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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 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, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα
Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΠΕΡΘΩ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΕ,
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού NICKELODEON+  Νομού
Θεσσαλονίκης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2015.

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. 11 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο επιτρέπεται η δικτύωση
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό
περιφερειακής  ή  εθνικής  εμβέλειας,  μετά  από ειδική  άδεια  του  Ε.Σ.Ρ.  στο  οποίο
υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και  υπό την προϋπόθεση ότι οι
σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.

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.

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

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΠΕΡΘΩ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΕ,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού
NICKELODEON+  Νομού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός,
εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  που  προβλήθηκε  κατά  την  29η.9.2014,
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Κατά  την  εν  λόγω  ημερομηνία  προβλήθηκαν  οι  κάτωθι  διαφημίσεις  παιδικών
παιχνιδιών:   
1.   www  .  micromoupony  .  gr
Σπηκάζ: Η  πριγκίπισσα  Twilight Sparkle μαθαίνει  τη  δύναμη  της  φιλίας  στο
ανανεωμένο  site www  .  micromoupony  .  gr.  Διασκέδασε  μαζί  της  στο  κάστρο  του
Ουράνιου Τόξου, φτιάξε το δικό σου μοναδικό pony pop και κατέβασε τη νέα αφίσα
για να τη χρωματίσεις. Έλα κι εσύ στο www  .  micromoupony  .  gr.    
Εμφανίζονται τα μικρά μου πόνυ σε κινούμενα σχέδια. 
2.   www  .  furby  .  gr
Σπηκάζ: Μπες στο  www  .  furby  .  gr κι άσε τον  Furby και τα νέα  Party Rockers να σε
ξετρελάνουν. Δες βίντεο, διασκέδασε, μάθε furbικα και κατέβασε τη νέα αφίσα για να
χρωματίσεις τα τρελούτσικα Furby Party Rockers. www  .  furby  .  gr. It’s party time!   
Εμφανίζονται οι φιγούρες Furby σε κινούμενα σχέδια. 
3.   www  .  equestriangirls  .  gr
Σπηκάζ  : Ήρθαν οι Equestrian Girls στο www  .  equestriangirls  .  gr  .   
Τραγουδάκι  : «Η Twilight Sparkle είναι λαμπερή, η Rarity καλόγουστη, η Pinky Pie
διασκεδαστική»
Σπηκάζ: Μπες στο  site, ανέβασε τη φωτογραφία σου, γίνε και εσύ  Equestrian Girl,
μάθε τη χορογραφία και μπες στο ρυθμό τους.     
Εμφανίζονται οι Equestrian Girls  σε κινούμενα σχέδια. 
4.   www  .  nerfrebelle  .  gr   
Εμφανίζονται δύο έφηβες να λένε: 
- Είμαι δυνατή. 
- Είμαι ανεξάρτητη. 
Σπηκάζ: Nerfrebelle. Μπες  στο  www  .  nerfrebelle  .  gr και  ξεχώρισε  στην  on-line
ομαδική πρόκληση. Διάλεξε την ομάδα σου, εκπαιδεύσου στο σημάδι και οδήγησέ τη
στη νίκη.  
Εμφανίζονται τρεις έφηβες να λένε: 
- Είμαι…
- Είμαι…  
- … Nerfrebelle. 
Σπηκάζ: Βγες μπροστά! Ξεχώρισε! 
5.   www  .  zombiezz  .  gr   
Σπηκάζ: Βρες  τα  φρικιαστικά  Zombiezz στο  www  .  zombiezz  .  gr.  Zombiezz με
κεφάλια-σφραγίδες  πόδια-μαγνήτες,  πρόσωπα-φακούς  και  μπαλάκια  χοροπηδηχτά.
Μπες τώρα στο www  .  zombiezz  .  gr αν τολμάς! (σατανικό γέλιο).
Εμφανίζονται τα Zombiezz σε κινούμενα σχέδια. 
6.   Angry Birds Go Telepods   στο     nickelodeon.gr 
Σπηκάζ: Ακολούθησε τα Angry Birds Go και Star Wars Telepods στο nickelodeon.gr.
Δες πως τηλεμεταφέρονται οι αγαπημένοι σου ήρωες ψηφιακά και ζήσε τη δράση στο
δικό τους κόσμο. Τηλεμεταφορά σε άλλη διάσταση. 
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Εμφανίζονται οι ήρωες του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Angry Birds Go και Star Wars
Telepods.
7.   Play   –   Doh   

α  )   Σπηκάζ  : Play-Doh! 
Τραγουδάκι: Φτιάξε  ξυλάκια  και  καλουπάκια,  κόψ’  τα,  πριόνισέ  τα,  στον  Buzz
φόρτωσε τα…  
Σπηκάζ: Play-Doh πριονίζω! 
Ήρωας   Play  -  Doh  : Μπες στο site! 
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη: «Ο Buzz Πριόνι Ξυλείας στο playdoh.gr».  
Εμφανίζονται  δημιουργήματα  με  πλαστελίνη  Play-Doh σε  μορφή  κινουμένων
σχεδίων. 

β)  Φιγούρες   Play  -  Doh: Τι τεράστια τούρτα!
Σπηκάζ: Νέα  φανταστική  πολυώροφη  τούρτα  Play-Doh.  Πίεσε,  άνοιξε  και
δημιούργησε απίθανες τουρτίτσες.
Φιγούρες   Play  -  Doh: Πολυώροφη τούρτα!  
Σπηκάζ: Διακόσμησε  τες  για  να  μοιάζουν  σαν  αληθινές  και  απογείωσε  τις
δημιουργίες σου. Νέα, πολυώροφη τούρτα.
Φιγούρες   Play  -  Doh: Φτιάχνονται, δεν τρώγονται…  
Εμφανίζονται  δημιουργήματα  με  πλαστελίνη  Play-Doh σε  μορφή  κινουμένων
σχεδίων. 
8. Επιτραπέζιο   Angry     Birds     Jenga   
Σπηκάζ: Με αγώνα ταχύτητας Go Karts.
Τραγουδάκι: Τα γουρούνια καταστρέφουν.  Ρίχνουν το πλοίο στο βυθό, τουβλάκια
Jenga στο κενό, το νου σας φίλοι επίθεση πειρατική…. Πειρατική!  
Σπηκάζ: Τα λέμε στο nickelodeon.gr.  
Εμφανίζονται οι ήρωες Angry Birds σε μορφή κινουμένων σχεδίων. 
9.   www  .  giochipreziosi  .  gr
Σπηκάζ  : Tree Fut Tom! Νέα, απίθανη συλλογή στο www  .  giochipreziosi  .  gr. Διάλεξε
τον αγαπημένο σου ήρωα.  Tom,  Twigs,  Ariela,  Zigzoo (τους εμφανίζει  με μορφή
κινουμένων σχεδίων). Ζωγράφισε την αφίσα της Μαγικής Ζώνης και μπες στον πιο
μαγικό διαγωνισμό για δώρα Tree Fut Tom. Η μαγεία να αρχίσει! 
10. Οδηγός   Hot     Wheels
Σπηκάζ: Σούπερ  οδηγός  Hot Wheels!  Πάτα  γκάζι  και  τρέξε  με  όλα  τα  νέα
αυτοκίνητα. Ισοπέδωσε τα όλα με τα Hot Wheels Monster Jams και δείξε τη δύναμη
σου με τις Hot Wheels νταλίκες. Βρες τα όλα, στον σούπερ οδηγό Hot Wheels. Εσύ τι
θα διαλέξεις; Hot Wheels!  
11.   www  .  pinypon  .  gr   
Τραγουδάκι: Έλα στον κόσμο των Pinypon… Pinypon, Pinypon, Pinypon!!! Γνώρισε
τώρα τις  Pinypon,  τις  καλύτερες  φίλες  των κοριτσιών.  Τρελαίνονται  για  το χορό,
ψώνια, μόδα με ρυθμό! Μαλλιά και στυλ μοναδικό, αλλάζουνε σε ένα λεπτό! Wow!
Δες! Είναι πολλές! (στο σημείο αυτό εμφανίζεται η ένδειξη: σύλλεξε τες όλες!) Στην
όμορφη  παρέα  μπες!  Βρες  τες  όλες,  κάνε  συλλογή,  στο  pinypon.gr  μπες  κι  εσύ!
Pinypon, Pinypon, Pinypon!!! 
Εμφανίζονται οι φιγούρες pinypon σε μορφή κινουμένων σχεδίων.   
12.   www  .  ninjago  .  com
Σπηκάζ: Μια  νέα  απειλή  υπάρχει  στο  ninjago και  οι  νίντζα  είναι  έτοιμοι  να
επιστρέψουν  στη  δράση.   Μπες  στο  www  .  ninjago  .  com και  μάθε  όλες  τις
λεπτομέρειες της νέας φανταστικής περιπέτειας. Δες όλους τους χαρακτήρες σε μια
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σειρά  από  συναρπαστικές  ταινίες.  Δώσε  τη  μάχη  μέσα  από  φανταστικά  on-line
παιχνίδια  και  κατέβασε  απίστευτες  εφαρμογές.  www  .  ninjago  .  com.  Μόνο  από  τη
Lego. 
13. www  .  trasformersrobots  .  gr    
Σπηκάζ: Τώρα  οι  ήρωες  της  νέας  ταινίας  Transformers ζωντανεύουν  στο
transformersrobots.gr. Δες τον  Optimus Prime να μετασχηματίζεται σε φορτηγό και
τον Green Rock σε δεινόσαυρο με μία μόνο κίνηση. Φτιάξε το δικό σου ρομπότ on-
line ή μέσω app και ξεκίνα την περιπέτεια στο transformersrobots.gr.  
Εμφανίζονται οι φιγούρες των Transformers σε μορφή κινουμένων σχεδίων. 
14.   Monopoly     Junior
Σπηκάζ: Καλωσορίζουμε  τη  Monopoly Junior στο  hasbrogames.gr.  Διασκέδασε
μαθαίνοντας  να  μετράς  στη  μαγική  πόλη  της  Μονόπολης.  Ανακάλυψε  τις
λαχταριστές λιχουδιές, το φανταστικό λούνα-παρκ και τα υπέροχα ζωάκια. Ξεκίνα
την περιπέτεια στο hasbrogames.gr.    
Εμφανίζεται το παιχνίδι. 
15.   Hot     Wheels   σκουλήκια
Σπηκάζ: Σκουληκοσυναγερμός! Τα νέα Hot Wheels σκουλήκια βγαίνουν στην πόλη.
Είναι πιο δυνατά και αηδιαστικά από ποτέ. Ένωσε όλα τα σκουλήκια και σώσε την
πόλη. Δες όλα τα νέα Hot Wheels σκουλήκια στο νέο dvd Hot Wheels. 
Εμφανίζονται οι φιγούρες Hot Wheels σε μορφή κινουμένων σχεδίων. 
16.   www  .  everafterhigh  .  gr   
Σπηκάζ: Ever after high! Το σχολείο με τα παιδιά διάσημων ηρώων παραμυθιών. Η
Apple είναι η κόρη της Χιονάτης και αρχηγός των γαλαζοαίματων, των μαθητών που
θέλουν να ζήσουν την ιστορία των γονιών τους. Η  Raven είναι η κόρη της κακιάς
βασίλισσας και  αρχηγός των επαναστατών,  που θέλουν να γράψουν τη δική τους
ιστορία.  Εσύ  είσαι  γαλαζοαίματη  ή  επαναστάτρια;  Μάθε  περισσότερα  στο
www  .  everafterhigh  .  gr.  
Εμφανίζονται οι φιγούρες Ever after high σε μορφή κινουμένων σχεδίων. 
17.   Waboba     Moonball    
Σπηκάζ: Η τρέλα του Waboba συνεχίζεται και έξω από το νερό. Waboba Moonball. Η
μπάλα  που  ήρθε  από  το  φεγγάρι  αψηφά  το  νόμο  της  βαρύτητας  και  αναπηδά
απρόβλεπτα ψηλά. Waboba Moonball. Όλοι θα το λατρέψουν. 
Εμφανίζεται καρτέλα που λέει τα εξής: ANYTIME, ANYWHERE, ANYONE. Εσείς
πόσο ψηλά μπορείτε να το πετάξετε; www  .  waboba  .  gr 

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο NICKELODEON+  Νομού
Θεσσαλονίκης, ο  οποίος  δεν  έχει  άδεια  δικτύωσης  με  κάποιον  άλλο  τηλεοπτικό
σταθμό. Παρά ταύτα κατά την 29η.9.2014, από ώρας 00:00 έως 00:23, αναμετέδωσε
πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  MTV Νομού Αττικής,
ενώ όλο  το  υπόλοιπο  εικοσιτετράωρο  προέβαλε  το  πρόγραμμα  του  τηλεοπτικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο NICKELODEON Νομού Αττικής. Ο ισχυρισμός του
τηλεοπτικού  σταθμού  ότι  δεν  πρόκειται  περί  παρανόμου  δικτυώσεως  αλλά  περί
συμβάσεων μεταδόσεως προγράμματος των ως άνω δύο τηλεοπτικών σταθμών είναι
προσχηματικός και αβάσιμος. Τούτο δε προκύπτει και εκ του ότι προβλήθηκαν και
διαφημίσεις, που είχαν προβληθεί από τους ως άνω δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, οι
οποίες  αφορούσαν την περιοχή Αττικής και  όχι την περιοχή Θεσσαλονίκης.  Προς
συγκάλυψη  της  παρανομίας,  η  μετάδοση  των  προγραμμάτων  των  εν  λόγω
τηλεοπτικών σταθμών γίνεται με διαφορά χρόνου για να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα
συμβάσεων και όχι δικτυώσεως. Πλέον τούτων, ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως
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άνω ημερομηνία προέβαλε διαφημίσεις  παιδικών παιχνιδιών,  από ώρας 07:00 έως
22:00, παρά την υφισταμένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών κατά το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Τα εν λόγω παιχνίδια αναφέρονται σε παιδιά, 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. Ο τηλεοπτικός
σταθμός έχει προβάλει εν μέρει αυτούσια τα παιχνίδια και εν μέρει δια της προβολής
της  ιστοσελίδας  τους.  Πρόκειται  περί  τεχνάσματος  δια  του  οποίου  πάντως
επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες
απαγορεύεται  η  διαφήμισή  τους.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές,  ενδείκνυται  όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.   

Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού περί κακής συγκροτήσεως
του ΕΣΡ λόγω λήξεως της θητείας του Προέδρου και των δύο πρώτων μελών είναι
αβάσιμος, διότι η θητεία αυτών, η οποία είχε υπερβεί την οκταετία, παρατάθηκε δια
του άρθρου 110 παρ. 12 του Νόμου 4055/2012 και μετά ταύτα δια του άρθρου 12
παρ. 3 του Νόμου 4081/2012, του άρθρου 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012, του άρθρου
2 του Νόμου 4126/2013, του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013,  του άρθρου 18 παρ. 2 του
Νόμου 4172/2013, του άρθρου 13 του Νόμου 4237/2014,  του άρθρου 13 παρ. 1 του
Νόμου 4237/2014 και του άρθρου 109 του Νόμου 4316/2014 έως τις 16.4.2015. 

Λαμβανομένων  υπόψη  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών  και  της
βαρύτητος της παραβάσεως, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο
ποσό των 30.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΠΕΡΘΩ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΕ
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού NICKELODEON+ Νομού Θεσσαλονίκης, τη
διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 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  «ΠΕΡΘΩ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΕ»,  που  εδρεύει  στην
Θεσσαλονίκη, στην οδό Αριστοτέλους 26, με ΑΦΜ 094409364, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης.

2. Του Γεώργιου – Σπύρου Φερλέ του Διονυσίου, με ΑΦΜ 036063600, Δ.Ο.Υ.
Πύργου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 2α Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 11η Μαΐου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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ΑΔΑ: 67ΨΝΙΜΕ-1ΑΩ


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	Α Π Ο Φ Α Σ Η
	Αριθ. 87/2.3.2015


		2015-05-11T11:19:51+0300
	Athens




