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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Ιουλίου 2003 ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 
 
      Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης λαµβάνοντας αφορµή εκ της από 
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ης  
P Ιουλίου 2003 εξωδίκου δηλώσεως µετά διαµαρτυρίας του «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (∆.Η.Κ.Κ.Ι), απευθύνει, κατά το άρθρο 4, παρ. 2 του 
Ν.2863/2000, προς τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας, την 
ακόλουθη υπόδειξη: 

     Κατά το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 
υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους αλλά ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή. Ο άµεσος έλεγχος έχει 
ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων. 

      Εξάλλου, κατά το άρθρο 3, παρ. 22 του Ν. 2328/1995  οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί στη συνολική διάρθρωση του προγράµµατος και ιδίως των ειδησεογραφικών 
τους εκποµπών και των εκποµπών πολιτικού διαλόγου, έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των 
πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή  και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για κάθε ζήτηµα που καθίσταται αντικείµενο πολιτικής αντιδικίας.  

      Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε την υπ΄ αριθµ. 1/2000 Οδηγία 
του προς τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς επεσήµανε την υποχρέωσή 
τους προς τήρηση της ως άνω Συνταγµατικής επιταγής,  για πολυφωνική ενηµέρωση 
των πολιτών, όπως εξειδικεύεται µε την προαναφερθείσα διάταξη του νόµου, και 
αποσαφήνισε ότι, ως ισότιµη µεταχείριση των κοµµάτων νοείται η αναλογική ισότητα 
µε κριτήριο την κοινοβουλευτική δύναµη του κόµµατος στη Βουλή και στο 
Ευρωκοινοβούλιο.  

      Πλέον τούτου το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει απευθύνει τις 
από 14.6.2000 και 16.6.2000 συστάσεις προς συγκεκριµένους τηλεοπτικούς 
σταθµούς, για την τήρηση των ως άνω διατάξεων του Συντάγµατος και του Νόµου.  

    Παρά ταύτα η Οδηγία και οι Συστάσεις δεν είχαν τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα γι΄ αυτό το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε τις υπ΄ αριθµ. 
161/2001, 162/2001, 163/2001 και 164/2001 κυρωτικές αποφάσεις του επέβαλε σε 
τηλεοπτικούς σταθµούς χρηµατικά πρόστιµα. 

      Ήδη από παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων και των εκποµπών 
πολιτικού περιεχοµένου πολλών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών  σταθµών έχει 



διαπιστωθεί  η παράλειψη αναφοράς των πολιτικών απόψεων του ∆.Η.Κ.Κ.Ι  και 
άλλων µικρών κοµµάτων. 

      Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επισηµαίνει ότι, κατά τα άρθρα 4 
και 8 του Ν. 2328/1995 οι κυρώσεις εξικνούνται έως της ανακλήσεως της αδείας 
λειτουργίας των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών. 

 
 

Ενόψει τούτων το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ 
 
Στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας όπως κατ΄ 

εφαρµογήν των ως άνω διατάξεων του Συντάγµατος και του Νόµου διασφαλίζουν την 
πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κοµµάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε ζήτηµα που 
καθίσταται αντικείµενο πολιτικής αντιδικίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
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