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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 21/20.1.2014

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 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 από
την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOCAL TV,
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 5η Νοεμβρίου 2013.
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 οποίος έχει σκοπό τη
μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει 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 10 παρ. 3 στοιχ. α, β και γ 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 διδάσκοντες ή άλλα πρόσωπα.
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IV. Το άρθρο 9 του υπ’ αριθμ. 3/1991 Κανονισμού του ΕΣΡ κατά το οποίο
απαγορεύεται η διαφήμιση πολεμικών παιχνιδιών.
V. 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.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL AE
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LOCAL TV, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
NICKELODEON (πρώην LOCAL TV) Νομού Αττικής, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε στην υπηρεσία ο ως
άνω τηλεοπτικός σταθμός εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος της 12.6.2013,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο τηλεοπτικός σταθμός προβάλλει επί 21 ώρες, 26 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα
(89,31 %) τα εξής προγράμματα:
• Ξένη σειρά «Victorious».
Με πρωταγωνίστρια το super ταλέντο που ακούει στο όνομα Victoria Justice, η νέα
σειρά του Nickelodeon ακολουθεί την 16χρονη Tori Vega, ενώ φοιτά στο Hollywood
Arts, ένα από τα top σχολεία της Αμερικής για ένδοξους καλλιτέχνες. Παρ’όλο που η
Tori τα καταφέρνει πολύ καλά στο τραγούδι, το χορό και την ηθοποιία, η ίδια δεν
πιστεύει ότι έχει ιδιαίτερο ταλέντο και είναι διαρκώς υπό τη σκιά της αδελφής της,
Trina! Έχει έρθει όμως η στιγμή όπου όλα θα ανατραπούν, αφού η Tori είναι αυτή
που θα λάμψει… Οι τηλεθεατές ακολουθούν το ταξίδι της προς την συνειδητοποίηση
ότι είναι μια γεννημένη performer και ένα ανερχόμενο αστέρι!
Η σειρά Victorious είναι μια συμπαραγωγή του Nickelodeon και της Sony Music.
Όλα τα επεισόδια της σειράς περιέχουν original τραγούδια της Victoria Justice μαζί
με τους υπόλοιπους ηθοποιούς.
• Ξένη σειρά «Big time rush».
Το Big Time Rush είναι μία σειρά για τη φιλία, που εξιστορεί την εύρεση, τη
δημιουργία και την άνοδο ενός μουσικού group, που έχει προοπτικές να
σκαρφαλώσει πολύ ψηλά στα charts. Κάθε μέλος του group φέρνει το κάτι
διαφορετικό στην ομάδα, καθώς προσπαθούν να ανακαλύψουν τη θέση τους στη
βιομηχανία της μουσικής και του θεάματος. Η ζωή όμως στο χώρο της μουσικής δεν
είναι εύκολη και οι ανοησίες τους, τους οδηγούν πολλές φορές σε προβλήματα με τη
δισκογραφική τους εταιρία. Τα παραδείγματα πολλά: Ερωτεύονται την ίδια κοπέλα, η
επισκευή του διαμερίσματός τους στο Palm Woods, η απρεπή συμπεριφορά προς τον
καινούργιο δάσκαλο στο στούντιο ηχογράφησης. Μέσα όμως από αυτές και πολλές
άλλες ανοησίες, το group θα καταλάβει ότι η επιτυχία έρχεται μόνο με σκληρή
δουλειά, αφοσίωση και την υποστήριξη του ενός προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
• Σειρές κινουμένων σχεδίων.
• Ξένη σειρά «I - Carly».
Οι περιπέτειες της Carly σε μια κωμωδία όπου βλέπουμε πως καταφέρνει η ίδια να
κάνει ένα επιτυχημένο web site TV, μαζί με τη βοήθεια των φίλων της στη ζωή της.
• Ξένη σειρά «Drake & Josh».
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Στην κωμική αυτή σειρά ο Drake και ο Josh είναι δύο teenagers που δεν έχουν σχεδόν
τίποτα κοινό – μέχρι που οι γονείς των δύο αποφασίζουν να παντρευτούν! Τώρα, τα
δύο αυτά παιδιά, αναγκάζονται να μάθουν να ζουν μαζί, δημιουργώντας ένα πολύ
αστείο αποτέλεσμα.
• Ξένη σειρά «Brothers Garcia».
Το Brothers Garcia είναι μια ιδιαίτερη κωμωδία που αφορά μία κάπως τρελή αλλά
πάντα ζεστή οικογένεια του εντεκάχρονου Larry Garcia. Ο Larry θυμάται τρυφερά
την περίοδο στη ζωή του που κάθε μέρα γι’αυτόν ήταν μια περιπέτεια προκειμένου
να γίνει αποδεκτός από τα μεγαλύτερά του αδέλφια. Ας μην αναφέρουμε τους
εκκεντρικούς γονείς του και την πονηρή δίδυμη αδερφή του! Η ζωή του Larry
μεγαλώνοντας ήταν μια περιπέτεια αλλά ήξερε ότι πάντα μπορεί να βασιστεί στην
πολύ ενωμένη οικογένεια Garcias με γέλιο και αγάπη.
• Ξένη σειρά «Unfabulous».
Η Addie Singer (Emma Roberts) είναι ένα πανέξυπνο 13χρονο κορίτσι που θέλει
απλά να βγάλει τη κάθε της σχολική ημέρα όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Είναι μια
τυπική teenager αλλά με μια διαφορά: την έφεσή της στο τραγούδι! Η μουσική που
γράφει τη βοηθάει να ερμηνεύει και να ξεπερνάει κάθε καθημερινή δυσκολία.
• Ξένη σειρά «Kenan & Kel».
Ο Kenan & ο Kel είναι μία παιδική ομάδα κωμικών με μεγάλα όνειρα και ακόμη
μεγαλύτερα σχέδια. Όσο τρελοί κι να είναι οι στόχοι τους, ο Kenan πάντα έχει ένα
σχέδιο και ο Kel πάντα είναι πρόθυμος να το δοκιμάσει. Το αποτέλεσμα είναι μία
σειρά από αστεία μπερδέματα, με αποτέλεσμα να πολύ αγαπητοί στους φίλους τους.
• Ξένη σειρά «True Jackson».
Η True Jackson βρίσκει την ευκαιρία της ζωής της, όταν προσλαμβάνεται από το
είδωλο της, τον Max Madigan και γίνεται αντιπρόεδρος στην αυτοκρατορία που έχει
στήσει στον χώρο της μόδας, με τίτλο “Mad Style”. Το πρόβλημα; Οι νέοι
συνάδελφοι της δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένοι με την ιδέα της συνεργασίας με
μια 15χρονη. Μέσα από τις προσπάθειες των συναδέλφων της να την σαμποτάρουν, η
True διαπιστώνει ότι ο κόσμος της μόδας και οι τακτικές των γραφείων, δεν είναι
πολύ διαφορετικές από το σχολείο, που και εκεί εύκολα βρίσκεις κακομαθημένα
παιδιά, κλίκες και μπερδεμένες καταστάσεις. Αλλά όπως στους σχολικούς
διαδρόμους, έτσι και στους διαδρόμους της μόδας, είναι πολύ πιο εύκολο να κινηθείς
όταν έχεις φίλου στο πλευρό σου και οι φίλοι της True είναι πολύ πρόθυμοι να την
βοηθήσουν στην δουλειά, όταν αυτή περιλαμβάνει το casting χαριτωμένων μοντέλων,
τον σχεδιασμό ρούχων για μια rock μπάντα και το άδειασμα κάθε ντουλάπας! H True
και οι φίλοι της ξεπερνούν τα εμπόδια του κόσμου της μόδας και καταφέρνουν να το
διασκεδάζουν στην πορεία. Η σειρά αυτή μιλάει για την εκπλήρωση των ευχών και
για το πώς τα όνειρα μας μπορούν να βγουν αληθινά…
• Ξένη σειρά «The Troop».
Όλοι στο σχολείο πιστεύουν ότι ο Jake, η Hayley και ο Felix είναι νορμάλ παιδιά.
Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά ανήκουν σε μια
μυστική υπηρεσία που ονομάζεται «The Troop». H αποστολή τους: να κρατάνε τον
πληθυσμό των τεράτων υπό έλεγχο!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Οι περιπέτειες του Jimmy Neutron».
O Jimmy είναι ένα κανονικό παιδί που τυχαίνει να είναι ιδιοφυία. Όταν κάτι δεν πάει
καλά με τα φανταστικά του (εξαρτήματα) gadgets τότε ο Jimmy, το ρομποτικό σκυλί
του Goddard και οι εκλεκτοί του φίλοι πρέπει γρήγορα να σκεφτούν κάτι για να
ξεφύγουν από τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις που τους συμβαίνουν για να
προλάβουν να είναι στην ώρα τους για φαγητό στο σπίτι. Οι εμπνευσμένες
περιπέτειες του Jimmy γίνονται αμέσως επιτυχία στο κοινό.
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• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Μπομπ Σφουγγαράκης».
Για το πιο αγαπημένο σφουγγαράκι του κόσμου, τον Mπομπ Σφουγγαράκη, τον
καλύτερό του φίλο τον Πάτρικ και τους υπόλοιπους κατοίκους του τροπικού βυθός
του Μπικίνι, η ζωή είναι γεμάτη γέλιο, εκπλήξεις και τρελές περιπέτειες. Είτε ψάχνει
για την αγαπημένη του σπάτουλα για να κάνει το τέλειο burgerflip, είτε απλά βγαίνει
μια βόλτα με τους φίλους του, ο Mπομπ Σφουγγαράκης καταφέρνει πάντα και
μπλέκει σε διάφορες καταστάσεις, που βεβαίως προκαλούν γέλιο σε όλο τον κόσμο.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια».
Η Ντόρα είναι μια 7χρονη δίγλωσση Λατίνα εξερευνήτρια που βοηθάει το κοινό να
λύσει διάφορα puzzle που προκύπτουν μέσα από τις περιπέτειές της, μαζί με το
καλύτερό της φίλο, τον Boots. Σε κάθε επεισόδιο η Dora και ο Boots το μαϊμουδάκι
ξεκινούν τις συναρπαστικές εξερευνήσεις τους, οι οποίες είναι γεμάτες φαντασία και
κάνουν τα παιδιά να θέλουν να συμμετάσχουν και αυτά.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Σούπερ ζωάκια».
Tα Σούπερ Ζωάκια ακολουθούν τις περιπέτειες τριών αριστοκρατικών κατοικίδιων,
το γουρούνι Linny, της πάπιας Ming-Ming και της χελώνας Tuck. Σε κάθε επεισόδιο,
τα WonderPets ταξιδεύουν σε ωκεανούς, στο Διάστημα ακόμα και πίσω στο χρόνο
για να σώσουν ζώα που κινδυνεύουν. Τα Σούπερ Ζωάκια δεν έχουν κάποια
υπερδύναμη, αλλά δουλεύουν πάντα μαζί ως ομάδα για να ξεπερνούν τις δυσκολίες
και να πετυχαίνουν τις αποστολές τους.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Ντιέγκο».
Ο 8χρονος δίγλωσσος Ντιέγκο λατρεύει τη φύση και τα ζώα γύρω του. Σε κάθε
επεισόδιο οδηγεί το κοινό σε μια διαδραστική περιπέτεια γεμάτη προκλήσεις, όπου
καλείται να βοηθήσει ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στη διάρκεια του επεισοδίου
κάνει καινούριους φίλους που τον βοηθάνε στην αποστολή του. Ο Diego βάζει επίσης
το κοινό να σκέπτεται για να τον βοηθάει στην κάθε του αποστολή.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Team Umizoomi».
Είναι μικροί, είναι δυνατοί και είναι έτοιμοι για μαθηματικά! Όταν κάποιος έχει ένα
πρόβλημα στο στη πόλη Umi, η Milli, ο Geo και ο Bot χρησιμοποιούν τις
“μαθηματικές” τους δυνάμεις, είναι εκεί για να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Είναι οι
Team Umizoomi και είναι έτοιμοι για δράση!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Bubble Guppies».
Tο Bubble Guppies λαμβάνει χώρα σε έναν τεράστιο 3D κόσμο με δάση από φύκια,
φανταστικούς κοραλλιογενείς υφάλους και υποθαλάσσιους κήπους. Το Bubble
Guppies είναι ένα θεματικό, διαδραστικό show για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε
ένα ζωντανό ενυδρείο εμπνευσμένο από τον χώρο του βυθού. Στο ενυδρείο αυτό ζει
μια ομάδα φίλων με πολύχρωμες ουρές τροπικών ψαριών που τραγουδούν, χορεύουν,
λένε ανέκδοτα, παίζουν παιχνίδια και πάνε στο σχολείο μαζί.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Η μαγική κιμωλία».
Ο Rudy Tabootie, ένα 10χρονο αγόρι βρίσκει ένα μαγικό κομμάτι κιμωλίας, που του
επιτρέπει να μπει σε έναν κόσμο πίσω από το μαυροπίνακα. Τότε ξεκινάνε οι
απίστευτες περιπέτειες! Στη «Μαγική Κιμωλία» οτιδήποτε είχε γραφτεί ποτέ στον
μαυροπίνακα και μετά είχε σβηστεί, ξαναεμφανίζεται και ζει για πάντα…
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Τζένη: Το ρομπότ».
H Τζένη είναι ένα ρομπότ με super δυνάμεις, αλλά και super ευαίσθητη καρδιά.
Μπορεί να προφυλάσσει τον πλανήτη από διάφορες καταστροφές, αλλά όπως όλοι οι
teenagers θα προτιμούσε να κάνει κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό όπως… να πάει
σχολείο ή να οδηγεί το οικογενειακό αυτοκίνητο. Βραβευμένη με Emmy Awards, η
αστεία και διασκεδαστική αλλά απόλυτα αληθινή σειρά (με την ονομασία στα
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αγγλικά MY LIFE AS A TEENAGE ROBOT), δείχνει με το δικό της τρόπο τις
δυσκολίες του να είσαι ένας teenager!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Τα απίθανα μωρά».
"Τα Απίθανα Μωρά" είναι ένα από τα πιο δημοφιλή shows του Νickelodeon.
Aκολουθεί μια ομάδα νηπίων τα οποία εξερευνούν τον περίεργο καινούριο κόσμο
τους με έκπληξη και ενίοτε χιουμορ. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν πάντα τι εννοούν
οι γονείς τους αλλά αυτά τα παιδιά τα βγάζουν πέρα.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Hey Arnold».
Ακολουθούμε τη ζωή του Arnold, ένα έξυπνο παιδί της πόλης με φαντασία και με το
σχήμα το κεφαλιού του να μοιάζει με μπάλα του φουτμπολ! Η σειρά παρουσιάζει τη
ζωή του μικρού Arnold, που ζει μαζί με τους παππούδες του. Πρόκειται για ένα
έξυπνο παιδί της πόλης με φαντασία και με κεφάλι σε σχήμα μπάλας του φούτμπολ!
Η πολύ-πολιτισμική γειτονιά στην οποία μεγαλώνει, προσφέρει άπειρες δυνατότητες
για περιπέτεια από μυστικές γνωριμίες μέχρι και έρωτες. Σε κάθε επεισόδιο ο Arnold
και οι φίλοι του εξερευνούν τη ζωή στην πόλη, αντιμετωπίζουν μεγάλους μύθους και
κατακτούν τον κόσμο με τις μοναδικές τους ικανότητες.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης».
Οι Σκίπερ, Κοβάλσκι, Ρίκο και Στρατιώτης, είναι τέσσερα αδέλφια πιγκουίνοι που
κάνουν κουμάντο στον ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ, όπου και μένουν. Σκοπός
τους είναι να διασκεδάζουν με όλο τον πληθυσμό του ζωολογικού κήπου, αλλά και
να φεύγουν σε μυστικές αποστολές μέσα στην πόλη της Νέα Υόρκης. Κατά τη
διάρκεια των επεισοδίων, οι πιγκουίνοι αποκτούν και άλλους γείτονες όπως ο
παλαβός Κερκοπίθηκος Julien που αποκαλεί τον εαυτό του «Βασιλιά των
Κερκοπιθήκων»!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Tuff Puppy».
Ο Dudley Puppy είναι ένας σκύλος γεμάτος ενέργεια, χαζούλης αλλά αφοσιωμένος
και αποφασιστικός. Βρέθηκε στο ρόλο του ήρωα όταν προσελήφθη από το
φοβερό, μυστικό οργανισμό κατά του εγκλήματος T.U.F.F. (Turbo Undercover
Fighting Force) ως μυστικός πράκτορας. Σκοπός του είναι να προστατεύει την πόλη
από κάθε εχθρική και κακή ενέργεια που σχεδιάζει η σατανική οργάνωση ζώων
D.O.O.M. (Diabolical Order Οf Mayhem) και να επικρατεί πάντα η δύναμη του
καλού!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «The X’s».
Οι χαρακτήρες της σειράςTHE X’S είναι μια οικογένεια υπερ-κατασκόπων
παγκόσμιας κλάσης. Ζουν μυστικά στα προάστια της πόλης και με λίγη βοήθεια από
έναν υπερ-υπολογιστή που έχει την προσωπικότητα ενός αυθάδη Άγγλου μπάτλερ είναι πάντα έτοιμοι για μια περιπέτεια. Σε αυτή την ξεκαρδιστική, γεμάτη δράση
σειρά κινουμένων σχεδίων, οι χαρακτήρες θα ανατρέπουν κακοποιούς για να σώζουν
τον κόσμο αλλά στη συνέχεια θα τσακώνονται μεταξύ τους για το τι θα
παρακολουθήσουν στην τηλεόραση.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Fan Boy & Chum Chum».
Ο Fan Boy και ο ανοικτομάτης κολλητός φίλος του Chum Chumείναι ανεξάντλητα
ενεργητικοί και φανατικοί με όλα τα θέματα επιστημονικής φαντασίας και τα
μεταφυσικά πράγματα. Αυτά τα αληθινά αυθεντικά παιδιά έχουν απίστευτή φαντασία
και φυσικά στολές υπέρ-ηρώων!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Άβαταρ».
Το "Αβαταρ" είναι μια περιπέτεια κόμικ που διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό
ασιατικό κόσμο χωρισμένο σε 4 έθνη-φυσικά στοιχεία (Το έθνος της Φωτιάς, το
έθνος του Νερού, το έθνος της Γης και οι νομάδες του Αέρα). Αυτή η επική ιστορία
ακολουθεί το ταξίδι το 12χρονου Aang, ενός διστακτικού ήρωα, που πρέπει να
5
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χριστεί ηγέτης σε κάθε ένα από τα τέσσερα στοιχειά, για να ηγηθεί στην μάχη ενάντια
στο εχθρικό έθνος της Φωτιάς και να αποκαταστήσει την ισορροπία στον –
διασπασμένο από τον πόλεμο-κόσμο του.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Monsuno».
Ο Chase ξυπνάει ένα πρωί και ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του, Jeredy, έχει
εξαφανιστεί. Ο Jeredy, ένας επιστήμονας – θρύλος, δούλευε στο μυστήριο της
εξαφάνισης των δεινοσαύρων και πώς θα καταφέρει να ελέγξει τα MONSUNO για
καλό σκοπό. Όμως τα αφεντικά του και υπερ-μυστική κρατική υπηρεσία S.T.O.R.M.
είχαν διαφορετικά σχέδια. Ο Jeredy, πριν φύγει, άφησε στο γιο του ένα πανίσχυρο
κηδεμόνα ένα MONSUNO. Ο Chase έχει μία αποστολή: να κυριαρχήσει στη μάχη με
το MONSUNO του, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του και να δημιουργήσει μία
ομάδα που θα διαλύσει τα σχέδια των κακών, θα βρει τον πατέρα του και θα λύσει το
μυστήριο του αληθινού σκοπού για τον οποίο βρίσκονται τα MONSUNO στη γη.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Kung Fu Panda».
Η σειρά Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness μας αφηγείται τις ασταμάτητες
περιπέτειες του πάντα Πο καθώς εκπαιδεύεται, προστατεύει, μάχεται, διδάσκει,
μαθαίνει, σκοντάφτει, μιλάει υπερβολικά και κυκλοφορεί ως ο νεώτερος ήρωας στην
Κοιλάδα της Ειρήνης! Τώρα που ο Πο μένει στο στρατόπεδο μαζί με τους Furious
Five έχει να αναλάβει πολλές παλιές αλλά και νέες αρμοδιότητες, αλλά και τις νέες
προκλήσεις στη συνεχή εκπαίδευση ως Dragon Warrior… και μερικά σοβαρά bootay! Ναι, αυτά είναι αυτονόητα! Να γίνεις ο Dragon Warrior δεν είναι απλά ένας
προορισμός, είναι ένα ταξίδι. Δυστυχώς για τον Πο, το μεγαλύτερο μέρος του
ταξιδίου είναι... ανηφορικό!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Χελωνονιντζάκια».
Οι Leonardo, Donatello, Raphael και Μichelangelo είναι τέσσερα χελωνάκια-αδέλφια
στην εφηβεία που αρχίζουν να εξερευνούν τη ζωή. Καθώς βγαίνουν από το
κρησφύγετό τους στους υπονόμους, για να αντιμετωπίσουν την αξιοθαύμαστη, αλλά
και πολλές φορές εχθρική μητρόπολη, αυτή της Νέας Υόρκης! Μαζί τους η April
O’Neil, μια θαρραλέα και ανεξάρτητη δεκαεξάχρονη που γίνεται κολλητή με τα
Χελωνονιντζάκια, αφού τη σώσουν από επίθεση εξωγήινου και ο Master Splinter,
δάσκαλος και πατρική φιγούρα για τα 4 αδέλφια. Η πιο μεγάλη απειλή που θα
αντιμετωπίσει η ομάδα είναι ο Shredder, ο αρχηγός του κακού ninja στρατού «Foot
Clan», αλλά και μετρ σε μια από τις πιο θανατηφόρες πολεμικές τέχνες του κόσμου.
Πιο χιουμοριστική και πιο ninjutsu από ποτέ, η σειρά παρουσιάζει την παρέα των 4
έφηβων αδερφών που μαθαίνουν να βασίζονται στον εαυτό τους καθώς ξετυλίγουν το
μυστήριο της ύπαρξής τους και μεγαλώνουν για να γίνουν οι απόλυτοι ήρωες… με
καβούκι!
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Tak and the power of Juju».
Ο Tak είναι ένα 14χρονο αγόρι της ζούγκλας, που του έχει δοθεί η «Δύναμη των
Juju» όταν έσωσε τη φυλή Juju από σίγουρη καταστροφή. Ο Tak μπορεί να κάνει
μαγικά κόλπα και να συγκεντρώσει τους τρελούς και πολύχρωμους Jujus
χρησιμοποιώντας το μαγικό του ραβδί. Αλλά, επειδή ο Τak έχει μια ιδιαίτερη έφεση
στις σκανδαλιές, οι νέες του δυνατότητες συνήθως τον οδηγούν σε δύσκολες και
επικίνδυνες καταστάσεις.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Τα μυστικά της φάρμας».
"Τα Μυστικά της Φάρμας" είναι μια κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων που
παρουσιάζει τι κάνουν τα ζώα όταν οι άνθρωποι δεν τα βλέπουν.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Δυο φανταστικοί γονείς».
Ο Timmy Turner είναι ένα 10χρονο αγόρι, που ζει στη φανταστική πόλη του
Dimmsdale, μαζί με τους, σχεδόν πάντα απόντες, γονείς του. Η ζωή του είναι άθλια,
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εξαιτίας της απουσίας των γονιών του και της παρουσίας της Vicky, μιας 16χρονης
μπέιμπι σίτερ, που τον βασανίζει. Αλλά τα πάντα θα αλλάξουν, όταν θα
εμφανιστούν 2 «νεραιδονονοί». Ο Cosmo και η γυναίκα του, Wanda και αργότερα ο
γιος τους Poof. Ο Timmy θα ανακαλύψει ότι οι “νεραιδόνονοί” του είναι σε θέση να
πραγματοποιήσουν κάθε του ευχή, πάντα όμως με μέτρο. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας
του, ο Timmy's ζητάει να του πραγματοποιήσουν κάποιες ευχές που ακούσια οδηγούν
στην καταστροφή.
• Σειρά κινουμένων σχεδίων «Friends».
• Ξένη σειρά «Οι περιπέτειες των Μπάκετ και Σκίνερ».
Οι Bucket και Skinner, δύο αχώριστοι φίλοι από τη Νότια Καλιφόρνια ζουν για την
καλύτερη ημέρα surf και ίσως για ένα-δύο τάκο! Αυτοί οι δύο τύποι έχουν τρεις
βασικούς στόχους στη ζωή τους: να παραμείνουν φίλοι για πάντα, να είναι κοντά στη
θάλασσα για πάντα και να μην αποκτήσουν ποτέ δουλειά που απαιτεί παντελόνια!
Αλλά δεν είναι τεμπέληδες. Είναι απλά χαλαρά αγόρια με απίστευτες δεξιότητες στο
surf που αντιμετωπίζουν τη ζωή, το σχολείο και το surfing με αγνό ενθουσιασμό.
Παρότι μερικές φορές φαίνεται ότι εκτίθενται υπερβολικά στον ήλιο, δεν είναι χαζοί
αλλά ακολουθούν διαφορετικό τρόπο ζωής!
• Ξένη σειρά «How to rock».
Η Kacey Simon ήταν μέλος του δημοφιλούς ποπ group ”ThePerfs” (τα δημοφιλή
κορίτσια του Brewster High). Όταν όμως αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνισή της
και να γίνει “σπασικλάκι”, βάζοντας ακόμα και σιδεράκια, οι “Perfs” την
έδιωξαν από το group. Αποφασισμένη να μην τα παρατήσει, δημιουργεί τη δική της
μπάντα με τους νέους της φίλους. Σκοπός της, να οδηγήσει το νέο group, τους
Gravity 5, στην κορυφή και να γίνουν η πιο δημοφιλής μπάντα του σχολείου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο συνολικός ημερήσιος χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανέρχεται σε
1 ώρα, 25 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα (5,97 %), των τρέιλερ προγράμματος του
τηλεοπτικού σταθμού σε 36 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα (2,56 %) και του σήματος
διαφήμισης του τηλεοπτικού σταθμού σε 16 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα (1,12 %).
Προβάλλονται ακόμη:
• Επί 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα (0,25 %) ανακοινώσεις για τα προγράμματα
που ακολουθούν.
• Επί 7 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα (0,52 %) ένθετο «Το Nickelodeon
προτείνει» με προβολή δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για παιδιά.
• Επί 3 λεπτά (0,21 %) προβάλλεται καρτέλα με την επεξήγηση της σήμανσης
των προγραμμάτων.
• Επί 46 δευτερόλεπτα (0,05 %) προβάλλεται διαφήμιση της ιστοσελίδας του
τηλεοπτικού σταθμού.
Παρατήρηση:
Τα αρχεία που απέστειλε στην υπηρεσία μας ο τηλεοπτικός σταθμός παρά την
επιστολή Ε.Σ.Ρ. με αρ. πρωτ. 5368/17.06.2013 που διευκρινίζει ότι «πρέπει να είναι
της μιας ώρας και να εκκινούν ακριβώς στην αρχή της κάθε ώρας», ξεκινούν από το
10ο λεπτό της κάθε ώρας, επομένως είναι αδύνατη η μέτρηση του διαφημιστικού
χρόνου ανά ώρα μετάδοσης προγράμματος.
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
προβολής παιδικών παιχνιδιών από της 07:00 έως τις 22:00 ώρας, κατά παράβαση
του προαναφερθέντος κανόνος δικαίως, καθώς επίσης και διαφημίσεων των παιδικών
παιχνιδιών όπλων NERF, με βλήματα από αφρολέξ σε σχήμα σφαίρας, κατά
παράβαση της επίσης προαναφερθείσας διάταξης του Νόμου. Για τις εν λόγω
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση
του προστίμου. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, κατά τον οποίο εν
όψει του ότι έχει σταματήσει η προβολή των εν λόγω παιδικών παιχνιδιών, θα έπρεπε
να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, 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,
400/10.7.2007, 44/22.1.2008, 470/23.9.2008, 534/21.10.2008, 606/2.12.2008,
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 διάφορες διοικητικές κυρώσεις, το
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL AE
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LOCAL TV, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
NICKELODEON (πρώην LOCAL 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 ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOCAL TV, που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Αποστόλου Παύλου 4, με ΑΦΜ
094475540, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2. Της Μαραγκουδάκη Άλκηστις του Σταύρου, με Α.Φ.Μ. 037683686, Δ.Ο.Υ.
Π. Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 20η Ιανουαρίου 2014, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 4η Μαρτίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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