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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη  Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύριος Καρράς 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

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. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 30η Σεπτεµβρίου 2003. 
 
3. 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 Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2251/1994, κατά το οποίον απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς η µετάδοση διαφηµίσεων, παιδικών παιχνιδιών µεταξύ της 
7ης και 22ας ώρας του 24ώρου. Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης του νόµου, οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί λογίζονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4 αυτού, ως προµηθευτές. 
 
IIΙ. 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. 
 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL και της  
παρακολουθήσεως των κατωτέρω προγραµµάτων αυτού προέκυψαν τα ακόλουθα:  
α) Την 4.9.2003 ο τηλεοπτικός σταθµός πρόβαλε  5 παιδικές διαφηµίσεις (πίστα 
δράκου ροµπότ, κάστρο, αυτοκινητόδροµος, φιγούρες δράσης, τηλεκατευθυνόµενα 
αυτοκίνητα) από της 21:58 έως της 22ας ώρας. 
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β)  Την 14.9.2003 ο τηλεοπτικός σταθµός πρόβαλε  µία παιδική διαφήµιση (µαγικός 
κόσµος πριγκιπισσών) από της 21:20:00 έως της 21:20:30 ώρας.  
Πρόκειται περί εκτροπής περί της οποίας πρέπει να επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η κύρωση της συστάσεως. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη µεταδίδει 
διαφηµίσεις παιδικών παιχνιδιών µεταξύ της 7ης και 22ας ώρας του 24ώρου. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2003. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 2


