παρακινεί ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή 
υπηρεσίας, εκµεταλλευόµενη την απειρία και την ευπιστία τους,  
β) να τους ενθαρρύνει ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους για 
την αγορά των διαφηµιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και  
γ) να εκµεταλλεύεται την ιδιαίτερη εµπιστοσύνη τους στους γονείς, 
τους διδάσκοντες ή άλλα πρόσωπα. 
(άρθρα 10 παρ. 3 α, β, γ του Π.∆.109/2010 και 10 παρ. α, β, γ του 
Κανονισµού 3/1991 ΕΣΡ). 

ΙV. Απαγορεύεται η διαφήµιση των παιχνιδιών που έχουν αρνητική 
επίδραση στην ψυχική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων 
και ιδίως προϊόντων, τα οποία:  
α) προκαλούν στους ανηλίκους ανασφάλεια ή φόβο,  
β) παροτρύνουν, άµεσα ή έµµεσα, σε επιθετική συµπεριφορά και 
ειδικότερα σε χρήση ή άσκηση βίας,  
γ) προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,  
δ) προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συµπεριφοράς που δεν 
συνάδουν µε τους ηθικούς και νοµικούς  κανόνες της σύγχρονης 
κοινωνίας ή είναι επιζήµια για το περιβάλλον,  
ε) καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής , φύλου, θρησκείας ιθαγένειας ή 
αναπηρίας,  
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στ) παροτρύνουν σε εθισµούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς 
για τους ίδιους (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3587/2007).  

V. Απαγορεύεται η διαφήµιση πολεµικών παιχνιδιών και όπλων (άρθρα 3 
παρ. 9 ν. 1730/1987 και 9 παρ. 1 του Κανονισµού 3/1991 ΕΣΡ). 

VΙ. ∆εν θεωρούνται παιχνίδια τα προϊόντα για συλλέκτες που φέρουν 
ευδιάκριτη και ευανάγνωστη ένδειξη ότι προορίζονται για συλλέκτες 
ηλικίας 14 ετών και άνω. (Παράρτηµα Ι ΥΑ Αριθµ. Οικ. 
3669/194/5.4.2011). 

VΙΙ. Απαγορεύεται η διαφήµιση προϊόντων (κυρίως εποχιακών) όταν το 
διαφηµιζόµενο προϊόν συνοδεύεται από παιχνίδι, µεγαλύτερης αξίας 
από αυτό και η παρουσίαση του συγκεκριµένου προϊόντος εστιάζεται 
κυρίως στο παιχνίδι. 

VIII. Απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη διαφήµιση παιδικών παιχνιδιών 
(άρθρο 10 παρ. 1α Π.∆. 109/2010).  

IX. Επιτρέπεται η διαφήµιση προϊόντων που δεν είναι παιδικά παιχνίδια, 
αλλά συνοδεύονται από δώρα – παιχνίδια ευτελούς αξίας σε σχέση µε 
τα διαφηµιζόµενα προϊόντα.  

Χ. Επιτρέπονται οι διαφηµίσεις των καταστηµάτων πώλησης παιδικών 
παιχνιδιών οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, αρκεί στις 
διαφηµίσεις αυτές να αναφέρεται ή να προβάλλεται µόνο η επωνυµία, 
το σήµα, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία των καταστηµάτων και όχι 
τα προϊόντα – παιχνίδια που αυτά πωλούν. Ειδικότερα, οι διαφηµίσεις 
καταστηµάτων πώλησης παιδικών παιχνιδιών δεν πρέπει να 
προβάλλουν ή να αναφέρονται σε παιδικά παιχνίδια που διατίθενται 
από τα καταστήµατα αυτά και απ΄όπου τα παιδιά µπορούν να τα 
προµηθευτούν, ούτε να προτρέπουν τους ανηλίκους τηλεθεατές να 
προσέλθουν σ’ αυτά για να τα αγοράσουν.  

XI. Επιτρέπονται οι διαφηµίσεις ιστοσελίδων και διαδικτυακών 
ιστότοπων παιδικών παιχνιδιών, επιχειρήσεων που κατασκευάζουν 
παιδικά παιχνίδια ή τηλεοπτικών σταθµών εφόσον δεν προβάλλονται, 
ούτε αναφέρονται στις διαφηµίσεις αυτές παιδικά παιχνίδια. 

XII. Απαγορεύεται κάθε διαφήµιση που είναι αντίθετη προς τις 
απαιτήσεις της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει 
ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική 
συµπεριφορά του µέσου τηλεθεατή στον οποίο απευθύνεται το 
διαφηµιζόµενο προϊόν (αθέµιτη εµπορική πρακτική) και ιδιαίτερα κάθε 
διαφήµιση, η οποία δηµιουργεί την εικόνα υπερβολικά δελεαστικής 
προσφοράς, ιδίως σε παιδιά, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, λόγω 
του νεαρού της ηλικίας τους, της µη αναπτυγµένης κριτικής σκέψης και 
της µειωµένης βουλητικής αντίστασης που τα χαρακτηρίζει (άρθρο 12 
(9γ παρ. 2) ν. 3587/2007).  

ΑΔΑ: ΒΙΕ4ΙΜΕ-ΖΡ2



 
 
 

 5

XIΙΙ. Οι τηλεθεατές θεωρούνται καταναλωτές των υπηρεσιών που 
προσφέρουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί και έχουν όλα τα δικαιώµατα που 
προβλέπει η νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 
παρ. 17 ν. 2328/1995).  

ΧΙV. Απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων - παιδικών παιχνιδιών σε 
όλα τα προγράµµατα µεταξύ 07.00 και 22.00 (άρθρο 12 παρ. 6 γ Π.∆. 
109/2010).  

ΧV. Απαγορεύεται η µετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης ή 
µεµονωµένων µηνυµάτων τηλεπώλησης παιδικών παιχνιδιών µεταξύ 
07.00 και 22.00, ενώ επίσης απαγορεύεται αυτά να παρακινούν τους 
ανηλίκους στη σύναψη συµβάσεων πώλησης παιδικών παιχνιδιών 
(άρθρο 24 παρ. 4 Π.∆. 109/2010). 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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