
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

ΣΣ  ΥΥ  ΣΣ  ΤΤ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((µµηη  κκυυρρωωττιικκήή))  

ΑΑρριιθθ..  33//1111..1111..22000033  
 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2003 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, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό των τηλεοπτικών 
σταθµών ΝΕΤ,  MEGA CHANNEL, ANTENNA, ALPHA CHANNEL, STAR 
CHANNEL και ALTER CHANNEL παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 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) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ µπορεί να απευθύνει 
σε κάθε ιδιωτικό φορέα, εκτός άλλων, µη κυρωτικές συστάσεις. 
 
γ) Το άρθρο 30 παρ. 6 στοιχ. α του Ν. 3023/2002, κατά το οποίον οποιαδήποτε 
δηµοσκόπηση, που αναφέρεται σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς, βουλευτές 
και υποψήφιους βουλευτές, ανεξαρτήτως του χρόνου διενεργείας της, προκειµένου να 
δηµοσιευθεί στον Τύπο και να ανακοινωθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, πρέπει να 
πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 
i. να αναφέρει, ρητώς, την εταιρεία, που την πραγµατοποίησε, 
ii. να µνηµονεύει εκείνον που παράγγειλε τη διενέργειά της, 
iii.να διαλαµβάνει την ποσόστωση των πληθυσµιακών κατηγοριών µε βάση τις οποίες 
έχει διεξαχθεί και 
iv. να περιέχει, πλήρως, τα ερωτήµατα που απευθύνθηκαν σε όσους έλαβαν µέρος σε 
αυτήν. 
 
δ) Το άρθρο 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
κατά την διάρθρωση των ειδησεογραφικών τους εκποµπών, έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των 
πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για κάθε ζήτηµα που καθίσταται αντικείµενο πολιτικής αντιδικίας.  
 
Από τις δύο τελευταίες διατάξεις του νόµου σαφώς προκύπτει ότι οιαδήποτε 
δηµοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε από εφηµερίδες και δηµοσιεύθηκε από αυτές, 
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µπορεί να ανακοινωθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι 
παραπάνω προϋποθέσεις του νόµου κατά την διενέργεια αυτής. Πλέον τούτου, κατά 
τον σχολιασµό των δηµοσκοπήσεων, εφόσον υφίσταται πολιτική αντιδικία, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η παρουσίαση των απόψεων όλων των πολιτικών κοµµάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Εν προκειµένω οι ως άνω τηλεοπτικοί σταθµοί κατά την 19ην, 20ην και 21ην 
Σεπτεµβρίου 2003 ανακοίνωσαν δηµοσκοπήσεις, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στον 
Τύπο και σχολιάστηκαν από τους ως άνω τηλεοπτικούς σταθµούς κατά την 
ανακοίνωση αυτών.  ∆εν προκύπτει η υπό των τηλεοπτικών σταθµών προηγουµένη 
διαπίστωση, ότι κατά την διενέργεια των δηµοσκοπήσεων τηρήθηκαν από τις 
εφηµερίδες που τις διενήργησαν οι παραπάνω προϋποθέσεις του νόµου, ούτε ότι κατά 
τον σχολιασµό αυτών των δηµοσκοπήσεων παρουσιάστηκαν οι απόψεις όλων των 
πολιτικών κοµµάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απευθύνει στους τηλεοπτικούς σταθµούς ΝΕΤ,  MEGA CHANNEL, ANTENNA, 
ALPHA CHANNEL, STAR CHANNEL και ALTER CHANNEL µη κυρωτική 
σύσταση, όπως 
 Α) Προ της ανακοινώσεως δια της τηλεοράσεως δηµοσκοπήσεων οι οποίες έχουν 
δηµοσιευθεί στον Τύπο, διαπιστώνουν την τήρηση των νοµίµων προϋποθέσεων 
διενεργείας της δηµοσκοπήσεως. 
Β)  Κατά τον σχολιασµό των δηµοσκοπήσεων, εφόσον υφίσταται πολιτική αντιδικία 
περί του αποτελέσµατος αυτής, εξασφαλίζουν την παρουσίαση των απόψεων όλων 
των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Νοεµβρίου 2003. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.      
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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