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ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Αριθμ. 2/05.02.2013 

 
 
Σήμερα ημέρα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του 
Ε.Σ.Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου, και τα µέλη Εύη 
Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης και 
Άρης Σταθάκης. 
 
 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
α) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο η τηλεόραση υπάγεται στον 
άμεσο έλεγχο του κράτους που έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους 
μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου και της 
τέχνης. 

β) Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος. 109/2010, κατά το οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων υποχρεούνται να καταστήσουν σταδιακά προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες τους στα άτομα με ακουστική αναπηρία. 

γ) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ/τος. 109/2010, κατά το οποίο οι ενημερωτικοί 
τηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να μεταδίδουν τουλάχιστον τέσσερεις ώρες την 
εβδομάδα από τα μεταδιδόμενα προγράμματά ιδίως ενημερωτικά, ελαφράς 
ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις), ελληνικές σειρές σε συνέχειες, 
παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου κ.α. με 
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, εξαιρουμένων των δελτίων 
ειδήσεων που μεταδίδονται στην νοηματική γλώσσα.  

δ) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή αρχή 
υποδείξεις.  
 
ε) Το υπ’ Αριθ. Πρωτ 1082/30.04.2012 έγγραφο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. 
 
 

Αιτιολογικό 
 
Από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του νόμου ανακύπτει η υποχρέωση 
των ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών να καταστήσουν σταδιακά προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες τους σε άτομα με ακουστική αναπηρία. Για να καταστεί τούτο δυνατόν 
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επιβάλλεται από τον νόμο υποχρέωση στους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
να μεταδίδουν τουλάχιστον τέσσερεις ώρες την εβδομάδα προγράμματα 
ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρος με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων 
στην ελληνική γλώσσα. Πρόδηλον είναι ότι η αναγραφή των υποτίτλων δεν  πρέπει 
να περιορίζεται στο λεξιλόγιο των προσώπων που συμμετέχουν στην εκπομπή αλλά 
να επεκτείνεται και στην δια υποτίτλων ενημέρωση των προσώπων με ακουστική 
αναπηρία περί ηχητικών παρεμβολών, όπως εκρήξεων, βρυχηθμών ζώων, μουσικών 
εκτελέσεων κ.α. με σημαντική σημασία στην εξέλιξη του προγράμματος. Βεβαίως η 
εν λόγω υποχρέωση δεν υφίσταται για δελτία ειδήσεων που μεταδίδονται στη 
νοηματική γλώσσα ούτε για τηλεοπτικούς σταθμούς που παρέχουν την δυνατότητα 
σε πρόσωπα με ακουστική αναπηρία  
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  

 
 

Υποδεικνύει προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας όπως: 
 

Οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν τουλάχιστον τέσσερεις ώρες την 
εβδομάδα από τα μεταδιδόμενα προγράμματά ιδίως ενημερωτικά, ελαφράς 
ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις), ελληνικές σειρές σε συνέχειες, 
παιδικές εκπομπές, ντοκυμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου κ.α. με 
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, εξαιρουμένων των δελτίων 
ειδήσεων που μεταδίδονται στην νοηματική γλώσσα. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΙΜΕ-ΨΝΞ


