
 

 
Ο∆ΗΓΙΑ 5/2002 

 
Θέµα: Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των 

κοινοτικών, δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών της 13ης και 20ης Οκτω-
βρίου 2002 
 
 

TO EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 

άρθρων 14 παρ. 1 και 102 του Συντάγµατος. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 1 υποπαρ. 6 εδ. β’ και των λοιπών 

διατάξεων π. δ. 55/1999 («Κωδικοποίηση Εκλογικής Νοµοθεσίας», ΦΕΚ Α’ 
58). 

3. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 εδ. ε’ ν. 1866/1989 («Ίδρυση Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λει-
τουργία τηλεοπτικών σταθµών», ΦΕΚ Α’ 222/6.10.1989) όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 22 του ν. 2328/1995 («Νοµικό 
καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θε-
µάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 
159/3.8.1995).  

5. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεο-
πτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 262 Α’/29.11.2000). 

6. Τους Κανονισµούς 1/1991 «περί δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στην 
ραδιοτηλεόραση» (ΦΕΚ Β’ 421/221.6.1991), 2/1991 «περί ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων» (ΦΕΚ Β’ 421/21.6.1991) και 3/1991 «περί δεοντολογίας ρα-
διοτηλεοπτικών διαφηµίσεων» του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
(ΦΕΚ Β’ 538/18.7.1991).  

7. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων προς τους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της 
ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλο-
γικής περιόδου των κοινοτικών, δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών της 13ης 
και 20ης Οκτωβρίου 2002, 

 
Αποφασίζουµε  

 
Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρµογής 
 
Η παρούσα Οδηγία έχει ως σκοπό την υπενθύµιση σε όλους τους ραδιο-

τηλεοπτικούς σταθµούς των κανονιστικών ρυθµίσεων που ισχύουν κατά την 
περίοδο από την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου έως και την Κυριακή 13 Οκτω-
βρίου 2002, ηµεροµηνία διεξαγωγής των κοινοτικών, δηµοτικών και νοµαρ-
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χιακών εκλογών. Η ισχύς της Οδηγίας επεκτείνεται και για την περίοδο µέχρι 
την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2002 για τους σταθµούς που καλύπτουν τις κοινό-
τητες, τους δήµους ή τους νοµούς όπου θα λάβει χώρα επαναληπτική εκλογική 
αναµέτρηση. 

 
 

Άρθρο 2 
Γενικές αρχές 

 
1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί κατά την µετάδοση των πάσης φύσεως 

ενηµερωτικών εκποµπών οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότη-
τας, της αµεροληψίας και της ισοτιµίας. Κάθε συνδυασµός που συµµετέχει 
στην εκλογική διαδικασία δικαιούται προβολής από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα 
των δραστηριοτήτων του και των θέσεών του, σύµφωνα µε τους ειδικότερους 
όρους αυτής της Οδηγίας. 

2. Η παρουσίαση θεµάτων στα δελτία ειδήσεων ή στις λοιπές ενηµερωτι-
κές εκποµπές δεν θα πρέπει να γίνεται και από πλευράς χρόνου κατά τρόπο 
ώστε να ευνοείται ένας συγκεκριµένος συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψή-
φιος. ∆εν επιτρέπεται η παντός είδους άµεση ή έµµεση, δωρεάν ή µε αµοιβή ή 
άλλου είδους αντάλλαγµα προβολή συγκεκριµένου υποψηφίου προσώπου ή 
συνδυασµού. 

3. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής επαναληπτικής εκλογής, η παρουσίαση 
των υποψηφίων είναι ισότιµη και ο διατιθέµενος χρόνος είναι ίσος για τους 
δύο επικρατέστερους υποψήφιους συνδυασµούς. 

4. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να µη προβαίνουν σε γνω-
στοποίηση προς το κοινό των αποτελεσµάτων δηµοσκοπήσεων που τυχόν θα 
έχουν διεξαχθεί κατά την έξοδο από τα εκλογικά τµήµατα (exit polls) πριν από 
την 19:00 ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας. 

5. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί έχουν, και κατά τη διάρκεια της προε-
κλογικής περίοδου, µεταξύ των άλλων την υποχρέωση τήρησης των εξής δια-
τάξεων:  

α. Του άρθρου 9 του π. δ. 100/2000 που αφορά τους όρους άσκησης του 
δικαιώµατος επανόρθωσης σε περίπτωση προσβολής των δικαιωµάτων που 
αναφέρονται στη συγκεκριµένη διάταξη. 

β. Του άρθρου 3 παρ. 12 του ν. 2328/1995 που αφορά στην υποχρέωση  
διατήρησης αρχείων µαγνητοφωνηµένων και µαγνητοσκοπηµένων εκποµπών, 
όπως αυτές µεταδίδονται ή αναµεταδίδονται, στην τελική τους µορφή µε τις 
τυχόν διακοπές για µετάδοση διαφηµίσεων κ. ο. κ. για ένα διάστηµα τριών (3) 
µηνών από την ηµέρα µετάδοσης. 

 
 

Άρθρο 3 
Ειδικές διατάξεις 

 
1. Οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθµοί της ΕΡΑ, οι ιδιωτικοί ραδιο-

φωνικοί σταθµοί τοπικής εµβέλειας και οι τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής 
ή τοπικής εµβέλειας οφείλουν να παραχωρούν δωρεάν έναν ελάχιστο χρόνο σε 
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κάθε υποψήφιο συνδυασµό για την παρουσίαση των θέσεών του. Oι παρου-
σιάσεις αυτές αφορούν σε όλους τους υποψηφίους των νοµών που καλύπτονται 
από τους σταθµούς αυτούς. Κάθε σταθµός απευθύνει δηµόσια πρόσκληση 
στους υποψήφιους συνδυασµούς προκειµένου να κάνουν χρήση αυτής της δυ-
νατότητας αφού ανακοινωθούν επισήµως οι υποψηφιότητες από τις αρµόδιες 
αρχές.   Με τη δηµόσια πρόσκληση θα διευκρινίζεται εάν οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν δικά τους τεχνικά µέσα για την  παραγωγή της 
συγκεκριµένης εκποµπής.  

2. Οι σταθµοί εθνικής εµβέλειας µεταδίδουν αντίστοιχες της παραγράφου 
1 εκποµπές για τους συνδυασµούς των υποψηφίων προέδρων της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, των υποψήφιων νοµαρχών Αθηνών, Πει-
ραιώς, ∆υτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Θεσσαλονίκης και των υπο-
ψήφιων δηµάρχων των δήµων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σύµφωνα 
µε τους όρους που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.  

 
3. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής της παρούσης διακόπτεται η µετάδοση 

εκποµπών την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει πρόσωπο 
που συµµετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναµέτρηση της 13ης ή της 20ης 
Οκτωβρίου 2002. 

 
 
 

Άρθρο 4 
Πολιτικές ∆ιαφηµίσεις 

 
1. Απαγορεύονται οι κάθε είδους διαφηµίσεις υποψήφιων κοινοτικών, 

δηµοτικών ή νοµαρχιακών συµβούλων, υποψήφιων προέδρων κοινοτήτων, δη-
µάρχων ή νοµαρχών και προέδρων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

2. Κατά την µετάδοση των πολιτικών διαφηµίσεων τηρούνται οι κανόνες 
δεοντολογίας της κείµενης νοµοθεσίας. Οι διαφηµίσεις πρέπει να περιέχουν 
σαφή µνεία του συνδυασµού που τις παρήγαγε και να µην προβάλλουν µηνύ-
µατα που έχουν ως αποτέλεσµα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκρι-
µένων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριµένου συνδυα-
σµού. 

3. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση µετάδοσης πολιτικής διαφήµισης παρά µόνο 
εάν διαπιστωθεί παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας ή των αρχών αυτής της 
Οδηγίας. 

4. Οι διαφηµίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραµµα και 
τις λοιπές διαφηµίσεις. Της µετάδοσής τους προηγείται, για µεν τους τηλεοπτι-
κούς σταθµούς, κάρτα µε περιεχόµενο «ακολουθεί πολιτική διαφήµιση», για δε 
τους ραδιοφωνικούς σταθµούς ηχητικό µήνυµα µε το ίδιο περιεχόµενο. Οι α-
ναγγελίες αυτές δεν επαναλαµβάνονται εφόσον µεταδίδονται περισσότερα από 
ένα µηνύµατα εν συνεχεία. 

5. ∆εν επιτρέπεται η µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου του 
άρθρου 3 παρ. 21 ν. 2328/1995 τα οποία προβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο το 
έργο κοινοτήτων, δήµων, νοµαρχιών ή νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων.    
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Άρθρο 5 

Ειδική υποχρέωση ενηµέρωσης του ΕΣΡ 
 
Όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν να ενηµερώνουν το ΕΣΡ για 

τις κάθε είδους εκποµπές τους (συµπεριλαµβανοµένων των «ένθετων» αφιε-
ρωµάτων κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων) που αφορούν στην προε-
κλογική περίοδο παραθέτοντας τα εξής ελάχιστα στοιχεία: τίτλος εκποµπής, 
ηµέρα, ώρα και διάρκεια µετάδοσης, ονοµατεπώνυµο παραγωγού και παρου-
σιαστή εκποµπής, ονοµατεπώνυµα προσκεκληµένων προσώπων και ονοµασία 
του συνδυασµού που τυχόν εκπροσωπούν. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται 
στο ΕΣΡ είτε µε τη µορφή έγγραφου (µέσω τηλεοµοιοτυπίας), είτε µε τη µορφή 
ηλεκτρονικού µηνύµατος πρίν από την µετάδοση της κάθε εκποµπής. Στην πε-
ρίπτωση που κατά την µετάδοση της εκποµπής µεταβλήθηκε κάποιο από τα 
ανωτέρω στοιχεία, ο σταθµός ενηµερώνει το Συµβούλιο την εποµένη ηµέρα 
της µεταδόσεως της εκποµπής. 

 
 

 
Άρθρο 6 

Τελικές διατάξεις 
 
1. Το ΕΣΡ δέχεται έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες που αφορούν 

παραβιάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή της ισχύουσας Οδηγίας. 
2. To EΣΡ επεξεργάζεται τα κάθε είδους στοιχεία που του αποστέλλονται 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και διατυπώνει τα πορίσµατά του 
σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων αυτής της Οδηγίας σε ειδική έκθεση που 
θα δηµοσιεύσει εντός τριών µηνών από το τέλος της προεκλογικής περιόδου. 
Τα πορίσµατα αυτά µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εξέ-
τασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθ-
µού. 

3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνεί µε το ΕΣΡ στο τηλ. 010 
36 75 525 για οποιοδήποτε θέµα αφορά σε αυτή την Οδηγία ή να αποστέλλει 
τα σχετικά έγγραφα στο τηλεοµοιότυπο 010 36 75 550 ή στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση ncrtv@otenet.gr.  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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