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Προς  
Τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
        Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 1/27.3.2012 Οδηγία του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παρακαλούμε όπως, ενόψει της 

προκηρύξεως των εκλογών, συμμορφωθείτε με την τελευταία παράγραφό 

της και υποβάλλετε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάθε 

Δευτέρα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τα από την Οδηγία οριζόμενα 

στοιχεία.  

                     

                               

Ο Πρόεδρος  

 

 

Ιωάννης Λασκαρίδης   
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Αναρτητέα στο διαδίκτυοΑναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑ
Αριθ. 1/27.3.2012Αριθ. 1/27.3.2012

Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  27  Μαρτίου  2012  και  ώρα  11:00  το  Εθνικό  Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του 
ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, 
Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,   Κωνσταντίνος  Αποστολάς   και 
Γιώργος Στεφανάκης.

Πολιτική Πολυφωνία

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:

α) Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση  υπάγονται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  κράτους  και  ο  έλεγχος  αυτός 
ασκείται από ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

β) 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  σε  κάθε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  φορέα  αυτεπαγγέλτως,  εκτός  άλλων, 
οδηγίες  σχετικά  με  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  των  οικείων  νόμων  και 
κανονιστικών πράξεων,

Αιτιολογία

Κατά το άρθρο 3, παρ. 22 και το άρθρο 8, παρ. 4 του Ν.2328/1995, οι ραδιοφωνικοί 
και  τηλεοπτικοί  σταθμοί  στη  διάρθρωση  του  προγράμματος  και  ιδίως  των 
ειδησεογραφικών  εκπομπών  και  των  εκπομπών  πολιτικού  διαλόγου,  έχουν  την 
υποχρέωση  να  διασφαλίζουν  την  πολιτική  πολυφωνία  και  την  παρουσίαση  των 
απόψεων των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, κατά την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 1 
του  Π.Δ/τος  77/2003,  τα  δελτία  ειδήσεων  πρέπει  να  συντάσσονται  με  ακρίβεια, 
αντικειμενικότητα και με τη μεγαλύτερη δυνατή πολυμέρεια. Από τις διατάξεις αυτές 
του νόμου σαφώς προκύπτει ότι τα δελτία ειδήσεων και ειδικότερα τα κεντρικά δελτία 
ειδήσεων  των  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  σταθμών,  από  τα  οποία  κυρίως 
ενημερώνονται  οι  πολίτες  περί  των  πολιτικών  πραγμάτων  της  χώρας,  πρέπει  να 
διασφαλίζουν  την  πολιτική  πολυφωνία  και  την  προσήκουσα  παρουσίαση  των 
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απόψεων  των  πολιτικών  κομμάτων  που  εκπροσωπούνται  στη  Βουλή  και  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  έχει  εκδώσει  αφενός  την  υπ’  αριθμ. 
5/8.7.2003  Υπόδειξη,  για  την  ισότιμη  μεταχείριση  των  πολιτικών  κομμάτων  που 
εκπροσωπούνται  στην Ελλνηική  Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και αφετέρου την υπ’ αριθμ. 6/16.2.2004 
Οδηγία, με την οποία προσδιόρισε τα κριτήρια της ισότιμης προβολής των απόψεων 
των  ως  άνω  πολιτικών  κομμάτων  από  τους  ραδιοφωνικούς  και  τηλεοπτικούς 
σταθμούς.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προς διαπίστωση της τηρήσεως των αρχών 
της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ισότιμης παρουσίασης των απόψεων 
των πολιτικών κομμάτων, λαμβάνει υπόψη:

α) την παρουσία, ομιλία, δήλωση πολιτικών προσώπων ή εκπροσώπων των 
κομμάτων.

β) την ανάγνωση ανακοινώσεων ή αποφάσεων κομματικών σωμάτων ή οργάνων.

γ) την κάλυψη της δραστηριότητας των κομμάτων ή κομματικών αξιωματούχων, 
ή άλλων προσώπων που εμφανίζονται με εξουσιοδότηση για την υποστήριξη 
των κομματικών απόψεων.

Το  ΕΣΡ  αποσαφηνίζει  ότι  η  ισότιμη  παρουσίαση  των  κομματικών  απόψεων 
εξασφαλίζεται,  όταν ο χρόνος που καλύπτουν αυτές  κατανέμεται  κατά προσέγγιση 
στην αναλογία της προτίμησης του εκλογικού σώματος, όπως αυτή προκύπτει από τις 
εκάστοτε εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές.

Για τους λόγους αυτούς

Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  παρέχει  την  κάτωθι  Οδηγία προς  τους 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.

Όλοι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας οφείλουν να παρέχουν στο 
ΕΣΡ τις κάτωθι πληροφορίες: 

Από 1ης Απριλίου 2012, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας οφείλουν σε 
μηνιαία  βάση  να  ενημερώνουν  το  Ε.Σ.Ρ.  για  τις  κάθε  είδους  εκπομπές  τους  που 
αφορούν την πολιτική επικαιρότητα και με οποιονδήποτε τρόπο προβάλλουν πολιτικά 
στελέχη,  υποψήφιους  βουλευτές  και  πολιτικά  κόμματα,  συμπεριλαμβανομένων 
ειδησεογραφικών εκπομπών, εκπομπών λόγου, δελτίων ειδήσεων κλπ, ανεξαρτήτως 
της ώρας προβολής τους. 
Η ενημέρωση θα γίνεται  με τη χρήση της  ειδικής  φόρμας που θα βρίσκεται  στην 
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr), η οποία θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται 
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη  διεύθυνση  polyfonia  @  esr  .  gr  .  Η  φόρμα  θα 
πρέπει να αποστέλλεται εντός της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και τα στοιχεία θα 
αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Δείγμα της φόρμας επισυνάπτεται. Η ονομασία του 
ηλεκτρονικού αρχείου που θα περιέχει τη φόρμα θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του 
τηλεοπτικού  σταθμού και  την  περίοδο που αφορούν  τα  στοιχεία  (π.χ.  ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012).
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Κάθε  τηλεοπτικός  σταθμός  εθνικής  εμβέλειας  οφείλει  επίσης  να  ορίσει  ένα 
στέλεχος/υπάλληλό του ως υπεύθυνο σύνδεσμο με το Ε.Σ.Ρ. για τα θέματα πολιτικής 
πολυφωνίας. 
Σημειώνεται ότι το Ε.Σ.Ρ. μπορεί κατά περίπτωση και κατά περίοδο να ενεργοποιεί 
την ανωτέρω υποχρέωση τόσο για περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όσο και 
για ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Κατά την διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης 
του  Ε.Σ.Ρ.  αφορά  όλους  τους  τηλεοπτικούς  και  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  της  
χώρας, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι εκπέμπουν περιεχόμενο που  
αφορά στην πολιτική επικαιρότητα. 
Η ενημέρωση του Ε.Σ.Ρ. θα γίνεται και πάλι με τη χρήση της ειδικής φόρμας που θα  
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr), η οποία θα συμπληρώνεται και θα 
αποστέλλεται  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη  διεύθυνση  polyfonia  @  esr  .  gr  . 
Κατά την προεκλογική περίοδο τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι το  
μεσημέρι  κάθε Δευτέρας και  θα αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα (Δευτέρα-
Κυριακή).
Μετά το πέρας της προεκλογικής περιόδου θα ισχύουν και πάλι τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1, αναφορικά με το χρόνο αποστολής των στοιχείων.

Ο Πρόεδρος του  ΕΣΡ 

Ιωάννης Λασκαρίδης
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ΟΔΗΓΙΕΣ: ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ 

ΕΚΠΟΜΠΗ.
1

ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ  

1: ΕΘΝΙΚΗ, 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ, 3: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑ  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ: ΓΡΑΦΕΤΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ΝΟΜΟ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 

1: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 2: ΑΛΛΟ ΔΕΛΤΙΟ, 3: ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ, 4: 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ, 5: ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ, 6: ΆΛΛΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
 

ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ Π.Χ. 01042012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

1: 6-10, 2: 10-13, 3: 13-19, 4: 19-00, 5: 00+ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑ-ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ  
ΣΤΑ ΚΕΝΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΟΛΠΕΤΩΝ (Π.Χ. 4 ΛΕΠΤΑ & 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

ΠΑΣΟΚ  
ΝΔ  
ΚΚΕ  
ΛΑΟΣ  
ΣΥΡΙΖΑ  
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣ.  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
  
  

ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ, 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΜΜΑ (ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ Π.Χ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ε.) ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ. ΕΔΩ ΕΠΙΣΗΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (π.χ. 
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κλπ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (π.χ. 

ΣΕΒ, ΕΒΕΑ κλπ), ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (π.χ. Ε.Ε., ΔΝΤ κλπ), 
Μ.Κ.Ο., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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