ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ
(µη κυρωτική)
Αριθµ. 2/05.08.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 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, Ίριδα ΑυδήΚαλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απούσα η Εύη
∆εµίρη.
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 15 § 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 5 § 1 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο τα γεγονότα θα πρέπει να
παρουσιάζονται µε προσοχή και µε αίσθηµα ευθύνης ώστε να µη δηµιουργούν
υπέρµετρη σύγχυση στο κοινό.
γ) Το άρθρο 7 § 1 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε
αδιάκριτη παρέµβαση σε προσωπικό πένθος και πόνο ιδίως µε τη µορφή
παρουσίασης ατόµων σε στιγµές οδύνης και αγανάκτησης.
δ) Το άρθρο 7 § 2 Π∆ 77/2003, κατά το οποίο απαγορεύεται η χωρίς σπουδαίο λόγο
προβολή ήχων και εικόνων που προκαλούν πόνο στους εικονιζόµενους και στα
πρόσωπα του αµέσου τους περιβάλλοντος.
ε) Το άρθρο 9 § 5 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο απαγορεύεται η λήψη
συνεντεύξεων από άτοµα των οποίων η κατάσταση µαρτυρεί έλλειψη νηφαλιότητας.
στ) Το άρθρο 11 § 6 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο δεν δηµοσιοποιούνται έγγραφα
και άλλα στοιχεία που αποτελούν αντικείµενο της ποινικής προδικασίας.
ζ) Το άρθρο 12 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να µη
µεταδίδουν σκηνές βίας και βάναυσης µεταχείρισης εκτός αν αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο για την ευαισθητοποίηση του κοινού.
η) Το άρθρο 13 § 3 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο η δηµοσιογραφική έρευνα δεν
πρέπει να υποκαθιστά τις αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές.
θ) Το άρθρο 14 § 2 του Π∆ 77/2003, κατά το οποίο απαγορεύεται η δραµατοποιηµένη
αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη µετάδοση των δελτίων ειδήσεων και των
ενηµερωτικών εκποµπών.
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ι) Το άρθρο 8 §1 του Π∆ 100/2000, κατά το οποίο απαγορεύεται η µετάδοση
προγραµµάτων τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
κ) Το άρθρο 4 § 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ µπορεί να απευθύνει µη
κυρωτικές συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων
και να ζητά την εφαρµογή τους.
Αιτιολογικό
Με αφορµή τα πρόσφατα γεγονότα της αστυνοµικής επικαιρότητας και ειδικότερα:




Τη σύλληψη του φερόµενου ως δράστη της δολοφονίας γνωστού ηθοποιού
Τον θανάσιµο τραυµατισµό νεαρού τουρίστα στο νησί της Μυκόνου
Τον αποκεφαλισµό νεαρής γυναίκας στο νησί της Σαντορίνης

υπενθυµίζεται στους τηλεοπτικούς σταθµούς η υποχρέωση που υπέχουν από το νόµο
να επιδεικνύουν τη δέουσα σύνεση και αυτοσυγκράτηση κατά τη µετάδοση των
δελτίων ειδήσεων και των υπόλοιπων ενηµερωτικών εκποµπών τους.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται στην προβολή διαλόγων και σκηνών
που µπορούν να επιτείνουν τον πόνο και την οδύνη των συγγενών των θυµάτων. Θα
πρέπει επίσης να αποφεύγεται η λήψη συνεντεύξεων από πρόσωπα που λόγω των
γεγονότων βρίσκονται σε κατάσταση οδύνης και έλλειψης νηφαλιότητας.
Οµοίως, θα πρέπει να µη µεταδίδονται σκηνές βίας και βάναυσης συµπεριφοράς
χωρίς να συντρέχει προφανής λόγος ενηµέρωσης της κοινής γνώµης. Η
δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων απαγορεύεται απολύτως, πολύ δε
περισσότερο όταν έχει ως αποτέλεσµα την µετατροπή της απώλειας µιας ανθρώπινης
ζωής σε αντικείµενο κινηµατογραφικού εντυπωσιασµού και τηλεοπτικής
εκµετάλλευσης. Επίσης, συνιστάται να µη διογκώνονται τα δελτία ειδήσεων και οι
λοιπές εκποµπές µε παράθεση λεπτοµερειών προς εντυπωσιασµό του κοινού και
αύξηση της τηλεθέασης, ιδίως µάλιστα ενόψει του ότι οι εκποµπές αυτές
παρακολουθούνται και από πλήθος ανηλίκων.
Υπενθυµίζεται τέλος η υποχρέωση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης να µην
υποκαθιστούν στο έργο τους τις αρµόδιες αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές, που
είναι οι µόνες στις οποίες έχει ανατεθεί θεσµικά το έργο ανίχνευσης των αιτίων ενός
εγκλήµατος και διαπίστωσης των ενόχων. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η απαγόρευση
δηµοσιοποίησης του υλικού της ποινικής προδικασίας, η µυστικότητα της οποίας
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθµη λειτουργία κάθε συστήµατος
απονοµής δικαιοσύνης.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απευθύνει στους τηλεοπτικούς σταθµούς τη µη κυρωτική σύσταση προς τήρηση των
κανόνων του ισχύοντος κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στα δελτία ειδήσεων
και τις ενηµερωτικές εκποµπές τους που σχετίζονται µε την αστυνοµική
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επικαιρότητα, ώστε ο τρόπος παρουσίασής τους να περιορίζεται στις απολύτως
αναγκαίες πληροφορίες προς ενηµέρωση του κοινού.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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