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Βουλευτικές εκλογές 7/7/2019
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ερώτηση 1:
Πρόεδρος κόμματος μπορεί κατά την προεκλογική περίοδο να παρουσιάζει
τηλεοπτική εκπομπή τηλεπώλησης; Να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως η εν λόγω
εκπομπή αποτελεί και το αντικείμενο εργασίας του εν λόγω υποψηφίου, και η τυχόν
απαγόρευση θα του στερήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην
εργασία. (αρ. πρωτ. 3226/12.6.2019)
Τέλος, να διευκρινιστεί εάν ο Πρόεδρος κόμματος δύναται να παρίσταται ως
καλεσμένος σε εκπομπές τηλεπώλησης. Επισημαίνεται ότι η πώληση των προϊόντων
συνιστά πηγή βιοπορισμού για τις οικογένειες των εργαζομένων στην εταιρεία
παραγωγής των προϊόντων, ενώ έχει προπληρωθεί και ο τηλεοπτικός χρόνος
προβολής των προϊόντων. (αρ. πρωτ. 3266/13.6.2019)

Απάντηση:
Το ερώτημα έχει απαντηθεί πρόσφατα στο πλαίσιο των ευρωεκλογών.
Επαναλαμβάνουμε ότι η εξαίρεση που θεσπίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.
3023/2002 ως προς τον αρχηγό κόμματος αφορά μόνον τον περιορισμό του αριθμού
των εμφανίσεων της «προηγούμενης παραγράφου», δηλ. της παραγράφου 2.
Αντίθετα, για την απαγόρευση παρουσίασης εκπομπών από υποψήφιους βουλευτές,
που θεσπίζεται στην παρ. 1 στοιχ. γ’ εδ. β’ του ίδιου άρθρου δεν προβλέπεται
εξαίρεση για τον αρχηγό κόμματος.
Όσον αφορά την παρουσία του αρχηγού κόμματος ως καλεσμένου σε εκπομπή
τηλεπώλησης, θα κριθεί κατά περίπτωση εάν πρόκειται για καταστρατήγηση ή όχι
της ως άνω απαγόρευσης παρουσίασης προγράμματος.
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Ερώτηση 2: Πότε ξεκινούν οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψήφιων βουλευτών; (αρ.
πρωτοκ. ΕΣΡ 3260/2019).
Απάντηση: Οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψήφιων βουλευτών ξεκινούν κατά την έναρξη
της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, η οποία άρχεται την επομένη της
δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο αποφασίζεται η διάλυση της Βουλής,
δηλαδή από την 00.01 της 12ης Ιουνίου 2019.

Ερώτηση 3: Πόσες εμφανίσεις δικαιούνται οι υποψήφιοι στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα περιφερειακής
εμβέλειας; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3247, 3260, 3285/2019).
Απάντηση: Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται η
εμφάνιση υποψήφιου βουλευτή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι δύο (2) φορές
(άρθρο 12 παρ. 2 β του Ν. 3023/2002).

Ερώτηση 4: Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ένας υποψήφιος βουλευτής είναι παράλληλα και
υπουργός και χρειάζεται να φιλοξενηθεί για θέμα που αφορά στο υπουργείο του και απασχολεί την
εκάστοτε τοπική κοινωνία; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3285, 3244/2019).
Απάντηση: Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του αυτή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή θεωρείται
εμφάνιση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 γ του Ν. 3023/2002 και θα προσμετράται στον
συνολικά επιτρεπόμενο από το νόμο αριθμό εμφανίσεων κάθε υποψήφιου βουλευτή.

Ερώτηση 5: Η συνέντευξη –δηλώσεις Υπουργού- υποψήφιου βουλευτή στις επερχόμενες Εθνικές
Εκλογές της 7.7.2019 που αναφέρεται σε κυβερνητικό έργο αρμοδιότητάς του, θεωρείται ως
εμφάνιση της παρ 2 γ του άρθρου 12 του Ν. 3023/2002; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3244/2019)
Απάντηση: Φρονούμε ότι η απάντηση στο ερώτημά σας είναι καταφατική.

Ερώτηση 6: Κατά πόσο ο διαχωρισμός που κάνει το άρθρο για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό
έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις ομίλων οι οποίοι διαθέτουν τόσο ραδιοφωνικό όσο και τηλεοπτικό
σταθμό. Έχει τη δυνατότητα ο υποψήφιος να βγει τόσο σε ραδιοφωνική, όσο και σε τηλεοπτική
εκπομπή του ιδίου σταθμού εθνικής εμβέλειας ή περιορίζεται μόνο στο ένα από τα δύο μέσα του
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ίδιου σταθμού; Ο διαχωρισμός γίνεται βάσει ομίλου ή βάσει μέσου (ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού);
(αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3295/2019)
Απάντηση: Θεωρούμε ότι ο διαχωρισμός γίνεται βάσει μέσου (ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού).
Συνεπώς, σε κάθε ραδιοφωνικό και σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, ανεξαρτήτως
του αν ανήκει στον ίδιο όμιλο, μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
ένας υποψήφιος βουλευτής μόνο μία (1) φορά.

Ερώτηση 7: Κατά πόσο είναι υποχρεωμένο το περιφερειακό τηλεοπτικό μέσο ενημέρωσης να
ανταποκριθεί θετικά και να διαθέσει τηλεοπτικό χρόνο κατόπιν αιτήματος υποψηφίου και για τις
δύο φορές προβολής που αναφέρει ο νόμος; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3267/2019)
Απάντηση: Κατά το άρθρο 12 παρ. 2 β του Ν. 3023/2002 «Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό
σταθμό περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι δύο (2) φορές». Είναι προφανές ότι ο νόμος δεν
αναφέρεται σε υποχρέωση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού μέσου, αλλά σε δυνατότητα. Οι
υποχρεωτικώς μεταδοτέες εκπομπές προεκλογικού χαρακτήρα προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 5
της ΚΥΑ 1510/2019.

Ερώτηση 8: Τι ισχύει όσον αφορά στις εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών στις ιστοσελίδες των
τηλεοπτικών σταθμών; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3247/2019)
Απάντηση: Ο έλεγχος του περιεχομένου των ιστοσελίδων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών δεν εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης.
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21.6.2019
Ερώτηση 9: Έχουμε την υποχρέωση να πραγματοποιήσουμε διαλογικές συζητήσεις (στρογγυλής
τράπεζας) με εκπροσώπους κομμάτων και εάν ναι πόσες και με πόσες κατ’ ελάχιστον συμμετοχές
υποψηφίων ή εκπροσώπων κομμάτων; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3390/19.6.2019)
Απάντηση: Το άρθρο 3 παρ. 3 της ΚΥΑ 1510/14.6.2019 ορίζει ότι: «Η ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οι
ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης ελεύθερης
λήψης, αντίστοιχα, έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τρεις (3) τουλάχιστον ομαδικές
συζητήσεις με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων
κομμάτων. Ως ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται για μεν τους τηλεοπτικούς
σταθμούς το διάστημα από 17.00 έως 01.30, για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς το διάστημα από
08.00 έως 22.00».

Ερώτηση 10: Υποψήφιος βουλευτής που είναι επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης)
εμφανίζεται για 1-2 δευτερόλεπτα σε εμπορικό τηλεοπτικό σποτ (συνολικής διάρκειας 15 sec) της
επιχείρησής του, το οποίο προβάλλεται πολλούς μήνες πριν, έως σήμερα. Υπάρχει πρόβλημα με
την προβολή του σποτ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου; Εμπίπτει στους περιορισμούς;
(αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3396/20.6.2019)
Απάντηση: Εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 12 παρ. 1 γ του Ν. 3023/2002, το οποίο ορίζει
ότι: «Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές η προβολή
διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών».

Ερώτηση 11: Στις 12.6 βγήκε με θέμα που αφορούσε το Τέμενος στο Δήμο Αθηναίων η αρμόδια
Αντιδήμαρχος χωρίς να είναι υποψήφια βουλευτής (ούτε είχε ανακοινωθεί και ούτε έγινε αναφορά
σε υποψηφιότητα) και μετά από κάποιες μέρες ανακοινώθηκε σαν υποψήφια με το Κίνημα
Αλλαγής. Θα μετρήσει ο χρόνος της στο χρόνο που αναλογεί στο Κίνημα Αλλαγής; (αρ. πρωτοκ.
ΕΣΡ 3323/18.6.2019)
Απάντηση: Φρονούμε ότι η απάντηση στο ερώτημά σας είναι καταφατική. Θεωρούμε, πρόσθετα
ότι η παρουσίαση σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο στη συνέχεια
ανακοινώθηκε ως υποψήφια βουλευτής, θα πρέπει να θεωρηθεί ως εμφάνιση.
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Ερώτηση 12: Παρακαλώ όπως καθορισθούν σαφώς: α) Οι εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου
καθώς έχει σημασία αναφορικά με την προβολή των δεκαλέπτων κα την μετακύλιση του
δεκαλέπτου της πρώτης εβδομάδας στη δεύτερη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της ΚΥΑ
1510/14.6.2019 και β) Ποιο ακριβώς είναι το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου οι τηλεοπτικοί
σταθμοί έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν τη διακαναλική συνέντευξη ή άλλη προεκλογική
πολιτική εκδήλωση του άρθρου 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 1510/14.6.2019; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ
3337/18.6.2019)
Απάντηση:
α) Οι εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου είναι οι εξής:
1η εβδομάδα: από 15.6.2019 έως και 21.6.2019
2η εβδομάδα: από 22.6.2019 έως και 28.6.2019
3η εβδομάδα: από 29.6.2019 έως και 5.7.2019

β) Το άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 1510/14.6.2019 ορίζει ότι: «Τις συνεντεύξεις ή πολιτικές
εκδηλώσεις αυτές έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα ή το αργότερο έως 05.00
το πρωί της επομένης, είτε απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι
ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης ελεύθερης
λήψης. Σε περίπτωση μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης, η έναρξη και η λήξη
μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα από 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας έως 03.00 π.μ. της επόμενης
ημέρας».
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Ερώτηση 13: Επιτρέπεται η εμφάνιση υποψήφιων βουλευτών σε μη ενημερωτικού χαρακτήρα
ραδιοφωνικούς σταθμούς; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3412/21.6.2019)
Απάντηση: Η απάντηση στο ερώτημα σας είναι αρνητική. (Βλ. σχετικά απαντήσεις στις ερωτήσεις
2, 5 και 15 των αυτοδιοικητικών εκλογών και απάντηση στην ερώτηση 11 των ευρωεκλογών).

Ερώτηση 14: Επιτρέπονται τα διαφημιστικά ραδιοφωνικά σποτάκια υποψήφιων βουλευτών από
ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3348/19.6.2019)
Απάντηση: Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αρνητική. Βλ. ερώτηση 10 βουλευτικών εκλογών.

Ερώτηση 15: Πόσες μπορούν να είναι οι εμφανίσεις των υποψηφίων όλων των κομμάτων την
προεκλογική περίοδο; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 3349/19.6.2019)
Απάντηση: Το άρθρο 12 παρ. 2 β του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
4255/2014 ορίζει ότι:
«Οι εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε
μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται, ως εξής:
α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του
υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μόνο μία φορά.
β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η
εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, μέχρι δύο φορές».
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