ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αριθµ. 2/28.7.2009

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Ιουλίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Ε.Σ.Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Γιάννης
Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και
Κωνσταντίνος Αποστολάς.

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 5, παρ. 1 εδ. β΄ του Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο τα γεγονότα πρέπει
να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη δηµιουργούν
σύγχυση ή πανικό στο κοινό.
δ) Το άρθρο 8, παρ. 1
68, εδ. α΄, του Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο δεν πρέπει να µεταδίδονται
πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί.

Αιτιολογικό
Τα πρόσφατα γεγονότα περί του ιού της νέας γρίπης Η1Ν1 και η εκτεταµένη κάλυψή
τους από τα διεθνή και ηµεδαπά µέσα ενηµέρωσης.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απευθύνει προς όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς της
χώρας την υπόδειξη:
Όπως, κατά τη µετάδοση ειδήσεων, σχολίων και εκτιµήσεων αναφορικά µε το ως
άνω ζήτηµα δηµοσίας υγείας, αφενός µη µεταδίδουν ατεκµηρίωτες πληροφορίες και
αφετέρου επιδεικνύουν αίσθηµα ευθύνης, ψυχραιµία και νηφαλιότητα προς αποφυγή
συγχύσεως και πανικού στο κοινό.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λασκαρίδης

