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ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 
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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 ∆εκεµβρίου 2008 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 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους  έχει ως 
σκοπό εκτός άλλων την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 
 
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 3 παρ. 1 του Π.∆. 100/2000 σύµφωνα µε το οποίο το Ελληνικό κράτος 
µεριµνά ώστε όλες οι τηλεοπτικές εκποµπές που µεταδίδονται από τηλεοπτικούς 
φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να τηρούν του κανόνες της ελληνικής 
νοµοθεσίας. 
 
4) το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) κατά το 
οποίο η χρήση ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και 
για τους επιβάτες. 
 
5) το άρθρο 12 παρ. 6 του ως άνω ν. 2696/1999 κατά το οποίο οι οδηγοί και οι 
επιβάτες µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων χωρίς κουβούκλιο 
υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος κανονικά δεµένο.  
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∆ιαπίστωσε ότι: 

 
Όλο και περισσότερα πρόσωπα, κυρίως νεαρής ηλικίας, χρησιµοποιούν για τις 
µετακινήσεις τους αυτοκίνητο, µοτοποδήλατο ή µοτοσικλέτα.  
 
Όµως πολλοί από αυτούς δεν τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
και ιδίως δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ή κράνος, αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα να µην 
προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 
Η παράλειψη αυτή είναι ικανή να επιφέρει σε περίπτωση ατυχήµατος σοβαρές 
σωµατικές βλάβες, ιδίως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στους οδηγούς και τους 
συνεπιβάτες αυτοκινήτων, µοτοποδήλατων ή µοτοσικλετών. Έχει διαπιστωθεί ότι το 
81% των θανατηφόρων  αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων θα µπορούσαν να µην είχαν 
αποβεί µοιραία αν οι οδηγοί ή οι συνεπιβάτες φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράνος.  
 
Είναι γεγονός ότι η εικόνα των ηθοποιών που µετέχουν σε τηλεοπτικές σειρές και 
εµφανίζονται να οδηγούν αυτοκίνητο, µοτοποδήλατο ή µοτοσικλέτα χωρίς ζώνη 
ασφαλείας ή κράνος είναι ικανή να επηρεάσει την συµπεριφορά των τηλεθεατών 
νεαρής ηλικίας, ιδίως όταν πρόκειται για δηµοφιλείς ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν 
σε τηλεοπτικές σειρές, και είναι πρότυπα τα οποία µιµούνται οι νεαροί τηλεθεατές. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
 
 

Απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας την εξής 
υπόδειξη: 

 
 

Ηθοποιοί που µετέχουν σε τηλεοπτικές σειρές ενδείκνυται, κατά περίπτωση και όπου 
αυτό είναι δυνατόν, να µην εµφανίζονται παραβαίνοντες τους κανόνες του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και ιδιαίτερα να οδηγούν αυτοκίνητο, µοτοποδήλατο ή 
µοτοσικλέτα χωρίς να φορούν ζώνη ασφαλείας ή κράνος. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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