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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Μαΐου 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   . 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΕΛΛΑ∆Α TV Νοµού Λακωνίας, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2006. 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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. 

II. Το άρθρο 3 παρ. 2 και 12 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον κάθε σταθµός 
υποχρεούται να µεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του (σήµα). 
 
ΙΙI. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί 
φορείς οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν 
σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ενώ εξ΄άλλου 
κατά την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα 
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό της δυσµενούς επίδρασης 
που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει 
ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, γι΄αυτό σε κάθε κατηγορία 
αντιστοιχεί ένα ειδικό σύµβολο, το οποίο µεταδίδεται επί της οθόνης, σε όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος, ή σε καθορισµένο τµήµα αυτής. 
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ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το 
ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις 
νόµιµες κυρώσεις ή µη κυρωτικές συστάσεις. 

 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ., ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑ∆Α TV Νοµού Λακωνίας 
και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Σε συνέχεια 
καταγγελίας, το Ε.Σ.Ρ. ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθµό «ΕΛΛΑ∆Α TV» την 
αποστολή µαγνητοσκοπηµένης ταινίας ροής προγράµµατος, όπως αυτή µεταδόθηκε 
στην τελική της µορφή µε τις διακοπές για διαφηµιστικά µηνύµατα στις 6 και 7 
Ιανουαρίου 2006 (24ωρη ροή προγράµµατος και των δύο ηµερών). Ο εν  λόγω 
τηλεοπτικός σταθµός απέστειλε δεκατρία (13) DVD µε τη µαγνητοσκοπηµένη ροή 
προγράµµατος, που, όπως βεβαιώνει ο διευθύνων σύµβουλος του καναλιού σε 
σχετική επιστολή του προς το Ε.Σ.Ρ. (Αριθµ. Πρωτ. 2625/16.02.06-Εισ.), µεταδόθηκε 
από τα µεσάνυχτα της Πέµπτης προς Παρασκευή 6/01 ως τα µεσάνυχτα του 
Σαββάτου προς Κυριακή 8/01/06. 
 
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ., το συγκεκριµένο οπτικοακουστικό υλικό 
που αποστάλθηκε από τον ίδιο τον τηλεοπτικό σταθµό, παρακολουθήθηκε από το 
αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας και επισηµάνθηκαν τα ακόλουθα: 
 

• Κάποια από τα DVD (1ο, 2ο, 10ο, 12ο και 13ο) που απεστάλησαν 
παρουσιάζουν τεχνικό πρόβληµα πριν από την ολοκλήρωση προβολής του 
περιεχοµένου τους, σύµφωνα µε τα στοιχεία στο παράθυρο πληροφοριών του 
προγράµµατος υπολογιστή Power DVD, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο έλεγχος ολόκληρης και συνεχόµενης της ροής προγράµµατος των 
δύο εικοσιτετραώρων.  

• Το πρόγραµµα µετάδοσης του «ΕΛΛΑ∆Α TV» που περιέχεται στα 
δεκατρία DVD δε φέρει πουθενά το λογότυπο του σταθµού. Όσον αφορά 
την καταγγελία του ιδιώτη για µετάδοση ταινιών πορνό από τον 
«ΕΛΛΑ∆Α TV», κατά τη διάρκεια του προγράµµατος που ελέγχθηκε από 
το Ε.Σ.Ρ. δεν εντοπίστηκε απολύτως καµία ταινία µε τέτοιο ακατάλληλο 
περιεχόµενο. Οι ταινίες που φέρονται να έχουν µεταδοθεί είναι στην 
πλειονότητά τους ντοκυµανταίρ ενώ οι υπόλοιπες 2-3 ταινίες δεν 
περιλαµβάνουν πορνογραφικές σκηνές. Το υπόλοιπο πρόγραµµα ροής, όπως 
αυτό παρουσιάζεται στα DVD που απέστειλε ο σταθµός στο Ε.Σ.Ρ. 
συνίσταται σε: 

1. ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα: Υπάρχει ένας καταιγισµός διαφηµιστικών 
µηνυµάτων που συνήθως επαναλαµβάνονται µέσα στα πλαίσια του 
ίδιου διαφηµιστικού πακέτου. Επισηµαίνεται πως ανάµεσα σε αυτές 
τις διαφηµίσεις, αν και µεταδόθηκαν από τις 6 ως τις 8 Ιανουαρίου –
διάστηµα δηλαδή µετά την Πρωτοχρονιά- υπάρχει κάρτα του 
Εµπορικού Συλλόγου Σπάρτης για το εορταστικό ωράριο των 
καταστηµάτων ως και τις 2 Ιανουαρίου αλλά και άλλα µηνύµατα µε 
χριστουγεννιάτικο περιεχόµενο. 
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2. Τρέηλερ του «ΕΛΛΑ∆Α FΜ-TV» που µεταδίδεται σταθερά, πλέον 
της µίας φοράς, σε κάθε διαφηµιστικό διάλειµµα. 

3. Τρέηλερ της αθλητικής εκποµπής «ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ». 
4. Εκποµπή «Συζητώντας µε τον Αντώνη Φελούρη» που κατά τη 

διάρκεια  των δύο µαγνητοσκοπηµένων 24ώρων, προβάλλεται δύο 
φορές σε επανάληψη. 

5. Τηλεοπτικό µαγκαζίνο «ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»: Πρόκειται για 
εορταστικό πρόγραµµα του σταθµού που διακόπτεται απότοµα τόσο 
για διαφηµίσεις όσο και στο τέλος χωρίς καµία σχετική αναφορά από 
την παρουσιάστρια και τίτλους τέλους. 

6. Εορταστικό µουσικό πρόγραµµα που προβάλλεται ξαφνικά επί της 
οθόνης χωρίς τίτλους αρχής, τίτλους τέλους και οποιαδήποτε 
ενηµέρωση στο τηλεοπτικό κοινό. Επιπλέον, προς το τέλος 
παρακολούθησης του 7ου DVD, µετά από κάρτα ευχών του «ΕΛΛΑ∆Α 
TV» προς τους τηλεθεατές, ξεκινάει εορταστικό πρόγραµµα του 
σταθµού µε παρουσιαστή τον Αντώνη Φελούρη, που κάνει λόγο για 
την παράδοση του σταθµού να εορτάζει την προπαραµονή της 
Πρωτοχρονιάς. Από τα λεγόµενά του, συµπεραίνουµε πως πρόκειται 
για µουσικό πρόγραµµα που µεταδόθηκε από το κανάλι την 
προπαραµονή της Πρωτοχρονιάς και προβλήθηκε εν συνεχεία σε 
επανάληψη κατά τη διάρκεια των ηµερών που εξετάζουµε.  

7. ∆ελτία ειδήσεων: Ανάµεσα στο υλικό που κατέστη δυνατό από 
τεχνικής άποψης να παρακολουθήσουµε, εντοπίστηκαν δύο δελτία 
ειδήσεων από τα οποία το δεύτερο προβλήθηκε στη συνέχεια άλλες 
δύο φορές σε επανάληψη. Επίσης, απόσπασµα από το ίδιο δελτίο µε 
πλάνα από τη λειτουργία των Θεοφανείων και τον αγιασµό των 
υδάτων σε πόλεις της Πελοποννήσου, µεταδόθηκε ξαφνικά και 
εµβόλιµα χωρίς καµία επεξήγηση στο πρόγραµµα ροής του σταθµού, 
όπως αυτό είναι καταγεγραµµένο στο δέκατο και ενδέκατο DVD που 
απέστειλε ο «ΕΛΛΑ∆Α TV» στο Ε.Σ.Ρ. 

8. Ενηµερωτική εκποµπή «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ». 
9. Αθλητική εκποµπή «ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ» που προβάλλεται 

τρεις φορές, τη µία σε επανάληψη. Η εκποµπή δεν έχει τίτλους τέλους. 
10. Μουσική εκποµπή «BEST OF 80s» µε βίντεο κλιπ τραγουδιών της 

δεκαετίας του ’80.  
11. ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ: Για περισσότερο από µιάµιση ώρα, 

εναλλάσσονται επί της οθόνης κάρτες µε µικρές αγγελίες 
αγοραπωλησιών, ενοικιάσεων και θέσεων εργασίας. Το εν λόγω 
πρόγραµµα µεταδόθηκε δύο φορές σε επανάληψη. 

12. Παιδικό-εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο 
άνθρωπος». Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ροής των 13 DVD 
που ελέγχθηκαν, µεταδόθηκαν περί τα δέκα επεισόδια αυτής της 
εκπαιδευτικής παιδικής σειράς, διάρκειας 25 περίπου λεπτών έκαστο. 
Κάποια από αυτά µεταδόθηκαν συναπτά το ένα µετά το άλλο, µε 
ενδιάµεσα διαφηµιστικά διαλείµµατα. 
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Πρόκειται περί ροής προγράµµατος δύο ηµερών κατά τις οποίες αφ΄ενός δεν 
προβλήθηκε το λογότυπο του τηλεοπτικού σταθµού και αφετέρου δεν προβλήθηκε 
σήµανση καταλληλότητος των προβληθεισών ταινιών και ντοκυµαντέρ.  Για τις ως 
άνω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως.   
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε 
διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑ∆Α TV Νοµού Λακωνίας την διοικητική κύρωση της 
συστάσεως όπως  

Α) προβάλλει το λογότυπο του τηλεοπτικού σταθµού 

Και  

Β) κατά την προβολή ταινιών και ντοκυµαντέρ προβάλλει και το σήµα 
καταλληλότητος αυτών 

 

 µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Μαΐου 2006. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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