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Ερώτηση 1:  

 

Μπορούν οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των υποψηφίων  προσώπων ή 

συνδυασμών κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός ποιας χρονικής περιόδου; 

(αρ. πρωτκ. 2214/15.4.2019) 

 

Απάντηση:  

 

α. Ως προς την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων υποψηφίων ευρωβουλευτών:  

 

Καταρχήν, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 γ του Ν. 3023/2002, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (που εφαρμόζεται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει του άρθρου 12 Α του Ν. 3023/2002 που προστέθηκε με το άρθρο 

112 παρ. 4 του Ν. 4604/2019 και ισχύει) κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους 

υποψήφιους ευρωβουλευτές η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και 

ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής 

συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.  

 

β. Ως προς τη μετάδοση διαφημίσεων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων 

κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις ευρωεκλογές:  

 

Θεωρούμε ότι, επειδή η μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων εμπεριέχει μήνυμα - παρότρυνση για 

επιλογή συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος και συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, οι 

συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, εντάσσεται στην έννοια της πολιτικής 

δραστηριότητας και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται εκτός του περιεχομένου που μπορεί να μεταδίδει 

ένας μη ενημερωτικός σταθμός (πρβλ. άρθρο 5 παρ. 5 εδάφια β’ επ. Ν. 3592/2007).  

 

Κατά συνέπεια, διαφημιστικά μηνύματα πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων 

κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις ευρωεκλογές,  μπορούν να μεταδίδουν οι 

ενημερωτικοί σταθμοί. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται εκείνοι, η φυσιογνωμία του 

προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι ενημερωτική. 
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Ερώτηση 2:  

 

Επιτρέπεται σε υποψήφιο ευρωβουλευτή να παρουσιάζει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή μη 

πολιτικού περιεχομένου ή εκπομπή τηλεπώλησης; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2289/17.4.2019)   

 

Απάντηση:  

 

Το άρθρο 12 παρ. 1 γ εδ. β του Ν. 3023/2002 ορίζει ότι: «Κατά την προεκλογική περίοδο 

απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες 

παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές». Σύμφωνα με το άρθρο 12Α του 

Ν. 3023/2002, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4604/2019, «Οι απαγορεύσεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

 

Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν επιτρέπεται η μετάδοση κάθε 

είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους ευρωβουλευτές.  

 

 

 

Ερώτηση 3:  

 

Υποχρεούται εταιρεία, η οποία έχει υπογράψει συνεργασία με υποψήφιο ευρωβουλευτή με 

αντικείμενο την παρουσίαση από μέρους του προϊόντων τηλεπώλησης, η οποία δεν έχει πολιτικό 

περιεχόμενο και έχει ήδη προπληρώσει για την ως άνω διαφημιστική προβολή, να διακόψει την 

διαφήμιση; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2289/17.4.2019) 

 

Απάντηση:  

 

Εάν η εταιρεία έχει την υποχρέωση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ζήτημα αρμοδιότητας του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο τηλεοπτικός σταθμός, πάντως, θεωρούμε ότι δεν μπορεί 

να μεταδίδει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή τηλεπώλησης, την οποία παρουσιάζει 

υποψήφιος ευρωβουλευτής (βλ. ερώτηση 2). 
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Ερώτηση 4:  

 

Οι περιορισμοί για την παρουσίαση εκπομπών και τις εμφανίσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών κατά 

την προεκλογική περίοδο ισχύουν και για τον αρχηγό κόμματος όταν αυτός θέτει υποψηφιότητα ως 

ευρωβουλευτής; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2289/17.4.2019) 

 

Απάντηση:  

 

α. Ως προς την παρουσίαση εκπομπών από υποψήφιους ευρωβουλευτές που είναι αρχηγοί κομμάτων:  

 

Το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3023/2002 για τις απαγορεύσεις των υποψηφίων, το οποίο δυνάμει του 

άρθρου 12 Α του Ν. 3023/2002 (που προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4604/2019) 

εφαρμόζεται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν 

προβλέπει εξαίρεση για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που είναι αρχηγοί κομμάτων ως προς την 

απαγόρευση παρουσίασης από αυτούς εκπομπών κατά την προεκλογική περίοδο. Θεωρούμε, 

επομένως, ότι ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί.  

 

β. Ως προς τις εμφανίσεις υποψήφιων ευρωβουλευτών που είναι αρχηγοί κομμάτων:  

 

Το άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 3023/2002 ορίζει ότι: «Από τους περιορισμούς της προηγούμενης 

παραγράφου εξαιρούνται οι Πρόεδροι ή Αρχηγοί κομμάτων και οι υποψήφιοι βουλευτές 

επικρατείας». Η προηγούμενη παράγραφος στην οποία αναφέρεται η προαναφερθείσα διάταξη 

(άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3023/2002) αφορά στις εμφανίσεις υποψηφίων. Σύμφωνα με το άρθρο 31 

παρ. 5 του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4255/2014 «Οι διατάξεις 

του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση». 

 

Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι, επειδή δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο Ν. 4255/2014 για τις 

ευρωεκλογές ως προς την εξαίρεση εφαρμογής των περιορισμών περί εμφανίσεων που προβλέπεται 

στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 για τις βουλευτικές εκλογές, η εξαίρεση αυτή των 

περιορισμών για τις εμφανίσεις υποψήφιων ευρωβουλευτών που είναι αρχηγοί κομμάτων 

εφαρμόζεται αναλογικά και στις ευρωεκλογές δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν. 3023/2002, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4255/2014.  
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Ερώτηση 5: (23.4.2019) 

 

Επιτρέπεται η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, μη πολιτικού περιεχομένου, 

στην οποία συμμετέχει υποψήφιος ευρωβουλευτής; (αρ. πρωτ. 2289/17.4.2019)  

 

Απάντηση:  

 

Το άρθρο 13 του Ν. 4255/2014 για τις απαγορεύσεις για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές κατά την 

προεκλογική περίοδο ορίζει ότι:  

«α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του 

υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μόνο μία φορά. Αντιστοίχως για 

κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές μέχρι δύο εμφανίσεις. 

β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η 

εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, μέχρι δύο φορές. Για 

τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι 

επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις σε κάθε 

ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά 

όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας». 

 

Tο άρθρο 12 παρ. 2 γ του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 

4604/2019, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά και στις ευρωεκλογές για όσα θέματα δεν υπάρχει 

ειδική ρύθμιση δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν. 3023/2002  ορίζει ότι: «Ως εμφανίσεις κατά 

την έννοια της παρούσας παραγράφου θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, η 

συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία 

ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου βουλευτή «και υποψήφιου μέλους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» της προεκλογικής του δραστηριότητας». 

 

Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, μη 

πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει υποψήφιος ευρωβουλευτής επιτρέπεται μεν, αλλά, 

επειδή πρόκειται για εμφάνιση του υποψηφίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 

3023/2002 όπως ισχύει, θα προσμετρηθεί στον συνολικά επιτρεπόμενο από το νόμο αριθμό 

εμφανίσεων κάθε υποψηφίου. Kατ’ εξαίρεση, ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για 

μαγνητοσκοπημένες εκπομπές (όπως π. χ. σειρές, ταινίες), η μετάδοση των οποίων έχει 

αποδεδειγμένα και για λόγους άσχετους με την εκλογική διαδικασία προγραμματιστεί σε χρόνο 

προγενέστερο της ανακοίνωσης για υποψηφιότητα του προσώπου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη 

εκπομπή. 
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Ερώτηση 6: (23.4.2019) 

Σε περίπτωση web tv δύναται ο υποψήφιος ευρωβουλευτής να παρουσιάζει εκπομπή τηλεπώλησης; 

(αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2289/17.4.2019) 

 

Απάντηση:  

Ο έλεγχος μετάδοσης εκπομπών μέσω web tv δεν εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 

 

 

Ερώτηση 7: (6.5.2019) 

Ποια η ακριβής έναρξη της προεκλογικής περιόδου των Ευρωεκλογών της 26ης Μαϊου 2019;  

(αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2456/25.4.2019, 2516/2.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Κατά το άρθρο 241 του Αστικού Κώδικα «Η προθεσμία αρχίζει την  επόμενη  της  ημέρας  όπου  

έγινε  το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της».  

 

Κατά το άρθρο 31 παρ. 3 του Π.Δ. 26/15.3.2012 «Από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της 

Βουλής ή τη δωδέκατη ημέρα πριν την κατά το άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της 

βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική 

περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις στο πλαίσιο του Συντάγματος». 

 

Κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4255/2014 «Η ημέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας 

ορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη για την 

ψηφοφορία». 

 

Κατά το άρθρο 9 παρ. 1  περ. δ του Ν. 4255/2014 «Οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 

26/2012) που αφορούν: … δ) τον υπολογισμό προθεσμιών (άρθρο 128), ….. εφαρμόζονται αναλόγως 

και κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

Κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4255/2014 «Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες με τον παρόντα 

νόμο γίνεται ρητή παραπομπή σε διατάξεις του π.δ. 26/2012, οι λοιπές διατάξεις αυτού εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά και για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν 

ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο». 
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Εξάλλου, με το άρθρο μόνο περ. α του Π.Δ. 38/2019 ΦΕΚ Α΄ 64/24.4.2019 «Ορίζεται ότι η 

ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι ένα (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

αναλογούν στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί: α) Στην Ελλάδα, την 26η Μαΐου 2019, ημέρα Κυριακή. Η 

διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 07.00 μέχρι 19.00». 

 

Θεωρούμε ότι από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς ότι η προεκλογική 

περίοδος των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζει την 00.01 

ώρα της 25.4.2019 (το μεσονύκτιο της 24ης ώρας προς 25η Απριλίου 2019). 

 

 

Ερώτηση 8: (7.5.2019) 

Οι δηλώσεις υποψήφιων ευρωβουλευτών για τις ανάγκες του ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων 

– ιδίως σε θέματα που δεν αφορούν στις ευρωεκλογές – θεωρούνται ως προσμετρώμενες στις δύο 

εμφανίσεις; Αν ναι, η αναπαραγωγή του ηχητικού αρχείου ή του βίντεο αυτών των δηλώσεων σε 

περισσότερα του ενός δελτία ειδήσεων, θεωρείται ως μία εμφάνιση ή προσμετράται ξεχωριστά για 

κάθε δελτίο; (ΑΠ 2524/3.5.2019) 

Απάντηση:  

Θεωρούμε ότι η αναπαραγωγή οπτικού ή ηχητικού υλικού με δηλώσεις υποψήφιων 

ευρωβουλευτών, ακόμα και στην περίπτωση που δεν θίγονται ευθέως ζητήματα που αφορούν στις 

ευρωεκλογές, θα λογίζεται ως εμφάνιση προσμετρώμενη στις οριζόμενες περιοριστικά στο νόμο 

εμφανίσεις. Αντιθέτως, σε περίπτωση εξαιρετικά σύντομης αναφοράς σε δήλωση υποψήφιου 

ευρωβουλευτή (χωρίς να γίνεται αναπαραγωγή οπτικού ή ηχητικού υλικού), δήλωση που, κατά την 

κρίση του δημοσιογράφου, είναι σημαντική είτε για τις ευρωεκλογές, είτε γενικότερα, η αναφορά 

αυτή δεν πρέπει να προσμετράται ως εμφάνιση. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση στιγμιαίας 

αναφοράς ή εμφάνισης του υποψηφίου, εφόσον δεν μεταδίδεται συνέντευξή του ή δήλωσή του ή 

ομιλία του. Πρέπει πάντως να κρίνεται κατά περίπτωση και να εκτιμάται εάν η τυχόν 

επαναλαμβανόμενη αναφορά σε υποψήφιο γίνεται σε καταστρατήγηση των σχετικών ρυθμίσεων. 

Τέλος, η επανάληψη μετάδοσης εμφάνισης υποψηφίου, που προσμετράται στις περιοριζόμενες 

κατά νόμον εμφανίσεις, θεωρείται κι αυτή ως προσμετρώμενη εμφάνιση. 
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Ερώτηση 9: (8.5.2019) 

Αναφορά σε υποψήφιο από τρίτο πρόσωπο χωρίς εμφάνιση αυτού, χάριν κριτικής ή 

δημοσιογραφικού σχολιασμού (π.χ. θετικός ή αρνητικός σχολιασμός κάποιας δήλωσης του 

υποψηφίου) ενδέχεται να θεωρηθεί ως «εμφάνιση» του συγκεκριμένου υποψηφίου, αφαιρετέα, από 

τον επιτρεπόμενο αριθμό εμφανίσεων;  (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2516/2.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Θεωρούμε ότι η αναφορά σε υποψήφιο από τρίτο πρόσωπο χωρίς εμφάνιση αυτού, χάριν κριτικής ή 

δημοσιογραφικού σχολιασμού, δεν συνιστά εμφάνιση, όπως αυτή προσδιορίζεται περιοριστικά στο 

άρθρο 12 παρ. 2 γ του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4604/2019 και ισχύει, και άρα 

δεν υπολογίζεται στον επιτρεπόμενο αριθμό εμφανίσεων.   

 

 

Ερώτηση 10:  

Πότε ξεκινά η προεκλογική περίοδος και από πότε αρχίζουν οι απαγορεύσεις σχετικά με τις 

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις (ημέρα και ώρα) και πότε λήγει η προεκλογική περίοδος 

και πότε παύουν οι απαγορεύσεις σχετικά με τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις (ημέρα 

και ώρα); (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2479/2.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Η προεκλογική περίοδος των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

αρχίζει την 00.01 ώρα της 25.4.2019 (το μεσονύκτιο της 24ης ώρας προς 25η Απριλίου 2019) (βλ 

ερώτηση 7) και λήγει την 24:00 ώρα της Παρασκευής 24 Μαϊου 2019. 

Οι απαγορεύσεις σχετικά με τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις των υποψηφίων ισχύουν 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή από την έναρξη αυτής και μέχρι τη λήξη της.  

 

 

Ερώτηση 11: Από τη στιγμή που «έχει ανακοινωθεί» η υποψηφιότητα προσώπου επιτρέπεται να 

εμφανίζεται σε μη ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως καλεσμένος σε μη πολιτικού 

περιεχομένου εκπομπές; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2586/7.5.2019, 2602/7.5.2019 και 2620/8.5.2019)  

Απάντηση:   

Θεωρούμε ότι η μετάδοση ενημερωτικών (δημοσιογραφικών) και πολιτικών εκπομπών και η κατά 

την προεκλογική περίοδο συμμετοχή σε εκπομπές υποψηφίων και η  παρουσίαση των απόψεων και 

της δραστηριότητας των συνδυασμών που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές, επιτρέπεται από τους 

ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται 
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εκείνοι, η φυσιογνωμία του προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι 

ενημερωτική. 

Θεωρούμε, επομένως, ότι η συμμετοχή υποψηφίου σε ψυχαγωγική εκπομπή που μεταδίδεται από μη 

ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό δεν επιτρέπεται. 

 

 

Ερώτηση 12: Θεωρείται εμφάνιση η προβολή σε τηλεοπτικές εκπομπές συνέντευξης υποψήφιου 

Ευρωβουλευτή από το νοσοκομείο, η οποία περιορίστηκε αυστηρά στο ατύχημα; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 

2621/8.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Θεωρούμε ότι μία τέτοια προβολή υποψηφίου Ευρωβουλευτή δεν συνιστά εμφάνιση, όπως αυτή 

προσδιορίζεται περιοριστικά στο άρθρο 12 παρ. 2 γ του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν. 4604/2019 και ισχύει, και άρα δεν υπολογίζεται στον επιτρεπόμενο αριθμό εμφανίσεων.  Πρέπει, 

πάντως, να εξετάζεται και να κρίνεται κατά περίπτωση εάν ο τρόπος που καλύπτεται το γεγονός 

γίνεται προς καταστρατήγηση των σχετικών ρυθμίσεων.  

 

 

Ερώτηση 13: Σε περίπτωση κάποιου έκτακτου σεισμικού γεγονός, μπορεί υποψήφιος 

Ευρωβουλευτής να εμφανιστεί με την επαγγελματική του ιδιότητα σε συνέντευξη (τηλεφωνική ή 

οπτικοακουστική) και να μιλήσει μόνο για τον σεισμό ως Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 

ή θα θεωρηθεί και αυτό ως εμφάνιση υποψηφίου; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2621/8.5.2019) 

 

Το ερώτημα είναι υποθετικό και θα πρέπει να εξετάζεται και να κρίνεται σε κάθε περίπτωση το 

ενδεχόμενο καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων.  

 

 

Ερώτηση 14: (10.5.2019) 

Στο άρθρο 3 παρ. 5 της ΚΥΑ 1243/7.5.2019 προβλέπεται ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν 

υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα…». Πώς ορίζεται η ως άνω εβδομάδα 

(ημερολογιακά ή όχι) και ποια επακριβώς συγκεκριμένη ημερομηνία ξεκινά η πρώτη εβδομάδα; (αρ. 

πρωτ. ΕΣΡ 2674/10.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Το άρθρο 3 παρ. 5 της ΚΥΑ 1243/7.5.2019 προβλέπει ότι: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν 

υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα από 07.00 έως 01.00 σε καθένα από 
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τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων 

…». 

 

Το άρθρο 7 της ΚΥΑ 1243/7.5.2019 προβλέπει ότι: «Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης». Η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, 

1560/8.5.2019. 

 

Tο άρθρο 241 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι: «Η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας 

όπου  έγινε  το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της».  

 

Tο άρθρο 243 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι: «Προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε βδομάδες 

λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας».  

 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων θεωρούμε ότι η πρώτη εβδομάδα δωρεάν διάθεσης, από την ΕΡΤ 

Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς δεκαλέπτου σε 

καθένα από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών 

κινήσεων, ξεκινά από την επομένη της δημοσίευσης της εν λόγω ΚΥΑ στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι από την 00.01 ώρα της 9.5.2019 και λήγει την 24.00 ώρα της 15.5.2019. 

 

 

Ερώτηση 15:  

Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις σας ως προς την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 

1243/7.5.2019 αναφορικά με τα «10λεπτα» προσδιορίζοντας επακριβώς τις εβδομάδες της 

προεκλογικής περιόδου, στις οποίες η διάθεση αυτών αφορά. (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2673/10.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πιο πάνω ερώτηση υπό 14 και δεδομένου ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παρ. 5 εδ. β της ΚΥΑ 1243/7.5.2019 που προβλέπει ότι «δεν επιτρέπεται η μετακύλιση, ούτε 

η συσσώρευση των δεκαλέπτων», φρονούμε ότι οι εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου, στις 

οποίες αφορά η ανάθεση των δεκαλέπτων  είναι οι ακόλουθες:  

1η εβδομάδα:   από 9.5.2019 έως και 15.5.2019. 

2η εβδομάδα:   από 16.5.2019 έως και 22.5.2019 

3η εβδομάδα (ατελής):από  23.5.2019 έως και 24.5.2019. 

 

Την τελευταία (ατελή) εβδομάδα ο ανωτέρω δεκάλεπτος χρόνος υπολογίζεται με βάση την 

μαθηματική αναλογία 2/7. 
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Ερώτηση 16: Η δήλωση υποψηφίου ευρωβουλευτή με περιεχόμενο που αφορά τοποθέτησή του επί 

προσωπικού ως απάντηση σε αναφορά μέλους της Κυβέρνησης στο πρόσωπό του, λογίζεται ως 

εμφάνιση προσμετρώμενη στις οριζόμενες περιοριστικά στο νόμο εμφανίσεις, αν γίνει με 

αναπαραγωγή οπτικού ή ηχητικού υλικού; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2672/10.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Φρονούμε πως η απάντηση πρέπει να είναι καταφατική (βλ. ερώτηση 8).   

 

 

Ερώτηση 17: (16.5.2019) 

Το ανωτέρω δωρεάν δεκάλεπτο (άρθρο 3 παρ. 5 της ΚΥΑ 1243/2019) διατίθεται σε όλα ανεξαιρέτως 

τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων 

που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους, ή σε όσα εξ αυτών 

ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις επικείμενες εκλογές, όπως άλλωστε 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (ν. 3023/2002); (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2674/10.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Μετά την ανακήρυξη από τον Άρειο Πάγο του συνολικού αριθμού κομμάτων και συνασπισμών 

κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 26ης Μαϊου 2019, θεωρούμε ότι το δωρεάν 

δεκάλεπτο (άρθρο 3 παρ. 5 της ΚΥΑ 1243/2019) διατίθεται σε όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα 

και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που ανακηρύχθηκαν 

από τον Άρειο Πάγο. 

 

 

 

Ερώτηση 18: Είναι σύμφωνο με τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και μπορεί να μεταδοθεί τηλεοπτικό 

σποτ κόμματος υποψήφιου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει 

εικόνα και ήχο από συλλαλητήριο, στο οποίο ακούγεται (χωρίς να αναγράφεται) το σύνθημα: 

«Αλήτες – Προδότες - Πολιτικοί»; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2759/15.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Ο πολιτικός λόγος αποτελεί εκδήλωση της ελευθερίας της έκφρασης και επιτρέπεται μέσω αυτού η 

άσκηση οξείας κριτικής, υπόκειται όμως σε περιορισμούς (άρθρο 10 παρ. 2 ΕΣΔΑ), ώστε να 

διασφαλίζεται η αξία του ατόμου και να αποφεύγονται σχόλια ή κρίσεις που ισοδυναμούν με 

ρητορική μίσους ή υποκινούν τη βία.  
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Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί δεν υποχρεούνται, ουδέ καν δικαιούνται να μεταδίδουν 

στο πλαίσιο πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού, λόγους ή εικόνες ή συμπεριφορές εν γένει 

κομμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων, που συνιστούν ή εμπεριέχουν ή επιδοκιμάζουν αξιόποινες 

πράξεις, ήτοι εμπίπτουν στο «πραγματικό» διατάξεων είτε του ποινικού κώδικα, είτε διατάξεων 

ποινικών νόμων που προβλέπουν και τιμωρούν τις οικείες συμπεριφορές ως αξιόποινες πράξεις. 

Πρέπει, πάντως, να κρίνεται και να εκτιμάται κατά περίπτωση εάν το περιεχόμενο ενός 

διαφημιστικού πολιτικού μηνύματος συνιστά ή εμπεριέχει ή επιδοκιμάζει αξιόποινες πράξεις, 

Ενόψει αυτών, θεωρούμε ότι η ανωτέρω φράση, δημόσια διατυπούμενη, συνιστά αξιόποινη πράξη 

και ως εκ τούτου είναι ανεπίτρεπτη η προβολή της.  

 

 

Ερώτηση 19: Δημοσίευση έρευνας στην ιστοσελίδα «www.ilidakampos.gr», η οποία φέρεται να έχει 

διενερηθεί από την εταιρεία Public issue κατά το διάστημα 16 έως 23 Απριλίου 2019 και η οποία 

αφορά τις επικείμενες εκλογές στον Δήμο Ήλιδας, φέρει αποσπασματικά στοιχεία της φερόμενες 

δημοσκόπησης και παραβιάζει τη νομοθεσία για τα ρυθμιστικά θέματα δημοσκοπήσεων (Ν. 

3603/2007). (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2732/13.5.2019) 

 

Απάντηση:  

Το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3603/2007 ορίζει: «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι 

δημοσκοπήσεις, οι οποίες διενεργούνται από οποιονδήποτε φορέα ή επιχείρηση για τη διερεύνηση 

των τάσεων της κοινής γνώμης και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με κοινοβουλευτικές εκλογές, 

δημοψηφίσματα, εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας τους. Αν οι ως 

άνω δημοσκοπήσεις δεν δημοσιοποιούνται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, διενεργούνται χωρίς να 

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου». 

Το ΕΣΡ τηρεί Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 

του Ν. 3603/2007. 

Δυνάμει των ανωτέρω, η αναφερόμενη στο ερώτημά σας δημοσκόπηση, επειδή δεν φέρεται ότι 

δημοσιοποιήθηκε στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο δεν υπάγεται στον νόμο, ούτε στην αρμοδιότητα 

ελέγχου του ΕΣΡ. 

 

 

Ερώτηση 20: Υπάρχει σεισμική δραστηριότητα στην Αμαλιάδα – Πύργο. Μπορεί ο κ. Τσελέντης να 

μιλήσει; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2737/14.5.2019) 

 

Απάντηση:  
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Φρονούμε ότι υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα η προβολή υποψηφίου συνιστά εμφάνιση, όπως αυτή 

προσδιορίζεται περιοριστικά στο άρθρο 12 παρ. 2 γ του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν. 4604/2019 και ισχύει. 

 

 

Eρώτηση 21 (16.5.2019) 

Στο άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 1243/7.5.2019 (ομοίως ΚΥΑ 1698 /15.5.2019) προβλέπεται ότι οι 

τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν υποχρέωση να μεταδώσουν μία συνέντευξη τύπου διάρκειας 45 λεπτών 

της ώρας με καθένα από τους αρχηγούς ή εκπροσώπων των πολιτικών  κομμάτων και των 

συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την 

νομοθεσία (ν. 3023/2002) η κατανομή του χρόνου λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικής ισότητας, όλα τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων και 

πολιτικών κινήσεων θα δικαιούνται, κατά τα ως άνω, μία συνέντευξη τύπου διάρκειας 45 λεπτά 

έκαστο ή ο χρόνος των συνεντεύξεων θα υπολογισθεί σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής 

ισότητας; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2554/6.5.2019) 

Απάντηση: 

Η αρχή της αναλογικής ισότητας διαλαμβάνεται ως βασικός κανόνας στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 

1243/8.5.2019 και αφορά τις συνήθεις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων των σταθμών 

και όχι τη συνέντευξη τύπου διάρκειας 45 λεπτών για την οποία ισχύει η αναφερόμενη στο ερώτημα 

διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 1243/7.5.2019 (ομοίως ΚΥΑ 1698/15.5.2019). 

 

Ερώτηση 22: (16.5.2019) 

Στον πρόεδρο κόμματος ή συνδυασμού υποψήφιου στις ευρωεκλογές εφαρμόζονται οι περιορισμοί 

εμφανίσεων του άρθρου 13 του Ν. 4255/2014 (βλ. ανωτ. Απάντηση 5); (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 

2770/15.5.2019) 

Απάντηση: 

Το ερώτημα έχει απαντηθεί στην υπό 4Β Απάντηση. Επαναλαμβάνουμε ότι ο πρόεδρος κόμματος ή 

συνδυασμού υποψήφιου στις ευρωεκλογές, ανεξαρτήτως του εάν ο ίδιος είναι ή όχι υποψήφιος 

ευρωβουλευτής, δεν υπόκειται σε περιορισμούς εμφανίσεων. Κατά συνέπεια, ο πρόεδρος κόμματος 

μπορεί να εμφανίζεται απεριόριστα σε κάθε είδους εκπομπές είτε αυτές αφορούν σε εκπομπές του 

άρθρου 3 της ΚΥΑ 1243/7.5.2019, είτε όχι. 
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Ερώτηση 23: (22.5.2019) 

 

Είναι επιτρεπτή η μετάδοση διαφημιστικού σποτ, στο οποίο παρουσιάζεται πρόσωπο ως «πολιτικός 

κρατούμενος» εδώ και έντεκα μήνες, αποδίδοντας τον εγκλεισμό του στη φυλακή στο ότι τον 

φοβούνται γιατί «απέδειξε ότι υπάρχει πλούτος» και προς επίρρωση του γεγονότος εμφανίζεται 

στιγμιαία ΦΕΚ, που αφορά την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2019, στο οποίο 

έχουν σημανθεί κάποια ποσά (χωρίς να εμφανίζεται τι αφορούν), μεταξύ των οποίων το ποσό των 

600.00.000.000 Ε (το οποίο είναι ισόποσο με αυτό που κατά τη δικογραφία επικαλείται ότι διαθέτει 

ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος); ή δεν πρέπει να επιτραπεί λόγω ενδεχόμενου κινδύνου 

παραπλάνησης του τηλεοπτικού κοινού; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2851/20.5.2019)  

 

Απάντηση: (βλ. ανωτ. απάντηση 18). 

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί δεν υποχρεούνται, ουδέ καν δικαιούνται να μεταδίδουν 

στο πλαίσιο πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού, λόγους ή εικόνες ή συμπεριφορές εν γένει 

κομμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων, που συνιστούν ή εμπεριέχουν ή επιδοκιμάζουν αξιόποινες πράξεις 

ή παροτρύνουν το κοινό στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, ήτοι εμπίπτουν στο «πραγματικό» 

διατάξεων είτε του ποινικού κώδικα, είτε διατάξεων ποινικών νόμων που προβλέπουν και τιμωρούν 

τις οικείες συμπεριφορές ως αξιόποινες πράξεις.  

Ενόψει αυτών, θεωρούμε ότι διαφημιστικό πολιτικό μήνυμα, με αντίστοιχο με το ανωτέρω 

περιεχόμενο, δεν θα πρέπει να προβάλλεται.  

 

 

Ερώτηση 24: 

Στο δεκάλεπτο βίντεο υποψήφιου κόμματος στις Ευρωεκλογές περιλαμβάνεται εικόνα και ήχος από 

συλλαλητήριο όπου ακούγεται το σύνθημα: «Οργή λαού, ξεσηκωμός παντού, να σφάξουμε 

Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ». Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν το συγκεκριμένο δεκάλεπτο 

περιέχον το ως άνω σύνθημα είναι δεκτικό μετάδοσης σύμφωνα με τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία; 

(αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2864/20.5.2019)  

 

Απάντηση: 

Αντίστοιχο ερώτημα έχει απαντηθεί στις ερωτήσεις 18 και 23. Ενόψει αυτών, θεωρούμε ότι η 

ανωτέρω φράση, δημόσια διατυπούμενη, συνιστά προτροπή σε διάπραξη αξιόποινης πράξης και ως 

εκ τούτου είναι ανεπίτρεπτη η προβολή της.  
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Ερώτηση 25: (22.5.2019)  
(αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2913/22.5.2019) 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

      Αθήνα, 22 Μαΐου 2019 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την Τετάρτη 22.5.2019 και ώρα 15:00 

προκειμένου να συζητήσει επί του παρακάτω θέματος…..……………… 

Η Ολομέλεια αποφάσισε (την 18.30 ώρα) κατά πλειοψηφία να αναρτήσει στον πίνακα ερωτήσεων – 

απαντήσεων της ιστοσελίδας του, των σχετικών με τις εκλογές, το ακόλουθο κείμενο: 

«Με αφορμή δημοσιεύματα και ερωτήματα που ετέθησαν  προς το ΕΣΡ, το Συμβούλιο επισημαίνει 

την υποχρέωση τήρησης, εκ μέρους των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, της νομοθεσίας που αφορά την 

τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή κομμάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, 

περιλαμβανομένης της ΚΥΑ 1290/2019». 

Στο σημείο αυτό λήγει η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 

 

 

Ερώτηση 26: (23.5.2019)  

Δεκάλεπτο κόμματος υποψήφιου στις ευρωεκλογές που περιλαμβάνει αρχικά κάποια δευτερόλεπτα 

με τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου, στα οποία ο ίδιος αναφέρει ότι αφιερώνει το 10λεπτο που 

δικαιούται σε έτερο υποψήφιο κόμμα και, στη συνέχεια, παρεμβάλλεται αυτούσιο το 10λπτο του 

έτερου κόμματος, το οποίο έχει ήδη μεταδοθεί από τον σταθμό μας ,αποτελεί ενάσκηση του 

δικαιώματος του πρώτου κόμματος για παρουσίαση του προγράμματός του (το οποίο προφανώς 

«συμπίπτει» με το πρόγραμμα του δεύτερου κόμματος) ή ανεπίτρεπτη επανάληψη του δεκαλέπτου 
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του δεύτερου κόμματος, καταλήγοντας στην ουσία σε 20 λεπτών προβολή των θέσεων αυτού; (αρ. 

πρωτ. ΕΣΡ 2939/22.5.2019)  

 

Απάντηση: 

Θεωρούμε ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εκχώρηση δικαιώματος σχετικού με εκλογικές 

διαδικασίες, διότι πρόκειται για ζητήματα δημοσίου δικαίου.   

 

 

Ερώτηση 27:  Είναι επιτρεπτή η μετάδοση κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών 

διαφημιστικού σποτ, στο οποίο παρουσιάζονται πρόσωπα να προβαίνουν απειλητικά σε σκόπευση 

ατόμων με σφεντόνα και αναγράφεται ότι «τσακίζουμε τους Νεοναζί και το σύστημα που τους 

θρέφει»; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2951/23.5.2019)  

 

Απάντηση: 

Ισχύουν οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στις ερωτήσεις 18, 23 και 24. 
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