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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου  2013  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα  
μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης, Άρης Σταθάκης. Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου.

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 30η Ιουλίου 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 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί 
ελεύθερης λήψης οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 
βλάψουν  σοβαρά  τη  σωματική,  πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και 
ιδίως  προγράμματα  που  περιέχουν  πορνογραφικές  σκηνές  ή  σκηνές  υπερβολικής 
βίας,  καθώς  και  να  μη  μεταδίδουν  σκηνές  φυσικής  ή  λεκτικής  βίας  στα 
ειδησεογραφικά  τους  προγράμματα,  χωρίς  αυτό  να  είναι  αναγκαίο  για  την 
πληροφόρηση του κοινού για ορισμένο γεγονός.

ΙΙΙ.  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 
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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.
V. 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,  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  κατά  6.4.2013,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα: 
Το 24ωρο πρόγραμμα της 6ης Απριλίου 2013 περιλαμβάνει πέρα των διαφημίσεων, 
τρέιλερ και κάποιων ολιγόλεπτων cartoons τις ακόλουθες εκπομπές: 
6/04/2013
00:00 Victorious
Με πρωταγωνίστρια το super ταλέντο που ακούει στο όνομα Victoria Justice, η νέα 
σειρά του Nickelodeon ακολουθεί την 16χρονη Tori Vega, ενώ φοιτά στο Hollywood 
Arts, ένα από τα top σχολεία της Αμερικής για ένδοξους καλλιτέχνες.
00:30 Big Time Rush
Το  Big  Time  Rush  είναι  μία  σειρά  για  τη  φιλία,  που  εξιστορεί  την  εύρεση,  τη 
δημιουργία  και  την  άνοδο  ενός  μουσικού  group,  που  έχει  προοπτικές  να 
σκαρφαλώσει πολύ ψηλά στα charts. 
01:00 iCarly
Οι περιπέτειες της Carly σε μια κωμωδία όπου βλέπουμε πως καταφέρνει η ίδια να 
κάνει ένα επιτυχημένο web site TV, μαζί με τη βοήθεια των φίλων της στη ζωή της.
01:25 Drake & Josh
Στην κωμική αυτή σειρά ο Drake και ο Josh είναι δύο teenagers που δεν έχουν σχεδόν 
τίποτα κοινό – μέχρι που οι γονείς των δύο αποφασίζουν να παντρευτούν! Τώρα, τα 
δύο αυτά παιδιά, αναγκάζονται να μάθουν να ζουν μαζί, δημιουργώντας ένα πολύ 
αστείο αποτέλεσμα.
02:15 Brothers Garcia
Το Brothers Garcia είναι μια ιδιαίτερη κωμωδία που αφορά μία κάπως τρελή αλλά 
πάντα ζεστή οικογένεια του εντεκάχρονου Larry Garcia. Ο Larry θυμάται τρυφερά 
την περίοδο στη ζωή του που κάθε μέρα γι’ αυτόν ήταν μια περιπέτεια προκειμένου 
να γίνει αποδεκτός από τα μεγαλύτερά του αδέλφια.
02:40 Brothers Garcia
03:05 Unfabulous
Η Addie Singer  (Emma Roberts)  είναι  ένα πανέξυπνο 13χρονο κορίτσι  που θέλει 
απλά να  βγάλει  τη  κάθε  της  σχολική  ημέρα όσο πιο  ανώδυνα γίνεται.  Είναι  μια 
τυπική teenager αλλά με μια διαφορά: την έφεσή της στο τραγούδι! Η μουσική που 
γράφει τη βοηθάει να ερμηνεύει και να ξεπερνάει κάθε καθημερινή δυσκολία.
03:30 Unfabulous
03:55 Kenan & Kel
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Ο Kenan & ο Kel είναι μία παιδική ομάδα κωμικών με μεγάλα όνειρα και ακόμη 
μεγαλύτερα σχέδια. Όσο τρελοί κι να είναι οι στόχοι τους, ο Kenan πάντα έχει ένα 
σχέδιο και ο Kel πάντα είναι πρόθυμος να το δοκιμάσει.

04:20 Kenan & Kel
04:45 True Jackson
Η True Jackson βρίσκει την ευκαιρία της ζωής της, όταν προσλαμβάνεται από το 
είδωλο της, τον Max Madigan και γίνεται αντιπρόεδρος στην αυτοκρατορία που έχει 
στήσει στον χώρο της μόδας, με τίτλο “Mad Style”.
05:10 True Jackson
05:35 The Troop
Όλοι στο σχολείο πιστεύουν ότι ο Jake, η Hayley και ο Felix είναι νορμάλ παιδιά. 
Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά ανήκουν σε μια 
μυστική υπηρεσία που ονομάζεται «The Troop». H αποστολή τους: να κρατάνε τον 
πληθυσμό των τεράτων υπό έλεγχο!
06:00 Drake & Josh
06:25 Drake & Josh
06:50 Big Time Rush
07:15 Little Bill (κινούμενα σχέδια)
O Μικρός Μπιλ είναι ένα χρονο αγοράκι γεμάτο περιέργεια που συνέχεια θέλει ν’ 
ανακαλύπτει και να μαθαίνει καινούρια πράγματα για τον κόσμο γύρω του. Με τη 
βοήθεια της οικογένειάς του αλλά και των φίλων του, ο Little Bill εξερευνεί όλα τα 
συνηθισμένα αλλά και τα πιο απίθανα γεγονότα γύρω από τη καθημερινή ζωή ενός 
παιδιού.
08:05 Ντόρα η μικρή Εξερευνήτρια  (κινούμενα σχέδια)
Η Ντόρα είναι μια 7χρονη δίγλωσση Λατίνα εξερευνήτρια που βοηθάει το κοινό να 
λύσει  διάφορα puzzle  που προκύπτουν  μέσα  από  τις  περιπέτειές  της,  μαζί  με  το 
καλύτερό της φίλο, τον Boots. 
08:30 Ντόρα η μικρή Εξερευνήτρια  (κινούμενα σχέδια)
09:00 Σούπερ Ζωάκια (κινούμενα σχέδια)
Tα Σούπερ Ζωάκια ακολουθούν τις περιπέτειες τριών αριστοκρατικών κατοικίδιων, 
το γουρούνι Linny, της πάπιας Ming-Mingκαι της χελώνας Tuck. Σε κάθε επεισόδιο, 
τα WonderPets ταξιδεύουν σε ωκεανούς, στο Διάστημα ακόμα και πίσω στο χρόνο 
για να σώσουν ζώα που κινδυνεύουν.
09:30 Ντιέγκο (κινούμενα σχέδια)
Ο 8χρονος  δίγλωσσος  Ντιέγκο  λατρεύει  τη φύση και  τα ζώα γύρω του.  Σε  κάθε 
επεισόδιο οδηγεί το κοινό σε μια διαδραστική περιπέτεια γεμάτη προκλήσεις, όπου 
καλείται να βοηθήσει ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στη διάρκεια του επεισοδίου 
κάνει καινούριους φίλους που τον βοηθάνε στην αποστολή του. Ο Diego βάζει επίσης 
το κοινό να σκέπτεται για να τον βοηθάει στην κάθε του αποστολή. 
10:00 Bubble Guppies (κινούμενα σχέδια)
Tο Bubble Guppies λαμβάνει χώρα σε έναν τεράστιο 3D κόσμο με δάση από φύκια,  
φανταστικούς  κοραλλιογενείς  υφάλους  και  υποθαλάσσιους  κήπους.  Το  Bubble 
Guppies είναι ένα θεματικό , διαδραστικό show για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε 
ένα ζωντανό ενυδρείο εμπνευσμένο από τον χώρο του βυθού. Στο ενυδρείο αυτό ζει 
μια ομάδα φίλων με πολύχρωμες ουρές τροπικών ψαριών που τραγουδούν, χορεύουν, 
λένε ανέκδοτα, παίζουν παιχνίδια και πάνε στο σχολείο μαζί.
10:35 Winx Club (κινούμενα σχέδια)
Το Winx Club είναι μια σύγχρονη σειρά, μια περιπέτεια φαντασίας, που ακολουθεί 
έξι trendy φίλες: τις Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna και Layla, οι οποίες πάνε στο 
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καλύτερο σχολείο  για Νεράιδες σε όλη τη Μαγική Διάσταση,  στο Alfea College. 
Όταν τα προβλήματα εμφανίζονται,  τα μέλη του Winx Club μεταμορφώνονται  σε 
πανέμορφες Νεράιδες, που χρησιμοποιούν τις μοναδικές μαγικές δυνάμεις τους για 
να πολεμήσουν τους εγκληματίες και να σώσουν τον κόσμο από το κακό.
11:00 Monsuno  (κινούμενα σχέδια) [0:03:32 – 0:25:15]
Ο Chase ξυπνάει ένα πρωί και ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του, Jeredy, έχει
εξαφανιστεί. 
Ο Jeredy, ένας επιστήμονας – θρύλος, δούλευε στο μυστήριο της εξαφάνισης των
δεινοσαύρων και πώς θα καταφέρει να ελέγξει τα MONSUNO για καλό σκοπό. Όμως 
τα αφεντικά του και υπερ-μυστική κρατική υπηρεσία S.T.O.R.M. είχαν διαφορετικά 
σχέδια.  Ο  Jeredy,  πριν  φύγει,  άφησε  στο  γιο  του  ένα  πανίσχυρο  κηδεμόνα  ένα 
MONSUNO.  Ο  Chase  έχει  μία  αποστολή:  να  κυριαρχήσει  στη  μάχη  με  το 
MONSUNO του,  ώστε  να  προστατεύσει  τον  εαυτό  του  και  να  δημιουργήσει  μία 
ομάδα που θα διαλύσει τα σχέδια των κακών, θα βρει τον πατέρα του και θα λύσει το 
μυστήριο του αληθινού σκοπού για τον οποίο βρίσκονται τα MONSUNO στη γη.
11:30 Fanboy & Chum Chum (κινούμενα σχέδια)
Ο Fan Boy και ο ανοικτομάτης κολλητός φίλος του Chum Chumείναι ανεξάντλητα 
ενεργητικοί  και  φανατικοί  με  όλα  τα  θέματα  επιστημονικής  φαντασίας  και  τα 
μεταφυσικά πράγματα. Αυτά τα αληθινά αυθεντικά παιδιά έχουν απίστευτή φαντασία 
και φυσικά στολές υπέρ-ηρώων!
11:55 Tak and the power of Juju (κινούμενα σχέδια)
Ο Tak είναι ένα 14χρονο αγόρι της ζούγκλας, που του έχει δοθεί η «Δύναμη των 
Juju» όταν έσωσε τη φυλή Juju από σίγουρη καταστροφή. Ο Tak μπορεί να κάνει 
μαγικά  κόλπα  και  να  συγκεντρώσει  τους  τρελούς  και  πολύχρωμους  Jujus 
χρησιμοποιώντας το μαγικό του ραβδί.
12:20 El Tigre (κινούμενα σχέδια)
Ως το νεότερο μέλος της διάσημης οικογένειας Rivera,  ο Manny είναι η συνέχεια 
μιας γενιάς πολύ ισχυρών ανδρών.
12:50 Planet Sheen (κινούμενα σχέδια)
Στη ζωή του Sheen Estevez δεν υπάρχει βαρετή στιγμή! Έχοντας μπει κρυφά στο 
εργαστήρι του κολλητού του Jimmy Neutron και έχοντας βρει  τον TOP SECRET 
πύραυλο του Jimmy, o Sheen εκτοξεύεται κατά λάθος στο διάστημα! 4 εκατομμύρια 
και  1  έτη  φωτός  μακριά,  o  Sheen  προσγειώνεται  σε  ένα  παράξενο  πλανήτη  που 
κατοικούν κάτι μωβ εξωγήινοι, οι Zeenuians!
13:20 Μπομπ Σφουγγαράκης (κινούμενα σχέδια)
Για  το  πιο  αγαπημένο  σφουγγαράκι  του  κόσμου,  τον  Mπομπ  Σφουγγαράκη,  τον 
καλύτερό του φίλο τον Πάτρικ και τους υπόλοιπους κατοίκους του τροπικού βυθός 
του Μπικίνι, η ζωή είναι γεμάτη γέλιο, εκπλήξεις και τρελές περιπέτειες.
13:45 Kung Fu Panda (κινούμενα σχέδια)
Η σειρά Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness μας αφηγείται τις ασταμάτητες 
περιπέτειες  του  πάντα  Πο  καθώς  εκπαιδεύεται,  προστατεύει,  μάχεται,  διδάσκει, 
μαθαίνει, σκοντάφτει, μιλάει υπερβολικά και κυκλοφορεί ως ο νεώτερος ήρωας στην 
Κοιλάδα της Ειρήνης!
14:15 Χελωνονιντζάκια (κινούμενα σχέδια) [0:14:16 – 0:36:44]
Οι Leonardo, Donatello, Raphael και Michelangelo είναι τέσσερα χελωνάκια-αδέλφια 
στην εφηβεία που αρχίζουν να εξερευνούν τη ζωή.
Βγαίνουν  από  το  κρησφύγετό  τους  στους  υπονόμους  για  να  αντιμετωπίσουν  την 
αξιοθαύμαστη αλλά και πολλές φορές εχθρική μητρόπολη, αυτή της Νέας Υόρκης! 
Μαζί τους η April O’Neil, μια θαρραλέα και ανεξάρτητη δεκαεξάχρονη που γίνεται 
κολλητή με  τα  Χελωνονιντζάκια,  αφού τη σώσουν από επίθεση εξωγήινου  και  ο 
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Master Splinter,  δάσκαλος και  πατρική  φιγούρα για  τα  4  αδέλφια.  Η πιο  μεγάλη 
απειλή που θα αντιμετωπίσει η ομάδα είναι ο  Shredder, ο αρχηγός του κακού ninia 
στρατού  «Foot Clan»,  αλλά και  μετρ  σε  μια  από τις  πιο  θανατηφόρες  πολεμικές 
τέχνες του κόσμου. Πιο χιουμοριστική και  niniutsu από ποτέ, η σειρά παρουσιάζει 
την παρέα των 4 εφήβων αδερφών που μαθαίνουν να βασίζονται στον εαυτό τους 
καθώς ξετυλίγουν το μυστήριο της ύπαρξής τους και μεγαλώνουν για να γίνουν οι 
απόλυτοι ήρωες…με καβούκι!
14:40 Power Rangers Samurai 
Αιώνες  πριν,  στην  Ιαπωνία,  μια  σκοτεινή  Δύναμη  απείλησε  να  οδηγήσει  τον 
πολιτισμό  στην  καταστροφή  μέχρι  που  μια  ομάδα  από  πολεμιστές  Σαμουράι 
χρησιμοποιώντας τη δύναμη αρχαίων ενεργειακών συμβόλων έβαλε τέλος στα σχέδια 
της. Όμως, η σκοτεινή Δύναμη επέστρεψε με σκοπό να πλημμυρίσει κυριολεκτικά τη 
Γη. Το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέρια 5 εφήβων, τους οποίους ενώνει 
μια κοινή, ξεχωριστή μοίρα. Είναι οι Samurai Rangers!
15:10 Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης (κινούμενα σχέδια)
Οι Σκίπερ, Κοβάλσκι, Ρίκο και Στρατιώτης, είναι τέσσερα αδέλφια πιγκουίνοι που 
κάνουν κουμάντο στον ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ, όπου και μένουν. Σκοπός 
τους είναι να διασκεδάζουν με όλο τον πληθυσμό του ζωολογικού κήπου, αλλά και 
να φεύγουν σε μυστικές αποστολές μέσα στην πόλη της Νέα Υόρκης.
15:35 Μαγική κιμωλία (κινούμενα σχέδια)
Η πετυχημένη σειρά «Μαγική Κιμωλία» έρχεται  στις  οθόνες  του Nickelodeon! Ο 
Rudy Tabootie, ένα 10χρονο αγόρι βρίσκει ένα μαγικό κομμάτι κιμωλίας, που του 
επιτρέπει  να  μπει  σε  έναν  κόσμο  πίσω  από  το  μαυροπίνακα.  Τότε  ξεκινάνε  οι 
απίστευτες  περιπέτειες! Στη «Μαγική Κιμωλία» οτιδήποτε είχε γραφτεί  ποτέ στον 
μαυροπίνακα και μετά είχε σβηστεί, ξαναεμφανίζεται και ζει για πάντα…
16:00 Μαγική κιμωλία (κινούμενα σχέδια)
16:25 Μαγική κιμωλία (κινούμενα σχέδια)
16:55 Supah Ninjas
17:20 Hero Factory (κινούμενα σχέδια)
Μεγάλη απόδραση στο Lego Hero Factory. Οι κακοί δραπέτευσαν από τις φυλακές 
για  να  καταστρέψουν  όλους  τους  Heroes.  Τώρα  το  κακό  είναι  ελεύθερο  και 
εξαπλώνεται σε όλο το γαλαξία. Οι καλύτεροι Heroes πρέπει να επέμβουν! Ο Σερτζ, 
ο Ρόκα, ο Φούρνο και ο Ίβο αναλαμβάνουν αποστολή, να πιάσουν και να βάλουν 
χειροπέδες σε όλους τους κακούς. 
17:50 Χελωνονιντζάκια (κινούμενα σχέδια)
18:20 Kung Fu Panda (κινούμενα σχέδια)
18:50 Τα μυστικά της φάρμας (κινούμενα σχέδια)
"Τα  Μυστικά  της  Φάρμας"  είναι  μια  κωμική  σειρά  κινουμένων  σχεδίων  που 
παρουσιάζει τι κάνουν τα ζώα όταν οι άνθρωποι δεν τα βλέπουν. Βασισμένη στην 
επιτυχημένη ταινία της Nickelodeon, Barnyard, η σειρά επικεντρώνεται στον Otis ένα 
ξέγνοιαστο αγόρι-αγελάδα που ζει για να διασκεδάζει, όταν ξαφνικά βρίσκεται σε μια 
υπεύθυνη θέση στην φάρμα  ως αρχηγός.
19:10 Δυο φανταστικοί γονείς (κινούμενα σχέδια)
Ο Timmy  Turner είναι  ένα  10χρονο  αγόρι, που  ζει  στη φανταστική  πόλη  του 
Dimmsdale, μαζί με τους, σχεδόν πάντα απόντες, γονείς του. Η ζωή του είναι άθλια, 
εξαιτίας της απουσίας των γονιών του και της παρουσίας της Vicky, μιας 16χρονης 
μπέιμπι  σίτερ,  που  τον  βασανίζει.  Αλλά  τα  πάντα  θα  αλλάξουν,  όταν  θα 
εμφανιστούν 2 “νεραϊδονονοί”. Ο Cosmo και η γυναίκα του, Wanda και αργότερα ο 
γιος τους Poof. Ο Timmy θα ανακαλύψει ότι οι “νεραϊδονονοί” του είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσουν κάθε του ευχή, πάντα όμως με μέτρο. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας 
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του, ο Timmy's ζητάει να του πραγματοποιήσουν κάποιες ευχές που ακούσια οδηγούν 
στην καταστροφή.
19:40 Big Time Rush

20:30 Οι περιπέτειες των Μπάκετ & Σκίνερ
Οι Bucket και Skinner, δύο αχώριστοι φίλοι από τη Νότια Καλιφόρνια ζουν για την 
καλύτερη ημέρα surf και  ίσως για ένα-δύο τάκο! Αυτοί  οι δύο τύποι  έχουν τρεις 
βασικούς στόχους στη ζωή τους: να παραμείνουν φίλοι για πάντα, να είναι κοντά στη 
θάλασσα για πάντα και να μην αποκτήσουν ποτέ δουλειά που απαιτεί παντελόνια!  
Αλλά δεν είναι τεμπέληδες. Είναι απλά χαλαρά αγόρια με απίστευτες δεξιότητες στο 
surf που αντιμετωπίζουν τη ζωή, το σχολείο και το surfing με αγνό ενθουσιασμό. 
Παρότι μερικές φορές φαίνεται ότι εκτίθενται υπερβολικά στον ήλιο, δεν είναι χαζοί 
αλλά ακολουθούν διαφορετικό τρόπο ζωής!
21:00 True Jackson
21:30 iCarly
22:00 Μπομπ Σφουγγαράκης (κινούμενα σχέδια)
22:30 Monsuno  (κινούμενα σχέδια)
23:00 Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης  (κινούμενα σχέδια)
23:30 Άβαταρ (κινούμενα σχέδια)  
Το "Άβαταρ"  είναι  μια  περιπέτεια  κόμικ  που διαδραματίζεται  σε ένα  φανταστικό 
ασιατικό  κόσμο χωρισμένο σε  4  έθνη-φυσικά  στοιχεία  (Το έθνος  της  Φωτιάς,  το 
έθνος του Νερού, το έθνος της Γης και οι νομάδες του Αέρα). Αυτή η επική ιστορία 
ακολουθεί  το  ταξίδι  του  12χρονου  Aang,  ενός  διστακτικού  ήρωα,  που  πρέπει  να 
χριστεί ηγέτης σε κάθε ένα από τα τέσσερα στοιχειά, για να ηγηθεί στην μάχη ενάντια 
στο  εχθρικό  έθνος  της  Φωτιάς  και  να  αποκαταστήσει  την  ισορροπία  στον  –
διασπασμένο από τον πόλεμο-κόσμο του.
MONSUNO -  ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ 
Σύμφωνα με  την  ιστοσελίδα  www  .  monsuno  .  com   η  ιστορία  των  Monsuno έχει  ως 
εξής:
Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια έπεσαν μετεωρίτες στον πλανήτη. Αυτοί οι μετεωρίτες 
κουβαλούσαν ΖΩΗ- στην πανίσχυρη, χαώδη μορφή ανεξέλεγκτου γενετικού υλικού. 
Αυτά είναι  τα Monsuno. Η προέλευσή τους  άγνωστη αλλά καταστροφική για τον 
προϊστορικό  πληθυσμό  της  γης.  Ενώ  οι  δεινόσαυροι  εξαφανίζονταν,  η  ύλη  των 
Monsuno περιήλθε σε ενστικτώδη λανθάνουσα λήθη -  και μέσα από εκατομμύρια 
χρόνια έπεσε βαθιά στα έγκατα της γης...Μέχρι ΣΗΜΕΡΑ. Όταν μια πανίσχυρη πηγή 
ενέργειας ανακαλύπτεται στα στρώματα Κ του πλανήτη, ο επιστήμονας Jeredy Suno 
πιστεύει ότι βρήκε την απόλυτη λύση για την ενεργειακή κρίση της ανθρωπότητας. 
Αυτό που δεν γνωρίζει  είναι  ότι  αυτή η πράσινη ενεργειακή ύλη είναι μια βόμβα 
έτοιμη  να  σκάσει.  Ο  DR  JEREDY  SUNO,  πατέρας  του  Chase  πάντα  ήταν 
παθιασμένος με την επιστήμη. Η ανικανοποίητη δίψα του για έρευνα τον οδήγησε 
στην  μεγαλύτερη  ανακάληψη  στην  γη...τα  Monsuno.  Η  ελεγχόμενη  μέσα  σε 
κάψουλες  δύναμη,  που  ο  Jeredy  σκόπευε  να  χρησιμοποιήσει  για  το  καλό  της 
ανθρωπότητας  γρήγορα αποδείχθηκε ότι  έχει  θετική  και  αρνητική προοπτική.  Στα 
χέρια του καλού, τα Monsuno μπορούν να είναι δημιουργικά, στα χέρια του κακού 
μπορεί να είναι καταστροφικά. Πριν, όμως, ο Jeredy προλάβει να οργανώσει το χάος 
εξαφανίστηκε. 
Περίληψη επεισοδίου: 
Ο  Chase,  η  Jinja και  ο  Bren κατευθυνόμενοι  προς  τη  βιβλιοθήκη  του  Κεμπάπ 
έρχονται αντιμέτωποι  με χιονοστιβάδα που προκάλεσε εκρηκτικός  μηχανισμός.  Οι 
τρεις φίλοι με τη βοήθεια των Monsuno τους καταφέρνουν να σωθούν. Λίγο πιο πέρα 
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συναντούν ένα μοναχό, πιθανό υπαίτιο της έκρηξης.  Ακολουθεί  μάχη μεταξύ των 
Monsuno τους  και  λίγο  μετά  καταφθάνει  ο  βιβλιοθηκάριος  της  βιβλιοθήκης  του 
Κεμπάμπ πρόθυμος να βοηθήσει τον  Chase Suno. Τους φιλοξενεί και τους παρέχει 
φαγητό. 
Σύντομα,  όμως,  αποκαλύπτονται  τα  πραγματικά  σχέδιά  του  όταν  οι  τρεις  φίλοι 
βρίσκονται φυλακισμένοι. Σκοπός του βιβλιοθηκάριου είναι να προσθέσει και τους 
πυρήνες του Jeredy Suno (πατέρα του Chase) στη συλλογή του ώστε να γίνει ο πιο 
πανίσχυρος άνθρωπος του πλανήτη. 
Και ενώ κρατούνται ακόμα φυλακισμένοι τους επισκέπτεται κρυφά ο μοναχός Beyal 
και τους ζητάει να τον εμπιστευτούν ώστε να τους βοηθήσει να ελευθερωθούν και να 
πάρουν πίσω πάλι τους πυρήνες τους (που περιέχουν τα τερατώδη όντα). Τους εξηγεί 
ότι δεν προκάλεσε εκείνος τη χιονοστιβάδα αλλά οι φύλακες του βιβλιοθηκάριου. 
Τα  Monsuno του  Chase και  της  παρέας  του  εμπλέκονται  σε  μάχη με  εκείνα  του 
βιβλιοθηκάριου αλλά καταφέρνουν να ξεφύγουν και προσφεύγουν στο μοναστήρι του 
δάσκαλου  ΕΥ.  Ο  μοναχός  Beyal υπόσχεται  ότι  θα  προσφέρει  τη  ζωή  και  τις 
υπηρεσίες του στον Chase Suno.
ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ    
Περίληψη επεισοδίου:  (It came from the depths – Ήρθε από τα βάθη)
Τα 4 χελωνονιντζάκια πληροφορούνται την επίθεση μεταλλαγμένου όντος σε εργάτες 
στους υπονόμους του Μανχάταν. Όταν σπεύδουν στο συγκεκριμένο μέρος 
διαπιστώνουν ότι πρόκειται για έναν μεταλλαγμένο αλιγάτορα, τον οποίο κυνηγάνε 
τα κρανκ (μεταλλικές φιγούρες που διαλύονται και ανασυντίθενται) για να του 
πάρουν το κύτταρο ενέργειας. 
Ο δάσκαλος Σπλίντερ τους προτρέπει να τον κάνουν φίλο τους και να βρουν το 
κύτταρο ενέργειας πριν το βρουν τα κρανκ. Στην προσπάθειά τους αυτή έρχονται 
αντιμέτωποι με ένα σωρό κινδύνους. Χελωνονιντζάκια και αλιγάτορας μάχονται 
εναντίον των κρανκ.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
προγράμματος  κινουμένων  σχεδίων  με  τρομακτικές  σκηνές  βίας  οι  οποίες 
παραπέμπουν  σε  θρίλερ  ενηλίκων.  Προβλήθηκαν  τέρατα,  διαμελισμένα  μέλη 
σωμάτων και γενικώς βίαιες σκηνές ικανές να προκαλέσουν φόβο τους ανηλίκους και 
να  επιδράσουν  αρνητικά  στην  ανάπτυξη  της  προσωπικότητάς  τους.  Πρέπει  να 
σημειωθεί ότι πρόκειται περί παιδικής εκπομπής που προβλήθηκε σε ώρα παιδικής 
τηλεθέασης, ως και ότι η παρακολούθηση σκηνών βίας εξοικειώνει τους ανηλίκους 
με τη βία. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό 
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησαν τα μέλη Κωνσταντίνος 
Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης και Άρης Σταθάκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε 
να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως. Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει 
κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου.

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, 
266/27.5.2013,  368/8.7.2013,  369/8.7.2013,  417/2.9.2013  διάφορες  διοικητικές 
κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.  
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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  Μαρούσι  Αττικής,  στην οδό Αποστόλου  Παύλου 4,  με  ΑΦΜ 
094475540, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

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

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Σεπτεμβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 20η  Σεπτεμβρίου 2013. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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