ΑΔΑ: ΒΛΛΘΙΜΕ-ΑΣΥ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΑ
Αριθ. 1/21.10.2013

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 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 Αποστολάς και Γιώργος Στεφανάκη. Απών το μέλος Άρης
Σταθάκης.
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,
γ) Τα άρθρα 3 παρ. 22 και 8 παρ. 4 του Ν. 2328/1995 κατά τα οποία 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.
δ) Το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Δ./τος 77/2003 κατά το οποίο τα δελτία
ειδήσεων πρέπει να συντάσσονται με αντικειμενικότητα και με τη
μεγαλύτερη δυνατή πολυμέρεια.
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Αιτιολογία
Από τις παραπάνω διατάξεις του νόμου σαφώς προκύπτει ότι τα δελτία
ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές 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 όχι
μόνο των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Ελληνική Βουλή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εκείνων που λειτουργούν
νομίμως και έχουν πολιτική δραστηριότητα. Ως εκπροσώπηση στη
Ελληνική Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νοείται η παρουσία
ακόμα και ενός βουλευτή ανήκοντος αποδεδειγμένα σε συγκεκριμένο
κόμμα. Τέλος, ως προς τα νεοπαγή κόμματα, θα πρέπει να γνωστοποιούν
στο ΕΣΡ στοιχεία αναφορικά με τη νομιμοποίηση τους.
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 Ελληνική Βουλή και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς και αφετέρου τις υπ’ αριθμ. 6/16.2.2004 και 1/21.02.2006
Οδηγίες, με τις οποίες 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
παρουσίασης των απόψεων όλων 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.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρέχει Οδηγία προς τους
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας όπως τα δελτία
ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές διασφαλίζουν την πολιτική
πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων όλων των πολιτικών
κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καθώς και εκείνων που δεν εκπροσωπούνται στην Ελληνική
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Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά λειτουργούν νομίμως, και
έχουν πολιτική δραστηριότητα.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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