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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 7 Απριλίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης 
Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και 
Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την από 26 
Φεβρουαρίου 2009 καταγγελία της Ενώσεως Συντακτών Εφηµερίδων περί 
παρανόµου µεταδόσεως µαγνητοσκοπηµένων δελτίων ειδήσεων από 
τηλεοπτικό σταθµό εθνικής εµβέλειας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 7η Απριλίου 2009. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
I. Το άρθρο 15, παρ. 2, του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 

και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους, ενώ ο 
έλεγχος και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή. 

 
II. 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 σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα οδηγίες. 

 
III. Το άρθρο 5, παρ. 5, εδαφ. β’, Ν. 3592/2007, κατά το οποίο «ως 

ενηµερωτικά µέσα νοούνται εκείνα των οποίων το ηµερήσιο 
πρόγραµµα περιλαµβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων». 

 
 
 

Αιτιολογικό 
 
Περιήλθε στο ΕΣΡ, εκτός από την καταγγελία της ΕΣΗΕΑ, και η από 26.02.2009 
καταγγελία µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής καθώς και δηµοσιεύµατα του 
Τύπου περί παρανόµου µεταδόσεως µαγνητοσκοπηµένων δελτίων ειδήσεων από 
τηλεοπτικούς σταθµούς. Η Ολοµέλεια αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις της ΕΣΗΕΑ, 
της ΕΙΤΗΣΕE και της ΕΡΤ ΑΕ εκδίδει την ακόλουθη οδηγία. 
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Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απευθύνει προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας οδηγία όπως συµµορφωθούν 
προς την ως άνω διάταξη του άρθρου 5, παρ. 5, εδαφ. β’ του Ν.3592/2007 και 
µεταδίδουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα όχι µαγνητοσκοπηµένα αλλά πρωτότυπα 
δελτία ειδήσεων, παρουσιαζόµενα από τηλεπαρουσιαστές που προβάλλουν δια ζώσης 
τις τελευταίες ειδήσεις, ενδεχοµένως µε παρεµβολή ρεπορτάζ από την επικαιρότητα. 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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