
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. 12/19.1.2015Αριθ. 12/19.1.2015

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.

I  στορικό-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  23η Δεκεμβρίου 2014, 
κατά  την  οποία  δεν  εμφανίστηκε  εκπρόσωπος  του  τηλεοπτικού  σταθμού, 
καίτοι είχε κλητευθεί δια της με Α.Π. 7697/16.12.2014 κλήσεως του Ε.Σ.Ρ., η 
οποία έχει παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεομοιοτύπου όπως προκύπτει 
εκ της από της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως.

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  9  του  υπ’  αριθμ.  3/1991  Κανονισμού  του  ΕΣΡ,  κατά  το  οποίο 
απαγορεύεται η διαφήμιση πολεμικών παιχνιδιών.

ΙV. 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%.
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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 12η.12.2013, 
από ώρας 07:00 έως 22:00,προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Περιγραφή διαφημίσεων και μεμονωμένων μηνυμάτων τηλεπώλησης για παιχνίδια 
για παιδιά.
SPY2X
Σπικάζ:  SPY2X στήνουν ενέδρα.  Ο στόχος πλησιάζει.  Σύστημα νυχτερινής όρασης 
εν δράσει.  Τηλεσκόπιο ενεργό.  Αντικείμενο εντοπίστηκε και προσπεράστηκε.  
-Δε θα σ’ αιφνιδιάσει κανείς.
Δες στο σκοτάδι με το  SPY2X.  Διπλό σύστημα νυχτερινής όρασης.  Εσύ είσαι ο 
κατάσκοπος.  Αποστολή εξετελέσθη!  SPY2X.
INVIΖIMALS ΓΙΑ PLAYSTATION
Σπικάζ:   Τα  invizimals είναι  εκεί  έξω  και  μόνο  το  playstation B μπορεί  να  τα 
ανακαλύψει.  Κυνήγησέ τα, αιχμαλώτισέ τα και ξεκίνα απίθανες μονομαχίες.  Πάρε 
μέρος  στο  κυνήγι  με  το  invizimals Η  Συμμαχία.   Αποκλειστικά  στο  PS B και 
ταξίδεψε στον κόσμο τους με το  Invizimals Το χαμένο βασίλειο.  Μόνο στο  PS 3. 
Μεταγλωττισμένα στα ελληνικά.
ANGRY BIRDS GO JENGA
Σπικάζ:  Ήρθαν τα Angry Birds Go Jenga.  Με αγώνα ταχύτητας Go Cards.  
Τα γουρούνια καταστρέφουν.  Ρίχνουν το πλοίο στο βυθό , τουβλάκια Jenga στο κενό.  
Το νου σας στην επίθεση πειρατική.  Πειρατική!!!
Angry Birds Go Jenga πειρατικό καράβι.  Go!
ANGRY BIRDS STAR WARS TELEPODS
Σπηκάζ:  Νέα Angry Birds Star Wars Telepods.  Οι αγαπημένοι σου χαρακτήρες σε 
νέα συναρπαστική αποστολή.  Τώρα μπορείς να τους τηλεμεταφέρεις ψηφιακά και να 
ζήσεις  τη  δράση   στο  δικό  τους  κόσμο.   Angry Birds Star Wars Telepods. 
Τηλεμεταφορά σε άλλη διάσταση. (Παιχνίδια Μουστάκας)
ANGRY BIRDS STAR WARS
Σπηκάζ:  Νέα Angry Birds Star Wars.  Τα Angry Birds είναι έτοιμα για τη νέα τους 
αποστολή;  Εκτόξευσέ τα και διάλυσε τον Dark Vader.  Προσοχή όμως.  Η σκοτεινή 
πλευρά μπορεί να γεννηθεί ξανά.  Angry Birds Star Wars.  Η επιστροφή του Darth 
Wader.  
DINOFROZ
Σπικάζ:   Dinofroz.   Ανακάλυψε  τους  μοναδικούς  special edition.   T  Rex,  Trik, 
Smilodon και Cobrax.  Κάνε δικούς σου όλους τους ήρωες.  Πάρε στα χέρια σου το 
Spinrock Vortex.  Δώσε περιστροφή.  Εξαπόλυσε επίθεση και εξαφάνισε τον εχθρό. 
Στην αιώνια μάχη δράκων και δεινοσαύρων Dinofroz.  
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TRASHPACK Η ΣΚΟΥΠΙΔΟΠΑΡΕΑ
Σπικάζ:  Ήρθε από τη Σκουπιδόπολη η σκουπιδοπαρέα.  Κι άλλη μπίχλα στην παρέα 
με περισσότερα και αηδιαστικότερα σκουπιδοπλάσματα.  Άνοιξε το λασποντενεκέ, 
ίουχ γλίτσα και βρες τα κολλητικά σκουπιδοπλάσματα της μεγάλης οθόνης και τα 
περιζήτητα βρωμωχρωμερά φυλλαράκια τους που αλλάζουν χρώμα στα χέρια σου. 
Trashpack η σκουπιδοπαρέα.  Μάζεψε όλη τη σαβούρα.  
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΑ ROWDY PLAYDOH
PlayDoh Doh Doh Doh Doh….
Σπηκάζ: Ήρθε η σκουπιδιάρα Rowdy.  
Βάζεις μπουκαλάκια, βγάζεις σκουπιδάκια.
PlayDoh Doh Doh Doh Doh….
Φιάξτα, χάλασέ τα, τώρα φόρτωσέ τα. 
PlayDoh Doh Doh Doh Doh….
Νέα σκουπιδιάρα Rowdy από τα PlayDoh.
PlayDoh:  Εσύ τι θα φτιάξεις σήμερα;
BAYWARRIORS SHOGUN STEEL
Σπικάζ:  Νέοι Baywarriors Shogun Steel.  Κάθε blader κρύβει έναν μαχητή μέσα του. 
Απελευθέρωσέ τον και γίνε ο νέος  Baywarrior.  Φτιάξε τον δικό σου μαχητή και 
ετοίμασέ τον, ρίξε την αρένα και βγες νικητής.  Επίθεση, άμυνα, ανοχή.  Beywarriors. 
Γεννημένοι μαχητές.  
TRANSFORMERS BEAST HUNTERS
Σπικάζ:   Νέα  Transformers Beast Hunters.   Ο  δράκος  Predaking επιτίθεται.   O 
Optimus Prime κατατροπώνει.  Ο Predaking με τεράστια φτερά και φλεγόμενη ανάσα 
και ο Optimus Prime με περιστρεφόμενο κανόνι.  Transformers.  Μαχητές από άλλον 
πλανήτη.
(Στην  έναρξη  κάτω  αριστερά  εμφανίζεται  ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ  ΣΧΕΔΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ, στη συνέχεια  ΠΛΑΝΑ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΙΝΗΣΗ και  στο τέλος  ΟΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.   ΤΟ  ΚΑΘΕΝΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.)
NERF
Σπικάζ:  Νέα  Nerf elite για βολές ακριβείας.  Νέο  rapid strike για αποστολές που 
απαιτούν ταχύτητα.  18 βολές σε 6 δευτερόλεπτα.  Αυτή είναι γρήγορη ρίψη.  Νέο 
rapid strike.  Ή Nerf ή τίποτα.
TOP AGENTS PLAYMOBIL
Σπικάζ:  Νέα επικίνδυνη αποστολή για τους Top Agents Playmobil.  Γίνε ο απόλυτος 
κατάσκοπος με το όχημα της Spy Team και τα σούπερ gadget του.  
-Προσοχή.  Μας επιτίθεται το rajorcopter.
Η  δράση  συνεχίζεται  στο  σκοτάδι  με  απίθανα  UV εφέ.   Αχτύπητοι  top agents 
Playmobil.
ΣΕΤ  ΜΕ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,  CD ΜΕ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 
ΤΡΕΝΑΚΙ
Σπικάζ:  Τα Χριστούγεννα έφτασαν και εμείς σας προσφέρουμε μια μεγάλη ευκαιρία 
να αποκτήσετε  δύο παραμύθια  χριστουγεννιάτικα  μαζί  με ένα  cd που περιέχει  τα 
ωραιότερα  χριστουγεννιάτικα  και  πρωτοχρονιάτικα  τραγούδια.   Απόκτησε  και  το 
κλασικό τρενάκι.  Συναρμολόγησέ το, στήσε τις ράγες του, τοποθέτησέ το σε αυτές 
και  απόλαυσε  μαζί  του  μοναδικά  και  γοητευτικά  ταξίδια.   Αποκτήστε  όλα  τα 
παραπάνω, δηλαδή δύο παραμύθια χριστουγεννιάτικα, ένα  cd με χριστουγεννιάτικα 
και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια και το κλασικό τρενάκι μόνο στην εκπληκτική τιμή 
των 24ων ευρώ.  Τηλεφωνήστε τώρα στο …  
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ΣΕΤ  ΜΕ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΜΥΔΙΑ,  CD ΜΕ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
Σπικάζ:  Τα Χριστούγεννα έφτασαν και εμείς για πρώτη φορά σας προσφέρουμε μία 
μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσετε δύο παραμύθια, το Πνεύμα των Χριστουγέννων και 
το  Κοριτσάκι  με  τα  Σπίρτα,  το  βιβλίο  Κάλαντα  αγαπημένα.   Κάλαντα, 
δραστηριότητες,  παραδόσεις.   Μαζί  με  ένα  cd που  περιέχει  τα  ωραιότερα 
χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια.  Η προσφορά μας δεν τελειώνει 
εδώ.  Αποκτήστε  και  το  εκπαιδευτικό  μαγειρικό  βαλιτσάκι  
Cooking Playing Set, 26 τεμαχίων για να εκπαιδευτείτε στην κουζίνα και την σωστή 
διατροφή.  Αποκτήστε όλα τα παραπάνω, δηλαδή δύο παραμύθια χριστουγεννιάτικα, 
ένα βιβλίο με τα αγαπημένα κάλαντα και τις δραστηριότητες των Χριστουγέννων. 
Ένα  cd με  χριστουγεννιάτικα  τραγούδια  καθώς  και  το  εκπαιδευτικό  μαγειρικό 
βαλιτσάκι  Cooking Playing Set μόνο  στην  εκπληκτική  τιμή  των  22  ευρώ. 
Τηλεφωνήστε τώρα στο …  
ΣΕΤ  ΜΕ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,  CD ΜΕ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓ ΓΚΑΡΑΖ
Σπικάζ:   Αποκτήστε  το  εκπαιδευτικό  επιτραπέζιο  πάρκινγκ  γκαράζ  για  να 
εκπαιδευτείτε σωστά στην κυκλοφοριακή αγωγή μέσα από την ψυχαγωγία.  Σήματα, 
δρόμοι, προτεραιότητες, αυτοκίνητα, σωστή κυκλοφορία.  Αποκτήστε δύο παραμύθια 
χριστουγεννιάτικα.  Ένα βιβλίο με τα τρίγωνα κάλαντα και τις δραστηριότητες, ένα 
cd με  χριστουγεννιάτικα  και  πρωτοχρονιάτικα  τραγούδια  και  το  εκπληκτικό 
επιτραπέζιο  πάρκινγκ  γκαράζ  μόνο  στην  εκπληκτική  τιμή  των  22  ευρώ. 
Τηλεφωνείστε τώρα στο …
Παιχνίδια και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης που δεν περιγράφονται:
-Έγχρωμη ηλεκτρονική κονσόλα isports
-Σετ ζωγραφικής ο έξυπνος ζωγράφος
-Επιτραπέζια παιχνίδια Pizza Express, Τρελές Πτήσεις, Pop Stars
Επισυνάπτεται  draft με τις διαφημίσεις και τα μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης 
του τηλεοπτικού σταθμού από τις 7-22.  

Πρόκειται περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες προβλήθηκαν κατά την 
12.12.2013, 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 παιδικά παιχνίδια 
μάρκας  NERF, τα οποία είναι όπλα διαφόρων τύπων με βλήματα από αφρολέξ σε 
σχήμα  σφαίρας,  παρά  την  απαγόρευση  του  Νόμου  προς  διαφήμιση  πολεμικών 
παιχνιδιών.  Επιπλέον,  Ο  τηλεοπτικός  σταθμός  κατά  την  ως  άνω  ημερομηνία 
προέβαλλε  διαφημίσεις  από  16:00  έως  17:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  41 
δευτερολέπτων,  από  17:00  έως  18:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  25 
δευτερολέπτων, από  18:00  έως  19:00  ώρας διαρκείας  13  λεπτών  και  26 
δευτερολέπτων,  από  20:00  έως  21:00  ώρας διαρκείας  17  λεπτών  και  33 
δευτερολέπτων  και  από  21:00  έως  22:00  ώρας διαρκείας  12  λεπτών  και  2 
δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για τις εν 
λόγω εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό η  διοικητική 
κύρωση του προστίμου. 
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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,  11/19.1.2015  διάφορες  κυρώσεις 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 20.000 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 
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  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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