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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αριθμός 2/03.07.2015
Σήμερα ημέρα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος του
Ε.Σ.Ρ. Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου, και τα Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος
Στεφανάκης και Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις την προηγουμένη και την ημέρα διεξαγωγής του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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 ΕΣΡ μπορεί να απευθύνει
σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, μεταξύ των άλλων, υποδείξεις, σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων.
γ) Την παράγραφο 12 της υπ’ αρ. 10930/29.6.2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, απόψεων και
τηλεοπτικού χρόνου για το δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα της 5ης Ιουλίου
2015.
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Υποδεικνύει προς όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της
χώρας
Κατά την διάρκεια της προ του δημοψηφίσματος ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και μέχρι τις 19:00 να μην
μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα και συγκεντρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις των
Επιτροπών Υποστήριξης ή των κομμάτων με εξαίρεση τις δηλώσεις των επικεφαλής
των Επιτροπών Υποστήριξης και των αρχηγών κομμάτων που γίνονται κατά την
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διάρκεια της δημοψηφισματικής διαδικασίας. Κατά τον ίδιο χρόνο δεν επιτρέπεται η
μετάδοση δημοσκοπήσεων και η διοργάνωση συζητήσεων με προδημοψηφισματικό
περιεχόμενο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 03.07.2015 και δημοσιεύτηκε την 03.07.2015.

Η Αντιπρόεδρος του ΕΣΡ

ΛΙΝΑ (ΟΡΣΑΛΙΑ) ΑΛΕΞΙΟΥ
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