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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 30 Αυγούστου 2007 και 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, Κωνσταντίνος Τσουράκης, και 
Νέστωρ Κουράκης. 
 

 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. Το άρθρο 47 παρ. 2 του Π.∆. 96/2007, κατά το οποίο επιτρέπονται εµφανίσεις 
υποψηφίων βουλευτών σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό εθνικής 
εµβέλειας µόνο µία φορά, και σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής 
ή περιφερειακής εµβέλειας µέχρι δύο φορές, καθώς και ότι ως εµφανίσεις 
θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων συµπεριλαµβανοµένων 
και εκείνων που αφορούν συµµετοχή τους σε οργανωµένες συζητήσεις, 
περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία ειδήσεων, εξαιρουµένων 
από τους εν λόγω περιορισµούς των Προέδρων ή Αρχηγών κοµµάτων, ως και των 
υποψηφίων βουλευτών επικρατείας. 

4. Το άρθρο µόνο παρ. 1-2 της 20737/20.08.2007 Αποφάσεως των Υπουργών 
Εσωτερικών ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης, Αποκέντρωσης – Επικρατείας, κατά το οποίο 
απαγορεύονται πέραν των επιτρεποµένων εµφανίσεων οι δηλώσεις των 
υποψηφίων βουλευτών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, 
εξαιρουµένων των εµφανίσεων υποψηφίου βουλευτού εφόσον ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του κόµµατος σε κεντρική κοµµατική εκδήλωση εκτός των ορίων 
της εκλογικής περιφέρειας της οποίας είναι υποψήφιος. 
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5. Το άρθρο µόνο παρ. 3 της αυτής Υπουργικής Αποφάσεως, κατά το οποίο, σε 
περίπτωση δηλώσεων Υπουργών ή Υφυπουργών της Κυβέρνησης για θέµατα της 
αρµοδιότητάς τους, τα κόµµατα έχουν δικαίωµα απάντησης δια των εκπροσώπων 
τους. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Υποδεικνύει 

 

Στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας: 

 

Ότι οι δηλώσεις των Υπουργών και Υφυπουργών ,που είναι υποψήφιοι βουλευτές, 
δεν προσµετρώνται στον αριθµό των επιτρεποµένων εµφανίσεών τους, εφόσον αυτές 
αφορούν θέµατα της αρµοδιότητάς τους. 

 

Κάθε άλλη εµφάνιση αυτών των προσώπων µε συνεντεύξεις ή µε συµµετοχή σε 
οργανωµένες συζητήσεις, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία 
ειδήσεων, υπόκειται στους περιορισµούς του νόµου. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 
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