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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2007 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, Νέστωρ Κουράκης και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
 
 

 
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 
 
1) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους, ο οποίος ασκείται από το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή, και αποβλέπει 
στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της χώρας καθώς και στο σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την 
προστασία την παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 

2) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του µπορεί να 
απευθύνει αυτεπαγγέλτως σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή υποδείξεις, 
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών 
πράξεων. 

3) Το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β’ Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο τα γεγονότα πρέπει να 
παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη δηµιουργούν 
υπέρµετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό. 

4) Το άρθρο 5 παρ. 2 του αυτού Π.∆/τος, κατά το οποίο ανακρίβειες ή 
παραπλανητικές δηλώσεις διορθώνονται αµέσως στο πλαίσιο της ίδιας εκποµπής. 

5) Το άρθρο 3 του αυτού Π.∆/τος, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί 
σταθµοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται εµπράκτως τη διατύπωση 
διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζονται την ελευθερία µεταδόσεώς τους 

6) Το γεγονός ότι σε πρόσφατες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές γίνονται 
εκτενείς αναφορές σε φερόµενα ως θετικά για την υγεία αποτελέσµατα που επιφέρει 
η µετά από επεξεργασία κατανάλωση φύλλων ελιάς 
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Υποδεικνύει 

 

στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας: 
1. Να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης φυσικών προϊόντων 

που φέρονται ότι βοηθούν στην καταπολέµηση ασθενειών, αποφεύγοντας τη 
δηµιουργία υπέρµετρης ελπίδας ή σύγχυσης στο κοινό.  

2. Να µην χρησιµοποιούν τη λέξη «φάρµακο» για προϊόντα που δεν έχουν 
χαρακτηριστεί έτσι από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές.  

3. Να συνοδεύουν τυχόν αναφορές σε επιστηµονικές µελέτες και έρευνες καθώς και 
στα αποτελέσµατα αυτών, µε σαφή µνεία στα επιµέρους στοιχεία αυτών 
(συντάκτες εκθέσεως, προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης αυτής, αντιδράσεις 
επιστηµονικής κοινότητας κλπ.). 

4. Εφόσον πρόκειται για επιστηµονικώς εριζόµενα ζητήµατα να φροντίζουν για την 
παρουσίαση όλων των απόψεων και να µνηµονεύουν τις ακριβείς επιστηµονικές 
ιδιότητες των συµµετεχόντων στις οικείες εκποµπές.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 -2-


