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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  28  Ιανουαρίου  2013  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,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Άρης Σταθάκης. Απόντες τα μέλη Γιάννης Παπακώστας και  
Γεώργιος Στεφανάκης.

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL, ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η Ιανουαρίου 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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  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 νεότητος. 

ΙΙ. Το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί 
ελεύθερης λήψης οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 
βλάψουν  σοβαρά  τη  σωματική,  πνευματική  ή  ηθική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  και 
ιδίως  προγράμματα  που  περιέχουν  πορνογραφικές  σκηνές  ή  σκηνές  υπερβολικής 
βίας,  καθώς  και  να  μη  μεταδίδουν  σκηνές  φυσικής  ή  λεκτικής  βίας  στα 
ειδησεογραφικά  τους  προγράμματα,  χωρίς  αυτό  να  είναι  αναγκαίο  για  την 
πληροφόρηση του κοινού για ορισμένο γεγονός.     

ΙΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 κατά το οποίο πρέπει να τηρούνται οι 
γενικά  παραδεκτοί  κανόνες  της  ευπρέπειας  και  καλαισθησίας  στη γλώσσα και  τη 
συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής με 
ιδιαίτερη μέριμνα στα προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο που είναι πιθανό να 
παρακολουθείται από ανηλίκους.

1

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΙΜΕ-ΣΝΝ



IV. Το άρθρο 1 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά 
το  οποίο  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. 

V. Το άρθρο 4 παρ. 1 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., 
κατά το οποίο ειδικά για τα δελτία ειδήσεων, τις ενημερωτικές εκπομπές καθώς και 
τις ψυχαγωγικές εκπομπές, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι 
διαφορετική  για ορισμένα τμήματα ή σκηνές  των προγραμμάτων αυτών.  Σε κάθε 
περίπτωση,  εκτός  από  την  εμφάνιση  του  συμβόλου,  ο  παρουσιαστής  οφείλει  να 
ενημερώνει το κοινό τρία τουλάχιστον λεπτά (3’) πριν από τη μετάδοση τμημάτων ή 
σκηνών, που αντιστοιχούν στην 3η, 4η και 5η κατηγορία κατάταξης

VΙ. 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 ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
STAR CHANNEL, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από 
τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της εκπομπής κινουμένων 
σχεδίων:  «ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ: ΟΙ  ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»,   που 
προβλήθηκε από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό κατά την 9.4.2012, κατά την ώρας 
10:30 π.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Στο  πάνω  δεξί  μέρος  της  οθόνης  στην  αρχή  της  ταινίας  προβάλλεται  σήμανση  
κατάταξης  προγραμμάτων  1ης  κατηγορίας,  χρώμα  πλαισίου:  πράσινο,  με  την  
επισήμανση: Κατάλληλο για όλους.
Πρόκειται σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναλιού για περιπέτεια κινουμένων σχεδίων,  
αμερικανικής παραγωγής 2008, της οποίας η πλοκή εξελίσσεται ακολούθως:
Τέλος του Β΄  Παγκοσμίου Πολέμου και  καινούριοι  εχθροί  κατά της ανθρωπότητας  
εμφανίζονται στο προσκήνιο. Ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν, η Γουόντερ Γούμαν και οι  
άλλοι βετεράνοι σούπερ ήρωες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την καινούρια γενιά, για  
να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που απειλούν το μέλλον του πλανήτη…
Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.
Το  επίμαχο  σημείο  της  καταγγελίας  αφορά  στο  χρονικό  διάστημα  [10:26:08]  έως  
[10:30:20].
Η πρώτη λεζάντα που εμφανίζεται αναγράφει:
Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΑΝΤΡΕΣ
Ακολουθούν πλακάτ που αναγράφουν:
« GO AWAY!», «  BETTER DEAD THAN RED» και «WHAT ARE YOU HIDING?» 
και  στα  ελληνικά «ΦΥΓΕ!»,  «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΕΚΡΟΣ ΠΑΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ» και  «ΤΙ  
ΚΡΥΒΕΙΣ;»
Η ταινία εκκινεί με σκηνές αερομαχιών στην Κορέα του 1953.
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Η εκφωνήτρια του ραδιοφώνου ανακοινώνει στους μαχητές τη λήξη του πολέμου και  
τους καλεί να γυρίσουν πίσω. Ωστόσο δέχονται πυρά από τους εχθρούς και ξεκινά η  
αερομαχία.
Καταρρίπτεται το αεροπλάνο ενός από τους μαχητές και πέφτει με το αλεξίπτωτό του  
για κακή του τύχη πάνω σε έναν εχθρό, ο οποίος φαίνεται να μη γνωρίζει τίποτα για τη  
λήξη του πολέμου και έτσι αρχίζει άγρια πάλη σώμα με σώμα. 
Ο Αμερικανός καταφέρνει να πυροβολήσει στο κεφάλι το Βορειοκορεάτη που του έχει  
επιτεθεί με μαχαίρι και η βίαιη σύγκρουση καταλήγει με πυροβολισμό κατά πρόσωπο  
που κυριολεκτικά τινάζει τα «μυαλά» του στον αέρα. 
Παρακολουθούμε  το  αίμα  να  ξεχύνεται  στο  πρόσωπο  του  Αμερικανού  ο  οποίος  
συνεχίζει να μιλά:
Αμερικανός: Άκουσέ με! Ο πόλεμος τέλος! Τέλος! Τελείωσε! Ο πόλεμος τελείωσε.

Το Ε.Σ.Ρ.  έχει  επιληφθεί  της υποθέσεως κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών. Πρόκειται 
περί  κινουμένων  σχεδίων  τα  οποία  προβλήθηκαν  την  10:30  π.μ.  της  ως  άνω 
ημερομηνίας,  δηλαδή σε ώρα κατά την οποία παρακολουθούν ανήλικοι.  Κατά τη 
διάρκεια  της  εκπομπής  προβλήθηκαν  βίαιες  σκηνές  με  αερομαχίες  και 
τραυματισμούς ανθρώπων.  Παρότι  η εκπομπή, ως  εκ  του περιεχομένου της,  ήταν 
ακατάλληλη  για  ανηλίκους  κάτω  των  15  ετών,  προβλήθηκε  με  τη  σήμανση: 
«κατάλληλη  για  όλους»,  και  σε  ώρα  παιδικής  τηλεθέασης  ενώ  αν  είχε  την 
προσήκουσα σήμανση, θα έπρεπε να προβληθεί μετά την 22.30 ώρα. Για τις εν λόγω 
εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου. 

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  12,6  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2009-
2010,  της  εξ  80.120.902  ευρώ  διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2010,  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,  1/4.1.2006, 
59/1.2.2006,  110/28.2.2006,  154/28.3.2006,  180/4.4.2006,  310/20.6.2006, 
464/10.10.2006,  557/12.12.2006,  15/9.1.2007,  58/5.2.2007,  129/6.3.2007, 
236/15.5.2007,  319/12.6.2007,  321/12.6.2007,  345/19.6.2007,  443/1.8.2007, 
482/2.10.2007,  599/11.12.2007,  605/18.12.2007,  138/13.3.2008,  159/18.3.2008, 
283/27.5.2008,  334/24.6.2008,  335/24.6.2008,  336/24.6.2008,  337/24.6.2008, 
365/8.7.2008,  394/15.7.2008,  405/22.7.2008,  418/29.7.2008,  445/9.9.2008, 
465/23.9.2008,  536/4.11.2008,  576/18.11.2008,  577/18.11.2008,  578/18.11.2008, 
99/10.3.2009,  200/5.5.2009,  284/23.6.2009,  431/26.8.2009,  432/26.8.2009, 
551/1.12.2009, 9/12.1.2010, 52/8.2.2010, 53/8.2.2010, 153/30.3.2010, 207/27.4.2010, 
219/4.5.2010,  238/18.5.2010,  363/27.7.2010,  364/27.7.2010,  365/27.7.2010, 
366/27.7.2010,  367/27.7.2010,  394/31.8.2010,  408/7.9.2010,  409/7.9.2010, 
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499/19.10.2010,  510/19.10.2010,  524/25.10.2010,  528/25.10.2010,  547/16.11.2010, 
96/10.3.2011,  104/15.3.2011,  236/27.6.2011,  240/27.6.2011,  241/27.6.2011, 
242/27.6.2011,  262/4.6.2011,  391/3.10.2011,  437/24.10.2011,  23/16.1.2012, 
167/2.4.2012,  236/24.4.2012,  254/30.4.2012,  285/21.5.2012,  340/20.6.2012, 
374/9.7.2012, 381/9.7.2012 διάφορες 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  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL την 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  «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει  στο Ταύρο Αττικής, 
στην οδό Δήμητρος 37, με ΑΦΜ 094281721, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

2. Του  Καρόλου  Αλκαλάι  του  Νισήμ,  κατοίκου  Ταύρου  Αττικής,  στην  οδό 
Δήμητρος 37, με ΑΦΜ 015603551, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Προέδρου Δ.Σ. 
και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Ιανουαρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Φεβρουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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