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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Με την υπ’ αριθμ. 11/2021 (Α.Π. ΕΣ/457/17.06.2021) Απόφαση του Προέδρου 
του Ε.Σ.Ρ. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Πολιτικής Πολυφωνίας, έργο της οποίας ήταν: «μεταξύ άλλων ο έλεγχος 
τήρησης από τους παρόχους που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του 
Ε.Σ.Ρ. των κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας, η συλλογή και επεξεργασία 
των σχετικών στοιχείων και η σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων επί του 
θέματος…». 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε 28 φορές, αρχής γενομένης την 22.06.2021 έως και 
την 21.12.2021. 
 
Κατά την συνεδρίαση της 29.06.2021 (Πρακτικό 03/2021), στο πλαίσιο των 
εργασιών της Επιτροπής, προτάθηκε να απευθυνθεί ερώτημα προς την 
European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) σχετικά με τη 
μεθοδολογία ελέγχου της πολιτικής πολυφωνίας που εφαρμόζεται σε καθεμία 
από τις χώρες μέλη της, καθώς και να αναζητηθούν οι πρακτικές άλλων 
Αρχών ή θεσμικών οργάνων κάθε χώρας επί του θέματος. Στις αμέσως 
επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής (30.06.2021 – Πρακτικό 04/2021 και 
08.07.2021 – Πρακτικό 05/2021) έγινε συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη 
σχεδίου ερωτηματολογίου που θα αποστελλόταν στην EPRA. Τελικά, όμως 
προτιμήθηκε και αποφασίστηκε η αποστολή ερωτηματολογίου όχι στα μέλη 
της EPRA, αλλά της European Regulators Group of Audiovisual Media 
Services (ERGA), η οποία είναι επίσημα συμβουλευτικό όργανο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (13.07.2021 - Πρακτικό 07/2021). Στις 29.07.2021 
(Α.Π. 4392/29.07.2021) εστάλη σχετικό αίτημα (Request for Cooperation) και 
ερωτηματολόγιο (Questionnaire addressed to ERGA members) προς τα μέλη 
της, μέσω της διαδικασίας Single Point of Contact – SPOC1, με προτεινόμενη 
προθεσμία για αποστολή των απαντήσεων την 15.09.2021.  
 
Κατά την συνεδρίαση της 08.07.2021 (Πρακτικό 05/2021) η Επιτροπή 
αποφάσισε να αποσταλεί αίτημα προς το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής 
του ΕΚΠΑ που να περιέχει ερωτήματα σχετικά με τις μεταβλητές (ποσοτικές 
ή/και ποιοτικές) για τη μέτρηση της πολιτικής πολυφωνίας. Η επιστολή (Α.Π. 
4142/15.07.2021) απεστάλη στις 15.07.2021 και στις 23.07.2021 ελήφθη 
(Α.Π. 4295/23.7.2021) ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Γιάννη Τσίρμπα, 
επίκουρο καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του 
ΕΚΠΑ. Ο καθηγητής Τσίρμπας συνέστησε ομάδα για τη σύνταξη μελέτης σε 
σχέση με τον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών στην έρευνα 
πολιτικής πολυφωνίας. Η συνταχθείσα μελέτη του ΕΚΠΑ με τίτλο «Πολιτική 

 
1 Τα μέλη της  ERGA, στην οποία μετέχει το Ε.Σ.Ρ., έχουν καταρτίσει και εφαρμόζουν, ήδη, 
μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU), για την καλύτερη μεταξύ 
τους συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε ζητήματα εφαρμογής της Οδηγίας 

2010/2013/ΕΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ. Το μνημόνιο θέτει 
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών. Σύμφωνα μ’ αυτό, η συνεργασία οφείλει να 
ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες. Ειδικότερα, σε κάθε ανεξάρτητη 
αρχή ορίζεται ένας εκπρόσωπος επικοινωνίας (Single Point of Contact – SPOC) που 
μέσω ειδικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολουθεί, διευκολύνει και 
χειρίζεται την διαδικασία. 
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Πολυφωνία στην Ελληνική Τηλεόραση: Θεωρητική Επισκόπηση και 
μεθοδολογικές προτάσεις για τη μέτρησή της» απεστάλη στο ΕΣΡ την 
4.2.2022 (Α.Π. 653/4.2.2022). 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 20.07.2021 (Πρακτικό 08/2021) προτάθηκε να 
αποσταλεί προς τους έξι αδειοδοτηθέντες ενημερωτικούς ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς, τους δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΡΤ 1 και 
ΕΡΤ 3 και προς την ΕΣΗΕΑ επιστολή, στην οποία να ζητείται ο 
προσδιορισμός των κριτηρίων που είθισται να χρησιμοποιούν οι 
δημοσιογράφοι για την αξιολόγηση και επιλογή των μεταδοτέων ή μη 
πολιτικών ειδήσεων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν για τον 
εντοπισμό των ειδήσεων αυτών. Το περιεχόμενο των ως άνω αιτημάτων 
συζητήθηκε και σε επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής και στις 29.09.2021 
απεστάλησαν δύο επιστολές: α) προς την ΕΣΗΕΑ (Α.Π. 5097/29.09.2021) και 
β) προς τους ανωτέρω τηλεοπτικούς σταθμούς (Α.Π. 5094/29.09.2021). Η 
ΕΣΗΕΑ απάντησε στις 07.10.2021 (Α.Π. 5264/07.10.2021) στο ερώτημα του 
Ε.Σ.Ρ., οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν απάντησαν άμεσα, ελήφθη όμως υπόψη η 
άποψή τους που περιεχόταν στην με Α.Π. 4176/30.9.2020 επιστολή της 
Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ). 
 
Στις 19.09.2021 (Α.Π. 5626/26.10.2021) απεστάλησαν με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ελέγχου τήρησης της 
πολιτικής πολυφωνίας στο Office of Communications (OFCOM), δεδομένου 
ότι η Μ. Βρετανία λόγω Brexit δεν μετέχει πλέον στην ERGA. Στις 15.12.2021 
ελήφθη απάντηση (Α.Π. 6667/15.12.2021). 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 21.09.2021 (Πρακτικό 15/2021) διαπιστώθηκε ότι εκ 
παραδρομής το ερωτηματολόγιο δεν είχε αποσταλεί στην Κύπρο και σε 
ορισμένες άλλες χώρες μέλη της ERGA. Εστάλη το ανωτέρω αίτημα και το 
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και στις χώρες αυτές. 
 
Οι χώρες που τελικώς απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (25 συνολικά) είναι οι 
κάτωθι: 

• ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Α.Π. 4856/16.09.2021) – 4709/09.09.2021 – 
4710/09.09.2021 

• ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Α.Π. 4765/10.09.2021) 

• ΤΣΕΧΙΑ (Α.Π. 6211/24.11.2021 – 4967/22.09.2021) 

• ΓΑΛΛΙΑ (Α.Π. 5212/24.09.2021) – 4838/15.09.2021 

• ΛΕΤΟΝΙΑ (Α.Π. 6206/24.11.2021) 4855/16.09.2021 

• ΜΑΛΤΑ (Α.Π. 4904/20.09.2021) 

• ΚΥΠΡΟΣ (Α.Π. 5487/19.10.2021 email) 

• ΑΥΣΤΡΙΑ (Α.Π. 4447/03.08.2021) 

• ΒΕΛΓΙΟ (Α.Π. 4829/14.09.2021) 

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Α.Π. 4574/24.08.2021) 

• ΙΤΑΛΙΑ(Α.Π. 5436/18.10.2021) 

• ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Α.Π. 4448/03.08.2021) 

• ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Α.Π. 4446/03.08.2021) 

• ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ (Α.Π. 4464/04.08.2021) 

• ΚΡΟΑΤΙΑ (Α.Π. 4578/24.08.2021) – 4493/10.08.2021 
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• ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Α.Π. 4739/09.09.2021) 

• ΔΑΝΙΑ (Α.Π. 4839/15.09.2021) 

• ΣΟΥΗΔΙΑ (Α.Π. 5520/21.10.2021) – 5204/05.10.2021 

• ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Α.Π. 5561/22.10.2021) – 5211/05.10.2021 – 
5210/05.10.2021 

• ΠΟΛΩΝΙΑ (Α.Π. 5555/22.10.2021) 

• ΙΣΠΑΝΙΑ (Α.Π. 6006/15.11.2021) 

• ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Α.Π. 5617/26.10.2021) 

• ΕΣΘΟΝΙΑ(Α.Π. 6004/15.11.2021) 

• ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Α.Π. 4630/31.08.2021) – 6446/07.12.2021 

• ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Α.Π. 6445/07.12.2021) 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 21.09.2021 (Πρακτικό 15/2021) συζητήθηκε η 
μεθοδολογία που έπρεπε να ακολουθήσει η Επιτροπή για την αποτύπωση 
των πληροφοριών που ελήφθησαν σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα Excel. Το 
θέμα αυτό απασχόλησε την Επιτροπή και στις επόμενες συναντήσεις της και 
τελικά διαμορφώθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας με τις απαντήσεις των 
χωρών μελών της ERGA και του OFCOM (βλέπε Παράρτημα Δ). 
 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής τα μέλη της 
συγκέντρωσαν υλικό από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων Ρυθμιστικών Αρχών 
(ΡΑ), αλλά και από βιβλιογραφία που αναζητήθηκε στο διαδίκτυο σχετικά με 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της πολιτικής πολυφωνίας 
και τις αρμοδιότητες ελέγχου των ΡΑ, για τις αποφάσεις των ΡΑ ή των 
δικαστηρίων σε σχέση με ζητήματα της πολιτικής πολυφωνίας και ειδικότερα 
για την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία ελέγχου της πολιτικής πολυφωνίας και για 
τα κριτήρια καθορισμού των άξιων μεταδόσεως ζητημάτων (πολιτικών και μη).  
 
Η παρούσα Έκθεση αποτελείται από οκτώ (8) μέρη: 1) Το Εισαγωγικό Μέρος, 
όπου παρατίθεται συνοπτικά η πορεία εργασιών της Επιτροπής, 2) Τη 
Συνοπτική παρουσίαση απαντήσεων ERGA και OFCOM, όπου 
καταγράφονται συνοπτικά τα αποτελεσμάτων των συλλεγέντων στοιχείων 
από τις χώρες μέλη της ERGA και το Ofcom για την αρμοδιότητα, τους 
κανόνες, τη μεθοδολογία και τον διενεργούμενο έλεγχο για την τήρηση της 
πολιτικής πολυφωνίας, 3) Τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των 
δημοσιογραφικών κριτηρίων για τα άξια μεταδόσεως γεγονότα, 4) Τα 
Μεθοδολογικά Ζητήματα, όπου παρουσιάζονται μέθοδοι και μεταβλητές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΕΣΡ για την έρευνα πολιτικής 
πολυφωνίας, 5) Τη Μελέτη του ΕΚΠΑ (Πολιτική Πολυφωνία στην Ελληνική 
Τηλεόραση), η οποία περιέχει και ορισμένες μεθοδολογικές προτάσεις για την 
μέτρηση της πολιτικής πολυφωνίας από το ΕΣΡ, 6) Το Νομικό Μέρος, στο 
οποίο καταγράφεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η νομολογία έξι (6) 
Χωρών Μελών της ERGA, της Μ. Βρετανίας και της Ελλάδας και 
παρουσιάζονται οι ισχύοντες κανόνες για τον έλεγχο τήρησης της πολιτικής 
πολυφωνίας και η ερμηνεία και εφαρμογή τους, 7) Τις Συμπερασματικές 
Παρατηρήσεις όπου καταγράφονται τα συμπεράσματα μετά την επεξεργασία 
όλων των πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και γίνονται 
ορισμένες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της έρευνας πολιτικής 
πολυφωνίας και τον τρόπο διενέργειας του κατά περίπτωση ελέγχου και 8) Το 
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Παράρτημα που περιέχει όλο το υλικό (αλληλογραφία με εμπλεκόμενους 
φορείς, απαντήσεις χωρών μελών ERGA και OFCOM, συνοπτικό πίνακα 
excel με όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία κ.ά.). 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ERGA ΚΑΙ OFCOM 
 
2.1. Απαντήσεις μελών ERGA στο ερωτηματολόγιο ΕΣΡ 
 
Στον ακόλουθο χάρτη, εμφανίζονται οι χώρες που οι Ρυθμιστικές Αρχές (ΡΑ) 
τους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του ΕΣΡ και μας έδωσαν πληροφορίες 
σχετικά με την αρμοδιότητά τους ή μη για τον έλεγχο τήρησης της πολιτικής 
πολυφωνίας. 
 

 
 
Από τις είκοσι πέντε (25) ΡΑ που ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο του ΕΣΡ, οι δεκαέξι (16) απάντησαν θετικά στην ερώτηση 
ως προς την αρμοδιότητά τους για τον έλεγχο της πολιτικής πολυφωνίας στη 
χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, αρμοδιότητες έχουν οι Αρχές: Αυστρίας,  
Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, 
Λετονίας, Μάλτας, Ουγγαρίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και 
Τσεχίας. Επισημαίνεται ότι τρεις (3) από τις προαναφερόμενες Αρχές 
(Εσθονίας, Λετονίας και Ρουμανίας) δήλωσαν ότι έχουν αρμοδιότητα ελέγχου 
της πολιτικής πολυφωνίας μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους. Χωρίς 
αρμοδιότητα δήλωσαν οι Αρχές από τις εξής εννέα (9) χώρες: Δανία, 
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λιχτενστάιν, Κροατία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία 
και Φινλανδία. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκέντρωση και καταχώριση των 
απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες Αρχές χρησιμοποιούν τον 
όρο “πολυφωνία” με την ευρύτερη έννοια, ενώ μόνο πέντε (5) (Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Λετονία και Πορτογαλία) χρησιμοποιούν συγκεκριμένα τον όρο 
"πολιτική πολυφωνία", όπως προκύπτει από έγγραφα και άλλα στοιχεία που 
μας κοινοποιήθηκαν ή εντοπίσαμε κατά τη σχετική αναζήτησή μας στις 
ιστοσελίδες τους. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι θετικές απαντήσεις των αρμόδιων 
Αρχών:  
 

ΧΩΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

Ρ/Τ/Σ

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

Ρ/Τ/Σ

ΔΙΑΡΚΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΕΔΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ         

(ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ)

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

(RESEARCH)

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΣΤΡΙΑ (AT) ✓ ✓ ✓

ΒΕΛΓΙΟ (BE) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΓΑΛΛΙΑ (FR) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) ✓ ✓ ✓ ✓

ΕΣΘΟΝΙΑ (EE)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IE) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΙΤΑΛΙΑ (IT) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΚΥΠΡΟΣ (CY) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΛΕΤΟΝΙΑ (LV)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΜΑΛΤΑ (MT) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO)* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΤΣΕΧΙΑ (CZ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Γενικό Άθροισμα 15 15 5 13 11 14 11 8 5 9 16
Ποσοστό επί του 

συνόλου 93,8% 93,8% 31,3% 81,3% 68,8% 87,5% 68,8% 50,0% 31,3% 56,3% 100,0%

* Η αρμοδιότητα των Αρχών των χωρών αυτών περιορίζεται αποκλειστικά στην προεκλογική περίοδο  
 
 
Έλεγχος Ιδιωτικών/Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών 
Συνολικά δεκαπέντε (15) Αρχές ελέγχουν τους ιδιωτικούς Τ/Σ (δηλ. όλες οι 
Αρχές που μας απάντησαν ότι έχουν αρμοδιότητα, εκτός της Ισπανίας) και 
δεκαπέντε (15) Αρχές ελέγχουν τους δημόσιους Τ/Σ (δηλ. όλες οι Αρχές που 
μας απάντησαν ότι έχουν αρμοδιότητα, εκτός της Γερμανίας). 
 
 
Περίοδοι ελέγχου (διαρκής έλεγχος ή προεκλογικός) 
Από τις δεκαέξι (16) αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο της πολιτικής 
πολυφωνίας, η Αυστρία είναι η μόνη που δεν μας έδωσε πληροφορίες σχετικά 
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με τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες διενεργεί έλεγχο (διαρκή ή μόνο 
προεκλογικό). Συνολικά δεκατρείς (13) Αρχές ελέγχουν την πολυφωνία κατά 
την προεκλογική περίοδο (Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, 
Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λετονίας, Μάλτας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, 
Τσεχίας). Επτά (7) Αρχές (Γερμανίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Μάλτας, 
Σλοβακίας και Τσεχίας) απάντησαν ότι ελέγχουν την τήρηση της πολυφωνίας 
μόνο κατά την προεκλογική περίοδο ή/και κατά περίπτωση, π.χ. κατόπιν 
καταγγελιών. Πέντε (5) Αρχές διεξάγουν διαρκή έλεγχο (Γαλλίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας, Κύπρου και Πορτογαλίας). 
 
Πεδίο ελέγχου (είδος εκπομπών) 
Οι ΡΑ έντεκα (11) χωρών (Βελγίου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, 
Μάλτας, Ουγγαρίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Τσεχίας) 
συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους στοιχεία σχετικά με τα είδη εκπομπών 
που εμπίπτουν στον έλεγχο της πολυφωνίας. Στον ακόλουθο πίνακα, 
παρουσιάζονται τα εν λόγω στοιχεία:  
 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ) 

ΒΕΛΓΙΟ (BE) Ειδησεογραφικές, επικαιρότητας 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IE) Ειδησεογραφικές, επικαιρότητας, ψυχαγωγικές με θέματα 
επικαιρότητας (βλ. Κώδικα BAI) 

ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές, ειδησεογραφικές, 
εκπομπές λόγου (talk shows), εκπομπές πολιτικού 
διαλόγου (debates), συνεντεύξεις 

ΙΤΑΛΙΑ (IT) Ειδησεογραφικές, λοιπές εκπομπές  

ΚΥΠΡΟΣ (CY) Πολιτικές, επικαιρότητας, ειδησεογραφικές 

ΜΑΛΤΑ (MT) Όλα τα είδη 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU) Ενημερωτικές, ειδησεογραφικές. 
Εικάζεται ότι ελέγχονται οι εκπομπές ψυχαγωγίας με 
θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) Εκπομπές πολιτικού διαλόγου (debates), συνεντεύξεις, 
ενημερωτικές εκπομπές 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO) Αρμοδιότητα Αρχής μόνο κατά τις προεκλογικές 
περιόδους 
Ειδησεογραφικές και πολιτικού διαλόγου (debates) 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK) Ειδησεογραφικές και πολιτικές εκπομπές 

ΤΣΕΧΙΑ (CZ) Ειδησεογραφικές, πολιτικές, δημοσιογραφικές   

 
Ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ελέγχου 
Δεκατέσσερις (14) Αρχές (Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Εσθονίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας, Κύπρου, Λετονίας, Μάλτας, Ουγγαρίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, 
Σλοβακίας, Τσεχίας) δήλωσαν ότι εφαρμόζουν ποσοτικά κριτήρια ελέγχου.  Σε 
ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η κοινοβουλευτική δύναμη των 
κομμάτων (π.χ. Ισπανία, όπου δεν πρέπει να παραλείπεται η προβολή των 
κομμάτων με δύναμη ≥5%) ή η αναλογία των ποσοστών της Κυβέρνησης και 
των κομμάτων (π.χ. Γαλλία, όπου ο λόγος προβολής του Προέδρου και 
στελεχών της Κυβέρνησης προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει να είναι 
1:2). Έντεκα (11) Αρχές (Βελγίου, Γαλλίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, 
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Ιταλίας, Λετονίας, Μάλτας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Τσεχίας) δήλωσαν ότι 
εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια. Ωστόσο, μόνο πέντε (5) από αυτές (Γαλλίας, 
Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας και Ουγγαρίας), περιέγραψαν τα εφαρμοζόμενα 
ποιοτικά κριτήρια. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία σε κατά 
προσέγγιση απόδοση στην ελληνική γλώσσα: 

• Γαλλία: Η συμβολή κάθε κόμματος στον δημόσιο διάλογο εν γένει. (Από 
τη βιβλιογραφική έρευνα του ΕΣΡ προέκυψε η ακόλουθη επιπλέον 
πληροφορία: Από Moniere, D. (1999) "Democratie mediatique et 
representation politique": Πλαίσιο δήλωσης, ζώνη προγράμματος, 
θεματολογία). 

• Εσθονία (Αρμοδιότητα μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους): 
Εκπομπές παρόμοιας ζώνης και παρόμοιας τηλεθέασης.  

• Ιρλανδία: Φύση περιεχομένου, είδος προγράμματος, φυσιογνωμία 
σταθμού, προσδοκία κοινού, ο βαθμός κατά τον οποίο το περιεχόμενο και 
η προσέγγισή του σηματοδοτείται στο κοινό. 

• Ιταλία: Θέματα που παρουσιάζονται στις εκπομπές. 

• Ουγγαρία: Ελέγχεται εάν η παραληφθείσα άποψη ήταν σχετική με τη 
μεταδοτέα πληροφορία, ουσιωδώς διαφορετική και διαθέσιμη στον σταθμό 
εγκαίρως. Αρκεί και απλή αναφορά αντίθετης άποψης για εξασφάλιση 
ισορροπημένης παρουσίασης. 

 
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις από τις πέντε (4/5) Αρχές (Γαλλίας, Εσθονίας, 
Ιρλανδίας και Ουγγαρίας) δεν εφαρμόζουν τα ποιοτικά κριτήρια που 
αναφέρουν στα πλαίσια διαρκούς έρευνας πολιτικής πολυφωνίας, αλλά μόνο 
σε ελέγχους που πραγματοποιούν κατά περίπτωση (π.χ. κατόπιν 
καταγγελιών) ή, στην περίπτωση της Εσθονίας, μόνο κατά τις προεκλογικές 
περιόδους επειδή η αρμοδιότητα της αφορά μόνο σε αυτές. 
 
Εφαρμογή ερευνητικής μεθοδολογίας και σύνταξη εκθέσεων 
 
Οχτώ (8) Αρχές (Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας, Λετονίας, Ουγγαρίας, 
Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Τσεχίας) μας ενημέρωσαν σχετικά με την 
εφαρμογή συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, εφαρμόζονται ποσοτικές αναλύσεις και περιγραφική στατιστική 
που αφορά στους χρόνους προβολής και στους αριθμούς εμφανίσεων 
πολιτικών στελεχών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. Ιταλία και Ουγγαρία) 
περιλαμβάνονται επιπλέον μεταβλητές σχετικά με το θέμα της 
δήλωσης/είδησης. Οι αρχές τριών (3) χωρών (Βελγίου, Ουγγαρίας και 
Πορτογαλίας) που έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ποσοτική 
ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιούν, εφαρμόζουν παρόμοια 
ερευνητική μεθοδολογία με το ΕΣΡ, με διαφοροποιήσεις ως προς το δείγμα 
(π.χ. Πορτογαλία) ή επιπλέον συγκριτικά ερωτήματα (π.χ. Βέλγιο). Δύο (2) 
Αρχές (Λετονίας, Τσεχίας) δήλωσαν ότι επιπλέον διεξάγουν και ποιοτική 
ανάλυση περιεχομένου. Πέντε (5) Αρχές δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις με τα 
σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα (Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας, Ουγγαρίας και 
Πορτογαλίας). Στις περιπτώσεις δύο (2) χωρών (Βελγίου και Ιταλίας), 
διευκρινίστηκε ότι η έρευνα πολιτικής πολυφωνίας πραγματοποιείται  από 
εξωτερικούς συνεργάτες. Δύο (2) άλλες Αρχές (Γαλλίας και Κύπρου), οι 
οποίες δεν μας έδωσαν συγκεκριμένη πληροφόρηση σχετικά με τις μεθόδους 
έρευνας που εφαρμόζουν, μας ενημέρωσαν ότι πραγματοποιούν μετρήσεις 
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και διαρκή έλεγχο, αλλά δεν δημοσιεύουν σχετική ετήσια έρευνα. Ειδικότερα, 
η Γαλλία δημοσιεύει σε μηνιαία βάση πίνακες με τους συνολικούς χρόνους 
έκθεσης της Κυβέρνησης και των κομμάτων, ενώ η Κύπρος περιλαμβάνει 
σχετικούς πίνακες μόνο για το ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου) στην 
ετήσια αναφορά που εκδίδεται για τη λειτουργία της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης. 
 
Εφαρμοζόμενοι κανόνες ελέγχου 
Οι εφαρμοζόμενοι κανόνες ελέγχου που αναφέρουν ρητά οι Αρχές δεκαέξι 
(16) χωρών στις απαντήσεις τους, είναι οι εξής: 

• Αυστρία: Αντικειμενικότητα και παρουσίαση διαφορετικών απόψεων  

• Βέλγιο: Αμεροληψία και ποικιλομορφία, Αυστηρότεροι κανόνες στους 
δημόσιους σταθμούς 

• Γαλλία: Αρχή δίκαιης πρόσβασης των επικρατέστερων εθνικών πολιτικών 
απόψεων στα ΜΜΕ  

• Γερμανία: Πληρότητα, Προβολή διαφορετικών απόψεων και απόψεων 
μειονοτήτων, Παραχώρηση αρμόζοντα χρόνου για την κάλυψη θεμάτων 
γενικού ενδιαφέροντος 

• Εσθονία (Αρμοδιότητα αποκλειστικά σε προεκλογικές περιόδους): 
Ίση πρόσβαση  

• Ιρλανδία: Αρχή δίκαιης, αμερόληπτης, αντικειμενικής και ακριβούς 
παρουσίασης θεμάτων  

• Ισπανία: Παρουσίαση και συμμετοχή όλων των υποστατών στην κοινωνία 
πολιτικών κομμάτων (δεν προσδιορίζονται στη νομοθεσία)  

• Ιταλία: Αμεροληψία, ίση μεταχείριση, δίκαιη παρουσίαση πολιτικών 
απόψεων 

• Κύπρος: Αντικειμενικότητα, Πληρότητα, Δίκαιη κάλυψη 

• Λετονία (Αρμοδιότητα αποκλειστικά σε προεκλογικές περιόδους): 
Ισορροπημένη εκπροσώπηση πολιτικών δυνάμεων στις εκπομπές, 
Διασφάλιση ότι δεν μονοπωλείται η ενημέρωση (πολυφωνία), Δίκαιη 
κάλυψη θεμάτων (οι εκπομπές δεν επιλέγουν συστηματικά θέματα που 
ευνοούν ή ασκούν αρνητική κριτική σε μια συγκεκριμένη πολιτική δύναμη ή 
υποψήφιο) 

• Μάλτα: Δέουσα αμεροληψία σε θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης και 
αντιπαράθεσης στο χώρο των ΜΜΕ.  Δίκαιη κατανομή χρόνου προβολής 
πολιτικών κομμάτων 

• Ουγγαρία: Δίκαιη και ισορροπημένη κάλυψη θεμάτων και παρουσίαση 
αντίθετων απόψεων  

• Πορτογαλία: Πολιτική πολυφωνία, παρουσίαση διαφορετικών απόψεων. 

• Ρουμανία (Αρμοδιότητα αποκλειστικά σε προεκλογικές περιόδους): 
Δίκαιη, ισορροπημένη και αμερόληπτη παρουσίαση.  

• Σλοβακία: Αντικειμενικότητα, αμεροληψία.  

• Τσεχία: Αντικειμενική, ισορροπημένη και δίκαιη παρουσίαση θεμάτων. 
 
Συνοψίζοντας, ο κανόνας της δίκαιης κάλυψης ή πρόσβασης εφαρμόζεται 
σε εννέα (9) περιπτώσεις (Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, 
Ουγγαρία, Ρουμανία και Τσεχία), η αντικειμενικότητα αναφέρεται από πέντε 
(5) Αρχές (Αυστρίας, Ιρλανδίας, Κύπρου, Σλοβακίας και Τσεχίας), η 
παρουσίαση διαφορετικών ή αντίθετων απόψεων από τέσσερις (4) Αρχές 
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(Αυστρίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας και Πορτογαλίας), η αμεροληψία από 
πέντε (5) Αρχές (Βελγίου, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Μάλτας, Ρουμανίας), η ακριβής 
παρουσίαση από μία (1) Αρχή (Ιρλανδίας), η ισορροπημένη παρουσίαση 
από τέσσερις (4) Αρχές (Λετονίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Τσεχίας), η ίση 
μεταχείριση ή πρόσβαση από δύο (2) Αρχές (Εσθονίας μόνο προεκλογικά 
και Ιταλίας) και η πληρότητα από δύο (2) Αρχές (Γερμανίας και Κύπρου). 
Επισημαίνεται ότι η Γερμανία κάνει ειδική αναφορά στην προβολή των 
απόψεων μειονοτήτων. Η πολιτική πολυφωνία ως εφαρμοστέος κανόνας 
αναφέρεται από δύο (2) χώρες (Πορτογαλία και Λετονία). 
 
Βέλτιστες Πρακτικές 
 
Από τις εννέα (9) Αρχές (Γαλλίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κύπρου, 
Μάλτας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας) που στις απαντήσεις τους 
συμπεριέλαβαν βέλτιστες πρακτικές, πέντε (5) φαίνεται ότι προκρίνουν την 
έκδοση Οδηγιών (Ιρλανδίας, Μάλτας, Ρουμανίας), Κωδίκων (Κύπρου) ή 
Συστάσεων (Πορτογαλίας), αλλά τρεις (3) από αυτές (Κύπρου, Μάλτας, 
Ρουμανίας) εκδίδουν Οδηγίες μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους, ενώ η 
Εσθονία δεν διευκρινίζει ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. 
 
2.ΙΙ. Απαντήσεις OFCOM στα ερωτήματα του ΕΣΡ 
 
Η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως 
συνέπεια την απόσπαση φορέων της και από διάφορα ευρωπαϊκά συλλογικά 
όργανα, μεταξύ των οποίων και από την ΕRGA. Συνεπώς, το OFCOM δεν 
συμπεριλαμβανόταν στους παραλήπτες της πλατφόρμας SPOC. Ωστόσο, 
θεωρήθηκε σημαντική η συμβολή του OFCOM, λόγω της οργάνωσης και της 
τεχνογνωσίας του, εξ’ ου και κρίθηκε σκόπιμη η επικοινωνία μαζί του σχετικά 
με τα ζητήματα πολιτικής πολυφωνίας. 
 
Κατά τη συγκέντρωση των απαντήσεων των ρυθμιστικών αρχών – μελών της 
ERGA στο ερωτηματολόγιο του ΕΣΡ και κατά την παράλληλη διαδικτυακή 
αναζήτηση χρήσιμου υλικού του OFCOM, έγινε σύντομα αντιληπτό ότι η 
έννοια της πολιτικής πολυφωνίας και της πολυφωνίας εν γένει, δεν 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις Αρχές και ειδικότερα από τη 
Βρετανική Αρχή. Για τον λόγο αυτό, η διατύπωση και το περιεχόμενο των 
ερωτημάτων προς το OFCOM αναπροσαρμόστηκαν με τρόπο που αντιστοιχεί 
στην ορολογία που χρησιμοποιεί η ίδια η Αρχή και, επιπλέον, εστιάστηκαν σε 
πιο συγκεκριμένα ζητήματα.  
 
Όπως επιβεβαιώθηκε από τις απαντήσεις του OFCOM, το περιεχόμενο των 
οποίων παρουσιάζεται στη συνέχεια, η Αρχή δεν κάνει χρήση του όρου 
«πολιτική πολυφωνία». Υποθέσεις παρόμοιες με αυτές που έχουν 
απασχολήσει το ΕΣΡ, από το OFCOM εξετάζονται κατά περίπτωση, κατόπιν 
καταγγελιών, με άλλο εννοιολογικό έρεισμα. Οι δημοσιεύσεις της Βρετανικής 
Αρχής για την πολυφωνία έχουν διαφορετικό προσανατολισμό από του ΕΣΡ, 
καθώς πραγματεύονται γενικότερα ζητήματα, εξωτερικής και εσωτερικής 
πολυφωνίας, και τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα δεν αξιολογούνται στα 
πλαίσια ελέγχου τήρησης της πολυφωνίας με στόχο την επιβολή κυρώσεων 
(OFCOM, 2012, 2015, 2021). Οι προτάσεις του OFCOM (2015) για ένα 
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πλαίσιο μέτρησης της πολυφωνίας, με τη γενική έννοια του όρου, θέτουν τρεις 
βασικούς άξονες: α) «Διαθεσιμότητα», δηλαδή αριθμό διαθέσιμων ΜΜΕ β) 
«Κατανάλωση», δηλαδή πλήθος τηλεοπτικού κοινού, συχνότητα και διάρκεια 
παρακολούθησης των διαφορετικών ΜΜΕ. Αυτός ο δείκτης αξιολογείται ως 
ιδιαίτερα σημαντικός από το OFCOM, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα και 
προτίμηση των πολιτών για συγκεκριμένες πηγές ενημέρωσης (2012, σελ. 1) 
και γ) «Επίδραση», δηλαδή τρόπους πρόσληψης της ειδησεογραφίας από 
τους πολίτες. 
 
Στις απαντήσεις του προς το ΕΣΡ, το OFCOM αναφέρει ότι δεν 
πραγματοποιεί καταγραφή του προγράμματος (monitoring) των τηλεοπτικών 
σταθμών εκτός προεκλογικών περιόδων, ούτε έρευνες πολιτικής πολυφωνίας 
παρόμοιες με αυτή που διεξάγει το ΕΣΡ. Στις πληροφορίες που διέθεσε στο 
ΕΣΡ, η Βρετανική Αρχή παραπέμπει στην ενότητα 5 του Κώδικά της και κάνει 
ειδική μνεία στην έννοια της «δέουσας αμεροληψίας». Κατά το OFCOM, 
«δέουσα αμεροληψία» δεν σημαίνει ουδέτερη μεταχείριση ή πλαισίωση μιας 
είδησης, ούτε ισοκατανομή του χρόνου σε κάθε άποψη ή συμπερίληψη όλων 
των επιχειρημάτων και  όλων των πτυχών τους. Για την τήρηση της 
αμεροληψίας, απαιτείται να διατίθεται επαρκής και κατάλληλος χρόνος σε ένα 
εύρος απόψεων και να μην εκφράζεται προτίμηση υπέρ μιας συγκεκριμένης 
άποψης. Το πλαίσιο κάθε είδησης και οι προσδοκίες του τηλεοπτικού κοινού 
είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο τήρησης της δέουσας 
αμεροληψίας. Ως βέλτιστη πρακτική, το OFCOM έχει εκδώσει οδηγίες με 
συγκεκριμένες συντακτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν για 
την τήρηση της δέουσας αμεροληψίας. Δεν χρησιμοποιείται μαθηματική 
προσέγγιση για την παρακολούθηση του κατανεμημένου χρόνου ή των 
απόψεων που εκφράζονται από παρουσιαστές και καλεσμένους των 
ενημερωτικών εκπομπών. 
 
Κατά τις προεκλογικές περιόδους, οι οδηγίες του OFCOM 
συγκεκριμενοποιούνται περαιτέρω και σταθμίζεται δεόντως η μεταχείριση των 
μεγαλύτερων κομμάτων. Επίσης, προβλέπεται επαρκής κάλυψη άλλων 
κομμάτων και ανεξάρτητων υποψηφίων, οι απόψεις των οποίων θεωρούνται 
σημαντικές. Επιπρόσθετα, ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται στη 
μετάδοση κομματικών πολιτικών εκπομπών κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου, καθώς και στην προβολή ενημερωτικών εκπομπών 
με συμμετοχή των μειζόνων κομμάτων και εκτός προεκλογικών περιόδων. 
Επίσης, στον Κώδικα της Βρετανικής Αρχής για τη διαφήμιση, έχουν 
συμπεριληφθεί ρυθμίσεις σε εφαρμογή σχετικής  διάταξης του 2003 για την  
απαγόρευση της πολιτικής διαφήμισης, τόσο για τα κόμματα, όσο και για 
πολιτικά μηνύματα κάθε είδους.  Τέλος, διευκρινίζεται ότι η χρήση του όρου 
«πολιτικός/ή/ό» («political») από το OFCOM δεν περιορίζεται σε κόμματα και 
περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα κοινωνικών ομάδων, όπως οι ομάδες 
συμφερόντων και οι ομάδες πίεσης, ενώ για τα κόμματα χρησιμοποιείται ο 
όρος «party political».   
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου Πολιτικής Πολυφωνίας διερεύνησε 
τις δυνατότητες συγκερασμού των ερευνητικών και νομικών δεδομένων, ώστε 
να αξιοποιηθούν για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης της 
πολιτικής πολυφωνίας και την πληρέστερη ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. Τα κύρια ζητήματα που προέκυψαν και τίθενται υπό 
εξέταση σε αυτή την ενότητα, έγκεινται στην ποιοτική διάσταση της έρευνας 
πολιτικής πολυφωνίας, στην αναγκαιότητα μίας ισορροπημένης προσέγγισης 
μεταξύ τήρησης πολιτικής πολυφωνίας και σεβασμού της ελευθερίας της 
δημοσιογραφικής έκφρασης και της συντακτικής ανεξαρτησίας, καθώς και στη 
διάκριση, βάσει ασφαλών κριτηρίων, των γεγονότων της ειδησεογραφίας που 
θεωρούνται άξια μεταδόσεως. Σκοπός της ενότητας είναι η εξέταση των 
ανωτέρω ζητημάτων από τη σκοπιά της μεθοδολογίας της έρευνας. Το 
σκεπτικό που αναπτύσσεται είναι αμιγώς μεθοδολογικό και δεν επιχειρείται η 
υποστήριξη νομικών επιχειρημάτων, ούτε η επίλυση νομικών ζητημάτων, τα 
οποία εξετάζονται σε άλλη ενότητα. 
 
Προς αποφυγή σύγχυσης, κρίνεται αρχικά απαραίτητη η διευκρίνιση 
ορισμένων βασικών εννοιών που κατά τις εργασίες της επιτροπής 
διαπιστώθηκε ότι προσεγγίζονται συχνά με διαφορετικό τρόπο, σε άλλα 
επιστημολογικά ή εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, παρουσιάζεται μια 
συζήτηση ως προς τις έννοιες: α) της πολιτικής πολυφωνίας, β) της 
επιστημονικής έρευνας σε αντιπαραβολή με την έννοια του ελέγχου μέσα στα 
πλαίσια της ρυθμιστικής λειτουργίας του ΕΣΡ, και γ) της ποιοτικής διάστασης. 
Η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει μεθοδολογικές θέσεις για τη διαχείριση των εν 
λόγω εννοιών σε ερευνητικό επίπεδο. Ακολουθεί μια ανασκόπηση των 
επιλογών που έως σήμερα εφαρμόζονται στον τομέα της έρευνας, με ειδική 
αναφορά στις μεταβλητές που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Για μια 
πληρέστερη συζήτηση, λαμβάνονται υπόψη έννοιες σχετικές, οι οποίες 
διαπιστώθηκε ότι αποτελούν κεντρικούς άξονες στον έλεγχο τήρησης της 
πολιτικής πολυφωνίας και εκτός ελληνικών συνόρων, όπως η 
αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ισόρροπη προβολή απόψεων.  
Επιπλέον, εξετάζονται και ιδέες συμπερίληψης δεικτών σχετικών με την 
ελευθερία της δημοσιογραφικής έκφρασης. Επισημαίνεται ότι εκτός της 
βιβλιογραφικής έρευνας, η συζήτηση εμπλουτίζεται από τη συνεκτίμηση των 
απαντήσεων που απέστειλαν άλλες ρυθμιστικές αρχές και το Εργαστήριο 
Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΠΑ στο ΕΣΡ. 
 
3.1. Έννοια πολυφωνίας (εσωτερική – εξωτερική, πολιτική 

πολυφωνία) 
 
Μία πρώτη διευκρίνιση αφορά στην έννοια της πολυφωνίας εν γένει και στην 
έννοια της πολιτικής πολυφωνίας ειδικότερα. Στην ανεξάρτητη αναφορά του 
πανεπιστημίου K.U. Leuven – ICRI και άλλων φορέων, που συντάχθηκε το 
2009 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάται ο ακόλουθος 
ορισμός: «Η πολιτική πολυφωνία στα ΜΜΕ αναφέρεται στη δίκαιη και 
ποικιλόμορφη προβολή και έκφραση (π.χ. παθητική και ενεργητική πρόσβαση) 
διαφόρων πολιτικών και ιδεολογικών ομάδων στα ΜΜΕ. Αυτός ο ορισμός είναι 
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διττός: Πρώτον, περιλαμβάνει την δυνατότητα και την πιθανότητα για όλα τα 
μέρη της κοινωνίας, με τα ιδεολογικά και πολιτικά ενδιαφέροντα τους, να 
απευθύνονται στο κοινό μέσω των ΜΜΕ (είτε τους ανήκουν ή έχουν καλές 
σχέσεις, είτε ανήκουν σε τρίτα μέρη) και δεύτερον ορίζει το φάσμα των 
πολιτικών και ιδεολογικών απόψεων και ενδιαφερόντων που προβάλλονται 
στα ΜΜΕ» (σελ. 12).  Η πολυφωνία είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη έννοια που 
περιλαμβάνει πολλαπλές υποκατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 
διάφορα έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
γίνεται αναφορά σε ποικίλες υποκατηγορίες της, όπως εσωτερική και 
εξωτερική πολυφωνία, ανοιχτή και αντιπροσωπευτική πολυφωνία, δομική 
πολυφωνία, πολυφωνία περιεχομένου, πολωμένη και μετριοπαθής 
πολυφωνία, πολιτιστική και πολιτική πολυφωνία, περιγραφική και 
αξιολογητική πολυφωνία κ.ο.κ. (ibid). 
 
Το ζήτημα της σύγχυσης των εννοιών εντοπίζεται και στην αναφορά της 
ERGA για την εσωτερική πολυφωνία, η οποία δημοσιεύτηκε το 2018. 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των μελών της, επικρατεί διχογνωμία ως προς 
τον ορισμό και τα σαφή κριτήρια για τη διάκριση των κατηγοριών της 
πολυφωνίας και  η ασάφεια σε κάποιες περιπτώσεις εντείνεται με τις 
αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων (σελ. 37). Κάποιες αρχές προτιμούν ως 
άξονα για τον έλεγχο που διενεργούν τις έννοιες της αμεροληψίας, της 
αντικειμενικότητας ή της ισόρροπης ενημέρωσης.  Επιπλέον, κατά την 
επεξεργασία των απαντήσεων των μελών της ERGA στο ερωτηματολόγιο του 
ΕΣΡ και κατά την αναζήτηση πληροφοριών και την αλληλογραφία με το 
OFCOM, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες Αρχές δεν κάνουν χρήση του 
όρου πολιτική πολυφωνία.  
 
Ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για το αντικείμενο της παρούσας 
συζήτησης είναι η βασική διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
πολυφωνίας. Η εξωτερική πολυφωνία αναφέρεται στην αγορά των ΜΜΕ (π.χ.  
ιδιοκτησιακό καθεστώς), στην ύπαρξη διαφόρων τύπων μέσων (Ρ/Σ, Τ/Σ, 
Τύπος, διαδίκτυο κ.α.),  επιχειρήσεων και φορέων (π.χ. δημόσια και ιδιωτική 
τηλεόραση). Η εσωτερική πολυφωνία αφορά στην ποικιλομορφία των 
απόψεων που εκφράζονται εντός κάθε ΜΜΕ, η οποία περιλαμβάνει 
διαφορετικές δημοσιογραφικές τοποθετήσεις ή/και την προβολή διαφορετικών 
φωνών της κοινωνίας. Μία σημαντική παρατήρηση της αναφοράς του 
Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής (ΕΕΠ) του ΕΚΠΑ (Τσίρμπας κ.α., 2022), 
άπτεται της ‘εξωτερικής πολυφωνίας’, υπό την έννοια της συγκέντρωσης των 
ΜΜΕ. Αυτό το ζήτημα απαντάται συνεχώς στις δημόσιες συζητήσεις για την 
πολυφωνία και στη βιβλιογραφία, καθώς προκύπτει σαφής συσχέτιση μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής πολυφωνίας (Djankov et al., 2003). Με απλά 
λόγια, μια διευρυμένη αγορά με φορείς ΜΜΕ που προέρχονται από 
διαφορετικά μέρη της κοινωνίας, είναι προϋπόθεση για την ουσιαστική 
ελευθερία της δημοσιογραφικής έκφρασης και την ποικιλομορφία των 
απόψεων που παρουσιάζονται στα ΜΜΕ  (Gehlbach, 2010). Στην αναφορά 
του ΕΕΠ του ΕΚΠΑ (Τσίρμπας κ.α., 2022) προτείνονται διάφοροι δείκτες 
συγκέντρωσης που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση 
ζητημάτων πολυφωνίας. 
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H έννοια της πολιτικής πολυφωνίας, όπως προκύπτει και από τα δεδομένα 
άλλων χωρών, αντιμετωπίζεται ως μία από τις πολλές κατηγορίες της 
εσωτερικής πολυφωνίας. Επιπλέον, η πολιτική πολυφωνία δεν περιορίζεται 
στην παρουσίαση των απόψεων των κομμάτων, αλλά περιλαμβάνει και άλλες 
απόψεις, οι οποίες δύνανται να διατυπωθούν από διάφορα μέλη και φορείς 
της κοινωνίας. Τα προαναφερόμενα ζητήματα είναι κρίσιμα γιατί έχουν να 
κάνουν με το αντικείμενο των μετρήσεων της έρευνας πολιτικής πολυφωνίας 
και τη διαμόρφωση ειδικών κατηγορικών τιμών κατά την ανάπτυξη των 
μεταβλητών. Κάποιες ρυθμιστικές Αρχές, όπως η ERC της Πορτογαλίας, 
περιλαμβάνουν στα δεδομένα και στα αποτελέσματά τους στοιχεία για την 
προβολή διαφόρων κοινωνικών φορέων, πέραν των πολιτικών κομμάτων. Το 
Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής (ΕΕΠ) του ΕΚΠΑ, στην έκθεσή του για την 
πολιτική πολυφωνία που απέστειλε στο ΕΣΡ (ibid), επίσης κάνει μνεία στην 
‘πολυφωνία των πηγών/φορέων’ και προτείνει την ένταξη σχετικής 
μεταβλητής στο σχέδιο έρευνας. Συνεπώς, ένα ερώτημα που προκύπτει για το 
ΕΣΡ είναι εάν κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψη περισσότερων κατηγορικών 
τιμών για τη μεταβλητή “φορέας”, οι οποίες δεν θα περιορίζονται σε 
κυβερνητικές και κομματικές δηλώσεις/αναφορές.  
 
Επιπλέον, στην ως άνω έκθεση του ΕΕΠ ΕΚΠΑ (ibid) γίνεται αναφορά και 
στην ‘πολυφωνία των θεμάτων’, πλέον ‘των απόψεων’. Η μεταβλητή ‘θέμα’ 
περιλαμβάνεται και στις έρευνες των ρυθμιστικών αρχών αρκετών χωρών, 
όπως της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και του Βελγίου. Το ΕΣΡ 
για πρώτη φορά συμπεριέλαβε στην κωδικογράφηση την εν λόγω μεταβλητή, 
με αφορμή την υπ' αρ. πρωτ. ΕΣΡ 1622/15.4.2020 καταγγελία. Οι a priori 
κατηγορικές τιμές επιλέχθηκαν βάσει των σημαντικών θεμάτων της 
ειδησεογραφίας της αναλυόμενης περιόδου. Υπό εξέταση τίθεται το ερώτημα 
της εφαρμογής παρόμοιου πρωτοκόλλου και για τη διαρκή έρευνα πολιτικής 
πολυφωνίας. 
 
Το Ofcom διεξάγει έρευνες για την πολυφωνία με διαφορετικό 
προσανατολισμό, δηλαδή κυρίως έρευνες γνώμης σχετικά με την πρόσληψη 
της ενημέρωσης από το κοινό, χωρίς ειδική αναφορά στην παρουσίαση των 
απόψεων των πολιτικών κομμάτων. Επίσης, έρευνες όπως οι 
προαναφερόμενες, έχουν αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν 
εντάσσονται σε φακέλους εξέτασης τήρησης της πολυφωνίας. Ζητήματα που 
αφορούν πιο άμεσα σε θέματα πολιτικής πολυφωνίας, υπό την έννοια της 
προβολής κομματικών και κυβερνητικών απόψεων, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση, συνήθως κατόπιν σχετικών καταγγελιών. Σε εκείνες τις 
περιπτώσεις, η προσέγγιση που εφαρμόζει το Ofcom, αλλά και άλλες Αρχές, 
όπως η BAI της Ιρλανδίας και η BA της Μάλτας, δεν έχει ως βάση αναφοράς 
την πολιτική πολυφωνία, αλλά αρχές όπως η «δέουσα αμεροληψία» και η 
«ακρίβεια», οι οποίες αναφέρονται ρητά στον Κώδικα του Ofcom και στις 
σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή του. Η BAI επισημαίνει ότι εκδίδει σχετικές 
Οδηγίες για τη δίκαιη, αμερόληπτη, αντικειμενική και ακριβή παρουσίαση των 
θεμάτων, με στόχο τη σαφή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο στη συνέχεια έχει 
εμπεριστατωμένο έρεισμα για να προβεί σε σχετικές καταγγελίες. Όπως 
φαίνεται και στην ενότητα όπου παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μελών της 
ERGA στο ερωτηματολόγιο του ΕΣΡ, η έκδοση Οδηγιών, Κωδίκων ή 
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Συστάσεων είναι μια αρκετά διαδεδομένη πρακτική. Θα ήταν σκόπιμη η 
εξέταση της χρησιμότητας τέτοιων βέλτιστων πρακτικών και στην περίπτωση 
του ΕΣΡ. 
 
Επειδή στη συζήτηση προστέθηκε η έννοια της αμεροληψίας, σημειώνεται ότι 
σε αρκετές έρευνες γίνεται αντιληπτή ως ισοκατανομή του χρόνου σε 
αντίθετες πολιτικές απόψεις (Maras, 2013). Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή έχει 
δεχθεί κριτική επειδή προωθεί την υπεραπλούστευση του πολιτικού φάσματος 
και τον περιορισμό του εύρους των απόψεων για αμφιλεγόμενα θέματα 
(Walh-Jorgensen et al., 2017). Σύμφωνα με αυτή την κριτική τοποθέτηση, δεν 
είναι πάντα ίσες δύο διαφορετικές πλευρές και συνήθως υπάρχουν 
περισσότερες από δύο πλευρές σε μια ιστορία (Boyce, 2007; Starkey, 2007). 
Η δημοσιογραφική προσέγγιση που ταυτίζει την αμεροληψία με την 
ισορροπημένη προβολή των απόψεων, τελικά ενισχύει μια προτίμηση για τις 
επίσημες πηγές και τις πηγές των ελίτ (Walh-Jorgensen et al., 2017). Ήδη 
από το 1979, ο Gans είχε δείξει ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
ελίτ προβάλλονται στις ειδήσεις τέσσερις φορές περισσότερο από τους 
απλούς ανθρώπους, περιλαμβανομένων θυμάτων και διαδηλωτών. Οι 
δημοσιογράφοι που θέλουν να είναι αμερόληπτοι/ες, χρειάζεται να λαμβάνουν 
υπόψη ένα πλήρες εύρος απόψεων, τη σχετική βαρύτητα κάθε άποψης και τις 
αλλαγές του εύρους και της βαρύτητας κάθε άποψης σε διαφορετικά χρονικά 
πλαίσια (Hartley, 1992). Παρομοίως, κάθε έρευνα που αξιολογεί την 
αμεροληψία, χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη αυτά τα κριτήρια. 
 
3.2. Έρευνα πολιτικής πολυφωνίας και έλεγχος τήρησης της 

πολυφωνίας 
 
Μια δεύτερη διευκρίνιση αφορά στην έννοια της επιστημονικής έρευνας 
(πολιτικής πολυφωνίας, εν προκειμένω) και στην έννοια του ελέγχου (τήρησης 
της πολιτικής πολυφωνίας), οι οποίες πολλές φορές, εντός και εκτός ΕΣΡ, 
έχουν χρησιμοποιηθεί εναλλασσόμενα, ενώ δεν είναι ταυτόσημες. Η έρευνα 
(research) αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό πεδίο που έχει στόχο να 
συνεισφέρει αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη γνώση, μέσω της χρήσης ειδικών 
συστηματικών μεθόδων που βασίζονται σε επιστημονικές αρχές ανάλυσης. 
Κάθε έρευνα ασχολείται με συγκεκριμένα ερωτήματα ή υποθέσεις. Ο έλεγχος 
τήρησης πολιτικής πολυφωνίας εντάσσεται στις ρυθμιστικές αρμοδιότητες του 
ΕΣΡ. Τα προαναφερθέντα σημαίνουν ότι η διαρκής έρευνα μπορεί να 
συμβάλλει στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, του 
τηλεοπτικού κοινού συμπεριλαμβανομένου, σχετικά με το πολιτικό 
ειδησεογραφικό τοπίο. Ο σκοπός της έρευνας δύναται να εκπληρώνεται με τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της, χωρίς αυτή να συνεπάγεται απαραίτητα 
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 
σημείο, αυτή είναι μια πρακτική που έχουν ακολουθήσει οι περισσότερες 
ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών. Εξάλλου, ένα ακόμα γνωστό παράδειγμα 
είναι η έρευνα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ 
που είχε διεξαχθεί για λογαριασμό του ΙΟΜ το 2008 και παρείχε πλούσια και 
χρήσιμα ευρήματα, χωρίς να συνεπάγεται έλεγχο για επιβολή κυρώσεων. 
 
Η έρευνα δεν είναι το μοναδικό εργαλείο, αλλά ένα μεταξύ άλλων της 
εργαλειοθήκης των ρυθμιστικών αρχών για τον έλεγχο της πολυφωνίας. 
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Όπως προκύπτει από τη σχετική  έκθεση της ERGA (2018), υπάρχουν 
τέσσερις βασικές κατηγορίες δράσεων μέτρησης της πολυφωνίας: α) Ο 
έλεγχος για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης (proving requirements in the licensing process), β) Ο έλεγχος 
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προγράμματος (surveying the 
fulfilment of program obligations), γ)Η έκδοση τακτικών εσωτερικών και 
εξωτερικών εκθέσεων  (internally and externally issued regular surveys) και δ) 
Η επιστημονική έρευνα (research). Η έρευνα θεωρείται μια από τις ηπιότερες 
προσεγγίσεις από τις Ρυθμιστικές Αρχές (ERGA, 2018, σελ.39).  
 
Από εκεί και πέρα, τα ευρήματα της διαρκούς έρευνας δύνανται να 
αξιοποιηθούν στα πλαίσια του ελέγχου τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας για 
την επίρρωση νομικών επιχειρημάτων και τη συναγωγή σχετικών 
συμπερασμάτων. Με άλλα λόγια, από επιστημολογική άποψη είναι ένα 
ζήτημα η αναθεώρηση της μεθοδολογίας της έρευνας με στόχο πλουσιότερα 
και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και άλλο, επιπλέον, ζήτημα η διενέργεια 
αποτελεσματικότερου ελέγχου συμβατού με την υφιστάμενη  νομοθεσία και  
νομολογία. Κατά το παρελθόν, τα αποτελέσματα της έρευνας πολιτικής 
πολυφωνίας του ΕΣΡ λαμβάνονταν υπόψη για την επιβολή κυρώσεων. Όμως, 
όπως προκύπτει από τη νομολογία του ΣτΕ, δεν πλαισιώνονταν επαρκώς 
από νομική αιτιολόγηση, η οποία θα ήταν βάσιμη και αποδεκτή από τη 
δικαστική εξουσία.  
 
Το ΕΣΡ στη συνείδηση των δημοσιογράφων, των πολιτικών φορέων και των 
πολιτών, ως προς τη ρυθμιστική λειτουργία του έχει συνδεθεί με την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, όπως χρηματικών προστίμων (Στρατηλάτης, 2020), 
συνεπώς η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαρκούς έρευνας 
πολυφωνίας στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΣΡ ίσως δεν λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη όταν δεν οδηγεί σε κυρωτικές αποφάσεις. Όμως, όπως ήδη ειπώθηκε, 
η έρευνα έχει αυτούσια αξία και είναι πλείστα τα σχετικά παραδείγματα που 
προέρχονται από  ακαδημαϊκά πλαίσια, ινστιτούτα και λοιπούς φορείς. Ένα 
ερώτημα που κρίνεται σημαντικό να εξετάσει το ΕΣΡ, έχει να κάνει κατ’ αρχήν 
με την αξία της επιστημονικής έρευνας για την ίδια τη ρυθμιστική αρχή. Εάν το 
ΕΣΡ ενδιαφέρεται για τη διενέργεια αξιόπιστων επιστημονικών ερευνών, θα 
χρειαστεί να λάβει σοβαρά υπόψη τα υφιστάμενα κενά ανθρώπινου 
δυναμικού και να στελεχώσει το τμήμα με ερευνητικό προσωπικό με 
ουσιαστικές γνώσεις μεθοδολογίας και εμπειρία στην κωδικογράφηση και 
στην ανάλυση δεδομένων, ή να συνάψει συνεργασίες με έγκριτους φορείς, 
όπως πανεπιστήμια. Επισημαίνεται ότι οι πλέον έγκριτες έρευνες Ρυθμιστικών 
Αρχών άλλων χωρών (π.χ. Βελγίου, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας), λόγω των 
αυξημένων απαιτήσεων, είτε ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και 
ακαδημαϊκούς φορείς, είτε διενεργούνται από ικανοποιητικό πλήθος 
ερευνητικού προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πιο πρόσφατα 
δημοσιευμένη  Έκθεση Πολιτικής Πολυφωνίας της πορτογαλικής ERC (2020) 
αναφέρεται ότι απασχολήθηκαν εννέα (9) άτομα για τη συγκέντρωση και 
ανάλυση ενός περιορισμένου δείγματος, δηλαδή πολύ μικρότερου όγκου 
δεδομένων από αυτό που επεξεργάζεται σε ετήσια βάση αποκλειστικά ένα (1) 
άτομο στο ΕΣΡ. 
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3.3. Η ποιοτική διάσταση στην επιστημονική έρευνα 
 
Βάσει της Οδηγίας 1/2012 του ΕΣΡ, “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”. 
Ωστόσο, κατά τη νομολογία του ΣτΕ, «πολυμερής δε, αντικειμενική και ισότιμη 
παρουσίαση δεν είναι αυτή που γίνεται με βάση τη μαθηματική κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των κομμάτων, ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη τους, 
ή με βάση απαρέγκλιτα και αδιαφοροποίητα κριτήρια ελαχίστης 
παρουσιάσεως των θέσεων καθενός από αυτά ή ελάχιστης κάλυψης εντός 
του πλαισίου του συνολικού χρόνου των δελτίων ειδήσεων των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, των ειδήσεων εκείνων που αφορούν το κάθε ένα 
από τα κόμματα αυτά» (ΣτΕ 985 και 986/2018, 2456 και 2457/2014, 
2675/2014, 2114/2012). Η κατά το ΣτΕ ανεπάρκεια της ποσοτικής διάστασης 
επιπλέον επισημαίνεται ως εξής: «γίνεται ποσοτική μόνον προσέγγιση των 
δραστηριοτήτων των κομμάτων και δεν αποτυπώνονται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αυτής κατά τρόπον ώστε να δύναται να 
διαπιστωθεί αν προεβλήθησαν επαρκώς απόψεις ή δραστηριότητες (…) που 
να συνιστούν γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας άξια παρουσιάσεως με 
βάση τα κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας» (ΣτΕ 985,986/2018).  
 
Φαίνεται πως η χρήση του όρου ‘ποιοτικά χαρακτηριστικά’ από το ΣτΕ, δεν 
λαμβάνει υπόψη τον επικρατέστερο ορισμό της ‘ποιότητας’, όπως εννοείται 
και εφαρμόζεται συνήθως στο πεδίο της μεθοδολογίας της έρευνας, αλλά και 
ειδικότερα, στο συντριπτικό μέρος των δημοσιευμένων ερευνών για την 
πολυφωνία. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνει η επιστημονική 
έρευνα, σε γενικές γραμμές αφορούν στον τρόπο παρουσίασης και 
πλαισίωσης του περιεχομένου (δηλαδή πώς μιλάμε για αυτό που μιλάμε, πώς 
δείχνουμε αυτό που δείχνουμε), ενώ αυτό που φαίνεται ότι θίγεται από το ΣτΕ 
είναι ότι η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα θα έπρεπε να άπτεται της 
επιλογής συγκεκριμένων θεμάτων της επικαιρότητας. Έτσι υπονοείται ότι η 
ανάλυση περιεχομένου όλου του προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει και 
επουσιώδεις αναφορές. Οι πρακτικές συνέπειες μπορούν να γίνουν 
αντιληπτές ως εξής: αντί της διαρκούς παρακολούθησης και ανάλυσης του 
συνόλου ή ενός αντιπροσωπευτικού τυχαίου δείγματος (η ‘τυχαιότητα’ εδώ 
εννοείται όπως ορίζεται στην επιστήμη της στατιστικής) του πολιτικού 
ενημερωτικού προγράμματος, κατά το ΣτΕ ενδείκνυται η αναζήτηση και ο 
εντοπισμός συγκεκριμένων γεγονότων της επικαιρότητας που βάσει ειδικών 
υποκειμενικών δημοσιογραφικών/συντακτικών κριτηρίων θεωρούνται 
σημαντικά και ο περιορισμός της έρευνας στην ανάλυση των σχετικών 
δεδομένων.  
 
Υπενθυμίζοντας ότι εδώ παρουσιάζεται η επιστημολογική οπτική της 
μεθοδολογίας της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική διάσταση του 
ζητήματος εξετάζεται σε άλλη ενότητα, σημειώνεται ότι η ‘μαθηματική 
κατανομή του χρόνου’ θεωρείται μια από τις  αντικειμενικότερες ερευνητικές 
προσεγγίσεις. Η ποιοτική διάσταση είναι σημαντική για τον εμπλουτισμό των 
ευρημάτων και την εις βάθος κατανόησή τους, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε 
να μην εργαλειοποιείται με τρόπο που συνεπάγεται την πρόκληση 
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μεγαλύτερης ασάφειας. Στατιστικά αξιώματα και θεμελιώδεις έννοιες που 
συνιστούν και διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα στην έρευνα, όπως η 
δειγματοληψία, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία, δεν γίνεται να σχετικοποιούνται 
από το ερευνητικό προσωπικό στη βάση μιας δικανικής ερμηνευτικής 
προσέγγισης. Ενώ μια δικαστική κρίση δεν προκύπτει πάντα βάσει 
ομοφωνίας, δεν υπάρχει περιθώριο διαφωνίας σε αρκετά ερωτήματα που 
απαντούν τα μαθηματικά και η στατιστική (Dixon, 1998), ιδίως στις 
περιπτώσεις της στατιστικής ανάλυσης που δεν είναι επαγωγική αλλά 
περιγραφική, όπως αυτή που εφαρμόζεται από το ΕΣΡ. Όταν τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ένα κόμμα έχει υψηλά ποσοστά 
έκθεσης και ο εμπλουτισμός τους με ποιοτικά στοιχεία που αφορούν στον 
τόνο πλαισίωσης της είδησης οδηγεί στη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος της 
μετάδοσης των σχετικών ειδήσεων στην πραγματικότητα αφορά σε 
υποτιμητικά σχόλια και αρνητική κριτική, χωρίς να παρέχεται στον 
προβαλλόμενο το δικαίωμα στον αντίλογο, η προσθήκη ποιοτικών 
μεταβλητών μπορεί να προσφέρει πιο ξεκάθαρα ευρήματα.  Όμως, όταν ένα 
κόμμα έχει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά έκθεσης, τα επιπλέον στοιχεία που 
προκύπτουν από την εξέταση περισσότερων μεταβλητών δεν δύνανται να 
προσφέρουν διαφορετική απάντηση στο πρόβλημα της ανεπαρκούς 
προβολής σε κάθε περίπτωση.  
 
Στις εκθέσεις του ΕΣΡ, έχει διατυπωθεί συχνά η σημασία της ποιοτικής 
διάστασης στην έρευνα, κυρίως επειδή κατά το παρελθόν είχε παρατηρηθεί το 
φαινόμενο υψηλών ποσοστών προβολής πολιτικών προσώπων ή κομμάτων 
με εξαιρετικά αρνητική πλαισίωση από τους/τις δημοσιογράφους. Η ποιοτική 
έρευνα είναι μια ερμηνευτική προσέγγιση και ασχολείται με τα μέσα 
παρουσίασης, όπως τα ρητορικά εργαλεία, τα ‘ερμηνευτικά ρεπερτόρια’, το 
ύφος και άλλα σημειολογικά στοιχεία με τα οποία μεταδίδεται κάθε είδηση. 
Μερικά, μόνο, από τα πιο σχετικά με τη συζήτηση παραδείγματα ποιοτικής 
έρευνας είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η θεματική ανάλυση, η 
ανάλυση λόγου, η κριτική ανάλυση λόγου και η θεμελιωμένη θεωρία. Αυτές οι 
μέθοδοι δεν οδηγούν σε γενικεύσεις, περιορίζονται σε συγκεκριμένα 
δεδομένα, και δεν υπάρχει δυνατότητα επανάληψης του ίδιου σχεδίου 
(research design) με στόχο την αναπαραγωγή παρόμοιων αποτελεσμάτων 
που θα επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα (replicability). Δηλαδή, η ποιοτική 
έρευνα κατ’ αρχήν διαπνέεται από τη διάσταση της υποκειμενικότητας. 
Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για την ανάλυση περιεχομένου, οι ποιοτικές 
προσεγγίσεις απαιτούν στενή ανάγνωση κειμένων σχετικά μικρής έκτασης, 
περιλαμβάνουν την επαναδιατύπωση των υπό εξέταση κειμένων σε νέα 
αφηγήματα και αναγνωρίζουν την υποκειμενικότητα των ερευνητών στα 
πλαίσια της σχετικιστικής/ερμηνευτικής επιστημολογίας (Krippendorf, 1980). 
Συμπερασματικά, μέθοδοι ποιοτικής έρευνας μπορούν να εφαρμοστούν σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, για την επεξεργασία περιορισμένου τεκμηριωτικού 
υλικού.  
 
Στην ποσοτική έρευνα, ως ποιοτικές μεταβλητές αναφέρονται οι κατηγορικές 
μεταβλητές που αφορούν σε χαρακτηριστικά που δεν είναι αριθμητικά και ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατή η μέτρηση ή άθροισή τους σε αριθμητικές τιμές, με 
τον ίδιο τρόπο που μετριέται, για παράδειγμα, ο χρόνος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, επιβάλλεται η κωδικοποίησή τους με στόχο την περαιτέρω 
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ανάλυση και μέτρησή τους. Υπό αυτή την έννοια, γίνεται λόγος για 
ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Σχετικά παραδείγματα τέτοιων 
μεταβλητών είναι το θέμα ή ο τόνος παρουσίασης. Επειδή η σωστή μέτρηση 
τέτοιων μεταβλητών προϋποθέτει ορθή κωδικοποίησή τους, επιβάλλεται 
ικανοποιητικός αριθμός έμπειρων κωδικογράφων και στατιστικοί έλεγχοι 
αξιοπιστίας μεταξύ τους. 
 
3.4 . Επιλογή μεθόδου έρευνας πολιτικής πολυφωνίας 
 
Η ανάλυση περιεχομένου είναι η πλέον διαδεδομένη και ενδεδειγμένη 
μέθοδος έρευνας, τόσο στον χώρο των ΜΜΕ γενικά (Riff et al., 2014), όσο και 
ειδικότερα στον τομέα της πολιτικής πολυφωνίας (Hopmann et al., 2011). 
Πρόκειται για «μια τεχνική έρευνας για τη δημιουργία αναπαραγώγιμων και 
έγκυρων συμπερασμάτων από τα δεδομένα στο πλαίσιό τους» (Krippendorf, 
1980). Ένας αναλυτικότερος ορισμός για την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου 
έχει δοθεί από την Neuendorf (2002): «μια περιληπτική, ποσοτική ανάλυση 
μηνυμάτων που βασίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία 
(περιλαμβανομένης της προσοχής στην αντικειμενικότητα – 
διϋποκειμενικότητα, στο a priori σχέδιο, στην αξιοπιστία, στην εγκυρότητα, 
στη γενικευσιμότητα, στην αναπαραγωγιμότητα και στην εξέταση υποθέσεων) 
και δεν περιορίζεται ως προς τους τύπους των μεταβλητών υπό μέτρηση ή το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο τα μηνύματα δημιουργούνται ή παρουσιάζονται». Η 
ποσοτική ανάλυση περιεχομένου προκρίνεται επειδή προσφέρει τη 
δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και είναι απολύτως συμβατή 
με την ανάγκη και τη διαδικασία διαρκούς παρακολούθησης του τηλεοπτικού 
προγράμματος (monitoring). Αυτή η διαπίστωση επαναλαμβάνεται και μετά τη 
συγκέντρωση των απαντήσεων των ρυθμιστικών αρχών -  μελών της ERGA 
στο ερωτηματολόγιο του ΕΣΡ, καθώς η ανάλυση περιεχομένου είναι η μόνη 
μέθοδος που ανέφεραν όσες Αρχές μας ενημέρωσαν σχετικά με τη 
συγκεκριμένη μεθοδολογία που εφαρμόζουν.  
 
Έχοντας θεμελιώσει, βάσει των ανωτέρω, τη χρησιμότητα της ανάλυσης 
περιεχομένου, τίθεται το ερώτημα πώς η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να 
εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το ΕΣΡ, δηλαδή πώς το 
σχέδιο έρευνας θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με νέες μεταβλητές, ώστε να 
παραγάγει ευρήματα αξιοποιήσιμα σχετικά με την πολυφωνική παρουσίαση 
της πολιτικής ειδησεογραφίας. Οι Hopmann et al. (2011) έχουν ασχοληθεί με 
την ανασκόπηση των ερευνών που έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα σχετικά με 
την ισόρροπη παρουσίαση των πολιτικών ειδήσεων, από την οποία 
προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Υπάρχουν δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις στην 
ανάλυση της ισορροπημένης και αμερόληπτης παρουσίασης των πολιτικών 
ειδήσεων: Η πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στην ισορροπία που καθορίζεται 
από το πολιτικό σύστημα (balance defined by the political system) και η 
δεύτερη από την ισορροπία που καθορίζεται από την ατζέντα των ΜΜΕ 
(balance defined by media routines). Η πρώτη προσέγγιση θεωρείται 
περισσότερο αντικειμενική και χρησιμοποιεί ως κριτήριο τήρησης της 
αμεροληψίας τα εκλογικά μεγέθη των κομμάτων (σε περιπτώσεις 
κοινοβουλευτικών συστημάτων που είναι παρόμοια με της Ελλάδας). Τα 
επιστημονικά διλήμματα που εμφανίζονται στην ερευνητική βιβλιογραφία 
σχετικά με τις μετρήσεις της πολυφωνίας από την οπτική του πολιτικού 
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συστήματος δεν αμφισβητούν τη χρησιμότητα της ποσοτικής μέτρησης της 
προβολής των κομμάτων. Τουναντίον, η ποσοτική μέτρηση είναι η απόλυτη 
βάση κάθε αντικειμενικής ανάλυσης, αλλά υφίσταται διχογνωμία ως προς το 
εάν ο χρόνος που κατανέμεται στην παρουσίαση των κομμάτων θα έπρεπε να 
είναι ίσος για όλα (π.χ. σε ένα πολιτικό σύστημα με πέντε κοινοβουλευτικά 
κόμματα, σε κάθε κόμμα να αντιστοιχεί το 1/5 του συνολικού χρόνου 
προβολής) ή να λαμβάνονται υπόψη τα εκλογικά ποσοστά των κομμάτων, 
όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε κάποιες χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, το 
κυβερνών κόμμα και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να 
έχουν περίπου τα ίδια ποσοστά προβολής  (ibid). Στη Γαλλία, η μέτρηση 
εστιάζεται στην αναλογία μεταξύ της κυβέρνησης (1/3 του συνολικού χρόνου 
προβολής για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυβέρνησης) και 
του συνόλου των κομμάτων (2/3 του συνολικού χρόνου προβολής, χωρίς 
επιμέρους υπολογισμούς για κάθε κόμμα). Η κάλυψη των απόψεων και 
δραστηριοτήτων των κομμάτων σύμφωνα με τα εκλογικά ποσοστά τους 
συνεπάγεται μια απομάκρυνση από τα συνήθη δημοσιογραφικά κριτήρια για 
τη δημιουργία ατζέντας (McQuail, 1992). 
 
Η προσέγγιση που εστιάζεται στην ατζέντα των ΜΜΕ (balance defined by 
media routines) βασίζεται κυρίως σε δημοσιογραφικά κριτήρια για τις ειδήσεις 
που είναι άξιες μεταδόσεως και εστιάζεται στην ειδησεογραφική αξία των 
κομμάτων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται ως 
λιγότερο ξεκάθαρο κριτήριο. Η προσέγγιση αυτή μετρά και αξιολογεί τα 
δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα δελτία 
τύπου και την ενεργό κυβερνητική δράση. Για παράδειγμα, θεωρείται 
μεγαλύτερη η βαρύτητα δήλωσης εν ενεργεία αξιωματούχου της κυβέρνησης 
και υπό αυτή την έννοια, προκρίνεται η μεγαλύτερη προβολή του έναντι 
άλλων πολιτικών προσώπων. Η σπουδαιότητα ενός κόμματος ή 
συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, καθορίζουν τις συντακτικές επιλογές. 
Διαδεδομένα κριτήρια σπουδαιότητας είναι η ενεργός δράση συγκεκριμένων 
πολιτικών στελεχών (Shönbach and Semetko, 2000), η ‘χαρισματικότητα’ 
τους, υπό την έννοια επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Sheafer, 2001) ή η 
δημοφιλία τους βάσει μη πολιτικών κριτηρίων, π.χ. πολιτικοί προερχόμενοι/ες 
από την τέχνη, τη δημοσιογραφία ή τον αθλητισμό (Van Aelst et al., 2008).  
Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο αυτής της προσέγγισης, είναι τα χαρακτηριστικά 
του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα πολιτικά γεγονότα. Όσο πιο 
συγκρουσιακός είναι ο διάλογος και έντονη η πολιτική αντιπαράθεση γύρω 
από ένα θέμα, τόσο πιο προτιμώμενα είναι τα σχετικά γεγονότα (Gans, 1979, 
McQuail, 1992). Σύμφωνα με τη θεωρία της «κατοχής των θεμάτων», αφ’ ενός 
τα κόμματα δίνουν επικοινωνιακή έμφαση στα θέματα που τα ευνοούν και 
υποτιμούν άλλα που είναι πιο κεντρικά στην ατζέντα άλλων κομμάτων, αφ’ 
ετέρου στο μυαλό των πολιτών συγκεκριμένα θέματα παραπέμπουν 
περισσότερο σε συγκεκριμένα κόμματα (Walgrave and De Swert, 2007). 
Συνεπώς, η επιλογή θεμάτων που παραπέμπουν περισσότερο σε κάποια 
κόμματα από άλλα, μπορεί να αποτελεί έμμεση προβολή αυτών των 
κομμάτων. Σε συνέχεια αυτού του σκεπτικού, τα ποσοστά που προκύπτουν 
από τη μεταβλητή «θέμα», έχουν ιδιαίτερη αξία.  
 
Βάσει των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση που βασίζεται στα 
χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος της χώρας μας και ως κριτήριο 
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χρησιμοποιεί την εκλογική δύναμη των κομμάτων, θεωρείται η  πλέον 
αντικειμενική και ενδείκνυται για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση είναι και η 
επικρατέστερη μεταξύ των μελών της ERGA. Όπως αναφέρεται στην έκθεση 
της που δημοσιεύτηκε το 2018, οι περισσότερες Αρχές (CZ, ES, NL, SI, RS, 
UK)  εφαρμόζουν την αρχή της «αναλογικότητας» (σελ.36). Η προσέγγιση της 
ατζέντας των ΜΜΕ φαίνεται ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, όπως στην εξέταση συγκεκριμένων καταγγελιών.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια σύνοψη των κριτηρίων που 
προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη μέτρηση της πολυφωνίας βάσει 
των δύο προαναφερθεισών προσεγγίσεων, όπως προκύπτει από την 
ανασκόπηση των Hoppman et al. (2011). Ο πίνακας έχει προσαρμοστεί στα 
ελληνικά δεδομένα και έχουν αφαιρεθεί αναφορές που δεν είναι εφαρμόσιμες 
σε αυτά. Για μια αποτελεσματική κωδικοποίηση του περιεχομένου των 
πολιτικών ενημερωτικών εκπομπών προτείνονται οι εξής τρεις μεταβλητές: α) 
«Ορατότητα» (visibility) δηλαδή ποια πολιτικά πρόσωπα ή φορείς 
παρουσιάζονται σε μια είδηση β) «Μεταχείριση» (favorability), δηλαδή με 
ποιον τρόπο παρουσιάζονται τα πολιτικά πρόσωπα ή οι φορείς Γ) «Θέμα» 
(topic), δηλαδή ποιο είναι το βασικό θέμα στο οποίο αναφέρεται η κάθε 
είδηση. Οι μεταβλητές εξηγούνται λεπτομερέστερα στη συνέχεια, για την 
καλύτερη κατανόησή τους. 
 

 Κριτήρια μέτρησης μεταβλητών 
ειδησεογραφικού/ενημερωτικού περιεχομένου 

 Μεταβλητή 
‘Ορατότητα’  

Μεταβλητή 
‘Μεταχείριση και 
κριτική’ 

Μεταβλητή 
‘Κάλυψη 
θεμάτων’ 

Προσέγγιση 
Πολιτικού 
Συστήματος 
(balance 
defined by the 
political 
system) 

-  Ποσοστά 
εκλογικά 
/κοινοβουλευτικά 
- Εφαρμογή 
νομοθεσίας 

Ουδετερότητα Συμβατότητα 
μεταξύ της 
σημασίας των 
θεμάτων για το 
κάθε κόμμα και 
της προβολής 
των απόψεων του 
για το θέμα 

Προσέγγιση 
Ατζέντας των 
ΜΜΕ (balance 
defined by 
media routines) 

- Ποσοστά 
δημοσκοπήσεων 
- Ενεργός δράση 
- Επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
(χαρισματικότητα) 
- Επίπεδο και 
ελκυστικότητα 
εκστρατειών 

- Διαβαθμίσεις 
δημοσκοπήσεων 
- Επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
(χαρισματικότητα) 
- Επίπεδο και 
ελκυστικότητα 
εκστρατειών 

Η συμβατότητα 
μεταξύ της 
σημασίας των 
θεμάτων για το 
κάθε κόμμα και 
της προβολής 
των απόψεών του 
για το θέμα 
εξαρτάται από τη 
σχετικότητα 
(relevance) του 
κόμματος 
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Μεταβλητή «Ορατότητα»: Αυτή η μεταβλητή κωδικοποιείται για τα πέντε 
πρώτα πρόσωπα (κεφαλές) που εμφανίζονται σε μια είδηση. Οι κεφαλές 
μπορούν να είναι άτομα (π.χ. πολιτικά φυσικά πρόσωπα/στελέχη), καθώς και 
οργανισμοί, ομάδες ή ιδρύματα (π.χ. ένα πολιτικό κόμμα). Η μεταβλητή έχει 
τέσσερις κωδικούς: (1) ‘αναφορά’, (2) ‘παράθεση’, (3) ‘εμφάνιση σε 
φωτογραφία και αναφορά ή παράθεση (αλλά όχι ομιλία)’, (4) ‘εμφάνιση κατά 
τη διάρκεια προφορικής δήλωσης ή συνέντευξης’.  
 
Μεταβλητή «Μεταχείριση»: Αυτή η μεταβλητή κωδικοποιείται για τα πέντε 
πρώτα πρόσωπα (κεφαλές) που εμφανίζονται σε μια είδηση και περιλαμβάνει 
τέσσερις κωδικούς: (1) Θετική  (2) Αρνητική (3) Αμφίπλευρη (ambivalent) (4) 
Ουδέτερη. Οι κωδικοί (1) και (2) χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που η 
κάλυψη μιας είδησης έχει σαφή τοποθέτηση υπέρ ή κατά του προβαλλόμενου 
προσώπου. Ο κωδικός (3) χρησιμοποιείται όταν η κάλυψη είναι αρνητική, 
αλλά παρέχεται η δυνατότητα απάντησης και σχολιασμού στο προβαλλόμενο 
πρόσωπο. Πρόκειται για τιμή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναφέρεται στο 
δικαίωμα απάντησης.  Ο κωδικός (4) μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις 
εκείνες που το προβαλλόμενο πρόσωπο θα θεωρούσε την κάλυψη της 
είδησης σε γενικές γραμμές αντικειμενική, χωρίς θετικές ή αρνητικές 
αποχρώσεις. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι κωδικογράφοι χρειάζεται να 
υιοθετούν την οπτική του προβαλλόμενου προσώπου και να αξιολογούν την 
κάλυψη μπαίνοντας στη δική του θέση, όχι σύμφωνα με την υποκειμενική 
τους αντίληψη. 
 
Μεταβλητή «Θέμα»: Κωδικοποιείται το κυρίως θέμα κάθε αναφοράς. Η 
κωδικοποίηση των θεμάτων μπορεί να διαμορφώνεται βάσει των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της επικαιρότητας της χώρας, αλλά είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιείται το ίδιο πρωτόκολλο κωδικογράφησης για την 
ανάλυση του περιεχομένου των ΜΜΕ και για την ανάλυση του επικοινωνιακού 
περιεχομένου των κομμάτων. Ιδέες μπορούν να αντληθούν από το 
Comparative Agendas Project, που έχει καταρτίσει μία αναλυτική λίστα 
θεμάτων της παγκόσμιας επικαιρότητας και ειδησεογραφίας  (βλ. 
https://www.comparativeagendas.info/). 
 
Αυτό το σύστημα κωδικοποίησης δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της μη 
κάλυψης διαφορετικών θεμάτων ή απόψεων. Όταν η μέτρηση βασίζεται στα 
δεδομένα που προέρχονται από τις απόψεις που προβάλλονται, είναι 
προφανές ότι δεν προκύπτουν συμπεράσματα για απόψεις ή δραστηριότητες 
που έχουν παραληφθεί από το ειδησεογραφικό περιεχόμενο. Οι 
συνηθέστερες ερευνητικές προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του 
περίπλοκου ζητήματος έχουν να κάνουν με απομαγνητοφωνήσεις 
κοινοβουλευτικών ομιλιών, εντοπισμό των κυριότερων θεμάτων, απόψεων ή  
φράσεων και στη συνέχεια ανάλυση ενημερωτικού/ειδησεογραφικού 
περιεχομένου βάσει a priori μεταβλητών που βασίζονται στα ευρήματα του 
πρώτου μέρους (Groseclose and Milyo, 2005). Επίσης, τα δελτία τύπου των 
κομμάτων έχουν αποτελέσει σημαντική πηγή δεδομένων σε πολλές έρευνες 
(Helfer and Van Aelst, 2016). Αμφότερες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις 
αφορούν σε έρευνες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και δεν εφαρμόζονται 
σε μεγάλα δείγματα επειδή είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Αυτό είναι ένα 
σημαντικό πρακτικό κώλυμα για τη διαρκή έρευνα, θα μπορούσε όμως να 

https://www.comparativeagendas.info/
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εφαρμόζεται κατά περίπτωση στην εξέταση υποθέσεων, κατόπιν καταγγελίας 
ή αυτεπάγγελτα. Το ΕΣΡ θα μπορούσε να τηρεί αρχείο κοινοποιούμενων 
δελτίων τύπου των κομμάτων προς τα ΜΜΕ και να ανατρέχει σε αυτό, σε 
περιπτώσεις καταγγελιών ή αυτεπάγγελτου ελέγχου. Επιπλέον, θα μπορούσε 
σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνεται επεξεργασία του υλικού για την ανάδειξη 
ενός corpus θεμάτων και φράσεων που συνδέονται με το κάθε κόμμα. 
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι στα δελτία ειδήσεων και στις λοιπές 
ενημερωτικές εκπομπές των Τ/Σ οι αναφορές που προέρχονται από 
κοινωνικά μέσα, όπως το twitter, είναι όλο και πιο συχνές, χρειάζεται να 
ληφθεί υπόψη η πρόταση του ΕΕΠ ΕΚΠΑ (Τσίρμπας κ.α., 2022) για 
αναζήτηση στα κοινωνικά μέσα των συχνότερων τάσεων, με σκοπό τον 
εντοπισμό των άξιων μεταδόσεως γεγονότων.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom, όσο και 
ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί ερευνητές (Walh-Jorgensen et al., 2017), 
αποφασίζουν συχνά σε συνεργασία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς για τα 
θέματα που είναι άξια μεταδόσεως λόγω της περίπλοκης και αμφιλεγόμενης 
διάστασής τους, η οποία απαιτεί τη μετάδοση ενός μεγάλου εύρους απόψεων. 
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι φορείς ΜΜΕ στους 
οποίους απευθύνθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου Πολιτικής 
Πολυφωνίας με παρόμοια ερωτήματα δεν υπήρξαν συνεργάσιμοι και δεν 
συνεισέφεραν απαντήσεις ή απόψεις, οι οποίες θα έθεταν κάποιες βάσεις για 
ένα πιο διαυγές τοπίο. 
 
3.5 . Ισορροπία μεταξύ πολυφωνίας και δημοσιογραφικής ελευθερίας. 
 
Ένα ζήτημα που αναδείχθηκε πολλές φορές κατά την εξέταση της σχετικής 
βιβλιογραφίας είναι η δύσκολη εξίσωση μεταξύ της τήρησης της πολιτικής 
πολυφωνίας και της ελευθερίας της δημοσιογραφικής έκφρασης (The London 
School of Economics and Political Science, 2019; Brogi et al., 2020). Υπό 
αυτή την έννοια, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξέταση ενδεχόμενης καταπάτησης 
της δημοσιογραφικής και συντακτικής ελευθερίας στα πλαίσια τήρησης της 
πολιτικής πολυφωνίας ή, αντιθέτως, της ενδεχόμενης κατάχρησής της εις 
βάρος της πολυφωνίας. Επειδή, όπως επισημαίνεται από τον Gehlbach 
(2010), «Η δημοσιογραφική ελευθερία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο για 
την επίτευξη του σκοπού της όσο το δυνατόν πληρέστερης ενημέρωσης των 
πολιτών ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις» 
(σελ. 1), σε ερευνητικό επίπεδο χρειάζεται συνεκτίμηση αυτών των 
μεταβλητών. Για τη μέτρηση της δημοσιογραφικής ελευθερίας προτείνονται 
δείκτες, οι οποίοι εφαρμόζονται από έγκριτους διεθνείς φορείς όπως το 
Freedom House, το Reporters Sans Frontiers και το Varieties of Democracy 
(Solis and Waggoner, 2020).  
 
Στην αναφορά με την οποία συμμετείχαν οι Reporters Sans Frontiers στη 
δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυφωνία στα ΜΜΕ 
και τη δημοκρατία (2016), επισημαίνεται η σημασία της συντακτικής 
ανεξαρτησίας, η οποία ορίζεται ως εξής: «Η ανεξαρτησία της συντακτικής 
παραγωγής από επιρροές και παρεμβάσεις από εξωγενή συμφέροντα, είτε 
πρόκειται για οικονομικά συμφέροντα (ιδιοκτητών, μετόχων, διαφημιστών), 
πολιτικά συμφέροντα, είτε οποιαδήποτε συμφέροντα που είναι εξωγενή ως 
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προς την παραγωγή ειδήσεων που είναι ελεύθερες συμφερόντων.  Όλο και 
πιο συχνά, οι ειδήσεις παράγονται για να υπηρετήσουν επαγγελματικά 
συμφέροντα ή την πολιτική ατζέντα, όχι για να παράσχουν στους πολίτες 
εργαλεία για τη λήψη πεφωτισμένων και ενημερωμένων αποφάσεων. Τα 
τελευταία χρόνια, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δει εξαγορές από 
επενδυτές όλων των ειδών που επιχειρούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά 
τους μέσω του ελέγχου της κοινής γνώμης. Για αυτόν τον λόγο, κατά την 
οπτική των RSF, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία είναι αλληλοεξαρτώμενες 
έννοιες για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και πρέπει να προωθούνται 
αμφότερες. Η πολυφωνία μπορεί να προάγει τη δημοκρατία μόνο εάν 
εφαρμόζεται σε ένα περιβάλλον που εγγυάται τη συντακτική ανεξαρτησία, 
ειδάλλως η πολυφωνία θα μπορούσε να σημαίνει μια ποικιλία προπαγάνδας ή 
ομιλιών δημοσίων σχέσεων. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία μπορεί να 
ωφελήσει τη δημοκρατία μόνο εάν εκφράζεται μια πραγματική πολυφωνία 
συντακτικών γραμμών. Ειδάλλως, η ανεξαρτησία θα σημαίνει ότι ένας μεγάλος 
αριθμός δημοσιογράφων και ΜΜΕ εκφράζουν την ίδια ανάλυση» (σελ. 2).  
 
Στην αναφορά του London School of Economics and Political Science για την 
κρίση στην πληροφόρηση (2019), αναφέρεται ότι οι σχέσεις των πολιτών με 
τα σύγχρονα ΜΜΕ διακατέχονται από σύγχυση, κυνισμό, κατακερματισμό, 
ανευθυνότητα και απάθεια. Οι πολίτες αμφιβάλλουν όλο και περισσότερο για 
την αλήθεια των ειδήσεων και αποσύρουν συνεχώς την εμπιστοσύνη τους, 
ακόμα και σε έγκριτα ΜΜΕ. Οι δεξαμενές ενημέρωσης του κοινού που 
βασίζονται σε κοινές παραδοχές για κοινωνικά ζητήματα και θα συνέβαλλαν 
στη λήψη σχετικών αποφάσεων, περιορίζονται και οι φορείς των ΜΜΕ δεν 
έχουν αναπτύξει επαρκείς ή σαφείς κώδικες δεοντολογίας με υπευθυνότητα 
και διαφάνεια, με συνέπεια τη μείωση της πίστης των πολιτών στη δημοκρατία 
και την απομάκρυνσή τους από τις κοινωνικές θεσμοθετημένες διαδικασίες.   
 
Στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται και στην αναφορά του Centre for Media 
Pluralism and Media Freedom του European University (Brogi et al., 2020; 
Psychogiopoulou and Kandyla, 2021), δεν υφίσταται ικανοποιητικό καθεστώς 
αυτορρύθμισης των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, «παρατηρείται έλλειψη επαρκών 
μέτρων για να διασφαλίζεται η πολιτική ανεξαρτησία του δημόσιου 
πρακτορείου ειδήσεων ή για την προστασία των ιδιωτικών ΜΜΕ από πολιτικές 
παρεμβάσεις. Η έλλειψη δημόσια διαθέσιμων στοιχείων για τη διανομή 
κονδυλίων για τη διαφήμιση δεν επιτρέπει τον έλεγχο για πιθανή κακή χρήση 
διαφημιστικών χορηγιών ως εργαλείων πολιτικής επιρροής» 
(Psychogiopoulou and Kandyla, 2021, σελ. 17).  Όπως αναφέρεται και στην 
έκθεση του ΕΕΠ ΕΚΠΑ (Τσίρμπας κ.α., 2022), τα ποσοστά εμπιστοσύνης του 
τηλεοπτικού κοινού στα ΜΜΕ είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η αποδεδειγμένη 
έλλειψη εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, αποτελεί αφορμή για προβληματισμό και 
αναθεώρηση διάφορων πρακτικών από τους φορείς τους. Συνεπώς, 
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικών 
μεθόδων έρευνας, ώστε να μην προκύπτει εργαλειοποίηση της συντακτικής 
ανεξαρτησίας, δημοσιογραφικής ελευθερίας και υποκειμενικότητας εις βάρος 
του τηλεοπτικού κοινού, με αποτέλεσμα την περιορισμένη πρόσβαση σε 
χρήσιμη ενημέρωση. 
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Επτά δείκτες του Varieties of Democracy (Pemstein et al., 2021), οι οποίοι 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα συζήτηση, έχουν 
ενσωματωθεί από τους Solis and Waggoner (2020) σε ένα μοντέλο Item 
Response Theory πολυμεταβλητής στατιστικής κατά Bayes, η οποία 
ενδείκνυται για την ανάλυση λανθανουσών μεταβλητών. Με τον όρο 
‘λανθάνουσα’ εννοείται η μεταβλητή που δεν είναι άμεσα μετρήσιμη αλλά 
προκύπτει από τη μέτρηση πολλαπλών άλλων μεταβλητών. Εν προκειμένω, 
για την ανάλυση της δημοσιογραφικής ελευθερίας χρησιμοποιούνται οι εξής 
δείκτες: 1. ‘Κυβερνητική λογοκρισία’, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μορφές 
έμμεσης λογοκρισίας όπως βασιζόμενη σε πολιτικά κίνητρα οικονομική και 
κρατική βοήθεια σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ ή περιορισμούς στην 
αδειοδότηση και στη φορολόγηση 2. ‘Κριτικά ΜΜΕ’: Αυτός ο δείκτης εξετάζει 
τον βαθμό στον οποίο μεγάλα ΜΜΕ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. 3. 
‘Οπτικές των ΜΜΕ’: Πρόκειται για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο μεγάλοι 
εκδοτικοί και ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν ένα μεγάλο εύρος 
διαφορετικών απόψεων. 4. ‘Παρενόχληση δημοσιογράφων’: Αναφέρεται στη 
συχνότητα παρενοχλήσεων προερχόμενων από κυβερνητικές ή άλλες πηγές 
εξουσίας. 5. ‘Αυτολογοκρισία των ΜΜΕ’: Ο δείκτης αυτός μετρά τον βαθμό 
αυτορρύθμισης των ΜΜΕ  6. ‘Μεροληψία των ΜΜΕ’. 7. ‘Διαφθορά των ΜΜΕ’: 
Διεφθαρμένοι θεωρούνται οι δημοσιογράφοι, εκδότες και ραδιοτηλεοπτικοί 
σταθμοί εάν αλλάζουν το περιεχόμενο των ειδήσεων έναντι αμοιβής. Ιδίως οι 
τρεις τελευταίοι δείκτες είναι χρήσιμοι για την εξέταση του πλαισίου 
αυτορρύθμισης κάθε χώρας. Θα είχε ενδιαφέρον η αναζήτηση τρόπων 
ενσωμάτωσης ορισμένων από τους προαναφερθέντες δείκτες σε νέα σχέδια 
έρευνας.  
 
Στην παρούσα ενότητα αναδείχθηκαν η πολυπλοκότητα της έννοιας της 
πολιτικής πολυφωνίας και οι υψηλές απαιτήσεις που προκύπτουν για ένα 
επαρκές σχέδιο έρευνας, στα πλαίσια του οποίου θα συνυπολογίζονται 
πολλαπλά αλληλένδετα στοιχεία, από τα οποία εξαρτάται η ικανοποιητική 
ενημέρωση των πολιτών και διευκολύνεται η ανάπτυξη της κρίσης τους και η 
λήψη ορθών αποφάσεων. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι σκέψεις που 
διατυπώθηκαν δύνανται να αξιοποιηθούν όχι απαραίτητα για τον εμπλουτισμό 
της ήδη υφιστάμενης διαρκούς έρευνας πολιτικής πολυφωνίας του ΕΣΡ, 
καθώς θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες έρευνες μικρότερης 
κλίμακας και τα αποτελέσματά τους να συνεκτιμώνται κατά την εξέταση 
συγκεκριμένων καταγγελιών.  
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5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός των κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ για τον εντοπισμό και την επιλογή των άξιων 
μεταδόσεως ειδήσεων, ώστε να γίνει αντιληπτό με ποιο τρόπο και ποια 
μεθοδολογία επιλέγονται οι μεγάλης ειδησεογραφικής αξίας πολιτικές ειδήσεις 
σύμφωνα με τα κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, τα οποία το 
ΕΣΡ, δυνάμει της νομολογίας του ΣτΕ, καλείται να εφαρμόσει, προκειμένου να 
διαπιστώσει την ύπαρξη άξιων μεταδόσεως απόψεων και δραστηριοτήτων 
των πολιτικών κομμάτων που δεν προβλήθηκαν από τους σταθμούς.  
 
5.1. Κριτήρια των άξιων μεταδόσεων ειδήσεων 
 
Η θεωρία και η έρευνα σε σχέση με τα κριτήρια των άξιων μεταδόσεως 
ειδήσεων ή αλλιώς με τον καθορισμό της θεματολογίας των Μέσων (agenda-
setting), ξεκινάει παραδοσιακά τη δεκαετία του 1970 με το άρθρο των M. 
McCombs και D. Shaw, όπου υποστηρίζουν τη θέση ότι «τα ΜΜΕ καθορίζουν 
τη θεματολογία» (“the media set the agenda”2). Παρόλα αυτά, η ιδέα του 
“agenda-setting” είχε ήδη διατυπωθεί στις αρχές του εικοστού αιώνα (το 1922) 
από τον Αμερικάνο κλασικό της δημόσιας επικοινωνίας W. Lippmann3, 
σύμφωνα με τον οποίο: « (ο τύπος) είναι σαν τη δέσμη ενός προβολέα που 
κινείται ολόγυρα ακατάπαυστα, φέρνοντας το ένα επεισόδιο μετά το άλλο έξω 
από το σκοτάδι στην κοινή θέα». Πρόκειται για την επισήμανση της δυναμικής 
ανάδυσης των θεμάτων από τα ΜΜΕ και της σημασίας που μπορεί να έχει η 
διαδικασία αυτή για το κοινό. 
 
Σε συνέχεια της προαναφερθείσας υπόθεσης, ο B.C. Cohen4 διατύπωσε την 
περίφημη ρήση του σχετικά με το ότι τα ΜΜΕ δεν καθορίζουν τι ακριβώς να 
σκεφθούμε και να πράξουμε, το ακριβές δηλαδή περιεχόμενο των σκέψεων 
μας, αλλά περί τίνος να σκεφθούμε, δηλαδή σε ποια θέματα να στρέψουμε 
την προσοχή μας. Η υπόθεση αυτή αφορά επομένως την σχέση ανάμεσα 
στην έμφαση που τα ΜΜΕ δίνουν σε ορισμένα θέματα και στις απόψεις του 
κοινού περί του τι αξίζει να προσεχθεί και τι όχι. Αναμφισβήτητα, ισχύει και η 
αντίστροφη επίδραση της θεματολογίας των μέσων, όταν δηλαδή η απουσία 
ορισμένων θεμάτων στα Μέσα επιφέρει αντίστοιχη άγνοια στο κοινό. 
 
Περαιτέρω, αναφορικά με τη διαδικασία καθορισμού της θεματολογίας των 
Μέσων, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους J.W. Dearing και E.M. 
Rogers, πρόκειται για μια διαδικασία διάδρασης ανάμεσα σε τρεις 
θεματολογίες: τη θεματολογία των ΜΜΕ (media agenda), την δημόσια 
θεματολογία (public agenda) και την πολιτική θεματολογία (policy agenda)5. 

 
2 Βλ. Άρθρο των Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw, “The Agenda-Setting Function of 
Mass Media” στο: The Public Opinion Quarterly, τομ. 36, No. 2, Oxford University Press, 
1972, σελ.176-187. 
3 Βλ. Lippmann W., Κοινή γνώμη, Αθήνα: εκδ. Κάλβος, 1988, σελ. 322. 
4 Βλ. Cohen, B.C., The press and foreign policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1963, σελ. 13. 
5 Βλ. Dearing, J.W., & Rogers, E.M., Ορίζοντας τα θέματα. Τα ΜΜΕ, οι πολιτικοί και το κοινό. 
Αθήνα: Παπαζήσης, 2005. 
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Οι διαδράσεις μεταξύ των τριών αυτών θεματολογιών δύνανται να οδηγήσουν 
σε ποικίλες δυναμικές ακόμα και ανταγωνισμό ανάμεσα στα ΜΜΕ, το κοινό 
και τις πολιτικές ελίτ προκειμένου να έρθουν στη δημοσιότητα ορισμένα μόνο 
θέματα εις βάρος κάποιων άλλων. Κατά τους Dearing και Rogers η 
«θεματολογία των ΜΜΕ είναι πολύ ισχυρή στις επιδράσεις της, καθώς 
δρομολογεί τη διαδικασία του agenda-setting, καταφέρνοντας να εγγράψει ένα 
πρόβλημα στην ατζέντα του κοινού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
αλλαγή των δημόσιων πολιτικών6». 
 
Αναφορικά με την παραπάνω παραδοχή, πρέπει να τονιστεί ότι ενώ τα ΜΜΕ 
παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της θεματολογίας, αυτή 
δεν είναι ενιαία. Ενώ τα ΜΜΕ συναινούν σε ορισμένα θέματα, συχνά 
διαφοροποιούνται ως προς τις επιλογές των θεμάτων και την ιεράρχησή τους. 
Με άλλα λόγια, τα επιμέρους κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδικά 
κ.λπ. υιοθετούν συχνά διαφορετικές προτεραιότητες προκειμένου να 
προβάλουν την ειδησεογραφική τους ύλη. Κυριολεκτικά, δεν υπάρχει μια αλλά 
πολλές ημερήσιες διατάξεις των Μέσων που διασταυρώνονται ή και 
επικαλύπτονται7. 
 
Σημαντικό ρόλο στην παραπάνω διαδικασία παίζουν οι «πυλωροί» («gate-
keepers») και οι επιλογές στις οποίες προβαίνουν κατά τη διαμόρφωση της 
θεματολογίας των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος πυλωρός (gatekeeping) 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως για να περιγράψει τη διαδικασία μέσω της οποίας 
γίνονται οι επιλογές και παίρνονται οι αποφάσεις για το αν θα «περάσει» ή όχι 
μια συγκεκριμένη είδηση διαμέσου των «πυλών» ενός ειδησεογραφικού 
οργανισμού8. Επομένως η λειτουργία του πυλωρού συνδέεται με τα κριτήρια 
που επηρεάζουν την αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάποια γεγονότα 
θεωρείται ότι έχουν ειδησεογραφική αξία ή όχι. 
 
Σε σχέση με τα εν λόγω αξιολογικά κριτήρια επιλογής των ειδήσεων, οι 
συγγραφείς J. Galtung & M.H. Ruge9 και D. McQuail & S. Windahl10 
αναφέρουν ορισμένους παράγοντες που ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στο αν ένα 
γεγονός-είδηση θα επισημαινόταν από τα ΜΜΕ και τελικά θα μεταδιδόταν από 
αυτά: 
 
1. Η επικαιρότητα και η ιδιότητα του έγκαιρου. Αναμφισβήτητα, ο χρόνος 

ασκεί τεράστια επίδραση στην επιλογή. Η σημασία της «πρωτιάς» ή της 
«αποκλειστικής είδησης» είναι συχνά μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο 
παράγοντα κατά τη λήψη της απόφασης για το αν θα επιλεχθεί και θα 
δημοσιευθεί μια είδηση. 

 
6 Βλ. Dearing, J.W., & Rogers, E.M., 2005, όπ.π., σελ.89) 
7 Βλ. McQuail, D & Windahl S., Μοντέλα επικοινωνίας: Για τη μελέτη των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, Αθήνα: Καστανιώτης, 1991, σελ. 115-6. Σύμφωνα με του συγγραφείς, συχνά 
μπορεί να υπάρξει ακόμα και επιβολή της θεματολογίας ενός μέσου ελίτ στα υπόλοιπα. Για 
παράδειγμα, η ειδησεογραφία μιας έγκριτης εφημερίδας μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο 
άλλων έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων, σελ. 328. 
8 Βλ. McQuail, D., Εισαγωγή στη θεωρία της μαζικής επικοινωνίας, Αθήνα: Καστανιώτης, 
2003, σελ. 328. 
9 Galtung, J., & Ruge, M.H. «The Structure of Foreign News». Journal of Peace Research, 
τομ. 2, No 1, 1965, σελ. 64-91. 
10 McQuail, D., & Windahl S., όπ. π. 
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2. Η χρονική εξέλιξη ενός γεγονότος. Γεγονότα που εξελίσσονται πολύ 
αργά, αν και σημαντικά, δεν αναδεικνύονται σε ειδήσεις. Όσο πιο όμοια 
είναι η συχνότητα των γεγονότων με τη συχνότητα των ειδήσεων, τόσο πιο 
πιθανό είναι να καταγραφούν ως γεγονότα από αυτά τα μέσα ειδήσεων. 
Για παράδειγμα, ένα έγκλημα έχει σύντομο χρόνο εξέλιξης και ως γεγονός 
μπορεί να λάβει χώρα στη δημοσίευση μεταξύ δύο διαδοχικών θεμάτων 
στην ημέρα.  

3. Η αξία έντασης ή αξία κλιμάκωσης. Επιλέγονται γεγονότα που έχουν 
μεγάλη κλίμακα και ένταση. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο βίαιο είναι ένα 
έγκλημα, τόσο μεγαλύτερο «πρωτοσέλιδο» θα κάνει.  

4. Η καθαρότητα ή η έλλειψη αμφισημίας. Η μη σαφήνεια ενός γεγονότος 
είναι αντίστοιχη της μη προβολής του από τα ΜΜΕ. Η καθαρότητα 
αναφέρεται στο μονοδιάστατο του γεγονότος, στο ότι δηλαδή υπάρχει ένα 
νόημα ή ένας περιορισμένος αριθμός νοημάτων.  

5. Η γεωγραφική εγγύτητα. Όσο πιο κοντά στην πόλη, περιοχή ή χώρα του 
«κοινού-στόχος» είναι ο τόπος καταγραφής των ειδησεογραφικών 
γεγονότων, τόσο πιθανότερο είναι να δοθεί προσοχή. Ωστόσο, η εγγύτητα 
μπορεί να επισκιαστεί ως κρίσιμος παράγοντας από άλλες καταστάσεις, 
όπως η ισχύς ή ο εγγενής χαρακτήρας των γεγονότων (π.χ. ευρεία 
κλίμακα και αρνητικότητα). 

6. Η πολιτισμική εγγύτητα ή σημασία. Η συνάφεια ενός γεγονότος με την 
κουλτούρα του κοινού στο οποίο απευθύνεται.  

7. Η ομοφωνία. Ένα γεγονός που εκπληρώνει ορισμένες προσδοκίες και 
συμμορφώνεται με κάποια στερεότυπα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια 
παγιωμένη αντίληψη από την πλευρά των διευθυντών ειδήσεων σχετικά 
με το τι είναι πιθανό να ενδιαφέρει το κοινό, καθώς και μια αξιοσημείωτη 
συναίνεση στο εσωτερικό των ίδιων κοινωνικο-πολιτιστικών δομών11.  

8. Το απροσδόκητο. Το μη σύνηθες του γεγονότος. Τα γεγονότα θα πρέπει 
να είναι απροσδόκητα ή σπάνια ή, ακόμα προτιμότερο, και τα δύο 
προκειμένου να αναγνωριστούν ως καλά νέα.  

9. Η συνέχεια. Να βρίσκονται ήδη στην επικαιρότητα και να είναι συνεπή με 
προηγούμενες εικόνες και προσδοκίες.  

10. Η σύνθεση. Η τοποθέτηση ενός γεγονότος σε σχέση με τη συνάφεια που 
παρουσιάζει με άλλα γεγονότα του δελτίου ειδήσεων ή του πρωτοσέλιδου 
της εφημερίδας.  

 
Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή 
των ειδήσεων, κάποια ακόμα ενδεικτικά κριτήρια επιλογής τους είναι12: 

i. Προσωπικά, όπως π.χ. η κλίση του δημοσιογράφου σε συγκεκριμένα 
θέματα, η προσωπική συμμετοχή του, η ιδεολογική του τοποθέτηση). 

ii. Δημοσιογραφικά βάσει δημοσιογραφικών αξιών που μπορεί να 
διαφέρουν ανά δημοσιογραφικό οργανισμό (π.χ. σπουδαιότητα 
πληροφορίας, πόσο «πουλάει» το θέμα κ.λπ.). 

iii. Οργανωσιακά: ο τρόπος λειτουργίας του δημοσιογραφικού 
οργανισμού, η ρουτίνα, ο διαθέσιμος χρόνος για έρευνα, η ιδεολογική 

 
11 Hetheringhton, A., News, Newspapers and Television, London: Macmillan, 1985. 
12 Βλ. Kostarella, I., Theodosiadou, S., Tsantopoulos, G., The Coverage of Environmental 
Issues by the Greek Media from the Editor’s Perspective, 1st Global Virtual Conference: 
Ecology Section, April 8-12, 2013. 
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κατεύθυνση, η ειδίκευση ή μη σε συγκεκριμένο είδος ειδήσεων, οι 
έξωθεν πιέσεις και η ικανοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων. 

iv. Κοινωνικά: πόσο επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων, πόσους 
ενδιαφέρει κ.λπ.. 

v. Θεσμικά: κατά πόσο κάποιο θέμα αφορά κυρίαρχους θεσμούς 
κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως κράτος, κυβέρνηση, 
πολιτικές παρατάξεις, ζητήματα διεθνών σχέσεων κ.λπ.. Ως προς τον 
τελευταίο αυτό παράγοντα, πολλοί συγγραφείς συναινούν στο ότι οι 
ειδήσεις είναι επικεντρωμένες στις ελίτ, είτε πρόκειται για 
προσωπικότητες, είτε για θεσμούς. Με άλλα λόγια, μερικοί άνθρωποι 
και θεσμοί συγκεντρώνουν περισσότερο την προσοχή και έχουν 
προνομιακή πρόσβαση στα ΜΜΕ. Είναι γεγονός βέβαια ότι οι 
δημοσιογράφοι έχουν τις πηγές της δικής τους προτίμησης και έχουν 
σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες μέσω θεσμικών μέσων – 
συνεντεύξεις τύπου, δημόσιες σχέσεις κλπ. Επίσης, οι κυβερνητικές 
πηγές έχουν μια προνομιακή, καθημερινή πρόσβαση στα ΜΜΕ καθώς 
αποτελούν «σίγουρους τόπους» παραγωγής ειδήσεων μέσω των 
δελτίων τύπου, των briefings, αλλά και των ποικίλων δηλώσεων των 
κυβερνητικών εκπροσώπων13.  

 
Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό κατά την επιλογή των ειδήσεων, κατά τον 
Bennett, είναι ότι τα ΜΜΕ τείνουν να αγνοούν τα μεγάλα κοινωνικά, 
οικονομικά ή πολιτικά θέματα προς όφελος γεγονότων που επικεντρώνουν σε 
πρόσωπα (τραγωδίες κτλ.)14. Επίσης, ένα βασικό γνώρισμα των ειδήσεων 
είναι η αρνητικότητά τους, η οποία συνενώνει πολλά επιμέρους στοιχεία: 
ικανοποιεί το κριτήριο του χρόνου, δεν επιδέχεται αντιτιθέμενες ερμηνείες και 
διαθέτει το στοιχείο του απροσδόκητου σε σχέση με τα άλλα γεγονότα. 
 
Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ο σημαντικός ρόλος της ανάδειξης ενός 
ισχυρού ενημερωτικού πόλου, του διαδικτύου, και η επίδραση που μπορεί να 
επιφέρει στον καθορισμό της θεματολογίας των Μέσων. Πιο συγκεκριμένα, το 
διαδίκτυο χάρη στην άρση χωρικών και χρονικών περιορισμών παρέχει, 
μεταξύ άλλων, μια πληθώρα πηγών ειδήσεων, αμεσότητα με το κοινό, 
δυνατότητα παραγωγής και διανομής ειδήσεων με οποιαδήποτε μορφή 
(ακουστική, οπτικοακουστική, «γραπτή») από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο 
του κόσμου, καθώς και δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης πληροφοριών. Οι 
δυνατότητες αυτές που παρέχει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες 
συντελούν στη μεταπήδηση από ένα μοντέλο επικοινωνίας ιεραρχικό και 
καθετοποιημένο, όπου οι δημοσιογραφικοί περιορισμοί είναι ποικίλοι και 
συχνά περιορίζουν το εύρος και την ποικιλία πρόσβασης σε πηγές, σε ένα 

 
13 Οι κυβερνητικές αποφάσεις ενδιαφέρουν ευρύτατα τμήματα του πληθυσμού και επομένως 
θεωρούνται σημαντικές για την πλειονότητα των πολιτών : η κυβέρνηση αποφασίζει και, 
επομένως, οι κυβερνητικές πηγές έχουν συχνά «σημαντικά πράγματα να δηλώσουν», ενώ 
θεωρούνται «αντικειμενικές» πηγές και άρα συμβατές με τη δημοσιογραφική δεοντολογία. 
Όπως έχει άλλωστε υπογραμμίσει ο Bennett: «σε έναν αξιοσημείωτο βαθμό, η ψευδαίσθηση 
της αντικειμενικότητας των ειδήσεων συντηρείται από την περιορισμένη εμβέλεια των 
απόψεων που γίνονται δεκτές στο χώρο των ειδήσεων και από τη μεγάλη εμπιστοσύνη στις 
επίσημες απόψεις για να επικυρωθούν αυτές ως αξιόπιστες και έγκυρες». Βλ. Bennett, L.Ο. 
Ειδήσεις. Η πολιτική των ψευδαισθήσεων. Αθήνα: Δρομέας, 1999. 
14 Βλ. Bennett, W.L. News: The politics of illusion. New York: Longman, 2003, σελ. 75-76. 
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μοντέλο περισσότερο εξισωτικό και οριζόντιο, όπου το κοινό είναι 
περισσότερο σύνθετο, ενεργό και ποικίλο. 
 
Συνάγεται, επομένως, ότι η εποχή κατά την οποία οι δημοσιογράφοι είχαν το 
αποκλειστικό προνόμιο να επιλέγουν και να δημοσιεύουν ειδήσεις παρήλθε 
και η διαδικασία του πυλωρού βρίσκεται σε μετάβαση15. Η δυνατότητα του 
κοινού για αλληλεπίδραση μεταβάλλει επίσης τις σχέσεις μεταξύ 
δημοσιογράφων και κοινού16. Ωστόσο, η απώλεια του ελέγχου της διαδικασίας 
του πυλωρού για τους δημοσιογράφους είναι δυνητική, καθώς οι αναρτήσεις 
των πολιτών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο δεν 
αφορούν πάντα την πρωτογενή ενημέρωση, ενώ οι διαδικασίες του 
δημοσιογραφικού ελέγχου εξακολουθούν να ορίζουν τη λειτουργία των ΜΜΕ, 
παραδοσιακών και νέων. 
 
Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην περίπτωση των ΜΜΕ στην Ελλάδα, 
διαπιστώνεται ότι, λόγω πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που 
εκτυλίχθηκαν τα τελευταία χρόνια, έχει επικρατήσει η εμπορευματική 
προσέγγιση, με την σημαντική κυριαρχία των διαφημιστών στις στοχεύσεις για 
τηλεθέαση σε ηλικιακά κοινά 15-44, κάτι που οδηγεί στην κυριαρχία της 
ενημερω-διασκέδασης (infotainment) και στην μείωση της ουσιώδους 
πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τους Α.Μ. Παναγόπουλο και 
Ν. Παναγιώτου, οι διευθυντές ειδήσεων – «πυλωροί», επιδιώκοντας υψηλή 
τηλεθέαση, αλλάζουν την ιεράρχηση των θεμάτων στα δελτία και την ώρα 
μετάδοσης ανάλογα με τις επιλογές θεμάτων που κάνουν οι ανταγωνιστές17.  
 
Επιπλέον, εκτός από τα αξιολογικά κριτήρια μεταδόσεως των ειδήσεων, 
σημαντικό ρόλο για τις επιλογές και την ιεράρχησή τους παίζει η γραμματική 
του μέσου, δηλαδή η εντυπωσιακή εικόνα και ο ήχος. Οι περισσότεροι 
διευθυντές ειδήσεων φαίνεται να συμφωνούν ότι η εικόνα παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση και την ιεράρχηση της θεματολογίας18. Ακόμα κι αν μια 
είδηση δεν έχει «ισχυρή» εικόνα, ικανή να διατηρήσει το ενδιαφέρον και την 
προσοχή του κοινού, τότε θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω τεχνικών 

 
15 Βλ. Shoemaker, P. & Vos., T. P., Gatekeeping Theory. New York: Routledge, 2009 και 
Ηeinderyckx, F., Gatekeeping theory redux, στο T.P. Vos και F. Heinderyckx, Gatekeeping in 
Transition, New York: Routledge, 2015, σελ. 281-297. 
16 Βλ. Σιάπερα, Ε. και Δημητρακοπούλου, Δ.(2012). Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία: 
Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Μορφές, στο: Ζητήματα Επικοινωνίας, τ.14-15, 2012, σελ. 
30- 46. 
17 Μετά από έρευνά που περιλαμβάνει συνεντεύξεις διευθυντών ειδήσεων στους ελληνικούς 
ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας (ALPHA, ANT1, MAKEΔΟΝΙΑ, MEGA, SKΑΙ, STAR), 
οι Α.Μ. Παναγόπουλος και Ν. Παναγιώτου εισάγουν την έννοια του «ανταγωνισμού της 
ζωντανής μετάδοσης» (on air antagonism). Αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι διευθυντές 
ειδήσεων μεταβάλλουν την ιεράρχηση και την κατάταξη της θεματολογίας, που οι ίδιοι έχουν 
διαμορφώσει για το δελτίο του σταθμού τους, παρακολουθώντας την ροή των υπόλοιπων 
δελτίων ειδήσεων. Έτσι, επιχειρώντας να μαντέψουν τις επιλογές του τηλεθεατή, εάν 
παραμένει σε ένα σταθμό ή μετακινείται μεταξύ τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων, καθορίζουν 
και την ροή του δελτίου ειδήσεων. Η εξέλιξη αυτή είναι και αποτέλεσμα του ρόλου που 
παίζουν οι μετρήσεις στην διαμόρφωση των αποφάσεων των διευθυντών για το περιεχόμενο 
των δελτίων ειδήσεων. Βλ. Παναγόπουλος Α. Μ., Παναγιώτου Ν., Διαμορφώνοντας την 
είδηση: στρατηγικές και ιεραρχήσεις στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών εθνικής εμβέλειας, στο: Βασίλης Βαμβακάς, Γρηγόρης Πασχαλίδης (Επιμέλεια), 50 
χρόνια ελληνική τηλεόραση: Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Επίκεντρο, 2018. 
18 Βλ. Παναγόπουλος Α. Μ., Παναγιώτου Ν. (2018), οπ. π.. 



56 

οπτικοποίησης, όπως είναι, για παράδειγμα, τα γραφήματα, τα οπτικά εφέ, οι 
μουσικές και ηχητικές παρεμβάσεις. Επιβεβαιώνεται, έτσι, το γεγονός ότι ο 
στόχος για αύξηση της τηλεθέασης και η εμπορευματοποίηση έχουν οδηγήσει 
σε αποφάσεις, για τη θεματολογία στα δελτία ειδήσεων, με ενημερω-
διασκεδαστικό επίκεντρο, καθώς ορισμένα σημαντικά γεγονότα δεν 
επιλέγονται καθόλου ή επιλέγονται, αλλά μεταδίδονται ανεπαρκώς. 
Ταυτόχρονα, επουσιώδεις ειδήσεις που αφορούν δημόσια πρόσωπα από τον 
χώρο της «showbiz» επιλέγονται σταθερά και σε καθημερινή βάση με στόχο 
την αύξηση τη τηλεθέασης.  
 
Εν κατακλείδι, στις ειδήσεις η επιλογή των θεμάτων είναι ένας κρίσιμος 
παράγοντας (συνήθως εξαιτίας αυτών που δεν επιλέγονται) και έχει να κάνει 
με μια πληθώρα κριτηρίων. Οι αποφάσεις κατά την επιλογή των ειδήσεων 
έχουν αναμφισβήτητα έναν υποκειμενικό χαρακτήρα και συχνά επηρεάζονται 
έντονα από συνήθειες, στερεότυπα και τυποποιημένες κρίσεις και 
αξιολογήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ειδησεογραφικών οργανισμών. 
Στην Ελλάδα φαίνεται ότι τα κριτήρια επιλογής ειδήσεων έχουν έναν έντονο 
χαρακτήρα ενημερω-διασκέδασης, καθώς φροντίζουν να περιλαμβάνουν ένα 
μείγμα μεταξύ των «σοβαρών» θεμάτων που αφορούν στην επικαιρότητα 
(πολιτικά, οικονομικά, αστυνομικά κ.λπ.) και περισσότερο ανάλαφρων 
θεμάτων όπως καλλιτεχνικά, ειδήσεις από το διαδίκτυο (π.χ. viral βίντεο από 
το YouTube) αλλά και θέματα από διάσημα πρόσωπα της «showbiz». Σε κάθε 
περίπτωση, η εμπορευματική λογική κατά την επιλογή των ειδήσεων δεν έχει 
να κάνει μόνο με την ελληνική πραγματικότητα αλλά αποτελεί μια ευρύτερη 
ευρωπαϊκή και διεθνή τάση, γεγονός που διαφαίνεται ότι θα κυριαρχήσει και 
μελλοντικά στο πλαίσιο της λειτουργίας των ειδησεογραφικών οργανισμών. 
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6. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της Επιτροπής έγινε μελέτη του ισχύοντος 
ρυθμιστικού πλαισίου περί εξασφάλισης της πολιτικής πολυφωνίας, έξι (6) 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  και μελών της ERGA 
(Ιρλανδίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Ισπανίας) και της 
Μεγάλης Βρετανίας. Ειδικότερα, ερευνήθηκαν οι ισχύοντες κανόνες, η 
ερμηνεία αυτών, ο τρόπος εφαρμογής τους από τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές 
Αρχές (εφεξής ΡΑ) και ο διενεργούμενος έλεγχος τήρησής τους. Στη συνέχεια, 
παρατίθενται οι ισχύοντες κανόνες δικαίου, ορισμένες αποφάσεις των ΡΑ, των 
εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε σχέση με ζητήματα τήρησης της πολυφωνικής και 
αντικειμενικής ενημέρωσης, κυρίως σε μη εκλογικές περιόδους. Επιχειρείται 
μία εννοιολογική και ερμηνευτική προσέγγιση των όρων αντικειμενικότητα, 
πολυφωνία και αμεροληψία και μία καταγραφή του τρόπου εφαρμογής των 
ανωτέρω κανόνων. Επίσης, παρατίθενται τα αποτελέσματα δύο μελετών για 
τη δίκαιη και αμερόληπτη παρουσίαση ειδήσεων και τους δείκτες για την 
πολυφωνία στα Μέσα. Επιπρόσθετα, παρατίθενται οι ισχύουσες στην Ελλάδα 
διατάξεις περί τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας και η κρατούσα θεωρία, 
ενώ γίνεται αναφορά σε σχετικές αποφάσεις του ΕΣΡ και συνοπτική 
παρουσίαση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο 
προέβη, κατά μεγάλο ποσοστό, στην ακύρωσή τους λόγω ανεπαρκούς 
αιτιολογίας. 
 
 
6.1. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αποφάσεις Ραδιοτηλεοπτικών 

Αρχών και δικαστηρίων χωρών μελών της ΕΕ και του ΕΔΔΑ 
 
6.1.1. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 
1. Το άρθρο 42 παρ. 2 του Νόμου για τη Ραδιοτηλεόραση του 2009 της 
Ιρλανδίας ορίζει: «Οι Κώδικες Ραδιοτηλεόρασης θα προβλέπουν ότι: α) η 
μετάδοση και η παρουσίαση όλων των ειδήσεων από ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς πρέπει να γίνεται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς 
καμία έκφραση των προσωπικών απόψεων του φορέα, β) ο χειρισμός από 
τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ζητημάτων της τρέχουσας επικαιρότητας, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων είτε δημόσιας αντιπαράθεσης ή ζητημάτων 
τρέχοντος δημοσίου διαλόγου πρέπει να είναι δίκαιος ως προς όλα τα 
συμφέροντα που αφορούν τα ζητήματα αυτά και το μεταδιδόμενο ζήτημα 
πρέπει να παρουσιάζεται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς καμία 
έκφραση των προσωπικών απόψεων του φορέα ... ε) ο ραδιοτηλεοπτικός 
φορέας δεν πρέπει, στην κατανομή του χρόνου μετάδοσης εκπομπών 
πολιτικών κομμάτων, να δίνει «άδικη προτίμηση σε οποιοδήποτε πολιτικό 
κόμμα». 
 
Η Ραδιοτηλεοπτική Αρχή της Ιρλανδίας (Broadcasting Authority of Ireland - 
ΒΑΙ) είναι αρμόδια για τον έλεγχο της αντικειμενικής και αμερόληπτης 
παρουσίασης των ζητημάτων επικαιρότητας. Ο κανόνας της δίκαιης 
παρουσίασης («fairness») δεν απαιτεί απαραίτητα την παρουσίαση όλων των 
πιθανών απόψεων για ένα θέμα ή την απόδοση ίσου χρόνου προβολής. 
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Απαιτείται δίκαιη, ανάλογη κάλυψη θεμάτων δημόσιας αντιπαράθεσης ή 
τρέχοντος δημοσίου διαλόγου. 
 
Ως αντικειμενικότητα και αμεροληψία νοείται η παρουσίαση ειδήσεων και 
θεμάτων επικαιρότητας με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και ανεπηρέαστο τρόπο. 
Πρέπει η παραγωγή, η αναφορά, η θέση ερωτήσεων να γίνονται με αξιόπιστο, 
υπεύθυνο και συντακτικά ανεξάρτητο τρόπο. Η ακρίβεια έχει προτεραιότητα 
έναντι της ταχύτητας μετάδοσης της είδησης. Απαιτείται δίκαιη, έγκαιρη και 
κατάλληλη αποκατάσταση ανακριβών ειδήσεων. Επίσης, απαιτείται 
λεπτομερής έλεγχος των ειδήσεων. 
 
Σε περίπτωση άρνησης προσώπου να συμμετέχει σε μία εκπομπή, ο 
παρουσιαστής της οφείλει να παρουσιάζει τις απόψεις του προσώπου αυτού 
με όσο το δυνατόν δίκαιο τρόπο. Ο παρουσιαστής οφείλει να μεριμνά ώστε: το 
κοινό να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα απόψεων για συγκεκριμένο θέμα, 
να διευκολύνει την έκφραση απόψεων συμμετεχόντων και να θέτει σ’ αυτούς 
ακόμα και έντονες ερωτήσεις, να παρουσιάζει τη γνώμη των προσώπων που 
δεν μπόρεσαν ή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. 
 
2. Στον Κώδικα Δίκαιης Παρουσίασης, Αντικειμενικότητας και Αμεροληψίας 
στις Ειδήσεις και στα Ζητήματα Επικαιρότητας και στις σχετικές Οδηγίες που 
έχει εκδώσει το ΒΑΙ προβλέπονται τα εξής: 
 
Ο Κώδικας, πέρα από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και τα προγράμματα 
επικαιρότητας, εφαρμόζεται και σε προγράμματα ελαφράς ψυχαγωγίας, 
μαγκαζίνο ή μουσικά προγράμματα με περιεχόμενο επικαιρότητας. (σ. 11).  
Κάθε ραδιοτηλεοπτικός σταθμός έχει συντακτική ελευθερία να επιλέγει τα 
ζητήματα που  θα καλύψει στο πλαίσιο μετάδοσης ειδήσεων και θεμάτων της 
επικαιρότητας και τους συμμετέχοντες σε μία εκπομπή. Το ΒΑΙ δεν μπορεί, 
ούτε πρέπει να αποφασίζει ή να απαιτεί από τους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς να καλύψουν ένα θέμα ειδησεογραφικό ή επικαιρότητας. Σύμφωνα 
με τον Κώδικα μία απόφαση μη κάλυψης συγκεκριμένων γεγονότων ή είδησης 
δεν αποτελεί de facto απόδειξη έλλειψης «fairness», αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας εκ μέρους του σταθμού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα 
ζητήματα δημόσιας αντιπαράθεσης ή τρέχοντος δημοσίου διαλόγου (κατά τη 
μετάδοση των οποίων απαιτείται ακρίβεια), λόγω της μεγάλης επιρροής που 
ασκούν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. (σ. 9). 
Κριτήριο τήρησης της δίκαιης, ουδέτερης και αμερόληπτης παρουσίασης 
αποτελεί το περιεχόμενο μίας εκπομπής στο σύνολό της, 
συμπεριλαμβανομένης της στάσης και των τοποθετήσεων του παρουσιαστή 
και των ακροατών/θεατών, καθώς και των λοιπών αναφορών και 
πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα. Το ΒΑΙ απέρριψε καταγγελίες 
που στηρίζονταν μόνο στο ότι τα άτομα που συμμετείχαν σε ένα πάνελ δεν 
εξασφάλιζαν τους ανωτέρω κανόνες. (σ. 15) 
 
3. Στις Οδηγίες που έχει εκδώσει το ΒΑΙ για τα δημοψηφίσματα προβλέπονται 
τα εξής:  
 
Η δίκαιη, αντικειμενική και αμερόληπτη παρουσίαση επιτυγχάνεται με ποικιλία 
μέσων όπως: επιλογή συμμετεχόντων σε εκπομπές, κατανομή χρόνου, θέμα 
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συζήτησης, δομή προγράμματος, χειρισμός θέματος από παρουσιαστές, 
σύνθεση κοινού. Επίσης, είναι αναγκαία η παρουσίαση όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερου εύρους απόψεων για συγκεκριμένο θέμα. Επιπρόσθετα, εάν στο 
πρόγραμμα συμμετέχει και κοινό (μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων, 
ζωντανής συζήτησης) πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ένα ανάλογο εύρος 
απόψεων παρουσιάζεται μέσα από ερωτήσεις, σχόλια και ζητήματα που 
εγείρονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δεν απαιτείται απόλυτη 
κατανομή χρόνου, αρκεί να παρουσιάζονται τα κρίσιμα για το κοινό θέματα. 
 
4. Στις Οδηγίες που έχει εκδώσει το ΒΑΙ για τις εκλογές προβλέπονται τα εξής:  
 
Η κατανομή του χρόνου μετάδοσης πολιτικών απόψεων πρέπει να γίνεται 
κατά τρόπο ίσο και δίκαιο για τα συμφέροντα όλων και να εξασφαλίζεται ότι 
αυτές μεταδίδονται ώρες που στοχεύουν στην προσέγγιση παρόμοιου κοινού.  
Στην έκθεση του ΒΑΙ του 2019 με τίτλο «Πολιτική Πολυφωνία στα Μέσα» 
(«Media Plurality Policy») γίνεται αναφορά στην έννοια της εσωτερικής 
πολυφωνίας που συνίσταται στην ύπαρξη στα μέσα δίκαιης και ποικίλης 
παρουσίασης θεμάτων με την έκφραση των απόψεων ποικίλων πολιτιστικών, 
κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών ιδεολογικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των μειονοτήτων. (σ. 4) 
 
5. Σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των αρχών της δίκαιης και 
αμερόληπτης παρουσίασης ειδήσεων και πληροφοριών στις απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο που εστάλη στο ΒΑΙ αναφέρονται τα εξής: 
 
Οι καταγγέλλοντες απευθύνονται πρώτα στους σταθμούς και μετά στο ΒΑΙ.  
Κατά τον έλεγχο μίας εκπομπής λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες: η 
φύση του περιεχομένου της, το είδος του προγράμματος και η φυσιογνωμία 
του σταθμού, οι προσδοκίες του κοινού σε σχέση με το περιεχόμενο, ο 
βαθμός που το περιεχόμενο και η προσέγγισή του σηματοδοτείται στο κοινό.  
Το ΒΑΙ ενεργεί και αυτεπάγγελτα σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης και 
επαναλαμβανόμενης μη εφαρμογής του Κώδικα. 
 
6. Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας της 15.2.2016 (μη 
συμμετοχή εκπροσώπου κόμματος σε τηλεοπτικό «debate» κατά την 
προεκλογική περίοδο) 
 
Ο αιτών ήταν μέλος του Πράσινου Κόμματος και της εκτελεστικής επιτροπής 
του, και υποψήφιος στις γενικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2016. Ο 
δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας (RTE) αποφάσισε να μην καλέσει τον 
αρχηγό του Πράσινου Κόμματος να συμμετάσχει σε ένα ζωντανό τηλεοπτικό 
«debate» μεταξύ των αρχηγών επτά (7) πολιτικών κομμάτων που 
συμμετείχαν στις εκλογές, επειδή δεν πληρούσε το πρώτο (υπό α) από τα 
τρία (3) κριτήρια που είχε θέσει ο φορέας για την επιλογή των πολιτικών 
αρχηγών. Τα κριτήρια ήταν: α) το κόμμα να έχει τουλάχιστον τρεις (3) έδρες 
στην εξερχόμενη Κάτω Βουλή (DAIL), β) να είναι εγγεγραμμένο και γ) να έχει 
υποψήφιους στις γενικές εκλογές του 2016. 
 
Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό για 
ειδήσεις και θέματα επικαιρότητας, τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται με 
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αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς έκφραση των προσωπικών 
απόψεων του φορέα. Στα δημοψηφίσματα και πολύ περισσότερο στις γενικές 
εκλογές η μαθηματική ισότητα κατά την παρουσίαση των πολιτικών απόψεων 
των κομμάτων δεν μπορεί να αποτελέσει προαπαιτούμενο της συνταγματικής 
δίκαιης παρουσίασης («fairness»). Κατά συνέπεια, ο ραδιοτηλεοπτικός 
φορέας αναλαμβάνει μέσω της άσκησης της συντακτικής του κρίσης τη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων του και την κάλυψη των εκλογών. Η 
«fairness» επιτυγχάνεται εάν η επιλογή είναι ανάλογη για τη δημιουργία ενός 
ελκυστικού, ενημερωτικού και επιμορφωτικού τηλεοπτικού «debate» στο 
πλαίσιο των εκλογών, με σεβασμό όμως στις αρχές της αντικειμενικότητας και 
της αμεροληψίας. Κρίθηκε ότι το κριτήριο ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει κάποια 
εκπροσώπηση στο DAIL αποτυπώνει ένα αντικειμενικό μέσο επιβεβαίωσης 
της τρέχουσας υποστήριξης που έχει ένα πολιτικό κόμμα και το κριτήριο αυτό 
είναι αντικειμενικό και δίκαιο. Εφαρμόζεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα και δεν 
εμπλέκει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην υποκειμενική άσκηση κρίσης επί 
της σημασίας των πολιτικών πρακτικών ή της ιστορικής σημασίας ενός 
πολιτικού κόμματος. Η επιλογή των κριτηρίων για την συμπερίληψη στο 
ζωντανό τηλεοπτικό «debate» πολιτικών αρχηγών προέκυψε μετά από 
συντακτική απόφαση του φορέα ότι το «debate» δεν θα ήταν ελκυστικό και 
ενημερωτικό για τους τηλεθεατές εάν έπρεπε να συμμετάσχει σ’ αυτό ο 
αρχηγός κάθε πολιτικού κόμματος. Η πολυπλοκότητα και το εύρος των 
πολιτικών πλατφορμών, ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων και οι πολιτικές τους 
προσεγγίσεις, καταδεικνύει τη δυσκολία λήψης συντακτικής απόφασης για τον 
προγραμματισμό των ζωντανών τηλεοπτικών «debates». 
 
Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα επίμαχα κριτήρια δεν ήταν άδικα, ούτε, 
παράλογα, ούτε δυσανάλογα ως προς τον σκοπό που έπρεπε να επιτευχθεί. 
Το ενδιαφέρον του τηλεθεατή για ένα ελκυστικό πρόγραμμα, η σημασία της 
τρέχουσας εκπροσώπησης στο DAIL ως ένδειξη πολιτικής σκέψης και 
φάσματος απόψεων έπρεπε να συνεκτιμηθούν για την εξασφάλιση μίας 
ισορροπημένης παρουσίασης. 
 
7. Αποφάσεις της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής της Ιρλανδίας (BAI) 
 
1) RTE One, The Nine O’clock News, 3.5.2014.  
Δύο καταγγέλλοντες που ήταν υποψήφιοι στις Ευρωεκλογές υποστήριζαν ότι 
η παρουσίαση των ευρημάτων μίας δημοσκόπησης από τον σταθμό δεν ήταν 
δίκαιη, αντικειμενική και αμερόληπτη. Η BAI έκρινε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί 
σταθμοί έχουν συντακτική ευχέρεια ως προς την επιλογή της κάλυψης 
ειδήσεων και περιεχομένου επικαιρότητας. Αυτό περιλαμβάνει ευχέρεια ως 
προς την προσέγγιση ενός θέματος, την επιλογή των καλεσμένων σε 
ζωντανές εκπομπές και τον χρόνο που αφιερώνεται στο ζήτημα. Η ευχέρεια 
αυτή, όμως, δεν ακυρώνει την υποχρέωση εξασφάλισης δίκαιης, 
αντικειμενικής και αμερόληπτης κάλυψης του θέματος, η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική κατά την κάλυψη των εκλογών. Στην εξεταζόμενη υπόθεση, παρά 
το ότι η έκθεση του σταθμού παρέλειψε να παρουσιάσει ένα 10% των 
αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, η ΒΑΙ έκρινε, καταρχήν, ότι δεν αποτελεί 
υποχρέωση του σταθμού η κάλυψη κάθε στοιχείου της δημοσκόπησης για την 
εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση για δίκαιη, αντικειμενική και 
αμερόληπτη κάλυψη ειδήσεων και προγραμμάτων επικαιρότητας. Η ΒΑΙ στη 
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συνέχεια έκρινε, όμως, ότι η εξαίρεση από την έκθεση των αποτελεσμάτων 
της δημοσκόπησης ως προς δύο υποψηφίους ήταν άδικη για αυτούς, καθώς 
και ότι το πλαίσιο της ανάλυσης από τον σταθμό των αποτελεσμάτων της 
δημοσκόπησης ήταν ανεπαρκώς διαφανές για τους τηλεθεατές, σε αντίθεση 
με τις Οδηγίες της ΒΑΙ για την κάλυψη των Τοπικών και Ευρωπαϊκών 
Εκλογών. Κρίθηκε έτσι ότι η εξαίρεση των επίμαχων αποτελεσμάτων ως προς 
τους δύο υποψηφίους συνιστούσε παραβίαση της υποχρέωσης δίκαιης 
παρουσίασης των θεμάτων επικαιρότητας. Αντίθετα, απορρίφθηκε η 
καταγγελία για έλλειψη αποδείξεων ως προς το ότι η παρουσίαση έγινε με 
στόχο την επιρροή της κοινής γνώμης και ως προς το ότι αυτή δεν ήταν 
αντικειμενική ή αμερόληπτη. 
2) RTE Radio 1, The John Murray Show, 11.2.2015 
Η εξεταζόμενη εκπομπή αποτελούσε ένα μίγμα ψυχαγωγικού, ανθρωπίνου 
ενδιαφέροντος και «lifestyle» προγράμματος. Η καταγγελία αφορούσε τη 
συζήτηση στην εκπομπή με έναν ποιητή που ήταν θεολόγος και 
ομοφυλόφιλος για το κατά την τρέχουσα περίοδο επικείμενο δημοψήφισμα 
σχετικά με τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων. Ο καταγγέλλων υποστήριζε ότι 
επρόκειτο για χαλαρή συνέντευξη υπέρ της τροποποίησης του Συντάγματος 
για τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων. Η ΒΑΙ έκρινε ότι διατυπώθηκαν και άλλες 
απόψεις πάνω στο θέμα και δεδομένης της ανθρωπίνου ενδιαφέροντος 
φύσης της συζήτησης και της μη έναρξης της καμπάνιας για το δημοψήφισμα, 
τα σχόλια του παρουσιαστή ήταν επαρκή για την εξασφάλιση της δίκαιης, 
αντικειμενικής και αμερόληπτης παρουσίασης ζητημάτων της επικαιρότητας.  
3) RTE Radio 1, The Marian Finucane Show, 1.3.2014 
Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η παρουσίαση σε ένα τμήμα της εκπομπής 
του θέματος του Ελέγχου των Όπλων και των σχετικών απόψεων μίας 
παρουσιάστριας του CNN δεν ήταν δίκαιη, αντικειμενική και αμερόληπτη 
παρόλο που αφορούσε ένα επίκαιρο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος και 
αντιπαράθεσης, γιατί η παρουσιάστρια δεν υπέβαλε έντονες ερωτήσεις, δεν 
διατύπωσε κριτικές απόψεις, ούτε αμφισβήτησε έντονα τις απόψεις της 
συνεντευξιαζόμενης. Η ΒΑΙ έκρινε ότι το θέμα δεν ήταν επίκαιρο, αλλά μία 
ανθρωπίνου ενδιαφέροντος ιστορία, που δεν αποτελούσε είδηση. Δεν 
επρόκειτο για συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων, αλλά περισσότερο για τα 
σχόλια που διατύπωσε το συγκεκριμένο πρόσωπο (η παρουσιάστρια του 
CNN).  
4) Newstalk 106 – 108, Pat Kenny Show, 15.5.2018 και 16.5.2018. 
Η καταγγελία αφορούσε την παρουσίαση δύο συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια 
δύο εκπομπών, κατά τις οποίες ο παρουσιαστής δεν αμφισβήτησε τα 
λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων. Η ΒΑΙ έκρινε ότι ο παρουσιαστής υπέβαλε 
έντονες ερωτήσεις και παρουσίασε αντίθετες απόψεις σε αρκετές περιστάσεις, 
με αποτέλεσμα το θέμα να παρουσιαστεί με αντικειμενικό και αμερόληπτο 
τρόπο. Έκρινε πρόσθετα ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο παρουσιαστής 
αντιμετώπισε τον συνεντευξιαζόμενο με άδικο τρόπο και απέρριψε την 
καταγγελία.  
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6.1.2. ΓΑΛΛΙΑ 
 
1. Ο νόμος της Ελευθερίας των Μέσων του 1986 ορίζει: 
Η Ραδιοτηλεοπτική Αρχή της Γαλλίας (Conseil Superieur de l’ Audiovisuel - 
CSA) είναι αρμόδια για την εξασφάλιση του πολιτικού πλουραλισμού σε ειδικά 
ειδησεογραφικά προγράμματα και καθημερινά ειδησεογραφικά προγράμματα. 
Το CSA πρέπει να παρέχει στο Κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα μία 
μηνιαία μέτρηση του αριθμού εμφανίσεων των πολιτικών παραγόντων στα 
ειδησεογραφικά και λοιπά προγράμματα. Το CSA είναι υπεύθυνο για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τα προγράμματα που μεταδίδονται κατά τις 
εκλογικές περιόδους. 
 
To CSA αποτελεί το πιο σημαντικό ρυθμιστικό σώμα σε θέματα 
πλουραλισμού στους γαλλικούς δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς. Ο 
ισχυρός έλεγχος που ασκεί συνέβαλε στην περιορισμένη σύνταξη εσωτερικών 
κωδίκων σε θέματα πλουραλισμού στους γαλλικούς ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς. (N. Almiron, M. Capurro, P. Santcovski, «The regulation of Public 
Broadcaster’s News Coverage of Political Actors in Ten European Union 
Countries, Communication y Sociedad, January 2010, 
https://www.researchgate.net/publication/276921456»).  
 
2. Στην απόφαση του CSA αρ. 2017-62 της 22.11.2017 για την αρχή του 
πολιτικού πλουραλισμού στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ορίζονται τα 
εξής:  
 
Άρθρο 1 Ι: «Ο χρόνος παρεμβάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας  
σχετικά με θέματα δημόσιας πολιτικής συζήτησης, των συνεργατών του και 
των μελών της Κυβέρνησης πρέπει να αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνολικού 
χρόνου παρεμβάσεων». 
Άρθρο 1 ΙΙ: «Ως προς τις υπόλοιπες, πέραν της παρ. 1 παρεμβάσεις, πρέπει 
να εξασφαλίζεται στα πολιτικά κόμματα και ενώσεις ένας χρόνος παρέμβασης 
ίσος σε σχέση με την εκπροσώπησή τους, δηλαδή τα εκλογικά αποτελέσματα, 
τον αριθμό και τις κατηγορίες εκλεγμένων, τη σημασία των ομάδων στο 
Κοινοβούλιο και των ενδείξεων των δημοσκοπήσεων και τη συμβολή τους 
στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου». 
Άρθρο 2: «Ο χρόνος παρεμβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 νοείται ως 
ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ένα άτομο εκφράζει τις απόψεις του».  
Άρθρο 3: «Η δήλωση και η μετάδοση του χρόνου παρεμβάσεων γίνεται 
μηνιαία και το CSA προβαίνει κάθε τρίμηνο στην εκτίμηση του σεβασμού της 
αρχής του πολιτικού πλουραλισμού στο σύνολο των προγραμμάτων 
λαμβανομένων υπόψη των κύκλων προγραμματισμού των εκπομπών». 
 
3. Στη θεωρία υποστηρίζονται τα εξής: 
 
Ο πλουραλισμός αποτελεί το κριτήριο που χρησιμοποιεί η Γαλλία για την 
εξασφάλιση της ουδετερότητας της πληροφόρησης. Εκτός των εκλογικών 
περιόδων πριν από την απόφαση του CSA του 2017 ίσχυε, δυνάμει της από 
8.2.2000 απόφασης του CSA, ο κανόνας των τριών τρίτων ως κριτήριο 
αξιολόγησης του σεβασμού του πλουραλισμού, σύμφωνα με τον οποίο 
διατίθετο στην Κυβέρνηση, στην πλειοψηφία και στην αντιπολίτευση 
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ξεχωριστά ίσος χρόνος ομιλίας (από 1/3 στον καθένα). Αυτός ο κανόνας 
θεσπίστηκε σε μία Οδηγία της 12.11.1969 που όριζε μεταξύ άλλων ότι: «Κατά 
την παρουσίαση απόψεων, η ισορροπία μεταξύ των εκπροσώπων των 
δημόσιων εξουσιών, αυτών που τις εγκρίνουν και αυτών που τις επικρίνουν, 
επειδή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μία μέρα και κατά τη διάρκεια της ίδιας 
εκπομπής, πρέπει να επιτευχθεί εντός μίας περιόδου λογικά υπολογίσιμης». 
 
Μετά την έκδοση της νεότερης απόφασης του CSA ισχύουν τα ανωτέρω για 
τον χρόνο παρεμβάσεων των πολιτικών (1/3 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και στα μέλη της Κυβέρνησης και 2/3 στα υπόλοιπα κόμματα). Το CSA 
συμπληρώνει μία μηναία κατάσταση του χρόνου παρεμβάσεων των πολιτικών 
προσώπων στις εφημερίδες και στα δελτία ειδήσεων, στα περιοδικά και σε 
άλλες εκπομπές. Τα αποτελέσματα αρχικά κοινοποιούνται στα 9 μέλη της 
Ολομέλειας του CSA, μετά στους σταθμούς, στους Προέδρους της Βουλής και 
της Γερουσίας και στους υπεύθυνους των διαφόρων πολιτικών κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και τέλος δημοσιεύονται από το CSA. Η 
ευρεία διάδοση των στοιχείων αυτών αποτελεί ένα μέσο έμμεσης άσκησης 
πίεσης προς τους σταθμούς, οι οποίοι για να διατηρήσουν την αμερόληπτη 
εικόνα τους, από την οποία εξαρτάται και η ανταπόκριση του κοινού, έχουν 
συμφέρον να μην συνδεθούν με ένα κόμμα ή με μία πολιτική οικογένεια. Οι 
σταθμοί τείνουν παρολ’αυτά στην αυτορρύθμιση ώστε να μην ενοχλήσουν ένα 
μέρος της πελατείας τους και συντάσσουν δική τους κατάσταση του χρόνου 
προβολής. Το CSA εάν διαπιστώσει μία ανισορροπία, περιμένει έναν με δύο 
μήνες ώστε να δώσει στον σταθμό τον χρόνο να διορθώσει τις αποκλίσεις. Ως 
προς τον χρόνο παρεμβάσεων λαμβάνονται υπόψη τα γεγονότα της 
επικαιρότητας, αφού μπορεί να τύχει μία συγκεκριμένη περίοδο ένα εκ των 
τριών μερών να είναι λιγότερο ενεργό και άρα να προβάλλεται λιγότερο από 
τα άλλα. Το CSA χρησιμοποιεί, επίσης, και άλλες μεταβλητές για τη στάθμιση 
του χρόνου ομιλίας, όπως το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η δήλωση του 
πολιτικού. Αξιολογείται, επίσης, εάν πρόκειται για παρέμβαση στο στούντιο, 
επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης (en duplex) ή στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ. 
Εκτιμάται ότι αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες δεν έχουν τον ίδιο συντελεστή 
αξιοπιστίας: η παρουσία στο στούντιο είναι πιο αποτελεσματική από την 
εμφάνιση σε ρεπορτάζ. Επίσης, χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές η ζώνη 
προγράμματος εντός της οποίας γίνεται η προβολή, δεδομένου ότι το 
ποσοστό τηλεθέασης δεν είναι το ίδιο το πρωί και το βράδυ. Τέλος, 
συντάσσεται λίστα θεμάτων για τα οποία διατυπώνουν τις απόψεις τους οι 
πολιτικοί. (Denis Moniere, Presses de l’ Universite de Montreal, Democratie 
mediatique et representation politique, Presses de l’ Universite se Montreal, 
1999). 
 
4. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της 8.4.2009 
Ο πλουραλισμός στα ρεύματα της σκέψης και της γνώμης, συστατικό του 
οποίου αποτελεί ο πλουραλισμός στην πολιτική έκφραση, αποτελεί μία από 
τις προϋποθέσεις της κατ’ αυτό τον τρόπο εγγυημένης ελευθερίας και της 
δημοκρατίας και αποτελεί από μόνος του έναν συνταγματικό στόχο. Ο 
νομοθέτης αναθέτει στο CSA την αποστολή να εξασφαλίσει την εγγύηση, στα 
οπτικοακουστικά μέσα, του συνταγματικού σκοπού του πλουραλισμού των 
ιδεών και των γνωμών, ειδικά των πολιτικών. Το CSA διαθέτει στο πλαίσιο 
εξασφάλισης αυτού του σκοπού ένα μεγάλο περιθώριο εκτίμησης, υπαγόμενο 
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σε δικαστικό έλεγχο για υπέρβαση εξουσίας, για να ορίσει τους κανόνες που 
θα εξασφαλίσουν μία ισόρροπη παρουσίαση του συνόλου του εθνικού 
πολιτικού διαλόγου. Το CSA στην από 8.2.2000 απόφασή του έθεσε τα 
κριτήρια και καθόρισε τα ποσοστά προβολής των πολιτικών κομμάτων 
(εξασφάλιση ισορροπίας στο χρόνο παρεμβάσεων των μελών της 
Κυβέρνησης, των προσώπων που ανήκουν στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
και των προσώπων της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και συγκρίσιμων 
όρων προβολής). Ζητήθηκε στο CSA η τροποποίηση αυτής του της 
απόφασης, ώστε να συμπεριλάβει και τις παρεμβάσεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και των συνεργατών του στα οπτικοακουστικά μέσα που δεν 
προβλέπονταν στην ανωτέρω απόφασή του. Το δικαστήριο έκρινε ότι το CSA 
δεν μπορούσε να αποκλείσει τη λήψη υπόψη αυτών των παρεμβάσεων στην 
εκτίμηση του σεβασμού του πολιτικού πλουραλισμού στα οπτικοακουστικά 
μέσα και δέχθηκε το αίτημα ακύρωσης της απόφασης του CSA. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια το CSA εξέδωσε την ισχύουσα μέχρι και σήμερα 
από 22.11.2017 απόφασή του (βλ. πιο πάνω υπό 3). 
 
5. Απόφαση του CSA της 9.9.2021 
Το CSA στην από 9.9.2021 απόφασή του, κατόπιν συνεδριάσεως της 
Ολομελείας του, και μετά από καταγγελία ενός πολιτικού, ζήτησε από τα 
οπτικοακουστικά μέσα να υπολογίσουν και να διαθέσουν στον καταγγέλλοντα 
χρόνο παρέμβασης, δεδομένου ότι είχε ενεργό δράση στον εθνικό πολιτικό 
διάλογο. Στην απόφασή του αυτή το CSA αναφέρει ότι οι κανόνες του 
πλουραλισμού εγγυώνται την καλή λειτουργία της δημοκρατίας. Το CSA έχει 
ως αποστολή να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή τους, με σεβασμό στη 
συντακτική ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων που είναι υπεύθυνα για 
τον προγραμματισμό τους. Σημειώνεται ότι το CSA έχει προβεί στην έκδοση 
πολλών αντίστοιχου περιεχομένου αποφάσεων (αναγνώριση σε πολιτικούς 
δικαιώματος χρόνου παρεμβάσεων και σύσταση σε σταθμούς για ορθό 
υπολογισμό και διάθεση του αναλογούντος σε κάθε πρόσωπο χρόνου).  
 
6.1.3. ΙΤΑΛΙΑ 
 
1. Ισχύον πλαίσιο 
 
Ο έλεγχος γίνεται από δύο κρατικούς φορείς, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
για τη γενική Διεύθυνση και Εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και 
την AGCOM. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει συσταθεί από το 1975, 
εκφράζει τη βούληση του Κοινοβουλίου και ελέγχει τον δημόσιο σταθμό RAI 
ως προς την τήρηση των αρχών της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και 
πλουραλιστικής πληροφόρησης. Εκτός εκλογικών περιόδων υποδεικνύει στη 
RAΙ τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζει για την οργάνωση των πολιτικών 
εκπομπών. Στον Κώδικα Δεοντολογίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
σταθμού (RAI) ορίζεται ότι ο RAI πρέπει να παρουσιάζει όλες τις πολιτικές 
θέσεις με ισορροπημένο τρόπο. (N. Almiron, M. Capurro, P. Santcovski, «The 
regulation of Public Broadcaster’s News Coverage of Political Actors in Ten 
European Union Countries, Communication y Sociedad, January 2010, 
https://www.researchgate.net/publication/276921456»). Η AGCOM έχει 
συσταθεί από το 1997, αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και μεσολαβεί 

https://www.researchgate.net/publication/276921456
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εάν υπάρξει παράβαση της αρχής της ίσης πρόσβασης στις εκπομπές. 
Επιβάλλει στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς την οργάνωση εκπομπών 
πολιτικής επικοινωνίας, στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί που υπέστησαν 
βλάβη (λόγω μη προβολής τους). Εποπτεύει τους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς ως προς το ότι οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες είναι 
σύμφωνες με τη νομοθεσία και ειδικά όσον αφορά την ίση μεταχείριση, την 
ίση πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και σε διάδοση εκλογικών πληροφοριών και 
μηνυμάτων. Ειδικότερα, ο Νόμος με τον οποίο συστάθηκε η AGCOM 
προβλέπει υποχρέωσή της να ελέγχει τον πολιτικό πλουραλισμό με τη 
μέτρηση του χρόνου που διατίθεται σε κάθε πολιτικό παράγοντα. H AGCOM 
δεν έχει θεσπίσει κανόνες αυστηρής μαθηματικής κατανομής του χρόνου, 
αλλά προβαίνει σε σταθερούς ελέγχους του χρόνου που διατίθεται σε 
πολιτικούς παράγοντες. Η AGCOM μπορεί να θεσμοθετεί και κανονιστικές 
διατάξεις. 
 
Στην Ιταλία υπάρχουν δύο κατηγορίες εκπομπών: α) οι εκπομπές πολιτικής 
επικοινωνίας και β) οι ενημερωτικές εκπομπές. α) Οι εκπομπές πολιτικής 
επικοινωνίας μεταδίδουν απόψεις και προτάσεις των πολιτικών δυνάμεων 
που συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική ζωή της χώρας, όπως συνεντεύξεις 
τύπου, κατ’ ιδίαν συνομιλίες δύο προσώπων (τετ α τετ), συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης. Οι εκπομπές αυτές περιλαμβάνουν τις εκλογικές 
εκπομπές και τις πολιτικές εκπομπές. Το εσωτερικό δίκαιο προβλέπει ως 
προς τις εκλογικές εκπομπές συγκεκριμένους κανόνες για την κατανομή του 
χρόνου προβολής και την εξασφάλιση μίας αυστηρής ισότητας στην 
πρόσβαση των πολιτικών δυνάμεων και εγγύησης της αμερόληπτης 
πληροφόρησης. Πολιτικές εκπομπές άρχισαν να μεταδίδονται το 1970, αλλά 
έκτοτε υπήρξε εξέλιξη της προσφοράς των ΜΜΕ, λόγω της τεχνικής προόδου 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και της εμφάνισης νέων μορφών εκπομπών 
στα ΜΜΕ. β) Οι ενημερωτικές εκπομπές καλύπτουν θέματα επικαιρότητας, 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα και μεριμνούν για την δίκαιη παρουσίαση όλων 
των πολιτικών απόψεων των εκπροσώπων του Εθνικού Κοινοβουλίου ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για εκπομπές εμβάθυνσης, κατά τις 
οποίες η διεύθυνση του σταθμού, η σύνταξη, ο παρουσιαστής έχουν κάποια 
συντακτική ελευθερία ως προς την επιλογή των θεμάτων, των καλεσμένων και 
του χρόνου ομιλίας τους. Οι εκπομπές αυτές περικλείουν τα μηνύματα των 
πολιτικών κομμάτων σε ένα δυναμικό πλαίσιο συνδεόμενο με την 
επικαιρότητα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή των πολιτικών κομμάτων από τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς είναι να έχουν εκλεγμένος αντιπροσώπους στο 
Κοινοβούλιο. Στόχος της πρόσβασης πολιτικών στην ραδιοτηλεόραση είναι η 
ελεύθερη συμβολή τους στον πολιτικό διάλογο με τη διάδοση απόψεων και 
ιδεών μέσω οπτικοακουστικών μέσων. Στόχος των ειδησεογραφικών, 
πολιτικών και ενημερωτικών εκπομπών είναι η συμβολή τους στον εθνικό 
δημόσιο πολιτικό διάλογο, παρέχοντας εγγύηση για τη διάδοση ιδεών και 
απόψεων και την πλουραλιστική πληροφόρηση (Affaire Associazione Politica 
Nazionale Lista Marco Panella et Radicalli Italiani c. Italie, 30.11.2021, παρ. 
86). 
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2. Απόφαση ιταλικού Δικαστηρίου  
 
Ιταλικό δικαστήριο έκρινε ότι η AGCOM κατά τον έλεγχο δύο εκπομπών 
επικαιρότητας, που μεταδόθηκαν από τον δημόσιο σταθμό RAI, περί τήρησης 
ισόρροπης πληροφόρησης, βασίστηκε μόνο σε ποσοτικά κριτήρια, χωρίς να 
προβεί σε ποιοτική αξιολόγηση. Για αυτό και έκτοτε η Αρχή υιοθέτησε 
ποιοτικά κριτήρια για αντίστοιχους ελέγχους (Βλ. ERGA Report, «Internal 
Media Plurality in Audiovisual Media Services in the EU: Rules & Practices», 
2019 σ. 37).  
 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις της AGCOM στο ερωτηματολόγιο που στείλαμε 
το ποιοτικό κριτήριο που χρησιμοποιεί κατά τον έλεγχο προβολής των 
πολιτικών κομμάτων  είναι τα θέματα που επιλέγονται και παρουσιάζονται στις 
εκπομπές. 
 
3. Στα πρακτικά του Οκτωβρίου του 2008 της AGCOM αναφέρεται ότι στη 
μέτρηση του χρόνου που είχε διατεθεί από τον RAI σε πολιτικούς παράγοντες 
διαπιστώθηκε μία ανισορροπία υπέρ της Κυβέρνησης και η AGCOM 
προσκάλεσε τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να αποκαταστήσουν την 
ισορροπία των ειδήσεων «τηρώντας πιο αυστηρά τους γενικούς κανόνες της 
εξαντλητικότητας και ακρίβειας, αντικειμενικότητας, δίκαιης παρουσίασης, 
αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης, ακόμα και σε μη εκλογικές περιόδους.» 
(N. Almiron, M. Capurro, P. Santcovski, «The regulation of Public 
Broadcaster’s News Coverage of Political Actors in Ten European Union 
Countries, Communication y Sociedad, Januray 2010, 
https://www.researchgate.net/publication/276921456»). 
 
4. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) 
 
ι) Affaire Associazione Politica Nazionale Lista Marco Panella et Radicalli 
Italiani c. Italie, 30.11.2021 
 
Η υπόθεση αφορά μη προεκλογική περίοδο. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
υποδεικνύει στον RAI πώς να οργανώσει τις πολιτικές εκπομπές και ορίζει 
ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτές. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή είχε αδρανήσει να οργανώσει τις 
πολιτικές εκπομπές και γι αυτό καταργήθηκαν οι εκπομπές αυτές από τον 
RAI. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν υπήρξε προσβολή του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. Η 
κατάργηση αυτών των εκπομπών δεν στέρησε την αιτούσα πολιτική ένωση 
από τη δυνατότητα μετάδοσης των απόψεών της, για αυτό και δεν υπήρξε 
δυσανάλογη προσβολή της ελευθερίας της έκφρασής της. (παρ. 99). Η 
παράλειψη αυτή της Επιτροπής πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο της γενικής 
εξέλιξης του συστήματος ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Πλέον, δίνεται στους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς μεγαλύτερη συντακτική αυτονομία για τη 
σύνταξη των ενημερωτικών εκπομπών με στόχο την προώθηση της 
αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και του πλουραλισμού στη 
πληροφόρηση. 
 

https://www.researchgate.net/publication/276921456
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ιι) Affaire Associazione Politica Nazionale Lista Marco Panella c. Italie, 
30.11.2021 
 
Η υπόθεση αφορά μη προεκλογική περίοδο. Μία πολιτική ένωση κατήγγειλε 
στην AGCOM τρεις δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς του RAI για μη 
σεβασμό της υποχρέωσης τήρησης των αρχών της αμεροληψίας και του 
πλουραλισμού της πληροφόρησης. Υποστήριζε ότι δεν προβλήθηκαν 
επαρκώς οι πρωτοβουλίες και οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης που είχε κάνει. 
Οι εκπρόσωποί της δεν προσεκλήθησαν στις πιο σημαντικές ενημερωτικές 
εκπομπές («talk shows») που μεταδόθηκαν από αυτούς τους τρεις (3) 
σταθμούς, ενώ οι εκπρόσωποι άλλων πολιτικών παρατάξεων είχαν 
συμμετάσχει. Η επίμαχη πολιτική ένωση αποτελούσε πολιτικό «υποκείμενο», 
γιατί χάρη σε μία πολιτική συμφωνία μεταξύ της ένωσης και ενός πολιτικού 
κόμματος, αυτή ωφελείτο από εννέα (9) αντιπροσώπους στη Βουλή. Κατά την 
AGCOM οι ενημερωτικές εκπομπές που μεταδίδονται σε σειρά (κυκλικές), και 
είναι αναγνωρίσιμες από τα χαρακτηριστικά της δομής τους και της 
διάρθρωσής τους, εξετάζονται χωριστά. Η AGCOM έκρινε ότι οι εκπομπές 
αυτές δεν υπόκειντο σε έναν κανόνα αυστηρής μαθηματικής κατανομής του 
χρόνου προβολής που δίνεται σε κάθε πολιτική δύναμη και υποστήριξε ότι σ’ 
αυτές τις εκπομπές η έκφραση πολιτικών απόψεων στηριζόταν στον κανόνα 
της ίσης μεταχείρισης και ότι σκοπός ήταν η εξασφάλιση μίας δίκαιης 
παρουσίασης όλων των πολιτικών απόψεων. Αποφάσισε έτσι ότι η εν λόγω 
πολιτική ένωση δεν είχε υποπαρουσιαστεί τη συγκεκριμένη περίοδο.  
 
Το Δικαστήριο παρέθεσε τα εξής ως προς την ισχύουσα νομοθεσία: Στην 
Ιταλία υπάρχουν δύο διαφορετικά καθεστώτα, ένα για την εκλογική περίοδο 
και ένα για τη μη εκλογική περίοδο. Η πρόσβαση στις ενημερωτικές εκπομπές 
και στις εκπομπές πολιτικής επικοινωνίας που παρουσιάζουν ένα πολιτικό 
μήνυμα πρέπει να είναι εγγυημένες σε όλους τους πολιτικούς φορείς με ίσους 
όρους. (άρθρο 2 παρ. 1Ν. 28/2000) (παρ. 28) 
 
Εκπομπή πολιτικής επικοινωνίας είναι κάθε πρόγραμμα στο οποίο 
περισσότεροι πολιτικοί φορείς εκφράζουν και ανταλλάσσουν τις απόψεις και 
τα επιχειρήματά τους, ακόμα και αν δεν το πράττουν στην ίδια εκπομπή, αλλά 
σε περισσότερες διαδοχικές εκπομπές (άρθρο 11 Ν. 28/2000) (παρ. 30). 
 
Στις εκπομπές πολιτικής ενημέρωσης απαιτείται αυστηρός σεβασμός στην 
εξαντλητικότητα της πληροφόρησης, του πλουραλισμού των απόψεων και της 
ανάγκης να επιτραπεί η έκφραση αντίθετων απόψεων. (παρ. 37). 
 
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε ότι το δικαίωμα κάθε πολίτη σε 
μία πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση προστατεύεται κυρίως, σύμφωνα 
με τις θεμελιώδεις συνταγματικές αξίες που δεν στηρίζονται τόσο σε μία ίση 
προβολή διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, αλλά στην σωστή ανάπτυξη 
δημόσιου διαλόγου που αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού συστήματος.  
(παρ. 41). 
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Σύσταση του Rec (2012) 1 ορίζει: «Τα μέσα 
αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο για την ελευθερία της έκφρασης στη 
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δημόσια σφαίρα στο βαθμό που παρέχουν τη δυνατότητα στα πρόσωπα να 
ασκήσουν το δικαίωμα αναζήτησης και λήψης πληροφοριών» (παρ. 44). 
 
Αφού οι ιδιωτικοί σταθμοί αδυνατούν να προτείνουν μία πραγματική 
εναλλακτική και ο δημόσιος ή Κρατικός οργανισμός είναι, συνεπώς, ο μόνος 
μεταδότης ή ο κυρίαρχος μεταδότης σε μία χώρα ή περιοχή, είναι απαραίτητο 
για την καλή λειτουργία της δημοκρατίας να μεταδίδει πληροφορίες και σχόλια 
αμερόληπτα, ανεξάρτητα και ουδέτερα και να παρέχει ένα «forum» δημόσιων 
συζητήσεων στο πλαίσιο του οποίου μία βεντάλια απόψεων και γνωμών όσο 
το δυνατόν πιο ευρεία να μπορεί να εκφράζεται (Manola & Others v. Moldavia, 
παρ. 101) (παρ. 73). Η σύλληψη και οι θεματικές επιλογές των ενημερωτικών 
εκπομπών προκύπτουν από τη συντακτική αυτονομία κάθε σταθμού και κάθε 
συντακτικής επιτροπής. Οι νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν τις γενικές αρχές 
που εφαρμόζονται για την πρόσβαση πολιτικών στη ραδιοτηλεόραση. (παρ. 
76). 
 
Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η AGCOM εσφαλμένα προέβη σε μία συνολική εκτίμηση 
του χρόνου προβολής της αιτούσας στο σύνολο των ενημερωτικών 
εκπομπών του σταθμού (και όχι χωριστά σε κάθε μία), χωρίς να λάβει υπόψη 
της την ώρα μετάδοσης των εκπομπών ή την δημοτικότητά τους. Η ένωση 
αυτή ήταν απούσα στις τρεις (3) εν λόγω εκπομπές με μεγάλη δημοτικότητα 
και βρέθηκε, αν όχι αποκλεισμένη, τουλάχιστον έντονα περιθωριοποιημένη 
από το δημόσιο διάλογο των ΜΜΕ. (παρ. 86). Υπήρξε μία παρέμβαση 
εκπροσώπων της αιτούσας σε μία εκπομπή, αλλά αυτή περιορίστηκε σε ένα 
σύντομο απόσπασμα που μαγνητοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε κατά την 
έναρξη της εκπομπής, χωρίς δυνατότητα διαλόγου, ούτε συμμετοχής στο 
διάλογο με τους άλλους πολιτικούς εκπροσώπους (παρ. 88). Δυνάμει των 
ανωτέρω, κρίθηκε από το ΕΔΔΑ ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της 
ΕΣΔΑ περί ελευθερίας της έκφρασης της εν λόγω πολιτικής ένωσης. 
 
6.1.4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 
1. Τα άρθρα 37 και 38 του Συντάγματος θεσπίζουν την αρχή της ελευθερίας 
της έκφρασης και της πληροφόρησης (που περιλαμβάνει και το δικαίωμα 
απάντησης και επανόρθωσης) και την ελευθερία του τύπου και της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης. Το Σύνταγμα εξασφαλίζει ότι σε όλα τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα αναγνωρίζεται δικαίωμα προβολής από τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα και δικαίωμα απάντησης, ή πολιτικής απάντησης, για διάρκεια ανάλογη 
με την κοινοβουλευτική τους δύναμη (άρθρα 39 και 40 του Συντάγματος). (N. 
Almiron, M. Capurro, P. Santcovski, «The regulation of Public Broadcaster’s 
News Coverage of Political Actors in Ten European Union Countries, 
Communication y Sociedad, January 2010, 
https://www.researchgate.net/publication/276921456»).  
 
2. Αποφάσεις της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής της Πορτογαλίας (Portuguese 
Regulatory Authority for the Media - ERC) 
 
ι) ERC/2020/177, Οικολογικό Κόμμα «Os Verdes», Οι πράσινοι, 16.9.2020 
(παραβίαση διατάξεων περί ακριβούς πληροφόρησης, πολυφωνίας και 
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διακρίσεων λόγω μη συμμετοχής σε εκπομπή που μεταδόθηκε εκτός 
προεκλογικής περιόδου εκπροσώπου κοινοβουλευτικού κόμματος). 
 
Η υπόθεση αφορούσε τη μετάδοση εκπομπής μία μέρα μετά τις εκλογές, στην 
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εννέα (9) πολιτικών σχηματισμών του 
Νέου Κοινοβουλίου. Παραλήφθηκε, όμως, το οικολογικό κόμμα των 
Πρασίνων, γιατί υποστηρίχθηκε εσφαλμένα ότι είχε μόνο έναν (1) βουλευτή 
στο Κοινοβούλιο αντί δύο (2) όπως ίσχυε. Ο δημοσιογράφος διόρθωσε 
ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής το λάθος του, αναφέροντας ότι το 
κόμμα είχε δύο (2) βουλευτές και σε μία από τις παρεμβάσεις στην εκπομπή 
έγινε αναφορά στο έργο του κόμματος. Έγινε, συνεπώς, διόρθωση της 
ανακριβούς πληροφορίας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η νομοθεσία 
αναγνωρίζει αυτονομία στους τηλεοπτικούς σταθμούς παρέχοντάς τους την 
συντακτική ελευθερία για την επιλογή των προγραμμάτων και της 
ενημέρωσης. Η ελευθερία της έκφρασης και η πλουραλιστική πληροφόρηση 
αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές κοινωνικής επικοινωνίας. Το RTP ως 
υπηρεσία της δημόσιας τηλεόρασης διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στη διασφάλιση αυτών των αρχών και θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μετάδοση 
πληροφοριών που βασίζονται σε κριτήρια ακρίβειας και πλουραλισμού. Ο 
σταθμός ενήργησε σύμφωνα με τις απαιτούμενες περιστάσεις σε περίπτωση 
ανακριβούς ενημέρωσης προχωρώντας στη διόρθωση των πληροφοριών. Η 
απουσία του κόμματος REV στην εκπομπή, όμως, ήταν πιθανόν να θέσει υπό 
αμφισβήτηση τις αρχές του πλουραλισμού και της μη διάκρισης, γι αυτό και η 
Αρχή συνέστησε στον σταθμό στο μέλλον και σε παρόμοιες καταστάσεις να 
διασφαλίζει την πλήρη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.  
 
ιι) ERC/2021/308, Κόμμα «Πατριωτική και αριστερή εναλλακτική από μία 
Πορτογαλία με μέλλον» (PCP), 13.10.2021 (παράλειψη δημοσιογραφικής 
κάλυψης συνεδρίου κόμματος) 
 
Η υπόθεση αφορούσε την παράλειψη δημοσιογραφικής κάλυψης από δύο 
σταθμούς του συνεδρίου ενός κόμματος. Ο νόμος για την τηλεόραση ορίζει 
στο άρθρο 9 παρ. 1 στ. γ ότι αποτελούν σκοπούς της τηλεοπτικής 
δραστηριότητας η δημοκρατική συμμετοχή και ο σεβασμός στον πολιτικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό πλουραλισμό. Το άρθρο 34 παρ. 2 στ. β του ίδιου 
νόμου ορίζει ως μία από τις υποχρεώσεις των τηλεοπτικών φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων το καθήκον διασφάλισης 
της διάδοσης πληροφοριών που σέβονται τον πλουραλισμό, την ακρίβεια και 
την αμεροληψία. Το ERC διενεργεί από το 2007 συστηματικές αναλύσεις 
σχετικά με την τήρηση της αρχής του πολιτικού πλουραλισμού στη δημόσια 
τηλεόραση και από το 2011 επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής και στους 
ιδιωτικούς σταθμούς (SIC, TVI). Η συστηματική αξιολόγηση του πολιτικού 
πλουραλισμού στοχεύει στην παρακολούθηση της ισότητας και της 
ισορροπίας στην εκπροσώπηση των πολιτικών προσώπων και των πολιτικών 
δυνάμεων. Η επιλογή των γεγονότων που θα αναφερθούν αποτελεί 
θεμελιώδες προνόμιο της αυτονομίας και της συντακτικής ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης, εναπόκειται σε αυτούς να καθορίσουν τα 
δημοσιογραφικά κριτήρια που καθοδηγούν την κάλυψη μίας συγκεκριμένης 
είδησης. Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή έκρινε ότι από τα περιγραφόμενα 
γεγονότα δεν προκύπτει σύγκρουση των ενεργειών των δύο σταθμών με τη 
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δημοκρατική αρχή της ίσης πρόσβασης και μεταχείρισης των διαφορετικών 
πολιτικών δυνάμεων και άρα δεν αποδείχθηκε η παράβαση της υποχρέωσης 
του πλουραλισμού. Παρολαυτά, επεσήμανε ότι και οι δύο σταθμοί οφείλουν 
να δημοσιεύουν ειδήσεις με πλουραλιστικό τρόπο, προβάλλοντας 
διαφορετικές απόψεις.  
 
6.1.5. ΒΕΛΓΙΟ 
 
1. Ο νόμος υποχρεώνει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να συντάξουν έναν 
εσωτερικό κανονισμό σχετικά με την αντικειμενικότητα της πληροφόρησης και 
να δεσμευτούν να τον τηρούν. Η βελγική νομοθεσία, όμως, δεν προβλέπει 
καμία δημόσια διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής αυτών των αρχών, η θέση 
σε ισχύ των οποίων επαφίεται στην δεοντολογία των δημοσιογράφων και 
στους εσωτερικούς κανονισμούς του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ο 
εσωτερικός κανονισμός του βελγικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα 
(RTBF) ορίζει ως αντικειμενικότητα «την υποχρέωση του δημοσιογράφου να 
επιδεικνύει επιδεξιότητα, ακρίβεια, κριτικό πνεύμα, τιμιότητα και αμεροληψία». 
Η τηλεοπτική πληροφόρηση πρέπει να παρέχει μία ισορροπημένη 
παρουσίαση των διαφορετικών τάσεων και της κυκλοφορίας απόψεων. Αυτή 
η ισορροπία ρυθμίζεται στο πλαίσιο μίας σειράς εκπομπών και όχι 
απαραίτητα εντός μίας μόνο εκπομπής. Η εκπροσώπηση συγκεκριμένων 
απόψεων δεν εξαρτάται από τη μαθηματική αποτύπωση ενός ποσοστού. 
(Denis Moniere, Presses de l’ Universite de Montreal, Democratie mediatique 
et representation politique, Presses de l’ Universite se Montreal, 1999).  
 
2. Το καταστατικό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού (VRT) θεσπίζει 
υποχρέωση αμεροληψίας κατά τις εκλογικές και μη περιόδους, η οποία 
προσδιορίζεται ως εξής: α) αμεροληψία δεν σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν 
πρέπει να είναι επικριτικοί, αλλά ότι πρέπει να διαχωρίζουν σαφώς τις 
προσωπικές τους απόψεις, β) όλες οι απόψεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
και να παρέχεται η ευκαιρία μετάδοσής τους, γ) δεν απαιτείται όλα τα πολιτικά 
κόμματα και όλες οι πολιτικές απόψεις να παρουσιάζονται σε ένα πρόγραμμα, 
δ) τα ζητήματα έντονης αντιπαράθεσης πρέπει να συνοδεύονται από 
παρουσίαση αντίθετων απόψεων και να γίνεται άμεση αντιπαραβολή τους.  
(N. Almiron, M. Capurro, P. Santcovski, «The regulation of Public 
Broadcaster’s News Coverage of Political Actors in Ten European Union 
Countries, Communication y Sociedad, January 2010, 
https://www.researchgate.net/publication/276921456»).  
 
3. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (μη συμμετοχή σε τηλεοπτικό 
«debate» κατά την προεκλογική περίοδο εκπροσώπου του ακροδεξιού 
κόμματος) 
 
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός (VRT) πριν τη διεξαγωγή των εκλογών 
της 10.6.2007 οργάνωσε δύο τηλεοπτικά «debates», στα οποία συμμετείχαν 3 
κορυφαίοι πολιτικοί, οι οποίοι όλοι κατείχαν θέση στη λίστα των εκπροσώπων 
πολιτικών κομμάτων στη Γερουσία και είχαν καθοριστεί από άλλα μέσα 
(έντυπα) ως πιθανοί υποψήφιοι Πρωθυπουργοί. Ο τέταρτος πολιτικός που 
ήταν πρόεδρος του ακροδεξιού πολιτικού κόμματος δεν είχε προσκληθεί. Η 
φλαμανδική Ρυθμιστική Αρχή (VRM) στην από 26.6.2007 απόφασή της έκρινε 
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ότι η διοργάνωση αυτών των δύο «debates» από τον δημόσιο σταθμό VRT με 
τη χρήση του συγκεκριμένου κριτηρίου δημιουργούσε διάκριση μεταξύ των εν 
λόγω πολιτικών, η οποία δεν ήταν αντικειμενική, ούτε δικαιολογημένη και άρα 
υπήρξε παράβαση της υποχρέωσής του για αμεροληψία και αποφυγή 
διάκρισης. Ο σταθμός προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας 
την ακύρωση της απόφασης του VRM. Το VRΤ είχε ισχυριστεί ότι στο 
συγκεκριμένο κόμμα είχε δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει σε ποικίλα άλλα 
προγράμματα και άρα δεν υπήρξε διάκριση εναντίον του από τον σταθμό. Tο 
Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, όμως, ότι και τα δύο «debates», λόγω του 
συγκεκριμένου περιεχομένου τους, των συμμετεχόντων που είχαν επιλεγεί και 
του χρόνου μετάδοσής τους, ήταν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τα 
υπόλοιπα ενημερωτικά προγράμματα του σταθμού, για αυτό και η εκτίμηση 
της αντικειμενικότητας του VRT μπορούσε να γίνει χωρίς να είναι απαραίτητο 
να λάβει υπόψη του και οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό πρόγραμμα του 
σταθμού. Επομένως, έκρινε ότι αυτή η επιλογή συνιστούσε παράβαση της 
υποχρέωσης του σταθμού για πολιτική και ιδεολογική αμεροληψία. (IRIS, 
Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 2009, σ. 7). 
 
6.1.6. ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
1. Η Ισπανία χωρίζεται σε αυτόνομα κρατίδια και ως εκ τούτου υπάρχουν 
πλείονες της μίας Ρυθμιστικές Αρχές. Το Σύνταγμα στο άρθρο 20 θεσπίζει το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στο άρθρο 1 θεσπίζει ειδικά την 
προστασία του πολιτικού πλουραλισμού (N. Almiron, M. Capurro, P. 
Santcovski, «The regulation of Public Broadcaster’s News Coverage of 
Political Actors in Ten European Union Countries, Communication y 
Sociedad, Communication & Society, January 2010, 
https://www.researchgate.net/publication/276921456»).  
 
2. CNMC – ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΤΟΣ 2018, 17.3.2021 
(Ραδιοτηλεοπτική Αρχή Ισπανίας – CNMC) 
 
Ο Νόμος περί Οπτικοακουστικών Μέσων στο άρθρο 4 αναγνωρίζει το 
δικαίωμα λήψης μίας πολυφωνικής οπτικοακουστικής πληροφόρησης που 
εκδηλώνεται μέσω μεγάλου αριθμού μέσων, δημόσιων, ιδιωτικών και τοπικών 
που αντικατοπτρίζουν τον ιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλουραλισμό 
της κοινωνίας (εξωτερικός πλουραλισμός  - pluralismo externo). Η 
παράγραφος 5 του παραπάνω άρθρου αναγνωρίζει το δικαίωμα του κοινού 
να λαμβάνει μια οπτικοακουστική πληροφόρηση που σέβεται τον πολιτικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό πλουραλισμό (εσωτερικός πλουραλισμός – 
pluralismo interno). 
 
Ως προς τον εξωτερικό πλουραλισμό στα άρθρα 36 και 37 του Νόμου περί 
Οπτικοακουστικών Μέσων προβλέπονται κανόνες για τη διατήρηση μιας 
ανταγωνιστικής, διαφανούς και πλουραλιστικής οπτικοακουστικής αγοράς. 
Αντίθετα, ως προς τον εσωτερικό πλουραλισμό, δεν έχουν καθοριστεί στον 
νόμο παράμετροι αναλογικότητας για την επίβλεψη της τήρησης αυτής της 
υποχρέωσης. 
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Ο Νόμος 17/2006 στο άρθρο 3 ορίζει: Σε σχέση με τα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης ότι το CRTVE (οργανισμός δημόσιων ισπανικών 
οπτικοακουστικών μέσων – ράδιο, τηλεόραση, ίντερνετ) πρέπει να 
εξασφαλίσει τη μετάδοση αντικειμενικής, αληθούς και πλουραλιστικής 
ενημέρωσης, η οποία συμμορφώνεται με τα κριτήρια της επαγγελματικής 
ανεξαρτησίας και του πολιτικού, κοινωνικού και ιδεολογικού πλουραλισμού, 
καθώς και με τον κανόνα της σαφούς διάκρισης και διαχωρισμού μεταξύ της 
πληροφορίας και της γνώμης. 
 
Η δραστηριότητα του CRTVE πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 
ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας, του πλουραλισμού, της αμεροληψίας και 
της ακρίβειας. 
 
Ο χρόνος προβολής των πολιτικών κομμάτων καθορίζεται από την 
κοινοβουλευτική τους δύναμη.  
 
6.1.7. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
 
Ο Νόμος Οπτικοακουστικών Μέσων του 2003 προβλέπει ότι η Βρετανική 
Ρυθμιστική Αρχή (Office of Communications - Ofcom) οφείλει να συντάξει 
ειδικό Κώδικα που θα ρυθμίζει τις αρχές που θα εφαρμόζονται στις 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. 
 
1. Ο Κώδικας Ραδιοτηλεόρασης του OFCOM στην ενότητα 5 με τίτλο 
«Δέουσα αμεροληψία και δέουσα ακρίβεια και υπερβολική προβολή απόψεων 
και γνωμών» ορίζει τα εξής: 
Άρθρο 5.1. Οι ειδήσεις σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να παρουσιάζονται με 
τη δέουσα ακρίβεια και τη δέουσα αμεροληψία.  
Δέουσα αμεροληψία. Αμεροληψία σημαίνει μη ευνοϊκή μεταχείριση μίας 
πλευράς έναντι μίας άλλης. Δέουσα σημαίνει κατάλληλη ή ανάλογη με το θέμα 
και τη φύση του προγράμματος. Άρα δέουσα αμεροληψία δεν σημαίνει ίση 
κατανομή χρόνου σε κάθε άποψη, ή ότι κάθε ισχυρισμός και κάθε άποψη επί 
κάθε ισχυρισμού πρέπει να παρουσιάζεται. Ο τρόπος εξασφάλισης της 
δέουσας αμεροληψίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη φύση του θέματος, 
τον τύπο του προγράμματος και τον σταθμό, την πιθανή προσδοκία του 
κοινού ως προς το περιεχόμενο και τον βαθμό που το περιεχόμενο και η 
προσέγγισή του σηματοδοτείται στο κοινό. Το πλαίσιο είναι σημαντικό (βλ. 
ενότητα 2 του Κώδικα όπου αναφέρεται ότι το πλαίσιο εκτιμάται με βάση το 
συντακτικό περιεχόμενο της εκπομπής, των εκπομπών ή των σειρών, τον 
φορέα που μεταδίδει το περιεχόμενο, την ώρα μετάδοσης, ποια άλλα 
προγράμματα έχουν προγραμματιστεί πριν ή και μετά τη μετάδοση του εν 
λόγω προγράμματος, το πιθανό εύρος και τη σύνθεση του δυνητικού κοινού 
και την ενδεχόμενη προσδοκία του κοινού, τον βαθμό που η φύση του 
περιεχομένου μπορεί να προσελκύσει την προσοχή του δυνητικού κοινού π.χ. 
μέσω της παροχής πληροφοριών).  
Άρθρο 5.4. Αποκλείεται η μετάδοση σε εκπομπές όλων των εκφράσεων 
απόψεων και γνωμών του ραδιοτηλεοπτικού φορέα για θέματα πολιτικής 
αντιπαράθεσης και αντιπαράθεσης στον χώρο των ΜΜΕ («industrial 
controversy») και θέματα σχετιζόμενα με την τρέχουσα δημόσια πολιτική. Ως 
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θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης ή αντιπαράθεσης στον χώρο των ΜΜΕ 
νοούνται πολιτικά ή θέματα που αφορούν τα ΜΜΕ για τα οποία οι πολιτικοί, 
τα ΜΜΕ και/ή τα μέσα βρίσκονται σε διάλογο. Θέματα σχετιζόμενα με την 
τρέχουσα δημόσια πολιτική δεν χρειάζεται να αποτελούν το αντικείμενο 
διαλόγου, αλλά αρκεί να σχετίζονται με μία πολιτική που είναι υπό συζήτηση ή 
που έχει ήδη συζητηθεί από μία τοπική, περιφερειακή ή εθνική κυβέρνηση ή 
από όργανα εντεταλμένα από αυτά τα δημόσια όργανα, όπως μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.   
Άρθρο 5.5. Η δέουσα αμεροληψία επί των ανωτέρω θεμάτων πρέπει να 
διαφυλάσσεται από κάθε πάροχο.  
Άρθρο 5.9. Οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές εκπομπών που 
παρουσιάζουν μία συγκεκριμένη άποψη μπορούν να εκφράζουν τις 
προσωπικές τους απόψεις σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα, αλλά οφείλουν 
να παρουσιάζουν και αντίθετες απόψεις.  
Άρθρο 5.11. Η δέουσα αμεροληψία πρέπει να διασφαλίζεται από τον πάροχο 
και για θέματα υψίστης πολιτικής αντιπαράθεσης ή αντιπαράθεσης στον χώρο 
των ΜΜΕ και σημαντικά θέματα σχετικά με την τρέχουσα δημόσια πολιτική. 
Τα θέματα αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τα γεγονότα, αλλά είναι γενικά θέματα 
πολιτικής αντιπαράθεσης ή αντιπαράθεσης στον χώρο των ΜΜΕ ή θέματα 
τρέχουσας δημόσιας πολιτικής, εθνικής και συχνά διεθνούς σημασίας ή είναι 
παρόμοιας σημασίας εντός μίας μικρότερης εμβέλειας.  
Άρθρο 5.12. Κατά την παρουσίαση των ανωτέρω θεμάτων πρέπει να 
παρουσιάζεται ένα επαρκές ευρύ φάσμα αντιπροσωπευτικών απόψεων και 
να δίνεται έγκαιρα η δέουσα βαρύτητα σε κάθε πρόγραμμα ή σε συνδεόμενα 
προγράμματα. Οι απόψεις και τα γεγονότα δεν πρέπει να παραποιούνται.  
Άρθρο 5.13. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δεν πρέπει να δίνουν υπερβολική 
προβολή σε απόψεις και γνώμες συγκεκριμένων προσώπων ή οργάνων επί 
θεμάτων πολιτικής αντιπαράθεσης ή αντιπαράθεσης στον χώρο των ΜΜΕ και 
επί θεμάτων σχετιζόμενων με την τρέχουσα δημόσια πολιτική σε όλα τα 
προγράμματα. Ως υπερβολική προβολή νοείται η σημαντική ανισορροπία των 
μεταδιδόμενων απόψεων κατά την κάλυψη των ανωτέρω θεμάτων. 
 
2. Οι Οδηγίες του Ofcom ως προς την εφαρμογή του Κώδικα 
Ραδιοτηλεόρασης ορίζουν τα εξής ως προς τα ακόλουθα άρθρα:  
5.1. Κατά τη μετάδοση ενός δημοσίου ενδιαφέροντος θέματος η απαίτηση της 
παρουσίασής του με τη δέουσα ακρίβεια είναι υψηλότερη. Ο φορέας μπορεί 
να προβεί σε ερμηνεία ή σχολιασμό ειδήσεων, αρκεί να τηρεί τον Κώδικα. Δεν 
απαιτείται η παροχή αντίθετων απόψεων σε όλα τα θέματα των ειδήσεων.  Η 
δέουσα αμεροληψία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετάδοσης διαφορετικών 
απόψεων επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος σε μία σειρά διαδοχικών 
εκπομπών που περιέχουν ειδήσεις που συνδέονται μεταξύ τους και που η 
κάθε εκπομπή εστιάζει σε μία συγκεκριμένη άποψη επί ενός συγκεκριμένου 
θέματος.  
 
Κατά την παρουσίαση ειδησεογραφικών θεμάτων οι φορείς πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους όλα τα σχετικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της 
κάλυψης και την τυχόν ύπαρξη διαφορετικών απόψεων επί συγκεκριμένου 
θέματος. Έρευνες του Ofcom απέδειξαν ότι υπάρχουν μεγαλύτερες 
προσδοκίες από τους ενημερωτικούς σταθμούς. Η δέουσα αμεροληψία 
μπορεί να εξασφαλιστεί από: την αναζήτηση αντίθετων απόψεων από ένα 



75 

εύρος πηγών, τη σύνοψη των αντίθετων απόψεων με τη δέουσα 
αντικειμενικότητα και στο σωστό πλαίσιο π.χ. μέσω συνεντευξιαζόμενων που 
εκφράζουν αντίθετες απόψεις, την συχνή και κατάλληλη επισήμανση ότι ένας 
φορέας αναζήτησε αντίθετες απόψεις από συγκεκριμένα άτομα ή οργανώσεις 
και/ή τη διασφάλιση ότι οι εκφραζόμενες απόψεις για μία είδηση 
αμφισβητήθηκαν έντονα από τους παρουσιαστές και τους δημοσιογράφους 
κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάντως, η παρουσίαση ειδήσεων με τη 
δέουσα αμεροληψία αποτελεί συντακτική απόφαση του φορέα. 
 
5.2. Ενδέχεται να απαιτείται μικρότερος βαθμός αμεροληψίας για μη εθνικά 
ζητήματα. Απλά και μόνο επειδή ένα πολιτικό ζήτημα ή ένα ζήτημα τακτικής 
αναφέρεται σε μία εκπομπή ή επειδή οι τηλεοπτικοί σταθμοί ασχολούνται με 
συγκεκριμένα ζητήματα που προκαλούν έντονα συναισθήματα, δεν σημαίνει 
ότι εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες της αμεροληψίας. Αντίθετα, μόνο επειδή 
ένας αριθμός ατόμων και οργανώσεων ή η πλειοψηφία του κοινού έχει την 
ίδια άποψη για ένα θέμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το θέμα αυτό δεν 
αποτελεί για παράδειγμα θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή αντιπαράθεσης 
στον χώρο των ΜΜΕ. Μπορεί να μην πρόκειται για τέτοιο θέμα όταν οι 
αναφορές σε ένα πολιτικό ζήτημα ή ζήτημα τακτικής είναι περιγραφικές και 
τυχαίες σε σχέση με το βασικό συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος, 
όταν το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει απόψεις ή γνώμες επί της ουσίας επί 
ενός συγκεκριμένου πολιτικού ζητήματος ή ζητήματος τακτικής, όταν οι 
αναφορές σε πολιτικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις χρησιμοποιούνται ως 
περιγραφικό φόντο σε ένα ιστορικό δράμα. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη είναι: ανεξάρτητες εκθέσεις που ανατέθηκαν π.χ. στο 
Κοινοβούλιο και εάν το ζήτημα έχει ήδη επιστημονικά τεκμηριωθεί και δεν 
αμφισβητείται. Δεν απαιτείται για την εφαρμογή της Ενότητας 5 η ύπαρξη 
τυχόν πολιτικών αντιπαραθέσεων στο Κοινοβούλιο ως προς ένα θέμα.  
 
5.5. Δεν απαιτείται η παρουσίαση αντίθετη άποψης για κάθε παρουσιαζόμενο 
ισχυρισμό. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την δέουσα αμεροληψία 
είναι:  η φύση του προγράμματος, η παρουσίαση από το πρόγραμμα του 
ισχυρισμού, η διαφάνεια της ατζέντας, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και οι 
προσδοκίες του.  
 
Η διατύπωση πολύ επικριτικών σχολίων δεν αποτελεί από μόνη της 
παράβαση της αμεροληψίας. Απεναντίας είναι ουσιώδες τα προγράμματα 
επικαιρότητας να μπορούν να αναζητούν και να εξετάζουν ζητήματα και να 
παίρνουν θέση ακόμα και έντονα επικριτική. Παρολ’ αυτά, ο σταθμός πρέπει 
να διατηρεί ένα κατάλληλο και προσήκον επίπεδο αμεροληψίας κατά την 
παρουσίαση ζητημάτων πολιτικής αντιπαράθεσης. Ανάλογα με την 
ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης μπορεί να απαιτείται η μετάδοση αντίθετων 
απόψεων. Μόνο επειδή ένα αμφισβητούμενο πολιτικό ζήτημα έχει μικρή 
κάλυψη από τα μέσα δεν περιορίζεται η ανάγκη του σταθμού να παρέχει 
αντίθετες απόψεις επί αυτού του ζητήματος όταν είναι δυνατό. 
 
Η διατήρηση της αμεροληψίας αποτελεί συντακτικό ζήτημα του σταθμού. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξής συντακτικές τεχνικές: οι δημοσιογράφοι 
που κάνουν μία συνέντευξη μπορούν να αμφισβητήσουν πιο έντονα τις 
αντίθετες απόψεις που διατυπώθηκαν, π.χ. μέσω των καλεσμένων της 
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εκπομπής ή των μελών του κοινού. Επίσης, αντίθετες απόψεις μπορούν να 
συνοψίζονται με την κατάλληλη αντικειμενικότητα και εντός του πλαισίου ενός 
προγράμματος, ή με την προβολή συνεντευξιαζόμενων που εκφράζουν 
αντίθετες απόψεις. Όταν οι αντίθετες απόψεις δεν μπορούν να ληφθούν από 
συγκεκριμένα ιδρύματα, Κυβερνήσεις ή άτομα, οι σταθμοί μπορούν να 
αναφερθούν σε δημόσιες δηλώσεις αυτών των ιδρυμάτων, Κυβερνήσεων ή 
ατόμων ή αυτές οι απόψεις μπορούν να διατυπωθούν π.χ. μέσω ερωτήσεων 
που θέτει ο παρουσιαστής στους καλεσμένους. 
 
5.13. Μόνο το γεγονός ότι ένας σταθμός παρουσιάζει μόνο μία άποψη επί 
ενός ζητήματος πολιτικής αντιπαράθεσης ή αντιπαράθεσης στον χώρο των 
ΜΜΕ και ζητήματος που σχετίζεται με την τρέχουσα πολιτική δεν σημαίνει ότι 
υπάρχει υπερβολική προβολή αυτής της άποψης επί των συγκεκριμένων 
θεμάτων. Πρέπει να υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταδιδόμενων 
απόψεων σε όλα τα προγράμματα ενός ραδιοφωνικού σταθμού  που 
ασχολείται με ένα τέτοιο ζήτημα εντός μίας προσήκουσας περιόδου. Αντίθετα, 
οι εθνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να εξασφαλίζουν τη δέουσα 
αμεροληψία εντός ενός προγράμματος ή εντός περισσότερων του ενός 
προγραμμάτων της ίδιας σειράς. Για την ύπαρξη σημαντικής ανισορροπίας το 
Ofcom θα αξιολογήσει πόσο συχνά μία συγκεκριμένη άποψη παρουσιάζεται 
σε όλα τα προγράμματα.  
 
3. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας απέστειλε το Ofcom δεν προβαίνει σε 
έλεγχο του χρόνου προβολής των πολιτικών κομμάτων εκτός προεκλογικών 
περιόδων. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στη ραδιοτηλεόραση δεν απαιτούν 
οι παρουσιαστές να είναι απόλυτα ουδέτεροι σε κάθε θέμα που παρουσιάζεται 
στα ειδησεογραφικά προγράμματα ή στα προγράμματα επικαιρότητας, αλλά 
πρέπει να είναι δεόντως αμερόληπτοι. Η δέουσα αμεροληψία αποτελεί μία 
ευέλικτη έννοια. Δεν χρησιμοποιείται μαθηματική προσέγγιση στον έλεγχο του 
χρόνου που διατίθεται ή των απόψεων που διατυπώνονται από τους 
παρουσιαστές ή τους προσκεκλημένους ενός προγράμματος. Τονίζεται, 
τέλος, ότι στην Ενότητα 5, στο άρθρο 5.3. προβλέπεται ότι κανένας πολιτικός 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρουσιαστής, δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ 
σε κανένα ειδησεογραφικό πρόγραμμα εκτός, κατ΄εξαίρεση, εάν αυτό 
δικαιολογείται συντακτικά. Σ’ αυτή την περίπτωση, η πολιτική ιδιότητα αυτού 
του προσώπου πρέπει να καταστεί σαφής στο κοινό. 
 
4. Αποφάσεις του Ofcom 
 
1) Labour Party EU Referendum Debate, BEN TV, 10.6.2016, 18.00. 
To BEN TV αποτελεί έναν ψυχαγωγικό και ειδησεογραφικό σταθμό. Εν 
προκειμένω ελέγχθηκε η εκπομπή Labour Party EU Referedum Debate που 
μεταδόθηκε 13 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την 
παραμονή ή μη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
πρόγραμμα απετελείτο από μαγνητοσκοπημένα πλάνα της συνέντευξης 
τύπου της Ομάδας Γυναικών και Ισότητας του Εργατικού Κόμματος και κατά 
την 25λεπτη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν οι απόψεις τους 
ως προς το πώς έπρεπε να ψηφίσει το κοινό στο ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. 
Το Ofcom έκρινε τα εξής: Το δικαίωμα άσκησης της ελευθερίας έκφρασης του 
σταθμού δεν είναι απόλυτο. Ο σταθμός στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
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υποχρεώσεών του οφείλει να σταθμίσει το δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης με την απαίτηση του Κώδικα για εξασφάλιση της δέουσας 
αμεροληψίας επί θεμάτων σχετικών με πολιτική αντιπαράθεση ή 
αντιπαράθεση στον χώρο των ΜΜΕ ή θεμάτων σχετικών με την τρέχουσα 
δημόσια πολιτική. Το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα αποτελεί ένα ζήτημα υψίστης 
πολιτικής αντιπαράθεσης και ένα σημαντικό ζήτημα συνδεόμενο με την 
τρέχουσα δημόσια πολιτική. Σύμφωνα με τον Κώδικα κατά την παρουσίαση 
τέτοιων θεμάτων πρέπει να μεταδίδεται ένα επαρκώς μεγάλο εύρος 
σημαντικών απόψεων και να δίνεται η κατάλληλη βαρύτητα σε κάθε 
πρόγραμμα ή σε άμεσα συνδεόμενα προγράμματα. Το πάνελ διατύπωσε 
επιχειρήματα και απόψεις υπέρ της παραμονής της Μ. Βρετανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρουσιάστρια στο τέλος συνόψισε αυτά τα 
επιχειρήματα και επιβεβαίωσε με σχετική δήλωσή της πώς ήθελε το πάνελ να 
ψηφίσει ο λαός. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίθηκε ότι το πρόγραμμα 
εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στα επιχειρήματα ψήφου υπέρ της παραμονής 
και δεν ήταν μία δημόσια συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών του  
ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος όπως δήλωνε ο τίτλος. Μόνο μία ερώτηση που 
έθεσε ένας τηλεθεατής εξέφραζε ανησυχία για τους μετανάστες σε περίπτωση 
παραμονής στην ΕΕ και δεν δόθηκε η δέουσα βαρύτητα στην άποψη αυτή. 
Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε ότι το πρόγραμμα δεν εξασφάλισε τη δέουσα 
αμεροληψία και δεν περιέλαβε ένα επαρκώς μεγάλο εύρος σημαντικών 
απόψεων. Υπήρξε παραβίαση των άρθρων 6.1 και 5.11 και 5.12 του Κώδικα.  
 
2) CHANNEL S NEWS, 9.2.2012 
Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης του τηλεοπτικού φορέα δεν είναι 
απόλυτο. Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του το Ofcom πρέπει να 
σταθμίσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης με την απαίτηση του 
Κώδικα για διαφύλαξη της δέουσας αμεροληψίας στα ειδησεογραφικά 
προγράμματα. Το Ofcom αναγνωρίζει ότι αυτή η απαίτηση οδηγεί στον 
περιορισμό σε κάποια έκταση της ελευθερίας της έκφρασης, επειδή η 
εφαρμογή του Κώδικα απαιτεί οι τηλεοπτικοί σταθμοί να εξασφαλίζουν ότι, για 
παράδειγμα, καμία πλευρά στο πλαίσιο αντιπαράθεσης δεν παρουσιάζεται 
στα ειδησεογραφικά προγράμματα με υπερβολικά ευνοϊκό τρόπο. Σύμφωνα 
με το άρθρο 5.1. του Κώδικα η υποχρέωση παρουσίασης των ειδήσεων με τη 
δέουσα αμεροληψία εφαρμόζεται δυνητικά σε κάθε θέμα που καλύπτεται από 
τα ειδησεογραφικά προγράμματα και όχι μόνο στα θέματα πολιτικής ή άλλης 
αντιπαράθεσης. Αποτελεί συντακτική απόφαση του σταθμού πώς θα 
εξασφαλίσει την δέουσα αμεροληψία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την 
παρουσίαση του θέματος της συνέντευξης τύπου (προϋπολογισμός 
συγκεκριμένου έργου) του ανεξάρτητου άμεσα εκλεγμένου Δημάρχου δεν 
προβλήθηκαν διαφορετικές απόψεις, ούτε απόψεις υποστηρικτικές για την 
πολιτική του, ούτε αναφέρθηκε ότι αναζητήθηκαν από τον σταθμό 
εναλλακτικές απόψεις. Το Ofcom γνωρίζει ότι το Εργατικό Κόμμα είχε προβεί 
σε δημόσια δήλωση και είχε διατυπώσει αντίθετες απόψεις από τον Δήμαρχο 
για τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου. Ο σταθμός όφειλε, 
συνεπώς, κατά την προβολή θεμάτων που σχετίζονταν με θέματα πολιτικής 
διαμάχης, να εξασφαλίσει τη μετάδοση αντίθετων απόψεων για την 
εξασφάλιση της δέουσας αμεροληψίας. 
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3) UMMAH TALK, The Islam Channel, 14.10.2009, Politics and Beyond, 
Islam Channel 16.10.2009 
Κρίθηκε ότι η πολιτική διαμάχη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αποτελεί 
γεγονός πολιτικής αντιπαράθεσης και γι αυτό απαιτείται κατάλληλο επίπεδο 
δέουσας αμεροληψίας. Έπρεπε, επομένως, να εξασφαλιστεί η παρουσίαση 
απόψεων με σχόλια παρουσιαστών ή με ερωτήσεις προς τους καλεσμένους 
των εκπομπών. Υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5.5. του Κώδικα.  
 
4) I FOCUS, Channel I, 12 & 26.4.12 
Επρόκειτο για ψυχαγωγικό τηλεοπτικό σταθμό. Μόνο το γεγονός ότι το 
συντακτικό περιεχόμενο αφορά πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι εφαρμόζεται η ενότητα 5 του Κώδικα. Παίζει ρόλο ο τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται και παρουσιάζονται τα θέματα μες στο 
πρόγραμμα. Επρόκειτο για ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης και τρέχουσας 
δημόσιας πολιτικής στο Μπαγκλαντές. Το πρόγραμμα περιείχε πολιτικά 
σλόγκαν που έδιναν συγκεκριμένες απόψεις για αμφιλεγόμενα πολιτικά 
ζητήματα στο Μπαγκλαντές και την Κοινότητα του Μπαγκλαντές στην 
Ευρώπη και τη Μ. Βρετανία. Δεν παρουσιάστηκαν εναλλακτικές απόψεις, 
αλλά αυτοτελείς εκφράσεις συγκριμένων απόψεων για συγκεκριμένα θέματα 
πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5.5. του Κώδικα.  
 
5) Sri Lanka’s Killing Fields, Channel 4, 14.6.2011 
Κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη πολιτικής διαμάχης στο βρετανικό 
Κοινοβούλιο για ένα θέμα ώστε να εφαρμόζεται η ενότητα 5, ούτε όταν το 
βρετανικό Κοινοβούλιο έχει μία καθορισμένη τακτική στο διεθνή ρόλο της 
Κοινότητας σε σχέση με συγκεκριμένο ζήτημα, το ζήτημα παύει να αποτελεί 
«ζήτημα τρέχουσας δημόσιας πολιτικής». Η έννοια του θέματος τρέχουσας 
δημόσιας πολιτικής είναι ευρεία. Για τυχόν εφαρμογή της ενότητας 5 
λαμβάνονται υπόψη ατομικές περιστάσεις. Είναι ουσιώδες τα προγράμματα 
επικαιρότητας να μπορούν να εξερευνούν και να εξετάζουν τέτοια θέματα και 
να παίρνουν θέση ακόμα κι αν αυτή η θέση είναι πολύ επικριτική.  
 
6) ITV NEWS, 3.3.2006 
Η υπόθεση αφορούσε την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα ερμηνείας 
γεγονότων από τους δημοσιογράφους σε πολιτικές αναφορές που έχουν 
πολλές αποχρώσεις και ερμηνείες αμφιλεγόμενων δηλώσεων. Το Ofcom 
έκρινε ότι συνιστά ζήτημα μείζονος πολιτικής αντιπαράθεσης η αποστολή 
στρατευμάτων στον πόλεμο, για αυτό και πρέπει να αποδίδεται μεγάλη 
σημασία στην δέουσα ακρίβεια. Επίσης, όταν πρόκειται για αμφισβητούμενη 
συνέντευξη, η οποία είναι ανοιχτή σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες 
απαιτείται προσήκουσα ακρίβεια.  
 
7) News Russia Today, 21.8.2011, The Diplomacy of Defense, Russia 
Today 5.2.2012 
Το Ofcom ενθαρρύνει ενεργά τους τηλεθεατές να προσφύγουν πρώτα στον 
σταθμό. Δεν ζητείται από τους σταθμούς να καλύψουν ισότιμα κάθε άποψη, 
αλλά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διαφορετικές απόψεις προβάλλονται σε ένα 
βαθμό με τον κατάλληλο τρόπο σε ένα πρόγραμμα. Πρέπει, όμως, να 
γνωρίζουν οι σταθμοί ότι όταν παρουσιάζονται θέματα στα ειδησεογραφικά 
τους προγράμματα που επικρίνουν τις πράξεις και τις πολιτικές προσώπων, 
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οργανώσεων, κυβερνήσεων ή Κρατών, οφείλουν όχι μόνο να τις 
παρουσιάζουν με τη δέουσα αμεροληψία, αλλά και με τη δέουσα ακρίβεια. 
 
8) NEWS, Radio Ikhlas, 16.9.2011 
Κρίθηκε ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ότι καμία πλευρά ενός διαλόγου που 
αφορά ειδήσεις δεν προβάλλεται με υπερβολικά ευνοϊκό τρόπο. Αμφιλεγόμενα 
ζητήματα πρέπει να παρουσιάζονται με τη δέουσα αμεροληψία. Δεν σημαίνει 
ίση κατανομή χρόνου για κάθε άποψη ή ότι κάθε επιχείρημα ή άποψη πρέπει 
να παρουσιάζεται. Η δέουσα αμεροληψία διασφαλίζεται με πολλούς τρόπους 
και αποτελεί συντακτική απόφαση του σταθμού να την εξασφαλίσει. 
 
9) CHANNEL S News, 24& 29.5.2011  
Κρίθηκε ότι η απαίτηση της μετάδοσης των ειδήσεων με τη δέουσα 
αμεροληψία είναι αντικειμενική και απαιτεί εκτίμηση όλων των περιστάσεων. 
Δεν πρέπει να ευνοείται μία άποψη έναντι μίας άλλης. Πρέπει να διατηρείται η 
συντακτική ανεξαρτησία του σταθμού. Δεν σημαίνει ίση κατανομή χρόνου για 
κάθε άποψη ή ότι κάθε επιχείρημα ή άποψη πρέπει να παρουσιάζεται. Η 
δέουσα αμεροληψία διασφαλίζεται με πολλούς τρόπους και αποτελεί 
συντακτική απόφαση του σταθμού να την εξασφαλίσει (Βλ. σχετικά κει IBC 
Tamil, 5.1.2012). Ο σταθμός θα έπρεπε να είχε: α) συνοψίσει με τη δέουσα 
αντικειμενικότητα και στο όλο πλαίσιο τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και 
β) να παρουσιάσει συνοπτικά εναλλακτικές απόψεις επί των επικρίσεων που 
είχαν γίνει από το συγκεκριμένο πρόσωπο. 
 
10) THE TRUTHSEEKER: GENOCIDE OF EASTERN UKRANIE, RT 
EUROPE, 13.7.2014, 14.7.2014 
Το πρόγραμμα μεταδόθηκε στο πλαίσιο μίας εν εξελίξει πολιτικά ευαίσθητης 
διαμάχης στην Ουκρανία και εξέτασε ένα θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης: την 
τρέχουσα κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία. Περιείχε σχολιασμό του 
παρουσιαστή και ποικίλες συνεντεύξεις ατόμων που περιείχαν σοβαρούς 
ισχυρισμούς ενάντια στην ουκρανική Κυβέρνηση και τις στρατιωτικές δυνάμεις 
και επικριτικά σχόλια για αυτούς ως προς τις τακτικές και τις πράξεις τους 
προς τον πληθυσμό της ανατολικής Ουκρανίας. Περιείχε κατηγορίες ότι η 
Κυβέρνηση είχε διαπράξει αγριότητες και επιχείρησε να διαπράξει γενοκτονία 
εναντίον του πληθυσμού της ανατολικής Ουκρανίας. Η τήρηση της δέουσας 
αμεροληψίας εξαρτάται από εύρος παραγόντων, όπως τον τρόπο 
παρουσίασης των επιχειρημάτων, τη διαφάνεια της ατζέντας. Σύμφωνα με τις 
Οδηγίες του Ofcom για την εφαρμογή του Κώδικα μπορεί να είναι απαραίτητη 
η παρουσίαση εναλλακτικών απόψεων, ή διαφορετικά η ανεύρεση άλλων 
μεθόδων για την εξασφάλιση της αμεροληψίας (συντακτικών τεχνικών). Εν 
προκειμένω, έγινε αρνητική παρουσίαση της Κυβέρνησης και των 
στρατιωτικών δυνάμεων και διατυπώθηκαν πολύ σοβαροί ισχυρισμοί για 
αγριότητες. Προβλήθηκαν πλάνα υποβλητικά (που διέγειραν το συναίσθημα) 
του πολέμου και των μετέπειτα συνεπειών του και πολλές συγκρίσεις της 
ουκρανικής Κυβέρνησης και των στρατιωτικών δυνάμεων με τον Χίτλερ και 
τους Ναζί. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν με λίγη ή καθόλου αντικειμενικότητα και 
αυτό συνέβαλε στη δημιουργία αρνητικής εικόνας από το πρόγραμμα για την 
ουκρανική Κυβέρνηση και τις στρατιωτικές δυνάμεις. Το πρόγραμμα περιείχε 
μόνο μία άποψη της ουκρανικής Κυβέρνησης και το θέμα προβλήθηκε με 
τρόπο υποτιμητικό για αυτή και όχι αντικειμενικά. Η προβολή αυτή είχε ως 
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αποτέλεσμα την ενθάρρυνση και την πρόκληση κριτικής από τους 
συνεντευξιαζόμενους στην ουκρανική Κυβέρνηση και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις. Κρίθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ως συνόλου δεν υπήρξε 
επαρκής ή κατάλληλη εξισορρόπηση για τη διασφάλιση της προσήκουσας 
αμεροληψίας, για αυτό και υπήρξε παράβαση του άρθρου 5.5 του Κώδικα. 
 
11) Today, NTV Mir Lithuania, 28 και 30.1.2015 
Κρίθηκε ότι οι ειδήσεις που παρουσιάστηκαν περιείχαν δηλώσεις που ήταν 
έντονα επικριτικές ως προς την πολιτική και τις ενέργειες της Ουκρανικής 
Κυβέρνησης και τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Όμως, στο βαθμό που ήταν 
είτε άμεσα είτε έμμεσα επικριτικές θεωρήθηκε ότι ο σταθμός όφειλε να 
παρουσιάσει διαφορετικές απόψεις ή να παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για 
να αντεπιτεθεί ή να αντιδράσει στις επικρίσεις που είχαν γίνει. Παράγοντες 
όπως η φυσιογνωμία του σταθμού και οι προσδοκίες του κοινού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Όταν ένα ειδησεογραφικό πρόγραμμα ασχολείται με 
θέματα αντιπαράθεσης που πρέπει να παρουσιάζονται με τη δέουσα 
αμεροληψία, απόψεις άλλων πλευρών του διαλόγου σχεδόν σίγουρα θα 
υπάρχουν. Συνεπώς, βασικό ρόλο για την εξασφάλιση της δέουσας 
αμεροληψίας στις ειδήσεις είναι η απαίτηση να παρουσιάζονται διαφορετικές 
απόψεις ή γνώμες με τον κατάλληλο τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 
διαφορετικές απόψεις που παρουσιάστηκαν δεν ήταν επαρκείς για την 
διασφάλιση της δέουσας αμεροληψίας. 
 
12) CHSTV, 1.3.2013.  
Στην υπόθεση αυτή το Ofcom έκρινε ότι δεν απαιτείται οι σταθμοί να 
προβάλουν μία διαφορετική άποψη για όλες τις ειδήσεις ή για όλα τα θέματα 
που παρουσιάζονται σε ειδησεογραφικά προγράμματα ή να το πράττουν σε 
όλα τα ειδησεογραφικά προγράμματα. Είναι θεμιτό ένα πρόγραμμα να είναι 
υποστηρικτικό προς κάποιο κράτος ή κάποιο πολιτικό κόμμα. Όμως, όλα τα 
θέματα πρέπει να παρουσιάζονται με τη δέουσα αμεροληψία, δηλαδή με την 
κατάλληλη αμεροληψία ανάλογα με το θέμα και τη φύση του προγράμματος. 
Η παρουσίαση ειδήσεων με τη δέουσα αμεροληψία εξαρτάται από τη 
συντακτική διακριτική ευχέρεια που πρέπει να ασκείται προσηκόντως σε όλες 
τις περιστάσεις.  
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6.2. Μελέτες σχετικά με τη Δίκαιη και Αμερόληπτη Παρουσίαση 

Ειδήσεων και τους Δείκτες για την Πολυφωνία στα Μέσα στις 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
6.2.1. REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2021, University of 

Oxford, 10th  edition 
 
Η έρευνα διενεργήθηκε σε πάνω από 92.000 επιγραμμικούς (on line) 
καταναλωτές ειδήσεων σε 46 αγορές. Στα κεφάλαια 2.1 και 2.2 που αφορούν 
στις Αντιλήψεις της κάλυψης «Δίκαιων Ειδήσεων» μεταξύ διαφορετικών 
ομάδων και στην Αμεροληψία αντίστοιχα, αναφέρονται τα εξής: 

• Το κοινό θεωρεί ότι υπάρχει «άδικη» παρουσίαση θεμάτων όταν 
συντρέχει: α) παράλειψη προβολής θέματος και β) ανακριβής κάλυψη 
θέματος. (σ. 36) 

• Το κοινό θέλει να λαμβάνει μεγάλο εύρος απόψεων επί 
κοινωνικοπολιτικών θεμάτων και να διαμορφώνει το ίδιο άποψη. (σ. 38). 

• Η αμεροληψία του δημοσιογράφου επιτυγχάνεται πιο δύσκολα όσο πιο 
άτυπη είναι η μορφή της είδησης (π.χ. social media, podcasts). Το κοινό 
πιστεύει ότι πρέπει να παρέχεται ίσος χρόνος στην παρουσίαση 
διαφορετικών απόψεων. Επίσης, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η 
παρουσίαση διαφορετικών απόψεων, διότι «άσχημα» επιχειρήματα 
φανερώνουν τον ασθενέστερο χαρακτήρα τους όταν παρουσιάζονται 
έναντι πιο ισχυρών.  

• Η ισορροπία δεν πρέπει να είναι 50/50 σε όλες τις περιπτώσεις: οι 
απόψεις ποικίλουν ανάλογα με το θέμα. Είναι δυνατή η παραχώρηση 
λιγότερου χρόνου σε μία άποψη εάν αποδεικνύεται η υπεροχή μίας 
πλευράς (ειδικά αν η άλλη άποψη είναι δυνητικά επιβλαβής ή δεν 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον) (σ. 39) 

• Διαφορετικές απόψεις πρέπει να αναγνωρίζονται και να τίθενται σε 
δημόσια συζήτηση, ώστε να αντιμετωπίζονται. Το μεγαλύτερο μέρος του 
κοινού επιθυμεί οι ειδήσεις να είναι ουδέτερες, αλλά μεγάλη μειοψηφία 
εκτιμά ότι αυτό συχνά δεν έχει νόημα. (σ. 40) 

• Η ουδετερότητα είναι λιγότερο αναγκαία σε θέματα όπως ο ρατσισμός και 
η ενδοοικογενειακή βία (σ. 41) 

 
Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: (σ. 41) 

• Το κοινό σε γενικές γραμμές επιθυμεί αμερόληπτες ειδήσεις και τη 
μετάδοση από τους δημοσιογράφους ειδήσεων καθαρών, απλών, σωστών 
και δίκαιων, με παρουσίαση διαφορετικών απόψεων, χωρίς αποκλεισμό 
ορισμένων απόψεων και χωρίς παρουσίαση των τοποθετήσεων των 
δημοσιογράφων.  

• Οι απαιτήσεις του κοινού για αμεροληψία και ισορροπία ποικίλουν 
ανάλογα με τα θέματα.  

• Δίνεται έμφαση στο καθήκον των δημοσιογράφων για ακριβή μετάδοση 
γεγονότων, για ηθική και κοινωνική δικαιοσύνη.  

• Υπάρχει δυσαρέσκεια ως προς την τοποθέτηση των δημοσιογράφων υπέρ 
μίας άποψης ή ως προς τον αποκλεισμό απόψεων (εκτός αν είναι 
επιβλαβείς).  
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• Το μεγαλύτερο μέρος του κοινού θέλει να εκτίθεται σε μεγάλο εύρος 
απόψεων.  

• Το κοινό θέλει, καταρχήν, μία αξιόπιστη βάση αμερόληπτων, άμεσων, 
τεκμηριωμένων πληροφοριών (πέραν αυτού μπορεί να ανατρέξει σε άλλα 
μέσα για αναζήτηση περισσότερων απόψεων).  

• Πρόκληση για τα ΜΜΕ αποτελεί η παροχή αμερόληπτων και 
αντικειμενικών πληροφοριών κατά τρόπο που προκαλείται το ενδιαφέρον 
του κοινού και εξασφαλίζεται η ψυχαγωγία του.  

• Απαιτείται προσαρμογή των πρακτικών αμεροληψίας στους νέους 
τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης ειδήσεων. Το κοινό τάσσεται 
έντονα υπέρ της αμεροληψίας, ακόμα και σε χώρες με πολύ διαφορετικά 
συστήματα και έθιμα. 

 
6.2.2. INDEPENDENT STUDY ON INDICATORS FOR MEDIA PLURALISM 

IN THE MEMBER STATES – TOWARDS A RISK- BASED 
APPROACH, Katholieke Universiteit Leuven, April 2009  
(Prepared for the European Commission Directorate-General 
Information Society and Media, SMART 007A 2007-0002) by K.U. 
Leuven – ICRI (lead contractor, Jonkoping International Business 
School – MMTC, Central European University – CMCS, Erns & Young 
Consultancy Belgium, Preliminary Final Report) 

 
Στο κεφάλαιο 5.1.5. με τίτλο «Νομικοί Δείκτες για τον Τομέα Κινδύνου 
«Πολιτικός Πλουραλισμός στα Μέσα» αναφέρονται τα εξής:  
Στα διαφορετικά μέσα απαιτείται η υιοθέτηση μίας δύσκολης ισορροπίας 
μεταξύ πολιτικής επέμβασης και συντακτικής ανεξαρτησίας. Τα ιδιωτικά μέσα 
δικαιούνται να ακολουθήσουν μία συντακτική γραμμή που μπορεί να δείξει μία 
πολιτική προτίμηση. Συνεπώς, η αμεροληψία ως προϋπόθεση για την κάλυψη 
πολιτικών ειδήσεων δεν μπορεί να απαιτηθεί σ’ αυτού του είδους τα μέσα. 
Παρολαυτά, όμως, η κάλυψη πολιτικών ειδήσεων, ακόμα και από ιδιωτικά 
μέσα πρέπει τουλάχιστον να είναι δίκαιη και ακριβής. Η ευνοϊκή μεταχείριση 
συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων μπορεί να αποφευχθεί με την προμήθεια 
σε πολιτικά στελέχη και ομάδες ενεργούς πρόσβασης στα μέσα, ώστε να 
εκφράσουν οι ίδιοι προσωπικά τις απόψεις και τις ιδέες τους. Προστασία 
ενάντια στην υπερβολική προβολή από πολιτικές δυνάμεις εξασφαλίζεται 
μέσω ρυθμιστικών διαφυλάξεων της συντακτικής ανεξαρτησίας.  
 
Οι βασικές απειλές που καταγράφηκαν σ’ αυτό τον τομέα από 
νομικής/ρυθμιστικής άποψης είναι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν μπορεί:  
α. να εμποδίσει την υπερβολική ή αποκλειστική παρουσίαση ή προώθηση 

των πολιτικών απόψεων και της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος 
στα μέσα. 

β. να εμποδίσει την υπερβολική δημοσιογραφική και συντακτική 
προτίμηση και προπαγανδιστική κάλυψη επιλεγμένων πολιτικών 
κομμάτων και ιδεολογικών απόψεων. 

γ. να εμποδίσει την ελλιπή ή ανεπαρκή παρουσίαση στα μέσα 
συγκεκριμένων πολιτικών ή ιδεολογικών απόψεων και θέσεων στην 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών των μειονοτήτων ή των 
νομίμων αλλά ακραίων ιδεών στο πολιτικό φάσμα. 
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δ. να εξασφαλίσει δίκαιη κατανομή χρόνου στα μέσα σε αντίθετες πολιτικά 
ομάδες.  

ε. να παρέχει κατάλληλα μέσα αντίδρασης ενάντια στη διαστρεβλωμένη 
παρουσίαση στα μέσα (όπως το δικαίωμα απάντησης). 

στ. να εμποδίσει την παρουσία μέσων που ελέγχονται οικονομικά και η 
διαχείρισή τους εξαρτάται από πολιτικά πρόσωπα ή κόμματα. 

ζ. να εμποδίσει την υπερβολική πολιτική πίεση στον προγραμματισμό 
λόγω πολιτικής ιδιοκτησίας και/ή πίεσης σε συγκεκριμένα μέσα 
ενημέρωσης σε εθνικό/τοπικό επίπεδο. 

η. το ρυθμιστικό και το θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να εμποδίσει την 
απουσία συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων και ιδεολογικών 
κοινοτήτων από το δημόσιο διάλογο και τις εκλογές, η οποία οφείλεται 
στην άδικη και υποεκπροσωπούμενη μετάδοση απόψεων της 
μειοψηφίας στα μέσα.  
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6.3. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ελλάδας και αποφάσεις Συμβουλίου 
της Επικρατείας (ΣτΕ) και Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 

 
6.3.1. ΕΛΛΑΔΑ 
 
1. Η υποχρέωση των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για 
εξασφάλιση της αντικειμενικής ενημέρωσης και της πολιτικής πολυφωνίας 
κατά τη μετάδοση του προγράμματος τους και η αρμοδιότητα του ΕΣΡ για 
έλεγχο εκπλήρωσης ή μη αυτής τους της υποχρέωσης θεσπίζεται στις 
διατάξεις των άρθρων:  
 
α) 15 παρ. 2 εδ. γ του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Ο άμεσος έλεγχος του 
Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης 
άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση 
πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης»,  
 
β) 14 παρ. 9 εδ. β του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Νόμος προβλέπει τα 
μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση 
της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση». 
 
γ) 11 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει: «Η 
ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι 
σεβαστές». 
 
δ) 1 παρ. 1 εδ. β και 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, τα οποία ορίζουν: «Οι άδειες 
χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση 
τους συνιστά δημόσια λειτουργία… Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι 
άδειες πρέπει να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την 
αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την 
προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης».   
 
ε) 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995, το οποίο ορίζει: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στη 
συνολική διάρθρωση του προγράμματος και ιδίως των ειδησεογραφικών τους 
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 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής 
αντιδικίας». 
 
στ) 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, το οποίο ορίζει: «Η παροχή υπηρεσιών 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει 
προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη 
νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και 
πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον 
ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό 
υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών». 
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ζ) 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το οποίο ορίζει: «Σκοπός των διατάξεων του 
παρόντος νόμου είναι η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση 
πληροφοριών και ειδήσεων». 
 

η) 2 του Ν. 4173/2013 για την ΕΡΤ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 
οποίο ορίζει: «3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού 
και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση 
της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και 
της τέχνης …. 4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το Κράτος, όλους τους 
φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα και καταρτίζει 
και εκπέμπει το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόμενο, διεπόμενη 
μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας. 
Προς το σκοπό αυτόν η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υπογράφει Συμφωνία Αρχών με το 
Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον 
Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο 
για θέματα Πολιτισμού, για την εδραίωση της ανεξαρτησίας της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης. Η Συμφωνία Αρχών προβλέπει τους όρους διασφάλισης 
του πλουραλισμού και της πολυφωνίας στην ενημέρωση, την ποιοτική 
αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και τους κανόνες 
διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων της προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου…..7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεταδίδει αδιαλείπτως, μέσω μίας εκ 
των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που της 
έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος, το Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. 
Επίσης, μετά από συνεννόηση με το Προεδρείο της Βουλής και τη διεύθυνση 
του Καναλιού της Βουλής, αναμεταδίδει μέσω των δικών της προγραμμάτων 
σημαντικές εργασίες της Βουλής των Ελλήνων». 
 
θ) 3 του Ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο ορίζει: «3. 
Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το 
περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της 
αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της 
ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της προσωπικότητας, της 
προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της 
ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού 
και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών…. 5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά 
για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των 
Επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των 
πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, 
των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάξεων. 
Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας. 6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 
αναλαμβάνει την αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των 
κομμάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις 
βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των 
προγραμματικών θέσεων όλων των κομμάτων, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις. Καλύπτει, επίσης, και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την 
περίοδο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων». 
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ι) 29 παρ. 1 του Πρωτοκόλλου του Άμστερνταμ για το σύστημα της Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης στα Κράτη Μέλη που έχει προσαρμοστεί στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο ορίζει: «Το σύστημα της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις 
δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και 
με την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης». 
 
ια) της Σύστασης CM/REC (2007)3 της Επιτροπής Υπουργών των χωρών 
μελών σχετικά με την αποστολή των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην 
κοινωνία της πληροφορίας (31.1.2007), η οποία ορίζει:  
«14. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να παίξουν έναν σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση ευρύτερου δημοκρατικού διαλόγου και συμμετοχής… 
Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να εκπληρώσουν έναν ζωτικό ρόλο 
στην εκπαίδευση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, παρέχοντας όχι μόνο 
ποιοτικό περιεχόμενο, αλλά επίσης έναν τόπο δημόσιας συζήτησης, ανοιχτό 
σε ποικίλες ιδέες και πεποιθήσεις στην κοινωνία και μία πλατφόρμα για τη 
διάδοση των δημοκρατικών αξιών.  
15. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλη 
ενημέρωση για το δημοκρατικό σύστημα και τις δημοκρατικές διαδικασίες, και 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις εκλογές, αλλά επίσης και στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη δημόσια ζωή γενικά. Αναλόγως, ένας 
από τους ρόλους των δημοσίων μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να είναι να 
τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των πολιτών στα δημόσια ζητήματα και να τους 
ενθαρρύνει να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο.  
17. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο 
στην δημόσια προσεκτική εξέταση των εθνικών και διεθνών κυβερνητικών 
οργανώσεων, επαυξάνοντας την διαφάνεια, την λογοδοσία στο κοινό και τη 
νομιμότητα, βοηθώντας στην εξάλειψη κάθε δημοκρατικού ελλείμματος και 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας».   
 
ιβ) της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2009/C 257/01, η οποία ορίζει:  

 

  
«Η δημόσια ραδιοτηλεόραση εκλαμβάνεται εν γένει ως ιδιαίτερα αξιόπιστη 
πηγή πληροφοριών και αντιπροσωπεύει, για ένα μη αμελητέο τμήμα του 
πληθυσμού, την κύρια πηγή ενημέρωσης. Εμπλουτίζει έτσι τη δημόσια 
συζήτηση και εν τέλει μπορεί να διασφαλίσει τη δίκαιη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στη δημόσια ζωή. Σχετικά με το θέμα αυτό, θεμελιώδη σημασία 
προσλαμβάνουν οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας των ραδιοτηλεοπτικών 
μεταδόσεων, σύμφωνα με τη γενική αρχή της ελευθερίας της έκφρασης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (9), καθώς και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παράλληλα, λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα του ραδιοτηλεοπτικού τομέα και λόγω της ανάγκης διαφύλαξης της 
συντακτικής ανεξαρτησίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ένας 
ποιοτικός ορισμός, που αναθέτει σε συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό φορέα την 
υποχρέωση να παρέχει ευρύ φάσμα προγραμμάτων και ισορροπημένη και 
διαφοροποιημένη προσφορά εκπομπών, θεωρείται εν γένει, σύμφωνα με τις 
ερμηνευτικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Άμστερνταμ, θεμιτός βάσει του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC1027(01)&from=EN#ntr9-C_2009257EL.01000101-E0009
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άρθρου 86 παράγραφος 2 (39). Ο ορισμός αυτός θεωρείται εν γένει 
σύμφωνος με τον στόχο εκπλήρωσης των δημοκρατικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών αναγκών μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και τη διασφάλιση της 
πολυφωνίας, καθώς και της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Όπως 
έχει αποφανθεί το Πρωτοδικείο, η νομιμότητα των ευρέως προσδιοριζόμενων 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στηρίζεται στην ύπαρξη ποιοτικών 
απαιτήσεων για τις υπηρεσίες που παρέχει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός 
φορέας (40)».  
 
ιγ) 14 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει: «Τα δελτία ειδήσεων 
πρέπει να συντάσσονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη μεγαλύτερη 
δυνατή πολυμέρεια. Η υποχρέωση αυτή κατισχύει κάθε, έστω και έμμεσης, 
επιχειρηματικής και οικονομικής εν γένει επιδίωξης του ραδιοφωνικού ή του 
τηλεοπτικού σταθμού».  
 
ιδ) 3 του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 
πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται εμπράκτως τη διατύπωση 
διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζονται την ελευθερία μεταδόσεώς 
τους. Οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με 
ίσους όρους».  
 
ιε) 16 του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει ειδικά για τις προεκλογικές περιόδους: 
«1. Η παρουσίαση πολιτικών θεμάτων κατά τις προεκλογικές περιόδους 
πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και μετριοπάθεια, ώστε να μην εξάπτονται τα 
πολιτικά πάθη και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζονται οι αρχές της 
ισοτιμίας, της πολυφωνίας και του σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών. 
2. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για την τήρηση των 
διατάξεων του νόμου κατά τις ίδιες περιόδους, ώστε κατά την κάλυψή τους να 
διασφαλίζονται οι αρχές της ισοτιμίας και πολυφωνίας και ο σεβασμός των 
δημοκρατικών διαδικασιών». 
 
ιστ) 30 του Ν. 4779/2021, το οποίο θεσπίζει δικαίωμα απάντησης – 
επανόρθωσης σε κάθε πολιτικό κόμμα, συνδικαλιστικό, κοινωνικό ή συλλογικό 
φορέα και στα στελέχη του, σε περιπτώσεις παραποίησης ή αποσιώπησης 
των απόψεων και των θέσεών τους για ζητήματα που αφορούν τις 
δραστηριότητές τους και ορίζει:  
«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα έννομα συμφέροντα και ιδίως η 
προσωπικότητα του οποίου θίγονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικού 
προγράμματος, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό 
οργανισμό που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση αυτού 
(δικαίωμα απάντησης). Δικαίωμα απάντησης έχει και κάθε πολιτικό κόμμα, 
συνδικαλιστικός, κοινωνικός ή συλλογικός φορέας, καθώς και τα στελέχη του, 
όταν οι απόψεις και οι θέσεις τους για ένα ζήτημα που αφορά στις 
δραστηριότητές τους παραποιούνται ή αποσιωπώνται, κατά τρόπο ώστε να 
αλλοιώνεται η εντύπωση του τηλεθεατή για το πραγματικό περιεχόμενο των 
απόψεων και των θέσεων αυτών. Αν ο θιγόμενος κατοικεί ή είναι 
εγκατεστημένος στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι 
(20) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αναβιώνει μετά από επανάληψη του 
προγράμματος αυτού ή των επίμαχων αποσπασμάτων του. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC1027(01)&from=EN#ntr39-C_2009257EL.01000101-E0039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC1027(01)&from=EN#ntr40-C_2009257EL.01000101-E0040
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2. Το αίτημα απάντησης υποβάλλεται στον τηλεοπτικό οργανισμό με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή του αιτήματος 
από τον τηλεοπτικό οργανισμό και πρέπει να περιέχει: α) τα πλήρη στοιχεία 
του θιγομένου, β) την ημέρα και την ώρα του επίμαχου προγράμματος, γ) 
τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε βλαπτική και 
δ) το προτεινόμενο κείμενο της απάντησης. 
3. Το προτεινόμενο κείμενο της απάντησης ή επανόρθωσης πρέπει να 
μεταδοθεί μέσα σε εύλογο χρόνο σε επόμενη μετάδοση του ίδιου 
προγράμματος, εφόσον αυτό μεταδίδεται σε τακτή, επαναλαμβανόμενη ημέρα 
και ώρα, διαφορετικά, σε αντίστοιχη ώρα μετάδοσης με το προσβλητικό 
πρόγραμμα. 
4. Ο τηλεοπτικός οργανισμός απαντά στο αίτημα του θιγόμενου μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει 
και χωρίς την τήρηση αυτής της διαδικασίας με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού 
οργανισμού. 
5. Αν ο τηλεοπτικός οργανισμός απορρίψει συνολικά ή σε μέρος του το 
αίτημα, το διαβιβάζει υποχρεωτικά μαζί με αιτιολογημένη απόφασή του και 
αντίγραφο του επίμαχου προγράμματος το αργότερο εντός τριών (3) ημερών 
στο Ε.Σ.Ρ. Το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος απάντησης μπορεί να 
απορριφθεί αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
παρόν, εάν συνεπάγεται αξιόποινη πράξη, εάν μπορεί να στοιχειοθετήσει 
αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή εάν αντίκειται στα χρηστά ήθη. 
6. Το δικαίωμα απάντησης του θιγόμενου και η αντίστοιχη υποχρέωση του 
τηλεοπτικού οργανισμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη αστικής ή ποινικής 
ευθύνης. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρ. 1, και εφόσον η 
προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη διαδικασία του 
παρόντος, η προηγούμενη υποβολή αίτησης απάντησης και η μη 
προσήκουσα από τον τηλεοπτικό οργανισμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής 
αποτελούν προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών 
κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την αίτηση απάντησης». 
 
Η διάταξη αυτή θεσπίζει δικαίωμα (και) των πολιτικών κομμάτων, των 
συνδικαλιστικών, κοινωνικών ή συλλογικών φορέων και των στελεχών τους 
να προσφύγουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για την εξασφάλιση της ορθής 
προβολής των θέσεων και δραστηριοτήτων τους που αποσιωπήθηκαν ή 
παραποιήθηκαν κατά τρόπο που προκάλεσε αλλοίωση του πραγματικού τους 
περιεχομένου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θεσπίζεται υποχρέωση των τηλεοπτικών 
σταθμών εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να ανταποκριθούν στο αίτημα 
(και) των πολιτικών κομμάτων και σε περίπτωση απόρριψής του, μέσω της 
προώθησης της απορριπτικής τους απόφασης στο ΕΣΡ, να κινηθεί διαδικασία 
εξέτασης του αιτήματος, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει και σε επιβολή 
κυρώσεων από το ΕΣΡ στον σταθμό. Στόχος της διάταξης αυτής είναι η 
ενίσχυση της αντικειμενικής ενημέρωσης και της πολιτικής πολυφωνίας.  
 
ιζ) 4 παρ. 1 γ του N. 2863/2000, το οποίο ορίζει: «Το ΕΣΡ ασκεί τον 
προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της 
παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την 
έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα …γ) 
διασφαλίζει την πολιτική και πολιτιστική πολυμέρεια και πολυφωνία στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης». 
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ιη) 3 παρ. 1 του N. 1866/1989, το οποίο ορίζει: «Το ΕΣΡ ασκεί τον άμεσο 
έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως προκειμένου 
να εξασφαλιστούν η αντικειμενικότητα, η ισότητα των όρων και η ποιότητα 
των προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος». 
 
ιθ) 11 του Ν. 4779/2021, το οποίο ορίζει: «Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά 
από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν γνώμης του 
Ε.Σ.Ρ., μπορούν να λαμβάνονται μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων γενικού 
συμφέροντος και ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την πολυφωνία, την 
ελευθερία του λόγου και την πολιτισμική πολυμορφία».  
 
κ) 33 παρ. 2 του Ν. 4779/2021, το οποίο ορίζει: «Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις 
αρμοδιότητές του με αμεροληψία και διαφάνεια, υπηρετώντας ιδίως τους 
στόχους της πολυφωνίας …». 
 
κα) 4 παρ. 1 του Ν. 2863/200 στοιχεία β και ε, το οποίο ορίζει: «Το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και των εν γένει 
κανόνων και αρχών που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και … επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και 
μέτρα που προβάλλονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, όπως 
ισχύει». 
 
Οι ανωτέρω διατάξεις συνιστούν το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον 
τρόπο παρουσίασης πληροφοριών και ειδήσεων από τη ραδιοτηλεόραση και 
το απαιτούμενο εύρος των μεταδιδόμενων απόψεων και θεμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται η πολύπλευρη και πολυφωνική (πολιτική και μη) ενημέρωση. Οι 
διατάξεις αυτές θεσπίζουν υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για 
ακριβή, αληθή, όσο το δυνατόν πλήρη, αντικειμενική μετάδοση γεγονότων και 
πληροφοριών και υποχρέωση μετάδοσης διαφορετικών απόψεων. Η 
αντικειμενική και επί ίσοις όροις μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων 
αποτελεί δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπό, κοινωνική αποστολή της 
ραδιοτηλεόρασης και θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο όρος 
πολιτική πολυφωνία συναντάται σε τρία νομοθετικά κείμενα (1 παρ. 2 Ν. 
4339/2015, 3 παρ. 22 Ν. 2328/1995, 4 παρ. 1 Ν. 2863/2000) και εμπεριέχεται 
στην ευρύτερη έννοια της αντικειμενικότητας και της πολυφωνίας.  
 
2. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ασχολήθηκαν πολλές φορές με το θέμα και έκριναν 
συναφώς τα ακόλουθα:  
α) Πεδίο εφαρμογής: 

Η υποχρέωση προς αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση 
καταλαμβάνει προεχόντως τις εκπομπές πολιτικού (και ευρύτερα 
ενημερωτικού) περιεχομένου, δηλαδή τις εκπομπές πολιτικού και 
κοινωνικού διαλόγου και προβληματισμού, καθώς και τα δελτία 
ειδήσεων. Η διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 
επιβάλλει την αρχή της πολυφωνίας στον ειδικότερο τομέα της 
παρουσιάσεως των απόψεων όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών 
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κομμάτων, στα οποία αναφέρεται, καθώς και των ειδήσεων που 
αφορούν στη δραστηριότητά τους, είτε αυτές (οι απόψεις και οι 
ειδήσεις) αφορούν την πολιτική διαμάχη με άλλα κόμματα, είτε 
αναφέρονται στην αυτοτελή δραστηριότητα κάθε κόμματος ξεχωριστά. 
(ΣτΕ 985 και 986/2018, 2456 και 2457/2014, 2675/2014, 1962/2019, 
289/2019, 2139/2019, 27/2020). 

β) Μη μαθηματική κατανομή του χρόνου μεταξύ των κομμάτων 
«Πολυμερής δε, αντικειμενική και ισότιμη παρουσίαση δεν είναι αυτή 
που γίνεται με βάση την μαθηματική κατανομή του χρόνου μεταξύ των 
κομμάτων, ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμή τους, ή με βάση 
απαρέγκλιτα και αδιαφοροποίητα κριτήρια ελαχίστης παρουσιάσεως 
των θέσεων καθενός από αυτά ή ελαχίστης κάλυψης εντός του 
πλαισίου του συνολικού χρόνου των δελτίων ειδήσεων των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, των ειδήσεων εκείνων που αφορούν το 
κάθε ένα από τα κόμματα αυτά» (ΣτΕ 985 και 986/2018, 2456 και 
2457/2014, 2675/2014, 1962/2019, 289/2019, 2139/2019, 27/2020, 
1715/2020). 

γ) Ευχέρεια του δημοσιογράφου στα πλαίσια άσκησης της δημοσιογραφικής 
ελευθερίας για αξιολόγηση και επιλογή ειδήσεων και απόφαση διαθέσιμου 
χρόνου για την προβολή της είδησης 

«Στον πυρήνα της δημοσιογραφικής ελευθερίας περιλαμβάνεται 
καταρχήν η ευχέρεια του δημοσιογράφου να αξιολογεί και να επιλέγει 
το τι εκ των καθημερινώς συμβαινόντων αξίζει να θεωρηθεί ως είδηση 
και πρέπει να μεταδοθεί ως τοιαύτη, …» (ΣτΕ 240, 243, 245, 248, 249, 
250 και 255/2012, 3999/2013, ΣτΕ 3620 και 3621/2008, 985 και 
986/2018, 2456 και 2457/2014, 2675/2014, 1962/2019, 289/2019, 
2139/2019, 27/2020, 1715/2020), καθώς και «η ευχέρεια του 
δημοσιογράφου, αυτός αποκλειστικά και μόνο, να ιεραρχεί και να 
αξιολογεί τις κριθείσες ως κατ΄αρχήν μεταδοτέες ειδήσεις ως 
περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές μεταξύ τους και να αποφασίζει 
πόσος χρόνος θα διατεθεί σε κάθε μία από αυτές στα πλαίσια ενός 
δελτίου ειδήσεων» (ΣτΕ 3620 και 3621/2008, 985 και 986/2018, 2456 
και 2457/2014, 2675/2014, 1962/2019, 289/2019, 2139/2019, 
27/2020).   

δ) Τήρηση ίσων αποστάσεων και μη αποσιώπηση συγκεκριμένων απόψεων  
«Η αντικειμενικότητα επιβάλλει την τήρηση ίσων αποστάσεων από 
όλες τις δυνατές απόψεις που μπορούν να διατυπωθούν σε σχέση με 
ένα πολιτικό ή κοινωνικό ζήτημα και επιβάλλει, κατά την παρουσίασή 
τους, ουδετερότητα σε σχέση με τις απόψεις αυτές, υπό την έννοια ότι 
απαγορεύεται η συστηματική παρουσίαση ορισμένων μόνο εξ αυτών 
και η αποσιώπηση των υπολοίπων (ΣτΕ 240, 243, 245, 248, 249, 250 
και 255/2012, 2114/2012, 3999/2013) που οδηγεί πρακτικά σε 
αποκλεισμό των προσώπων αυτών από κάθε τηλεοπτική παρουσία» 
(ΣτΕ 2114/2012). 

ε) Συνέχιση παράλειψης παρουσίασης απόψεων ή δραστηριοτήτων κόμματος 
για σημαντικό χρονικό διάστημα  

Υπάρχει παράβαση της αρχής της πολυφωνίας όταν δεν 
παρουσιάζονται γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας σχετιζόμενα με 
συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και άξια μεταδόσεως 
με βάση τα κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η 
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παράλειψη αυτή συνεχίζεται για σημαντικό χρονικό διάστημα, η 
ακριβής διάρκεια του οποίου μπορεί και να ποικίλλει ανάλογα με την 
επικαιρότητα της αντίστοιχης περιόδου και την πυκνότητα των 
γεγονότων και των εξελίξεων (πρβλ. ΣτΕ 240, 243, 245, 248, 249, 250 
και 255/2012, 3999/2013, 985 και 986/2018, 2456 και 2457/2014, 
2675/2014, 1962/2019, 289/2019, 2139/2019, 27/2020, 1715/2020). 

 
στ) Συντελείται, πάντως, παράβαση των διατάξεων πολιτικής πολυφωνίας 
όταν η παράλειψη παρουσίασης των απόψεων ενός πολιτικού κόμματος για 
ένα ιδιαίτερου χαρακτήρα γεγονός (όπως η μη εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας και οι άμεσες και ραγδαίες συνέπειές του για την πολιτική ζωή 
της Χώρας), γίνεται από ένα μόνο δελτίο ειδήσεων και δεν έχει διάρκεια. 
(πρβλ. ΣτΕ 1715/2020). 
 
ζ) Δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της πολυφωνίας η μη παρουσίαση από 
τηλεοπτικό σταθμό δελτίου τύπου που διατυπώθηκε με αφορμή έντονο 
επεισόδιο στη Βουλή των Ελλήνων και είχε προσβλητικό και υβριστικό 
χαρακτήρα, επειδή δεν είχε χαρακτήρα πολιτικής είδησης και έκφρασης 
πολιτικών απόψεων (πρβλ. ΣτΕ 289/2019). 
 
η) Το ΕΣΡ οφείλει να αιτιολογεί την κρίση του με τεκμηριωμένη διαπίστωση 
ότι παρόλο που ένα πολιτικό κόμμα διατύπωσε απόψεις ή είχε δραστηριότητα 
που ήταν άξια μεταδόσεως δεν προβλήθηκαν στον ανάλογο βαθμό (ΣτΕ 
27/2020, 2139/2019, 1962/2019). 
 
θ) Κρίθηκαν αναιτιολόγητες αποφάσεις του ΕΣΡ που έκαναν αναφορά σε 
υψηλότερα ποσοστά χρονικής έκθεσης κομμάτων και πολιτικών στελεχών στα 
δελτία ειδήσεων άλλων τηλεοπτικών σταθμών για την ίδια περίοδο απ’ ότι 
στον εξεταζόμενο σταθμό (ΣτΕ 27/2020, 2139/2019, 1962/2019), ενώ αόριστη 
κρίθηκε η αιτιολογία απόφασης του ΕΣΡ περί ύπαρξης σημαντικών πολιτικών 
γεγονότων και δηλώσεων πολιτικών στελεχών χωρίς να αναφέρεται σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες (ΣτΕ 27/2020, 2139/2019, 1962/2019). 
Κρίθηκε ότι η αοριστία της απόφασης του ΕΣΡ δεν συμπληρώνεται από τους 
επικαλούμενους Πίνακες, γιατί γίνεται ποσοτική μόνο προσέγγιση 
δραστηριοτήτων κομμάτων και στελεχών και δεν αποτυπώνονται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αυτής, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί 
εάν υπήρξε επαρκής προβολή απόψεων ή δραστηριοτήτων κομμάτων ή 
στελεχών που συνιστούσαν γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας άξια 
παρουσίασης με βάση κριτήρια δημοσιογραφικής δεοντολογίας (ΣτΕ 27/2020, 
2139/2019, 1962/2019). Επίσης, κρίθηκε μη νομίμως αιτιολογημένη απόφαση 
του ΕΣΡ που «προσέγγισε το περιεχόμενο της έννοιας της πολιτικής 
πολυφωνίας, χρησιμοποιώντας το ποσοτικό κριτήριο του αριθμού των 
εμφανίσεων των πολιτικών προσώπων στα δελτία ειδήσεων του σταθμού … 
δίχως να ήταν αναγκαίος ο καθορισμός των δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των 
οποίων έλαβαν χώρα οι ως άνω εμφανίσεις». (ΣτΕ 2114/2021). 
 
ι) Κρίθηκε από το ΣτΕ ότι για τη στοιχειοθέτηση της παραβίασης των αρχών 
της πολιτικής πολυφωνίας: α) δεν αρκεί η απλή παράθεση στοιχείων σχετικών 
με τον αριθμό παρουσίασης των διαφόρων πολιτικών κομμάτων κατά το 
ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, αλλά απαιτείται επίσης κατά την αξιολόγηση 
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των στοιχείων αυτών να εξειδικεύεται για ποιο ή ποια από τα κόμματα αυτά 
δεν τηρήθηκε η αρχή της πολυφωνίας και με ποιο τρόπο και β) η αιτιολογία 
δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυστηρά μαθηματικά δεδομένα, στα 
οποία, δεν μπορεί νομίμως να στοιχειοθετηθεί παράβαση της αρχής της 
πολιτικής πολυφωνίας (ΣτΕ 248/2012). 
 
ια) Κρίθηκε μη νόμιμη η αιτιολογία απόφασης του ΕΣΡ που αφορούσε σε 
μετάδοση δελτίων ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού Κέρκυρας περίπου 17 
ημερών στα οποία προβλήθηκαν 10 φορές δηλώσεις ενός βουλευτή και 2 
φορές δηλώσεις άλλου βουλευτή, γιατί αναφερόταν μόνο σε τυπικά στοιχεία 
που δεν θεμελίωναν εσκεμμένη μεροληπτική προτίμηση υπέρ του ενός εν 
σχέσει με την μεταχείριση των δύο άλλων βουλευτών της ίδιας περιφέρειας. 
Κρίθηκε ότι η συστηματική αποσιώπηση οδηγεί σε αποκλεισμό καταδήλως 
άξιων μεταδόσεως γεγονότων που σχετίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα. Το 
ΕΣΡ όφειλε να αιτιολογήσει ειδικώς την κρίση με στοιχεία αναφερόμενα: α) 
στις τοπικές συνθήκες, β) στην τυχόν αναπτυχθείσα αξιόλογη πολιτική 
δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου, γ) στη διάρκεια εσκεμμένου 
αποκλεισμού από την πολιτική προβολή (ΣτΕ 2114/2012). 
 
ιβ) Η πραγμάτωση της αρχής της αντικειμενικότητας επιβάλλει τη διάθεση σε 
όλα τα υποστατά πολιτικώς κόμματα ενός ελαχίστου, πλην ικανού χρόνου για 
την παρουσίαση στο λαό των ουσιωδών σημείων του προγράμματός τους. 
Πέραν της διάθεσης του χρόνου αυτού επιτρέπεται, κατ’ επιταγήν της 
δεύτερης αρχής της αναλογικής ισότητας η διαφοροποίηση της μεταχείρισης 
των κομμάτων στην ποσοτική κατανομή του διατιθέμενου χρόνου, πάντοτε 
βάσει αντικειμενικών και πρόσφορων κριτηρίων που δεν μπορούν να έχουν 
σχέση με την ιδεολογία, αλλά με την πολιτική σημασία των κομμάτων. Η 
αντικειμενικότητα παραβιάζεται εάν η χρησιμοποίηση των κριτηρίων αυτών 
καταλήγει στον αποκλεισμό πολιτικού κόμματος από τη χρήση των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ή στη διάθεση σ΄αυτό τόσο λίγου χρόνου ώστε να 
μην είναι δυνατή, κατά κοινή πείρα, η έκφραση του πολιτικού λόγου του (ΣτΕ 
930/1990).  
 
ιγ) Κατά την ενάσκηση της δημοσιογραφικής ελευθερίας ο ραδιοφωνικός ή 
τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να ελεγχθεί από το ΕΣΡ μόνο εάν παρέλειψε 
πλήρως να μεταδώσει ως είδηση κάποιο γεγονός, το οποίο κατά γενική 
παραδοχή, είναι εξόχως και ιδιαιτέρως σημαντικό (ΣτΕ 3620/2008). 
 
ιδ) Η διαφορετική εκτίμηση που έκανε ένας δημοσιογράφος (ή ένα 
δημοσιογραφικό επιτελείο) ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού από 
εκείνη του ΕΣΡ (το οποίο εκτίμησε ότι ο χρόνος προβολής των επεισοδίων 
που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αντιπολεμικών συλλαλητηρίων ήταν πολύ 
μεγαλύτερος από τον χρόνο προβολής των ίδιων των συλλαλητηρίων) σε 
σχέση με την ιεράρχηση και αξιολόγηση μίας είδησης αναφορικά με άλλες, 
δεν συνιστά ποτέ παραβίαση της αρχής της αντικειμενικής μετάδοσης των 
ειδήσεων και πληροφοριών (ΣτΕ 3620/2008). 
 
Σημειώνεται ότι η νομολογία του ΣτΕ αναγνωρίζει χωρίς καμία εξαίρεση την 
υποχρέωση του ΕΣΡ να αιτιολογεί τις αποφάσεις του για κάθε θέμα και 
ειδικότερα για την τήρηση της αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης. 
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Πρέπει, δηλαδή, τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα να διαπιστώνεται από το 
ΕΣΡ ότι κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου υπήρξαν 
δραστηριότητες πολιτικού κόμματος ή είχαν διατυπωθεί απόψεις τέτοιες που 
να αποτελούν γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας άξια μεταδόσεως κατά τα 
κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας που όμως δεν προβλήθηκαν 
(πρβλ. ΣτΕ 3078/2012 (επταμ.), 240 – 244/2012, 2114/2012, 2456/2014, 
2457/2014, 2675/2014, 1475/2013, 3916/2013, 1218/2018, 985 και 986/2018, 
1962/2019, 2139/2019, 1715/2020) και να μη γίνεται αναφορά σε τυπικά μόνο 
στοιχεία (π.χ. αριθμό εμφανίσεων βουλευτών σε δελτία ειδήσεων) (πρβλ. ΣτΕ 
2114/2012), ούτε ποσοτική μόνο προσέγγιση των δραστηριοτήτων των 
κομμάτων χωρίς να αποτυπώνονται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων (πρβλ. ΣτΕ 985 και 986/2018, 
1962/2019, 2139/2019). Επίσης, δεν αρκεί ο έλεγχος να έχει διενεργηθεί μόνο 
στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και όχι και στα υπόλοιπα δελτία ειδήσεων και τις 
λοιπές ενημερωτικές εκπομπές (πρβλ. ΣτΕ 1218/2018. Βλ. όμως και αντίθετη 
άποψη ΣτΕ 1425/2017 που έκρινε ότι τυχόν ουσιωδώς μειωμένη, κατά 
παράβαση της υποχρέωσης διασφάλισης της πολιτικής πολυφωνίας, 
προβολή των απόψεων των πολιτικών κομμάτων, για μία ορισμένη χρονική 
περίοδο, στις ειδησεογραφικές εκπομπές, κυριότερη των οποίων είναι τα 
κεντρικά δελτία ειδήσεων, δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τις λοιπές 
ενημερωτικές εκπομπές του προγράμματος του σταθμού). Γενικώς, μπορεί να 
παρατηρηθεί ότι το δυσχερέστερο πρόβλημα που υφίσταται συναφώς είναι η 
εκ μέρους του ΕΣΡ και των δικαστηρίων χάραξη της χρυσής νομικής γραμμής 
μεταξύ της δημοσιογραφικής ελευθερίας και της υποχρέωσης πολυφωνικής 
πολιτικής ενημέρωσης.  
 
ιε) Το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος κατοχυρώνει την ελευθερία της 
έκφρασης, βασική εκδήλωση της οποίας αποτελεί το δικαίωμα καθενός να 
διαδίδει με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης ειδήσεις, σχόλια και απόψεις 
(δικαίωμα του πληροφορείν). Με τις ίδιες συνταγματικές διατάξεις, σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α παρ. 1 του Συντάγματος 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα καθενός να ενημερώνεται τακτικά και ελεύθερα 
από κάθε διαθέσιμη πηγή για κάθε θέμα που τον ενδιαφέρει (δικαίωμα του 
πληροφορείσθαι). Με το πλέγμα των πιο πάνω διατάξεων σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ προστατεύονται οι ελευθερίες του 
πληροφορείν και του πληροφορείσθαι ως αναγκαία προϋπόθεση για την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου αλλά και ως συστατικό 
στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος (ΣτΕ 1901/2014 (Ολομ)).  
 
ιστ) Ο τύπος έχει καθήκον να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες επί θεμάτων 
δημοσίου ενδιαφέροντος και το κοινό έχει επίσης δικαίωμα να τις λαμβάνει, 
διαφορετικά ο τύπος δεν θα εκπλήρωνε τον ζωτικό του ρόλο του «δημόσιου 
φύλακα» (ΕΔΔΑ, Observer and Guardian v. the United Kingdom, παρ. 59 β). 
 
ιζ) Το Κράτος ως ύστατος εγγυητής του πλουραλισμού, πρέπει να 
διασφαλίζει, μέσω του νόμου και της πρακτικής, ότι το κοινό έχει πρόσβαση, 
μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, σε αμερόληπτη και ακριβή 
πληροφόρηση και σε ένα εύρος απόψεων και σχολίων, τα οποία αντανακλούν 
inter alia την ποικιλομορφία του πολιτικού τοπίου της χώρας και ότι οι 
δημοσιογράφοι και οι άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται στα 
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οπτικοακουστικά μέσα δεν θα παρεμποδίζονται από το να διαδίδουν 
πληροφορίες και σχόλια (ΕΔΔΑ, Manole and Others v. Moldova, παρ. 107). 
 
ιη) Η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών υπάγεται στον άμεσο έλεγχο 
του κράτους λόγω της μεγάλης εμβέλειας, της χρονικής αμεσότητας και της 
ιδιαίτερης δύναμης επιρροής που διαθέτουν. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει 
τόσο τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, όσο και τη μέριμνα ώστε κατά τη 
λειτουργία τους να εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι σκοποί δημοσίου 
ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων είναι και η αντικειμενική και με ίσους 
όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων (ΣτΕ 240/2017 7μ., 4898/2014, 
986/2018, 289/2019, Χ. Ανθόπουλος, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, 2001). Το κράτος καθίσταται ο ρυθμιστής της λειτουργίας της 
ραδιοτηλεόρασης και ο εγγυητής του πλουραλισμού των ιδεών και των 
πληροφοριών που μεταδίδονται (ΣτΕ 1901/2014 – Ολομ.). Ο έλεγχος που 
ασκεί το ΕΣΡ στη ραδιοτηλεόραση υπερβαίνει ως προς την έκταση και το 
περιεχόμενο την έννοια της κρατικής εποπτείας και επιτρέπει την επέμβαση 
του Κράτους στη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών 
(πρβλ. ΣτΕ 5040/1987 Ολομ., 2544/1999, 554/2003 επταμελής, 253/2005 
επταμελής, 1380/2005 επταμελής κ.ά.) 
 
ιθ) Ναι μεν αναγνωρίζεται στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς καταρχήν η 
ελευθερία επιλογής και διαμόρφωσης του μεταδιδόμενου από αυτούς 
προγράμματος, το πρόγραμμα αυτό, όμως, πρέπει να παρουσιάζει την 
ελάχιστη απαιτούμενη πληρότητα ως προς την κάλυψη των αναγκών του 
τηλεοπτικού κοινού για ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία (τουλάχιστον 
επί των σταθμών γενικής στόχευσης), ενώ περαιτέρω πρέπει να 
διασφαλίζεται η αξιούμενη από το Σύνταγμα ποιοτική στάθμη (ΣτΕ 
1687/2011). 
 
κ) Η αρχή της πολιτικής πολυφωνίας επιτάσσει τη διάθεση ραδιοτηλεοπτικού 
χρόνου για την προβολή των θέσεων των πολιτικών κομμάτων και πέραν της 
προεκλογικής περιόδου (ΣτΕ 245 – 255/2012). Ο κίνδυνος που απειλεί τον 
πλουραλισμό του δημόσιου διαλόγου, τις εκλογές και τη δημοκρατική 
διαδικασία δεν περιορίζεται στην εκλογική περίοδο γιατί η δημοκρατική 
διαδικασία είναι διαρκής (συνεχής) και πρέπει να τροφοδοτείται διαρκώς από 
έναν ελεύθερο και πολυφωνική δημόσιο διάλογο. (Affaire Associazione 
Politica Nazionale Lista Marco Panella et Radicali Italiani c. Italie, 31.11.2021, 
παρ. 89, Animal Defenders International, παρ. 111.). Η θετική υποχρέωση του 
Κράτους να παρέμβει για την διασφάλιση της αποτελεσματικής πολυφωνίας 
στον οπτικοακουστικό τομέα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους. 
(Affaire Associazione Politica Nazionale Lista Marco Panella et Radicali 
Italiani c. Italie, 31.11.2021, παρ. 89, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, 
παρ. 134). 
 
κα) Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς πολυφωνία. Η δημοκρατία 

θρέφεται από την ελευθερία έκφρασης (ΕΔΔΑ, Centro Europa 7 S.R.L. και Di 

Stefano κατά Ιταλίας, παρ. 129). Για τη διασφάλιση πραγματικής πολυφωνίας 

στον οπτικοακουστικό τομέα σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν αρκεί η 

πρόβλεψη ύπαρξης πολλών καναλιών ή της θεωρητικής δυνατότητας 

πιθανών επιχειρήσεων να εισέλθουν στην οπτικοακουστική αγορά. Επιπλέον, 
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είναι απαραίτητο να επιτραπεί η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία του περιεχομένου του 

προγράμματος συνολικά, αντικατοπτρίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

την ποικιλία των απόψεων που συναντώνται στην κοινωνία προς την οποία 

απευθύνονται τα προγράμματα (ΕΔΔΑ, Centro Europa 7 S.R.L. και Di Stefano 

κατά Ιταλίας, παρ. 130). Η ελευθερία έκφρασης, όπως διασφαλίζεται στο 

άρθρο 10, παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, αποτελεί ένα εκ των ουσιαστικών 

θεμελίων μιας δημοκρατικής κοινωνίας και μία εκ των βασικών 

προϋποθέσεων για την πρόοδό της (βλ. ΕΔΔΑ Lingens κατά Αυστρίας, παρ. 

41). Η ελευθερία του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης παρέχει στο 

κοινό ένα από τα καλύτερα μέσα για να ανακαλύψουν και να σχηματίσουν 

άποψη για τις ιδέες και τη συμπεριφορά των πολιτικών ηγετών. Είναι 

δεσμευτικό για τον τύπο να μεταδίδει πληροφορίες και ιδέες για πολιτικά 

ζητήματα και για άλλα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Πέρα από τον τύπο 

που έχει καθήκον να μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και ιδέες, έχει και 

το κοινό δικαίωμα να τις λάβει (βλ. ΕΔΔΑ Handyside κατά Ηνωμένου 

Βασιλείου, παρ. 49, και Lingens, όπ., παρ. 41-42) (ΕΔΔΑ, Centro Europa 7 

S.R.L. και Di Stefano κατά Ιταλίας, παρ. 131). Από αυτή την άποψη, τα 

οπτικοακουστικά μέσα, όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, κατέχουν έναν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Τα μέσα αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο για 

την ελευθερία της έκφρασης στη δημόσια σφαίρα στο βαθμό που παρέχουν 

τη δυνατότητα στα πρόσωπα να ασκήσουν το δικαίωμα αναζήτησης και 

λήψης πληροφοριών (Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Rec 2012) 1). 

Εξαιτίας της δύναμής τους να μεταφέρουν μηνύματα μέσω ήχου και εικόνας, 

τα εν λόγω μέσα έχουν μια πιο άμεση και ισχυρή επίδραση από τον τύπο 

(βλ. ΕΔΔΑ Jersild κατά Δανίας, παρ. 31 και Pedersen και Baadsgaard κατά 

Δανίας [Τμήμα ευρείας συνθέσεως], παρ. 79). Η λειτουργία της τηλεόρασης 

και του ραδιοφώνου ως οικείων πηγών διασκέδασης που εισέρχονται στο 

σπίτι του ακροατή ή του τηλεθεατή ενισχύει περαιτέρω τον αντίκτυπό τους 

(βλ. ΕΔΔΑ Murphy κατά Ιρλανδίας, παρ. 74, Centro Europa 7 S.R.L. και Di 

Stefano κατά Ιταλίας, παρ. 132). 

 

Ειδικά όσον αφορά στη δημόσια ραδιοτηλεόραση αναφέρονται τα εξής:  

 

Το Σύνταγμα δεν επιβάλλει τη λειτουργία δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης, 

αλλά εναπόκειται στην ευχέρεια του νομοθέτη να επιλέξει αν, με κριτήριο την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών για τη 

ραδιοτηλεόραση, είναι αναγκαίο και δυνατό να ιδρυθεί δημόσιος φορέας 

ραδιοτηλεόρασης. Ο δημόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με το 

Σύνταγμα, επιβάλλεται να έχει πλουραλιστική δομή, να οργανώνεται κατά 

τρόπο που αποτρέπει κυβερνητικές και κομματικές επιρροές και να λειτουργεί 

αυστηρά με βάση τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της 

πολυφωνίας (πρβλ. ΣτΕ 1901/2014). Οι ειδικές μνείες που περιέχονται στο 

καταστατικό της κρατικής τηλεόρασης  ως προς τη δεοντολογία που πρέπει 

να διέπει τη λειτουργία της, δεν την διαφοροποιούν ούτε την εξαιρούν από την 

τήρηση της γενικής εφαρμογής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (ΣτΕ 
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3793/2015). Όταν το Κράτος αποφασίζει να θεσπίσει ένα δημόσιο σύστημα 

ραδιοτηλεόρασης, προκύπτει από τις προαναφερόμενες αρχές ότι το 

δικαίωμα και οι εσωτερικές πρακτικές οφείλουν να εγγυηθούν ότι το σύστημα 

εξασφαλίζει μία πολυφωνική υπηρεσία. (Affaire Associazione Politica 

Nazionale Lista Marco Panella c. Italie, 31.11.2021, παρ. 73.) Επιπλέον, οι 

ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, των οποίων την παράλληλη λειτουργία το 

Σύνταγμα επιτρέπει, δεν μπορούν να προσφέρουν τέτοιου τύπου και 

επιπέδου ενημέρωση και εν γένει υπηρεσία, διότι το βασικό κριτήριο 

λειτουργίας τους είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους και 

ενδεχομένως η εξυπηρέτηση διαφόρων ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. 

Η αναγκαιότητα της υποχρεωτικής κατά το Σύνταγμα ύπαρξης μιας τέτοιας 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας έχει μάλιστα καταστεί σήμερα ακόμη 

πιο έντονη απ` ότι ήταν κατά τον χρόνο θεσπίσεως της επίμαχης διατάξεως, 

διότι με την λειτουργία του διαδικτύου, το οποίο κατά κοινή πείρα διακινεί 

πάσης φύσεως πληροφορίες και απόψεις, ακόμη και τις πιο αντίθετες στις 

αξίες του ανθρώπου και στις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και 

ειδήσεις κακόβουλες, προδήλως ανακριβείς ή παραπλανητικές, έχει 

δημιουργηθεί σε πολλούς πολίτες πλήρης σύγχυση οφειλόμενη στην 

αδυναμία κριτικής αξιολόγησης και ταξινόμησης αυτής της πλημμυρίδας 

πληροφοριών (πρβλ. ΣτΕ 1901/2014, παρ. 18 και 19). 

 

3. Οι θέσεις της θεωρίας για την πολιτική πολυφωνία  
 
α) Η αρχή της πολυφωνίας κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ως προϋπόθεση της 
ελευθερίας της γνώμης, ως προϋπόθεση της ανόθευτης εκδήλωσης της 
λαϊκής βούλησης, καθώς και με την ειδική εγγύηση που εισήχθη στο άρθρο 14 
παρ. 9 του Συντάγματος. (Α. Τσεβάς, Η ανεξαρτησία της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης από το κράτος, 2017, σ. 116). Η συνταγματική αξία του 
πληροφοριακού πλουραλισμού αποτελεί και το θεμέλιο του ίδιου του άρθρου 
14 παρ. 1 του Σ, η γενική ratio του οποίου είναι η διασφάλιση της ευρύτερης 
δυνατής κυκλοφορίας σκέψεων, γνωμών και πληροφοριών, ενώ συνδέεται 
άμεσα και με τη λειτουργία της δημοκρατικής αρχής κατά το άρθρο 1 παρ. 1 
του Σ, διότι αποτελεί προϋπόθεση για τη συνειδητή άσκηση των πολιτικών 
δικαιωμάτων (Χ. Ανθόπουλος, Σύνταγμα, τηλεόραση και πλουραλισμός, ΔτΑ 
2017, σ. 114.) Η πλουραλιστική πληροφόρηση αποτελεί θεσμική εγγύηση και 
θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο πολίτης έχει δικαίωμα παθητικής 
πληροφόρησης, δηλαδή λήψης πληροφοριών, η οποία διασφαλίζεται με την 
ύπαρξη συνθηκών πλουραλισμού στις πηγές πληροφόρησης. (Τ-Ε. 
Συνοδινού, Η εικόνα στο δίκαιο, 2007, σ. 226). Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
ορίζει ως πλουραλισμό στα μέσα «την ποικιλομορφία στην προσφορά των 
μέσων, που αντανακλάται, για παράδειγμα, στην ύπαρξη πληθώρας 
ανεξάρτητων και αυτόνομων μέσων (γενικώς ονομαζόμενο δομικό 
πλουραλισμό), καθώς και την διαφορετικότητα στα είδη μέσων και 
περιεχομένων (απόψεων και γνωμών) που καθίστανται προσιτά στο κοινό» 
(Recommendation No. R (99)1 of the Committee of Ministers to member 
states on measures to promote media pluralism). Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
σε νεότερο κείμενό του ορίζει ότι «πολυφωνία είναι ο βαθμός στον οποίο το 
περιεχόμενο των ΜΜΕ διαφοροποιείται ως προς ένα ή περισσότερα κριτήρια» 
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(Council of Europe, Methodology for monitoring media concentration and 
media content diversity, 2009, σ. 11).  
 
β) Η αρχή της πολυφωνίας εμπεριέχει εγγυήσεις για την ελεύθερη και 
πλουραλιστική διαμόρφωση της κοινής γνώμης και αναλύεται σε εξωτερική 
πολυμέρεια – πλουραλισμός (ευρύ φάσμα σταθμών) και εσωτερική 
πολυμέρεια (ποικιλία προγραμμάτων στο εσωτερικό του σταθμού). Η 
εσωτερική πολυμέρεια δεν συνεπάγεται πολιτική ουδετερότητα, ούτε την 
απουσία συγκεκριμένων πολιτικών ή άλλων απόψεων, αλλά αφορά κυρίως 
στην υποχρέωση αποφυγής προπαγάνδας, στη μη απόκρυψη γεγονότων, και 
σε μία στοιχειώδη τήρηση κανόνων ισονομίας. Ο εσωτερικός πλουραλισμός 
έχει ως όριο την ελευθερία της έκφρασης του άρθρου 14 παρ. 1 του 
Συντάγματος (Σ).  (Π. Μαντζούφας, «Ο πλουραλισμός στην ενημέρωση και το 
δημόσιο αγαθό των τηλεοπτικών συχνοτήτων στη διαδικασία αδειοδότησης 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών», Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019, σ. 349.) 
 
γ) Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Σ δεν αρκεί μόνο ο εξωτερικός 
πλουραλισμός, αλλά θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει και ο εσωτερικός 
πλουραλισμός της τηλεοπτικής πληροφόρησης, δηλαδή η αντικειμενική και με 
ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, σε κάθε μεμονωμένο 
τηλεοπτικό σταθμό, δημόσιο ή ιδιωτικό. Έτσι, ειδικότερα στον τομέα της 
ραδιοτηλεόρασης το δικαίωμα στην πληροφόρηση κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 
του Σ δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσα από τον πλουραλισμό και τον 
ανταγωνισμό των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και από την υποχρέωση κάθε 
τηλεοπτικού σταθμού ξεχωριστά να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος και 
να σέβεται τις διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές γνώμες και 
τάσεις μέσα στην κοινωνία. (Χ. Ανθόπουλος, ό.π., σ. 115). Συνεπώς, 
παραβίαση της αρχής της αντικειμενικότητας της τηλεοπτικής πληροφόρησης 
υπάρχει μόνο όταν ο δημοσιογράφος παραλείπει πλήρως να μεταδώσει ως 
είδηση κάποιο γεγονός, το οποίο, κατά γενική παραδοχή, είναι εξόχως και 
ιδιαιτέρως σημαντικό, διότι η μη μετάδοση μίας τέτοιας είδησης ισοδυναμεί με 
απόκρυψη ειδήσεων και με προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. 
(Χ. Ανθόπουλος, ό.π., σ. 116) Ο στόχος της πραγματοποίησης του 
εσωτερικού πλουραλισμού δεν είναι απολύτως επιτεύξιμος ενόψει του άρθρου 
14 παρ. 1 του Σ. Γι αυτό το λόγο, καθίσταται αναγκαία η προώθηση του 
«μέγιστου πλουραλισμού» των ιδιωτικών τηλεοπτικών παρόχων, ώστε με τον 
τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η δυνητικά μεγαλύτερη αντικειμενικότητα της 
τηλεοπτικής πληροφόρησης στην οποία αποβλέπει το άρθρο 15 παρ. 2 του Σ. 
(Χ. Ανθόπουλος, ό.π., σ. 116). 
 
δ) Στον ιδιωτικό τομέα, η αρχή του εσωτερικού πλουραλισμού συναντά όρια, 
που προκύπτουν από τα άρθρα 14 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 Σ, τα 
οποία συνθέτουν από κοινού με το άρθρο 15 παρ. 2 του Σ, το συνταγματικό 
πλαίσιο λειτουργίας της ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας. Τούτο πρακτικά 
σημαίνει ότι η ικανοποίηση του δικαιώματος των πολιτών για πλήρη, 
αμερόληπτη και αντικειμενική πληροφόρηση πρέπει να εναρμονιστεί με την 
ελευθερία έκφρασης της γνώμης και πληροφόρησης (14 παρ. 1 Σ) και την 
οικονομική ελευθερία (5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 Σ) των ιδιωτικών 
ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων. Γι αυτό, καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία η 
μέγιστη δυνατή εγγύηση του εξωτερικού πλουραλισμού, ώστε με τον 
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πληροφοριακό ανταγωνισμό μεταξύ περισσότερων και ανεξάρτητων ιδιωτικών 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών να ικανοποιηθεί έστω με τον έμμεσο αυτό τρόπο, 
το δικαίωμα των πολιτών για πλήρη, αμερόληπτη και αντικειμενική 
πληροφόρηση. (Χ. Ανθόπουλος, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, 2001, σ. 22-23). Η γνησιότητα και αυθεντικότητα των πολιτικών 
επιλογών προϋποθέτει μια ευρεία πληροφοριακή βάση, την οποία μπορεί να 
εξασφαλίσει μόνο η εγγύηση του πλουραλισμού των πηγών πληροφόρησης 
και ιδιαίτερα των πηγών τηλεοπτικής πληροφόρησης. (Χ. Ανθόπουλος, ό.π., 
σ. 24)  
 
ε) Η μονομερής και επιλεκτική προβολή προσώπων, κομμάτων και απόψεων 
ενέχει τον κίνδυνο παρεμπόδισης της ελευθερίας της έκφρασης και νόθευσης 
της ελευθερίας του πληροφορείν και πληροφορείσθαι. (Γ. Κασιμάτης, Οι 
διαρθρωτικές μεταβολές στο χώρο λειτουργίας του πολιτεύματος και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, 2000, σ. 225 επ.).   
 
στ) Η ουδετερότητα της ραδιοτηλεόρασης είναι νοητή υπό την έννοια της 
αμεροληψίας που σημαίνει πρώτον αντικειμενική ειδησεογραφία που εκθέτει 
όλες τις σπουδαίες ειδήσεις ανεξαρτήτως αν είναι αρεστές στο κυβερνών 
κόμμα και μάλιστα χωρίς παρεμβολές ανοικτών ή κεκαλυμμένων σχολίων, 
χωρίς εσκεμμένη προβολή ή υποβάθμιση της σπουδαιότητας της είδησης. 
Αμεροληψία σημαίνει δεύτερον σχολιασμό ανεξάρτητα από κομματική ή άλλη 
κηδεμονία ή προκατάληψη, απαλλαγμένο επομένως από κάθε στοιχείο 
προπαγάνδας (Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο – Ατομικά Δικαιώματα, 
2012, σ. 611). Τρίτον, η ουδετερότητα της ραδιοτηλεόρασης μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως συμψηφιστική ουδετερότητα ή ουδετερότητα δια της 
πολυφωνίας. (Π. Δαγτόγλου, ό.π., σ. 612). 
 
ζ) Ως αντικειμενικότητα νοείται: α) πληρότητα, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μαθηματική, γιατί το μεταδιδόμενο υλικό είναι απεριόριστο, ενώ ο διαθέσιμος 
ραδιοτηλεοπτικός χρόνος περιορισμένος, β) ορθότητα, δηλαδή απόδοση 
πραγματικής σημασίας στην είδηση και γ) αμεροληψία (έννοια συγγενής προς 
την ίση μεταχείριση) δηλαδή όχι μονοπώληση υπέρ συγκεκριμένων απόψεων 
ή κομμάτων, ούτε αποκλεισμός συγκεκριμένων απόψεων ή κομμάτων (Π. 
Δαγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγμα, 1989, σ. 227 επ.). 
 
η) Η ίση μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων δεν είναι βέβαια μαθηματική, 
γιατί τα μεγέθη στα οποία αναφέρεται δεν είναι μαθηματικά. (Αυτό δεν ισχύει 
μόνο για ομάδες, ιδέες και συμφέροντα, αλλά και για τη διάρκεια του 
ραδιοτηλεοπτικού χρόνου που έχει άλλη θεαματική ή ακροαματική αξία, 
αναλόγως της ώρας ή της ημέρας της εκπομπής). Δεν είναι λοιπόν δυνατή 
(και γι αυτό δεν είναι ούτε συνταγματικώς επιτασσόμενη) η μαθηματικώς ίση 
μεταχείριση όλων των κομμάτων, της κυβερνήσεως και της αντιπολιτεύσεως, 
όλων των πολιτικών (αρχηγών ή μη), όλων των ομάδων που εκφράζουν 
πολιτικές κλπ. αντιλήψεις. Η συνταγματική επιταγή της ίσης μεταχείρισης 
μπορεί να έχει μόνο το νόημα μιας κατά βάση, σε γενικές γραμμές και κατά το 
συνολικό αποτέλεσμα, ανάλογης προς την κοινοβουλευτική, γενικότερα 
πολιτική, οικονομική κλπ., αλλά και καθαρά ειδησεογραφική σημασία 
μεταδόσεως πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και 
της τέχνης. Είναι η επιταγή μιας γενικής «fairness». Η επιταγή της ίσης 
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μεταχείρισης έχει κυρίως την εξής αποθετική σημασία: Πρώτον, απαγορεύει 
τη μονοπώληση της ραδιοτηλεόρασης υπέρ ορισμένων ομάδων, ιδεών ή 
συμφερόντων ή τη δυσανάλογη προβολή τους. Δεύτερον, απαγορεύει τον 
αποκλεισμό ή ουσιαστικό παραμερισμό από τη ραδιοτηλεόραση των 
διαφόρων πολιτικών ή πολιτιστικών μειονοτήτων. (Π. Δαγτόγλου, ό.π., σ. 570, 
Α. Τσεβάς, Η ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από το κράτος, 
2017, σ. 117, Δ. Πυργάκης, Άρθρο 15, Φ. Σπυρόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Χ. 
Ανθόπουλος, Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα 2017, σ. 374). Η αντικειμενικότητα 
και η ίση μεταχείριση που επιτάσσει το Σύνταγμα είναι έννοιες πολυσύνθετες 
και στην πράξη δυσεφάρμοστες, αλλά έννοιες απαραίτητες για τη λειτουργία 
της ραδιοτηλεόρασης σε μία δημοκρατούμενη πολιτεία. (Π. Δαγτόγλου, ό.π., 
σ. 571). 
 
θ) Στην Κυβέρνηση ως κρατικό όργανο πρέπει να αναγνωριστεί και όντως 
αναγνωρίζεται δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη ραδιοτηλεόραση για 
ανακοινώσεις, διασαφήσεις ή και υποστήριξη μιας εθνικής πολιτικής, αν και τα 
όρια μεταξύ εθνικής και κομματικής πολιτικής της κυβερνήσεως είναι στην 
πράξη ασαφή. Μία τέτοια χρησιμοποίηση της ραδιοτηλεόρασης από την 
Κυβέρνηση δεν πρέπει να οδηγεί σε κομματική προπαγάνδα ή διαμάχη. Οι 
κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για επίθεση κατά 
των άλλων κομμάτων. (Π. Δαγτόγλου, ό.π., σ. 615). Ανακοινώσεις μέτρων της 
κυβέρνησης με εθνικό ή πάντως υπερτοπικό χαρακτήρα έχουν συνήθως 
αξιόλογη ή και μεγάλη ειδησεογραφική σημασία. (Π. Δαγτόγλου, ό.π., σ. 568.) 
Η Κυβέρνηση και η Βουλή δεν εκφράζουν απλώς απόψεις, ούτε ασκούν 
κριτική (όπως κάνει η αντιπολίτευση), αλλά λαμβάνουν αποφάσεις που 
αποτελούν αποφάσεις του κράτους (υπό τη μορφή νόμων, διαταγμάτων, ΥΑ 
κλπ.). Μεταδίδοντας, λοιπόν, κρατικές αποφάσεις η ραδιοτηλεόραση δεν 
μπορεί να κατηγορηθεί για μεροληψία υπέρ του κυβερνώνοντος κόμματος (ή 
κατά ανακριβή συνεκδοχή της Κυβερνήσεως). Η ουδετερότητα ως 
αμεροληψία νοείται έναντι των διαφόρων ομάδων και παρατάξεων 
(συμπεριλαμβανομένων των κυβερνώντων και αντιπολιτευομένων 
κομμάτων), καθώς και των απόψεών τους, αλλά όχι έναντι των κρατικών 
δεσμευτικών αποφάσεων, έστω και αν βέβαια εκφράζουν ορισμένες από 
αυτές τις απόψεις (Π. Δαγτόγλου, ό.π., σ. 569.) 
 
ι) Η ενεργοποίηση της κυρωτικής διαδικασίας του ΕΣΡ κατ’ επέκταση της 
συνταγματικής αποστολής του ενδέχεται να επιφέρει περιορισμούς της 
δημόσιας ελευθερίας όπου τέτοιοι περιορισμοί συνιστούν αναγκαία, sine qua 
non, προϋπόθεση για την ικανοποίηση του εξ ίσου θεμελιώδους δικαιώματος 
του κοινού να λαμβάνει πολύπλευρη πληροφόρηση επί θεμάτων γενικού, 
ιδίως πολιτικού, ενδιαφέροντος (Κ. Στρατηλάτης, «Η ανεκπλήρωτη 
συνταγματική επιταγή για την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση 
πληροφοριών και ειδήσεων», σ. 8).   
 
Σημειώνεται ότι στόχος της ενότητας αυτής είναι, μέσω της παρουσίασης του 
ρυθμιστικού πλαισίου των χωρών μελών της ΕΕ, της Μ. Βρετανίας και της 
Ελλάδας, που  αφορά τον έλεγχο και την έρευνα πολιτικής πολυφωνίας, να 
επιχειρηθεί στην επόμενη ενότητα η εξαγωγή συμπερασμάτων, η συγκριτική 
επισκόπηση και η υποβολή προτάσεων προς την Ολομέλεια του ΕΣΡ για: ι) 
την βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας έρευνας πολιτικής πολυφωνίας με την 
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εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων (κυρίως ποιοτικών), ιι) την διενέργεια κατά 
περίπτωση ελέγχων τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας και της αντικειμενικής 
ενημέρωσης με γνώμονα τη μετάδοση των άξιων μεταδόσεως απόψεων και 
δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων και ιιι) την «θωράκιση» της 
αιτιολόγησης των αποφάσεων του ΕΣΡ μέσω της εφαρμογής στο μέτρο του 
δυνατού των προϋποθέσεων που τίθενται από το ΣτΕ και της προσπάθειας 
προσδιορισμού των αόριστων νομικών εννοιών που καλείται να ερμηνεύσει 
και να εφαρμόσει το ΕΣΡ, ώστε στο μέλλον να αποφευχθεί τυχόν ακύρωσή 
τους για τους μέχρι σήμερα αναφερόμενους λόγους.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
7.1. Ρυθμιστικό πλαίσιο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Μ. Βρετανίας 
 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες συμπερασματικές παρατηρήσεις στηρίζονται στα 
δεδομένα που παρατίθενται στην ενότητα Νομικό Μέρος και στις πληροφορίες 
που συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που 
απευθύναμε στις χώρες μέλη της ERGA και από τις απαντήσεις της Μ. 
Βρετανίας (Ofcom).   
 
1. Η πολυφωνία στα μέσα αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος 
και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και καλλιέργεια του δημοσίου 
διαλόγου.  
 
2. Αναγνωρίζεται η έννοια της εξωτερικής και εσωτερικής πολυφωνίας. Ως 
εξωτερική πολυφωνία νοείται η ύπαρξη ευρέος φάσματος σταθμών, οι οποίοι 
συνολικά εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πολυφωνία και ως εσωτερική 
πολυφωνία νοείται η ύπαρξη στον κάθε σταθμό ξεχωριστά ποικιλίας 
προγραμμάτων που παρουσιάζουν διάφορες πολιτικές, πολιτιστικές, 
θρησκευτικές απόψεις. 
 
3. Ο όρος πολιτική πολυφωνία χρησιμοποιείται μόνο από πέντε (5) χώρες 
(Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Λετονία), ενώ οι περισσότερες 
χρησιμοποιούν τον ευρύτερο όρο πολυφωνία στα μέσα (στον οποίο 
εμπεριέχεται και η πολιτική πολυφωνία) και εφαρμόζονται κυρίως οι 
γενικότεροι κανόνες της αντικειμενικής, αμερόληπτης και δίκαιης 
παρουσίασης ειδήσεων και πληροφοριών. Γίνεται εφαρμογή παρόμοιων με 
την Ελλάδα κανόνων για την εξασφάλιση της πολιτικής πολυφωνίας 
(αντικειμενικότητα, παρουσίαση διαφορετικών απόψεων, αμεροληψία, 
ποικιλομορφία, πληρότητα, δίκαιη, ακριβής, ισορροπημένη παρουσίαση, ίση 
μεταχείριση, δίκαιη κατανομή χρόνου).  
 
4. Η αντικειμενική ενημέρωση εξασφαλίζεται πέραν της κατανομής του χρόνου 
και με άλλα μέσα, όπως επιλογή συμμετεχόντων σε εκπομπές, επιλογή 
θεμάτων συζήτησης, δομή προγράμματος, χειρισμό θεμάτων από 
παρουσιαστή εκπομπής (ερωτήσεις, σχόλια), παρουσίαση μεγάλου εύρους 
απόψεων.  
 
5. Η ελευθερία της έκφρασης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών δεν είναι 
απόλυτο δικαίωμα, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς μετά από στάθμιση αυτού 
με άλλα (αντιτιθέμενα) δικαιώματα, όπως εκείνα της αντικειμενικής 
ενημέρωσης και του δικαιώματος του κοινού για λήψη πληροφοριών. (βλ. 
ERGA REPORT, «Internal Media Plurality in Audiovisual Media Services in 
the EU: Rules & Practices», 2019, σ. 40, όπου αναφέρεται ότι «η εφαρμογή 
των υποχρεώσεων τήρησης της πολυφωνίας στα μέσα απαιτεί στάθμιση 
έναντι άλλων δικαιωμάτων»).  
 
6. Νομικά ερείσματα της πολιτικής πολυφωνίας είναι: το Σύνταγμα, η ειδική 
νομοθεσία, οι Κώδικες, οι Οδηγίες και οι Συστάσεις Ρυθμιστικών Αρχών, και οι 



104 

Εσωτερικοί Κανονισμοί ή οι Κώδικες Δεοντολογίας Προγράμματος 
Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών και Δημοσιογράφων.  
 
7. Οι νομοθεσίες, συνήθως, δεν εξειδικεύουν μέτρα και προϋποθέσεις για την 
διενέργεια ελέγχου τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας, αλλά διαλαμβάνουν 
τις γενικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται για την εξασφάλισή της.  
 
8. Οι μηχανισμοί ελέγχου τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας είναι είτε 
«εξωτερικοί» (τους αναλαμβάνουν ανεξάρτητοι εξωτερικοί φορείς, όπως οι 
Ρυθμιστικές Αρχές), είτε «εσωτερικοί» (τους αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι σταθμοί 
ή πολιτικές αρχές ελέγχου, όπως π.χ. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Επιτροπές 
Εκλογών κ.ά.). Αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας 
έχουν μόνο δεκαέξι (16) Ρυθμιστικές Αρχές.  
 
9. Αναγνωρίζεται συντακτική ελευθερία και αυτονομία στους σταθμούς ως 
προς την επιλογή των θεμάτων που θα προβάλλουν, την επιλογή των 
συμμετεχόντων σε εκπομπές προσώπων (και των προβαλλόμενων 
απόψεων), την κατανομή του χρόνου, τη δομή του προγράμματος και τους 
τρόπους/τεχνικές εξασφάλισης της αμερόληπτης και δίκαιης παρουσίασης 
πληροφοριών και ειδήσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης της αντικειμενικής 
και πλουραλιστικής ενημέρωσης (Βλ. Ιρλανδία, Μ. Βρετανία). Και το ΕΔΔΑ 
αναγνωρίζει συντακτική αυτονομία στους σταθμούς για τη σύνταξη των 
ενημερωτικών εκπομπών. Επίσης, αναγνωρίζεται η δημοσιογραφική 
ελευθερία και η ευχέρεια αξιολόγησης των ειδήσεων από τους σταθμούς. Η 
ευχέρεια επιλογής θεμάτων, όμως, δεν ακυρώνει την υποχρέωση 
εξασφάλισης δίκαιης, αμερόληπτης και αντικειμενικής κάλυψης των θεμάτων.  
 
10. Ο έλεγχος καλύπτει στις περισσότερες χώρες κυρίως τις εκπομπές 
επικαιρότητας, τις ειδησεογραφικές, ενημερωτικές και πολιτικές εκπομπές. Σε 
άλλες περιπτώσεις γίνεται δεκτό ότι ο έλεγχος αρκεί να διενεργείται σε 
καθεμία χωριστά, ενώ σε άλλες ότι πρέπει να εκτείνεται σε μία σειρά 
συνεχόμενων ή και αυτοτελών εκπομπών (ίδιας θεματικής ή ίδιας κατηγορίας) 
ή εντός μίας προσήκουσας χρονικής περιόδου (π.χ. Ofcom). Το ΕΔΔΑ έκρινε 
ότι η AGCOM (ΡΑ Ιταλίας) εσφαλμένα προέβη σε συνολική εκτίμηση συνόλου 
ενημερωτικών εκπομπών και όχι σε καθεμία μεμονωμένα.  
 
11. Ο έλεγχος εκτείνεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς. Στους 
δημόσιους σταθμούς υπάρχει αυξημένη υποχρέωση τήρησης 
αντικειμενικότητας. (βλ. και EPRA 51 MEETING 2020, Media Plurality in the 
age of algorithms. New challenges to monitor pluralism and diversity, Plenary 
2, 2020, Lewis McQuarries (Ofcom), Μ. Βρετανία, σ. 8). 
 
12. Στον κατά περίπτωση έλεγχο τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας γίνεται 
χρήση ποσοτικών μεν κριτηρίων, χωρίς όμως να εφαρμόζεται κατά κανόνα 
αυστηρή μαθηματική κατανομή χρόνου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η δίκαιη και 
αντικειμενική παρουσίαση (προβολή απόψεων των πολιτικών κομμάτων, 
παρουσίαση αντίθετων απόψεων) που στοχεύει στην καλλιέργεια του 
δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Δεν απαιτείται μετάδοση αντίθετων απόψεων 
για όλα τα θέματα (αλλά κυρίως για τα δημοσίου ενδιαφέροντος) και εφόσον 
αυτές έχουν διατυπωθεί και ο σταθμός έχει λάβει έγκαιρα γνώση αυτών. 
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Ειδικά κατά τη διάρκεια μη εκλογικών περιόδων δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα 
στον δίκαιο, αμερόληπτο, ακριβή και πλήρη τρόπο παρουσίασης των 
επίκαιρων και σημαντικών σε πληροφοριακή αξία ειδήσεων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αντικειμενική ενημέρωση του κοινού σε ευρύτερο πλαίσιο 
μεταδιδόμενων απόψεων, θεμάτων, φορέων και πηγών. Ειδικότερα, δεν 
επικεντρώνεται τόσο ο ενδεχόμενος έλεγχος των ΡΑ στην παρουσίαση των 
απόψεων των πολιτικών κομμάτων υπολογιζόμενη βάσει καθορισμένων 
ποσοστών που αποτυπώνουν συγκεκριμένο χρόνο προβολής τους από τους 
σταθμούς, αλλά στην εκτίμηση της εξασφάλισης της απαιτούμενης σε κάθε 
περίπτωση ανάλογης κάλυψης του θέματος και στην ποιοτική αξιολόγηση της 
μεταδιδόμενης θεματολογίας (βλ. ενδεικτικά Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Ιταλία). 
 
13. Επικρατέστερο ποσοτικό κριτήριο αποτελεί ο χρόνος προβολής των 
πολιτικών κομμάτων και ο αριθμός εμφανίσεων των πολιτικών στελεχών. 
Στην Ισπανία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το κόμμα να έχει λάβει 
κοινοβουλευτική δύναμη 5%. Στη Γαλλία ο χρόνος που αναλογεί στον ΠτΔ και 
τα μέλη της Κυβέρνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού 
χρόνου προβολής των λοιπών κομμάτων, ο οποίος καθορίζεται με βάση το 
εκλογικό αποτέλεσμα, τον αριθμό εκλεγμένων κ.ά., τα αποτελέσματα των 
δημοσκοπήσεων κ.ά. Η Ιταλία προσμετρά στον χρόνο προβολής πολιτικών 
στελεχών και τον χρόνο των θεσμικών εκπροσώπων (π.χ. Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, μελών της Κυβέρνησης). Η Ρουμανία 
αναγνωρίζει χρόνο προβολής και σε μη κοινοβουλευτικούς φορείς. Στις 
περισσότερες χώρες, όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση 
ραδιοτηλεοπτικού χρόνου σε ένα πολιτικό κόμμα αποτελεί η αναγνώρισή του 
ως πολιτικού κόμματος. Τα ποσοτικά κριτήρια εφαρμόζονται σε δύο χρόνους. 
Πριν τον έλεγχο, με την έκδοση συστάσεων, οδηγιών από τις Ρυθμιστικές 
Αρχές που περιέχουν κανόνες που υποχρεούνται να τηρούν οι 
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, και μετά, ως μέτρο ελέγχου τήρησης της 
εφαρμογής των κανόνων αυτών.  
 
14. Τα ποιοτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αφορούν κυρίως: 
α) το θέμα (ειδικά η Ουγγαρία αναφέρει ότι ελέγχει εάν η παραληφθείσα 
άποψη ήταν έγκαιρα διαθέσιμη στο σταθμό, σχετική με τη μεταδοτέα 
πληροφορία και ουσιωδώς διαφορετική από αυτή), β) τη ζώνη προγράμματος, 
ώστε να στοχεύει σε παρόμοιο κοινό και γ) την τηλεθέαση. Στην Ελλάδα, 
καθοριστικό παράγονται για την εκτίμηση της σπουδαιότητας της είδησης 
αποτελεί σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ η ποιοτική αξιολόγηση της 
δραστηριότητας των κομμάτων, η οποία συνδέεται με το περιεχόμενο και το 
θέμα της πολιτικής είδησης.   
 
15. Έλεγχος διενεργείται κυρίως στις προεκλογικές περιόδους, κατά τη 
διάρκεια των οποίων κατά κανόνα ισχύουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 
Μόνο έξι (6) χώρες διενεργούν διαρκή έλεγχο τήρησης της πολιτικής 
πολυφωνίας.  
 
16. Σε πολλές χώρες υπάρχει αυτορρύθμιση, η οποία δεσμεύει τους φορείς 
στην τήρηση της υποχρέωσής τους για εξασφάλιση της πολιτικής 
πολυφωνίας, με αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάγκη επέμβασης των 
Ρυθμιστικών Αρχών για τον σχετικό έλεγχο. Στην Ελλάδα η αυτορύθμιση δεν 



106 

αποτελεί ιδιαίτερα συνήθη και εδραιωμένη πρακτική, γι αυτό και είναι 
περισσότερο αναγκαίος ο έλεγχος από το ΕΣΡ. Επιπλέον, στον Κώδικα της 
ΕΣΗΕΑ δεν προβλέπεται ρητή υποχρέωση εξασφάλισης της πολιτικής 
πολυφωνίας, αλλά αναφέρονται γενικοί κανόνες για την κατοχύρωση της 
ελευθερίας της πληροφόρησης και της έκφρασης, για την αμερόληπτη και 
ακριβή παρουσίαση των ειδήσεων και για την υποχρέωση σθεναρούς 
υποστήριξης του δημοκρατικού πολιτεύματος που διασφαλίζει την 
ελευθεροτυπία. 
 
17. Από τις αποφάσεις των άλλων χωρών που συνελέγησαν ενδεικτικά 
καταδεικνύεται ότι ο έλεγχος που διενεργούν οι άλλες Αρχές αφορά ως επί το 
πλείστον περιπτώσεις παράλειψης συμμετοχής εκπροσώπων πολιτικών 
κομμάτων σε εκπομπές και παρουσίασης των απόψεών τους.  
 
18. Οι άλλες Αρχές σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί 
πολιτικής πολυφωνίας δεν επιβάλλουν πρόστιμα ως κυρώσεις, αλλά ενεργούν 
περισσότερο βάσει του ρυθμιστικού τους ρόλου (παροχή συστάσεων και 
οδηγιών προς τους σταθμούς).  
 
19. Γίνεται κατά περίπτωση έλεγχος, κυρίως βάσει καταγγελιών, και δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης μίας είδησης (δίκαιος, 
αμερόληπτος και πλήρης μέσω προβολής και των αντίθετων απόψεων). Ο 
αμερόληπτος και ακριβής τρόπος παρουσίασης μίας είδησης είναι ακόμα πιο 
επιτακτικός κατά την παρουσίαση θεμάτων μείζονος σημασίας. Αμφιλεγόμενα 
ζητήματα ή ζητήματα έντονης αντιπαράθεσης πρέπει να παρουσιάζονται με τη 
δέουσα αμεροληψία. Η διατύπωση πολύ επικριτικών σχολίων δεν αποτελεί 
παράβαση αμεροληψίας. Η προσδοκία του κοινού για κάλυψη και αντίθετων 
απόψεων κατά την παρουσίαση ειδήσεων, ειδικά από ενημερωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς είναι μεγαλύτερη (πρβλ. έρευνες από Ofcom). Η 
επιλογή των μεταδιδόμενων ειδήσεων εξαρτάται από την επικαιρότητα και το 
πόσο ενεργό είναι ένα κόμμα μία συγκεκριμένη περίοδο.  
 
20. Δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικά ευνοϊκή μεταχείριση μίας πλευράς. 
Ένα πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζει μία άποψη επί ενός θέματος, αρκεί η 
συνολική παρουσίαση του θέματος να γίνεται με τη δέουσα αμεροληψία. Δεν 
πρέπει να γίνεται συστηματική παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων που είτε 
ευνοούν συγκεκριμένα κόμματα, είτε αντίθετα αδικούν συγκεκριμένα κόμματα. 
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αμερόληπτη και ουδέτερη στάση του 
δημοσιογράφου – παρουσιαστή κατά την παρουσίαση μίας είδησης, ώστε να 
υπάρχει σαφής διαχωρισμός ως προς τις προσωπικές του απόψεις και τα 
σχόλιά του.  
 
21. Η μεθοδολογία έρευνας της πολιτικής πολυφωνίας στηρίζεται κυρίως σε 
ποσοτική ανάλυση περιεχομένου.  
 
22. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων μέτρησης πολιτικής πολυφωνίας 
χρησιμεύει ως μέσο άσκησης πίεσης στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για 
τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εξασφάλισης της πολιτικής 
πολυφωνίας.   



107 

7.2. Ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας 
 
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένα συμπεράσματα για τον 
τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ σε σχέση με την τήρηση της 
πολιτικής πολυφωνίας.  
 
Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί έχουν συντακτική ελευθερία ως προς την 

επιλογή και τη διαμόρφωση του προγράμματός τους, δεσμεύονται, όμως από 

τις επιταγές και τους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς του άρθρου 15 παρ. 2 

του Συντάγματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αντικειμενική 

ενημέρωση, καθώς και από τον σεβασμό του δικαιώματος του κοινού στην 

ενημέρωση (δικαίωμα λήψης πληροφοριών). Αποτελεί, επομένως, συντακτική 

απόφαση κάθε σταθμού η επιλογή του τρόπου εξασφάλισης της 

αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης του κοινού. Διαπιστώνεται, 

συνεπώς, ότι η τήρηση της πολιτικής πολυφωνίας αποτελεί υποχρέωση των 

τηλεοπτικών σταθμών, η οποία εξασφαλίζεται μέσω της ισόρροπης άσκησης 

περισσότερων δικαιωμάτων και αντίστοιχων συγκρουόμενων σε μεγάλο 

βαθμό μεταξύ τους αξιών του Πολιτεύματος: της συντακτικής ανεξαρτησίας 

των σταθμών, της δημοσιογραφικής ελευθερίας, της ελευθερίας έκφρασης 

των πολιτικών κομμάτων, του δικαιώματος ενημέρωσης του κοινού και των 

ατομικών δικαιωμάτων τυχόν θιγομένων προσώπων.  

 
Το ΕΣΡ στο πλαίσιο του κρατικού ελέγχου που κατά το Σύνταγμα ασκεί στη 
ραδιοτηλεόραση οφείλει να ελέγχει την τήρηση ή μη των ανωτέρω 
συνταγματικών επιταγών από τους σταθμούς. Επιπλέον, ως εγγυητής του 
πλουραλισμού στη ραδιοτηλεόραση καλείται αφενός, να ερμηνεύει και να 
εφαρμόζει τις έννοιες της αντικειμενικής και ίσης μεταχείρισης που επιτάσσει 
το Σύνταγμα, οι οποίες αποτελούν αόριστες νομικές έννοιες και αφετέρου να 
εφαρμόζει τις προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας για την 
θεμελίωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων, οι οποίες στηρίζονται σε 
αόριστες αξιολογικά έννοιες που δεν εξειδικεύονται με τυπικό νόμο και 
αφήνεται το ζήτημα στην κατά περίπτωση ερμηνεία από το ΕΣΡ και από τα 
δικαστήρια και κυρίως από το ΣτΕ. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος που οφείλει να 
διενεργήσει το ΕΣΡ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.  
 
Το ΕΣΡ βάσει της νομολογίας του ΣτΕ έχει υποχρέωση να διαπιστώνει την 
ύπαρξη γεγονότων της πολιτικής επικαιρότητας άξιων παρουσίασης με βάση 
τα κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και να μην αρκείται σε μία 
ποσοτική μόνο προσέγγιση της δραστηριότητας των κομμάτων και των 
στελεχών τους (στηριζόμενο σε αριθμητικά μόνο δεδομένα βάσει της 
μαθηματικής κατανομής του χρόνου μεταξύ των κομμάτων ανάλογα με την 
κοινοβουλευτική τους δύναμη ή με βάση απαρέγκλιτα και αδιαφοροποίητα 
κριτήρια ελάχιστης παρουσίασης ή κάλυψης των θέσεων καθενός από αυτά 
εντός του συνολικού χρόνου των δελτίων ειδήσεων), αλλά να προβαίνει και σε 
ποιοτική αξιολόγηση αυτής, βάσει της ειδησεογραφικής της αξίας. Η ΕΣΗΕΑ, 
παρά ταύτα, σε επιστολή της προς το ΕΣΡ (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5264/7.10.2021) 
δηλώνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν καταφεύγουν σε ρητά καταγεγραμμένη 
μεθοδολογία κατά την άσκηση της εργασίας τους, αλλά βασίζονται στην 
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εμπειρία και το αισθητήριο της επικαιρότητας και των αναγκών της 
ενημέρωσης, αφήνοντας προφανώς ευρύ πεδίο σε υποκειμενική εκτίμηση. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι, επομένως, είναι σε μεγάλο 
βαθμό υποκειμενικά και δεν είναι ευχερής η εκ μέρους του ΕΣΡ εκτίμηση των 
σχετικών δημοσιογραφικών κρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εκτίμηση 
των άξιων μεταδόσεως γεγονότων πρέπει μεν να γίνεται στα πλαίσια της 
δημοσιογραφικής ελευθερίας, χωρίς όμως να καταλήγει σε κατάχρηση αυτής.  
 
Δυνάμει των ανωτέρω, το ΕΣΡ οφείλει να προσδιορίζει σαφώς και ειδικώς τα 
παραλειφθέντα ή μη επαρκώς προβληθέντα άξια μεταδόσεως πολιτικά 
γεγονότα ή δραστηριότητες, δεδομένου ότι η ειδησεογραφική αξία μίας 
πληροφορίας («news value») έχει βαρύνουσα σημασία για την απόφαση 
μετάδοσής της. (Βλ. Π. Δαγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγμα, 1989, σ. 
227, ο οποίος αναφέρει ότι η ειδησεογραφική αξία δεν είναι μόνο 
επιτρεπόμενο, αλλά και επιβεβλημένο κριτήριο επιλογής των ειδήσεων). Ως 
άξια μεταδόσεως (πολιτικά) γεγονότα θα μπορούσε καταρχήν, να 
υποστηριχθεί ότι νοούνται γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας που 
προκάλεσαν το δικαιολογημένο γενικό ενδιαφέρον, θέματα τρέχοντος 
δημοσίου πολιτικού διαλόγου, θέματα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, 
θέματα μείζονος πολιτικής σημασίας, θέματα εθνικής ή διεθνούς πολιτικής 
σημασίας και γενικότερα πολιτικά ζητήματα για τα οποία το κοινό θα είχε 
ενδιαφέρον να ενημερωθεί. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη νομολογία 
του ΕΔΔΑ (Guide to Article 10 of the Convention – Freedom of expression, 
31.3.2020, παρ. 123, Satakunnan Markkinaporssi Oy and Satamedia Oy v. 
Finland, παρ. 171) σε σχέση με την ευρύτερη έννοια των ζητημάτων δημοσίου 
ενδιαφέροντος, θα μπορούσαμε, περιορίζοντας τη θεματική των ζητημάτων 
αυτών στις πολιτικές ειδήσεις και πληροφορίες, να δεχθούμε ότι υπάγονται 
στην έννοια των άξιων μεταδόσεως πολιτικών ζητημάτων, πολιτικά ζητήματα 
που επηρεάζουν το κοινό σε τέτοιο βαθμό που μπορεί ευλόγως να 
ενδιαφερθεί γι αυτά, πολιτικά ζητήματα που προκαλούν την προσοχή του ή 
που το αφορούν σε ένα σημαντικό βαθμό, ειδικά ως προς την επίδρασή τους 
στην ευημερία του ή τη ζωή του ως κοινότητας. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη και τα εξής κριτήρια για τον προσδιορισμό των άξιων 
μεταδόσεως πολιτικών γεγονότων με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο: 1) ο επίκαιρος χαρακτήρας της είδησης, 2) η 
προσδοκία του κοινού, 2) η έκταση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, 3) 
ο υποστατός χαρακτήρας ενός πολιτικού κόμματος, δηλαδή η ενεργός δράση 
του στον πολιτικό βίο, 4) το περιεχόμενο της είδησης, 5) το πρόσωπο που 
αφορά η είδηση και η ιδιότητά του, 6) η γεωγραφική εγγύτητα του γεγονότος.  
 
Τα ποσοτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πολιτικής 
πολυφωνίας, τα οποία αποτυπώνουν την χρονική διάρκεια προβολής των 
πολιτικών κομμάτων και των στελεχών τους ή τον αριθμό εμφανίσεων αυτών 
αποτελούν μία ένδειξη για την παρουσία των πολιτικών κομμάτων στα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Το ποσοστό εκπροσώπησης ενός κόμματος στη 
Βουλή αποτελεί αντικειμενικό και δίκαιο κριτήριο που δεν εμπλέκει τον 
ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στην υποκειμενική άσκηση κρίσης επί της σημασίας 
των πολιτικών πρακτικών ή της ιστορικής σημασίας ενός πολιτικού κόμματος. 
Το αριθμητικό αυτό, όμως, κριτήριο είναι μεν αντικειμενικό και ασφαλές, αλλά 
δεν είναι επαρκές, γι αυτό και απαιτείται συμπληρωματικά να αξιολογείται και 
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η ειδησεογραφική αξία των πολιτικών απόψεων και θεμάτων που 
παρουσιάζονται.  
 
Συνεπώς, πέρα από την ποσοτική προσέγγιση της μέτρησης της πολιτικής 
πολυφωνίας χρειάζεται και η ποιοτική προσέγγιση αυτής, με τη χρήση 
ποιοτικών κριτηρίων που προσδιορίζουν τις άξιες μεταδόσεως ειδήσεις. Τα 
ποιοτικά κριτήρια έχουν μεν σε ένα βαθμό υποκειμενικό χαρακτήρα, αλλά 
επειδή αναφέρονται στο συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος 
(θεματολογία, περιεχόμενο είδησης, τόνος και τρόπος παρουσίασης και 
ανάπτυξης θέματος/γεγονότος), η χρήση τους βοηθά στην αξιολόγηση του 
τρόπου προβολής μίας πολιτικής είδησης ή δραστηριότητας και γι αυτό 
παρέχει περισσότερα εχέγγυα για τον έλεγχο τήρησης της πολιτικής 
πολυφωνίας.   
 
Το ΕΣΡ, στο πλαίσιο του ελέγχου ενδεχόμενης παραβίασης των διατάξεων 
περί πολιτικής πολυφωνίας θα πρέπει καταρχήν: α) να εντοπίσει εάν υπήρξε 
(γνωστό στο ελεγχόμενο μέσο) εξόχως σημαντικής ειδησεογραφικής αξίας, 
κατά γενική παραδοχή, πολιτική είδηση που δεν μεταδόθηκε από τον 
εκάστοτε ελεγχόμενο σταθμό, β) να διαπιστώσει την ύπαρξη τυχόν 
συστηματικής παρουσίασης των απόψεων συγκεκριμένων πολιτικών 
κομμάτων και αποσιώπηση των υπολοίπων και γ) να ελέγξει εάν ο τρόπος 
παρουσίασης της είδησης ανταποκρίνονται στις επιταγές του Συντάγματος και 
του νόμου (δηλαδή αν γίνεται κάλυψη όλων των σημαντικών απόψεων και 
παραχώρηση ικανού χρόνου για την έκφραση του πολιτικού λόγου των 
κομμάτων αντίστοιχα).  
 
Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ δεν είναι υποχρεωτική η μαθηματική 
κατανομή του χρόνου προβολής των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών 
στελεχών τους βάσει της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. Εξάλλου, ούτε στο 
Σύνταγμα, ούτε στην κοινή νομοθεσία προβλέπεται μαθηματική κατανομή 
χρόνου. Συνεπώς, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο συνταγματικής επιταγής 
αντικειμενικής ενημέρωσης. Επομένως, δυνάμει όλων των ανωτέρω, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί εύλογο να εξετάζεται εάν υπάρχει: α) προβολή των 
κομμάτων κατά προσέγγιση στην αναλογία της κοινοβουλευτικής τους 
δύναμης, β) κάλυψη των άξιων μεταδόσεως (δηλαδή των μεγάλης 
ειδησεογραφικής αξίας και γενικού ενδιαφέροντος) απόψεων και 
δραστηριοτήτων των κομμάτων, εφόσον αυτές διαπιστωμένα υπήρξαν και γ) 
συστηματική, ή ακόμα και μεμονωμένη κατά περίπτωση, αποσιώπηση 
εξέχουσας σημασίας απόψεων και δραστηριοτήτων συγκεκριμένων πολιτικών 
κομμάτων.  
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των κυρωτικών αποφάσεων του ΕΣΡ περί 
πολιτικής πολυφωνίας, οι οποίες ως επί το πλείστον έχουν ακυρωθεί από το 
ΣτΕ, εμφανίζουν μέχρι σήμερα τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:  
1) Το πεδίο ελέγχου τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας από το ΕΣΡ κατά 
βάση καλύπτει τα δελτία ειδήσεων.  
2) Στηρίζονται μόνο σε μαθηματικά δεδομένα, σε τυπικά κριτήρια, τα οποία το 
ΕΣΡ αντλεί, κατά κανόνα, από τις ετήσιες εκθέσεις αναφοράς πολιτικής 
πολυφωνίας του αρμόδιου τμήματος του ΕΣΡ.  
3) Επιβάλλουν κυρίως τη διοικητική κύρωση του προστίμου.  
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Δυνάμει όλων των ανωτέρω, φρονούμε ότι ο έλεγχος πολιτικής πολυφωνίας 
που διενεργεί το ΕΣΡ και οι αποφάσεις που εκδίδει ως προς την εκτίμηση της 
ικανής χρονικά και ποιοτικά προβολής των θέσεων και δραστηριοτήτων των 
πολιτικών κομμάτων, θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο τα δελτία ειδήσεων, 
αλλά και τις ενημερωτικές και πολιτικές εκπομπές. Ναι μεν τα δελτία ειδήσεων 
αποτελούν τη βασική πηγή ενημέρωσης των τηλεθεατών, πλην όμως λόγω 
της περιορισμένης χρονικής τους διάρκειας και της πληθώρας ειδήσεων που 
μεταδίδουν, δεν υπάρχει πάντοτε αφενός, επαρκής χρόνος για την 
παρουσίαση όλων των άξιων μεταδόσεως γεγονότων, και αφετέρου 
δυνατότητα πλήρους παρουσίασης μίας είδησης, δηλαδή μπορεί να μην 
προβάλλεται καθόλου ή να προβάλλεται ελλιπώς η αντίθετη άποψη επί ενός 
πολιτικού ζητήματος (όταν π.χ. δεν παρέχεται βήμα σε πολιτικά πρόσωπα για 
την ανάπτυξη των αντίθετων απόψεών τους), με αποτέλεσμα τον περιορισμό 
του δημοσίου πολιτικού διαλόγου. Αντίθετα, οι ενημερωτικές ή πολιτικές 
εκπομπές (π.χ. εκπομπές στρογγυλής τραπέζης) παρέχουν την ανωτέρω 
ευκαιρία. Άλλο ζήτημα, βέβαια, αποτελεί η διαπίστωση της ύπαρξης 
περιορισμένου αριθμού τέτοιων εκπομπών ή και σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις η πλήρης ανυπαρξία τους ακόμα και από το πρόγραμμα 
τηλεοπτικών σταθμών ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου.   
 
Επίσης, οι αποφάσεις του ΕΣΡ δεν θα πρέπει, να στηρίζονται αυστηρά και 
μόνο σε αριθμητικά δεδομένα, βάσει της κοινοβουλευτικής δύναμης των 
πολιτικών κομμάτων. Αντίθετα, απαιτείται η διαπίστωση ύπαρξης 
συγκεκριμένων, κατ’ αντικειμενική εκτίμηση, «άξιων» μεταδόσεως πολιτικών 
απόψεων και ειδήσεων που παραλήφθηκαν να μεταδοθούν, δεδομένου ότι 
δεν είναι εφικτή η προβολή όλων των γεγονότων της πολιτικής επικαιρότητας 
εντός του περιορισμένου ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, ούτε η μετάδοση κάθε 
φορά όλων των απόψεων όλων των κομμάτων επί ενός θέματος. Περαιτέρω, 
θα πρέπει να εκτιμηθεί εάν η προβολή των απόψεων και δραστηριοτήτων των 
κομμάτων έγινε με άνισο τρόπο και δη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεμελιώνεται 
επ’ αυτού η τέλεση διοικητικού αδικήματος. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση 
ενδεχόμενης υπερβολικής προβολής συγκεκριμένων κομμάτων, δηλαδή 
σημαντικής ανισορροπίας των μεταδιδόμενων απόψεων και δραστηριοτήτων 
τους, θα πρέπει να εκτιμηθεί εάν αυτή ήταν δικαιολογημένη ή/και 
επιβεβλημένη, λόγω ειδικής συγκυρίας ή/και λόγω της σπουδαιότητας 
συγκεκριμένων ειδήσεων ή εάν αντίθετα, δεν ήταν ανεκτή κατ’ εφαρμογή των 
συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων περί εξασφάλισης της εσωτερικής 
πολιτικής πολυφωνίας και δικαιολογείται στη βάση αυτή ο διοικητικός έλεγχος.   
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7.3. Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις 
 
1. Για την εξασφάλιση της πολυφωνίας στα μέσα απαιτείται συνδυασμός 
εργαλείων και μεθοδολογίας (νομοθεσία, οδηγίες, κώδικες, έρευνα, 
μετρήσεις), (Βλ. EPRA 41 MEETING 2015 , Plenary Session 2, Berne 14-
15.5.2015, «Monitoring Media Pluralism – an exercise in futility?», Marie 
McGonagle (BAI), Ιρλανδία, σ. 25) συνεργασία και διάλογος εμπλεκομένων 
φορέων (ΕΣΡ, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ΕΣΗΕΑ, πολιτικών κομμάτων), 
εφαρμογή νομικών και ρυθμιστικών μηχανισμών και συνδυαστική χρήση 
ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος. Το ΕΣΡ 
θα πρέπει να αναπτύξει το ρυθμιστικό του ρόλο, ερχόμενο σε επικοινωνία και 
ανταλλάσσοντας απόψεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθιστώντας τους 
συμμέτοχους και αρωγούς στην προσπάθεια εξασφάλισης της πολιτικής 
πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Μία πρόταση θα αποτελούσε η 
διοργάνωση έγγραφης διαβούλευσης υπό τη μορφή δημιουργίας ενός forum 
όπου θα μετέχουν οι ανωτέρω φορείς οι οποίοι θα καλούνται να υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους και τις απόψεις τους για την ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών διατάξεων και της νομολογίας του ΣτΕ περί πολιτικής 
πολυφωνίας, τις οποίες στη συνέχεια, θα επεξεργάζεται το ΕΣΡ.  
 
2. Με βάση το άρθρο 14 παρ. 9 εδ. β του Συντάγματος που ορίζει «νόμος 

προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη 

διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση» είναι 

μάλλον δυνατή η θέσπιση σχετικού τυπικού νόμου.  

 
3. Ενδεχομένως να ήταν χρήσιμη η ενεργοποίηση της άσκησης από τα 
πολιτικά κόμματα του δικαιώματος απάντησης του άρθρου 30 του Ν. 
4779/2021 σε περίπτωση αποσιώπησης ή παραποίησης από τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς των απόψεων και των δραστηριοτήτων τους, που έχει 
ως αποτέλεσμα την αλλοίωση αυτών.  
 
4. Ενδεχομένως είναι σκόπιμη η επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 1/27.3.2012 
ισχύουσας Οδηγίας του ΕΣΡ περί τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας, στην 
οποία θα παρέχονται στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς συστάσεις για τον 
τρόπο εφαρμογής των διατάξεων περί αντικειμενικής και πολυφωνικής 
ενημέρωσης σε σχέση με τα κριτήρια της επιλογής των άξιων μεταδόσεως 
γεγονότων, κατά την εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
ισόρροπη άσκηση των αντικρουόμενων δικαιωμάτων (ελευθερίας έκφρασης, 
δημοσιογραφικής ελευθερίας, λήψης πληροφοριών και αντικειμενικής 
ενημέρωσης). Στην Οδηγία αυτή θα μπορούσε να γίνει μία προσπάθεια 
διαμόρφωσης του γενικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την πολυφωνία του 
περιεχομένου των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή την πολυφωνία των 
πηγών (προσώπων στα οποία δίνεται βήμα έκφρασης), την πολυφωνία των 
θεμάτων (ζητήματα που παρουσιάζονται) και την πολυφωνία απόψεων 
(δηλαδή το εύρος των ιδεών που παρουσιάζονται) (Γ. Τσίρμπας, Α. 
Κεσσόπουλος, Λ. Ζηργάνου, «Πολιτική πολυφωνία στην Ελληνική 
Τηλεόραση: Θεωρητική επισκόπηση της έννοιας και μεθοδολογικές προτάσεις 
για τη μέτρησή της», 2022, σ. 9) και των αντίστοιχων δεσμεύσεων των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για την τήρηση του πλαισίου αυτού (π.χ. 
ισχύοντες κανόνες, υποχρεώσεις σταθμών, πεδίο εφαρμογής διατάξεων 
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πολιτικής πολυφωνίας – είδη εκπομπών, τρόπος, μέσα και τεχνικές 
εξασφάλισης αμερόληπτης, αντικειμενικής και πολυφωνικής (πολιτικής) 
ενημέρωσης).  
 
5. Για την αιτιολόγηση των αποφάσεων του ΕΣΡ δεν αρκεί ποσοτική 
προσέγγιση των δραστηριοτήτων των κομμάτων, αλλά απαιτείται αποτύπωση 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων των κομμάτων. Χρειάζεται 
συνδυαστική εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Οι αποφάσεις 
του ΕΣΡ δεν πρέπει, συνεπώς, να στηρίζονται μόνο στη μαθηματική 
αποτύπωση του ποσοστού προβολής των κομμάτων, αλλά και στην 
τεκμηριωμένη διαπίστωση, καταφανώς, άξιων μεταδόσεως απόψεων και 
δραστηριοτήτων των κομμάτων, των οποίων η μετάδοση παραλείφθηκε από 
τον σταθμό, ενώ είχε λάβει γνώση σχετικώς.  
 
6. Η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα αφορούν, επίσης, και τον τρόπο 
παρουσίασης μίας είδησης, ο οποίος κρίνεται από το ΕΣΡ όταν ασκεί τον 
σχετικό έλεγχο.  
 
7. Κατά τις προεκλογικές περιόδους ο έλεγχος είναι πιο εύκολος, 
διαχειρίσιμος και αποτελεσματικός, γιατί αφορά περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, οι δε υποχρεώσεις των σταθμών και τα δικαιώματα των κομμάτων 
ορίζονται ειδικότερα από τη νομοθεσία, σε αντίθεση με τις λοιπές περιόδους 
που οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματα δεν προσδιορίζονται σαφώς 
και επαρκώς.  
 
8. Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του ΕΣΡ περί τήρησης της 
πολιτικής πολυφωνίας στηρίζονταν στα αριθμητικά δεδομένα των στοιχείων 
της ετήσιας αναφοράς του ΕΣΡ. Σπάνια γινόταν κατά περίπτωση έλεγχος 
τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας, ειδικά σε μη προεκλογικές περιόδους. 
Αυτό συνέβαινε μόνο κατόπιν καταγγελιών κομμάτων, πολιτικών στελεχών ή 
πολιτών και όχι αυτεπάγγελτα. Η ετήσια αναφορά πολιτικής πολυφωνίας και ο 
κατά περίπτωση έλεγχος τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας αποτελούν δύο 
ξεχωριστές διαδικασίες, οι οποίες όταν προκύπτει ανάγκη μπορούν να 
λειτουργούν συμπληρωματικά (χρήση των αριθμητικών δεδομένων – τυπικών 
κριτηρίων της ετήσιας αναφοράς του ΕΣΡ και εμπλουτισμός του κατά 
περίπτωση ελέγχου με πρόσθετα ποιοτικά κριτήρια, κυρίως ως προς την 
αξιολόγηση της σπουδαιότητας των θέσεων και δραστηριοτήτων των 
κομμάτων που κατεξοχήν απαιτεί το ΣτΕ από το ΕΣΡ κατά την διατύπωση της 
κρίσης του).   
 
Εφόσον το ΕΣΡ αποφασίσει να προβεί σε κατά περίπτωση έλεγχο τήρησης 
της πολιτικής πολυφωνίας βάσει καταγγελιών (αυτεπάγγελτων ή τρίτων) ή με 
γνώμονα την πυκνότητα και τη σπουδαιότητα της πολιτικής επικαιρότητας, ο 
διενεργούμενος έλεγχος θα μπορούσε να είναι πιο συστηματικός, πιο 
στοχευμένος και κατά συνέπεια ευχερέστερος και αποτελεσματικότερος, με 
ταυτόχρονη χρήση και ορισμένων ποιοτικών κριτηρίων. Στο πλαίσιο 
διενέργειας του κατά περίπτωση ελέγχου, το ΕΣΡ, θα μπορούσε, 
χρησιμοποιώντας το ποιοτικό κριτήριο της θεματολογίας να εντοπίσει 
συγκεκριμένα, μεγάλης ειδησεογραφικής αξίας, πολιτικά θέματα και γεγονότα 
ή δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων. Στη συνέχεια, θα μπορούσε να λάβει 
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επιβεβαίωση για τη σπουδαιότητα των γεγονότων αυτών και από τα ίδια τα 
κόμματα ή αυτά θα μπορούσαν να αποστέλλουν σε τακτική βάση στο ΕΣΡ 
σχετική κατάσταση. Έπειτα, το ΕΣΡ θα μπορούσε να εξετάσει εάν τα γεγονότα 
αυτά μεταδόθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και εάν η μετάδοσή τους 
έγινε με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και με παρουσίαση αντίθετων 
απόψεων, εφόσον διαπιστωμένα υπήρξαν και όλα αυτά χωρίς να θίγεται ο 
πυρήνας της δημοσιογραφικής ελευθερίας.  
 
Πρόσθετα ποιοτικά κριτήρια που θα μπορούσαν επίσης να εισαχθούν στον 
κατά περίπτωση έλεγχο πολιτικής πολυφωνίας και αντικειμενικής ενημέρωσης 
είναι τα εξής: α) η πλαισίωση μίας είδησης (θετική, αρνητική, ουδέτερη και 
αμφίπλευρη, δηλαδή αρνητική, αλλά με συμπερίληψη απάντησης του 
προβαλλόμενου προσώπου), ώστε να ελέγχεται η αμεροληψία και η 
ουδετερότητα στον τρόπο παρουσίασης και τυχόν υπερβολικά ευνοϊκή 
μεταχείριση συγκεκριμένων κομμάτων, β) ο τρόπος παρουσίασης μίας 
είδησης (με φυσική παρουσία στο στούντιο, με ζωντανή σύνδεση, 
μαγνητοσκοπημένα, με κάρτα, με ανακοίνωση, στο πλαίσιο συζήτησης με 
δημοσιογράφο και/ή με πολιτικά στελέχη άλλων κομμάτων κατά τη διάρκεια 
εκπομπής ή δελτίου ειδήσεων), δεδομένου ότι από αυτόν εξαρτάται η 
δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιο πολιτικό διάλογο και η εξασφάλιση 
πληρέστερης και ακριβέστερης ενημέρωσης του κοινού. 
 
Η εισαγωγή του ποιοτικού κριτηρίου της θεματολογίας θα μπορούσε να 
εισαχθεί και στην έρευνα πολιτικής πολυφωνίας που διενεργείται μηνιαίως 
από το ΕΣΡ, υπό την προϋπόθεση, όμως, της ύπαρξης επαρκούς 
προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού που μπορεί να υποστηρίξει το 
έργο αυτό.  
 
Για την υλοποίηση των προαναφερθεισών προτάσεων εύλογη θα ήταν η 
συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν επ’ αμοιβή τη 
διεκπεραίωση αυτού του έργου και θα διευκολύνουν το έργο του ΕΣΡ. 
Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να γίνει ανάθεση σε τρίτο εξωτερικό συνεργάτη 
της διενέργειας έρευνας πολιτικής πολυφωνίας, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων με τα συλλεγέντα στοιχεία, ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα άντλησης αυτών όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΕΣΡ για διενέργεια 
ελέγχου (π.χ. Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακοί φοιτητές επ ΄αμοιβή). Επίσης, θα 
ήταν αναγκαία και η προμήθεια πιο εξελιγμένου τεχνολογικά προγράμματος 
που θα καθιστούσε πιο γρήγορο και αποδοτικό τον έλεγχο (π.χ. μέσω 
δυνατότητας αναζήτησης στοιχείων με χρήση λήμματος κ.ά). Τέλος, ιδιαίτερα 
σημαντική θα ήταν και η ανάθεση σε τρίτους διεξαγωγής ερευνών γνώμης για 
τις αντιδράσεις του κοινού στις μεταδιδόμενες πληροφορίες από τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, για την απήχηση των δελτίων ειδήσεων και των 
ενημερωτικών και πολιτικών εκπομπών στο κοινό, για την ανάγκη που 
επιθυμεί να καλύψει το κοινό (αμερόληπτη ενημέρωση ή μεροληπτική 
προσέγγιση). 
 
Ολοκληρώνοντας, ελπίζουμε η παρούσα Έκθεση να αποτελέσει το έναυσμα 
για μία εποικοδομητική συζήτηση για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου και της 
έρευνας πολιτικής πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ ως εγγυητή του πλουραλισμού.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 
 
Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ERGA 
 
Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ERGA – SPOC 
 
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
Ε. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΣΡ ΠΡΟΣ Τ/Σ, ΕΣΗΕΑ KAI ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
Στ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ OFCOM ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Ζ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΣΡ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑ - ΤΣΙΡΜΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 

 


