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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 12:00 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, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος 
Αποστολάς, απών ο Γιάννης Παπακώστας. 
 
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 1, 15 παρ. 2 

και 106 παρ. 2 του Συντάγµατος. 
2. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 

262/29.11.2000) σχετικά µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και 
άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. 

3. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1, β΄ του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
159/3.8.1995)  σχετικά µε το νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης 
και της τοπικής ραδιοφωνίας. 

4. Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ σχετικά µε 
την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων. 

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

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 5, 3, 6, 9 παρ. 1 και 3 του 
Κανονισµού υπ’ αριθµόν 2/1991 ΕΣΡ (ΦΕΚ Β΄ 421/21.6.1991) περί 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων. 

7. Τις διατάξεις του Π∆ 109/2010. 
8. Τις υπ΄ αριθµ. 100/41/12.11.1998, 101/41/12.11.1998, 92/21.2.2006, 

144/27.3.2006, 314/11.6.2007, 601/25.11.2008, 105/10.3.2009 και 
268/2.6.2009 αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΕΣΡ µε τις οποίες έχουν 
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις σε βάρος τηλεοπτικών σταθµών για 
εκτροπές κατά την προβολή σειρών κοινωνικής προσοµοίωσης (realities). 
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Αιτιολογικό 

 
∆ιαπιστώθηκε ότι στις εκποµπές τηλεοπτικής αναπαράστασης της 
πραγµατικότητας (reality shows) η ποιοτική στάθµη είναι συχνά χαµηλή, ο 
σεβασµός της αξίας του ανθρώπου ελλιπής και η προστασία της παιδικής 
ηλικίας και νεότητας ανεπαρκής. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απευθύνει προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας την 
εξής οδηγία: 

 
 
Η µετάδοση των πάσης φύσεως ψυχαγωγικών ή διαγωνιστικών εκποµπών που 
µεταδίδονται από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
οφείλει να συνάδει µε τις συνταγµατικώς κατοχυρωµένες αρχές που σκοπούν 
στην διασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων, στην προστασία της προσωπικότητας και της αξίας του 
ανθρώπου, καθώς και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
Η προστασία της προσωπικότητας εν γένει των συµµετεχόντων σε 
ψυχαγωγικές ή διαγωνιστικές εκποµπές επιτυγχάνεται µε την τήρηση 
ορισµένων αρχών και κανόνων όπως κατωτέρω διατυπώνονται: 
 
1. Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ακόµη και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον 

επιτελεί δηµόσια λειτουργία ή έχει αναλάβει και ασκεί δηµόσια υπηρεσία 
και γενικά δρά στη δηµόσια σφαίρα, όπως συµβαίνει µε τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, βαρύνεται µε την υποχρέωση σεβασµού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν κυρίως οι ιδιωτικοί 
τηλεοπτικοί σταθµοί, οι οποίοι  λειτουργούν µεν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επιτελούν, όµως, σύµφωνα µε το νόµο δηµόσια λειτουργία κατά την 
άσκηση της οποίας οφείλουν να εκπληρούν τους στόχους του άρθρου 15 
παρ. 2 του Συντάγµατος.  

2. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 
µέτρα για την προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας, της τιµής, 
της υπόληψης, του ιδιωτικού, οικογενειακού και επαγγελµατικού βίου των 
προσώπων που εµφανίζονται, συµµετέχουν ή αναφέρονται στις πάσης 
φύσεως εκποµπές τους.  

3. Η ταπείνωση, έστω και εθελούσια, η υποβάθµιση ή η εκµετάλλευση ενός 
ατόµου από τρίτους στο πλαίσιο οποιασδήποτε ιδιωτικής ή δηµόσιας 
διαδικασίας προσκρούει στην αξία του ανθρώπου, η προστασία της οποίας 
αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Άλλωστε δεν νοείται 
παραίτηση από την προστασία ή την απόλαυση συνταγµατικού 
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δικαιώµατος, τυχόν ρητή ή σιωπηρή συναίνεση ή ανοχή των 
συµµετεχόντων προσώπων ως προς την προσβολή της ανθρώπινης αξίας 
τους, της προσωπικότητας, της τιµής, της υπόληψης, καθώς και του 
ιδιωτικού και οικογενειακού τους βίου δεν αίρει τον παράνοµο χαρακτήρα 
της προσβολής αυτής. Συνεπώς κάθε οικειοθελής αποδοχή ή συναίνεση, 
έστω ρητή και έγγραφη, σε προσβολή θεµελιώδους δικαιώµατος ή 
ελευθερίας είναι άκυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

4. Η υποχρέωση σεβασµού της τιµής, της υπόληψης, της ψυχικής υγείας και 
του εσωτερικού κόσµου του ατόµου, καθώς και του απαραβίαστου της 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής αποτελούν µερικότερες εκδηλώσεις του 
δικαιώµατος της προσωπικότητας και εποµένως η τήρησή τους ενδιαφέρει 
την δηµόσια τάξη, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση και δεν δικαιολογεί 
παρεκκλίσεις χάριν οποιουδήποτε σκοπού γενικότερου συµφέροντος. 

5. Υπό την έννοια αυτή η πλήρης εξαφάνιση της ιδιωτικής ζωής του ατόµου, 
ο ευτελισµός της τιµής, της υπόληψης ή της ιδιωτικής και οικογενειακής 
του ζωής κατά την διάρκεια ψυχαγωγικών ή διαγωνιστικών εκποµπών, 
µετά ή άνευ ανταλλάγµατος, καθώς και ο δηµόσιος διασυρµός του, έστω 
υπό το πρόσχηµα της ψυχαγωγίας, της πληροφόρησης ή της συµµετοχής 
του κοινού, που συντελούνται στις εκποµπές τηλεοπτικής αναπαράστασης 
της πραγµατικότητας (reality shows) ή σε αντίστοιχης φύσης εκποµπές, 
κατατείνουν στην προσβολή της προσωπικότητας των συµµετεχόντων και 
της αξίας του ανθρώπου εν γένει, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 
έννοµη τάξη. 

6. Ειδικότερα, η χρησιµοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε 
ατόµου, η υποβολή σε ευτελιστικές, ακραίες ή επιβαρυντικές για τη 
σωµατική και ψυχική υγεία δοκιµασίες, καθώς και η εξώθηση σε 
πραγµατικές ή σκηνοθετηµένες συγκρούσεις, µε άµεσο σκοπό την αύξηση 
της τηλεθέασης, την απόκτηση δηµοσιότητας και τον προσπορισµό 
κέρδους, ιδίως στο πλαίσιο των διαγωνιστικών εκποµπών, αποτελούν 
µορφές προσβολής της ανθρώπινης αξίας και της προσωπικότητας εν γένει. 
Η βαρύτητα της συντελούµενης ή επαπειλούµενης προσβολής επιτείνεται 
λόγω της φύσης του τηλεοπτικού µέσου, της εµβέλειάς του και του 
αόριστου αριθµού προσώπων στα οποία απευθύνεται. 

7. Περαιτέρω, οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να µεριµνούν για την ορθή, 
δόκιµη και καλαίσθητη εκφορά του δηµοσίου λόγου, ενηµερώνοντας τους 
συµµετέχοντες και λαµβάνοντας υπόψη την ώρα µετάδοσης της εκάστοτε 
εκποµπής και την ενδεχόµενη παρακολούθηση αυτής και από ανήλικους 
θεατές. 

8. Σε κάθε περίπτωση, οι τηλεοπτικοί σταθµοί 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. 
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9. Η κατάταξη και σήµανση των ανωτέρω ψυχαγωγικών ή διαγωνιστικών 
εκποµπών πρέπει να γίνεται µε βάση το περιεχόµενο του προγράµµατος και 
το βαθµό της τυχόν δυσµενούς επίδρασής του στους ανηλίκους τηλεθεατές. 
Η επιλογή ορισµένης ώρας προβολής, καθώς και η χρήση του αντίστοιχου 
οπτικού συµβόλου δεν απαλλάσσουν τον τηλεοπτικό φορέα από την 
υποχρέωση ορθής και σύννοµης σήµανσης βάσει του περιεχοµένου κάθε 
εκποµπής. Επιπροσθέτως, σε τυχόν αναµετάδοση του προγράµµατος πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη η αρχική σήµανση και η αντίστοιχη ώρα µετάδοσης, 
ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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