
 
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 
ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΑΑ  

ΑΑρριιθθµµ..  22//1199..0055..22000099  
 

 
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Μαΐου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο 
Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ 
Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-
Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς. 
 
 
Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών 
της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους και ο 
έλεγχος αυτός ασκείται από ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 
 
β) Τις διατάξεις του Ν. 3703/2007 «Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». 
 
γ) Τις µε αριθµό 12217/13.5.2009 «Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος 
προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και 
συνασπισµών κοµµάτων, που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής 
συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, 
στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων 
Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και 12512/15.5.2009 
«‘Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική 
περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, που δεν 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δηµόσιους και 
ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης 
καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 
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2009» αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και τις αναφερόµενες στο 
προοίµιο των αποφάσεων αυτών διατάξεις. 
 
δ) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ µπορεί 
να απευθύνει σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εκτός άλλων, οδηγίες. 
 
ε) Την ανάγκη παροχής διευκρινίσεων προς τους ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και τον τρόπο 
ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει τη 
ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 
7ης

 
Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  
 
 
 
Απευθύνει προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας 

την εξής Οδηγία: 
 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

 
Η παρούσα Οδηγία έχει ως σκοπό την εφαρµογή των κανονιστικών 
ρυθµίσεων που ισχύουν κατά την περίοδο από ∆ευτέρα 4 Μαΐου έως και 
την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009, ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών για 
την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 

Άρθρο 2 
Γενικές διατάξεις 

 
1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί κατά τη µετάδοση των πάσης φύσεως 

ενηµερωτικών και ειδησεογραφικών εκποµπών που αναφέρονται 
άµεσα ή έµµεσα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας, 
της αµεροληψίας και της αναλογικής ισότητας κατά την παρουσίαση 
των θέσεων των κοµµάτων. 
 

2. Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της διατάξεως περί αναλογίας 
κατανοµής του χρόνου διαφηµίσεων (50% κατ’ ισοµοιρία και 50% 
αναλογικά µε βάση την εκπροσώπηση στην παρούσα σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και περί υποχρεώσεως διαθέσεως του 
ενός τρίτου (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων στην προεκλογική 
εκστρατεία 
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3. Υπενθυµίζεται ότι από την Παρασκευή 5.6.2009 τα µεσάνυκτα µέχρι 

την Κυριακή 7.6.2009 στις 19:00 δεν επιτρέπεται η µετάδοση 
διαφηµιστικών µηνυµάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών 
εκδηλώσεων των πολιτικών κοµµάτων καθώς και η µετάδοση 
εκποµπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιµήσεων για το εκλογικό 
αποτέλεσµα, µε εξαίρεση της δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών 
κοµµάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.  

 
4. Κατά τη µετάδοση των πολιτικών διαφηµίσεων πρέπει να τηρούνται 

οι κανόνες δεοντολογίας της κειµένης νοµοθεσίας. Οι διαφηµίσεις 
πρέπει να περιέχουν σαφή µνεία του κόµµατος, το οποίο τις παρήγαγε, 
και να µην προβάλλουν µηνύµατα που έχουν ως αποτέλεσµα την 
προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριµένων προσώπων ή του 
κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριµένου κόµµατος. 
 

5. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση µετάδοσης πολιτικής διαφήµισης, παρά 
µόνον αν διαπιστωθεί παραβίαση της κειµένης νοµοθεσίας ή των 
αρχών αυτής της Οδηγίας. 
 

6. Οι πολιτικές διαφηµίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο 
πρόγραµµα και τις λοιπές διαφηµίσεις. Της µετάδοσής τους 
προηγείται, για µεν τους τηλεοπτικούς σταθµούς, κάρτα µε 
περιεχόµενο «ακολουθεί πολιτική διαφήµιση», για δε τους 
ραδιοφωνικούς σταθµούς ηχητικό µήνυµα µε το ίδιο περιεχόµενο. Οι 
αναγγελίες αυτές δεν επαναλαµβάνονται, εφόσον µεταδίδονται 
περισσότερα από ένα µηνύµατα σε συνέχεια. 
 

7. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας διακόπτεται η 
µετάδοση εκποµπών, την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των 
οποίων έχει πρόσωπο που συµµετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική 
αναµέτρηση της 7ης Ιουνίου 2009.  
 
 

Άρθρο 3 
∆ιατάξεις για τις δηµοσκοπήσεις 

 
1. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί, κατά τη δηµοσιοποίηση 
της δηµοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν επανειληµµένα τα εξής 
στοιχεία: 
 
α) την επωνυµία του διενεργήσαντος τη δηµοσκόπηση, 
β) την επωνυµία ή το όνοµα του εντολέα της δηµοσκόπησης, 
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γ) το µέγεθος του δείγµατος και τη γεωγραφική του κάλυψη, 
δ) το χρονικό διάστηµα συλλογής των στοιχείων, 
ε) το τυπικό στατιστικό σφάλµα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της 
δηµοσκόπησης και 
στ) τις ελάχιστες βάσεις του δείγµατος σε σχέση µε τον αριθµό των 
ερωτώµενων. 
 
2. ∆ηµοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
Ν. 3603/2007 δεν δηµοσιοποιούνται. 

 
3. Υπενθυµίζεται ότι από την Παρασκευή 5.6.2009 τα µεσάνυκτα µέχρι 
την Κυριακή 7.6.2009 στις 19:00 δεν επιτρέπεται η µετάδοση 
δηµοσκόπησης ή αποτελέσµατος δηµοσκόπησης, πανελλήνιου ή τοπικού 
χαρακτήρα, µε οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή 
σχολιασµού αυτής, σχετικά µε τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και 
προτιµήσεις της κοινής γνώµης για πολιτικά κόµµατα, πολιτικές θέσεις 
και πρόσωπα ή άλλα ζητήµατα που συνδέονται µε το αντικείµενο των 
εκλογών της παρούσας Οδηγίας. 
 
 

Άρθρο 4 
Υποχρέωση ενηµέρωσης του ΕΣΡ για τις ειδικές προεκλογικές 

εκποµπές 
 
1. Οι ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί 
οφείλουν να ενηµερώνουν το Ε. Σ. Ρ. για τις εκποµπές που 
υποχρεώνονται να µεταδώσουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα στοιχεία 2 
(συνέντευξη τύπου αρχηγού πολιτικού κόµµατος), 3 (συζητήσεις 
στρογγυλής τράπεζας µε εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων) και 5 
(δεκάλεπτο παρουσίασης προγράµµατος πολιτικού κόµµατος) της 
Υπουργικής Απόφασης 12217/13.5.2009 και σύµφωνα µε τα άρθρα 1 
(εικοσάλεπτα ή δεκάλεπτα παρουσίασης προγράµµατος πολιτικού 
κόµµατος) και 2 (πεντάλεπτα παρουσίασης προγράµµατος πολιτικού 
κόµµατος) της Υπουργικής Απόφασης 12512/15.5.2009. Υπενθυµίζεται 
ότι οι δύο τελευταίες υποχρεώσεις µπορούν να εκπληρωθούν και µε 
εκποµπή αφιερωµένη σε περισσότερα του ενός κόµµατα. 
 
2. Οι ιδιωτικοί ενηµερωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας 
οφείλουν να καταγράφουν τα εξής στοιχεία : τύπος εκποµπής (αναφορά 
σε µία εκ των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού), τίτλος 
εκποµπής, ηµέρα, ώρα και διάρκεια µετάδοσης (χωρίς το διαφηµιστικό 
χρόνο, εκτός της περιπτώσεως του στοιχείου 5 της Υπουργικής 
Αποφάσεως), ονοµατεπώνυµα εµφανιζόµενων προσώπων και ονοµασία 
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του κόµµατος που εκπροσωπούν και διάρκεια εµφάνισης κάθε προσώπου 
(µε υπολογισµό ανά δευτερόλεπτο).  
 
3. Οι ιδιωτικοί ενηµερωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής και 
τοπικής εµβέλειας και οι ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί οφείλουν 
να καταγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου για τους σταθµούς εθνικής εµβέλειας, εκτός του 
τελευταίου στοιχείου που αναφέρεται στη διάρκεια εµφάνισης κάθε 
προσώπου.  
 
4. Η ΕΡΤ Α. Ε. οφείλει να ενηµερώνει το Ε. Σ. Ρ. για τις εκποµπές που 
υποχρεώνεται να µεταδίδει σύµφωνα µε τα οριζόµενα, πρώτον, στα 
στοιχεία 1 (συνέντευξη του αρχηγού κάθε πολιτικού κόµµατος), 2 
(συνέντευξη τύπου αρχηγού πολιτικού κόµµατος), 3 (συζητήσεις 
στρογγυλής τράπεζας µε εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων), 4 
(προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση) και 
5 (δεκάλεπτο παρουσίασης προγράµµατος πολιτικού κόµµατος) της 
Υπουργικής Απόφασης 12217/13.5.2009 και δεύτερον, στα άρθρα 1 
(εικοσάλεπτα ή δεκάλεπτα παρουσίασης προγράµµατος πολιτικού 
κόµµατος) και 2 (πεντάλεπτα παρουσίασης προγράµµατος πολιτικού 
κόµµατος) της Υπουργικής Απόφασης 12512/15.5.2009. Η ΕΡΤ Α.Ε., 
όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθµούς της, καταγράφει τα στοιχεία 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
 
5. Σε περίπτωση που µη ενηµερωτικός ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός 
σταθµός επιθυµεί να µεταδώσει οποιαδήποτε από τις αναφερόµενες στο 
παρόν άρθρο ειδική προεκλογική εκποµπή που αναφέρεται σε 
συγκριµένο κόµµα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο και για τα υπόλοιπα 
κόµµατα µε αναλογική ισότητα. 
 
6. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 
2 έως 5 του παρόντος αποστέλλονται στο ΕΣΡ σε αρχείο Excel µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση ncrtv@otenet.gr µέχρι το µεσηµέρι 
της ∆ευτέρας και αφορούν τις εκποµπές της προηγούµενης εβδοµάδας 
(∆ευτέρα έως Κυριακή). 
 
 

Άρθρο 5 
Τελικές διατάξεις 

 
1. Το Ε Σ Ρ δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας ή της παρούσας Οδηγίας.  
 

 5



 
2. To E Σ Ρ επεξεργάζεται τα κάθε είδους στοιχεία που του 
αποστέλλονται αναφορικά µε την προεκλογική περίοδο σχετικά µε την 
τήρηση των διατάξεων αυτής της Οδηγίας και σε περίπτωση παραβίασης 
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο νόµο κυρώσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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