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Αριθµ. Πρωτ.  
 
  

 
Προς όλους τους τηλεοπτικούς  
σταθµούς εθνικής εµβέλειας  
ελεύθερης λήψης  
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2/2003  
 
 
Εφαρµογή των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την 
προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών ή συµµετεχόντων σε ειδησεογραφικές και 
ενηµερωτικές εκποµπές που µεταδίδονται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς 
εθνικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης. 
 
 
 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

 
Εχοντας υπόψη: 
 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α της Οδηγίας 89/552ΕΟΚ όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36ΕΚ (Φ.Ε.Κ Α΄ 98/17 Μαρτίου 2000) 
2. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος  
3. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000 σχετικά µε το Εθνικό 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ Α΄ 262/29 Νοεµβρίου 2000)  

4. Τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ. 100/2000 σχετικά µε την παροχή 
τηλεοπτικών υπηρεσιών µε το οποίο επήλθε η εναρµόνιση της ελληνικής 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36ΕΚ (Φ.Ε.Κ Α΄ 
98/17 Μαρτίου 2000) 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 παρ. 1 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 σχετικά µε 
την κατάταξη και τη σήµανση των τηλεοπτικών προγραµµάτων (Φ.Ε.Κ Β΄ 345/17 
Μαρτίου 2000) 

6. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Κανονισµού υπ’ αριθµόν 1/1991 του Ε.Σ.Ρ. περί 
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στην ραδιοτηλεόραση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 421/21 Ιουνίου 
1991)  

7. Την από 14/4/2003 απόφαση της Ολοµελείας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών ή 
συµµετεχόντων σε ειδησεογραφικές και ενηµερωτικές εκποµπές.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
 
Ότι τη µετάδοση των ειδησεογραφικών και ενηµερωτικών εκποµπών από τους 
τηλεοπτικούς φορείς εθνικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης διέπουν οι εξής κανόνες : 
 
1. Οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 

προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών από σκηνές ή εικόνες που ενδέχεται να 
βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή την ηθική τους ανάπτυξη. 

 
2. Οµοίως οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να µεριµνούν για τη σύννοµη 

παρουσίαση ή συµµετοχή ανηλίκων στις ειδησεογραφικές και ενηµερωτικές 
εκποµπές.  

 
3. Συγκεκριµένα σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών από τις 

διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 3 του π.δ. 100/2000 και των άρθρων 1 και 2 
παρ. 1 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 προκύπτει ότι όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα 
(πλην των διαφηµίσεων και των µηνυµάτων τηλεπώλησης) πρέπει να 
κατατάσσονται στις κατηγορίες που ο νόµος προβλέπει ανάλογα µε το βαθµό της 
δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην 
προσωπικότητα και την εν γένει ανάπτυξη των ανηλίκων. 

 
4. Οι τηλεοπτικοί φορείς κατά τη µετάδοση των δελτίων ειδήσεων και των 

ενηµερωτικών εν γένει εκποµπών οφείλουν να εφιστούν την προσοχή του 
κοινού για την επικείµενη µετάδοση επιβλαβούς για τους ανηλίκους 
οπτικοακουστικού υλικού µε την εµφάνιση επί της οθόνης του αντίστοιχου 
ειδικού οπτικού συµβόλου, το οποίο µπορεί να είναι διαφορετικό για ορισµένα 
τµήµατα ή σκηνές των προγραµµάτων αυτών σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
παρέχει ο νόµος.  

 
5. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον σε δελτίο ειδήσεων ή σε άλλη ενηµερωτική εκποµπή 

προβάλλεται επιβλαβές για τους ανηλίκους οπτικοακουστικό υλικό και 
ανεξαρτήτως από την εµφάνιση στην οθόνη του ειδικού οπτικού συµβόλου, ο 
παρουσιαστής του δελτίου ή της εκποµπής οφείλει να ενηµερώνει προφορικά το 
κοινό τρία (3΄) τουλάχιστον λεπτά πριν από τη µετάδοση του εν λόγω υλικού 
για την ακαταλληλότητα αυτού. 

 
6. Σχετικά µε την προστασία των συµµετεχόντων σε ειδησεογραφικές και 

ενηµερωτικές εκποµπές υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 
παρ. 2 του π.δ. 100/2000 απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συµµετοχή ανηλίκων 
θυµάτων και µαρτύρων εγκληµατικών ενεργειών ή δυστυχηµάτων καθώς και 
ανηλίκων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση στις εκποµπές αυτές. Κατ΄ 
εξαίρεση µπορεί να γίνει δεκτή η παρουσίαση ή η συµµετοχή ανηλίκων µαρτύρων 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ενηµέρωση του κοινού, δεν προκαλεί πόνο ή 
βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και επιτελείται ύστερα από γραπτή 
άδεια του ασκούντος τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια.  
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7. Από τη συνδυασµένη ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του π.δ. 

100/2000 και του άρθρου 8 του Κανονισµού υπ’ αριθµόν 1/1991 του Ε.Σ.Ρ. 
προκύπτει ότι ως επιβλαβές υλικό µπορούν να θεωρηθούν τόσο οι σκηνές 
φυσικής βίας και οι εικόνες τραυµατισµού που µεταδίδονται µε αφορµή µια 
πολεµική σύρραξη όσο και οι σκηνές ή οι περιγραφές που µεταδίδονται µε 
αφορµή είτε δυστύχηµα είτε εγκληµατική ενέργεια και µπορεί να 
αναπαράγουν ή να επιτείνουν τον προσωπικό πόνο ή το πένθος των θυµάτων 
και των συγγενών τους.  

 
8. Τέλος, από τη συνδυασµένη ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 3  

και 2 του π.δ. 100/2000, του άρθρου 1 της Υ.Α. 6138/Ε/17.3.2000 και του άρθρου 
8 του Κανονισµού υπ’ αριθµόν 1/1991 του Ε.Σ.Ρ. συνάγεται ότι αποφασιστικό 
κριτήριο για την επιλογή του περιεχοµένου του οπτικοακουστικού υλικού που 
µεταδίδεται σε ειδησεογραφικές και ενηµερωτικές εκποµπές, για την παρουσίαση 
ή συµµετοχή ανηλίκων στις εκποµπές αυτές, αλλά και για τη διάρκεια της 
µετάδοσης του υλικού αυτού αποτελεί ο βαθµός της τυχόν δυσµενούς του 
επίδρασης στους ανηλίκους τηλεθεατές, στους απεικονιζόµενους ή 
εµφανιζόµενους ανηλίκους καθώς και στα πρόσωπα του άµεσου συγγενικού τους 
περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η συνεχής και 
επαναλαµβανόµενη µετάδοση οποιουδήποτε θέµατος όταν η διάρκεια 
µετάδοσής του υπερβαίνει το απαιτούµενο από τις περιστάσεις µέτρο για την 
επαρκή ενηµέρωση του τηλεοπτικού κοινού και τείνει να αποτελέσει 
προφανή εκµετάλλευση αυτού.  

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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