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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 187/2.6.2014
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Ιουνίου 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,
Άρης Σταθάκης.
Iστορικό-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 13η Μαΐου 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.
II. 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.
III. 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%.
IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και ε΄ του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο σε
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει
τις από αυτό προβλεπόμενες 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 ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
NICKELODEON (πρώην LOCAL TV) Νομού Αττικής, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω
τηλεοπτικός σταθμός, ροής προγράμματος που προβλήθηκε κατά την 1.12.2013, από
ώρας 07:00 έως 22:00, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Διαπιστώθηκε μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών καθ’ όλη την διάρκεια
του ελέγχου, δηλαδή από της 07:00 έως της 22:00 ώρας. Ειδικότερα προβλήθηκαν τα
κάτωθι παιδικά παιχνίδια:
«Novistars»
Σπηκάζ: Οι Novistars ήρθαν στην γη και στο nickelodeon.gr. Μπες και γνώρισε τις
εξωγήινες Novistars. Alie Lectric! Φωτίζω την γη! Unα Verse! Γκλιτεράτη πολύ! Ari
Roma! Τσίχλα φοβερή! Mae Talic! Μιλάω πολύ! Δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό
και μια Novistars μπορεί να γίνει δική σου. Νέες, εξωγήινες Novistars. Τι γη-ίνεται
εδώ;
Στην 2η βερσιόν, ηθοποιοί ντυμένες novistars (εξωγήινες κούκλες-τραγουδίστριες),
εκτελούν βιντεοκλίπ των Novistars όπου μέσω του τραγουδιού με αγγλικό στίχο
περιγράφονται συνοπτικά οι ιδιότητες κάθε φιγούρας Νovistars. Σε όλη την διάρκεια
της διαφήμισης αναγράφεται η ομώνυμη ιστοσελίδα novistars.com και το λογότυπο
του παιχνιδιού, Novistars.
«Maisto Fresh Metal»
Σπηκάζ: Νέα αφίσα Maisto Fresh Metal! Κάνε την δική σου συλλογή με τα νέα,
απίθανα μοντέλα Fresh Metal. Βγάλε φωτογραφία την συλλογή σου και πάρε μέρος
στην κλήρωση για να είσαι εσύ ο τυχερός που θα δεις ζωντανά τον αγώνα της
Φόρμουλα 1 στη Μόντζα! Εσύ είσαι ο πρωταθλητής! Ξεκίνα σήμερα!
«Barbie»
Σπηκάζ: (Τζάμπο!) Στην νέα ταινία της Barbie, Μαριπόζα και η Νεραϊδένια
Πριγκίπισσα, η Barbie Μαριπόζα είναι νεράιδα! Μαθαίνει στην Κατάνια να πετάει!
Ναι! Τα κατάφεραν! Απίθανη μεταμόρφωση. Με τεράστια φτερά! Νέα Barbie
Μαριπόζα και Κατάνια Νεραϊδένια Πριγκίπισσα! (Βρες ακόμα περισσότερα προϊόντα
Barbie Μαριπόζα, στα Τζάμπο! Και είμαστε παντού!)
Σπηκάζ: Κορίτσια! Στο Barbie.gr, ήρθε η Barbie Μαγικές Ανταύγειες! Βρέξε τα
μαλλιά τη, διάλεξε χρώμα και κάνε τις πιο χρωματιστές ανταύγειες! Απίθανα
χτενίσματα, αμέτρητοι συνδυασμοί Νέα Barbie Μαγικές Ανταύγειες, στο Barbie.gr
Σπηκάζ: Κορίτσια! Ανακαλύψτε την ντουλάπα της Barbie, γεμάτη μοδάτα αξεσουάρ,
παπούτσια, τσάντες και ρούχα για λαμπερές εμφανίσεις. Βρείτε την απίθανη ντουλάπα
της Barbie στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
Σπηκάζ: Κορίτσια! Ανακαλύψτε την ντουλάπα της Barbie, γεμάτη μοδάτα αξεσουάρ,
παπούτσια, τσάντες και ρούχα για λαμπερές εμφανίσεις. Μάθε τα πάντα για την
ντουλάπα της Barbie στο Barbie.gr.
Σπηκάζ: (Τζάμπο) Ουάου! Μάθε να μαγειρεύεις με την νέα, μεγάλη κουζίνα της
Barbie. Έχει τα πάντα! Πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, εστίες, νεροχύτη και φούρνο.
Εσύ με ποιον θα μάθεις να μαγειρεύεις; Νέα Μεγάλη Κουζίνα της Barbie. Ξεκίνα από
αύριο! (Και είμαστε παντού)
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Σπηκάζ: Από την νέα ταινία της Barbie, ήρθε το Νεραϊδοκαστράκι! Μεταμόρφωσε το
πριγκιπικό δωμάτιο σε νεραϊδένιο! Και καθρέφτης που αλλάζει μαγικά. Ζήσε την
μαγεία της ταινίας στο νέο Barbie Νεραϊδοκαστράκι.
Σπηκάζ: Κορίτσια! Νέο απίθανο τροχόσπιτο Barbie! Είναι τεράστιο! Γίνεται και
αυτοκίνητο! Και τρέιλερ για άλογα! Ανοίγει και είναι γεμάτο απίθανες εκπλήξεις. Βρες
πρώτη το νέο τροχόσπιτο της Barbie στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα
παιχνιδάδικα!
Σπηκάζ: Από την νέα ταινία της Barbie, ήρθε το πιο νεραϊδένιο παλάτι. Είναι
τεράστιο! Η Μαριπόζα πετάει στον αέρα. Η Κατάνια ετοιμάζεται για τον χορό.
Κατεβαίνει με το ασανσέρ. Και πίνει τσάι με την Μαριπόζα. Βρες το πιο νεραϊδένιο
παλάτι. Από την νέα ταινία της Barbie, στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα
παιχνιδάδικα!
Σπηκάζ: Κορίτσια! Στο Barbie.gr, η Barbie κάνει πάρτι στο σπίτι της! Μαγειρεύει
στην κουζίνα. Δείπνο στο σαλόνι! Και διασκεδάζει με τις φίλες της, στην αυλή! Το σπίτι
της γίνεται και διώροφο. Σπίτι και έπιπλα Barbie, στο Barbie.gr.
Σπηκάζ: Τζάμπο! Θέλεις να γίνεις σαν την Barbie; Δασκάλα ρυθμικής γυμναστικής!
Μαθαίνει την Τζέσι απίθανες φιγούρες! Ή δύτης, για να ανακαλύπτεις τους θησαυρούς
του βυθού; Βρες ακόμα περισσότερα επαγγέλματα της Barbie, στα Τζάμπο! Και είμαστε
παντού!
«Το βαλιτσάκι της Minnie»
Σπηκάζ: Minnie. Κορίτσια, ήρθε το βαλιτσάκι της μόδας! Διάλεξε φορεματάκια και
παπουτσάκια για την δική σου Minnie. Μοναδικές εμφανίσεις. Το παίρνεις μαζί σου.
Πάμε βόλτα, με το βαλιτσάκι της Minnie, στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα
παιχνιδάδικα!
«Lalaloopsy Silly Hair»
Σπηκάζ: Στα καταστήματα Μουστάκας. Lalaloopsy Silly Hair, με μαλλάκια ζωηρά,
που λυγίζουν σαν τρελά, ίσια και κυματιστά. Νέες Lalaloopsy Silly Hair. Οι πιο
τρελομαλλούσες Lalaloopsy σου! Στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα
παιχνιδάδικα!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Τώρα και στο lalaloopsy.gr. Μπες, διάλεξε μίνι lalaloopsy, τοποθέτησέ τες
σωστά στα δωμάτια και ταξίδεψε στο φανταστικό δεντρόσπιτο μίνι lalaloopsy με ένα
κλικ.
«Cicciobello Πυρετούλι»
Σπηκάζ: Αχ, έχει πυρετό. Μπες στο pyretouli.gr. Τύπωσε και ζωγράφισε υπέροχες
χρωμοσελίδες. Δώσε του σιροπάκι, καν του ενεσούλα και ο πυρετός, έπεσε. Cicciobello
Πυρετούλη, σε αγαπώ!
«Εστιατόριο Τραγανός Κάβουρας-Μπομπ Σφουγγαράκης»
Σπηκάζ: Τζάμπο! Είμαι ο Μπομπ Σφουγγαράκης. Κοίτα! Ο Τραγανός Κάβουρας, το
εστιατόριο που δουλεύω! Με τους φίλους μου τον Πάτρικ και τον Καλαμάρη. Είμαστε
όλοι, και ο Καβούρης. Παίξε μαζί μας στο εστιατόριο. Έχει φώτα, έχει ήχους, δοκίμασε
καβουροπάτη. Το εστιατόριο Τραγανός Κάβουρας, στο δωμάτιό σου! Και είμαστε
παντού!
Σπηκάζ: Είμαι ο Μπομπ Σφουγγαράκης. Κοίτα! Ο Τραγανός Κάβουρας, το εστιατόριο
που δουλεύω! Με τους φίλους μου τον Πάτρικ και τον Καλαμάρη. Είμαστε όλοι, και ο
Καβούρης. Παίξε μαζί μας στο εστιατόριο. Έχει φώτα, έχει ήχους, δοκίμασε
καβουροπάτη. Το εστιατόριο Τραγανός Κάβουρας, στο δωμάτιό σου! Παιχνίδια
Μουστάκας! Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
«Monster High» Σπηκάζ: Τζάμπο! Από την νέα ταινία Monster High-Δεκατρείς Ευχές,
ήρθαν οι νέες μαθήτριες, Τζίτζι και Τουίλα. Μαζί τους, η Λαγκούνα, η Χαολίν, η
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Ντρακουλόρα, η Φράνκι και η Κλοντίν. Νέες Monster High-Δεκατρείς Ευχές.
Περισσότερα κουλ προϊόντα Monster High, σε περιμένουν στα Τζάμπο. Και είμαστε
παντού!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Από την νέα ταινία Monster High-Δεκατρείς Ευχές, ήρθαν οι νέες μαθήτριες,
Τζίτζι και Τουίλα. Μαζί τους, η Λαγκούνα, η Χαολίν, η Ντρακουλόρα, η Φράνκι και η
Κλοντίν. Νέες Monster High-Δεκατρείς Ευχές, στο monsterhigh.gr.
3η βερσιόν
Σπηκάζ: Monster High! Οι μαθήτριες του σχολείου, ζωντανεύουν! Η Φράνκι, στο
πάρτι ηλεκτρίζει. Η Κλοντίν, στην πανσέληνο γρυλίζει. Και η Σπέκτρα, στο σκοτάδι
λαμπυρίζει. Νέες Monster High με φώτα και ήχους. Βρες τες πρώτη στα καταστήματα
Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
«Baby Alive»
Σπηκάζ: Γνώρισε την οικογένεια Baby Alive. Baby Alive! Περπατώ και μιλώ. Αυτό το
μωρό, μαθαίνει να περπατάει και να μιλάει. Baby Alive! Αληθινές εκπλήξεις. Φρόντισε
το πιο γλυκό μωρό. Baby Alive. Τρώω παγωτάκι. Η οικογένεια Baby Alive, στα
καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
«Κεραυνός Μακουίν»
Σπηκάζ: Από την ταινία «Αυτοκίνητα», ήρθε ο τεράστιος Κεραυνός Μακουίν. Ξεκίνα
τον αγώνα, στροφή, στάση για καύσιμα. Πάμε ξανά. Ναι! Βρες τον τεράστιο Κεραυνό
Μακουίν στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
«Στρουμφάκια»
Σπηκάζ: Έλα και εσύ στο μαγικό στρουμφοχωριό στα παιχνιδάδικα Μουστάκας. Η
Στρουμφίτα! Το απίθανο μανιταρόσπιτό της ψήνει λαχταριστά κεκάκια για όλα τα
στρουμφάκια. Να και ο μπάρμπα Στρουμφ. Παρατηρεί τα άστρα και κάνει τα
στρουμφοπειράματά του! Νέα μαγικά μανιταρόσπιτα και φανταστικές
στρουμφοφιγούρες. Αυτό θα πει στρουμφόκοσμος! Στα καταστήματα Μουστάκας.
«Chichilove»
Σπηκάζ: Κορίτσια! Ήρθαν τα Chichilove, οι μοδάτες τσάντες με τα σκυλάκια. Είναι
υπέροχες! Ανακαλύψτε τες μια-μια και πάρτε τες μαζί σας παντού. Chichilove, για
ουάου εμφανίσεις τρέντυ, κάζουαλ και διάσημοι ροκ σταρ. Chichilove, κορίτσια. Είναι
μόδα!
«Αεροπλάνα»
Σπηκάζ: Τζάμπο! Από την νέα ταινία Αεροπλάνα της Ντίσνεϋ: παγκόσμιο πρωτάθλημα
αεροπλάνων. Ντάστυ, ενάντια στο Ριπ Σλίγκερ. Μια μεγάλη μάχη στον αέρα. Μαζί τους
και ο Ελ Τσου. Βρες όλους τους ήρωες της ταινίας, στα Τζάμπο. Και είμαστε παντού!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Από την ταινία Αεροπλάνα, ο ιπτάμενος Ντάστυ, τηλεκατευθυνόμενος! Στρίψε,
στρίψε πάλι, επιτάχυνε! Κράτα το πηδάλιο, ακολουθεί ο θρύλος Ελ Τζουπακάμπρα και
ο πονηρός Ρίσπρινγκερ. Ετοιμάσου! Οδήγησέ το και απογείωσέ τον. Ανέβα ψηλά.
Κοίτα πώς πετάει! Βρες τα στο Disney.gr. Flying Dusty από την Τίκι Toys. Ο μόνος
που πετάει.
3η βερσιόν
Σπηκάζ: Από την ταινία Αεροπλάνα, ήρθε ο ιπτάμενος Ντάστυ! Βαλε τα φτερά και
φύγαμε! Κινείται όπως εσύ! Πάμε δεξιά, και αριστερά! Κάνε, ό, τι κάνω. Πρόσεχε!
Πέρνα από το τούνελ! Βρείτε τον τηλεκατευθυνόμενο Ντάστυ, στα καταστήματα
Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
4η βερσιόν
Σπηκάζ: Από την ταινία Αεροπλάνα, ήρθε ο ιπτάμενος Ντάστυ! Βαλε τα φτερά και
φύγαμε! Κινείται όπως εσύ! Πάμε δεξιά, και αριστερά! Κάνε, ό, τι κάνω. Πρόσεχε!
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Πέρνα από το τούνελ! Ξεκίνα τα ταξίδι με τον τηλεκατευθυνόμενο Ντάστυ. Στο
Disney.gr.
«Nenuco Μαμ Πιπί»
Σπηκάζ: Nenuco Μαμ Πιπί. Η Νενούκο, πεινάει! Φτιάξε της να φάει! Στο μίξερ βάλε
το φαγητάκι και τάισέ την με το κουταλάκι. Τελείωσε το φαγητό; Βάλτην πάνω στο γιογιο. Nenuco Μαμ Πιπί.
«Nenuco Καρεκλάκι Φαγητού»
Σπηκάζ: Nenuco Καρεκλάκι Φαγητού. Τάισέ την με το κουταλάκι, σαν αληθινό
μωράκι. Νενούκο μπανιερό. Βάλτ’ ην τώρα στο μπανάκι και έχεις καθαρό μωράκι.
Νενούκο μπανιερό και καρεκλάκι φαγητού.
«Hotwheels Ballistics»
Σπηκάζ: (Τζάμπο!) Hotwheels Ballistics, στο hotwheels.gr. Βάλε τα αυτοκίνητα έτοιμα
για μάχη. Με νέο, ντελούξ εκτοξευτή και κινούμενο στόχο. Σημάδεψε με την δέσμη
φωτός. Ασταμάτητη εκτόξευση. Νέος ντελούξ εκτοξευτής, των Ballistics. Τολμάς να τα
ανοίξεις; (Και είμαστε παντού!)
«Ο Μπαλόνης»
Σπηκάζ: Ο Μπαλόνης πάει Μουστάκα! Ρίχνεις το ζάρι, το πιέζεις από εδώ, το πιέζεις
από εκεί, πρόσεξε, θα σκάσει! Όχι! Έσκασε! Επιτραπέζιο, Μπαλόνης! Τα καλύτερα
παιχνιδάδικα!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Επιτραπέζιο, Μπαλόνης! Ρίχνεις το ζάρι, το πιέζεις από εδώ, το πιέζεις από
εκεί, πρόσεξε, θα σκάσει! Όχι! Έσκασε! Επιτραπέζιο, Μπαλόνης!
«Max Steel»
Σπηκάζ: Τζάμπο! Ο Max Steel ενάντια στον Ντρε. Let’s go turbo! Φύγαμε! Τούρμπο
περιστροφή, μάχη σώμα με σώμα, βγάλε τους όλους νοκ-άουτ. Go turbo! Στο
Maxsteel.gr. Και είμαστε παντού!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Στο Maxsteel.gr. Ήρθαν οι νέες φιγούρες Max Steel! Εκτόξευσε τον δίσκο.
Ουάου! Μπούμερανγκ! Και τούρμπο δυνάμεις! Πρόσεχε τον Ντρε! Go turbo! Βρείτε τις
νέες φιγούρες Max Steel, (στα καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!)
3η βερσιόν
Σπηκάζ: Στο Maxsteel.gr. Ετοιμάσου για τούρμπο μάχη! Ο Max Steel ενάντια στον
Ντρε! Let’s go turbo. Φύγαμε! Τούρμπο περιστροφή. Γίνε ο καλύτερος, μάχη σώμα με
σώμα βγάλε τους όλους νοκ-άουτ. Let’s go turbo. Στο Maxsteel.gr.
4η βερσιόν
Σπηκάζ: Maxsteel, νέος διαγωνισμός στο nickelodeon.gr. Μπες στο site και μπορεί να
κερδίσεις φιγούρες Max Steel Τurbo Batler. Είναι ώρα για δράση. Μέσα στην Αρένα
του Maxsteel υπάρχουν 3 τρόποι να νικήσεις. Διάρκεια: όταν η σβούρα σου γυρίζει
μέχρι τέλους. Νοκ-άουτ: όταν πετάς την σβούρα του αντιπάλου σου έξω από την Αρένα.
Και εκτόξευση: όταν η φιγούρα του αντιπάλου σου φεύγει από την βάση της. Ελάτε
στην Αρένα του Maxsteel. Απίστευτος Maxsteel διαγωνισμός στο nickelodeon.gr.
5η βερσιόν
Σπηκάζ: Maxsteel, νέος διαγωνισμός στο nickelodeon.gr. Μπες στο site και μπορεί να
κερδίσεις φιγούρες Max Steel Τurbo Batler. Δείτε όλη την Τurbo Batler συλλογή. 2
μεγάλες ομάδες για την πιο ανίκητη συλλογή. Φιγούρες Maxsteel έτοιμες για μάχη με
όλους τους σούπερ ήρωες. Και ντελούξ φιγούρες που είναι μεγαλύτερες και έχουν φως.
Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις την δική σου σβούρα. Βγάζεις την φιγούρα από την βάση
και την προσαρμόζεις σε μια άλλη βάση. Απίστευτος Maxsteel διαγωνισμός στο
nickelodeon.gr.
«Το πουλάκι Τσίου»
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Σπηκάζ: Ανακάλυψε το μαγικό κόσμο της μουσικής και του χορού παρέα με το πουλάκι
Τσίου. Ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να μάθεις να χορεύεις και να τραγουδάς. Μόνο
από τα Friendlies.
«Παιχνιδιάρικο Πάρκο»
Σπηκάζ: Παιχνιδιάρικο Πάρκο με ζωάκια τοσοδάκια που κινούνται! Χτένισε το
λαγουδάκι, τάισε την Ζόι και θα κοιμηθούν με χαρά. Παιχνιδιάρικο Πάρκο με το
συλλεκτικό σκατζοχοιράκι Ράσελ. Από την σειρά! Πόσο μεγάλη είναι η δική σου
συλλογή;
«Magic Jinn»
Σπηκάζ: Ό, τι και αν σκεφτείς, το Magic Jinn θα το μαντέψει! Σκεφτείτε ένα ζώο…
Πετάει; Όχι! Είναι άγριο; Ναι! Μια τίγρης! Ουάου! Magic Jinn! Διαβάζει την σκέψη
σου!
«Μπαλοπισίνες Μίκι και Μίνι»
Σπηκάζ: Μπαλοπισίνες Μίκι και Μίνι. Μετά τις αγκαλίτσες, θέλει πολύχρωμες
μπαλίτσες. Να διασκεδάζει, να μαθαίνει και παιχνίδι να χορταίνει. Μπαλοπισίνες Μίκι
και Μίνι.
«Ζωάκια Φιλαράκια»
Σπηκάζ: Μπες στο site zoakiafilarakia.gr και γνώρισε την παιχνιδιάρα γατούλα που
σηκώνεται στα δυο ποδαράκια και κουνάει τις πατούσες της. Διασκέδασε με την Τρίξι
που ποζάρει και κάνει κόλπα με το πατίνι της. Πήγαινε βόλτα με το Γκόγκο το κουτάβι
που περπατάει και κάνε αγκαλιές με την Καντλ, το γελαστό μαϊμουδάκι. Θα σου
κλέψουν την καρδιά.
«Hotwheels Καρχαριάκιας»
Σπηκάζ: Σε περιμένω, αυτοκινητάκι! Hotwheels Καρχαριάκιας! Τρέξε με τα πιο
γρήγορα αυτοκινητάκια. Θα ξεφύγεις από τα σαγόνια του; Θα σε πιάσω, hotwheels!
Βρείτε την νέα πίστα Hotwheels Καρχαριάκιας, στα καταστήματα Μουστάκας. Τα
καλύτερα παιχνιδάδικα!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Στο Hotwheels.gr. Hotwheels Καρχαριάκιας. Τρέξε με τα πιο γρήγορα
αυτοκινητάκια. Θα ξεφύγεις από τα σαγόνια του; Θα σε πιάσω, hotwheels! Hotwheels
Καρχαριάκιας, στο Hotwheels.gr. Εσύ, θα του ξεφύγεις;
3η βερσιόν
Σπηκάζ: Hotwheels Καρχαριάκιας. Τρέξε με τα πιο γρήγορα αυτοκινητάκια. Θα
ξεφύγεις από τα σαγόνια του; Θα σε πιάσω, hotwheels! Βρείτε την νέα πίστα
Hotwheels Καρχαριάκιας, στα καταστηματα Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
4η βερσιόν
Σπηκάζ: Στο Hotwheels.gr. Είσαι έτοιμος για hotwheels δράση; Τρέξε με αυτοκίνητα.
Πέταξε με αεροπλάνα. Και διάλυσε τα πάντα με τα Hotwheels Monster Jam. Με τα
Hotwheels πας παντού, μόνο στο Hotwheels.gr.
5η βερσιόν
Σπηκάζ: Νέα πρόκληση Hotwheels. Η κίτρινη ομάδα κάνει τα πιο απίστευτα άλματα.
Τώρα, είναι η σειρά σου. Ξεκίνα τον αγώνα. Κάνε το μεγαλύτερο άλμα και βγες
νικητής. Στο Hotwheels.gr. Και τώρα, πίστα Hotwheels Angry Birds.
6η βερσιόν
Σπηκάζ: Μπες στο Hotwheels.gr και δες το Hotwheels Δεινοσαυράκια. Σε έπιασε!
Σημάδεψε σωστά! Τον νίκησες! Hotwheels Δεινοσαυράκιας, στο Hotwheels.gr.
7η βερσιόν
Σπηκάζ: Τζάμπο! Τρέξε να γλιτώσεις από τον Δράκο των Hotwheels! Εκτοξεύει
φλόγες! Άλλαξε διαδρομή! Ωχ, σε έπιασε! Κάνε επίθεση, και νίκησε τον δράκο. Νέα,
σούπερ περιπέτεια στην νέα πίστα, ο Δράκος των Hotwheels. Και είμαστε παντού!
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«Playmobile»
Σπηκάζ: Μπες στο nickelodeon.gr και λάβε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό μας για να
κερδίσεις το αχτύπητο Φρούριο Άγριας Δύσης Playmobile. Για ατελείωτη δράση και
περιπέτεια, μπες στο nickelodeon.gr και γίνε εσύ ο νικητής.
Σπηκάζ: Νέο DVD Playmobile. Γεμάτο δράση. Με τις ταινίες western και top agents
στα ελληνικά! Διασκέδαση με απίθανες παρουσιάσεις των προϊόντων και περιπέτεια με
επικίνδυνες αποστολές της spy team εναντίον mega master. Νέο DVD Playmobile.
Σπηκάζ: Τώρα τα παιδιά παρέα με τα αγαπημένα τους Playmobile, μπορούν να δώσουν
χαρά και ελπίδα σε δεκάδες άλλα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η παραμυθένια
βασίλισσα και ο γενναίος ιππότης Playmobile play and give γίνονται σύμβολα αγάπης
και αφιερώνονται στα παιδιά του συλλόγου Ελπίδα. Μαζί τους παίζουμε και βοηθάμε
στη δημιουργία της τράπεζας εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Οι 2 συλλεκτικές
φιγούρες Playmobile play and give δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την Ελλάδα και
βρίσκονται ήδη σε όλα τα καταστήματα παιχνιδιών.
«Monsuno»
Σπηκάζ: Μπες στο nickelodeon.gr και βρες τους μαχητές monsuno compat chaos. Ο
Λοκ ενάντια στο χέρι του πεπρωμένου και τον Τουίνστινγκ της Eclipse. Η αναρχική
ομάδα «Σιδερένια Αντίσταση» εξαπέλυσε το χάος με τον Βάις Γκρι, τον Τουρμπάιν και
τον Χ100. Globlade-υπερηχητική κραυγή, σέλσοτ-σεισμική δόνηση, neo quick forceσάρωσε την αναμέτρηση. Μonsuno Compat Chaos. Μάζεψε πάνω από 100 μαχητές.
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Τζάμπο! Μonsuno compat chaos, στα Τζάμπο! Ο Λοκ ενάντια στο χέρι του
πεπρωμένου και τον Ντεμίς της Eclipse. Η αναρχική ομάδα «Σιδερένια Αντίσταση»
εξαπέλυσε την καταστροφή με τον Βάις Γκρι, τον Τουρμπάιν και τον Χ100.
Mysticblade-λάμψη μέδουσας, boost-αόρατο χτύπημα, neo quick force-σάρωσε την
αναμέτρηση. Μonsuno Compat Chaos. Μάζεψε πάνω από 100 μαχητές. Τζάμπο!
3η βερσιόν
Σπηκάζ: Μπες στον διαγωνισμό του nickelodeon.gr και ανακάλυψε το monsuno
compat chaos. Η μονομαχία, ξεκίνησε στην ηλεκτρονική αρένα με φώτα, ήχους, και
αποκλειστικό πυρήνα! Μπες στην αρένα για σύγκρουση εκτός ορίων. Εκτόξευση,
περιστροφή, μονομαχία! Δήλωσε συμμετοχή στο nickelodeon.gr και κέρδισε 12 Αρένες
και σετ πυρήνων για ατελείωτες μονομαχίες.
4η βερσιόν
Σπηκάζ: Στα καταστήματα Μουστάκας: monsuno compat chaos. Ετοιμάσου για την
απόλυτη μάχη, μόνο στην νέα ηλεκτρονική αρένα μονομαχίας monsuno με ήχους, φώτα
και αποκλειστικό πυρήνα! Ο Μystic Blade και ο Νeo quick force σαρώνουν στην
αναμέτρηση. Εσύ; Ισχυρότεροι μαχητές, περισσότερη δράση, σύγκρουση πέρα από κάθε
όριο. Γίνε ο καλύτερος μαχητής monsuno, μόνο στην νέα ηλεκτρονική αρένα monsuno
compat chaos! Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
«Gormiti»
Σπηκάζ: Στο nickelodeon.gr. Μοναδικοί ήρωες ζωντανεύουν. Οι Gormiti
Morphogenesis. 37 πανίσχυροι ήρωες, μεταμορφώνονται με ατελείωτους
συνδυασμούς. Γίνε εσύ ο δημιουργός των Gormiti και πολέμησε με σύμμαχο την φύση
ενάντια στην φωτιά και το σκότος. Ζήσε την δράση στο ηφαίστειο του Μάγμιον με εφέ
λάβας και μάζεψε όλη την συλλογή των μαγικών αυγών. Η δύναμη των Gormiti, είναι
μαζί σου.
Σπηκάζ: H εισβολή ξεκίνησε! Gormiti Morphogenesis. Συνδύασε τους ήρωες και δώσε
ζωή στο υπέρτατο Gorgolem. Ανίκητος! Gormiti Morphogenesis. Ο δημιουργός των
Gormiti, είσαι εσύ! Και είμαστε παντού!

7

: 2-95

«Lego 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.
«Lego Starwars»
Σπηκάζ: Lego.com/starwars. Μάθε όλα τα μυστικά της δύναμης και της σκοτεινής
πλευράς της. Φτιαξε 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 καιμάθε όλη την
ιστορία των θρύλων του chima. Lego.com/starwars. Η δύναμη θα είναι πάντα μαζί
σου.
«Σοκολατομηχανή»
Σπηκάζ: Ας μαγειρέψουμε! Σοκολατομηχανή! Η σοκολάτα λιώνει, απόλαυση στάζει,
στο καλούπι γλιστρά, γυρίζει γλυκά, τύλιξέ την, με μιας δοκίμασέ την. Φτιάξε και εσύ
απίθανα σοκολατάκια. Σοκολατομηχανή!
«Orbeez Beauty Spa»
Σπηκάζ: Orbeez Beauty Spa! (Στον Μουστάκα!) Βύθισε τα πόδια σου στις πολύχρωμες
μπίλιες για απόλυτη χαλάρωση. Μαλάκωσε τα χέρια σου και νιώσε την μαγεία του! (Τα
καλύτερα παιχνιδάδικα!)
«Chatty Πιγκουίνος»
Σπηκάζ: Με λένε Chatty και αναγνωρίζω την φωνή σου. Ρώτα με ό, τι θες. Είμαι
ρολόι, ξυπνητήρι, προβλέπω το μέλλον, λέω ανέκδοτα, παίζω κουίζ γνώσεων, κρυφτό,
κυνηγητό.
«Αngry Βirds-Star Wars»
Σπηκάζ: Νέα Αngry Βirds-Star Wars. Τα Αngry Βirds είναι έτοιμα για την νέα τους
αποστολή. Εκτόξευσέ τα! Και διάλυσε τον Νταρθ Βέιντερ! Προσοχή όμως. Η Σκοτεινή
Πλευρά μπορεί να γεννηθεί ξανά. Αngry Βirds-Star Wars, η επιστροφή του Νταρθ
Βέιντερ.
«Αngry Βirds-Star Wars Telepods»
Σπηκάζ: Νέα Αngry Βirds-Star Wars Telepods. Οι αγαπημένοι σου χαρακτήρες σε νέα,
συναρπαστική αποστολή. Τώρα, μπορείς να τους τηλεμεταφέρεις ψηφιακά και να ζήσεις
την δράση στον δικό τους κόσμο. Αngry Βirds-Star Wars Telepods. Τηλεμεταφορά σε
άλλη διάσταση.
«Αngry Βirds-Go Jenga!»
Σπηκάζ: Ήρθαν τα Αngry Βirds -Go Jenga με αγώνα ταχύτητας go karts. Αngry Βirds
-Go Jenga, πειρατικό καράβι. Go!
Τransformersrobots.gr
Σπηκάζ: Μπες στο site transformersrobots.gr και μάθε τα πάντα για τα νέα Beast
Hunters. Γνώρισε τον τρομερό δράκο Predaking με τα τεράστια φτερά και την
φλεγόμενη ανάσα, και τον Optimus Prime με το περιστρεφόμενο κανόνι. Transformers
Beast Hunter. Ποιος θα είναι ο νικητής;
«Beybladebattles.gr»
Σπηκάζ: Beybladebattles.gr. Μπες στο site, κατέβασε την νέα αφίσα και γνώρισε την
ολοκαίνουργια σειρά shogun steel. Σβούρες, αρένα και bey warrior μαχητές για
εκρηκτικές αναμετρήσεις σώμα με σώμα. Οι μάχες συνεχίζονται στο
Beybladebattles.gr. Μπες και κατέβασε την νέα αφίσα.
«DinoFroz»
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Σπηκάζ: Μπες στο nickelodeon.gr γιατί η προϊστορική μάχη συνεχίζεται. DinoFroz
Skeleforce. Κάνε την ανασκαφή και ανακάλυψε το μυστικό όπου κρύβουν τα αυγά
Skeleforce. DinoFroz με τρομερές πανοπλίες. Νέες μονομαχίες spinrock του smilodon,
του gladius και το πανίσχυρο vortex με περιστροφή που εξαφανίζει τον εχθρό. Στο
πλευρό του μαύρου Τ-Rex ζήσε πρώτος την προϊστορική δύναμη των νέων DinoFroz
Skellforce.
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Μπες στον διαγωνισμό του nickelodeon.gr και ανακάλυψε τα DinoFroz
Skeleforce. Βρες το μυστικό που κρύβουν τα αυγά Skeleforce. Νέες τρομερές πανοπλίες
και μονομαχίες spinrock και vortex. Δήλωσε συμμετοχή στο nickelodeon.gr και
κέρδισε 6 πελώριους μαύρους Τ-Rex, 8 αυγά DinoFroz Skellforce και 8 spinrock με
τον smilodon και τον gladius.
«My Little Pony»
Σπηκάζ: Μπες στο site nickelodeon.gr και γνώρισε όλα τα Πόνυ. Έλα στην παρέα της
γλυκιάς pimkie pie, της rainbow dash, της applejack και της μοδάτης rarity. Ετοίμασε
την πριγκίπισσα twilight sparkle για το μεγάλο πάρτι στο κρυστάλλινο πριγκιπικό
παλάτι. Θα είναι όλοι εκεί. Σύλλεξε όλα τα Πόνυ και ανακάλυψε την δύναμη της φιλίας.
«Πίστα Cars Stunt Racers»
Σπηκάζ: Στο Disney.gr Cars Stunt Racers. Το σόου, τώρα ξεκινά. Κίνηση στις 2 ρόδες.
Ανάποδη περιστροφή. Τώρα και στην τεράστια πίστα. Ο Μακουήν τρέχει στις 2 ρόδες.
Ο Φρανσέσκο περιστρέφεται. Απίστευτα κόλπα. Τώρα όλοι μαζί! Νέα πίστα Cars Stunt
Racers, στο Disney.gr.
«Furby»
Σπηκάζ: Μπες στο site του Furby.gr και ανακάλυψε όλα τα νέα τρελούτσικα χρώματα
του Furby. Ο δικός σου Furby τι προσωπικότητα έχει; Τρελούτσικος; Χαδιάρης;
Γκρινιάρης; Κατέβασε την εφαρμογή για ακόμα περισσότερη διασκέδαση και το λεξικό
για να μάθεις φέρμπικα. Furby. Νέα χρώματα, υπέροχες προσωπικότητες.
«Trash Pack-Υπόνομος»
Σπηκάζ: Που συχνάζει η πιο αηδιαστική σκουπιδοπαρέα; Στον πελώριο βρωμουπόνομο Trash Pack στα καταστήματα Μουστάκας. Στόχευσε τον σωλήνα σου,
εκτόξευσε τα μπιχλοπλάσματα και στοίβαξέ τα στην μεριά σου. Και αν τολμάς, πέτυχε
τον στόχο και αμόλα τα μαζεμένα σκουπιδοπλάσματα! Γιατί όποιος σαβουρώσει τα
περισσότερα, καθάρισε! Νέος Υπόνομος Trash Pack. Στα καταστήματα Μουστάκας. Τα
καλύτερα παιχνιδάδικα!
«Χελωνονιντζάκια»
Σπηκάζ: Τζάμπο! Ο Λεονάρντο και η παρέα του, στα Τζάμπο! Με σύμμαχο τον
Metalhead ενάντια στον Shredder και νέους εχθρούς. Με νέες λειτουργίες εκτόξευσης
για πραγματική μάχη. Χελωνονιντζάκια! Ήρθαν για να σκίσουν! Τζάμπο!
2η βερσιόν
Σπηκάζ: Στο nickelodeon.gr, τα Χελωνονιντζάκια επιστρέφουν στην δράση. Ο
Λεονάρντο και η παρέα του! με σύμμαχο τον Metalhead ενάντια στον Shredder, τον
DogPound και τον FishFace. Νέες λειτουργίες εκτόξευσης του Ντόνυ, του Ραφ, του
Λίο και του Μάικ για πραγματική μάχη. Νέα μοναδικά οχήματα και το τρομερό
shellraiser. Χελωνονιντζάκια! Ζήσε την δράση και ανακάλυψε την συλλογή.
«Ben 10 Omniverse»
Σπηκάζ: Τζάμπο! Η νέα, πανίσχυρη σειρά εξωγήινων Ben 10 Omniverse, κατέφθασε
στα Τζάμπο! Πιο δυνατή από ποτέ, με ανεπανάληπτες δυνάμεις και σε μίνι, αήττητες
φιγούρες. Εκτόξευσέ τες στην δράση με το νέο, πανίσχυρο ρολόι Omnitrix Channel.
Ben 10 Omniverse. Τζάμπο!
«Lego Speedos»
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Σπηκάζ: Πρωτάθλημα Lego Speedos στα καταστήματα Μουστάκας. Έλα και εσύ σε ένα
κατάστημα Μουστάκας κάθε Σάββατο, μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου, τράβηξε το
κορδόνι και απελευθέρωσε το speedo σου. Διεκδίκησε μια θέση στους 5 πρωταθλητές
που θα κερδίσουν δώρα Lego, αξίας 500 ευρώ. Ζήσε τους θρύλους του Chima, στα
καταστήματα Μουστάκας. Τα καλύτερα παιχνιδάδικα!
2η βερσιόν
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.
Εταιρία «Jumbo», παιδικά παιχνίδια «Χελωνονιντζάκι Λεονάρντο», εναλλάξ με την
«Νεράιδα Μαριπόζα».
Παιδί: Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη. Φέτος τα Χριστούγεννα θέλω για παρέα τον ήρωα
των ονείρων μου. Το χελωνονιτζάκι Λεονάρντο.
Ξαφνικά εμφανίζεται το παιχνίδι που ζήτησε το παιδί.
Παιδί: Ναι! Σίγουρα ο Λεονάρντο!
Σπηκάζ: Φέτος γράφουμε το γράμμα στον Αϊ Βασίλη και ονειρευόμαστε το δώρο των
Χριστουγέννων με τις μαγικές τζαμποσημαίες αντίστροφης μέτρησης πάνω στα μολύβια
μας!
2η βερσιόν
Παιδί: Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη. Φέτος τα Χριστούγεννα θέλω για παρέα την
νεράιδα Μαριπόζα.
Ξαφνικά εμφανίζεται το παιχνίδι που ζήτησε το παιδί.
Παιδί: Ναι, σίγουρα! Η νεράιδα Μαριπόζα!
Σπηκάζ: Φέτος γράφουμε το γράμμα στον Αη Βασίλη και ονειρευόμαστε το δώρο των
Χριστουγέννων με τις μαγικές τζαμποσημαίες αντίστροφης μέτρησης πάνω στα μολύβια
μας!
Πρόκειται περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες προβλήθηκαν, κατά την
1.12.2013 μεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την υφισταμένη απαγόρευση της
προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος. 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. 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 την
υπ’ αριθμ. 3669/194/5.4.2011 Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώθηκε
στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/48/ΕΚ.
Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία προέβαλλε
διαφημίσεις από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 27 λεπτών και 25 δευτερολέπτων
και από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 24 λεπτών και 12 δευτερολέπτων, από
13:00 έως 14:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 53 δευτερολέπτων, από 14:00 έως
15:00 ώρας διαρκείας 23 λεπτών και 7 δευτερολέπτων, από 15:00 έως 16:00 ώρας
διαρκείας 20 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 18
λεπτών και 23 δευτερολέπτων και από 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών
και 28 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για
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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, 122/28.4.2014 διάφορες κυρώσεις, το εν
λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
NICKELODEON (πρώην LOCAL TV) Νομού Αττικής, 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 ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-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 2α Ιουνίου 2014, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε
κατά την 18η Ιουλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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