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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΥΣΤΑΣΗ
(μη κυρωτική)

Αριθμ. 1/17.07.2018

Σήμερα ημέρα Τρίτη 17.07.2018 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο
Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. Αθανάσιος Κουτρομάνος, ο Αντιπρόεδρος Ροδόλφος
Μορώνης και τα µέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη
Διαμαντάκου. Απουσιάζουν τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης, Νικόλαος
Κιάος, Γεώργιος Σαρειδάκης και Γεώργιος Πλειός.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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 (ΦΕΚ Α΄ 262/29.11.2000), κατά το
οποίο το ΕΣΡ μπορεί να απευθύνει σε κάθε ιδιωτικό φορέα, εκτός άλλων, μη
κυρωτικές συστάσεις.
γ) Τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του ΠΔ 109/2010 (ΦΕΚ Α΄
190/5.11.2010).
Αιτιολογικό
Υπέπεσε στην αντίληψη των μελών του ΕΣΡ η πρακτική ορισμένων
τηλεοπτικών σταθμών να απαλείφουν το οπτικό ή ηχητικό μέσο επισήμανσης
που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των διαφημιστικών μηνυμάτων από το
λοιπό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απευθύνει προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς φορείς εθνικής
εμβέλειας ελεύθερης λήψης μη κυρωτική σύσταση σχετικά με την τήρηση της
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ισχύουσας νομοθεσίας που
διαφημιστικών μηνυμάτων.

αφορά

στον

τρόπο

παρουσίασης

των

Έχοντας ειδικότερα υπόψιν τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του ΠΔ
109/2010, σύμφωνα με την οποία «η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση
πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και σαφώς διακριτές από το συντακτικό
περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και
χωρικών μέσων, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών
τεχνικών», καλεί τους προαναφερόμενους φορείς να συμμορφώνονται με το
γράμμα και το πνεύμα του νόμου κατά τη μετάδοση των τηλεοπτικών
διαφημίσεων, καθώς και των μεμονωμένων μηνυμάτων τηλεπώλησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ

Η Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Ιουλίου 2018
Καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε την 30η Ιουλίου 2018.
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