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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 11/19.1.2015
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 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,
Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία LARGOVIRIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό
τίτλο SMILE (ΠΡΩΗΝ 06-TV) Νομού Αττικής, παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 25η Νοεμβρίου 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 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 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.
ΙV. 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.
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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 LARGOVIRIARIA
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το
διακριτικό τίτλο SMILE (ΠΡΩΗΝ 06-TV) Νομού Αττικής, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της ακροάσεως, από dvds που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω
τηλεοπτικός σταθμός, ροής προγράμματος που προβλήθηκε κατά την 31 η.5.2014 και
1η.6.2014, από ώρας 07:00 έως 22:00,προέκυψαν τα ακόλουθα:
Για την 31η.5.2014 καταγράφηκαν τα εξής:
α) Αναφορικά με την παραβίαση του νόμου περί προβολής διαφημίσεων παιδικών
παιχνιδιών δεν εντοπίσαμε τη μετάδοση διαφημίσεων τέτοιου είδους. Μεταδίδεται
μεμονωμένο μήνυμα τηλεπώλησης διάρκειας περίπου 1΄:40΄΄ που αφορά παιδικό
παιχνίδι με τίτλο «Σιχαμένα τρελοζουζούνια». Δε μεταδίδεται ειδικό
οπτικοακουστικό σήμα στην έναρξη και τη λήξη του. Το εν λόγω μήνυμα
προβάλλεται 12 φορές στις ώρες που ελέγξαμε. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας
καταγραφής της ροής προγράμματος για τις 31.5.2014.
Παρουσιάστρια: Είναι τα σιχαμένα τρελοζουζούνια. Ήρθαν για να γίνουν οι
καλύτεροι φίλοι σας. Να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν και να σας
προσφέρουν αξέχαστες στιγμές παιχνιδιού. Σε εσάς και σε όλους τους φίλους σας. Η
εισβολή των σιχαμένων τρελοζουζουνιών στις γήινες μεγαλουπόλεις ήταν
αιφνιδιαστική και στέφθηκε από πλήρη επιτυχία. Τα σιχαμένα τρελοζουζούνια
συμμάχησαν με τα παιδιά και έκαναν τους μεγάλους όχι μόνο να φοβηθούν αλλά τους
ανάγκασαν να δημιουργήσουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης με πολύ πράσινο και
πολλές παιδικές χαρές. Τράβηξε τα πίσω, άφησε τα και δες τα να τρέχουν!
Σπηκάζ: Κάντε και εσείς τη δική σας συλλογή με τα σιχαμένα τρελοζουζούνια.
Αποκτήστε σήμερα το ροζ τρελοζουζούνι πασχαλίτσα, το μαύρο τρελοζουζούνι
ταραντούλα, το κίτρινο τρελοζουζούνι το μελισσάκι, το γαλάζιο τρελοζουζούνι η
μύγα, το πορτοκαλί τρελοζουζούνι το πορτοκαλί σκαθάρι, το πράσινο τρελοζουζούνι
το πράσινο σκαθάρι. Προσοχή! Τώρα τα σιχαμένα τρελοζουζούνια έρχονται στο σπίτι
σας. Τηλεφωνήστε στο 210 2587200 και αποκτήστε τη μεγάλη προσφορά με τα 12
συλλεκτικά σιχαμένα τρελοζουζούνια από 20 ευρώ, τώρα μόνο 10 ευρώ.
β) Αναφορικά με την προβολή σκηνών βίας, εντοπίσαμε τα ακόλουθα:
1. Το νησί Κονγκ. 7:58΄:08΄΄ – 8:19΄:35΄΄
Σήμανση: Κατάλληλο για όλους. Πριν την έναρξη του προγράμματος γίνεται
ανακοίνωση της σήμανσής του (πρώτης κατηγορίας) με ειδικό οπτικοακουστικό
σήμα. Η σήμανση δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπόθεση σειράς: Όταν ο θρυλικός King «Kong» πέθανε τον βρήκε μια νεαρή -τότεεπιστήμονας της γενετικής, η δρα. Λόρνα Τζέκινς, και κλωνοποίησε τον γιγαντιαίο
γορίλα. Μετά, τον ξαναπήγε στο νησί «Kong» για να μην τον πειράξει ξανά
ανθρώπινο χέρι. Πολλά χρόνια αργότερα, όμως, ένας πονηρός καθηγητής φτάνει στο
νησί με το πρόσχημα του παρατηρητή. Ωστόσο, οι προθέσεις του κάθε άλλο παρά
ειρηνικές είναι, αφού πήγε για να κλέψει τις μαγικές πέτρες του νησιού. Τώρα το νησί
βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο! Έτσι ο Κονγκ μαζί με τον Τζέισον, εγγονό της δρα.
Λόρνα Τζέκινς, και μερικούς φίλους του, ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για να βρουν τον
καθηγητή Ντε Λα Πόρτα και να πάρουν πίσω τις μαγικούς λίθους. Πρόκειται για μια
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σειρά δράσης, θάρρους και φαντασίας, που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των
μικρών φίλων μας!
2. ΒΕΝ 10.
11:10΄:50΄΄ – 11:32΄:55΄΄, 15:36΄:20΄΄ – 15:58΄:26΄΄, 20:03΄:43΄΄ – 20:25΄:49΄΄
Σήμανση: Κατάλληλο για όλους. Πριν την έναρξη του προγράμματος γίνεται
ανακοίνωση της σήμανσής του (πρώτης κατηγορίας) με ειδικό οπτικοακουστικό
σήμα. Η σήμανση δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπόθεση σειράς: Ο Μπεν Τέννισον, ένα δεκάχρονο αγόρι, πάει καλοκαιρινές
διακοπές με τον παππού του Μαξ και την ξαδέρφη του Γκουεν, με την οποία δεν
πολυσυμπαθούνται. Ένα βράδυ, βλέπει ένα αντικείμενο να πέφτει στην γη, που
τελικά είναι ένα εξωγήινο ρολόι, το Όμνιτριξ, που προσκολλάται στο χέρι του, και
μπορεί να τον μεταμορφώσει σε παντοδύναμες εξωγήινες μορφές. Δεν ξέρει να το
λειτουργεί καλά, αλλά ο παππούς και η ξαδέρφη του τον βοηθούν. Στο καλοκαιρινό
τους ταξίδι, αποκαλύπτονται μυστικά για τον παππού Μαξ, ότι δούλευε για μια
μυστική ομάδα δίωξης εξωγήινου εγκλήματος, η Γκουεν μαθαίνει να κάνει μαγικά με
ένα μαγικό βιβλίο και βάζουν με κάθε λογής κακούς, και πρώτο με τον Βίλγκαξ, έναν
εξωγήινο εγκληματία που θέλει το Όμνιτριξ.
3. Power Rangers. 11:34΄:37΄΄ – 11:57΄:28΄΄, 17:01΄:59΄΄ – 17:24΄:50΄΄
Σήμανση: Κατάλληλο για όλους. Πριν την έναρξη του προγράμματος γίνεται
ανακοίνωση της σήμανσής του (πρώτης κατηγορίας) με ειδικό οπτικοακουστικό
σήμα. Η σήμανση δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπόθεση σειράς: 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. Οι rangers διδάσκονται τεχνικές
μάχης βασισμένες σε άγρια ζώα για να αντιμετωπίσουν αρχαία τέρατα.
Πάλη σώμα με σώμα για περίπου 50΄΄
Γενικά η σειρά περιέχει πολλές σκηνές μάχης είτε σώμα με σώμα είτε με όπλα,
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και μυθικά τέρατα.
Για την 1η.6.2014 καταγράφηκαν τα εξής:
α) Αναφορικά με την παραβίαση του νόμου περί προβολής διαφημίσεων παιδικών
παιχνιδιών. Μεταδίδεται μεμονωμένο μήνυμα τηλεπώλησης διάρκειας περίπου
1΄:40΄΄ που αφορά παιδικό παιχνίδι με τίτλο «Σιχαμένα τρελοζουζούνια». Το εν λόγω
μήνυμα προβάλλεται 12 φορές στις ώρες που ελέγξαμε. Επισυνάπτεται αναλυτικός
πίνακας καταγραφής της ροής προγράμματος για τις 1.6.2014.
Παρουσιάστρια: Είναι τα σιχαμένα τρελοζουζούνια. Ήρθαν για να γίνουν οι
καλύτεροι φίλοι σας. Να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν και να σας
προσφέρουν αξέχαστες στιγμές παιχνιδιού. Σε εσάς και σε όλους τους φίλους σας. Η
εισβολή των σιχαμένων τρελοζουζουνιών στις γήινες μεγαλουπόλεις ήταν
αιφνιδιαστική και στέφθηκε από πλήρη επιτυχία. Τα σιχαμένα τρελοζουζούνια
συμμάχησαν με τα παιδιά και έκαναν τους μεγάλους όχι μόνο να φοβηθούν αλλά τους
ανάγκασαν να δημιουργήσουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης με πολύ πράσινο και
πολλές παιδικές χαρές. Τράβηξε τα πίσω, άφησε τα και δες τα να τρέχουν!
Σπηκάζ: Κάντε και εσείς τη δική σας συλλογή με τα σιχαμένα τρελοζουζούνια.
Αποκτήστε σήμερα το ροζ τρελοζουζούνι πασχαλίτσα, το μαύρο τρελοζουζούνι
ταραντούλα, το κίτρινο τρελοζουζούνι το μελισσάκι, το γαλάζιο τρελοζουζούνι η
μύγα, το πορτοκαλί τρελοζουζούνι το πορτοκαλί σκαθάρι, το πράσινο τρελοζουζούνι
το πράσινο σκαθάρι. Προσοχή! Τώρα τα σιχαμένα τρελοζουζούνια έρχονται στο σπίτι
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σας. Τηλεφωνήστε στο 210 2587200 και αποκτήστε τη μεγάλη προσφορά με τα 12
συλλεκτικά σιχαμένα τρελοζουζούνια από 20 ευρώ, τώρα μόνο 10 ευρώ.
β) Αναφορικά με την προβολή σκηνών βίας, εντοπίσαμε τα ακόλουθα:
1. Το νησί Κονγκ. 8:09΄:05΄΄ – 8:30΄:33΄΄
Σήμανση: Κατάλληλο για όλους. Πριν την έναρξη του προγράμματος γίνεται
ανακοίνωση της σήμανσής του (πρώτης κατηγορίας) με ειδικό οπτικοακουστικό
σήμα. Η σήμανση δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπόθεση σειράς: Όταν ο θρυλικός King «Kong» πέθανε τον βρήκε μια νεαρή -τότεεπιστήμονας της γενετικής, η δρα. Λόρνα Τζέκινς, και κλωνοποίησε τον γιγαντιαίο
γορίλα. Μετά, τον ξαναπήγε στο νησί «Kong» για να μην τον πειράξει ξανά
ανθρώπινο χέρι. Πολλά χρόνια αργότερα, όμως, ένας πονηρός καθηγητής φτάνει στο
νησί με το πρόσχημα του παρατηρητή. Ωστόσο, οι προθέσεις του κάθε άλλο παρά
ειρηνικές είναι, αφού πήγε για να κλέψει τις μαγικές πέτρες του νησιού. Τώρα το νησί
βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο! Έτσι ο Κονγκ μαζί με τον Τζέισον, εγγονό της δρα.
Λόρνα Τζέκινς, και μερικούς φίλους του, ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για να βρουν τον
καθηγητή Ντε Λα Πόρτα και να πάρουν πίσω τις μαγικούς λίθους. Πρόκειται για μια
σειρά δράσης, θάρρους και φαντασίας, που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των
μικρών φίλων μας!
2. ΒΕΝ 10.
11:05΄:10΄΄ – 11:27΄:02΄΄, 15:37΄:55΄΄ – 15:59΄:47΄΄, 20:04΄:53΄΄ – 20:26΄:45΄΄.
Σήμανση: Κατάλληλο για όλους. Πριν την έναρξη του προγράμματος γίνεται
ανακοίνωση της σήμανσής του (πρώτης κατηγορίας) με ειδικό οπτικοακουστικό
σήμα. Η σήμανση δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπόθεση σειράς: Ο Μπεν Τέννισον, ένα δεκάχρονο αγόρι, πάει καλοκαιρινές
διακοπές με τον παππού του Μαξ και την ξαδέρφη του Γκουεν, με την οποία δεν
πολυσυμπαθούνται. Ένα βράδυ, βλέπει ένα αντικείμενο να πέφτει στην γη, που
τελικά είναι ένα εξωγήινο ρολόι, το Όμνιτριξ, που προσκολλάται στο χέρι του, και
μπορεί να τον μεταμορφώσει σε παντοδύναμες εξωγήινες μορφές. Δεν ξέρει να το
λειτουργεί καλά, αλλά ο παππούς και η ξαδέρφη του τον βοηθούν. Στο καλοκαιρινό
τους ταξίδι, αποκαλύπτονται μυστικά για τον παππού Μαξ, ότι δούλευε για μια
μυστική ομάδα δίωξης εξωγήινου εγκλήματος, η Γκουεν μαθαίνει να κάνει μαγικά με
ένα μαγικό βιβλίο και βάζουν με κάθε λογής κακούς, και πρώτο με τον Βίλγκαξ, έναν
εξωγήινο εγκληματία που θέλει το Όμνιτριξ.
3. Power Rangers. 11:35΄:01΄΄ – 11:57΄:52΄΄, 17:09΄:23΄΄ – 17:32΄:14΄΄.
Σήμανση: Κατάλληλο για όλους. Πριν την έναρξη του προγράμματος γίνεται
ανακοίνωση της σήμανσής του (πρώτης κατηγορίας) με ειδικό οπτικοακουστικό
σήμα. Η σήμανση δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπόθεση σειράς: 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. Οι rangers διδάσκονται τεχνικές
μάχης βασισμένες σε άγρια ζώα για να αντιμετωπίσουν αρχαία τέρατα.
Γενικά η σειρά περιέχει πολλές σκηνές μεταμόρφωσης των ηρώων σε ρομπότ-ζώα
και σκηνές μάχης είτε σώμα με σώμα είτε με όπλα (σιδερένιες βεντάλιες, σπαθιά,
ακτίνες) ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και μυθικά τέρατα.
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Πρόκειται περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες προβλήθηκαν κατά την
31.5.2014 και 1.6.2014, μεταξύ της 07:00 έως 22:00 ώρας, 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. Πλέον τούτου, προβλήθηκαν οι
εκπομπές κινουμένων σχεδίων, κατά την 31.5.2014, με τους τίτλους «Pocket
Dragons», «Οι ονειροπαρμένοι» και «Σαμπρίνα η μικρή μάγισσα» και κατά την
1.6.20014 με τους τίτλους «Οι ονειροπαρμένοι» και «Pocket Dragons», άνευ
σημάνσεως καταλληλότητας για ανηλίκους, κατά παράβαση της προαναφερθείσης
διατάξεως του Νόμου. Τέλος, κατά την προβολή της σειράς με τον τίτλο «Power
Rangers» προβλήθηκαν πολεμιστές, μάχες, τραυματισμοί, εκρήξεις και καταστροφές.
Πρόκειται περί εκπομπής ακαταλλήλου για ανηλίκους και ικανής να προκαλέσει
σοβαρή βλάβη στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη αυτών. Για τις εν λόγω εκτροπές
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του
προστίμου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 527.583,73 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει
πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί
στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 83/6.11.2002, 209/1.4.2003, 83/30.3.2004,
86/30.3.2004, 373/27.9.2005, 358/18.7.2006, 104/26.2.2007, 223/6.5.2008,
480/21.11.2011, 600/16.12.2013, 360/29.9.2014 διάφορες κυρώσεις ενδείκνυται όπως
το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία LARGOVIRIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
SMILE (ΠΡΩΗΝ 06-TV) Νομού Αττικής, 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:
1. Της εταιρείας LARGOVIDIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, που
εδρεύει στα Πατήσια Αττικής, στην οδό Τελεσίου 23, με ΑΦΜ 094502036,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Καλογήρου Στέργιου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 040194251, Δ.Ο.Υ
ΙΔ’ Αθηνών ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 19η Ιανουαρίου 2015, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 2α Φεβρουαρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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