ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αριθ. 2/13.04.2010

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 13 Απριλίου 2010 και ώρα 11:00 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 Εύη
∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Γιάννης Παπακώστας 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 8 παρ. 3 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο ως προς τη ραδιοφωνική
διαφήµιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκποµπών ισχύουν και εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόµου
αυτού, οι οποίες τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα από τα προβλεπόµενα στο Π.∆.
100/2000.
δ) Το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικές
διαφηµίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών µέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών
µέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα την τιµή χρέωσης ανά 1΄ λεπτό
της ώρας και µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον του αριθµού τηλεφώνου.
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Αιτιολογικό
Κατά τη διάρκεια µετάδοσης ειδησεογραφικών, αλλά και ψυχαγωγικών τηλεοπτικών
ή ραδιοφωνικών εκποµπών παρατηρείται συχνή αναφορά σε υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιακών µέσων πρόσθετης χρέωσης (SMS) και πρόσκληση των ακροατών
να προβούν στη χρήση των υπηρεσιών αυτών προκείµενου να συµµετάσχουν σε
διαγωνισµούς και κληρώσεις ή να επικοινωνήσουν µε ορισµένη εκποµπή. Οι
αναφορές αυτές δεν συνοδεύονται από απεικόνιση ή ανακοίνωση αντιστοίχως της
τιµής χρέωσης ανά 1΄ λεπτό της ώρας ώστε να καθίσταται δυνατός ο υπολογισµός
του τελικού κόστους από τον εκάστοτε χρήστη.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απευθύνει προς όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς της
χώρας την υπόδειξη:

Όπως συνοδεύουν τις αναφορές στη χρήση των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών
µέσων πρόσθετης χρέωσης (SMS) µε απεικόνιση ή ανακοίνωση αντιστοίχως είτε της
τιµής χρέωσης ανά 1΄ λεπτό της ώρας, είτε του συνολικού κόστους χρήσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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