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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών  ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  20η ∆εκεµβρίου 2005. 

 
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση 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 νεότητας. 
 
ΙΙ To άρθρο 8 παρ. 3 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της δυσµενούς 
επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, ενώ εξάλλου κατά τα άρθρα 1 
και 3 περ. ε της Υπουργικής Αποφάσεως 6138/Ε/17.3.2000 όλα τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα, εκτός των προγραµµάτων τηλεοπτικής διαφήµισης και τηλεπώλησης 
κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, εκ των οποίων τα κατάλληλα για ανηλίκους µε 
επιθυµητή τη γονική συναίνεση προβάλλονται µε τον περιορισµό να µην 
µεταδίδονται σε ζώνη παιδικού προγράµµατος. 
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III. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µην µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά 
την σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράµµατα 
που περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας.   
 
ΙV.  Το άρθρο 9 παρ. 3 του Καν. 2/1991 του Ε.Σ.Ρ., κατά το οποίο οι εκποµπές δεν 
πρέπει να περιλαµβάνουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωµατική, πνευµατική, ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ειδικότερα προγράµµατα 
που περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας. 
 
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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
 
 
 
 
Αιτιολογικό
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του 
παιδικού προγράµµατος «Yu-Gi-Uh» κατά την 8.10.2005 και 6.11.2005  και από 
ώρας 11:30 έως 12:00, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
 
Α. Η εκποµπή αναφέρεται σε αντιπαράθεση ανάµεσα σε δύο οµάδες παικτών που 
εκπροσωπούν τις καλές και τις κακές δυνάµεις. Οι παίκτες έχουν στην κατοχή τους 
κάρτες µε µαγικές ιδιότητες, η κάθε µια εκ των οποίων ενεργοποιεί συγκεκριµένο 
τέρας ή δύναµη και αντιστοιχεί και σε συγκεκριµένους πόντους επίθεσης.  Κάθε φορά 
που αντιπαρατίθενται οι δύο οµάδες, γίνεται µονοµαχία µέσω των καρτών. Ανάλογα 
µε τις ιδιότητες της κάθε κάρτας, την στρατηγική παιχνιδιού που επιλέγει ο κάθε 
παίκτης, και τους συνολικούς πόντους επίθεσής του, ορίζεται ο νικητής, ο οποίος και 
παίρνει στην κατοχή του και τις κάρτες του ηττηµένου.   
Σε κανένα επεισόδιο δεν υπάρχει σήµανση καταλληλότητος της εκποµπής..  Γι΄αυτή 
την εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
 
Β.α. Κατά την 8.10.2005 προβλήθηκαν τα εξής: 
Εισαγωγή της πρώτης µονοµαχίας ανάµεσα στον εκπρόσωπο του κακού «Νώα» και 
στον εκπρόσωπο του καλού «Σέτο». Οι δυο τους βρίσκονται όρθιοι ανάµεσα σε 
ποτάµια από λάβα:  
Σέτο: Θα σου δείξω αληθινή δύναµη. Ας αρχίσουµε. 
Νώα: Εντάξει. Τότε διάλεξε τις κάρτες σου, Σέτο. 
Σέτο: Τις διάλεξα ήδη. Και διάλεξα και τον αρχηγό των καρτών. Υποδέξου τον φίλο 
µου, τον ιππόκαµπο Κάι. (εµφανίζεται ένα γιγάντιο τέρας που µοιάζει µε ιππόκαµπο) 
Νώα: ∆εν έχεις ιδέα πόσο καιρό το περίµενα αυτό, Σέτο. Ώρα να τα χάσεις όλα. 
Ταυτόχρονα φωνάζουν: Μονοµαχία! 
Σέτο: Αρχίζω πρώτος. Και τώρα πρόσεξε. Καλώ το γιγάντιο µικρόβιο σε θέση επίθεσης 
(εµφανίζεται µια τεράστια σφαίρα χρώµατος ροζ µε καφέ κηλίδες). Μετά θα ρίξω 
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αυτήν την κάρτα ανάποδα. (Στη συνέχεια ακούµε τις σκέψεις του πρωταγωνιστή) Το 
πρώτο του λάθος ήταν να πάρει τον Μόκουµπα. Τον δεύτερο να µε προκαλέσει σε 
µονοµαχία. Με την κάρτα συντριβής ανάποδα στην αρένα είναι χαµένος. Όταν επιτεθεί 
το γιγάντιο µικρόβιό µου η κάρτα συντριβής θα ενεργοποιηθεί και θα καταστρέψει κάθε 
τέρας στο χέρι και στις κάρτες του µε επιθετική δύναµη µεγαλύτερη από 1500 πόντους. 
Ας δούµε τι έχεις, ετεροθαλή αδελφέ! 
Νώα: Ευχαρίστως, Σέτο γι’ αυτό περίµενε.  
Σέτο: Θα γελάσουµε πολύ. 
Νώα: Καλώ τον Μάγο Χίρον (εµφανίζεται ένας οπλισµένος κένταυρος) .  
 
Μετά από 50 δευτερόλεπτα περίπου: 
Νώα: Ας συνεχίσουµε! Πρόσεξε τη δύναµη του Μάγου µου  και τον καθρέφτη της 
αλήθειας. Τίποτα δεν µένει κρυφό από µένα τώρα, γιατί ο καθρέφτης αποκαλύπτει την 
ανάποδη κάρτα σου και την καταστρέφει. Λοιπόν, ας δούµε τι προσπάθησες να κρύψεις 
(η ανάποδη κάρτα αποκαλύπτεται και καταστρέφεται). Η κάρτα συντριβής χάθηκε. 
Τώρα κοίτα αυτό· επίθεση, Μάγε µου! Κατάστρεψε το γιγάντιο µικρόβιο!! ( Ο µάγος 
επιτίθεται στην σφαίρα µε ακόντιο και την καταστρέφει). 
Σέτο: Γιγάντιο µικρόβιο, επέστρεψε σε µένα! Γύρισε! Και χάνεις 500 πόντους ζωής. 
Νώα: ∆εν µε ανησυχεί η  κάρτα σου, είναι αδύναµη. 
Σέτο: Ίσως…Όµως τι σε κάνει να νοµίζεις ότι την έφερα πίσω για να σου επιτεθώ; 
Κοίτα για να µαθαίνεις! Θυσιάζω το γιγάντιο µικρόβιο για να καλέσω τον Άρχοντα των 
Βαµπίρ (εµφανίζεται επιβλητική φιγούρα µε γαµψά νύχια, κίτρινα µάτια και 
εξέχοντες κυνόδοντες). Τώρα πλάσµα του σκοταδιού, επίθεση στον Μάγο Χίρον! (το 
βαµπίρ ρίχνει νυχτερίδες στον Μάγο· η φιγούρα του σταδιακά µαυρίζει και τελικώς 
διαλύεται από δεσµίδες φωτός). Και δεν είναι µόνο...Χάρη στην ειδική του ικανότητα 
κάθε φορά που το βαµπίρ µου σου ρουφάει µερικούς πόντους ζωής, σε αναγκάζει να 
στείλεις µια κάρτα σου στο νεκροταφείο των καρτών. Γι’ αυτό αποχαιρέτα άλλη µια 
κάρτα τέρατος, Νώα.  Με αυτό το ρυθµό σε λίγο δεν θα σου µείνει καµία κάρτα.  
Νώα: Αµφιβάλλω. Φοβάµαι πως το ξεδοντιάρικο πλάσµα σου τώρα θα κάνει ταξίδι στο 
νεκροταφείο των καρτών. 
Σέτο: Μα δεν έχεις τέρατα! 
Νώα:  ∆εν είπα ότι θα χρησιµοποιήσω τέρας, θα το καταστρέψω µε αυτό (τραβά κάρτα 
που ενεργοποιεί ένα σεισµό που καταπίνει το βαµπίρ). Η µαγική κάρτα-ρωγµή. Αντίο 
νυχτεριδούλα! Και τώρα που είσαι απροστάτευτος, θα παίξω αυτό (ενεργοποιεί 
µεγαλόσωµο ανθρωπόµορφο πολεµιστή, ονόµατι «Σέις»). Εµπρός Σέις!  Επίθεση 
στους πόντους ζωής του Σέτο! (ο πολεµιστής εφορµά µε δόρυ εναντίον του Σέτο. 
Εκτινάσσονται δεσµίδες φωτός, όσο χτυπά την µηχανή ενεργοποίησης µαγικών 
καρτών που βρίσκεται στον καρπό του Σέτο) 
Νώα: Παραδόσου τώρα, όσο έχεις την ευκαιρία. 
 
Ακολουθούν αποσπάσµατα διαλόγων κατά τη διάρκεια της µονοµαχίας:   
Σέτο: Ωραία λοιπόν! Νοµίζω πως θυµάσαι τον παλιό µου φίλο (ο άρχοντας των βαµπίρ 
αναδύεται από την λάβα). Παραξενεύτηκες; ∆εν γνωρίζεις τα βαµπίρ; ∆εν µπορούν να 
καταστραφούν. Ο Άρχοντας των Βαµπίρ έχει την δύναµη της αθανασίας, χαζέ! Και έτσι, 
όταν στέλνεται στο νεκροταφείο, γυρίζει πίσω. Και έπειτα, καλώ αυτό! Τον Γκρίζο 
Πολεµιστή σε θέση επίθεσης! (προβάλλεται πολεµιστής-ροµπότ) 
Σέτο: Και τώρα, Άρχοντα των Βαµπίρ, επίθεση! 
Νώα: ∆εν νοµίζω! Το βαµπίρ σου ενεργοποίησε την κάρτα-παγίδα µου. Το φοβερό 
Γήινο Τράνταγµα. Ώρα να  τραντάξω λίγο τα πράγµατα. Επίτρεψέ µου να εξηγήσω πως 
λειτουργεί αυτή η κάρτα-παγίδα για την περίπτωση που δεν ξέρεις· έχεις δύο τύπους 

 3



πλασµάτων στην αρένα: ένα τέρας ανέµου και ένα σκοτεινό τέρας. Και ένα από τα δύο 
τέρατά σου θα καταστραφεί. Ποιο όµως; Εσύ αποφασίζεις, Σέτο.  
Σέτο (ακούµε τις σκέψεις του): Η κάρτα-παγίδα του µε αναγκάζει να διαλέξω να 
καταστραφεί ένα από τα τέρατά µου. Αν διαλέξω τον άνεµο, χάνω τον Γκρίζο 
Πολεµιστή. Και αν διαλέξω το  σκοτάδι, χάνω το βαµπίρ. 
Νώα: Εµπρός! 
Σέτο: ∆ιαλέγω το πλάσµα του σκοταδιού. 
Νώα: Γήινο τράνταγµα, κατάπιε τον άρχοντα των βαµπίρ! (σηκώνεται ένα κύµα λάβας 
και «καταπίνει» τον άρχοντα τον βαµπίρ, εν µέσω δεσµίδων φωτός) 
 
Σέτο: Τώρα ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσεις το τέρας σου! Γκρίζε Πολεµιστή, επίθεση! 
(ο Γκρίζος Πολεµιστής επιτίθεται στον Σέις, εξαπολύοντας ένα ωστικό κύµα, το 
οποίο διαλύει τον Σέις) Τώρα είσαι εντελώς ανυπεράσπιστος, Νώα. 
 
Νώα: Η µαγική κάρτα γιγάντια πληµµύρα. Ελπίζω να έφερες το εικονικό σου µαγιό (η 
κάρτα ενεργοποιεί ένα παλιρροϊκό κύµα που εµφανίζεται στο φόντο και προχωρά 
προς τον χώρο της µονοµαχίας. Αφήνει ανέπαφο τον Νώα, ο οποίος και ενεργοποίησε 
την κάρτα και κατευθύνεται προς τον Σέτο, ρίχνοντας τον Γκρίζο Πολεµιστή του σε 
µια δίνη). Φαίνεται πως το τέρας σου χρειάζεται σωσίβιο. 
Σέτο: Όχι! Ο Γκρίζος Πολεµιστής µου  
 
Σέτο: Τι συµβαίνει; Κάθε τέρας στο νεκροταφείο µου παρασύρεται από το νερό! 
Νώα: Τώρα είναι καιρός να δεις τι µπορεί να κάνει ο αρχηγός των καρτών µου. 
Σέτο: Μα, δεν διάλεξες αρχηγό καρτών. 
Νώα: Ω! Συγχώρεσέ µε που ήµουν τόσο αγενής. Να ο αρχηγός των καρτών µου (από 
πίσω του αναδύεται µια τεράστια κιβωτός)! Η κιβωτός του Σινάντο! Χα, χα, χα! 
Σέτο: Αυτό το πλοίο είναι ο αρχηγός των καρτών; 
Νώα: Ακριβώς. Τώρα, Σέτο η µεγάλη κιβωτός µου θα µου επιτρέψει να σαλπάρω 
παίρνοντας όλα όσα έχεις. Την εταιρία σου, και τον αδελφό σου. 
 
 
Β.β. Κατά την 6.11.2005, καταγράφηκαν τα εξής: 
Στο 5ο λεπτό της µαγνητοταινίας (και µετά σε επανάληψη άλλες 6 φορές µέχρι το 11ο 
λεπτό), προβάλλεται για δευτερόλεπτα τέρας ονόµατι «Σκοτεινό Τζέροιντ»· πρόκειται 
για σαυροειδές µε 4 χέρια, 4ι πόδια, 2 κεφάλια και 2 γαµψά νύχια στην κορυφή του 
κορµού του. Την τρίτη φορά που εµφανίζεται, βρυχάται και επιτίθεται εκτοξεύοντας 
µοβ φωτιά από το στόµα του. 
Στο 6ο λεπτό, κατά τη διάρκεια µονοµαχίας, ένας εκ των παικτών, αναφωνεί: «Ναι! 
Ώρα ο Γκίαρφιλντ (πρόκειται για οπλισµένο ιππότη-κάρτα ενός παίκτη) να 
αντεπιτεθεί και να κοµµατιάσει τον Τζέροιντ! Γκίαρφιλντ, εξαφάνισέ τον!» 
Στο 12ο λεπτό, γίνεται µια αναδροµή σε προηγούµενες µονοµαχίες του παίκτη Τζόι, 
όπου αντιµετωπίζει έναν άλλον παίκτη και το τέρας του «Η βασίλισσα των εντόµων».  
 
Από την καταγραφή των πραγµατικών περιστατικών και την παρακολούθηση των 
µαγνητοταινιών, προκύπτει ότι τα υπό έλεγχο επεισόδια της σειράς  «Yu-Gi-Uh» που 
µεταδίδονται στην παιδική ζώνη του σταθµού, παρουσιάζουν κάποιους ήρωες 
αντίπαλους µεταξύ τους, οι οποίοι µε τη χρήση καρτών, προσπαθούν να επιβληθούν ο 
ένας του άλλου.  Στο επεισόδιο της 8.10.2005, οι αντίπαλοι είναι ετεροθαλή αδέλφια, 
στόχος των οποίων είναι η επικυριαρχία του ενός επί του άλλου, µε σκοπό τη 
διοίκηση της εταιρείας του πατέρα τους.  Η αντιπαράθεση γίνεται µε τη χρήση των 
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καρτών από τις οποίες εκτοξεύονται τα όπλα που χρησιµοποιεί ο ένας κατά του 
άλλου.  Τα όπλα είναι τέρατα, βαµπίρ, κένταυροι µε άγρια όψη και βλοσυρό βλέµµα, 
πυρακτωµένη λάβα και παλιρροϊκά κύµατα, όµως χειρότερη εντύπωση προκαλεί το 
γεµάτο µίσος βλέµµα των αντιπάλων – αδελφών που είναι έτοιµοι να εξοντώσουν 
αλλήλους για την διοίκηση µιας εταιρείας.  Επίσης δύσκολα αντιλαµβάνεται ο 
τηλεθεατής ποιος είναι ο «κακός» και ποιος ο «καλός», δεδοµένου ότι και οι δύο 
µετέχονται τα αυτά όπλα και τους αυτούς τρόπους προώθησής τους στην κορυφή της 
εταιρείας.   Στο επεισόδιο της 6.11.2005, γίνεται πάλι αντιπαράθεση µε κάρτες 
µεταξύ αντίπαλων οµάδων, όπου τα όπλα που χρησιµοποιούνται είναι τροµακτικά 
τέρατα µε διάφορες µορφές, τα δε πρόσωπα των µελών των αντίπαλων οµάδων είναι 
συνήθως βλοσυρά και χαιρέκακα µε συχνές εκφράσεις οργής.  Η εικόνα που 
προσλαµβάνει ο ανήλικος τηλεθεατής είναι µάλλον αλγεινή, δεδοµένου ότι, πέρα από 
την παρουσίαση τερατόµορφων όντων και συνεχών αναµετρήσεων µεταξύ αντίπαλων 
οµάδων, αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως ένα πεδίο µαχών στον οποίο µόνο οι βίαιες 
συγκρούσεις φέρουν αποτέλεσµα, ενώ η ειρηνική επίλυση των διαφορών, φαίνεται 
ουτοπική (η βιαιότητα δηλαδή φαίνεται µια κανονική και φυσιολογική κατάσταση 
και όχι εκτροπή).  Η γενική εικόνα του όλου θεάµατος που προσφέρει η υπό κρίση 
σειρά, θίγει την ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, αφού προσβάλλει την 
ευαισθησία και την τρυφερότητά τους µε την πρόσληψη παραστάσεων που 
πληγώνουν τον ψυχικό τους κόσµο και στρεβλώνουν την αληθινή διάσταση των 
ανθρώπινων σχέσεων.  Γι΄αυτή την εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησε ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Λασκαρίδης κατά τον οποίο πρόκειται περί εκποµπών µε κινούµενα σχέδια 
από τις οποίες γίνεται κατανοητή η µυθοπλασία και εντεύθεν δεν µπορεί να επιφέρει 
βλάβη στην παιδική ηλικία. 
 
 
Γ.α.   Την 8.10.2005 στο 23ο λεπτό από την έναρξη της µαγνητοταινίας δηλαδή στην 
διάρκεια της παιδικής ζώνης προβάλλονται διαφηµίσεις και τρέηλερ που αφορούν 
κινηµατογραφικές ταινίες και τηλεοπτική σειρά που θα µεταδοθούν προσεχώς και 
φέρουν τη σήµανση 2ης κατηγορίας.   
 
 
Γ.β.   Την 6.11.2005 στο 23ο λεπτό από την έναρξη της µαγνητοταινίας δηλαδή στην 
διάρκεια της παιδικής ζώνης προβάλλονται διαφηµίσεις και τρέηλερ που αφορούν 
κινηµατογραφικές ταινίες και τηλεοπτική σειρά που θα µεταδοθούν προσεχώς και 
φέρουν τη σήµανση 2ης κατηγορίας.   
 
Πρόκειται περί διαφηµίσεων και τρέηλερ δυνάµενα να προβληθούν µε σήµανση 
«κατάλληλο επιθυµητή η γονική συναίνεση» και εντεύθεν δεν µπορούσαν να 
προβληθούν στην ως άνω ζώνη παιδικού προγράµµατος.  Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως. 
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Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 12,1 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εξ 101.186.262 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 
20.720.927.188 δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις 8/10.7.2002, 42/1.8.2002, 76/14.10.2002, 77/22.10.2002, 116/3.12.2002, 
117/3.12.2002, 119/10.12.2002, 126/17.12.2002,  174/4.2.2003, 178/11.2.2003, 
206/1.4.2003, 300/24.6.2003, 329/22.7.2003, 345/29.7.2003, 355/23.9.2003, 
356/30.9.2003, 357/30.9.2003, 390/10.12.2003, 15/20.1.2004, 18/27.1.2004, 
50/17.2.2004, 51/17.2.2004, 105/20.4.2004, 127/11.5.2004, 168/9.6.2004, 
187/22.6.2004, 247/28.7.2004, 291/12.10.2004, 355/16.11.2004, 356/16.11.2004, 
405/21.12.2004, 1/4.1.2005, 56/15.2.2005, 75/3.3.2005, 76/3.3.2005, 119/5.4.2005, 
157/26.4.2005, 166/10.5.2005, 172/10.5.2005, 207/7.6.2005, 254/29.6.2005, 
278/12.7.2005, 286/19.7.2005, 416/18.10.2005, 456/22.11.2005, διάφορες κυρώσεις, 
το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  15.000 ευρώ.  

 

 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL:  
 
 
Α. τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µεταδίδει σε εµφανές σηµείο της 
οθόνης το σύµβολο καταλληλότητος κάθε εκποµπής σε µέγεθος και ένταση που 
καθιστά δυνατό τον εντοπισµό του από τον µέσο τηλεθεατή 
 
 
Β. τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.   
 
 
Γ. τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη µεταδίδει διαφηµίσεις και τρέηλερ 
εκποµπών µη καταλλήλων για όλους σε ζώνες παιδικών προγραµµάτων.  
 
 
 
 
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 διοικητική κύρωση του προστίµου, είναι εκτελεστή κατά: 
 
 

1. Της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, 
στην οδό ∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 094281721, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 
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2. Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήµ, κατοίκου Ταύρου Αττικής, στην οδό 
∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 015603551, ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρο ∆.Σ. και 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η  Ιανουαρίου 2006. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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