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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του 
Ε.Σ.Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  
Κωνσταντίνος Τσουράκης, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς και 
Γεώργιος Στεφανάκης. 
 
 
 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
 
α) 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.  
β) 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.  
γ) Το άρθρο 2 παρ. 1 & 5, άρθρο 7α και άρθρο 9 παρ. 1 & 3, του υπ΄αριθµ. 2/1991 
Κανονισµού του ΕΣΡ περί ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, κατά τα οποία οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας και να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της ευπρέπειας και 
καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συµπεριφορά. 
δ) Το άρθρο 3 παρ. 1 και  άρθρο 6  του υπ΄ αριθµ. 2/1991 Κανονισµού του ΕΣΡ περί 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, κατά τα οποία τα πρόσωπα που συµµετέχουν ή 
αναφέρονται σε εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συµπεριφοράς, όµως οι διαγωνιστικές εκποµπές πρέπει να είναι απαλλαγµένες από 

 
1

ΑΔΑ: 45Ο0ΙΜΕ-04Ζ



κάθε προσυνεννόηση µεταξύ των υπευθύνων και των διαγωνιζοµένων που 
συνεπάγεται την ευνοϊκότερη µεταχείριση ορισµένων από αυτούς.  
ε) Το άρθρο 7α  και άρθρο 9 παρ. 1 & 3 του υπ΄αριθµ. 2/1991 Κανονισµού του ΕΣΡ 
περί ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, κατά τα οποία κάθε εκποµπή δεν πρέπει να 
παραπλανά ή να πανικοβάλλει τους τηλεθεατές ή ακροατές, ενώ εξάλλου οι εκποµπές 
δεν πρέπει να περιλαµβάνουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά 
τη σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ενηλίκων. 
στ) Το άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 2328/1995 περί ιδιωτικής 
τηλεόρασης, κατά τα οποία οι άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών χορηγούνται 
για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος και η χρήση τους συνιστά δηµοσία 
λειτουργία, ενώ εξάλλου οι κάθε είδους εκποµπές πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την 
επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή 
δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή το 
όνοµα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του.   
ζ) Το άρθρο 7 παρ. 2,  άρθρο 10 παρ. 1α ,  άρθρο 20 παρ. 1, άρθρο 21 παρ. 1 και 
άρθρο 26 του Π.∆/τος 109/2010 περί εναρµονίσεως της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, κατά τα οποία τα κάθε είδους 
προγράµµατα πρέπει να σέβονται τις παραπάνω αξίες, ενώ εξάλλου οι 
οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες, απαγορευοµένων των συγκεκαλυµµένων εµπορικών ανακοινώσεων, τα 
διαφηµιστικά µηνύµατα  ή τα µηνύµατα τηλεπώλησης που παρεµβάλλονται κατά τη 
διάρκεια προγραµµάτων δεν πρέπει να θίγουν την ακεραιότητα τους.  
  
  

 
 

Αιτιολογικό 
 
 
Με αφορµή την επιµήκυνση της διάρκειας µετάδοσης εκποµπών σε επανάληψη 
πέραν της θερινής τηλεοπτικής περιόδου και της συνταγµατικά κατοχυρωµένης 
υποχρέωσης των δηµόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών να εξασφαλίζουν 
την ποιοτική στάθµη των προγραµµάτων που µεταδίδουν  
 
 
 

Υποδεικνύει 
 

στους δηµόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς όπως κατά τη µετάδοση 
των εκποµπών τους µεριµνούν για: 

 
 

1. Το σεβασµό της αξιοπρέπειας του ατόµου (που συµµετέχει, αναφέρεται ή 
παρακολουθεί την εκάστοτε εκποµπή), το σεβασµό του ιδιωτικού βίου, την αποφυγή 
εκµετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου και παρουσίασης πραγµατικών ή 
σκηνοθετηµένων γεγονότων ή προσωπικών διαφορών µε σκοπό την αύξηση της 
τηλεθέασης.  
2. Την προστασία των ανηλίκων είτε ως συµµετεχόντων σε εκποµπές, είτε ως 
τηλεθεατών. Τον καθορισµό της σήµανσης των µεταδιδόµενων εκποµπών µε βάση το 
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περιεχόµενό τους και την ενδεχόµενη βλαπτική επίδρασή του στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των ανηλίκων εάν το πρόγραµµα µεταδίδεται σε ώρα που είναι 
πιθανή η παρακολούθησή του από αυτούς.  
3. Την ανάπτυξη προγραµµάτων στους τοµείς ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και 
ψυχαγωγίας.  
4. Την ανταπόκριση των προγραµµάτων στο χαρακτήρα που έχουν επιλέξει 
(ενηµερωτικό ή µη).  
5. Την παραγωγή προγραµµάτων από τους ίδιους τους τηλεοπτικούς σταθµούς, 
καθώς και τη µετάδοση ευρωπαϊκών έργων ανεξάρτητων παραγωγών.  
6.  Την αποφυγή συχνής µετάδοσης εκποµπών σε επανάληψη. 
7.  Την τήρηση ορθής, ευπρεπούς και καλαίσθητης εκφοράς λόγου. 
8. Τη χρήση των νέων µορφών προβολής και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών 
(όπως η τοποθέτηση προϊόντων) κατά τη διάρκεια του προγράµµατος κατά τρόπο και 
συχνότητα που δεν αλλοιώνει την ακεραιότητά του. 
9. Την αποφυγή παραπλάνησης του κοινού κατά τη µετάδοση τηλεπαιχνιδιών, 
τυχερών παιχνιδιών και άλλων διαγωνιστικών εκποµπών.     
10. Την αποφυγή µετάδοσης συγκεκαλυµµένων οπτικοακουστικών εµπορικών 
ανακοινώσεων.  
 
 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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