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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αριθ. 1/26.09.2011

Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 26 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Ε.Σ.Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς και Γεώργιος Στεφανάκης. Απούσα η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) 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 το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την
προστασία την παιδικής ηλικίας και της νεότητος.
β) 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.
γ) Το άρθρο 1 παρ.1, άρθρο 2 παρ.6 δ. και άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 2328/1995 περί
νοµοθετικού καθεστώτος της ιδιωτικής τηλεόρασης
δ) Το άρθρο 2 παρ. 1,4 , άρθρο 3, άρθρο 5 παρ. 1, 2, άρθρο 8 παρ. 1, άρθρο 14, άρθρο
15 παρ. 1 του Π.∆/τος 77/2003 περί Κώδικος ∆εοντολογίας ειδησεογραφικών και
άλλων δηµοσιογραφικών και πολιτικών εκποµπών ,
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Αιτιολογικό
Με αφορµή τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση, το αυξηµένο ενδιαφέρον της κοινής
γνώµης για τα οικονοµικά ζητήµατα της χώρας και τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη
υποχρέωση των δηµόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών όπως
εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη των δελτίων ειδήσεων και των ενηµερωτικών
εκποµπών

Υποδεικνύει
στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας όπως
κατά την µετάδοση των δελτίων ειδήσεων και των ενηµερωτικών εκποµπών
µεριµνούν:
1.Τα δελτία ειδήσεων και οι ενηµερωτικές εκποµπές να συντάσσονται µε αίσθηµα
ευθύνης, αντικειµενικότητα και πολυµέρεια για την έγκυρη ενηµέρωση του κοινού.
2. Η µετάδοση των γεγονότων να είναι αληθής, ακριβής και όσο το δυνατόν πλήρης.
3. Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που µεταδίδονται να ελέγχονται και να
διασταυρώνονται.
4. Να ελέγχονται και να διασταυρώνονται τα στοιχεία που µεταδίδονται κατόπιν
συλλογής από ιστοσελίδες.
5. Να αποφεύγεται η πρόκληση πανικού και σύγχυσης στο κοινό.
6. Να γίνεται άµεση διόρθωση, ενδεχοµένης µετάδοσης ανακριβειών, στο πλαίσιο της
ίδιας ή παρόµοιας εκποµπής.
7. Να µην παρουσιάζονται ως γεγονότα υποθέσεις ή πιθανολογήσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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