ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΙΜΕ-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 100/15.3.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 15 Μαρτίου 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 Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
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 15η Φεβρουαρίου 2011.
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 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο ως ενημερωτικά μέσα
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο όλες ανεξαιρέτως οι
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. υποχρεούνται μία μόνο φορά και εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το
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χαρακτήρα του προγράμματός τους ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
IV. 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 μαγνητοταινία εικοσιτετράωρης ροής
προγράμματος της 13.10.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Τα δελτία Nicknews προβάλλονται δύο φορές ημερησίως καθημερινά στις έντεκα και
μισή και στις έξι και μισή η ώρα και απευθύνονται σε παιδιά.
[3:30:25] (ένδειξη DVD 13.10.2010 – Ώρα 8-16 κατά τα αναγραφόμενα στο
απεσταλμένο υλικό)
Έναρξη Nicknews με παρουσιαστές το Χρήστο και την Όλγα. Εκτιμώμενη
πραγματική ώρα 11:30 το πρωί. Το δελτίο εξαντλείται στα παρακάτω θέματα:
- Ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν.
- Τίτλοι επικαιρότητας (ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα)
- Αφιέρωμα στον Justin Timberlake (Επιμέλεια ρεπορτάζ: Σταυρούλα
Χαριζοπούλου).
- Δημιουργία τσιχλόφουσκας με γεύσεις φαγητών.
Θεματική Ενότητα «ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ» (Επιμέλεια ρεπορτάζ: Δήμητρα Γαλαίου /
Θέμα της ημέρας : η δημιουργία του Κέρμιτ του Muppet show και η ιστορία του
δημιουργού του show. Πρόταση να απολαύσουν τα παιδιά τη σειρά σε DVD).
- Αναφορά στον Έρνεστ Φίλερ, νικητής του ΛΟΤΟ στις ΗΠΑ.
- Ρεπορτάζ για τα παιδιά στην Καμπότζη και τη σίτισή τους μέσω Unicef στα
σχολεία (Επιμέλεια ρεπορτάζ: Γλύκα Στόιου)
- Αναφορά στο αυτό-οδηγούμενο αυτοκίνητο.
- Γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του δελτίου, ώστε να δέχονται
μηνύματα από τα παιδιά: nicknews@nickelodeon.gr.
Θεματική ενότητα «nick AGENDA»
- Το Fun Tour του Nickelodeon μαζί με τον Μπομπ Σφουγγαράκη
περιμένουν τα παιδιά στο Hypermarket Carrefour στην Πέτρου Ράλλη
το
Σάββατο.
- Αφιέρωμα-βίντεο σε προηγούμενη εκδήλωση του Fun Tour στο Carrefour του
Αλίμου. (Επιμέλεια ρεπορτάζ: Γλύκα Στόιου).
- Ενημέρωση για τα προγράμματα για παιδιά που διοργανώνει ο «Ελληνικός
Κόσμος» κάθε Κυριακή.
- Παρουσίαση - ρεπορτάζ ενός καινούριου video game το “Pokemon Black
&White” που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία και αναμένεται στην Ευρώπη.
Θεματική ενότητα «nickSPORTS»
- Αθλητικές ειδήσεις
- Παρουσίαση ρεπορτάζ για το άθλημα του KUNG FU, καλεί τα παιδιά να
υιοθετήσουν το άθλημα (Ρεπορτάζ: Ειρήνη Ανεστιάδου)
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[3:54:57] – [3:58:17] : Διαφημιστικό διάλειμμα και τρέηλερ προσεχών εκπομπών του
σταθμού.
Θεματική ενότητα «nickWEATHER»
[3:59:44] ΤΈΛΟΣ Nicknews
[2:30:24] (ένδειξη DVD 13.10.2010 – Ώρα 16-24 κατά τα αναγραφόμενα στο
απεσταλμένο υλικό)
Έναρξη Nicknews με παρουσιαστές το Χρήστο και την Όλγα. Εκτιμώμενη
πραγματική ώρα 18:30 το απόγευμα. Το δελτίο εξαντλείται στα παρακάτω θέματα:
- Ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν.
- Τίτλοι επικαιρότητας (ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα)
- Ρεπορτάζ για τα σύγχρονα επιτεύγματα- gadgets της τεχνολογίας. (Ρεπορτάζ:
Γλύκα Στόιου)
- Ρεπορτάζ για την ιστορία των πρώτων κονσόλων των βίντεο-παιχνιδιών.
(Επιμέλεια ρεπορτάζ: Θέμος Ρίζος)
- Κατασκευή καρέκλας – ορθοπεδικού.
Θεματική Ενότητα «ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ» (Επιμέλεια ρεπορτάζ: Δήμητρα
- Γαλαίου / Θέμα της ημέρας : Αφιέρωμα στον Ευγένιο Τριβιζά και το έργο του
«Φρουτοποιία».).
- Ενημέρωση για τη διοργάνωση της Eurovision.
- Γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του δελτίου, ώστε να δέχονται
μηνύματα από τα παιδιά: nicknews@nickelodeon.gr.
Θεματική ενότητα «nick AGENDA»
- Το Fun Tour του Nickelodeon μαζί με τον Μπομπ Σφουγγαράκη περιμένουν
τα παιδιά στο Hypermarket Carrefour στην Πέτρου Ράλλη το Σάββατο.
- Κάλεσμα σε διαγωνισμό της UNESCO του PATRIMONITO για τα μνημεία
της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Παρουσίαση αντίστοιχου
ρεπορτάζ με λεπτομέρειες για τον εν λόγω διαγωνισμό. (Επιμέλεια ρεπορτάζ:
Γλύκα Στόιου)
- Παρουσίαση - ρεπορτάζ ενός καινούριου video game το“Pokemon Black
&White” που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία και αναμένεται στην Ευρώπη.
Θεματική ενότητα «nickSPORTS»
- Αθλητικές ειδήσεις
- Παρουσίαση ρεπορτάζ για παραδοσιακούς χορούς, καλεί τα παιδιά να τους
γνωρίσουν. (Ρεπορτάζ: Ειρήνη Ανεστιάδου)
[2:53:57] – [3:56:06]: Διαφημιστικό διάλειμμα και τρέηλερ προσεχών εκπομπών του
σταθμού.
Θεματική ενότητα «nickWEATHER»
[2:58:04] ΤΈΛΟΣ Nicknews
Πρόκειται περί τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος, κατά την υποβληθείσα στο ΕΣΡ
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του, είναι ενημερωτικός και εντεύθεν έχει
υποχρέωση να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του πρωτότυπα δελτία ειδήσεων
καθημερινά σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης και πολιτικούς σχολιασμούς
και ενημερωτικές εκπομπές. Αντιθέτως ο τηλεοπτικός σταθμός προβάλλει αντί
δελτίων ειδήσεων, τίτλους επικαιρότητας και άλλες ψυχαγωγικές εκπομπές. Ο
ισχυρισμός της εταιρείας ότι κατά την αληθή έννοια της διατάξεως του άρ. 5 παρ. 13
του Ν.3592/2007 απαγορεύθηκε η υποβολή πλειόνων της μιας δηλώσεων περί του
χαρακτήρος του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών είναι αβάσιμος. Παγίως
έχει δεκτεί η ολομέλεια του ΕΣΡ ότι κατά την αληθή έννοια της εν λόγω διατάξεως
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του νόμου κάθε τηλεοπτικός σταθμός είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει εντός
αποκλειστικής προθεσμίας μόνο μια δήλωση περί του χαρακτήρος του
προγράμματος, η οποία δήλωση δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Εν όψει τούτων
παρανόμως το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού έχει μεταβληθεί από
ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, κατά τον οποίο θα έπρεπε να
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως και εκ των μελών ο Γιάννης
Παπακώστας και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους η υπόθεση θα
έπρεπε να τεθεί στο αρχείο.
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,
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 διάφορες διοικητικές
κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 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 15.000 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. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Ιωάννη Τσερκέζου του Παναγιώτη, κατοίκου Βάρκιζας Αττικής, στην
οδό Παπαφώτη 27, με Α.Φ.Μ. 022498552, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 15 η Μαρτίου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 28η Μαρτίου 2011.
Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 18η Ιουλίου 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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