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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 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  ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  &  
ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  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 21η Οκτωβρίου 2014.

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

ΙΙΙ.  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. 

ΙV.  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 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 
NICKELODEON (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 31.5.2014 και 
1.6.2014, από ώρας 07:00 έως 22:00, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Α) Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την 1.6.2014 προέβαλλε διαφημίσεις από 09:00 έως 
10:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 24 δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νομίμου 
ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα.

Β)  Ο τηλεοπτικός  σταθμός  κατά την 31.5.2014 και  1.6.2014 προέβαλε από ώρας 
07:00 έως 22:00, τα ακόλουθα πολεμικά παιχνίδια, παρά την εκ του νόμου παντελή 
απαγόρευση προβολής αυτών:
31.5.2014
Μεταξύ 09:00-10:00:
Nerf Rebelle 0.33.20 (ένδειξη dvd)
Μεταξύ 12:00-13:00:
Nerf Rebelle 0.27.04 (ένδειξη dvd)
Μεταξύ 21:00-22:00:
Nerf Hydro Force 0.50.20, Nerf 0.50.50, Nerf Super Soaker 0.53.23(ένδειξη dvd)
1.  6  .2014  
Μεταξύ 21:00-22:00:
Nerf 0.51.52, Nerf Rebelle 00.55.38, Nerf Super Soaker 0.53.25 (ένδειξη dvd)

Πρόκειται περί όπλων διαφόρων τύπων με βλήματα από αφρολέξ σε σχήμα σφαίρας, 
παρά την απαγόρευση του Νόμου προς διαφήμιση πολεμικών παιχνιδιών.

Γ)  Ο τηλεοπτικός  σταθμός  κατά την 31.5.2014 και  1.6.2014 προέβαλε από ώρας 
07:00 έως 22:00, τις ακόλουθες διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών:
Athens     Holiday     Park  
Σπηκάζ: Athens Holiday Park! Το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο διακοπών για όλη την  
οικογένεια σας περιμένει και φέτος το καλοκαίρι στο MEC Παιανίας.  Athens Holiday 
Park! 20 παιχνίδια, 20 αθλήματα με 1 εισιτήριο. 
Athens  Holiday  Park!  Αποδράστε  στην  παιχνιδοχώρα  που  έγινε  θεσμός.  Σας  
περιμένουμε όλους!
Realfun  .  gr  
Σπηκάζ:  Paintball!  Το πιο εξτρίμ  σπορ στο δικό σου  χώρο.  Paintball!  Τώρα όλοι  
μπορούν να ζήσουν την εμπειρία. Στο Realfun.gr
Play     Doh  
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Σπηκάζ:  Εσύ  τι  θα  φτιάξεις  σήμερα;  Φτιάξε  λιχουδίτσες  δημιουργίες  γλυκές.  Τόση  
ποικιλία θέλει φαντασία. Δημιούργησε με  Play Doh. Μπες και εσύ στον μαγικό κόσμο  
του playdoh.gr. Φτιάχνονται, δεν τρώγονται!
Λεύκωμα   Barbie  
Σπηκάζ:  Κορίτσια!   Μια  μέρα  με  την  Barbie!  Στη  δουλειά  παιδίατρος,  δασκάλα  
μουσικής ή ζαχαροπλάστης. Το απόγευμα στο εξοχικό σπίτι της φοράει το μαγιό της και  
κάνει  βουτιές  στην  πισίνα.  Το βράδυ  βόλτα  με  τα  σκυλάκια  της.  Βρες  τα  όλα στο  
Λεύκωμα της Barbie.
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Ονειρεύεσαι να γίνεις γοργόνα όπως η  Barbie Lumina και οι φίλες της; Να  
κολυμπάς και τα μαλλιά σου να αλλάζουν χρώμα στο νερό; Να είσαι μια πανέμορφη  
πριγκίπισσα, νεράιδα ή μπαλαρίνα; Βρες ό, τι μπορείς να φανταστείς στο  Λεύκωμα της  
Barbie.
Barbie     Lumina  
Σπηκάζ: Από την νέα ταινία της Barbie «Η πριγκίπισσα των μαργαριταριών», ήρθε η  
Lumina.  Μια  πανέμορφη  γοργόνα.  Μεταμορφώνεται  σε  γοργονοπριγκίπισσα.  Στην  
ουρά της κρύβει χτενάκι έκπληξη και τα μαλλιά της αλλάζουν χρώμα στο νερό. Καλό  
καλοκαίρι με την η Barbie Lumina και τις φίλες της.
Ντουλάπα της   Barbie  
Σπηκάζ:  Κορίτσια!  Ανακαλύψτε την ντουλάπα της Barbie, γεμάτη μοδάτα αξεσουάρ,  
παπούτσια, τσάντες και ρούχα για λαμπερές εμφανίσεις. Ανακαλύψτε την ντουλάπα της  
Barbie!
Barbie     Fashion     Icon  
Σπηκάζ: Κορίτσια!  Ήρθαν οι πιο μοδάτες κούκλες Barbie, με τα πιο hot ρούχα.
Τα πιο μοντέρνα αξεσουάρ και αληθινές βλεφαρίδες.  Barbie Fashion Icon με τα πιο  
fashion ρούχα.
Barbie   Μοδάτες Στάμπες  
Σπηκάζ: Κορίτσια! Ήρθε η Barbie Μοδάτες Στάμπες. Διάλεξε αυτοκόλλητο, σιδέρωσέ  
το στα ρούχα της  Barbie και  κάνε τις  πιο  μοδάτες  στάμπες.  Με την νέα  η  Barbie 
Μοδάτες Στάμπες.
Barbie   Πατίνι  
Σπηκάζ:  Barbie Πατίνι,  το στuλ που λατρεύεις.  Κυκλοφορείς,  οδηγείς,  στρίβεις  και  
μαγεύεις.  Κόκκινο:  φρενάρεις  απαλά.  Πράσινο:  βολτάρεις  ξανά  και  ξανά.  Πατίνι  
Barbie.
Nappy Puppy Monkey
Σπηκάζ:  Ήρθαν τα Nappy babies.  Μπες στο  diakakisfun.gr, κατέβασε την αφίσα και  
γνώρισέ τα όλα. Είναι μαγικά. Βρες την αφίσα στο diakakisfun.gr και διασκέδασε με τα  
πιο γλυκά ζωάκια. Nappy babies, από την Διακάκης Εισαγωγική.
Fisher     Price   εκπαιδευτική σειρά  
Σπηκάζ: Με το εκπαιδευτικό βαλιτσάκι γιατρού το μικρό σας μαθαίνει τις πρώτες του  
λέξεις  και  τραγουδάκια.  Και  εκπαιδευτική  φατσούλα.  Μαθαίνει  τα  χρώματα,  και  
κοιμάται γλυκά. Ficher Price εκπαιδευτική σειρά. 
Ζωάκια Τοσοδάκια
Σπηκάζ:  Ακολούθησε την Μπλάιφ και τα ζωάκια του  little pet shop στην πασαρέλα.  
Μπες  στο  zoakiatosodakia.gr και  κατέβασε  την  νέα  αφίσα.  Δες  τις  online 
δραστηριότητες, τα απίθανα βιντεάκια και μπες στον κόσμο του little pet shop.
My nails  glam studio     Σπηκάζ:  My nails  glam studio.  Τώρα έχεις  τέλεια  νύχια  με  
πολύχρωμα βερνίκια. Με αυτοκόλλητα τα στολίζεις, με στρας λάμψη τους χαρίζεις και  
στίκερ πάνω τους κολλάς. My nails glam studio. Απίθανα νύχια.
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Κατάστημα πώλησης παιδικών παιχνιδιών «  Jumbo  »  
Σπηκάζ: Προσοχή, προσοχή! Έρχεται το πιο ζεστό καλοκαίρι. Αρχίζει ο νεροπόλεμος. 
Τζαμποσακούλα (κρατώντας μια πετσέτα ΒΕΝ 10: Ωωω άρχισαν τα μπουγέλα. 
Gummy Βear: Δεν ξέρω μπάνιο! 
Τζαμποσακούλα: Μαγικό μπουγελομπούκαλο, σώσε με! 
Gummy Βear: Δεν ξέρω μπάνιο! 
Τζαμποσακούλα: Τώρα θα δεις! Θα φας νερό με το σωσίβιο. 
Gummy Βear: Δεν ξέρω μπάνιο, δεν ξέρω μπάνιο! 
Σπηκάζ:  Παιδιά,  όλα  τα  πυρομαχικά  για  τρελό  μπουγέλωμα  σας  περιμένουν  στα  
Jumbo. Το σύνθημα είναι «μούσκεμα». Μούσκεμα στα Jumbo.   
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Έλα gummy bear, πάμε να ετοιμάσουμε! Έρχεται το καλοκαίρι. Gummy bear,  
δεν είναι ώρα για παιχνίδια. Σε λίγο θα έρθουν τα παιδιά (προβάλλεται μια πετσέτα 
παραλίας με το λογότυπο ΒΕΝ 10). 
Τζαμποσακούλα: Και αυτό μου πάει. Αυτό! Ωχ, πρόσεχε  gummy bear, θα με ρίξεις ή  
θα με βοηθήσεις; 
Σπηκάζ:  Παρακαλείται  ο  gummy bear να  αφήσει  το  παιχνίδι  και  να  βοηθήσει  τις  
τζαμποσακκούλες.  Όλα  τα  καλοκαιρινά,  σας  περιμένουνε  στα  Jumbo.  Στα  Jumbo! 
Καλοκαιρινά είδη και ηλεκτρονικά (αναγράφεται: www.e-jumbo.gr).
Monster     High  
Σπηκάζ: Monster High! Οι Δεκατρείς Monster Κανόνες, στο monsterhigh.gr. Η Άμπι,  
η Ντρακουλόρα, η Κλοντίν  και  η υπόλοιπη παρέα έχουν τους  δικούς τους  Monster 
Κανόνες.  Μάθε  τους  πρώτη  και  γίνε  μέλος  της  πιο  κουλ  παρέας.  Μόνο  στο  
monsterhigh.gr.
Κούκλες   Monster     Hollywood  
Σπηκάζ: Από  την  νέα  ταινία  Monster Hollywood ήρθαν  οι  νέες  μαθήτριες  του  
σχολείου. Η Κλόντια είναι σεναριογράφος, η Βαϊπερίν  makeup artist, η Χάνι  camera 
woman και η Ελίζαμπατ σταρ του κινηματογράφου. Νέες κούκλες Monster Hollywood.
Monster High   Παγωτό     ΕΒΓΑ  
Σπηκάζ: Τι;  Η  Φράνκι,  η  Ντρακουλόρα,  η  Κλοντίν,  η  Γκούλια,  όλες  σε  ένα  
παγωτό;Τρομερό! Νέο παγωτό Monster High από την ΕΒΓΑ. 4 συλλεκτικά 3D κύπελλα 
σε περιμένουν για να τα χρησιμοποιήσεις όπως σου αρέσει. Παγωτό Monster High στα 
ψυγεία της ΕΒΓΑ. Από ΕΒΓΑ, καλοκαίρι.
Max     Steel   Παγωτό ΕΒΓΑ  
Σπηκάζ: Ζήσε τις πιο τούρμπο περιπέτειες, με τον πιο σούπερ ήρωα. Νέο παγωτό Max 
Steel από την ΕΒΓΑ. Παγωτό βανίλια-κακάο σε 4 συλλεκτικά 3D κύπελλα για να τα  
χρησιμοποιήσεις όπως σου αρέσει. Μεταμόρφωση, επίθεση, μάχες. Νέο Παγωτό Max 
Steel μόνο στα ψυγεία της ΕΒΓΑ. Από ΕΒΓΑ, καλοκαίρι.
Μπομπ ΣφουγγαράκηςΠαγωτό   Nestle  
Σπηκάζ: Ο Μπομπ Σφουγγαράκης βάζει τα δυνατά του για να υποδεχτεί το καλοκαίρι.  
Εσύ  ξεκίνα  το  καλοκαίρι  σου  με  laky cup και  κάνε  την  δική  σου  συλλογή  από  
αυτοκόλλητα  με  τους  αγαπημένους  σου  ήρωες.  Τα  αγαπημένα  μας  παγωτά  είναι  
πλούσια σε γάλα,  έχουν λιγότερη ζάχαρη και  λιπαρά αλλά την ίδια απίθανη γεύση.  
Σκάναρε τον μαγικό κωδικό που θα βρεις στα πράσινα ψυγεία και τις παιδικές αφίσες  
Nestle,  μπες  στην  (προβάλλεται  στην οθόνη η διεύθυνση:  www.  icescreamland.gr) 
ανακάλυψε φανταστικά παιχνίδια και σούπερ εκπλήξεις για όλους.
Barbie   Παγωτό ΕΒΓΑ   Σπηκάζ: Έτοιμες για περιπέτεια με την Barbie την πριγκίπισσα  
των μαργαριταριών; Βουτήξτε με την Lumina στον κόσμο των γοργόνων, μέσα από τα  
νέα κυπελλάκια καραμπόλα. Απίθανα δώρα στην στιγμή και 500 τυχερές που θα βρουν  
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το μαγικό χαρτάκι θα κερδίσουν φανταστικά δώρα. Βουτιά στα ψυγεία ΕΒΓΑ για την  
νέα καραμπόλα. Από ΕΒΓΑ, καλοκαίρι.
Εκπαιδευτικό   scooter     Minnie  
Σπηκάζ: Εκπαιδευτικό scooter Minnie! Το βάζεις μπροστά, ανάβεις το φλας, το γκάζι  
πατάς, με μιας ξεκινάς και γρήγορα στρίβεις και όπισθεν πας, μαζί με την Minnie τώρα 
οδηγάς. Μηχανοκίνητο scooter Minnie.
Cupets
Σπηκάζ:  Είναι  από  άλλο  ανέκδοτο.  Είναι  τα  cupets και  είναι  στο  facebook.  12 
μοναδικοί χαρακτήρες ο καθένας με την δική του προσωπικότητα. Ανακάλυψέ τους και  
μπες στον θεότρελο κόσμο τους. Είναι cute, είναι pets είναι μόνο τα cupets!
Chi  -  chi     love  
Σπηκάζ:  Κορίτσια! Ήρθαν τα  Chi-chi love, οι μοδάτες τσάντες. Ανακαλύψτε τες μια-
μια και πάρτε τες μαζί σας παντού.  Chi-chi love, για ουάου εμφανίσεις.  Chi-chi love,  
κορίτσια.  Από την shiba toys. 
Lelly     Kelly     Zoo  
Σπηκάζ:  Λουλούδια  και  πεταλούδες  στον  κήπο  των  Lelly Kelly Zoo.  Και  παίζεις  
διαλέγοντας το δεξί πέδιλο διαφορετικό από το αριστερό ή και τα ίδια. Και σου κάνουν  
δώρο την μαγική χτένα για να βάφεις τα μαλλιά σου. Ουάου, τι όμορφα που είναι! Τα  
χρώματα του ουράνιου τόξου.  Μόνο με τα λουλούδια και  τις  πεταλούδες των  Lelly 
Kelly Zoo μπορείς να διαλέξεις το δεξί διαφορετικό από το αριστερό ή και τα ίδια και  
σου κάνουν δώρο την μαγική χτένα για να βάφεις τα μαλλιά σου.
Scooter Cars
Σπηκάζ: Scooter Cars! Οδήγησε το πιο γρήγορο σκούτερ, όπως ο Μακουίν. Φόρεσε το  
κράνος σου. Άναψε πράσινο. Έφυγες. Προσοχή, κόκκινο. Στοπ. Εκπαιδευτικό Scooter,  
Cars.
Γουρούνα   Cars  
Σπηκάζ:  Εκπαιδευτική γουρούνα Cars. Βάζεις μπρος τη μηχανή, στρίβεις προσεκτικά  
στο  στοπ  σταματάς  και  με  τον  Μακουίν  σαν  τον  κεραυνό  οδηγάς.  Μηχανοκίνητη  
γουρούνα Cars.
My     Little     Pony  
Σπηκάζ: Η δύναμη της φιλίας είναι μαγική στο mikromoupony.gr. Μπες στο site  και  
κατέβασε την νέα φανταστική αφίσα για να χρωματίσεις την Rainbow Dash που κάνει  
τούμπες στον αέρα. Βρες απίθανες χρωμοσελίδες και βίντεο. Το mikromoupony.gr
σε περιμένει.
Τ  ransformersrobots  .  gr  
Σπηκάζ:  Τώρα  οι  ήρωες  της  νέας  ταινίας  Transformers ζωντανεύουν  στο 
transformersrobots.gr. Δες τον  Optimus Prime να μετασχηματίζεται σε φορτηγό και  
τον Grinlock σε δεινόσαυρο με μια μόνο κίνηση. Φτιάξε το δικό σου robot, online, ή  
μέσω app και ξεκίνα την περιπέτεια στο transformersrobots.gr.
Τ  ransformers   Μαχητές  
Σπηκάζ:  Ήρθαν  τα  ολοκαίνουργια  Transformers από  την   νέα  ταινία  που  
μετασχηματίζονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο εντυπωσιακά από ποτέ, μόνο με  
μια  κίνηση.  Αποκάλυψε  τα  κρυμμένα  ρομπότ  και  ξεκίνα  την  δράση.  Τransformers,  
μαχητές από άλλον πλανήτη.
Τα     νέα     Τ  ransformers  Construct Webots  
Σπηκάζ:  Τα νέα Τransformers Construct Webots  είναι εδώ.  Τώρα τα κατασκευάζεις  
και τα μετασχηματίζεις μόνο σου. Φτιάξε τον Optimus Prime και μετασχημάτισέ τον σε  
φορτηγό και τον  Grinlock σε ρομπότ.  Συνδύασέ τον με τον  Optimus και μπες στην  
μάχη. Τransformers Μαχητές από άλλον πλανήτη.
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Playschool  .  gr  
Σπηκάζ: Εμείς στην Playschool θέλουμε το μωράκι σας να αναπτύσσει τις ικανότητές  
του, παίζοντας. Στο playschool.gr ανακαλύψτε έναν μαγικό κόσμο από παιχνίδια που  
αγκαλιάζουν κάθε στάδιο ανάπτυξης του μωρού σας με αγάπη.
Ν  erf Rebelle  
Σπηκάζ:  Νerf Rebelle.  Μπες  στο  nerfrebelle.gr και  ξεχώρισε  στην  online ομαδική 
πρόκληση. Διάλεξε την ομάδα σου, εκπαιδεύσου στο σημάδι και οδήγησέ την στην νίκη.  
Νerf Rebelle. Βγες μπροστά. Ξεχώρισε.
Ν  erf     Rebelle   (2)  
Σπηκάζ:  Είμαι δυνατή. Είμαι ανεξάρτητη. Με το  guardian crossbow αναδεικνύω τις  
ικανότητές μου με στυλ και με το pink crush με δυναμισμό. Είμαι Νerf Rebelle. 
Νέα Νerf Rebelle. Βγες μπροστά. Ξεχώρισε.
Ζωάκια Φιλαράκια
Σπηκάζ: Στο zoakiafilarakia.gr τα αγαπημένα σου  furreal φιλαράκια σου ετοιμάζουν  
έκπληξη!  Μπες,  κατέβασε  την  νέα  αφίσα  και  πάρε  μέρος  στον  διαγωνισμό  
φωτογραφίας μαζί με το κατοικίδιό σου. Ψήφισε τις καλύτερες και τρεις από αυτές θα  
κερδίσουν μοναδικά δώρα. Μπες τώρα.
Playmobil     Fun     Park  
Σπηκάζ:  Playmobil Fun Park. Εδώ, το παιχνίδι ζωντανεύει. Απίθανα παιδικά πάρτυ  
που θα θυμάσαι για όλη σου τη ζωή και χιλιάδες  playmobil που σε περιμένουν για  
ατέλειωτο παιχνίδι. Playmobil  Fun Park
Σούπερ οδηγός   Hotwheels  
Σπηκάζ: Σούπερ  οδηγός  Hotwheels.  Πάτα  γκάζι  και  τρέξε  με  τα  πιο  γρήγορα  
αυτοκίνητα.  Άλλαξε  χρώμα  με  νερό  με  τους  hotwheels χρωμοκεραυνούς  και  τρέξε  
γρήγορα με τα συλλεκτικά spiderman αυτοκινητάκια. Βρες τα όλα στον σούπερ οδηγό  
Hotwheels. Εσύ, τι θα διαλέξεις;
Αυτοκινητάκια και πίστα   Hotwheels  
Σπηκάζ: Hotwheels!  Είσαι  για  κόντρες  Hotwheels;  Φτιάξε  έναν  κύκλο.  Βάλε  μέσα  
hotwheels, χτύπα το αυτοκίνητο του αντιπάλου. Ναι! Είσαι ο νικητής. Ψάξε τα νέα  
Hotwheels κάθε  μήνα.  Και  τώρα,  Hotwheels πίστα  energy με  διπλό  λουπ  και  3  
αυτοκινητάκια. Hotwheels!
Hotwheels  .  gr   (Σκουλήκια)  
Σπηκάζ: Hotwheels σκουλήκια.  Η  πόλη  των  Hotwheels,  απειλείται.  Μια  τεράστια  
σκουληκαντέρα τρέχει στους δρόμους. Δες, ενώνονται και τρέχουν να ξεφύγουν. Θα τα  
καταφέρουν; Δες όλη την ιστορία μόνο στο hotwheels.gr. Hotwheels σκουλήκια. Εσένα  
θα σου ξεφύγουν;
Hotwheel  s   (Εργαστήριο Σκουληκιών)  
Σπηκάζ: Hotwheels σκουλήκια.  Στο εργαστήριο των σκουληκιών η δράση ξεκινάει.  
Λύγισέ τα, ένωσέ τα. Φτιάξε την πιο μεγάλη σκουληκαντέρα. Έτοιμοι για εκτόξευση!  
Απότομη  κατάβαση!  Πιάστηκε  στην  δαγκάνα!  Πάμε  ξανά!  Τεράστιο  άλμα!  Ναι!  
Άπαιχτη σκουληκoδράση στο εργαστήριο των σκουληκιών.
Μίνι   Lalaloopsy  .  gr  
Σπηκάζ:  Μπες στο lalaloopsy.gr και βρες 22 ολοκαίνουργιες μίνι lalaloopsy. Διάλεξε  
φόντο για  το γλυκοπαιχνιδόσπιτο και κλίκαρε την αγαπημένη σου μίνι  lalaloopsy και  
τύπωσε την δική σου λατρεμένη αφίσα lalaloopsy.
2η βερσιόν
Σπηκάζ:  Μπες στο lalaloopsy.gr και κάνε μπλουμ! Μεταμόρφωσε την νέα lalaloopsy 
σε μαγική γοργόνα με ένα κλικ. Πέτα της νερό με τα μπουγελοζωάκι και εμφάνισέ της  
σχεδιάκια στα μαλλιά, μαγικά. Μόνο στο lalaloopsy.gr
Clempad
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Σπηκάζ: Clempad. Το πρώτο τάμπλετ με εκπαιδευτικές εφαρμογές στα ελληνικά από  
την AS. Για να τεστάρω τις γνώσεις μου, να διασκεδάζω με τα καλύτερα games και να 
σερφάρω στο ίντερνετ με ασφάλεια. Το πρώτο αληθινό τάμπλετ για παιδιά. Clempad!
Ε  quastria     Girls     
Σπηκάζ:  Ήρθαν  οι  Εquastria Girls στο  equasiagirls.gr.  Η  Twilight Sparkle είναι  
λαμπερή, η Rarity καλόγουστη, η Pinky Pie διασκεδαστική. Μπες στο site, ανέβασε την  
φωτογραφία σου,  γίνε και εσύ Εquastria Girl,  μάθε την χορογραφία και μπες στον  
ρυθμό τους.
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Μπες στο site equastriagirls.gr και μάθε τα πάντα για τις Εquastria Girls.
Η Twilight Sparkle είναι λαμπερή, η  Fluttershy γλυκύτατη, η  Applejack  εργατική, η  
Rarity καλόγουστη,  η  Rainbow Dash είναι  φιλική  και  η  Pinky Pie διασκεδαστική.  
Εquastria Girls είναι εδώ και ζητούν στην μαγεία της φιλίας να ορκιστούν. Εquastria 
Girls.
Furby
Σπηκάζ:  Μπες  στο  Furby.gr και  άσε  τον  Furby και  τα  νέα  Party Rockers να  σε 
ξετρελάνουν! Δες βίντεος, διασκέδασε, μάθε φέρμπικα και κατέβασε την νέα αφίσα για  
να χρωματίσεις τα τρελούτσικα Furby Party Rockers. Furby.gr. It’s party time!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Διασκέδασε με τα νέα Furby Party Rockers. Δες τα να φλερτάρουν, κούνησέ  
τα για να ξεκαρδιστούν και να παίξουν. Furby και νέα Furby Party Rockers με τρελές  
προσωπικότητες. Και τώρα ο Furby σε τιμή που θα σας ξετρελάνει. Μόνο 49,99.
Plexi     Flexi  
Σπηκάζ: Plexi Flexi! Πολύχρωμα λαστιχάκια που τα πλέκεις στον δικό σου αργαλείο.  
Πέρασέ τα! Πλέξε! Φόρεσέ τα! Plexi Flexi! Φτιάξε βραχιόλα, δακτυλίδια και κολιέ σε  
σχέδια πολλά και χρώματα φανταστικά. Λαστιχάκια Plexi Flexi!
Robofish  .  gr  
Σπηκάζ:  Στο  Robofish.gr βρες τα νέα πολύχρωμα ψαράκια  Robofish με ρομποτικούς  
αισθητήρες  που  ενεργοποιούνται  στο  νερό  και  κολυμπάνε  σαν  αληθινά.  Ψάρωσες;  
Μάθε τα πάντα για τα 8 διαφορετικά είδη μόνο στο Robofish.gr
Novistars
Σπηκάζ: Οι Novistars ήρθαν στην γη και στο gpwebtv. Δες τις εξωγήινες Una Vers, Ari 
Roma, Alie Lectic, και Μae Tallick, γνώρισε και τις δυο νέες Novistars Φωτιά+Πάγος  
και μάθε τι γη-νεται εδώ στο gpwebtv.
Τ  rash     pack   σκουπιδοπαρέα στο   giochipreziosi  .  gr  
Σπηκάζ:  Βρωμεροί  μονομάχοι  πάρτε  θέσεις!  Η  σκουπιδοαναμέτρηση  ξεκινά  στο  
giochipreziosi.gr. Τrash pack σκουπιδοπαρέα. Κατέβασε την πιο βρωμερή αφίσα και  
ανακάλυψε  πάνω  από  70  σκουπιδοπλάσματα  που  στροβιλίζονται  ασταμάτητα  και  
λάμπουν στο σκοτάδι.
Τ  rash     pack     fun  
Σπηκάζ:  Τrash pack fun, μια σπέσιαλ έκδοση για τους φίλους της σκουπιδοπαρέας.  
Παιχνίδια,  σπαζοκεφαλιές,  ζωγραφική  με  τα  απίθανα  σκουπιδοπλάσματα.  Δώρο,  
συλλεκτική φιγούρα Τrash pack. Τrash pack fun, στα περίπτερα.
Α  ngry   Β  irds     Go  !   Jenga   στο   Nickeodeon  .  gr  
Σπηκάζ: Με αγώνα ταχύτητας go-carts! Τα γουρούνια καταστρέφουν, ρίχνουν το πλοίο  
στο βυθό, τουβάκια jenga στο κενό, το νου σας φίλοι, επίθεση πειρατική. Πειρατική.Τα  
λέμε στο Nickeodeon.gr
Α  ngry   Β  irds     Go   και   Star     Wars     Telepods   στο   nickeodeon  .  gr     Σπηκάζ: Ακολούθησε τα 
Αngry Βirds Go και  Star Wars Telepods στο  nickeodeon.gr.  Δες  πώς 
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τηλεμεταφέρονται οι αγαπημενοι σου ήρωες ψηφιακά και ζήσε την δράση στο δικό τους  
κόσμο. Τηλεμεταφορά σε άλλη διάσταση.
Α  ngry   Β  irds   Μπλουζάκια  
Σπηκάζ:  Μπλουζάκια Αngry Βirds-Go! Φόρα τα όλα και τρέξε στις πίστες. Τα Αngry 
Βirds γίνανε ραλίστες. Σχέδια και χρώματα φευγάτα, μπλουζάκια απίθανα, μουράτα.  
Μπλουζάκια Αngry Βirds-Go!
Hotwheels   Παγωτά  
Σπηκάζ: Παιδιά τέρμα γκάζι με τα hotwheels και τα κυπελλάκια καραμπόλα. Απίθανα  
δώρα σας περιμένουν στην στιγμή. Αυτοκίνητα, σβούρες και 500 τυχερά χαρτάκια για  
να κερδίσετε σούπερ δώρα  hotwheels. Σφαίρα στα ψυγεία ΕΒΓΑ για την καραμπόλα  
hotwheels. Από ΕΒΓΑ, καλοκαίρι.
Αφίσα   Cars  
Σπηκάζ: Cars! Νέα αφίσα 2014 με όλα τα διάσημα αυτοκίνητα. Μακουίν, Μπάρμπας,  
Φραντσέσκο και πάνω από 80 διαφορετικοί ήρωες. Ξεκίνα τώρα την συλλογή με την  
πιο χαρούμενη αυτοκινητοπαρέα. Βρες όλα τα σχέδια στη νέα αφίσα Cars.
Αφίσα   Yogurtinis   στον Μουστάκα  
Σπηκάζ:  Παιχνίδια Μουστάκας! Ήρθαν τα  Yogurtinis τα πιο γλυκά μωρά σε μια νέα  
εκπληκτική αφίσα. Και  Carol Apple και  Nicole Pineapple.Εμένα μου αρέσει η  Maya 
Papaya. Νέα αφίσα Yogurtinis. Με τα πιο γλυκά μωρά στα καταστήματα Μουστάκας.  
Παιχνίδια Μουστάκας! Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
Γρανιτιέρα   Icy     Maker  
Σπηκάζ: Γρανιτιέρα Icy Maker! Ετοίμασε μόνος σου την δική σου γρανίτα. Βγάλε την  
γρανιτιέρα  Icy Maker από την κατάψυξη,  ρίξε  το αγαπημένο σου ρόφημα,  βάλε το  
καπάκι και ζούληξε, ζούληξε, ζούληξε, ζούληξε. Φτιάξε νόστιμες γρανίτες στο λεπτό. 
Γρανιτιέρα Icy Maker.
2η βερσιόν
Σπηκάζ:  Γρανιτιέρα  Icy Maker! Βγάλε την γρανιτιέρα  Icy Maker από την κατάψυξη,  
ρίξε το αγαπημένο σου ρόφημα, βάλε το καπάκι και ζούληξε, ζούληξε, ζούληξε. Στον  
Μουστάκα  τώρα  ψάξε,  νόστιμη  γρανίτα  φτιάξε.  Γρανιτιέρα  Icy Maker.  Παιχνίδια  
Μουστάκας! Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
Ninjago  .  com  
Σπηκάζ:  Μια  νέα  απειλή  υπάρχει  στο  Ninjago.  Και  οι  Ninja είναι  έτοιμοι  να 
επιστρέψουν στην δράση. Μπες στο  Ninjago.com και μάθε όλες τις λεπτομέρειες της  
νέας  φανταστικής  περιπέτειας,  βρες  όλους  τους  χαρακτήρες  σε  μια  σειρά  από  
συναρπαστικές  ταινίες.  Δώσε  την  μάχη  μέσα  από  φανταστικά  online παιχνίδια  και  
κατέβασε απίστευτες εφαρμογές. Ninjago.com. Μόνο από την Lego.
Lego  .  com  /  starwars  
Σπηκάζ: Lego.com/starwars.  Μάθε όλα τα μυστικά  της  δύναμης και  της  σκοτεινής  
πλευράς της. Φτιάξε τις δικές σου δημιουργίες και δείξ’ τες online σε όλους τους φίλους  
σου.  Παίξε απίστευτα online παιχνίδια και κατέβασε φανταστικές εφαρμογές. Δες όλα  
τα χρονικά του Γιόντα  και  πολλές  άλλες  συναρπαστικές  ταινίες   και  μάθε  όλη την  
ιστορία των θρύλων του  chima.  Lego.com/starwars. Η δύναμη θα είναι πάντα μαζί  
σου. 
Α)   Lego  .  com  /  chima  
Σπηκάζ: Lego.com/chima.  Τα  θρυλικά  θηρία  επιστρέφουν.  Μπες  online τώρα  στο 
Lego.com/chima και ανακάλυψε όλα τα θρυλικά θηρία. Δες όλους τους πρωταγωνιστές  
και  μάθε  όλα  τα  μυστικά  για  τα  οχήματά  τους.  Γίνε  ένας  ατρόμητος  μαχητής  στα  
φανταστικά  online παιχνίδια.  Κέρδισε  το  Chi για  να  σώσεις  τον  Chima. 
Lego.com/chima. Ο θρύλος, συνεχίζεται. Μόνο από την lego. 
Β)   Lego  .  com  /  chima  
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Σπηκάζ:  Γνώρισε  τον  Κράγκερ  τον  σκληροτράχηλο  αρχηγό  της  φυλής  των  
κροκοδείλων. Μάθε περισσότερα online. Ρώτησε τους γονείς σου πρώτα. (στην οθόνη 
προβάλλεται η διεύθυνση: Lego.com/chima).
Γ)   Lego  .  com  /  chima  
Σπηκάζ: Lego.com/chima. Μάθε όλα τα μυστικά των  speedos για να είσαι ανίκητος.  
Παίξε απίστευτα online παιχνίδια, κατέβασε φανταστικά wallpapers και μάθε όλη την  
ιστορία των θρύλων του  chima.  Lego.com/chima. Ο θρύλος, συνεχίζεται. Μόνο από  
την lego. 
Δ)   Lego  .  com  /  chima  
Σπηκάζ: Γνώρισε τον Ναδάλ τον πρίγκηπα πολεμιστή της φυλής των λιονταριών. Μάθε  
περισσότερα. Μάθε περισσότερα  online. Ρώτησε τους γονείς σου πρώτα (στην οθόνη 
προβάλλεται η διεύθυνση: Lego.com/chima).
Lego.com/herofactory 
Σπηκάζ: Lego herofactory.  Μπες στο  Lego.com/herofactory και δες πρώτος τα νέα  
ολοκαίνουργια επεισόδια. Κατέβασε όλες τις εικόνες των αγαπημένων σου ηρώων και  
φτιάξε  μια  απίστευτη  συλλογή.  Παίξε  φοβερά  online παιχνίδια.  Κατέβασε  όλες  τις  
εφαρμογές. Lego.com/herofactory. Χτίζουμε ήρωες. Μόνο από την lego.
Lego  .  com  /  movie  
Σπηκάζ:  Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι νέοι χαρακτήρες; Και αυτοί οι  φανταστικοί νέοι  
κόσμοι; Μα φυσικά είναι όσα θα δεις για την ταινία Lego, στο site της Lego. Μπες στο 
Lego.com/movie και διάβασε για την υπόθεση της ταινίας, μάθε όλους τους χαρακτήρες  
και περιπλανήσου σε φανταστικούς κόσμους.  Δες απίθανα τρέηλερς και βίντεος και  
κατέβασε  υπέροχα  wallpapers και  πόστερς.  Lego.com/movie.  Εκεί  που η  φαντασία  
ξεπερνά κάθε όριο. 
Lego  .  com  /  friends  
Σπηκάζ:  Lego.com/friends.  Γνώρισε  τις  φίλες  της  Χάρτλέικ  Σίτι  και  μάθε  όλα  τα  
μυστικά τους. Φτιάξε online το δικό σου βίντεο κλιπ και μοιράσου το με όλες τις φίλες  
σου.  Παίξε  φανταστικά  online παιχνίδια.  Lego.com/friends.  Η  πιο  αγαπημένη  σου  
παρέα, μόνο από την Lego.
Σετ από την ταινία   Lego  
Σπηκάζ: Νέα σετ από την ταινία Lego. Ο κακός αστυνομικός καταδιώκει τους ήρωές  
μας. Κατασκεύασε την σούπερ μηχανή για να βοηθήσεις τον Έμετ και την Ζόρικη να  
ξεφύγουν από την αστυνομία. Βιάσου, επιτάχυνε και άσε τους αστυνομικούς να φάνε  
την σκόνη σου. Νέα σετ από την ταινία Lego. Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα  
της ταινίας lego που φέρουν το λογότυπο lego. 
2η βερσιόν
Σπηκάζ:  Νέα  σετ  από  την  ταινία  Lego.  Η  πόλη  του  Μπρίξμπουργκ  απειλείται.  
Κατασκεύασε  και  μετέτρεψε  τα  απλά  οχήματα  στον  μαχητή  σκουπιδιών  ή  την  
πανίσχυρη παγωτομηχανή. Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου και ξεχύσου στην μάχη. Το  
κακό δεν μπορεί να αντισταθεί στην τρομερή σου φαντασία. Νέα σετ από την ταινία  
Lego. Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα της ταινίας lego που φέρουν το λογότυπο  
lego.
Σετ   Lego     Ninjago  Σπηκάζ: Νέα σετ Lego Ninjago. O πράσινος νίντζα αιχμαλωτίστηκε.  
Κατασκεύασε  το  υπερσύγχρονο  ninjacopter γύρισέ  το  σε  κατάσταση  επίθεσης  και  
ξεκίνα  την  μάχη.  Λεπίδες!  Εξολόθρευσε  το  ρομπότ  δράκο Νιντρόιντ  και  σώσε  τον  
πράσινο νίντζα. Με τα νέα σετ Lego Ninjago Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα  
lego Ninjago που φέρουν το λογότυπο lego. 
Σετ   Lego   Η  erofactory     Σπηκάζ: Νέα Σετ Lego Ηerofactory. Το θηρίο διαχωρισμού με  
τα 2 κεφάλια και τα ιπτάμενα jumpers καταστρέφουν την πόλη. Τώρα οι heroes πρέπει  
να ενισχυθούν με τις πανίσχυρες πολεμικές μηχανές για να νικήσουν το δικέφαλο τέρας.  
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Εξολόθρευσε  τα  ιπτάμενα  jumpers και  όρμα  στο  δικέφαλο  τέρας.  Νέα  σετ  Lego 
Ηerofactory. Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα lego Ηerofactory που φέρουν το  
λογότυπο lego. 
Όχημα Κινητής Αστυνομικής Μονάδας   Legocity     
Σπηκάζ:  Στην  Legocity ένας κακός έχει αποδράσει από την φυλακή. Βάλε μπρος το  
όχημα  αστυνομικής  μονάδας.  Κατασκεύασε  το  όχημα,  ξεκίνα  την  καταδίωξη  και  
εντόπισέ τον. Με το νέο όχημα κινητής αστυνομικής μονάδας, μόνο από την Legocity.  
Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα Legocity που φέρουν το λογότυπο lego. 
Οχήματα   Legocity     
Σπηκάζ: Στην Legocity γίνονται προετοιμασίες για το μεγάλο άλμα. Βάλε το τελευταίο  
αυτοκίνητο στη σειρά και ξεκίνα το νέο φανταστικό monster track. Κατασκεύασε το νέο  
monster track και κάνε το μεγάλο άλμα. Απόκτησε όλα τα φανταστικά οχήματα της  
Legocity Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα  Legocity που φέρουν το λογότυπο 
lego. 
Συλλογή Αστυνομία   Legocity     
Σπηκάζ: Στο αστυνομικό τμήμα της  Legocity οι κακοί δραπετεύουν! Βιάσου και πιάσε  
τους  με  το  πανίσχυρο  ελικόπτερο  της  Αστυνομίας.  Κατασκεύασε  το  ελικόπτερο της  
Αστυνομίας και πιάσε τους κακούς. Με την νέα συλλογή Αστυνομία της  Legocity
Αναζήτησε μόνο τα αυθεντικά προϊόντα Legocity που φέρουν το λογότυπο lego. 
Ruffles  .  gr     
Σπηκάζ:  Έχεις βαρεθεί να παίρνεις μόνο «συγχαρητήρια» για την συμμετοχή σου σε  
διαγωνισμούς αλλά ποτέ δώρα; Αυτά μέχρι χθες. Γιατί από σήμερα μπορείς να παίξεις  
στο  rufflόμετρο,  τον  διαγωνισμό  με  τα  20.000  δώρα  χωρίς  κλήρωση.  Παίρνεις  
σακουλάκι  ruffles,  βρίσκεις το κωδικό, τον βάζεις στο Ruffles.gr (προβάλλεται στην 
οθόνη  η  διεύθυνση  www.ruffles.gr),  ή  στην  σελίδα  των  ruffles  στο  facebook 
(προβάλλεται  στην οθόνη η διεύθυνση  facebook.com/rufflesgreece),  ανεβάζεις  την  
θερμοκρασία του rufflόμετρου, είσαι γρήγορος, κερδίζεις δώρο. Τόσο απλά.
Disney  .  gr  
Σπηκάζ: Cars! Ο Μακουίν και ο Φραντσέσκο παίρνουν θέση στο παγκόσμιο γκραν πρι.  
Ο Μπάρμπας έχει αγωνία. Φύγαμε! Τρέχουν, στροφή! Ναι! Ο Μακουίν είναι νικητής!  
Ο κόσμος των Cars σε περιμένει. Στο disney.gr
Hydro     Force  
Σπηκάζ:  Ήρθανε τα  Hydro Force.  Γέμισε.  Φόρτωσε.  Κλείδωσε και παίξε.  Το  side 
winder, το μοναδικό εργαλείο με την τεράστια δύναμη ριπής. Και το rapture. Διπλάσια  
χωρητικότητα και 3 διαφορετικοί τρόποι εκτόξευσης.  Hydro Force: γρήγορο, δυνατό,  
ακριβές  και  100%  συμβατό.  Hydro Force.  Τα  άλλα,  είναι  απλώς  νεροπίστολα.  
Παιχνίδια Μουστάκας! Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
Nerf     Σπηκάζ:  Γιατί λέμε ή Nerf ή τίποτα; Για την τρομερή ταχύτητα του rapidstrike,  
την  απίστευτη  δύναμη  του  zombie strike crossfire bow,  τις  ρίψεις  μακρινών 
αποστάσεων του mega centurion και την φοβερή ακρίβεια του mega magnus. Για αυτό  
λέμε ή Nerf ή τίποτα. Nerf και κόλλησες.
Γάντι εκτοξευτής  και μάσκα όρασης αράχνης   spiderman  
Σπηκάζ:  Νέο γάντι εκτοξευτής spiderman. Οι 2 έπεσαν, μένουν 2 ακόμη. Η μάσκα με  
όραση αράχνης και δίσκος ιστού θα τους σταματήσει.  Μπράβο φίλε μου.  Νέο γάντι  
εκτοξευτής spiderman και μάσκα με δίσκους ιστού.
Nerf     Super     Soaker  
Σπηκάζ:   Ήρθαν  τα  νέα  Nerf Super Soaker για  μεγάλες  αποστάσεις.  Κρύψου  και  
μπουγέλωσέ τους όλους με τον νέο εκτοξευτή  barrage με 3 διαφορετικές λειτουργίες  
μπουγελώματος και τεράστια χωρητικότητα νερού. Νέα Nerf Super Soaker. Ή Nerf ή 
τίποτα.
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Airplanes
Σπηκάζ: Προσοχή, εισβολή, έρχονται τα Airplanes! Όπλισε και εκτόξευσε με το xtreme 
launcher. Φόρτισε την μηχανή και πέτα το  acrobatic pro, όσο πιο μακριά μπορείς.  
Χtreme launcher και Αcrobatic pro. Airplanes! Πετάνε αληθινά!
Φιγούρες Χελωνονιντζάκια και ουσία μεταμόρφωσης   ooze  
Σπηκάζ: Νέα  Χελωνονιντζάκια! Αντεπίθεση με την πανίσχυρη ουσία μεταμόρφωσης  
ooze.  Γέμισε  τον  εξοπλισμό,  όπλισε  και  εκτόξευσε  με  τον  καταπέλτη  εναντίον  του  
μοχθηρού  Snakeweed, του ατσαλένιου  Baxter και του αδίστακτου  Leatherhead. Νέα  
Χελωνονιντζάκια και  ουσία μεταμόρφωσης ooze. Ζήσε την περιπέτεια.
Τόμας το τρενάκι
Σπηκάζ:  Νέα συλλογή Τόμας το τρενάκι. Ο Τόμας, ο Πέρσι, ένωσέ τα, φτιάξε έναν  
ολόκληρο κόσμο με τρένα. Πάμε Τόμας! Πάμε Πέρσι! Πιο γρήγορα! Ναι! Κάνε την πιο  
μεγάλη συλλογή με τρένα και τρέξε με τον τεράστιο σιδηρόδρομο του Τόμας.
Σούπερ Παίκτες
Σπηκάζ: Τώρα το ποδόσφαιρο είναι στα χέρια σου. Κάνε την μεγαλύτερη συλλογή από  
μπάλες και παπούτσια. Βρες την στολή της αγαπημένης σου ομάδας και παίξε μπάλα με  
τους  Σούπερ  Παίκτες.  Πάσαρε,  τρίπλαρε,  σκόραρε!  Σούπερ  Παίκτες!  Σύλλεξέ  τους  
όλους!

Πρόκειται περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες προβλήθηκαν, κατά την 
31η.5.2014 και 1η.6.2014, μεταξύ της 07:00 έως 22:00 ώρας, παρά την υφισταμένη 
απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών, από ώρας 07:00 έως 22:00. Ενόψει 
του  ότι  έχουν  κατ’  επανάληψη  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  διοικητικές 
κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώματα δεν προβαίνει πλέον σε αυτούσια προβολή 
των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας τμήματα της ιστοσελίδας 
του, του ημερολογίου του, καθώς και αφίσες με τις οποίες προβάλλονται τα εν λόγω 
παιχνίδια.  Πρόκειται  περί  τεχνάσματος  δια  του  οποίου  πάντως  επιτυγχάνεται  η 
προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η 
διαφήμισή  τους.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  μερικά  από  τα  παιδικά  παιχνίδια 
διαφημίστηκαν  ευθέως  δια  της  τηλεοράσεως  και  τα  υπόλοιπα  δια  προβολής  των 
ιστοσελίδων  με  τα  οποία  διαφημίστηκαν.  Τα  εν  λόγω  παιχνίδια  αναφέρονται  σε 
παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός χαρακτήρα και 
δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 3669/194/5.4.2011 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η 
Οδηγία 2009/48/ΕΚ. 

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

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  των  παραβάσεων,  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,  369/8.7.2013,  417/2.9.2013,  424/2.9.2013,  528/11.11.2013, 
21/20.1.2014,  34/24.2.2014,  89/27.3.2014,  111/28.4.2014,  122/28.4.2014, 
187/2.6.2014,  230/2.7.2014,  253/14.7.2014,  262/21.7.2014,  272/28.7.2014, 
281/28.7.2014,  282/28.7.2014,  320/15.9.2014,  342/22.9.2014  διάφορες  διοικητικές 
κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το πρόστιμο 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  Χαλάνδρι  Αττικής,  στην  οδό  Παπανικολή  22Α,  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  10η Νοεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Δεκεμβρίου 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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