
7/2/23, 9:29 π.μ. Roundcube Webmail :: Διορθώσεις στις Κατατιθέμενες παρατηρήσεις μου επί της δημόσιας διαβούλευσης

https://www.esr.gr:2096/cpsess8499952285/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=7&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Θέμα Διορθώσεις στις Κατατιθέμενες παρατηρήσεις μου επί της
δημόσιας διαβούλευσης

Αποστολέας George Arctouros <arctouros@outlook.com>
Παραλήπτης codes@esr.gr <codes@esr.gr>
Ημερομηνία 2023-02-06 23:56

Με βάση το πρωτοκολλημένο στις 11-1-2023 έγγραφο, που βρίσκεται στον
σύνδεσμο esr_sxedio_kodika_program_arctouros_outlook_com.pdf, και δεδομένης της παράτασης της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων επί του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων,
παρακαλείσθε όπως λάβετε υπ' όψιν σας τις ακόλουθες διορθώσεις-συμπληρώσεις-προσθήκες (με κόκκινο χρώμα
και υπογράμμιση):

Άρθρο 8, Ευθύνη για τα μεταδιδόμενα προγράμματα
Πώς συνδέεται η παρ. 2 με την παρ. 1 του παρόντος (διόρθωση, αν και εννοείται: του παρόντος άρθρου), καθώς
και με της (διόρθωση, πληθυντικός αριθμός: τις) παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, εφόσον η παρ. 2 του παρόντος
απαλλάσσει τους παρόχους από τις ευθύνες που διατυπώνονται στην παρ. 1, καθώς και στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 7;

Άρθρο 11, Αλκοόλη(αιθανόλη)-Κάπνισμα-Ναρκωτικά 
Η παρ. 2 του παρόντος δύναται να έχει αναδρομική ισχύ; Διότι, στο παρελθόν, το Ε.Σ.Ρ. έχει επιβάλει πρόστιμο σε
μυθοπλασίες που πραγματεύονταν αυτά τα ζητήματα, (συμπλήρωση, ως ακολούθως) με αποτέλεσμα τα
τηλεοπτικά προγράμματα να στερούν από τους τηλεθεατές την πραγμάτευση αυτών των θεμάτων, αν και με
όρους καλλιτεχνικούς, υπό την έννοια ότι ο τηλεοπτικός σταθμός που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα
αυτών των μυθοπλασιών, προφανώς, διστάζει να προβάλει εκ νέου τα επίμαχα επεισόδια, ακριβώς λόγω της
προγενέστερης αρνητικής εμπλοκής του Ε.Σ.Ρ., και παρ'όλο που οι εν λόγω σειρές αρέσκονται σε επαναλήψεις
(με συγκεκριμένες σκηνές ή ολόκληρα επεισόδια να αφαιρούνται από την ροή του τηλεοπτικού
προγράμματος).

Άρθρο 29, Δραματοποίηση
Αναφερθείτε στους τρόπους (π.χ. αναγνωρισμένα τεχνικά μέσα) με τους οποίους επιτυγχάνεται, παραδοσιακά,
η δραματοποίηση και η δραματοποιημένη παρουσίαση πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων ή δηλώσεων, κατά
την μετάδοση όλων των προγραμμάτων, ώστε αφενός το παρόν να λειτουργήσει προληπτικά, αφετέρου ο
τηλεθεατής/ακροατής να είναι σε θέση να κρίνει τί συνιστά "δραματοποίηση" και "δραματοποιημένη
παρουσίαση" (π.χ. θλιβερή μουσική υπόκρουση, κλπ.), όταν το παρόν δεν θα έχει καταφέρει να επιτελέσει τον
προληπτικό του ρόλο.

Μετά τιμής,

George Arctouros
Journalist (Greece)
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