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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
(μη κυρωτική) 

Αριθμ. 1/26.05.2015 
 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Σήμερα 26 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος 
του ΕΣΡ Λίνα Αλεξίου και τα µέλη Κωνσταντίνος Αποστολάς. Γεώργιος Στεφανάκης 
και Δήμητρα Παπαδοπούλου. 

 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 

 
 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:  
 
α) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους και ο έλεγχος αυτός ασκείται 
από ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει  
β) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ μπορεί να απευθύνει 
σε κάθε ιδιωτικό φορέα, εκτός άλλων, μη κυρωτικές συστάσεις 
γ) Το άρθρο 26 παρ. 6 του ΠΔ/τος 109/2010, κατά το οποίο σε περίπτωση 
επανάληψης αυτούσιου ορισμένου προγράμματος, αυτό σημαίνεται υποχρεωτικά με 
το αρχικό του σύμβολο 
δ) Το άρθρο 26 παρ. 7 του ΠΔ/τος 109/2010, κατά το οποίο η σήμανση κάθε 
προγράμματος  συναρτάται άμεσα με το περιεχόμενό του και την ώρα μετάδοσής του. 
ε) Το άρθρο 3 παρ. 17 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο οι τηλεθεατές θεωρούνται 
καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν τηλεοπτικοί σταθμοί και έχουν όλα τα 
δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών 
στ) Το άρθρο 2 της αποφάσεως 6138/Ε/17.03.2000 του Υπουργού Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης κατά το οποίο η κατάταξη των προγραμμάτων σε κατηγορίες 
γίνεται από εσωτερική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε τηλεοπτικό φορέα. 
ζ) το κείμενο της Οδηγίας 1/2007 ΕΣΡ. 
 

 
Αιτιολογικό 

 
Με αφορμή έγγραφες καταγγελίες σχετικά με τη μετάδοση προγραμμάτων σε 
επανάληψη χωρίς τη χρήση ορισμένου συμβόλου που να ενημερώνει σχετικώς τους 
τηλεθεατές  
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Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς φορείς εθνικής και περιφερειακής 
εμβέλειας ελεύθερης λήψης μη κυρωτική σύσταση όπως: 
 
α) κατά τη μετάδοση κάθε προγράμματος σε επανάληψη να τηρείται η αρχική 
σήμανση αυτού, όπως αποφασίστηκε από την εσωτερική επιτροπή κατάταξης του 
οικείου τηλεοπτικού φορέα. 
β) κατά τη μετάδοση κάθε προγράμματος σε επανάληψη να λαμβάνεται υπόψη η 
διάταξη του άρθρου άρθρο 26 παρ. 7 του ΠΔ/τος 109/2010 κατά την οποία η 
σήμανση των προγραμμάτων αφενός συναρτάται άμεσα με το περιεχόμενό τους και 
αφετέρου καθορίζει την ώρα μετάδοσης αυτών. 
γ) να γίνεται σεβαστή η Οδηγία 1/2007 ΕΣΡ δυνάμει της οποίας θεωρείται 
απαραίτητη η χρήση της ένδειξης (Ε) κατά την επανάληψη μετάδοσης κάθε 
προγράμματος από όλους τους τηλεοπτικούς φορείς. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 26.05.2015 και δημοσιεύτηκε την 28.05.2015. 
 
 
 

 
Η Αντιπρόεδρος του ΕΣΡ 

 
 
 

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΑΔΑ: 688ΔΙΜΕ-Δ2Τ


		2015-05-28T13:38:42+0300
	Athens




