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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του 
Ε.Σ.Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη 
∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς, 
απών ο Γιάννης Παπακώστας. 
 
 
 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
α). Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους, ο οποίος ασκείται από το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή, και αποβλέπει 
στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την 
προστασία την παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

β). Το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του µπορεί, να 
απευθύνει αυτεπαγγέλτως σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή υποδείξεις, 
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών 
πράξεων. 

γ).Το άρθρο 49 του Π.∆/τος 96/2007 κατά το οποίο δεκαπέντε (15 )ηµέρες πριν από 
τη διενέργεια των εκλογών και έως της 19:00 ώρας της ηµέρας της ψηφοφορίας 
απαγορεύεται η δηµοσίευση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων 
των δηµοσκοπήσεων καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και αναµετάδοσή 
τους από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιπλέον η µετάδοση ή αναµετάδοση 
οποιασδήποτε έρευνας γνώµης µε οποιοδήποτε τρόπο και αν διενεργείται σχετικά µε 
τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά 
κόµµατα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα. 

δ). Την παρ. 15 της 21167/9.9.2009 Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών κατά 
την οποία στη διάρκεια της προηγουµένης ηµέρας, καθώς και κατά την ηµέρα 
διεξαγωγής των εκλογών και µέχρι της 19:00 ώρας δεν επιτρέπεται η µετάδοση 



διαφηµιστικών µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων καθώς και η µετάδοση 
εκποµπών πολιτικού διαλόγου ή εκτιµήσεων για το εκλογικό αποτέλεσµα µε 
εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κοµµάτων που γίνονται κατά τη 
διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. 

ε). Την Οδηγία 3/15.09.2009 του ΕΣΡ για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της 
προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009. 

 
 

Αιτιολογικό 
 
Περιήλθαν εις γνώσιν του ΕΣΡ πληροφορίες σχετικά µε έµµεσες αναφορές σε 
στοιχεία δηµοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια εκποµπών πολιτικού διαλόγου και 
επιπλέον σχετικά µε ένταξη σε προγράµµατα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθµών συζητήσεων πολιτικού διαλόγου από της 17:00 ώρας της 4ης Οκτωβρίου 
2009, δηλαδή προ της 19:00 ώρας. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  

 
 

Απευθύνει προς όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς της 
χώρας την υπόδειξη: 

 

Όπως συµµορφωθούν προς την Οδηγία 3/15.09.2009 του ΕΣΡ και προ της 19:00 
ώρας της 4ης Οκτωβρίου 2009: 

α). Μη αναφερθούν αµέσως ή εµµέσως σε στοιχεία δηµοσκοπήσεων ή έρευνας 
γνώµης σχετικά µε πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης για 
πολιτικά κόµµατα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα. 

β). Μη µεταδώσουν διαφηµιστικά µηνύµατα ή εκποµπές πολιτικού διαλόγου ή 
εκτιµήσεις για το πιθανό εκλογικό αποτέλεσµα. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 


