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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 23 Αυγούστου 2007 και ώρα 19:00 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ε. Σ. Ρ 
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και 
τα µέλη, Κωνσταντίνος Τσουράκης Εύη ∆εµίρη και Νέστωρ 
Κουράκης. Απόντες τα µέλη Ίριδα Αυδή-Καλκάνη και Γιάννης 
Παπακώστας 

 
 
 
Υποχρέωση απαγορεύσεως δηµοσιοποιήσεως ή µεταδόσεως ή 
αναµεταδόσεως δηµοσκοπήσεων για πρόθεση ψήφου κατά τις εκλογές της 
16ης Σεπτεµβρίου 2007 

 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 
α) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και 
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 
απευθυνθεί σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εκτός άλλων, γνωµοδοτήσεις. 
 
γ) Το άρθρο 7 παρ. 1αβ του Ν. 3603/08.08.2007 κατά το οποίο δεκαπέντε (15) 
ηµέρες πριν από την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για 
την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των 
δηµοψηφισµάτων έως και την 19:00 ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, 
απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των 
εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των 
δηµοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και 
αναµετάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν 
διανέµονται ή εκπέµπουν», ενώ εξάλλου απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο δηµοσιοποίηση, ή µετάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας 
γνώµης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε τις πολιτικές 
τάσεις, απόψεις, και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά κόµµατα, 
πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα. 
 
 



ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
 

Ενόψει του ότι, κατά την υπό στοιχείο γ ως άνω διάταξη του νόµου, 
απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση ή µετάδοση ή αναµετάδοση δηµοσκοπήσεων 
για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων ή ερευνών για τις πολιτικές τάσεις ή 
απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης για πολιτικά κόµµατα, πολιτικές 
θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα, 15 ηµέρες 
προ των εκλογών, η τελευταία αυτή ηµέρα των εκλογών δεν 
συµπεριλαµβάνεται στον χρόνο της 15θηµέρου απαγορεύσεως. 
 
 
 
Εποµένως ο χρόνος της ως άνω απαγορεύσεως άρχεται από της 1η 
Σεπτεµβρίου 2007. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ε. Σ .Ρ 
 

 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 


