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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 2 Νοεµβρίου 2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε έκτακτη 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 Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 

1) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους ο οποίος ασκείται από το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή, και αποβλέπει 
στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της χώρας καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την 
προστασία την παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

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 αυτεπαγγέλτως σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή υποδείξεις, 
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών 
πράξεων.  

3) Το άρθρο 7, παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο δεν επιτρέπεται να 
προβάλλονται εικόνες ή ήχοι που επιτείνουν ή προκαλούν πόνο στους εικονιζοµένους 
ή σε  πρόσωπα του αµέσου περιβάλλοντός τους. 

4) Το άρθρο 10, παρ. 1 του αυτού Π.∆/τος κατά το οποίο απαγορεύεται η 
παρουσίαση ανηλίκων µέσω εικόνος, ονόµατος ή άλλου τρόπου, που να καθιστά 
σαφή την ταυτότητά τους ή η συµµετοχή τους όταν αυτοί είναι µάρτυρες ή θύµατα 
εγκληµατικών ενεργειών ή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. 

5) Το άρθρο 11, παρ. 6 του αυτού Π.∆/τος κατά το οποίο δεν δηµοσιοποιούνται 
έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρµόδιες αρχές κατά το στάδιο 
της προκαταρτικής, εξετάσεως της έκτακτης προανάκρισης, και γενικότερα της 
ποινικής διαδικασίας. 

 

 



Υποδεικνύει  

Στους τηλεοπτικούς σταθµούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας: 

Όπως συστοιχηθούν προς τις ως άνω διατάξεις του Συντάγµατος και του Νόµου, 
παρέχεται δε συγχρόνως η πληροφορία ότι ήδη αποµαγνητοφωνούνται τα κεντρικά 
δελτία ειδήσεων και οι ειδικές εκποµπές που αναφέρονται σε περιστατικό που έλαβε 
χώρα σε Γυµνάσιο – Λύκειο της Αµαρύνθου Ευβοίας. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 


