
 ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε)  

Ιπποκράτους 9, 10679 Αθήνα, τηλ.: 210 3640183 mailto: contact@eitisee.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Προς: 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Υπόψη κας Βαρβάρας Χαραλαμπάκη  

Γραμματέα Επιτροπής Κατάρτισης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών 

και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων 

 

Θέμα: Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και 

Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων   

Σχετ.: Η από 23/7/2021 και με αρ. πρωτ. 4304 Επιστολή του ΕΣΡ 

 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Αξιότιμη κυρία Χαραλαμπάκη,  

 

Σε απάντηση της ως άνω Επιστολής σας, με την οποία ζητείται η συμπλήρωση του 

σχετικού ερωτηματολογίου, προκειμένου να υποβοηθηθεί η αρμόδια για την 

κατάρτιση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών 

Προγραμμάτων Επιτροπή στην καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που 

θεωρούνται σημαντικά από τους φορείς που θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 

του υπό κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας, εκ μέρους και του συνόλου των ιδιωτικών 

τηλεοπτικών παρόχων εθνικής εμβέλειας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα 

κατωτέρω: 

 

Η Ένωσή μας αντιμετωπίζει εξ αρχής θετικά τη σχετική πρωτοβουλία, καθώς θεωρεί 

επιτακτική την ανάγκη επικαιροποίησης των κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν 

τα Οπτικοακουστικά Προγράμματα. Παράλληλα, η Ένωσή μας, στο πλαίσιο της 

νομοθετικά προβλεπόμενης αυτορρύθμισης του κλάδου και με στόχο ιδίως την 

περαιτέρω προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων, καθώς και της δημόσιας 

υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού, εξετάζει τη θέσπιση σχετικού Κώδικα 

Δεοντολογίας των μελών της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις ευρέως 
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αποδεκτές από τα μέλη της Ένωσης, θα ορίζει με σαφήνεια και ακρίβεια τους 

στόχους του και θα προβλέπει τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων.    

 

Δεδομένων των ανωτέρω, αλλά και λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού 

διαστήματος από τη σύνταξη τόσο του Π.Δ. 77/2003 όσο και του Κανονισμού ΕΣΡ 

2/1991, αμφότερα τα ανωτέρω κείμενα αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες τεχνολογικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, είναι πλήρως 

ανεπίκαιρα και ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν 

εναρκτήρια βάση συζήτησης για την κατάρτιση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 

Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων. Ειδικά ο Κανονισμός 2/1991 

κρίνεται στο σύνολό του παρωχημένος, σε μεγάλο δε βαθμό έχει καταργηθεί είτε 

από το Π.Δ. 77/2003 (σε ό,τι αφορά σε εκπομπές με ενημερωτικό περιεχόμενο) είτε 

από μεταγενέστερους νόμους (π.χ. σε ό,τι αφορά στα θέματα προστασίας των 

ανηλίκων, την κατάταξη και τη σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων). 

 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι στο Σχέδιο του νέου Κώδικα Δεοντολογίας 

αφενός μεν πρέπει να αποφευχθούν ανεπίκαιρες και μη λειτουργικές ρυθμίσεις, 

αφετέρου δε είναι αναγκαίο να υπάρξει ευθυγράμμιση των νέων ρυθμίσεων μεταξύ 

άλλων με την Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018), τον Ν. 4779/2021, 

που την ενσωματώνει στην ελληνική εθνική νομοθεσία, τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 

και τον Ν. 4624/2019 περί των μέτρων εφαρμογής του στην ελληνική εθνική 

νομοθεσία, αλλά και την επικαιροποιημένη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και του ΕΔΔΑ.  Ειδικότερα: 

 

Στο πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει, μεταξύ άλλων και για λόγους ισότητας, υγιούς 

ανταγωνισμού και τεχνολογικής ουδετερότητας, να περιλαμβάνονται όχι μόνον οι 

παραδοσιακοί τηλεοπτικοί οργανισμοί, αλλά το σύνολο των παρόχων υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. Ανεξάρτητα από το εάν θα καταρτιστεί ένας ενιαίος 

κώδικας οπτικοακουστικών προγραμμάτων ή δύο διακριτά κείμενα – για τις 

ενημερωτικές και μη ενημερωτικές εκπομπές αντίστοιχα κατά περιεχόμενο, αλλά 

και ως δομή, στον υπό κατάρτιση κώδικα θα πρέπει να γίνει διάκριση των 

ρυθμίσεων που αφορούν σε όλα τα προγράμματα και αυτών που διέπουν τις 

ενημερωτικές εκπομπές. 
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Στο προοίμιο του κώδικα θα πρέπει να τεθεί ρητά ότι κατά την εφαρμογή του ισχύει 

η αρχή της στάθμισης του τυχόν διακυβευόμενου δημοσίου συμφέροντος, η οποία 

απορρέει από το Σύνταγμα και αναγνωρίζεται από τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας και του ΕΔΔΑ. Η όποια σύνδεση ενημερωτικών/ ειδησεογραφικών 

προγραμμάτων με το κριτήριο της αόριστης έννοιας περί ποιοτικής στάθμης 

εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους περιορισμού του συνταγματικά καθιερωμένου 

δικαιώματος του πληροφορείν, καθώς και των ανεκτών περιορισμών αυτού, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ρώμης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να είναι ξεκάθαρο ότι τυχόν επίκληση του κριτηρίου της ποιοτικής στάθμης θα 

πρέπει να συναρτάται με την τήρηση ή όχι των κανόνων δεοντολογίας, χωρίς να 

μπορεί να γίνεται αυτοτελώς γενική και αόριστη χρήση του. 

 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των επί μέρους διατάξεων, η Ένωσή μας 

επεξεργάζεται πρόταση ολοκληρωμένων ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον 

πρόσφατο Ν. 4779/2021, τα λοιπά νομοθετικά κείμενα που προαναφέραμε, αλλά 

και την εξέλιξη της νομολογίας. Συνοπτικά, ωστόσο, καταγράφουμε τις πρώτες 

σκέψεις μας, ως προς τα ακόλουθα:  

 

(α) Επί των προβλέψεων για την απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων  και την 

προστασία της διαφορετικότητας, θα πρέπει να υπάρξει ειδικότερη μέριμνα για την 

προστασία των δικαιωμάτων και της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης τόσο των γυναικών 

όσο και των μελών της LGBTQ+ κοινότητας. 

 

(β) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία της προσωπικότητας των 

εμφανιζομένων και αναφερομένων προσώπων, όπως και η υποχρέωση αληθείας 

και ακρίβειας των πληροφοριών, στο μέτρο που τυχόν παραβίασή της θίγει το 

δικαίωμα στην προσωπικότητα, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και να συνδεθούν 

ρητά με την προβλεπόμενη στον Ν. 4779/2021 διαδικασία επανόρθωσης (άλλως η 

τελευταία κινδυνεύει να μένει κενό γράμμα, παρότι ο νομοθέτης, εθνικός και 

ευρωπαίος, την αναγνωρίζει ως το βασικό μέσο αποκατάστασης της όποιας 

προσβολής και, για τον λόγο αυτό, την έχει αναγάγει σε διαδικαστική προϋπόθεση 

της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων – πρβλ. και τον Ν. 1178/1981, όπου η 

διαδικασία επανόρθωσης τίθεται ως διαδικαστική προϋπόθεση του παραδεκτού 

σχετικής αγωγής).   

 

(γ) Σημαντικό είναι να επικαιροποιηθούν οι προβλέψεις για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την αναγκαία στάθμιση μεταξύ του 
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κατά περίπτωση διακυβευόμενου δημοσίου συμφέροντος ή του δικαιολογημένου 

δημοσίου ενδιαφέροντος, και της προστασίας του δικαιώματος του ατόμου στην 

ιδιωτικότητα.   

Έτι περαιτέρω, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι πληροφορίες, που εντάσσονται στην 

κατηγορία των προσωπικών δεδομένων συλλέγονται ή μεταδίδονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα από την οικεία νομοθεσία. 

 

(δ) Ως προς την κάλυψη της ποινικής διαδικασίας είναι επιτακτικό οι σχετικές 

ρυθμίσεις να επαναπροσδιοριστούν και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενημέρωσης και από τα 

τηλεοπτικά μέσα, εν σχέσει με τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και τον 

παραδοσιακό Τύπο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της 

κοινής γνώμης για επαρκή και ισότιμη ενημέρωση.  

Και αυτό διότι, δυστυχώς, στην πράξη οδηγούμαστε συχνά σε στρεβλές πρακτικές 

και σε διασταλτική ερμηνεία του τεκμηρίου της αθωότητας, με τρόπο που μόνο 

υποκρισία υποδηλώνει, όταν π.χ. σε όλες τις ιστοσελίδες γίνεται ευρεία αναφορά 

στο όνομα (και την εικόνα) ενός προσώπου που λόγω ιδιότητας ή συμπεριφοράς 

έχει καταστεί πρόσωπο της επικαιρότητας και εμπλέκεται ως κατηγορούμενος σε 

ποινική διαδικασία και την ίδια στιγμή στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων 

παρουσιάζεται ως μια συγκεκαλυμμένη άγνωστη φιγούρα.  

Αντίστοιχα, η καθολική απαγόρευση μετάδοσης των στοιχείων της προδικασίας από 

τα τηλεοπτικά μέσα προσκρούει στο δικαίωμα ενημέρωσης, ιδίως όταν αυτά τα 

στοιχεία είναι ευρέως δημοσιοποιημένα από άλλα μέσα ή πηγές (δημοσίευση σε 

εφημερίδες, δημόσιες τοποθετήσεις δικηγόρων κλπ).  

Στην ίδια λογική, εντάσσονται συλλήβδην απαγορεύσεις παρουσίασης θυμάτων 

σεξουαλικών εγκλημάτων, καίτοι τα ίδια το επιθυμούν στο πλαίσιο της καταγγελίας 

τους ή και εμφάνισης ταυτότητας προσώπων που χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι, 

καίτοι επίσης τα ίδια το επιθυμούν προς υπεράσπιση της θέσης τους. Οι σχετικές 

διατάξεις θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με το 

πνεύμα της εποχής, τηρώντας πάντα το τεκμήριο της αθωότητας.  

 

(ε)  Επικαιροποίησης χρήζουν και οι διατάξεις που αναφέρονται στην αρχή της 

πολυφωνίας, την παρουσίαση των γεγονότων με τη δέουσα ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα,  ώστε να ληφθεί υπόψη η διαμορφωθείσα όλα αυτά τα χρόνια 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία σε μη 

προεκλογική περίοδο ο καταμερισμός του χρόνου σε κάθε άποψη ή επιχείρημα 

(συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των πολιτικών κομμάτων) δεν γίνεται με 
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μαθηματικά κριτήρια, αλλά με αμιγώς δημοσιογραφικά, ανάλογα με τη φύση του 

κάθε θέματος, ενώ μόνον σε προεκλογικές περιόδους ισχύουν ειδικότερα τα υπό 

της οικείας νομοθεσίας εκάστοτε προβλεπόμενα. 

 

Τέλος, πιστεύουμε ότι ενόψει της προβλεπόμενης από το άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 

4779/2021 Δημόσιας Διαβούλευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 

προκειμένου να υπάρξει ένα ουσιαστικό και καρποφόρο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά 

τον κώδικα δεοντολογίας, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την πλήρη και ενεργό συμμετοχή μας στον δημόσιο διάλογο, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπροσωπούμε τα κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενα και 

επηρεαζόμενα μέρη.  

 

Για την ΕΙΤΗΣΕΕ 

Με εκτίμηση, 

 

 

Κώστας Κιμπουρόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

 

 


