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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  29  Αυγούστου  2011  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.  Απόντες  τα  μέλη  
Κωνσταντίνος Τσουράκης  και Γεώργιος Στεφανάκης.

    I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο  MULTICHOICE 
HELLAS Α.Ε.Ε. και  την  επωνυμία  MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
ΜΜΕ,  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  συνδρομητικού  καναλιού  με  το  διακριτικό 
τίτλο FX, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 2α Αυγούστου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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

ΙΙ.  Το άρθρο 8 παρ. 3 του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά 
προγράμματα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της δυσμενούς 
επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει  ηθική και πνευματική  ανάπτυξη των ανηλίκων,  γι΄  αυτό σε κάθε κατηγορία 
αντιστοιχεί  ένα  ειδικό  σύμβολο,  το οποίο  μεταδίδεται  επί  της  οθόνης,  σε  όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, ή σε καθορισμένο τμήμα αυτού.

ΙΙΙ.  Την υπ΄αριθμ.  6138/Ε/17.3.2000 Απόφαση του  Υπουργού  Τύπου και  Μ.Μ.Ε. 
κατά  την  οποία  όλα  τα  τηλεοπτικά  προγράμματα  εκτός  των  προγραμμάτων 
τηλεοπτικής  διαφήμισης  και  τηλεπώλησης  κατατάσσονται  σε  πέντε  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. 

ΙV. 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.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας της 
εταιρείας  με  το  διακριτικό  τίτλο  MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. και  την 
επωνυμία  MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ,  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
συνδρομητικού καναλιού με το διακριτικό τίτλο FX, του υποβληθέντος υπομνήματος 
και της παρακολουθήσεως, από  dvd που απέστειλε ο ίδιος ο τηλεοπτικός σταθμός, 
ροής προγράμματος κατά την 13.11.2010 και ώρες από 09:00 έως 12:00, προέκυψαν 
τα ακόλουθα:  
Η ροή του προγράμματος καταγράφεται ως ακολούθως:
Προβολή τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD» εκτεταμένης διάρκειας με 
σκηνές υπονοούμενων νεκροζώντανων, με περίεργες μορφές και πληγές στο σώμα 
τους και βίαιες σκηνές καταδίωξης υπό υποβλητική μουσική.
Προβολή  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του  σταθμού  με  περιεχόμενο,  όχι 
λιγότερο βίαιο και εκφοβιστικό, καθώς πρόκειται για εκπομπές μυστηρίου, δράσης 
και επιστημονικής φαντασίας, όπως «LEGEND OF THE SEEKER 2», «PERSONS 
UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE»,  «CRASH 2»,  «STARGATE 
UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
Ακολουθεί προβολή σήμανσης κατάταξης προγραμμάτων κατηγορίας 2ης , κύκλος με 
χρώμα  πλαισίου  μπλε  και  την  επισήμανση:  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ- 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΉ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.
Έπεται  η  προβολή  της  σειράς  επιστημονικής  φαντασίας  «BATTLESTAR 
GALACTICA».
Και πάλι προβάλλεται μεταξύ των άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του καναλιού 
τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», αυτή τη φορά όμως περιορισμένης 
διάρκειας και περιορίζεται σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Συνεχίζεται η σειρά επιστημονικής φαντασίας «BATTLESTAR GALACTICA».
Εκ νέου προβάλλεται μεταξύ των άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του καναλιού 
τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», κι αυτή τη φορά περιορισμένης 
διάρκειας , περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Συνεχίζεται η σειρά επιστημονικής φαντασίας «BATTLESTAR GALACTICA».
► Επαναπροβάλλεται μεταξύ των άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του καναλιού 
τρέιλερ  της  εκπομπής  «THE WALKING DEAD»,  αυτή  τη  φορά  εξίσου 
περιορισμένης διάρκειας και περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Ακολουθεί προβολή σήμανσης κατάταξης προγραμμάτων κατηγορίας 1ης , ρόμβος με 
χρώμα πλαισίου πράσινο και την επισήμανση: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
► Έπεται η προβολή της σειράς «AMAZING RACE-FAMILY EDITION».
►  Ακολουθεί  προβολή  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του  σταθμού  με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
► Συνεχίζεται η προβολή της σειράς «AMAZING RACE-FAMILY EDITION».
► Ακολουθεί και πάλι προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
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►  Εκ  νέου  προβάλλεται  μεταξύ  των  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του 
καναλιού τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», και πάλι περιορισμένης 
διάρκειας, περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Συνεχίζεται η προβολή της σειράς «AMAZING RACE-FAMILY EDITION».
► Ακολουθεί και πάλι προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
►  Εκ  νέου  προβάλλεται  μεταξύ  των  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του 
καναλιού τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», και πάλι περιορισμένης 
διάρκειας, περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Ακολουθεί και πάλι προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
► Ακολουθεί προβολή σήμανσης κατάταξης προγραμμάτων κατηγορίας 1ης , ρόμβος 
με χρώμα πλαισίου πράσινο και την επισήμανση: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
► Έπεται η προβολή της σειράς «AMAZING RACE-FAMILY EDITION».
►  Ακολουθεί  προβολή  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του  σταθμού  με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
► Συνεχίζεται η προβολή της σειράς «AMAZING RACE-FAMILY EDITION».
►  Εκ  νέου  προβάλλεται  μεταξύ  των  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του 
καναλιού τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», και πάλι περιορισμένης 
διάρκειας, περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Ακολουθεί και πάλι προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
► Επαναπροβάλλεται μεταξύ των άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του καναλιού 
τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», και πάλι περιορισμένης διάρκειας, 
περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Ακολουθεί και πάλι προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
► Επαναπροβάλλεται μεταξύ των άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του καναλιού 
τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», και πάλι περιορισμένης διάρκειας, 
περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Ακολουθεί  εκ νέου προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
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► Ακολουθεί προβολή σήμανσης κατάταξης προγραμμάτων κατηγορίας 2ης , κύκλος 
με  χρώμα  πλαισίου  μπλε  και  την  επισήμανση:  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ- 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΉ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.
►  Έπεται  η  προβολή  της  σειράς  επιστημονικής  φαντασίας  «BATTLESTAR 
GALACTICA».
►  Ακολουθεί  προβολή  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του  σταθμού  με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
►  Εκ  νέου  προβάλλεται  μεταξύ  των  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του 
καναλιού τρέιλερ της εκπομπής «THE WALKING DEAD», και πάλι περιορισμένης 
διάρκειας, περιοριζόμενο σε ένα-δύο στιγμιότυπα.
Επαναλαμβάνεται η προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
► Συνεχίζεται η σειρά επιστημονικής φαντασίας «BATTLESTAR GALACTICA».
►  Ακολουθεί  προβολή  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του  σταθμού  με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
►  Εκ  νέου  προβάλλεται  μεταξύ  των  άλλων  τρέιλερ  προσεχών  εκπομπών  του 
καναλιού  τρέιλερ  της  εκπομπής  «THE WALKING DEAD»,  λίγο  μεγαλύτερης 
διάρκειας από τα προηγούμενα, εμπλουτισμένο σε ένα-δύο στιγμιότυπα με αιματηρό 
περιεχόμενο.
Ακολουθεί  εκ νέου προβολή άλλων τρέιλερ προσεχών εκπομπών του σταθμού με 
περιεχόμενο,  όχι  λιγότερο  βίαιο  και  εκφοβιστικό,  καθώς  πρόκειται  για  εκπομπές 
μυστηρίου,  δράσης  και  επιστημονικής  φαντασίας,  όπως  «LEGEND OF THE 
SEEKER 2»,  «PERSONS UNKNOWN»,  «HAPPY TOWN»,  «DOLLHOUSE», 
«CRASH 2», «STARGATE UNIVERSE» και «SONS OF ANARCHY».
►  Τέλος  συνεχίζεται  η  σειρά  επιστημονικής  φαντασίας  «BATTLESTAR 
GALACTICA».

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής  με  παιδικό  πρόγραμμα  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  προβλήθηκαν 
διαφημιστικά  στιγμιότυπα  από  εκπομπές  οι  οποίες  θα  πραγματοποιούνταν  σε 
μεταγενέστερο χρόνο. Οι εν λόγω αναγγελίες περιείχαν σκηνές βίας και ήσαν ικανές 
να έχουν δυσμενή επίδραση στους ανηλίκους. Η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 5 του 
Π.  Δ/τος  109/2010 επιβάλλει  τη  σήμανση όλων των τηλεοπτικών  προγραμμάτων, 
δηλαδή  και  των  συνδρομητικών.  Η  συγκεκριμένη  εκπομπή  είχε  τη  σήμανση: 
«κατάλληλο -  επιθυμητή η γονική συναίνεση», ενώ η συγκεκριμένη διαφημιστική 
αναγγελία, ως εκ του περιεχομένου της, θα έπρεπε να έχει τη σήμανση: «κατάλληλο 
για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και να προβληθεί μετά την 22.30 ώρα. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η καθορίζουσα τις σημάνσεις υπ’ αριθμ. 6138/Ε/17.3.2000 απόφαση 
του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ εξακολουθεί να ισχύει έως της εκδόσεως της από το 
άρθρο 6 παρ. 7 του ως άνω Π. Δ/τος προβλεπομένης Υπουργικής Αποφάσεως. Για 
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την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με το διακριτικό τίτλο  MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. 
και  την  επωνυμία  MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ,  ιδιοκτήτριας 
του ιδιωτικού συνδρομητικού καναλιού με το διακριτικό  τίτλο  FX,  τη διοικητική 
κύρωση  της  συστάσεως  όπως  προβάλλει  τρέιλερ  με  παράλληλη  σήμανση 
καταλληλότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα 
αυτού, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  29η Αυγούστου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Σεπτεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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