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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 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,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς.  Απών το  μέλος  Γεώργιος  
Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

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

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουλίου 2014.

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.
 
II.  Το  άρθρο  26  παρ.  5  εδ.  α’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  όλα  τα 
τηλεοπτικά  προγράμματα,  εκτός  των  προγραμμάτων  τηλεοπτικής  διαφήμισης  και 
τηλεπώλησης, κατατάσσονται σε 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. Σε κάθε 
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί 
της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.

III. Το άρθρο 26 παρ. 7 εδ. γ’ του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο η σήμανση κάθε 
προγράμματος συναρτάται άμεσα με το περιεχόμενο και την ώρα μετάδοσής του.

IV.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού STAR CHANNEL,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο εν λόγω 
τηλεοπτικός σταθμός, της ξένης ταινίας “Danny, the dog”, που προβλήθηκε κατά την 
7.5.2014, από ώρας 22:10 έως 00:20, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Σήμανση: 3ης κατηγορίας: κατάλληλο, απαραίτητη η γονική συναίνεση  (μέχρι το 
πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα).
Διάρκεια επεξήγησης: για 14 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη.
Διάρκεια σήμανσης: για 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη.
4η κατηγορίας (μετά τις 22:40): κατάλληλο για ανήλικους άνω των 15 ετών (μετά το 
πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μέχρι το τέλος της ταινίας).
Διάρκεια επεξήγησης: για 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο διαφημιστικό 
διάλειμμα, για 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, 
για 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα μετά το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα.
Διάρκεια σήμανσης: για 16 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο διαφημιστικό 
διάλειμμα, για 16 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, 
για 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα μετά το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα. 
Περίληψη ταινίας: Ο Μπαρτ  είναι γκάνγκστερ του Λονδίνου. Πληρώνεται για να 
προσφέρει προστασία. Αν δεν πληρωθεί, λύνει το κολάρο του Ντάνι και τον αφήνει 
να σκοτώσει κατά το δοκούν. Ποιος είναι ο Ντάνι; Είναι εκείνος που πήρε από μικρό 
παιδί ο Μπαρτ και τον ανέθρεψε ως ... σκύλο. Με δεμένο το κολάρο γύρω από το 
λαιμό του είναι ο άκακος Ντάνι, ο πιστός σκύλος του αφεντικού του. Με λυμένο είναι 
μια φονική μηχανή που για λογαριασμό του Μπαρτ δέρνει και σκοτώνει ανηλεώς 
οποιονδήποτε σταθεί εμπόδιο στον αφέντη που πάει για να εισπράξει. Μετά από ένα 
«ατύχημα»  ο  Ντάνι  μένει  μόνος  και  ελεύθερος  στον  άγνωστο  για  αυτόν  κόσμο. 
Κάποια στιγμή θα συναντήσει έναν τυφλό πιανίστα και την κόρη του που θα του 
συμπεριφερθούν ανθρωπινά.  Τότε  ο Ντάνι  θα  αρχίσει  να μεταμορφώνεται  και  να 
ανακαλύπτει ξαφνικά τον ψυχικό του κόσμο και τις ισορροπίες του. Προβλήματα θα 
ξεπροβάλλουν όταν ο Μπαρτ αρχίσει να αναζητά τον Ντάνι, και ο Ντάνι αρχίσει να 
ανακαλεί στην μνήμη του γεγονότα του παρελθόντος που τον εξοργίζουν. Ο τυφλός 
Σαμ τον παίρνει κοντά του και προσπαθεί να τον κάνει άνθρωπο. Η όλη διαδικασία, 
όμως, δεν θα είναι αναίμακτη.
Κατά τη διάρκεια της ταινίας ο πρωταγωνιστής, Ντάνι, επιτίθεται στους αντιπάλους 
του μέχρι θανάτου έπειτα από εντολή του αφεντικού του. Στις σκηνές αυτές ο Ντάνι 
ρίχνει κλωτσιές, μπουνιές, δίνει χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, χτυπάει το κεφάλι 
των αντιπάλων του στο πάτωμα και σε αρκετές περιπτώσεις διακρίνονται αίματα.
Παραθέτονται ενδεικτικά οι ακόλουθες σκηνές βίας:
ένδειξη αρχείου 1:13:32 – 1:14:55
ο Ντάνι γυρίζει το πόδι του αντιπάλου
ο Ντάνι χτυπάει τον αντίπαλο με μανία στο πρόσωπο
ο Ντάνι ρίχνει τον αντίπαλο κάτω και τον πατάει στην πλάτη 
ο Ντάνι στέκεται όρθιος επάνω στην πλάτη του αντιπάλου 
ο Ντάνι επιτίθεται ταυτόχρονα σε πολλούς με κλωτσιές και μπουνιές
ο Ντάνι χτυπάει επανειλημμένα το κεφάλι του αντιπάλου στο πάτωμα
ο Ντάνι χτυπάει τον αντίπαλο με μανία στο πρόσωπο
ο αντίπαλος τραβάει τα μαλλιά του Ντάνι και του ξεριζώνει μια τούφα 
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ένδειξη αρχείου 1:22:40 – 1:23:40
ο Ντάνι ρίχνει κάτω και πατάει τον αντίπαλο στο σώμα με δύναμη
ο Ντάνι χτυπάει τον αντίπαλο με μανία στο πρόσωπο και στο σώμα …
… και τον αποτελειώνει με ένα γερό χτύπημα στο κεφάλι με τα χέρια του
ο Ντάνι έχει πιάσει τον αντίπαλο από το λαιμό και του ρίχνει κλωτσιές στο στομάχι
ένδειξη αρχείου 1:48:00 – 1:48:15
ο Ντάνι ρίχνει στον αντίπαλο δυο τρεις μπουνιές στο λαιμό …
.. κι εκείνος βγάζει από το στόμα του αίμα και πέφτει κάτω νεκρός 
ένδειξη αρχείου 2:36:40 – 2:37:04
Εν ώρα αγώνα στο ρινγκ δυο αντίπαλοι μάχονται μεταξύ τους και ο ένας πιάνει τον 
άλλον, του στρίβει το χέρι, τον χτυπάει με μπουνιές στο σώμα και του γυρίζει το 
κεφάλι.
Αφού πέσει νεκρός, τον σηκώνουν με ιμάντα ψηλά κρατώντας τον από το ένα πόδι.
ένδειξη αρχείου 2:40:00 – 2:43:34
ο Ντάνι είναι στο έδαφος και τον κλωτσάνε τρία άτομα στο σώμα και στο κεφάλι
οι αντίπαλοι κρατάνε τον Ντάνι ανάποδα και του ρίχνουν μπουνιές στο σώμα
την ώρα του αγώνα χρησιμοποιούν σιδερένια ‘όπλα’

Πρόκειται περί ξένης ταινίας η οποία προβλήθηκε κατά την 7.5.2014, από ώρας 22:10 
έως  00:20,  με  σήμανση:  «κατάλληλο,  απαραίτητη  η  γονική  συναίνεση»  μέχρι  το 
πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά την 22:40 ώρα με σήμανση: «κατάλληλο για 
ανήλικους  άνω των 15 ετών».  Κατά τη διάρκεια  της  ταινίας  προβλήθηκαν βίαιες 
σκηνές με κακοποίηση προσώπων, από μεμονωμένα πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, 
με  ιδιαίτερη προβολή στιγμών οδύνης.  Η εκπομπή ήταν εντελώς  ακατάλληλη για 
ανηλίκους  και  έπρεπε  να  προβληθεί  με  την  προσήκουσα  σήμανση,  μετά  το 
μεσονύκτιο. Είναι αναμφισβήτητο ότι η εκπομπή ήταν ικανή να προκαλέσει σοβαρή 
ηθική βλάβη στους ανηλίκους. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  10,5  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2012-
2013,  της  εξ  89.893.548  ευρώ  διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2013,  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, 
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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, 
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,  78/28.1.2013,  105/11.2.2013,  225/30.4.2013, 
280/10.6.2013,  284/10.6.2013,  373/8.7.2013,  404/29.7.2013,  447/23.9.2013, 
454/23.9.2013,  455/23.9.2013,  456/23.9.2013,  575/2.12.2013,  585/9.12.2013, 
61/10.3.2014,  125/28.4.2014,  215/23.6.2014,  224/2.7.2014,  232/2.7.2014, 
255/14.7.2014 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 
30.000 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, τη διοικητική κύρωση του προστίμου 
των 30.000 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 στην Κηφισιά Αττικής, 
στην οδό Βιλτανιώτη 36, με ΑΦΜ 094281721, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήμ, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, στην οδό 
Χελμού 27, με ΑΦΜ 015603551, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Προέδρου Δ.Σ. και 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Του Βασίλειου Αλεξάκη του Δημητρίου, κατοίκου Βάρκιζας Αττικής, στην 
οδό Επέκταση Αθηνάς, αρ. 1Β, με ΑΦΜ 025715058, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  1η Σεπτεμβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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