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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 208/23.6.2014
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 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.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού MEGA CHANNEL,
ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 27η 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 9 του υπ’ αριθμ. 3/1991 Κανονισμού του ΕΣΡ, κατά το οποίο
απαγορεύεται η διαφήμιση πολεμικών παιχνιδιών.
IV. 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%.
V. 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 ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού
MEGA CHANNEL και της παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω
συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, ροής προγράμματος κατά την 24.11.2013, από ώρας 09:00
έως 14:00, προέκυψαν τα ακόλουθα:
1) Ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την ως άνω ημερομηνία προέβαλλε διαφημίσεις από
12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 54 δευτερολέπτων και από 13:00
έως 14:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 44 δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του
νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
2) Πλέον τούτου, κατά την ως άνω ημερομηνία προβλήθηκαν οι κάτωθι διαφημίσεις:
Κούκλες Barbie από την ταινία Barbie Μαριπόζα & η Νεραϊδένια Πριγκίπισσα
Σπηκάζ: Η νέα ταινία της Barbie Μαριπόζα και η Νεραϊδένια Πριγκίπισσα. Barbie
Μαριπόζα είναι νεράιδα. Μαθαίνει στην Κατάνια να πετάει. Ναι, τα κατάφεραν.
Απίθανη μεταμόρφωση. Με τεράστια φτερά. Νέα Barbie Μαριπόζα και νεραϊδένια
πριγκίπισσα.
Στην αρχή προβάλλεται σε όλη την οθόνη εικόνα από την ιστοσελίδα Barbie.gr. Το
Barbie.gr εμφανίζεται στην κάτω αριστερά και το Barbie Μαριπόζα και η Νεραϊδένια
Πριγκίπισσα εμφανίζεται κάτω δεξιά σε όλη τη διάρκεια της διαφήμισης.
Barbie νεραϊδοκαστράκι
Σπηκάζ: Από τη νέα ταινία της Barbie ήρθε το νεραϊδοκαστράκι. Μεταμόρφωσε το
πριγκιπικό δωμάτιο σε νεραϊδένιο. Ο καθρέφτης που αλλάζει μαγικά. Ζήσε τη
μαγεία της ταινίας στο νέο Barbie νεραϊδοκαστράκι.
(Στην αρχή εμφανίζεται η ιστοσελίδα barbie.gr. Κατά τη διάρκεια της προβολής
αναγράφεται σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης Barbie.gr)
Ντουλάπα της Barbie
Σπηκάζ: Κορίτσια, ανακαλύψτε τη ντουλάπα της Barbie. (Wow). Γεμάτη μοδάτα
αξεσουάρ. Παπούτσια, τσάντες και ρούχα για λαμπερές εμφανίσεις. Μάθε τα πάντα
για τη ντουλάπα της Barbie στο Barbie.gr.
(Στην αρχή εμφανίζεται η ιστοσελίδα barbie.gr. Σταθερά σε όλη τη διαφήμιση
αριστερά στην οθόνη μένει το Barbie.gr.)
Σπίτι και έπιπλα Barbie στο Barbie.gr
Σπηκάζ: Κορίτσια, 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. (στην αρχή εμφανίζεται η
ιστοσελίδα barbie.gr. Καθόλη τη διάρκεια προβολής αναγράφεται σταθερά barbie.gr
στην οθόνη)
Barbie μαγικές ανταύγειες
Σπηκάζ: Κορίτσια, ήρθε η Barbie μαγικές ανταύγειες. Βρέξε τα μαλλιά της, διάλεξε
χρώμα και κάνε τις πιο χρωματιστές ανταύγειες. Απίθανα χτενίσματα. Αμέτρητοι
συνδυασμοί. Νέα Barbie μαγικές ανταύγειες στο Barbie.gr.
Φιγούρες και παιχνίδι Dinofroz
Σπηκάζ: Dinofroz. Ανακάλυψε τους μοναδικούς special edition T-Rex, Trix,
Smilodon, και Kobrax και κάνε δικούς σου όλους τους ήρωες. Πάρε στα χέρια σου
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το Spinrock Vortex, δώσε περιστροφή, εξαπόλυσε επίθεση και εξαφάνισε τον εχθρό.
Στην αιώνια μάχη δράκων και δεινοσαύρων Dinofroz
Αυγά Dinofroz Sceleforce με φιγούρες
Σπηκάζ: Μία τρομερή ανακάλυψη φέρνει στο φως τα αυγά Dinofroz Skeleforce.
Πάρε το σφυρί σου, κάνε την ανασκαφή και δώσε ζωή στη νέα γενιά Dinofroz
Sceleforce με τις τρομερές πανοπλίες. Η αιώνια μάχη δράκων και δεινοσαύρων
ξεκινά από τα Dinofroz αυγά.
Furby Σπηκάζ: Τι χαρακτήρα θα δώσεις στο δικό σου Furby; Τρελούτσικο;
Χαδιάρη; Ή γκρινιάρη; Δώσε στο Furby σου το χαρακτήρα που σου αρέσει. Furby.
Έχει τη δική του προσωπικότητα.
Hot wheels δεινοσαυράκιας
Σπηκάζ: Μπες στο hotwheels.gr και δες τα hotwheels δεινοσαυράκια.
Δεινόσαυρος: Είναι ώρα για φαγητό
Σπηκάζ: Σ’ έπιασε.
Προβάλλεται στην αρχή η ιστοσελίδα hotwheels και αμέσως μετά δεινόσαυρος που
αρπάζει αυτοκίνητο (στο δεξί κάτω μέρος της οθόνης αναγράφεται hotwheels.gr). Στη
συνέχεια προβάλλεται φιγούρα παιχνιδιού δεινόσαυρου (κάτω αριστερά αναγράφεται
hotwheels και πάνω δεξιά «με 15 φράσεις και ήχους στα Ελληνικά!). Σε πίσταπαιχνίδι τα παιδιά οδηγούν ένα αυτοκινητάκι που εκτοξεύεται στο στόμα του
κροκόδειλου.
Σπηκάζ:
Μάντεψε σωστά.
Το νίκησες.
Hotwheels δεινοσαυράκιας στο
hotwheels.gr.
(εμφανίζεται οθόνη υπολογιστή με το παιχνίδι hotwheels
δεινοσαυράκιας και ξανά η ιστοσελίδα hotwheels.)
Δεινόσαυρος: Κανείς δε θα γλιτώσει.
10:00:51
Max Steel Turbo Battlers
Σπηκάζ: Ο Max Steel ενάντια στον Dredd. Go turbo. Φύγαμε. Τούρμπο
περιστροφή. Μάχη σώμα με σώμα. Βγάλτους όλους νοκ άουτ. Σούπερ μάχη με Max
Steel Turbo Battlers.
Φιγούρες BEYWARRIORS SHOGUN STEEL
Σπηκάζ: Νέοι Beywarriors. Κάθε Baywarrior κρύβει έναν μαχητή μέσα του.
Απελευθέρωσέ τον και γίνε ο νέος Beywarrior. Φτιάξε τον δικό σου μαχητή και
ετοίμασέ τον, ρίξτον στην αρένα και βγες νικητής. Επίθεση, άμυνα, αντοχή.
Baywarriors. Γεννημένοι μαχητές.
Φιγούρες Ben 10 Omniverce
Σπηκάζ: Η νέα πανίσχυρη σειρά εξωγήινων Ben 10 omniverce κατεύθασε στη γη.
Πιο δυνατή από ποτέ. Με ανεπανάληπτες δυνάμεις και σε μίνι αήττητες φιγούρες.
Εκτόξευσέ τη στη δράση με το νέο πανίσχυρο ρολόι Omnitrix Channel . Ben 10
omniverce.
Trash Pack η σκουπιδοπαρέα
Ακούγεται: Ήρθε από τη Σκουπιδούπολη η Σκουπιδοπαρέα.
Σπηκάζ: Έφτασαν. Βρες και συ τώρα τα νέα σκουπιδοπλάσματα της μεγάλης οθόνης
και τα νέα περιζήτητα χρωμο βρωμερά φιλαράκια τους που αλλάζουν χρώμα στα
χέρια σου. Νέα μπλε σειρά Trash Pack η σκουπιδοπαρέα. Μάζεψε όλη τη σαβούρα.
2η Version
Trash Pack Υπόνομος
Σπηκάζ:
Πού συχνάζει η σκουπιδοπαρέα Trash Pack;
Στο νέο πελώριο
βρωμοϋπόνομο και στο GP Web Tv. Βάλε στόχο, εκτόξευσε σκουπιδοπλάσματα και
στοίβαξέ τα στη μεριά σου. Γιατί όποιος σαβουρώσει τα περισσότερα καθάρισε.
Νέος υπόνομος Trash Pack.
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3η Version
Πού συχνάζει η πιο αηδιαστική σκουπιδοπαρέα; Στον πελώριο βρωμουπόνομο Trash
Pack. Trash Pack η σκουπιδοπαρέα. Στόχευσε το σωλήνα σου, εκτόξευσε τα
μπιχλοπλάσματα και στοίβαξέ τα στη μεριά σου. Και αν τολμάς πέτυχε το στόχο και
αμόλα τα μαζεμένα σκουπιδοπλάσματα. Γιατί όποιος σαβουρώσει τα περισσότερα
καθάρισε. Νέος υπόνομος Trash Pack. Σαβούρα πελώριων διαστάσεων.
Fur Real Pets
Σπηκάζ: Fur Real ζωάκια φιλαράκια.
-Go Go πάμε μια βόλτα;
Ακούγεται το τραγουδάκι:
Με τον Go Go πάμε βολτίτσες
Fur Real παρέες και αγκαλίτσες
Ένας φίλος παντοτινός
Που μοιάζει τόσο αληθινός
Fur Real ζωάκια-φιλαράκια
Σπηκάζ: Αγαπημένα Fur Real ζωάκια φιλαράκια.
Ακούγεται το τραγουδάκι:
Η Νταίζη είναι πάντα όλο εκπλήξεις.
Χαδιάρα, γλυκιά και παιχνιδιάρα.
Μοιάζει αληθινή, είναι σαν πραγματική.
Κοριτσάκι: Νταίζη παιχν9ιδιάρικη γατούλα. Θα σου κλέψει την καρδιά.
Fur Real κουτάβι Trixie που κάνει πατίνι
Κοριτσάκι: Αγαπημένα Fur Real ζωάκια φιλαράκια
Ακούγεται το τραγούδι:
Να τη η Τρίξι που κάνει πατίνι,
Ποζάρι γλυκά, κάνει κόλπα τρελά.
Τρίξι μοναδική.
Κοριτσάκι: Τρίξι. Το κουτάβι που κάνει πατίνι.
Νέες κούκλες Monster High
Σπηκάζ: Από τη νέα ταινία Monster High 13 ευχές ήρθαν οι νέες μαθήτριες Τζίτζι
και Τουίλα. Μαζί τους η Λαγκούνα, η Χαολίν, η Ντρακουλόρα, η Φράνκι και η
Κλοντίν. Νέες Monster High 13 ευχές από το Monsterhigh.gr
Monsuno Combat Chaos
Σπηκάζ: Monsuno Combat Chaos. Εκτοξευτής Monsuno για απόλυτη ακρίβεια
περιστροφής. Φόρεσε το γάντι μάχης με λέιζερ. Όπλισε το υπέρτατο Multilauncher
για να εξαπολύσεις σβέλτα μαχητές Monsuno στη νίκη. Αξεσουάρ Monsuno Combat
Chaos.
Monsuno Combat Chaos ηλεκτρονική αρένα μονομαχίας
Σπηκάζ: Monsuno Combat Chaos. Ετοιμάσου για την απόλυτη μάχη μόνο στη 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!
Monsuno Combat Chaos
Σπηκάζ: Monsuno Combat Chaos. O Lock ενάντια στο χέρι του πεπρωμένου και το
Demise της Eclipse. Η αναρχική ομάδα σιδερένια αντίσταση εξαπέλυσε την
καταστροφή με τον Vicegrip, τον Turbine και τον Χ-100. Mysticblade, (;) Boost,
αόρατο και χτύπημα, νέο quickforce, σάρωσε την αναμέτρηση. Monsuno combat
chaos. Μάζεψε πάνω από 100 μαχητές.
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SPY2X
Σπηκάζ: SPY2X. Στήνουν ενέδρα. Ο στόχος πλησιάζει. Σύστημα νυχτερινής
όρασης εν δράσει.
Τηλεσκόπιο ενεργό.
Αντικείμενο εντοπίστηκε και
προσπεράστηκε.
-Δε σας αιφνιδιάζει κανείς.
Σπηκάζ: Μπες στο σκοτάδι με το SPY2X. Διπλό σύστημα νυχτερινής όρασης. Εσύ
είσαι ο κατάσκοπος. Αποστολή εξετελέσθη!
Τρεχαντήρια Pillow Racers
Σπηκάζ: Φύγαμε!!! Με Pillow Racers. Για ατελείωτες μαξιλαροτρεχαλίτσες. Και
οχηματάκια και μαξιλαράκια. Μια ανάσα για τη μαμά. Διασκεδάζουν και
ξεκουράζουν μαζί. Pillow Racers για τρεχάλες και αγκαλίτσες. Μόνο από τη Little
Tikes.
Τηλεόραση Peppa
Παιδάκι: Μαθαίνουμε με την τηλεόραση της Peppa. Πάρε το τηλεκοντρόλ, άκου την
ερώτηση. Ποιος έχει τρία μπαλόνια; Και πάτα τη σωστή απάντηση. Ο Ντάνι
Σκυλάκης. Σωστά! Πάνω από 80 ερωτήσεις και απαντήσεις για όλη την οικογένεια.
Εκπαιδευτική τηλεόραση Peppa το γουρουνάκι.
Μωράκι Nenuco Μαμ Πιπί
Κοριτσάκι: Nenuco Μαμ Πιπί. Η Nenouco πεινάει. Φιάξε της να φάει! Στο μίξερ
βάλε τα φαγητά της. Και τάισε την με το κουταλάκι. Τελείωσε το φαγητό; Βάλτη
πάνω στο γιογιό. Nenuco Μαμ πιπί.
Nenuco καρεκλάκι φαγητού και μπανιερό
Κοριτσάκι: Nenuco καρεκλάκι φαγητού. Τάισε τη με το κουταλάκι σαν αληθινό
μωράκι. Nenuco μπανιερό. Βάλτη τώρα στο μπάνικη κι έχεις καθαρό μωράκι.
Nenuco μπανιερό και καρεκλάκι φαγητού.
Μωράκι ciciobello πυρετούλι
Παιδάκι: Αχ, έχει πυρετό. Τι να του δώσω; Καλύτερα το σιροπάκι του. Μόνο ένα
τσιμπηματάκι κι πυρετός έπεσε.
Σπηκάζ: Ciciobello. Θα γίνει καλά μόνο με τη δική σου φροντίδα.
Minnie παραμυθούλα
Σπηκάζ: Η εκπαίδευση αρχίζει με τη Minnie παραμυθούλα.
Minnie: Γεια, τι κάνετε;
Σπηκάζ: Κορίτσια, ήρθε η Minnie. Και μαζί θα μάθουμε άγνωστες λέξεις, μουσικές
μελωδίες και όλα τα χρώματα.
Minnie: Μπλε, ροζ, φούξια, ότι χρώμα φανταστείς.
Σπηκάζ: Minnie η παραμυθούλα. Θα σου μάθει πολλά. Και απίθανος Mickey
παραμυθάς.
Nerf Fortex
Σπηκάζ: Νέα Nerf Vortex. Με ειδικούς δίσκους vortex για να πετάγονται ακόμα πιο
μακριά. Ετοίμασε την παρέα σου και ζήσε δράση μεγάλων αποστάσεων. Νέα Nerf
Vortex.
Ομάδα νεαρών: Ή nerf ή τίποτα.
Marvel ultimate Spider-man
Σπηκάζ: Γίνε σαν τον απόλυτο Spiderman με τη νέα μάσκα, τον εκτοξευτή και το
τόξο power webs. Για απόλυτη δράση Spiderman νέο τόξο, μάσκα και γάντι
εκτόξευσης.
Transformers Beast Hunters
Σπηκάζ: Νέα Transformers Beast Hunters. Ο δράκος Predaking επιτίθεται. Ο
Optimus Prime κατατροπώνει. O Predaking με τεράστια φτερά και φλεγόμενη ανάσα
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και ο Optimus Prime με περιστρεφόμενο κανόνι. Transformers. Μαχητές από άλλον
πλανήτη.
Κούκλες Novi Stars
Σπηκάζ: Οι Novi Stars ήρθαν στη γη.
Τραγούδι: Novistars θεές, κοσμικές, αστρικές.
Σπηκάζ: Allie Lectric. Una Verse. Ari Roma. MaeTallick. Νέες εξωγήινες novi
stars.
2η version
Τραγούδι: Novistars θεές, κοσμικές, αστρικές.
Είμαι η Alli Lectric, εκθαμβωτική κι απ’ όλο το σύμπαν φωτίζω τη γη.
Είμαι η Una Verse και γαλαξιακή με εξωγήινο γκλίτερ που λέει πολύ.
Είμαι η Ari Roma μ’ αστρικά μαλλιά, μυρίζουνε τσιχλόφουσκα.
Είμαι η May Tallick, λέω πολλά και τα λέω ακατάληπτα.
Oh Novistars, Novistars
Σπηκάζ: Εξωγήινες Novistars. Τι γή-νεται εδώ?!
Αυτοκίνητο κεραυνός Mc Quinn
Σπηκάζ: Από την ταινία Cars II ανέβα στον κεραυνό Μακουίν. Βάλε μπρος τη
μηχανή και μέσα στη δίνη της ταχύτητας έτοιμος, φύγε μπροστά και πάτα γκάζι.
Οδήγησε τον κεραυνό Μακουίν. Νίκησε. Εκπαιδευτικό αυτοκινητάκι κεραυνός
Μακουίν με αληθινό τιμόνι και ηλεκτρονική πίστα. Από τη Smoby.
Μικρό μου πόνι πριγκιπικό παλάτι και γαμήλιο κάστρο
Σπηκάζ: Έφτασε η μεγάλη μέρα.
Κοριτσάκια: (;)… στη γιορτή στο κρυστάλλινο πριγκιπικό παλάτι.
Τραγούδι: Είναι η μεγάλη των πόνι γιορτή.
Κάθε πόνι θέλει να βρίσκεται εκεί.
Σπηκάζ: Μικρό μου πόνι. Κρυστάλλινο πριγκιπικό παλάτι και γαμήλιο κάστρο.
Lalaloopsy
Σπηκάζ: Έμαθες τα νέα για τις νέες Lalaloopsy; Μπες στο Lalaloopsy.gr και
lalaμάθετα όλα.
-Lalaloopsy time!
Σπηκάζ: Ποια δημιουργήθηκε από ένα σύννεφο; Ποια είναι πάντα δροσερή; Μάθε
τα πάντα για τις Lalaloopsy και γίνει η πιο lala κολλητή τους μόνο στο lalaloopsy.gr.
Lalaloopsy Silly Hairs
Ακούγεται το τραγουδάκι: Lalaloopsy Silly Hairs με μαλάκια ζωηρά που λυγίζουν
σαν τρελά, ίσια και κυματιστά.
Σπηκάζ: Νέες Lalaloopsy Silly Hairs. Με φιογκάκια και απίθανα κοκαλάκια. Είναι
να μην πεις
Τραγουδάκι: Τι χτενίσματα είναι αυτά.
Σπηκάζ: Νέες Lalaloopsy Silly Hairs. Οι πιο τρελομαλλούσες Lalaloopsy σου.
-Voila.
Lalaloopsy δεντρόσπιτο
Τραγούδι: Mini Lalaloopsy που,
στο δεντρόσπιτο πού αλλού.
Με δωμάτια πολλά και παιχνίδια ζωηρά.
Ασανσέρ να πας ψηλά και το ; που γλιστρά.
Και πολύ πιο μακριά, πάνω κάτω με χαρά.
Σπηκάζ; Ονειρεμένο δεντρόσπιτο mini Lalaloopsy γεμάτο εκπλήξεις! Τώρα και νέες
μίνι Lalaloopsy. Μην σου ξεφύγει καμία.
Τσάντες Chi Chi Love
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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! Από τη Simba Toys.
Angry Birds Go Jenga
Σπηκάζ: Ήρθαν τα Angry Birds Go Jenga. Με αγώνα ταχύτητας Go Cars.
Τραγούδι: Τα γουρούνια καταστρέφουν. Ρίχνουν το πλοίο στο βυθό, το (;) στο κενό.
Το νου σας στην επίθεση πειρατική. Πειρατικήήήή.
Σπηκάζ: Angry Birds Go Jenga πειρατικό καράβι.
Angry Birds Star Wars Teleforce
Σπηκάζ: Νέα angry birds star wars teleforce. 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 teleforce.
Τηλεμεταφορά σε άλλη διάσταση.
(Εμφανίζονται γραμματοσειρές: Κινούμενα σχέδια, προϊόντα φαντασίας
Συνδέεται με ψηφιακή εφαρμογή (app)!
Κατέβασε την εφαρμογή, σάρωσε το χαρακτήρα και
ξεκίνα την Τηλεμεταφορά)
Τρελοπιθηκάκιας
Σπηκάζ: Ήρθε ο τρελοπιθηκάκιας.
Τραγούδι: Τρέχα να τον πιάσεις και να διασκεδάσεις,
Πέτα στην ουρά του τους κρίκους που κρατάς.
Πάρε τη μπανάνα και δειξ’ του πως νικάς.
Σπhκάζ: Ο τρελοπιθηκάκιας και οι φίλοι του.
Παιχνίδι παγωτομηχανή Play-Doh για παγωτά από πλαστελίνη
Σπηκάζ; Νέα απίθανη παγωτομηχανή Play-Doh. Φτιάξε τα πιο λαχταριστά,
πολύχρωμα, στριφογυριστά παγωτά με το νέο αφράτο Play-Doh plus. Διακόσμησέ τα
με τρούφες και σαντιγί και γίνε μέγα ;. Νέα απίθανη παγωτομηχανή.
Play-Doh Plus: Φτιάχνονται, δεν τρώγονται.
Επιτραπέζιο Μπαλόνης
Σπηκάζ: Επιτραπέζιο Μπαλόνης! Ρίχνεις το ζάρι, το πιέζεις από εδώ, το πιέζεις από
εκεί, πρόσεξε, θα σκάσει (ακούγονται μπαμ). Όχιιι. Έσκασε. Επιτραπέζιο
Μπαλόνης.
Εργαστήρι κοσμημάτων Beados Mineez
Σπηκάζ: Ήρθε το νέο εργαστήρι κοσμημάτων Beados Mineez. Πλέξε και φιάξε
σχέδια απ’ την αρχή. Με κλωστές και με Beedos που λένε πολύ. Απλά σχεδιάζεις,
ψεκάζεις και να. Κολλάνε μεταξύ τους και σου πάνε τρελλά.
Βραχιολάκια, κολιεδάκια κι ότι άλλο φανταστείς, πού αλλού; Στο νέο εργαστήρι
Beados Mineez. Αξεσουάρ που ενώνονται μαγικά.
Magic Ginn
Σπηκάζ: Ότι κι αν σκεφτείς το magic Jinn θα το μαντέψει!
Magic Jinn: Σκεφτείτε ένα ζώο, πετάει;
Παιδιά: Όχι.
Magic Jinn: Είναι άγριο;
Κοριτσάκι: Ναι.
Magic Jinn: Μία τίγρης.
Παιδιά: Ουάου!
Μagic Ginn. Διαβάζει τη σκέψη σου!
Very Bella Make Up Artist Book
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(Jumbo). Very Bella Make Up Artist Book και γίνε αληθινή μακιγιέζ. Άνοιξέ το,
βρες καθρέφτη και τα πιο μοδάτα καλλυντικά για τα πιο λαμπερά λουκ. Με
αδιάβροχες κάρτες και μυστικά ομορφιάς για να κάνεις μακιγιάζ φυσικό, βραδινό ή
νυφικό. Κάθε μέρα νέο λουκ με το νέο Very Bella Make Up Artist Book. (ακούγεται
«Και είμαστε παντού», φαίνονται σακούλες Jumbo).
Very Bella Diamond
(Jumbo) Σπηκάζ: Η νέα τάση στο μακιγιάζ έχει τη λάμψη της σειράς Very Bella
Diamond. Ολοκαίνουργια κραγιόν, γκλιτεράτα λιπ γκλος, σετ μανικιούρ, τρέντι
σκιές ματιών, πούδρα λάμψης. Αμέτρητες επιλογές για λαμπερό μακιγιάζ. Τέλειο
κάθε φορά όπως εσύ. Μία σειρά μακιγιάζ Very Bella Diamond λάμψη από διαμάντι.
(Και είμαστε παντού Jumbo)
Άλλες διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά
-περιοδικό Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια
-εφημερίδα Το Βήμα με προσφορά αλφαβητάριων και αναγνωστικών
-κολόνια Adelco Kids με ρολόι (booky εξωγήινος)
-εφαρμογή πολυξυπνήματα από τα δημητριακά Παπαδοπούλου
-παράσταση η Χιονάτη και οι 7 νάνοι
-επιτραπέζιο Jenga Boom
-επιτραπέζιο Καρτομαχίες
-επιτραπέζιο Καρχαροδοντάκιας
-αερογράφος Crayola Airbrush
-νέο dvd Playmobil
-επιτραπέζιο τικ τακ μπουμ
-επιτραπέζιο Cluedo
-δημητριακά Coco Pops
-Playmobil fun park
-επιτραπέζιο ναι ή όχι
-επιτραπέζιο θάρρος ή αλήθεια;
-ζωγραφιστά αυτοκόλλητα Gelarti Foils
-επιτραπέζιο Hotel Tycoon
-Domino Express πειρατικό καράβι κα νησί των πειρατών
-Επιτραπέζιο Κυνήγι Φαντασμάτων
-επιτραπέζιο Μυστήρια στο Πεκίνο
-ηλεκτρονικό Όνομα Ζώα Φυτά…
-περιοδικό Μπομπ Σφουγγαράκης
-γιαουρτάκι Δέλτα Σμαρτ
-βιβλίο Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης Νο 6
-περιοδικό Sporty
-ηλεκτρονικό μάντεψε ποιος extra
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας της Γενικής Ομοσπονδίας
Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ). Πρόκειται περί διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών,
οι οποίες προβλήθηκαν μεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την υφισταμένη
απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού
διαστήματος. 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. Για τις εν λόγω
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση
του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 20,3 % μεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 20122013, της εξ 193.520.429 ευρώ διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2013, του εκ
32.107.234,59 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω
σταθμό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις
68/8.10.2002, 79/16.10.2002, 218/8.4.2003, 316/1.7.2003, 330/22.7.2003,
352/23.9.2003, 373/11.11.2003, 48/17.2.2004, 53/17.2.2004, 134/11.5.2004,
183/22.6.2004, 250/3.8.2004, 4/4.1.2004, 5/4.1.2005, 54/15.2.2005, 128/11.4.2005,
156/26.4.2005, 187/17.5.2005, 192/24.5.2005, 251/29.6.2005, 252/29.6.2005,
253/29.6.2005, 352/20.9.2005, 396/11.10.2005, 401/11.10.2005, 411/18.10.2005,
478/5.12.2005,
479/5.12.2005,
4/4.1.2006,
174/4.4.2006,
237/9.5.2006,
314/27.6.2006, 336/11.7.2006, 337/11.7.2006, 391/29.8.2006, 459/10.10.2006,
499/10.11.2006, 167/27.3.2007, 399/10.7.2007, 416/24,7,2007, 559/20.11.2007,
136/13.3.2008, 322/10.6.2008, 500/7.10.2008, 551/11.11.2008, 552/11.11.2008,
572/18.11.2008, 90/24.2.2009, 161/14.4.2009, 199/5.5.2009, 206/12.5.2009,
262/26.5.2009, 429/25.8.2009, 435/26.8.2009, 440/8.9.2009, 514/10.12.2009,
553/1.12.2009,
36/26.1.2010,
95/9.3.2010,
96/9.3.2010,
128/16.3.2010,
129/16.3.2010, 297/22.6.2010, 298/22.6.2010, 330/20.7.2010, 388/31.8.2010,
527/25.10.2010, 555/16.11.2010, 556/16.11.2010, 557/16.11.2010, 558/16.11.2010,
569/23.11.2010, 572/23.11.2010, 590/7.12.2010, 10/11.1.2011, 42/25.1.2011,
43/25.1.2011, 117/5.4.2011, 151/3.5.2011, 156/10.5.2011,
264/12.7.2011,
266/12.7.2011, 354/16.9.2011, 429/17.10.2011, 510/5.12.2011, 511/5.12.2011,
520/12.12.2011, 521/12.12.2011, 24/16.1.2012, 376/9.7.2012, 421/23.7.2012,
16/7.1.2013, 36/14.1.2013, 40/14.1.2013, 92/4.2.2013, 118/18.2.2013, 212/15.4.2012,
213/15.4.2012, 214/15.4.2012, 215/15.4.2012, 216/15.4.2012, 353/1.7.2013,
354/1.7.2013, 430/16.9.2013, 431/16.9.2013, 432/16.9.2013, 433/16.9.2013,
445/23.9.2013, 449/23.9.2013, 452/23.9.2013, 453/23.9.2013, 529/11.11.2013,
530/11.11.2013, 586/9.12.2013, 76/17.3.2014, 77/17.3.2014, 90/27.3.2014,
91/27.3.2014, 207/23.6.2014 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί
στο ποσό των 40.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
1) Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού MEGA CHANNEL, τη διοικητική κύρωση της
συστάσεως όπως μην υπερβαίνει το νόμιμο χρόνο μετάδοσης διαφημιστικών
μηνυμάτων, ο οποίος μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20%, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.
2) Επιβάλλει στην ως άνω εταιρεία τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 40.000
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 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφ.
Μεσογείων & Ρούσου 4, με ΑΦΜ 094253918, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Ηλία Ευσταθίου Τσίγκα, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ρούσου 4, με
Α.Φ.Μ. 013080402, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. και
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 23η
δημοσιεύθηκε κατά την 31η Ιουλίου 2014.

Ιουνίου

2014,

καθαρογράφτηκε

και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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