ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αριθ 1 /8.1.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και
Νέστωρ Κουράκης.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. 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.
2. 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 υποδείξεις.
3. Το άρθρο 9, παρ. 2, του Καν. 3/1991 του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
περί δεοντολογίας ραδιοτηλεοπτικών διαφηµίσεων, κατά το οποίο απαγορεύεται κάθε
µορφή ραδιοτηλεοπτικής διαφήµισης τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού.
4. Το άρθρο 9, παρ. 1, του Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα που
καλούνται σε δηµοσία συζήτηση ενηµερώνονται εγκαίρως σχετικά µε τους όρους
διεξαγωγής της εκποµπής.
5. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 142000154/6.11.2007 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για τη λήψη
µέτρων προς ενίσχυση της προβολής αντικαπνιστικών µηνυµάτων µε στόχο την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού ως και την προστασία της δηµοσίας
υγείας.

∆ιαπίστωσε:
Ότι από επιστηµονικές µελέτες έχει εξακριβωθεί η βλάβη που επιφέρει η
συνήθεια του καπνίσµατος στην υγεία των ανθρώπων κάθε ηλικίας, το οποίο
θεωρείται η αιτία πολλών ασθενειών, όπως η ισχαιµική νόσος του µυοκαρδίου, η
χρονία αποφρακτική πνευµονοπάθεια, ο καρκίνος του πνεύµονα κ.ά. Η συνήθεια
αυτή είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στους ανηλίκους. Η Ελλάδα, σύµφωνα µε πρόσφατες
έρευνες, κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση τσιγάρων στην Ευρώπη.
Η εµφάνιση στις οθόνες των τηλεοράσεων προσώπων, τα οποία καπνίζουν,
µπορεί να επηρεάσει τους τηλεθεατές στην χρήση προϊόντων καπνού. Ειδικότερα, η
προβολή καταξιωµένων, ως εκ της ιδιότητός των προσώπων σε στιγµές χρήσης
προϊόντων καπνού, µπορεί να περιορίσει την απαξίωση του καπνίσµατος στη
συνείδηση των τηλεθεατών και επίσης να επηρεάσει τους ανηλίκους προς χρήση
προϊόντων καπνού.
Για την προστασία όλων των προσώπων, και ιδιαίτερα των ανηλίκων, µε την
Υ.Α.,ΥΙ/Γ.Π./ οικ. 76017 /29.7.2002, (ΦΕΚ Β-1001) απόφαση, απαγορεύεται το
κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους, µεταφορικά µέσα, µονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και σε χώρους που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς για την προστασία της ∆ηµόσιας
Υγείας από τις επιπτώσεις του καπνού των τσιγάρων.

Για τους λόγους αυτούς
Απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας την εξής
υπόδειξη:
Πρόσωπα που εµφανίζονται στην οθόνη τηλεοπτικού σταθµού, είτε ως παρουσιαστές
είτε ως µετέχοντες σε συζητήσεις, δεν πρέπει να καπνίζουν κατά τη διάρκεια της
εκποµπής και οι µετέχοντες πρέπει να ενηµερώνονται προ της εκποµπής για την
παρούσα υπόδειξη.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λασκαρίδης

