
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
(µη κυρωτική) 

Αριθµ. 1/13.04.2009 
 

 
Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε 
σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Γιάννης Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.  
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 
α) Το άρθρο 15 § 2 του Συντάγµατος κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 
υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους και ο έλεγχος αυτός ασκείται από 
ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 
 
β) Το άρθρο 5 § 1 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο τα γεγονότα θα πρέπει να 
παρουσιάζονται µε προσοχή και µε αίσθηµα ευθύνης ώστε να µη δηµιουργούν 
υπέρµετρη σύγχυση στο κοινό. 
 
γ) Το άρθρο 13 § 3 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο η δηµοσιογραφική έρευνα δεν 
πρέπει να υποκαθιστά τις αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές. 
 
δ) Το άρθρο 8 §1 του Π∆ 100/2000, κατά το οποίο απαγορεύεται η µετάδοση 
προγραµµάτων τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά  τη σωµατική, πνευµατική ή 
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 
 
ε) Το άρθρο 4 § 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ µπορεί να απευθύνει µη 
κυρωτικές συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων 
και να ζητά την εφαρµογή τους. 

 
Αιτιολογικό 

 
Με αφορµή την ένοπλη επίθεση µαθητού του ΟΑΕ∆ κατά συµµαθητού του και 
τρίτων καθώς και την αυτοκτονία του, οι τηλεοπτικοί σταθµοί της χώρας προβαίνουν 
σε αναπαραστάσεις, σε περιγραφές και σε σχολιασµούς κατά τρόπο που µπορεί να 
δηµιουργήσει σύγχυση, ηθική βλάβη στους ανηλίκους και κίνδυνο µιµήσεως 
εγκληµατικών πράξεων. 
 

 
Για τους λόγους αυτούς 

το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
Απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας µη κυρωτική 
σύσταση όπως: 
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α). Τηρούν την υποχρέωση που υπέχουν από το νόµο για να επιδεικνύουν σύνεση και 
αυτοσυγκράτηση κατά τη µετάδοση των δελτίων ειδήσεων και των υπολοίπων 
ενηµερωτικών εκποµπών τους. 
 
β). Μη αναφέρονται σε θέµατα βίας και βίαιης συµπεριφοράς χωρίς να συντρέχει 
προφανής λόγος ενηµέρωσης της κοινής γνώµης. 
 
γ). Μη διογκώνουν τα δελτία ειδήσεων και τις λοιπές εκποµπές µε παράθεση 
λεπτοµερειών των εγκληµάτων προς εντυπωσιασµό του κοινού και αύξηση της 
τηλεθέασης, ιδίως µάλιστα ενόψει του ότι οι εκποµπές αυτές παρακολουθούνται και 
από πλήθος ανηλίκων οι οποίοι είναι δυνατόν να παρασυρθούν σε µιµητισµό. 
 
δ). Μη επαναλαµβάνουν την προβολή του συγκεκριµένου τραγικού γεγονότος, εκτός 
εάν αυτή είναι απαραίτητη λόγω νεοτέρων στοιχείων για την ενηµέρωση του κοινού. 
 
ε). Μη αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα στα όπλα και σε µεθόδους µε τις οποίες µπορεί 
να τελεσθεί ένα έγκληµα, ιδίως όταν σκοπός του δράστη είναι η κατά το δυνατόν 
µεγαλύτερη δηµοσιοποίηση της εγκληµατικής του πράξεως µέσω του ∆ιαδικτύου και 
των ΜΜΕ. 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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