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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 536/2.11.2010
Σήμερα ημέρα Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος
Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη,
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος
Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού ΝΕΤ της
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νομοθεσίας.
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 3η Αυγούστου 2010.
2. 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.
II. Το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2251/1994, κατά το οποίον απαγορεύεται στους
τηλεοπτικούς σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ της 7ης
και της 22ας ώρας του 24ώρου.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 10 στοιχ. α, β 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 δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα.
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IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου εξηγήσεων του
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού ΝΕΤ, του υποβληθέντος υπομνήματος και
της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία ροής προγράμματος της 21.11.2009,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
Διαφήμιση παιχνιδιών «PLAN TOYS» [00:04] έως [00:19] (διάρκεια 15΄΄)
Εκφωνήτρια: Τα παιδιά ξεκινούν με PLAN TOYS, παιχνίδια οικολογικά, οδηγούν
προς το μέλλον με PLAN TOYS, παιχνίδια χωρίς χημικά χτίζουν τον πιο όμορφο
κόσμο με PLAN TOYS, παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά PLAN TOYS,
οικολογικά κι ασφαλή.
Διαφήμιση «φόρμες HANNAH MONTANA» [05:03] έως [05:12]( διάρκεια 9΄΄)
Παιδί 1: Τι φόρμα φοράς;
Παιδί 2: HANNAH MONTANA.
Παιδί 1: Και πού τη βρήκες;
Παιδί 2: Στα καταστήματα παιχνιδιών.
Παιδιά (μαζί και τα δύο) : Φόρμες HANNAH MONTANA!
Διαφήμιση «Εκπαιδευτικό κουτσό Ντόρα» [05:12] έως [05:28] (διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνήτρια: Εκπαιδευτικό κουτσό Ντόρα.
Παιδί: Ουάου! Το κουτσό που μιλά!
Παιχνίδι: Πήδα μέχρι το επτά!
Παιδί: Μαζί μου μετράς ελληνικά και αγγλικά.
Παιχνίδι: Ένα, one, δύο, two. Πήδα ως την αλεπού!
Παιδί: Κουτσό τώρα.
Διαφήμιση «φόρμες BEN 10» [05: 28] έως [05:36](διάρκεια 8΄΄)
Παιδί 1: Πωπώ! Τι φόρμα φοράς;
Παιδί 2: BEN 10.
Παιδί 1: Και πού τη βρήκες;
Παιδί 2: Στα καταστήματα παιχνιδιών.
Παιδιά (μαζί και τα δύο) : Φόρμες BEN 10!
Διαφήμιση «το σπίτι του MICKEY MOUSE» [05: 36] έως [05:50] (διάρκεια 14΄΄)
Παιδιά: Το σπίτι του MICKEY MOUSE.
Εκφωνήτρια: Έλα να μάθουμε ήχους, φως, χρώματα και αριθμούς. Και το
αερόστατο πετάει και μετράς.
Παιδιά: MEESKA! MOOSKA!
Εκφωνήτρια: Το σπίτι του MICKEY MOUSE.
Διαφήμιση«το κομπιούτερ του MICKEY MOUSE» [05: 50] έως [06:00] (διάρκεια
10΄΄)
Παιδιά: AS κομπιούτερ για παιδιά.
Εκφωνητής: Κομπιούτερ MICKEY MOUSE! Με σπιντάτο πληκτρολόγιο! MICKEY
ποντίκι! Και 22 προγράμματα! Κομπιούτερ MICKEY MOUSE!
Διαφήμιση «προτζέκτορες» [06: 00] έως [06:25](διάρκεια 25΄΄)
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Εκφωνητής: Φέτος τα Χριστούγεννα όλοι θέλουν προτζέκτορες. Προτζέκτορας
μόδας πριγκίπισσες και φτιάξε φανταστικά φορέματα! Προτζέκτορας γκαράζ,
σχεδίασε τα δικά σου αυτοκίνητα!
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνητής: 29,99€. Και προτζέκτορες ζωγραφικής Princess και Spiderman ακόμη
πιο κάτω!
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνητής: 19,99!
Παιδιά: Τζάμπα οι προτζέκτορες!
Εκφωνητής: Στα JUMBO!
Διαφήμιση «Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο κομμωτικής» [06: 25] έως [06:38]
(διάρκεια 13΄΄)
Εκφωνήτρια: Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο κομμωτικής! Βάζεις πλαστελίνα και
φυτρώνουν μαλλιά, χτενίζεις, κουρεύεις, μακραίνουν ξανά. Φτιάχνεις στολιδάκια με
κρυμμένα σφραγιδάκια. Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο κομμωτικής!
Διαφήμιση «Εξυπνούληδες φανταστικά! Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια» [06: 38] έως
[07:02] ( διάρκεια 24΄΄)
Εκφωνήτρια: Εξυπνούληδες φανταστικά! Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με πένα που
μιλάει και 500 ερωτήσεις.
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνήτρια: 9,99! Εξυπνούλης παντογνώστης, το πιο διασκεδαστικό επιτραπέζιο
για μικρούς παντογνώστες.
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνήτρια: 9,99! Εξυπνούλης εκπαιδευτικά! Μαθαίνω με χαρά, μαθαίνω
ηλεκτρονικά. AS.
Διαφήμιση «Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY» [07: 02] έως [07:12] (διάρκεια 10΄΄)
Παιδιά: AS κομπιούτερ για παιδιά.
Εκφωνήτρια: Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY! Το μόνο κομπιούτερ καρδούλα.
Μάθε λέξεις, αριθμούς, μουσική. Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY!
Διαφήμιση «GO KART BEN 10!» [29:50] έως [30:00] ( διάρκεια 10΄΄)
Εκφωνητής: GO KART BEN 10! Τρέξε στο όριο ταχύτητας! Φρέναρε στο κόκκινο!
Μάθε την όπισθεν! Πρόσεξε τους πεζούς! GO KART BEN 10!
Διαφήμιση «Μηχανοκίνητο scooter Ντόρα!» [30:00] έως [30:15] ( διάρκεια 15΄΄)
Εκφωνήτρια: Μηχανοκίνητο scooter Ντόρα!
Παιδί: (τραγουδιστά) Το βάζεις μπροστά και γρήγορα φεύγει. Ταξίδι σε πάει, πολλά
σου μαθαίνει. Να βάζεις το κράνος, να ανάβεις το φλας, την κόρνα πατάς, στο στοπ
σταματάς.
Εκφωνήτρια: Μηχανοκίνητο scooter Ντόρα!
Διαφήμιση «WINX Παλετίνα!» [30:15] έως [30:25] (διάρκεια 10΄΄)
Παιδί: (τραγουδιστά) WINX Παλετίνα με χρώματα μοντέρνα, ζωγράφισε τρελά και
φτιάξε τις WINX με μαγικά φτερά.
Παιδιά: Τέλεια! WINX Παλετίνα!
Διαφήμιση «το κομπιούτερ του MICKEY MOUSE» [30: 25] έως [30:35]
(διάρκεια 10΄΄)
Παιδιά: AS κομπιούτερ για παιδιά.
Εκφωνητής: Κομπιούτερ MICKEY MOUSE! Με σπιντάτο πληκτρολόγιο! MICKEY
ποντίκι! Και 22 προγράμματα! Κομπιούτερ MICKEY MOUSE!
Διαφήμιση «το σπίτι του MICKEY MOUSE» [30: 35] έως [30:49]( διάρκεια 14΄΄)
Παιδιά: Το σπίτι του MICKEY MOUSE.
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Εκφωνήτρια: Έλα να μάθουμε ήχους, φως, χρώματα και αριθμούς. Και το
αερόστατο πετάει και μετράς.
Παιδιά: MEESKA! MOOSKA!
Εκφωνήτρια: Το σπίτι του MICKEY MOUSE.
Διαφήμιση «φόρμες HANNAH MONTANA» [30:49] έως [30:58] (διάρκεια 9΄΄)
Παιδί 1: Τι φόρμα φοράς;
Παιδί 2: HANNAH MONTANA.
Παιδί 1: Και πού τη βρήκες;
Παιδί 2: Στα καταστήματα παιχνιδιών.
Παιδιά (μαζί και τα δύο) : Φόρμες HANNAH MONTANA!
Διαφήμιση «προτζέκτορες» [30:58] έως [31:23] ( διάρκεια 25΄΄)
Εκφωνητής: Φέτος τα Χριστούγεννα όλοι θέλουν προτζέκτορες. Προτζέκτορας
μόδας πριγκίπισσες και φτιάξε φανταστικά φορέματα! Προτζέκτορας γκαράζ,
σχεδίασε τα δικά σου αυτοκίνητα!
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνητής: 29,99€. Και προτζέκτορες ζωγραφικής Princess και Spiderman ακόμη
πιο κάτω!
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνητής: 19,99!
Παιδιά: Τζάμπα οι προτζέκτορες!
Εκφωνητής: Στα JUMBO!
Διαφήμιση «φόρμες BEN 10» [31:23] έως [31:31] ( διάρκεια 8΄΄)
Παιδί 1: Πωπώ! Τι φόρμα φοράς;
Παιδί 2: BEN 10.
Παιδί 1: Και πού τη βρήκες;
Παιδί 2: Στα καταστήματα παιχνιδιών.
Παιδιά (μαζί και τα δύο) : Φόρμες BEN 10!
Διαφήμιση «Εκπαιδευτικό τρενάκι ΤΟΜΑΣ» [31:31] έως [31:52] ( διάρκεια 21΄΄)
Εκφωνήτρια: 9,99! Εξυπνούλης εκπαιδευτικά! Μαθαίνω με χαρά, μαθαίνω
ηλεκτρονικά. AS.
Εκφωνητής: Εκπαιδευτικό τρενάκι ΤΟΜΑΣ. Ταξίδεψε με τον ΤΟΜΑΣ και μάθε
αριθμούς και χρώματα. Άκου σφυρίζει και ρωτάει.
Τρενάκι ΤΟΜΑΣ: Πόσα τρένα βλέπεις;
Παιδί: Τρία.
Τρενάκι ΤΟΜΑΣ: Μπράβο.
Εκφωνητής: Εκπαιδευτικό τρενάκι ΤΟΜΑΣ.
Διαφήμιση «Εκπαιδευτικό κουτσό Ντόρα» [31:52] έως [32:08](διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνήτρια: Εκπαιδευτικό κουτσό Ντόρα.
Παιδί: Ουάου! Το κουτσό που μιλά!
Παιχνίδι: Πήδα μέχρι το επτά!
Παιδί: Μαζί μου μετράς ελληνικά και αγγλικά.
Παιχνίδι: Ένα, one, δύο, two. Πήδα ως την αλεπού!
Παιδί: Κουτσό τώρα.
Διαφήμιση «Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο κομμωτικής» [32:08] έως [32:21]
(διάρκεια 13΄΄)
Εκφωνήτρια: Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο κομμωτικής! Βάζεις πλαστελίνα και
φυτρώνουν μαλλιά, χτενίζεις, κουρεύεις, μακραίνουν ξανά. Φτιάχνεις στολιδάκια με
κρυμμένα σφραγιδάκια. Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο κομμωτικής!
Διαφήμιση «Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY» [32:21] έως [32:31] ( διάρκεια 10΄΄)
Παιδιά: AS κομπιούτερ για παιδιά.
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Εκφωνήτρια: Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY! Το μόνο κομπιούτερ καρδούλα.
Μάθε λέξεις, αριθμούς, μουσική. Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY!
Διαφήμιση «Ηλεκτρονικό Ντόρα μαθαίνω αγγλικά»[32:31] έως [32:51] ( διάρκεια
20΄΄)
Εκφωνήτρια: Εξυπνούλης εκπαιδευτικά! Μαθαίνω με χαρά, μαθαίνω ηλεκτρονικά.
AS.
Εκφωνήτρια: Ηλεκτρονικό Ντόρα μαθαίνω αγγλικά. Βάλε το CD και η Ντόρα θα
σου μάθει αγγλικά.
Ηλεκτρονικό: The fish!
Παιδί: Το ψάρι!
Ηλεκτρονικό: The balloons!
Παιδί: Τα μπαλόνια!
Εκφωνήτρια: Ηλεκτρονικό Ντόρα μαθαίνω αγγλικά.
Διαφήμιση «Εξυπνούληδες φανταστικά! Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια» [32:51] έως
[33:15] ( διάρκεια 24΄΄)
Εκφωνήτρια: Εξυπνούληδες φανταστικά! Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με πένα που
μιλάει και 500 ερωτήσεις.
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνήτρια: 9,99! Εξυπνούλης παντογνώστης, το πιο διασκεδαστικό επιτραπέζιο
για μικρούς παντογνώστες.
Παιδιά: Μόνο!
Εκφωνήτρια: 9,99! Εξυπνούλης εκπαιδευτικά! Μαθαίνω με χαρά, μαθαίνω
ηλεκτρονικά. AS.
Διαφήμιση «TIROTRELLA Kerrygold» [33:15] έως [33:28] ( διάρκεια 13΄΄)
Εκφωνητής: Παιδιά, είμαι ο Τυροτρέλας και με την TIROTRELLA Kerrygold
παίζουμε και τρώμε. Πραγματικό τυρί από αγελαδινό γάλα. TIROTRELLA
Kerrygold! Όταν τρώμε, παίζουμε.
Διαφήμιση «FAIRIES DISNEY κοσμήματα» [33:28] έως [33:44] ( διάρκεια 24΄΄)
Εκφωνήτρια: Βραχιολάκια, κολιέ και μπρελόκ με τις αγαπημένες σου νεράιδες
Ντίσνεϊ.
Τραγούδι: Είναι απίθανα, είναι λαμπερά μαγικά μπιζού, τα φοράς παντού.
Εκφωνήτρια: Νεραϊδένια κοσμήματα από την Τίνκερμπελ.
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
(Μέσω λεζαντών στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφονται οι παροτρύνσεις: « Το
κρεμάς στην τσάντα σου!» και «Μάζεψέ τα όλα!»)
Διαφήμιση «Mickey Mouse παραμυθάς και Winnie παραμυθάς» [33:44] έως [34:05] (
διάρκεια 21΄΄)
Παιδιά: Μίκα! Μούκα! Mickey Mouse!
Εκφωνήτρια: Είσαι ο Mickey Mouse, ο παραμυθάς.
Mickey Mouse: Γεια σας!
Εκφωνήτρια: Διηγείται φανταστικές περιπέτειες.
Mickey Mouse: Για φαντάσου… έγινε βάτραχος…
Εκφωνήτρια: Σου μαθαίνει τα πιο όμορφα τραγούδια.
Τραγούδι: Μίκα! Μούκα! Mickey Mouse! Μίκα! Μούκα, τραγουδάμε όμορφα!
Εκφωνήτρια: Mickey Mouse παραμυθάς και Winnie παραμυθάς. Θα σου μάθουν
πολλά.
Διαφήμιση «AQUADOODLE μαγικός μαρκαδόρος» [34:05] έως [34:18] (διάρκεια
13΄΄)
Τραγούδι: AQUADOODLE.
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Εκφωνήτρια: Βάλε νερό στο μαγικό μαρκαδόρο, ζωγράφισε και κάνε σφραγίδες
ξανά και ξανά.
Παιδί: Δεν λερώνει πουθενά.
Εκφωνήτρια: Νεροζωγραφίστε με AQUADOODLE.
Εκφωνητής: GIOCHI PREZIOSI.
Διαφήμιση «Νέα απίθανα στρουμφάκια» [34:18] έως [34:30] (διάρκεια 12΄΄)
Εκφωνητής: Νέα απίθανα στρουμφάκια! Βρες τα όλα στη στρουμφοαφίσα!
Συμπλήρωσε το κουπόνι και κέρδισε μοναδικά δώρα και χρυσά συλλεκτικά
στρουμφάκια. Θα τη στρουμφίσεις!
Διαφήμιση «Παριζάκι Υφαντής» [34:30] έως [35:05] (διάρκεια 35΄΄)
Διαφήμιση Υφαντής 2009 - Gummy Bear
“Διαβάζω όσο θες,
θα κάνω ό,τι πεις,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Θα κοιμηθώ νωρίς,
θα είμαι συνεπής,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!
Πα-ρι-ζα-κι Υ-φα-ντης, Υ-φα-ντης!
Πάντα πρώτος στο σχολείο,
αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο,
γεμισέ το το ψυγείο… Υφαντής!
Θα’ μαι καλό παιδί,
άριστος μαθητής,
αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής!”
Διαφήμιση «Εκπαιδευτική ηλεκτρονική κουζίνα TEFAL» [35:05] έως [35:36]
(διάρκεια 31΄΄)
Παιδί: Μαθαίνουμε την ώρα στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική κουζίνα TEFAL. Είναι
μεσημέρι. Ώρα για μάθημα μαγειρικής. Πλένουμε τα λαχανικά στο νεροχύτη, πατάμε
το κουμπί. Κοίτα το ηλεκτρονικό μάτι της κουζίνας ανάβει. Άκου τα λαχανικά!
Βράζουν. Κι ο φούρνος ανάβει. Η μαμά μας η καλή μας έμαθε υγιεινή διατροφή.
Διαφήμιση «Περιοδικό Μπομπ Σφουγγαράκη» [35: 36] έως [35:52] ( διάρκεια 16΄΄)
Εκφωνητής: Παιδιά! Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Μπομπ Σφουγγαράκη και
είναι γεμάτο πλάκες. Τρελά κόμιξ, διαγωνισμοί, αφίσες κι αυτοκόλλητα! Σούπερ
δώρο: Χλαπάτσα Μπομπ Σφουγγαράκης με ήχο. [ Ακούγεται ο ανάλογος ήχος. ]
Προλάβετε πριν εξαντληθεί.
Διαφήμιση παιχνιδιών «PLAN TOYS» [35:52] έως [36:07] (διάρκεια 15΄΄)
Εκφωνήτρια: Τα παιδιά ξεκινούν με PLAN TOYS, παιχνίδια οικολογικά, οδηγούν
προς το μέλλον με PLAN TOYS, παιχνίδια χωρίς χημικά χτίζουν τον πιο όμορφο
κόσμο με PLAN TOYS, παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά PLAN TOYS,
οικολογικά κι ασφαλή.
Διαφήμιση «Kidepedia Μουσική» [36:07] έως [36:20] (διάρκεια 13΄΄)
Παιδί: Παιδιά, θέλετε τα καλύτερα παιχνίδια για υπολογιστές με νέους, τέλειους
ήρωες;
Εκφωνητής: Kidepedia Μουσική. Ζήτα σήμερα το νέο τόμο με νέα παιχνίδια και
τραγούδια για το πιανάκι σου. Kidepedia στα περίπτερα.
Διαφήμιση «Barbie.gr» [36:20] έως [36:34](διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνήτρια: Σου αρέσει να πηγαίνεις βόλτα με το κουταβάκι σου; Μπες στο site
της Barbie και μάθε τα πάντα για τις βόλτες με τα ζωάκια. Το ζωάκι σου χαίρεται
πολύ, όταν το βγάζεις βόλτα. Μάθε περισσότερα μόνο στο Barbie.gr.
Διαφήμιση «Imaginext.gr» [36:34] έως [36:54](διάρκεια 20΄΄)
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Εκφωνητής: Imaginext.gr. Το site της περιπέτειας. Άκου! Η πόλη χρειάζεται τη
βοήθειά σου. Μάθε για τη διάσωση! Ζωγράφισε! Ξεφύλλισε τα κόμιξ! Μπες στην
περιπέτεια των Imaginext.
Διαφήμιση «Barbie σταλίτσες» [36:54] έως [37:10](διάρκεια 16΄΄)
Τραγούδι από παιδί: Barbie σταλίτσες! Είναι μικρά λαμπερά, τόσο δα μικρά,
δαχτυλιδάκια όμορφα, απίθανα τρελά. Μια σταλίτσα γλυκιά αξεσουάρ φορά,
κοσμήματα και φόρεσε σου πάνε φοβερά! Σταλίτσες!
Εκφωνήτρια: Όλα τα νέα σχέδια τώρα στα καταστήματα!
Διαφήμιση «www.Pollypocket.gr» [37:10] έως [37:23](διάρκεια 13΄΄)
Τραγούδι από παιδί: Στο site της Polly έλα κι εσύ, στο λούνα παρκ να πάμε μαζί!
Με το τρενάκι βόλτες τρελές, στην πισίνα να κάνουμε τρελές βουτιές! Λα, λα, λα,
Polly!
Διαφήμιση Νέα ταινία «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες»[37:23] έως [37:57]
( διάρκεια 34΄΄)
Εκφωνήτρια: Στη νέα ταινία η «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες» τραγουδάει η
Έλλη Κοκκίνου. [Ακούγεται το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου με τίτλο “Μια γροθιά ”]
Νέα ταινία «Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες»
Διαφήμιση Εκπαιδευτικό λάπτοπ από τη Fisher Price[37:57] έως [38:12] ( διάρκεια
15΄΄)
Εκφωνήτρια: Η Fisher Price φέρνει το πρώτο του εκπαιδευτικό λάπτοπ.
Παιχνίδι: Ευχαριστώ που μπήκες.
Εκφωνήτρια: Τα παιδιά μαθαίνουν λέξεις.
Παιχνίδι: Κοίτα ήλιος!
Εκφωνήτρια: Πληκτρολόγηση και αριθμούς.
Παιχνίδι: Πέντε.
Παιδί: Ουάου! Αλλάζει και χρώματα.
Εκφωνήτρια: Εκπαιδευτικό λάπτοπ από τη Fisher Price.
Διαφήμιση «www.Barbieclub.gr»[38:12] έως [38:25] (διάρκεια 13΄΄)
Εκφωνήτρια: Λατρεύεις τα χτενίσματα; Μπες στο site της Barbie, γίνε μέλος στο
Barbie club και κλείσε ραντεβού στο κομμωτήριο της Barbie. Μάθε πώς να κάνεις τα
πιο μοντέρνα χτενίσματα και στα δικά σου μαλλιά. Θα είσαι η πιο όμορφη της
παρέας.
Διαφήμιση «DISNEY PICTIONARY»[38:25] έως [38:39] (διάρκεια 14΄΄)
Εκφωνήτρια: DISNEY PICTIONARY! Νέο επιτραπέζιο παιχνίδι με DVD για όλη
την οικογένεια. Τράβηξε μια κάρτα, δες το DVD να σχεδιάζει και μάντεψε τη λέξη.
Παίκτρια: Toy story!
Εκφωνήτρια: Ζήσε τη μαγεία του DISNEY στο νέο επιτραπέζιο με DVD DISNEY
PICTIONARY!
Συμπερασματικά σε προβολή προγράμματος μίας ώρας οι διαφημίσεις μεταδίδονται
σε τρεις ζώνες:
►Από [00:04] έως [00:19]
( διάρκεια 15΄΄),
►Από [05:03] έως [07:12]
( διάρκεια 2΄ 9΄΄) και
►Από [29:50] έως [38:39]
( διάρκεια 8΄ 49΄΄)
Συνολική διάρκεια διαφημίσεων έντεκα λεπτά και δεκατρία δευτερόλεπτα (11΄και
13΄΄).
Κατά την 21.11.2009 ο τηλεοπτικός σταθμός προέβαλε από της 07:00 έως της 22:00
ώρας τα κάτωθι παιδικά παιχνίδια στα οποία δεν προέχει ο εκπαιδευτικός
χαρακτήρας: «PLAN TOYS», «φόρμες HANNAH MONTANA», «το σπίτι του
MICKEY MOUSE», «Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY», «GO KART BEN 10!»,
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«Μηχανοκίνητο scooter Ντόρα!», «WINX Παλετίνα!», «Εκπαιδευτικό τρενάκι
ΤΟΜΑΣ», «Εκπαιδευτικό κουτσό Ντόρα», «Πλαστελίνα Ντόρα, στούντιο
κομμωτικής», «Κομπιούτερ πριγκίπισσες DISNEY», «Εξυπνούληδες φανταστικά!
Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια», «FAIRIES DISNEY κοσμήματα», «AQUADOODLE
μαγικός μαρκαδόρος», «Νέα απίθανα στρουμφάκια», «Εκπαιδευτική ηλεκτρονική
κουζίνα TEFAL», «Περιοδικό Μπομπ Σφουγγαράκη», «Kidepedia Μουσική»,
«Barbie σταλίτσες»,
«Barbie και οι τρεις σωματοφύλακες», «DISNEY
PICTIONARY». Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος
Ιωάννης Λασκαρίδης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε
να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 9,4 % μεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού
ΝΕΤ, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2008-2009, της εκ 41.941.472 ευρώ
διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εξ 183.348.149,40 ευρώ ύψους της
επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από την εν λόγω εταιρεία και του γεγονότος ότι
έχουν επιβληθεί στην ΕΡΤ Α.Ε. με τις αποφάσεις 30/17.7.2002, 220/8.4.2003,
408/23.12.2003, 9/20.1.2004, 22/27.1.2004, 130/11.5.2004, 186/22.6.2004,
229/20.7.2004, 403/18.10.2005, 484/5.12.2005, 35/17.1.2006, 443/19.9.2006,
466/10.10.2006, 590/28.12.2006, 87/13.2.2007, 237/15.5.2007, 322/12.6.2007,
395/10.7.2007, 476/25.9.2007, 486/9.10.2007, 3/8.1.2008, 4/8.1.2008, 137/13.3.2008,
497/7.10.2008, 517/14.10.2008, 525/21.10.2008, 311/7.7.2009, 586/22.12.2009,
142/23.3.2010, 393/31.8.2010, 406/7.9.2010, 526/25.10.2010 διάφορες κυρώσεις, το
εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΡΤ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000
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 της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε.
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 432, με ΑΦΜ
094207312, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 2α Νοεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Δεκεμβρίου 2010.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

8

