ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 10/10.7.2002
Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2002 και ώρα 13:30 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη,
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς,
Ροδόλφος Μορώνης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
5 παρ. 3 εδάφ. β του Ν. 2644/1998, εξέδωσε την από 9 Ιουλίου 2002 απόφαση µε την
οποία αποφάσισε τη διακοπή παρουσιάσεως εικόνων του Σάββα Ξηρού κατά την σε
εξέλιξη εκποµπή µε τον τίτλο «ΤΕΤ Α ΤΕΤ» του τηλεοπτικού σταθµού ALTER –
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΄Ηδη, κατά το εδάφιο γ' της ως άνω παραγράφου,
συνήλθε η Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για να αποφασίσει
οριστικώς περί της παρουσιάσεως ή µη παρουσιάσεως των ως άνω εικόνων.
Ι. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος η ραδιοφωνία και η τηλεόραση
υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο άµεσος έλεγχος έχει ως σκοπό και το σεβασµό της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. β του Ν. 2328/1995 οι κάθε είδους εκποµπές που
µεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί η τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την
προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την
επαγγελµατική,….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 οποίου µεταδίδονται.
ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. α του Ν. 2328/1995 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3
παρ. 3 του Ν. 1730/1987 οι ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, για γεγονότα που
σχετίζονται µε αξιόποινες πράξεις πρέπει: α) να µην περιέχουν κρίσεις για πρόσωπα
που φέρονται ως ενεχόµενα ή ύποπτα για τις πράξεις αυτές, β) να σέβονται την αρχή
ότι ο κατηγορούµενος τεκµαίρεται αθώος µέχρι την καταδίκη του, γ) να µην
µεταδίδουν εικόνες προσώπων και πειστηρίων, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για τη
διαλεύκανση του εγκλήµατος…
IV. Κατά το άρθρο 7 του Κανονισµού 1/1991 «περί δηµοσιογραφικής δεοντολογίας»,
η ιδιωτική ζωή είναι σεβαστή και η µετάδοση εικόνων από αυτήν επιτρέπεται µόνον
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όταν επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που υπερβαίνει στη
συγκεκριµένη περίπτωση το συµφέρον σεβασµού της ιδιωτικής ζωής, ενώ κατά το
άρθρο 8 του αυτού Κανονισµού, πρέπει να αποφεύγεται κάθε αδιάκριτη παρέµβαση
σε προσωπικό πόνο και όπου η παρέµβαση αυτή είναι, κατά το άρθρο 7, αναγκαία,
πρέπει να γίνεται µε λεπτότητα και να µην προβάλλονται εικόνες που χωρίς σπουδαίο
λόγο, επιτείνουν ή προκαλούν πόνο στους απεικονιζοµένους ή σε πρόσωπα του
άµεσου περιβάλλοντός τους.
V. Κατά το άρθρο 2 στοιχ. δ, ε της από 19 και 20.5.1998 αποφάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως της ΕΣΗΕΑ «Αρχές ∆εοντολογίας του ∆ηµοσιογραφικού
Επαγγέλµατος», ο δηµοσιογράφος οφείλει να σέβεται την κατοχυρωµένη µε διεθνείς
συµβάσεις προστασία των προσώπων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας και να
αντιµετωπίζει µε διακριτικότητα τους πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση
οδύνης.
VI. Κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ. εκτός των αρµοδιοτήτων του
παρόντος άρθρου, ασκεί κάθε άλλη γνωµοδοτική ή αποφασιστική αρµοδιότητα που
προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
Αποδεικτικά στοιχεία
Εν προκειµένω από την παρακολούθηση της προαναφερθείσης τηλεοπτικής εκποµπής
και των ενώπιον της Ολοµελείας του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων των
εκπροσώπων του προαναφερθέντος τηλεοπτικού σταθµού, προέκυψαν τα εξής:
Κατά την 23η ώρα της 9ης Ιουλίου 2002 άρχισε η εκποµπή «ΤΕΤ Α ΤΕΤ» κατά την
οποία έγινε συζήτηση από οµάδα προσώπων περί της τροµοκρατίας. Όµως κατά τη
διάρκεια της συζητήσεως παρουσιάζονταν εικόνες του φεροµένου ως τροµοκράτη
Σάββα Ξηρού. Το εν λόγω πρόσωπο ήταν σε κατάκλιση επί κλίνης και διασωλήνωση,
µε κακώσεις και επιδέσµους. Η παρουσίαση των εικόνων επαναλήφθηκε πολλάκις
διαρκούσης της συζητήσεως και µάλιστα δια προσεγγίσεως, άνευ λεπτότητας και
διακριτικότητας, του φακού λήψεως σε κακοποιηµένα σηµεία του σώµατος του ως
άνω προσώπου. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο και άνευ λόγου παρουσίαση των εικόνων
προσώπου ευρισκοµένου σε κάκωση, πόνο και εν γένει οικτρή κατάσταση,
υποβάθµισε την ποιοτική στάθµη του προγράµµατος και προσέβαλε την αξία και την
ιδιωτική ζωή του εικονιζοµένου προσώπου. Εν όψει τούτων, κατά την οµόφωνη
απόφαση της Ολοµελείας, συντρέχει νόµιµη περίπτωση εκδόσεως αποφάσεως περί
οριστικής µη παρουσιάσεως των ως άνω εικόνων. Πρόδηλον είναι ότι,
συγχωρουµένης, κατά το άρθρο 5 παρ.3 εδάφ. γ' του Ν. 2644/1998, εκδόσεως
αποφάσεως περί οριστικής µη µεταδόσεως τηλεοπτικού προγράµµατος, είναι δυνατή
η έκδοση αποφάσεως περί οριστικής µη µεταδόσεως στοιχείου αυτού, όπως είναι η
παρουσίαση εικόνων, εφόσον µόνον αυτή υποβαθµίζει το πρόγραµµα ή προσβάλλει
την αξία προσώπου.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αποφασίζει οριστικώς τη µη παρουσίαση των εις το σκεπτικό εικόνων.
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Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Ιουλίου 2002.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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