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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2006 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, Νέστωρ Κουράκης και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
 

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, 

 
 

Εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία: 
 
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 στη Βουλή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όµως, κατά την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 14, παρ, 1 
του Π.∆/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 
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 στη 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. 
 
Από τους ελέγχους ωστόσο του ΕΣΡ διαπιστώνεται ότι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων 
των τηλεοπτικών σταθµών, κυρίως των ιδιωτικών, υφίσταται συστηµατική απόκλιση 
από τη νόµιµη υποχρέωση προς εξασφάλιση της πολιτικής πολυφωνίας. Επίσης 
διαπιστώνεται ότι στις εκποµπές πολιτικού διαλόγου και στις ενηµερωτικές, και 
ειδησεογραφικές εκποµπές –κατά τη συζήτηση πολιτικών, κοινωνικών και εθνικών 
θεµάτων, που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν την κοινή γνώµη- δεν τηρείται η 
υποχρέωση παρουσιάσεως των απόψεων όλων των κοµµάτων που εκπροσωπούνται 
στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε βάρος ιδιαίτερα των 
µικρών πολιτικών κοµµάτων. 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προς διαπίστωση της τηρήσεων 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. 
 
Οι εκποµπές αυτές καταγράφονται καθηµερινά από το ΕΣΡ, ο έλεγχος δε, για την 
τήρηση των όρων της Οδηγίας πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε µήνα µε βάση το 
µέσο όρο του χρόνου προβολής των απόψεων κάθε κόµµατος.  
 

Για τους λόγους αυτούς 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρέχει Οδηγία προς τους τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας να τηρούν στις εκποµπές πολιτικού διαλόγου 
ενηµερώσεως, ειδησεογραφίας και ιδίως στα κεντρικά δελτία ειδήσεων τις αρχές της 
αντικειµενικότητας, της αµεροληψίας και της ισότιµης προβολής των απόψεων 
των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τον τρόπο που εκτίθεται στο αιτιολογικό. 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 


