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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο 
Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα 
μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γιώργος 
Στεφανάκης και Άρης Σταθάκης. 
 

 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 

 
1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος 1975/2001 
2. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 σχετικά με το Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 262/29.11.2000)  

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/65/ΕΕ και της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις   

4. Τη διάταξη άρθρο 8 παρ. 3 του ΠΔ/τος 109/2010 σχετικά με την  παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ΦΕΚ Α΄ 190/5.11.2010) 

 
 

Αιτιολογικό 
 

Κατά την ως άνω διάταξη του νόμου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που 
χαρακτηρίζονται ως μη ενημερωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 του Ν. 3592/2007, υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης 
τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό τουλάχιστον 3% του εβδομαδιαίου 
προγραμματισμού μεταδόσεών τους, σύμφωνα με οδηγία την οποία συντάσσει 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου των 
προγραμμάτων τους. Επομένως οι μη ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της 
χώρας έχουν υποχρέωση να λάβουν τα προσήκοντα μέτρα ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα ακροάσεως τουλάχιστον ποσοστού εκ 3% του εβδομαδιαίου 
προγράμματός των από πρόσωπα που στερούνται της οράσεως δια της 
προβολής ελληνόγλωσσου προγράμματος και παρακολουθήσεως ποσοστού εκ 
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3% του ξενογλώσσου προγράμματος από πρόσωπα που στερούνται της ακοής 
δια της προβολής αυτού του τμήματος του ξενογλώσσου προγράμματος με 
ελληνικούς υποτίτλους. 
  
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Απευθύνει προς όλους τους μη ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς  της 
χώρας την οδηγία όπως: 
 
1. Ποσοστό τουλάχιστον 3% του εβδομαδιαίου προγράμματος εκπέμπεται στην 

ελληνική γλώσσα, και 
2. Ποσοστό τουλάχιστον 3% του ξενογλώσσου εβδομαδιαίου προγράμματος 

προβάλλεται με υποτίτλους στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 
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