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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

.    
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  10η  Ιανουαρίου 2006. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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. Τα άρθρο 5 παρ. 3 εδαφ. δ  και 10 παρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία η 
χρήση µαγνητοσκοπηµένου υλικού, πλάνων αρχείου αποσπασµάτων 
κινηµατογραφικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, σηµατοδοτείται, καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της χρήσης, µε την ένδειξη «πλάνα αρχείου» ενώ εξάλλου απαγορεύεται η 
παρουσίαση ανηλίκων µέσω εικόνος ονόµατος ή άλλου τρόπου που να καθιστά σαφή 
την ταυτότητά τους όταν αυτοί είναι θύµατα εγκληµατικών ενεργειών. 
  
III. 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. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της υπό του Συµβουλίου παρακολουθήσεως της κάτωθι εκποµπής 
του τηλεοπτικού σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Την 6.12.2005 κατά την 
διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθµού, προβλήθηκαν πλάνα αρχείου 
µε απεικόνιση σκηνών απαγωγής ανηλίκου η οποία είχε πραγµατοποιηθεί το έτος 
2002 και είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.  Η προβολή αυτών των εικόνων έγινε άνευ 
της ενδείξεως «πλάνα αρχείου» και δηµιουργούσε την εντύπωση ότι πρόκειται περί 
επικαίρου γεγονότος.  ΄Όµως πλέον τούτων από την προβολή των πλάνων αρχείου 
προέκυπτε ότι θύµα της απαγωγής κατά το έτος 2002 ήταν η εξάχρονη Μαρκέλλα 
Χατζάκη.  Η παρουσίαση αυτή αφ΄ ενός δηµιούργησε προβλήµατα στην ως άνω 
ανήλικη και στο περιβάλλον της το οποίο επί σειρά ετών προσπαθεί να ξεπεράσει το 
δηµιουργηθέν ψυχολογικό πρόβληµα και αφ΄ ετέρου δεν ήταν αναγκαία για την 
ενηµέρωση του κοινού επί παρεµφερών κοινωνικών φαινοµένων.  Για τις παραπάνω 
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
του προστίµου. 
 
 
 
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, 1/4.1.2006, 
59/1.2.2006, 62/1.2.2006 διάφορες κυρώσεις, εκ των οποίων προκύπτει ότι ο 
τηλεοπτικός σταθµός είναι υπότροπος της αυτής εκτροπής, το εν λόγω πρόστιµο 
καθορίζεται στο ποσό των  20.000 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 τη διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 20.000 ευρώ.     
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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 ∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 094281721, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

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   1η Φεβρουαρίου   2006. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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