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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  8  Ιουλίου  2013  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,  
Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την  εταιρεία  ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  LOCAL  AE  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  LOCAL  TV, 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
NICKELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού  Αττικής, παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίον  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

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 10 παρ. 3 στοιχ. α, β και γ του Π.Δ/τος 100/2003 κατά το οποίο η 
τηλεοπτική  διαφήμιση δεν  πρέπει  να θίγει  ηθικά  ή σωματικά τους  ανηλίκους  και 
συνεπώς πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια για την προστασία τους: α) να μην 
παρακινεί  ευθέως  τους  ανηλίκους  στην  αγορά  προϊόντος  ή  υπηρεσίας 
εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους, β) να μην παρακινεί ευθέως τους 
ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα 
προϊόντα  ή  υπηρεσίες,  γ)  να  μην  εκμεταλλεύεται  την  ιδιαίτερη  εμπιστοσύνη  των 
ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους διδάσκοντες ή άλλα πρόσωπα.

IV.  Το  άρθρο  9  του  υπ’  αριθμ.  3/1991  Κανονισμού  του  ΕΣΡ,  κατά  το  οποίο 
απαγορεύεται η διαφήμιση πολεμικών παιχνιδιών.
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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.

VI. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL AE 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
LOCAL TV, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  NICK-
ELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος 
και της παρακολουθήσεως, από  dvd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω τηλεοπτικός 
σταθμός, ροής προγράμματος που προβλήθηκε κατά την 11, 12, 26.2.2013, από ώρας 
18:00-19:00, την 23, 24.2.2013, από ώρας 07:00-22:00 και την 27.2.2013, από ώρας 
15:00-16:00, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Διαφημίσεις που προβλήθηκαν:
0:00:28:  Κυπελλάκια    Junior   με  πολλές  γιαουρτογεύσεις  και  αυτοκόλλητα  με   
δεινόσαυρους
Εκφωνητές-παιδιά:  Παιδιά, πάμε να δούμε δεινόσαυρους από κοντά;  Κοιτάξτε, ο 
διπλόδοκος.  Ίσος με τρία λεωφορεία.  Και αυτός είναι ο τυραννόσαυρος.  Ο βασιλιάς 
T-Rex.  Ζυγίζει εφτά τόνους.  Μμμ, βρείτε στα κυπελάκια junior τα αυτοκόλλητα με 
τους δεινόσαυρους και κολλήστε τα στην αφίσα που θα σας στείλω.  Απόλαυση που 
θα αφήσει εποχή! 
Ταξιδεύουμε στην εποχή των δεινοσαύρων με τις φανταστικές γιαουρτογεύσεις junior 
από  την  ΦΑΓΕ.  (από  0:08:31-  εμφανίζε3ται  επί  της  οθόνης  «για  την  αφίσα; 
τηλεφωνήστε στο 800 11 92001 www.junior-fage.gr ) 
0:00:11 : Cheetos (  με   football stars   της   Primera Division)  
Εκφωνητής:  Οι football stars της Primera Division έρχονται στα Cheetos.  Μάζεψε 
τους καλύτερους παίκτες, εντυπωσιακές τάπες και αυτοκόλλητα και κέρδισε.  Τώρα 
και  δώρα  on-line.   Μόνο στα  cheetos.   Επί  της  οθόνης εμφανίζεται  στιγμιαία 23 
αυτοκόλλητα, 67 τάπες
0:00:15  Τρελοσβούρες Coco Pops
Εκφωνητής:  Με τις τρελοσβούρες μας σώσαμε τα Coco Pops.  Ο Κρογκ άρπαξε την 
ευκαιρία  αλλά πριν το καταλάβει  τον περικυκλώσαμε.   Αυτή η νίκη  είχε  σούπερ 
γεύση.  Βρες τώρα και τις τέσσερις στις ειδικές συσκευασίες  Kellogg’s. (ελάχιστα 
εμφανίζονται λευκές γραμματοσειρές αλλά δε διακρίνονται).
0:00:17 Winx Κούκου Ρούκου με αυτοκόλλητα
Τραγούδι:  Τώρα η Κούκου Ρούκου έγινε Winx.  

      Όλες τις νεράιδες μέσα θα τις βρεις.  
      Λόρα, Τένα, Μούσα, είδες την Αλθαία, 
      Κούκου Ρούκου αφίσα η νεραιδοπαρέα.  

Τα μαγικά αυτοκόλλητα κάνε συλλογή.  Στο άλμπουμ κόλλησέ τα.  Ή όπου θες εσύ. 
Κέρδισε απίθανα νεραιδοδώρα με τη νέα Κούκου Ρούκου Winx. 
0:00:38 Παριζάκι Υφαντής
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Το αρκουδάκι Gummy Βear αθλείται και ακούγεται:
Στο τρέξιμο, στο μπάσκετ, στη λέσχη των βαρών,
Στους κρίκους, στο ακόντιο θα δίνω το παρών,
Θα με αποθεώνετε, θα είμαι ο νικητής,
Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής
Επιμένω, προχωρώ, δεν κάνω πίσω,
Τη ζωή θα την παλέψω, θα κερδίσω, 
Τον αγώνα μου θα δώσω μες στην κρίση
Γιατί θέλω η Ελλάδα μου να νικήσει.
Δε φοβάμαι τη βροχή, δεν αράζω στη λιακάδα, 
Έχω μέσα μου ψυχή, έχω μέσα μου Ελλάδα.
Γιατί είναι Υφαντής 
(στο τέλος αναγράφεται θερμίδες 24 στη φέτα)
0:00:22 Trash Pack η σκουπιδοπαρέα
Ήρθε Έφυγε από τη σκουπιδούπολη η σκουπιδοπαρέα.
Η σαβούρα μεγαλώνει με περισσότερα αηδιαστικά σκουπιδοπλάσματα. 
Άνοιξε τους σκουπιδοτενεκέδες, βρες τα νέα τριχωτά μπουχλοπλάσματα και τα 
υπερσπάνια αστρικά σκουπιδοπλάσματα.  Αντάλλαξέ τα και παίξε μαζί τους μέχρι 
τελικής βρώμας.  Trash Pak η σκουπιδοπαρέα.  Μάζεψε όλη τη σαβούρα.
(Για λίγο εμφανίζονται επί της οθόνης «100άρηδες Σκουπιδοπλάσματα για συλλογή!» 
και «Μάζεψέ τα όλα!»)
0:00:18 Τυρί Gouda Νουνου
Εκφωνητές:  Κάποιες στιγμές μπορεί να μοιραστείς το πιάτο αλλουνού.  Αλλά το 
τοστάκι σου δε θες να έχει gouda αλλουνού.  Θες gouda νουνού.
Μία φέτα gouda νουνού φτιάχνεται από ενάμισι ποτήρι φρέσκο γάλα.  Γι’ αυτό είναι 
πλούσια σε ασβέστιο και πρωτεΐνες.  Τοστάκι γάλακτος gouda νουνού. 
Δε θες άλλο.  Θες κι άλλο. (εμφανίζεται και επί της οθόνης)
(επί της οθόνης εμφανίζεται 1 φέτα = 30γρ. & 1 ½ ποτήρι γάλα = 300ml)
0:00:33 Πτι μπερ Αλλατίνη
Αλλατίνη
Κοριτσάκι όρθιο στον πίνακα:  Τη μαμά μου την αγαπάω για πολλούς λόγους.  Θα 
σας πω τρεις.  Ξέρει τι θέλουμε από πριν.  Μπορεί να κάνει μαζί ένα σωρό πράγματα. 
Μέχρι  και  πτι  μπερ με γεύση σοκολάτα μου φτιαξε.   (Ωωω, κάνουν οι  έκθαμβοι 
συμμαθητές)
Εκφωνήτρια:  Πτι μπερ με γεύση σοκολάτα.  Η Αλλατίνη τα φτιάχνει, η μαμά τα 
διαλέγει.   Για  πρώτη  φορά  τα  αγαπημένα  σας  πτι  μπερ  Αλλατίνη  αποκτούν 
λαχταριστή γεύση σοκολάτας.  
Μαθήτρια:  Τέτοια πτι μπερ δεν έχετε ξαναδοκιμάσει.
(Στο τέλος εμφανίζεται:  Χειρονομία αγάπης)
0:00:10Mini Babybel
Mini Babybel.  Για ατέλειωτο αποκριάτικο παιχνίδι.  Μάζεψε τις τέσσερις μάσκες, 
χρωμάτισέ τες και φούσκωσέ τες.  Τώρα στα διχτάκια του mini babybel.
0:00:15 Playmobil Fun Pa  rk  
Playmobil Fun Park.  Ατέλειωτη διασκέδαση και δημιουργική απασχόληση στον πιο 
μαγευτικό παιδότοπο.   Playmobil Fun Park.  Ένα συναρπαστικά όνειρα. 
(σε  κυλιόμενη  γραμματοσειρά  περνούν  οι  παροχές:  coffee corner,  παιδικά  πάρτι, 
playmobil funstore και στο τέλος εμφανίζεται η διεύθυνση και το τηλέφωνο)

0:00:34 nickelodeon.gr (νέα monsuno αήττητα στη μάχη)
Μπες στο nickelodeon.gr και ανακάλυψε τα μυστικά νέων δυνάμεων monsuno.  Νέα 
monsuno αήττητα  στη  μάχη.   Ο  ιπτάμενος  Airswitch επιτίθεται  από  ψηλά.   Ο 
Logfang με  τα  κοφτερά  του  δόντια.   Οι  ιπτάμενοι  απειλείς  Shadowhornet και  ο 
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Crossbolt  με τους πανίσχυρους χαυλιόδοντες.   Εξαπέλυσέ τους στη μάχη με τον 
εκτοξευτή  multi launcer.   Monsuno.  Μάζεψε τώρα πάνω από 100 διαφορετικούς 
ήρωες με μοναδικές δυνάμεις.  

0:00:18 Φτιάξε την barbie των ονείρων σου στο φυλλάδιο της barbie
Κορίτσια,  σούπερ  νέα  από  την  Barbie.   Διάλεξε  Barbie νεράιδα,  γοργόνα  ή 
πριγκίπισσα.  Ταίριαξε φτερά, ρούχα ή ουρά και φτιάξε την Barbie των ονείρων σου. 
Νεραϊδοπριγκίπισσα  (ακούγονται  επιφωνήματα),  νεραϊδογοργόνα,  αμέτρητοι 
συνδυασμοί.  Μάθε περισσότερα στο φυλλάδιο της Barbie που κυκλοφορεί.

0:00:24 Ημερολόγιο στο monsterhigh.gr
Το 2013 είναι η χρονιά του  Monsterhigh.  Η Operetta, η μουσικός του σχολείου, η 
Laguna, η αρχηγός της κολυμβητικής ομάδας και η Spectra, η ρεπόρτερ του σχολείου 
σε περιμένουν στο πιο κουλ ημερολόγιο.  Μπες στο monsterhigh.gr και δες ποια είναι 
η μαθήτρια του μήνα.  Μόνο στο monsterhigh.gr.  (είναι ότι πιο κουλ).

0:00:21 Μαθήματα μπαλέτου στο barbie.gr
Θέλεις  να  γίνεις  μπαλαρίνα;   Μπες  στο  Barbie.gr και  παρακολούθησε  μαθήματα 
μπαλέτου από τη νέα ταινία Barbie η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ.  Πάμε λοιπόν. 
Μάθε να χορεύεις σαν πανέμορφη μπαλαρίνα όπως η Barbie Christine.  (Ακούγεται 
μπαλαρίνα «καταπληκτικά παιδιά»).  Κάθε Παρασκευή και ένα καινούργιο μάθημα. 
Μόνο στο Barbie.gr.

0:00:22
Διαγωνισμός με δώρο προσκλήσεις για αποκριάτικο πάρτι στο 
monsterhigh.gr

Εκφωνήτρια:  Κορίτσια, έρχεται το πιο κουλ αποκριάτικο πάρτι.  Πάρε μέρος στο 
διαγωνισμό και κέρδισε μία από τις εκατό τυχερές προσκλήσεις.  Γνώρισε από κοντά 
τους μαθητές του  monsterhigh.  Κάνε  face painting και φωτογραφήσου μαζί τους. 
Και  σούπερ  live από  συγκρότημα  έκπληξη.   Το  monster αποκριάτικο  πάρτι  σε 
περιμένει.  Εσύ θα είσαι εκεί; 

0:00:16 Σούπερ διαγωνισμός fashionistas στο barbie.gr
Εκφωνήτρια:  Θέλεις να γίνεις κι εσύ μια fashionista;  Μπες στο Barbie.gr και πάρε 
μέρος στον πιο  fashion διαγωνισμό.  Διάλεξε τη  fashionista που ταιριάζει στο δικό 
σου στυλ, φωτογραφήσου σαν αυτή και κέρδισε  trendy ρούχα  Barbie.   Μπες στη 
μόδα.  Μπες στο Barbie.gr.  

0:00:19 Τυροτρέλα Kerrygold
Εκφωνητής:  Τυρί ή παιχνίδι;  Και τα δύο με τυροτρέλα.  Κάνε τυρολοϊδάκια και 
παίξε  τρώγοντας.   Υπέροχη γεύση  με  βιταμίνες  και  ασβέστιο  για  γερά  κόκκαλα. 
Τυροτρέλα Kerrygold.  Όταν τρώμε παίζουμε.  Με την εγγύηση ποιότητας Kerrygold. 

0:00:20 Δημητριακά Nesquik
-Δε βλέπουμε την ώρα για δημητριακά  Nesquik.  (ακούγονται επιφωνήματα χαράς. 
Το τραπέζι που είναι στρωμένο με μπωλ δημητριακών φεύγει και ο  Nesquik και τα 
παιδιά τρέχουν με πατίνια για να το πιάσουν)
-Τα Nesquik κάνουν το γάλα τόσο σοκολατένιο.  Τρέξτε να τα προλάβουμε.  Μόνο 
αυτά  μας  δίνουν  τη  nesquik σοκολατένια  γεύση  που  μας  τρελαίνει  (πιάνουν  το 
τραπέζι  και  τρώνε  τα  δημητριακά).   Δημητριακά  Nesquik.   Η  ακαταμάχητα 
σοκολατένια γεύση.

0:00:09 Αυτοκινητάκια δώρο σε πακέτα δημητριακών 
Εκφωνητής:  Σβήσε το φως και μπες στη δράση με τα αυτοκινητάκια team hot wheels 
που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.  Βρες και τα τρία στα ειδικά πακέτα  Nesquik και 
Cookie crisp.  

0:00:09 4ο dvd monsuno
Εκφωνητής:   Τώρα  τα  φοβερά  Monsuno είναι  εδώ.   Μη  χάσετε  το  4ο dvd της 
απίθανης σειράς.  Κυκλοφορεί στα περίπτερα.

0:00:20 Κόμικ "Οι θρύλοι του Τσίμα"
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Εκφωνητής:  Στον μαγικό κόσμο του  Lego Tsima ο  Laval και η  Eris επιστρέφουν 
στην πόλη των λεονταριών με μια μεγάλη ποσότητα τσιν.  Όμως ο  Cragger στήνει 
ενέδρα.  Αναζήτησε το νέο κόμικ οι θρύλοι του Τσίμα σε επιλεγμένα καταστήματα 
και διάβασε τη συνέχεια της ιστορίας του Ναβάλ και του Κράκεν.  Μάθε πώς να 
χειρίζεσαι  τα  speedorz και  πάρε  μέρος  στο  μεγάλο  διαγωνισμό  Lego Τσίμα.  Οι 
θρύλοι του Τσίμα είναι εδώ.  Μόνο από τη Lego.

0:00:10 Επίσημα αυτοκόλλητα της Super League 2013
Εκφωνητής:   Παιδιά,  τα  επίσημα  αυτοκόλλητα  της  super league 2013  είναι  στα 
περίπτερα  (ελάχιστα  εμφανίζεται  «σύλλεξε  όλα  τα  αυτοκόλητα»).   Ξεκινήστε  τη 
συλλογή τώρα και μαζέψτε τα όλα.  Μόνο από την Panini. 

0:00:18 Hot wheels ballistiks 
Εκφωνητής:  Ήρθαν τα Hot Wheels Ballistiks.  Μπάλες και αυτοκίνητα μαζί.  Κάνε 
την πιο σούπερ συλλογή με πάνω από εικοσιπέντε σχέδια.  Γίνε ο κυρίαρχος του 
παιχνιδιού με  τα  Ballistiks.   Εκτόξευσε  και  πέτυχε  το στόχο.   Με τη σύγκρουση 
μεταμορφώνονται σε αγωνιστικά.  Ballistiks.  Τολμάς να τα ανοίξεις;  
(Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλεται www  .  hotwheels  .  gr  )

0:00:16 Νέα αφίσα Hot Wheels
Εκφωνητής:  Νέα αφίσα  Hot Wheels.  Είσαι έτοιμος να δεις από κοντά αγώνα του 
παγκοσμίου πρωταθλήματος φόρμουλα στη Βαρκελώνη;  Βρες όλα τα νέα μοντέλα 
από κάθε ομάδα.  Βγάλε φωτογραφία και στείλε μας τη δική σου συλλογή 2013. 
Μπορεί  να γίνεις  εσύ ο τυχερός  που θα δει  από κοντά τον  αγώνα.   Νέα σούπερ 
συλλογή στη νέα αφίσα hot wheels.  

0:00:19 Νέα αφίσα Cars
Εκφωνητής:   Νέα  αφίσα  Cars.   Τώρα  τα  cars έγιναν  silver!.   Ο  Mcqueen,  ο 
Φραντσέσκο και όλη η αγωνιστική ομάδα σε συλλεκτικά silver σχέδια!  Δέκα σχέδια 
που δεν έχεις ξαναδεί.  Ξεκίνα την πιο silver συλλογή στη νέα αφίσα Cars! (διαθέσιμο 
από 15 Φεβρουαρίου).

0:00:20 Δημητριακά Honey Cheerios
(Ο Μπαζ, μέλισσα, βλέπει το λαχταριστό μέλι των Honey Cheerios, το οποίο κλέβει 
ένα τέρας-μέλισσα και ετοιμάζεται να το φάει.  Ο Μπαζ κατορθώνει να το πάρει και 
να μεταμορφώσει το τέρας σε παιδί).
-Μπράβο Μπαζ έσωσες το λαχταριστό μέλι.
- Ναι.  Γιατί λατρεύω τα δημητριακά Honey Cheerios.
Για το πιο γευστικό πρωινό.

0:00:10 Cd team hot wheels στα δημητριακά Honey Cheerios
Εκφωνητής:   Θες  να  γίνεις  αληθινός  οδηγός  αγώνων;   Μπες  στον  αγώνα  με  τα 
παιχνίδια  hot wheels night racing.  Βρες και τα τρία  cd στα ειδικά πακέτα  honey 
cheerios, cookie crisp choco toasts και chocapic.

0:00:12 Φέτες τυριού La vache qui rit
Οι αγελάδες ετοιμάζουν και ψήνουν τοστ.  
Εκφωνητής:  Φέτες la vache qui rit.  Η σκανδαλιάρικη λιχουδιά που λιώνει υπέροχα.  

0:00:14
Περιοδικό Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια παιχνίδι (παίξε και μάθε 
αγγλικά-δώρο το μαγικό ραβδάκι)

Παιδάκι:  Ντόρα  η  μικρή  εξερευνήτρια.   Παίξε  και  μάθε  αγγλικά  με  τη  Ντόρα. 
Σούπερ δώρο  το  μαγικό  ραβδάκι  της  Ντόρας  για  να  τους  μεταμορφώνεις  όλους! 
Περιοδικό Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια.  Μην το χάσεις!

0:00:12
Περιοδικό Φραουλίτσα με δώρο φραουλένιο σετ κολιέ-
βραχιόλι

Κοριτσάκι:   Νέο  περιοδικό  Φραουλίτσα.   Η  Φραουλίτσα  και  οι  φίλες  της  σε 
προσκαλούν στο λαμπερό τους φραουλοπάρτι.  Δώρο φραουλένιο σετ κολιέ βραχιόλι. 
Μην το χάσεις.  Η φραουλοπαρέα σε περιμένει.  
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0:00:30 Amita Fun (το πιο ζουμερό παιχνίδι)
Ένα παιδάκι οδηγεί σε πίστα-ηλεκτρονικό.  Τα φρουτάκια μιλούν.
-Σα να χάνεις ζουμιά πάλι.
-Να βάζαμε κανένα χυμάκι;
-Ωραία.  Θα κάτσω στο τιμόνι.
-Μόνη;
(Οδηγούν τα φρουτάκια).
-Ααα, έτσι στρίβουν.
-Άντε βρε στιμένε.
Το αγοράκι κερδίζει τον αγώνα.  Τα φρουτάκια πετάγονται έξω από την οθόνη.
-Είσαι και ο πρώτος.
-Με μας είναι όλοι νικητές.
Amita Fun, το πιο ζουμερό παιχνίδι.

0:00:15

Περιοδικό Playskool Φεβρουαρίου με δώρο 
πλαστοζυμαράκι και σούπερ πολυεργαλείο Play Doh σε 
τρία διαφορετικά σχέδια

Εκφωνήτρια:  Στο Playskool Φεβρουαρίου παίζουμε, δημιουργούμε και μαθαίνουμε. 
Δώρο  πλαστοζυμαράκι  και  σούπερ  πολυεργαλείο  Play-Doh σε  τρία  διαφορετικά 
σχέδια  για  να  διαλέξετε.   Περιοδικό  Playskool.  Πολύχρωμο,  χαρούμενο, 
εκπαιδευτικό.
0:00:20 Καινούριο site της Fisher-Price

Εκφωνήτρια:  Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για το μωρό σας;  Μάθετε τα πάντα 
στο καινούργιο site της Fisher-Price.  Με συμβουλές, προτάσεις για κάθε ηλικία και 
ιδέες παιχνιδιού.  Τώρα οι μαμάδες έχουν το δικό τους αγαπημένο site.  Ficher-Price. 
Με την ποιότητα που εμπιστεύεστε.  
0:00:22 Εκπαιδευτικά Fisher-Price

Εκφωνήτρια:  Η μάθηση ξεκινά με εκπαιδευτικά Fisher-Price.  Εκπαιδευτικό βιβλίο 
για  τα  πρώτα  του  τραγούδια.   (καθώς  αλλάζει  σελίδα  ακούγεται  «βγαίνει  η 
βαρκούλα»).  Σκυλάκι, ο πρώτος του εκπαιδευτικός φίλος (το ζουλάνε και ακούγεται 
«κόκκινη  καρδιά»)  και  εκπαιδευτικό  τηλέφωνο  για  να  μαθαίνει  τους  αριθμούς 
(πατάει τα πλήκτρα και ακούγεται «τρία, τέσσερα»).  Εκπαιδευτικά Fisher-Price.  Με 
την ποιότητα που εμπιστεύεστε.

0:00:08
Εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο με δώρο το 3ο dvd 
Gormiti

Εκφωνητής:  Μη χάσετε αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά το 3ο dvd Gormiti για 
τους μικρούς μας φίλους.  Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά.
0:00:25 Πάμε Polly (pollypocket.gr)

Ένα κοριτσάκι δείχνει την κούκλα.  
Τραγουδούν  και  ταυτόχρονα  εμφανίζονται  εικόνες  με  τις  polly pocket και  το 
κοριτσάκι στις αντίστοιχες δραστηριότητες.
Polly.  Πά-με Po-lly.  
Στη νεροτσουλήθρα πάμε για βουτιά. 
Πά-με Po-lly.
Όπου και αν πας την έχεις συντροφιά.  
Polly!!
Αλλά έτοιμη για περιπέτεια!
Πά-με Po-lly.
Φίλες θα ’μαστε για πάντα.
Πάμε Polly.  Πάμε Polly.
H Polly Pocket λέει: «Σε περιμένω στο site μου».
Στο τέλος εμφανίζεται στη μέση της οθόνης pollypocket.gr
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0:00:15 Cheetos με νεραϊδοαυτοκόλλητα Winx
Εκφωνήτρια:  Νεραϊδοξύπνα.  Δεν είναι όνειρο.  Τώρα τα cheetos φέρνουν τη μαγεία 
με τις αγαπημένες σου νεράιδες Winx.  Μάζεψε 40 νεραϊδοαυτοκόλλητα σε μοναδικά 
σχέδια με γκλίτερ και ζήσε τη μαγεία με τις νεράιδες Winx Club.  
0:00:22 Dirollino από το Dirollo

Παιδάκι:  Η μαμά λέει ότι οι φίλοι μου μπαίνουν στο ψυγείο.  Όχι έξω.  Μέσα.  Στο 
Dirollino.  Πόρκι, τουίτι.  Θα σας φάω.
Εκφωνητής:  Ήρθε το Dirollino.  Νόστιμο τυρί σε φέτες, πλούσιο σε ασβέστιο, στο 
σχήμα των αγαπημένων σου Τουίτι και Πόρκι.  Dirollino από το Dirollo.  Γεύσεις που 
κερδίζουν χαμόγελα.  
0:00:08 Dvd Monsuno

Εκφωνητής:   Τώρα  τα  φοβερά  Monsuno είναι  εδώ.   Μη  χάσετε  το  4ο dvd της 
απίθανης σειράς.  Κυκλοφορεί στα περίπτερα.
0:00:18 hotwheels.gr

Hot Wheels
Εκφωνητής:  Είσαι έτοιμος για νέες κόντρες hot wheels;  Φτιάξε έναν κύκλο.  Βάλε 
μέσα hot wheels.  Χτύπα το αυτοκίνητο του αντιπάλου σου.  Βγάλτα όλα νοκ άουτ. 
Γίνε εσύ ο νικητής.  Για περισσότερους τρόπους παιχνιδιού μπες στο howwheels.gr.  
(Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλεται www  .  hotwheels  .  gr  )
0:00:20 Lego City 

Εκφωνητής:  Έλα στη Lego city και μάθε για το αυτοκίνητο με τρέιλερ, το φορτηγό 
δημοσίων έργων, το σκουπιδιάρικο, το αυτοκίνητο με τροχόσπιτο, το ασθενοφόρο. 
Φτιάξε  τα  οχήματα  και  μάθε  τη  χρησιμότητα  των  διαφόρων  οχημάτων  σε  μία 
οργανωμένη πόλη μόνο στη Lego city.
0:00:22 Περιοδικό Lego Friends

Εκφωνήτρια:  Νέο περιοδικό  Lego Friends.  Έλα και συ στη μαγευτική Χαρτλέϊκ 
Σίτυ.  Οι φίλες σε περιμένουν για να διασκεδάσετε παρέα.  Γνώρισε τις νέες φίλες 
στη μαγευτική Χαρτλέϊκ Σίτυ,  διάβασε μοναδικές συμβουλές,  λύσε υπέροχα κουίζ 
και  πάρε  μέρος  στο  διαγωνισμό  για  να  κερδίσεις  δώρα  έκπληξη.   Έλα  να 
συναντηθούμε στο Lego.com/friends.  Δες όλες τις ταινίες μας και φτιάξε τη δική σου 
σελίδα.  Περιοδικό Lego Friends.  Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0:01:10
Κόμικ Lego Θρύλοι του Τσίμα, Lego.com/chima, κόμικ Brain 
Attack, Lego.com/chima

Κόμικ Lego όπως προηγουμένως.
Έκτακτο δελτίο.  Hero Factory Brain Attack.  Ένας στρατός σατανικών (;) στην πόλη 
για να μεταμορφώσει τους πάντες σε μοχθηρά τέρατα.  Γίνε και εσύ ένας  hero και 
σώσε  τους  πολίτες.   Αναζήτησε  το  νέο  κόμικ  σε  επιλεγμένα  καταστήματα  και 
διάβασε τη συνέχεια της ιστορίας.  Κέρδισε 100 πόντους για το on-line παιχνίδι και 
ανακάλυψε τη νέα εφαρμογή για κινητά.  Νέο κόμικ Lego Hero Factory.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Lego Chima.  Ένα μαγικό ζωικό βασίλειο όπου όλες 
οι  φυλές  πολεμιστών  ζουν  αρμονικά  και  ειρηνικά.   Δυστυχώς  όμως  η  ειρήνη 
απειλείται.  Οι φυλές εναντιώνονται μεταξύ τους για τον έλεγχο του μαγικού Τσίμα 
που δίνει στους μαχητές και στα οχήματά τους ασυνήθιστες ικανότητες ταχύτητας, 
δύναμης και ισχύος.  Ζήσε τους θρύλους του  Lego Τσίμα και γίνε εσύ ο βασιλιάς 
αυτού  του  φανταστικού  κόσμου.   Μάθε  περισσότερα  on-line.  (εμφανίζεται  η 
ηλεκτρονική διεύθυνση lego.com/chima).  Ρώτησε τους γονείς σου πρώτα. 
0:00:13 Περιοδικό Playmobil

Εκφωνητής:  Περιοδικό Playmobil.  Παιχνίδια, κόμικς, αφίσες, διαγωνισμοί.  Στο νέο 
τεύχος  απίθανο  δώρο  Λεοντόκαρδος  ιππότης.   Περιοδικό  playmobil.   Μια 
συναρπαστική περιπέτεια.  
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Άλλες διαφημίσεις που παίχτηκαν είναι οι:  Slava’s snowshow, ΟΤΕ TV, Music 89,2, 
νέα ταινία «Barbie η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ», αποκριάτικες στολές Jumbo 
και ρινικές ταινίες Breathe Right για παιδιά

Πρόκειται  περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, τα οποία προβλήθηκαν από της 
07:00 έως της 22:00 ώρας, παρά την υφισταμένη απαγόρευση της προβολής παιδικών 
παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Πλέον τούτου, προβλήθηκαν 
παιδικά παιχνίδια μάρκας NERF, τα οποία είναι όπλα διαφόρων τύπων με βλήματα 
από αφρολέξ σε σχήμα σφαίρας, παρά την απαγόρευση του Νόμου προς διαφήμιση 
πολεμικών παιχνιδιών. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί  στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  60.763,91  ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει  πραγματοποιηθεί  από τον εν λόγω σταθμό και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  480/31.10.2006, 
43/29.1.2007,  400/10.7.2007,  44/22.1.2008,  470/23.9.2008,  534/21.10.2008, 
606/2.12.2008,  650/16.12.2008,  550/16.11.2010,  73/1.3.2011,  100/15.3.2011, 
236/13.5.2013,  266/27.5.2013,  368/8.7.2013  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το 
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  LOCAL  AE 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
LOCAL  TV,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
NICKELODEON (πρώην  LOCAL TV) Νομού Αττικής, 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  ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  LOCAL  AE  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  LOCAL  TV,  που 
εδρεύει  στο  Χαλάνδρι  Αττικής,  στην  οδό  Παπανικολή  22Α,  με  ΑΦΜ 
094475540, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

2. Του Κουλόπουλου Ανδρέα του Ηλία, με Α.Φ.Μ. 007250311, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 8η Ιουλίου 2013, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε 
κατά την 15η Ιουλίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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