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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΑ
Αριθμ. 3/26.04.2012

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 12:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος
Λίνα Αλεξίου και τα μέλη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος
Αποστολάς, απόντα τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιώργος Στεφανάκης και Γιάννης
Παπακώστας.
Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των
βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
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 Π. Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
γ) Τις
διατάξεις
του
Ν.
3603/2007
«Ρύθμιση
θεμάτων
δημοσκοπήσεων», όπως ισχύει.
δ) Τις αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας υπ’
αριθμ. 8945/18.04.2012 «Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής
κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και
συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή των
Ελλήνων και 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 βουλευτικές εκλογές
της 6ης Μαΐου 2012», 8942/18.04.2012 «Καθορισμός αναγκαίων
λεπτομερειών, σχετικά με τις εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά
ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψηφίων βουλευτών και των
οριζομένων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών, στις
βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012» και τις αναφερόμενες στο
προοίμιο των αποφάσεων αυτών διατάξεις και 9285/22.04.2012
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«Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική
περίοδο των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων που κατέθεσαν
δήλωση συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές της 06.05.2012 και
που, αυτοτελώς ή σε συνασπισμό με άλλα κόμματα, μετείχαν στις
προηγούμενες
βουλευτικές
εκλογές
ή
ευρωεκλογές,
συγκεντρώνοντας ποσοστό τουλάχιστον 0,25% ή 0,50% αντίστοιχα
των εγκύρων ψηφοδελτίων, από τα δημόσια και ιδιωτικά
ραδιοτηλεοπτικά μέσα στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου
2012».
ε) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ, εκτός
των άλλων, μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα,
οδηγίες.
στ) Την
Οδηγία
2/20.04.2012
του
Εθνικού
Συμβουλίου
Ραδιοτηλεοράσεως και την ανάγκη διευκρινήσεων αυτής.
εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία.
Άρθρο 1
Μετακύλιση
Η κατά το άρθρο 6 της Οδηγίας 2/20.04.2012 του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης πρώτη εβδομάδα διαθέσεως δωρεάν δέκα (10) λεπτών
σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για την
παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή όποια άλλη πολιτική
δραστηριότητα η οποία έχει επιλεγεί από τα αντίστοιχα κόμματα, άρχισε
κατά την Κυριακή του Πάσχα 15.04.2012 και έληξε το επόμενο Σάββατο
21.04.2012. Επομένως η δεύτερη εβδομάδα, στην οποία επιτρέπεται η
μετακύλιση του ως άνω δεκαλέπτου της πρώτης εβδομάδος, άρχισε την
Κυριακή 22.04.2012 και θα λήξει το Σάββατο 28.04.2012.
Άρθρο 2
Εμφάνιση υποψηφίων βουλευτών
Κατά το άρθρο 45 παρ. 2 στοιχ. γ’ του Π.Δ. 26/2012 «ως εμφανίσεις
κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου θεωρούνται οι προσωπικές
συνεντεύξεις των υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες
συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία
ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου
βουλευτή, της προεκλογικής του δραστηριότητας». Όμως κατά την
αληθή έννοια της εν λόγω διατάξεως του νόμου δεν θεωρείται εμφάνιση
υποψηφίου βουλευτού, κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας
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2/20.04.2012 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η
συμπτωματική και όχι σκόπιμη προβολή εικόνας ή φράσεων υποψηφίου
βουλευτού, διαρκείας ολίγων δευτερολέπτων, υπό την προϋπόθεση ότι
είναι ενσωματωμένα και αποτελούν στοιχεία προβαλλομένου ευρυτέρου
επεισοδίου και δεν αφορούν την προεκλογική διαδικασία.
Άρθρο 3
Μη ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί
Κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 «μη ενημερωτικοί
ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί θεωρούνται εκείνοι που το
πρόγραμμά τους δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά
αποκλειστικά ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης. Στους μη
ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επιτρέπεται η
ένταξη στο μεταδιδόμενο πρόγραμμα μόνο τίτλων ειδήσεων κατά
ανώτατο όριο ενός (1) λεπτού ανά ώρα». Επομένως οι μη ενημερωτικοί
ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί δεν δικαιούνται να προβάλλουν,
κατά την προεκλογική περίοδο, πολιτικές εκπομπές στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται εικόνες, μηνύματα, διαφημίσεις δηλώσεις και άλλες
σχετικές δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων
ή αρχηγών κομμάτων ή εκπροσώπων κομμάτων ή υποψηφίων
βουλευτών.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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