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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12512
  Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την 

προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και 
συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεο−
πτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους 
φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις εκλογές 
της 7ης Ιουνίου 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 30 παρ.3 του ν. 3023/2002 «Χρηματο−

δότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος, έσοδα 
και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχοι των 
οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψη−
φίων βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄).

β) Tων άρθρων 47 παρ. 4 και 43 παρ.1 και 3 του 
π.δ.  96/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116).

γ) Του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής 
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θε−
μάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 159 Α΄) και του ν. 2644/1998 «Για την παροχή συν−
δρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 
και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 233 Α΄), όπως ισχύουν.

δ) Του ν.3723/2008 (Φ.Ε.Κ. 250 Α΄).
ε) Του π.δ. 50/4.5.2009 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής 

της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄). 

στ) Του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 3734/2009 (Φ.Ε.Κ. 8 Α΄).
ζ) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (Φ.Ε.Κ. 232 Α΄).
η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄). 
θ) Του άρθρου 7 παρ. 1α) και παρ. 1β) του ν. 3603/2007 

«Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσκοπήσεων» (Φ.Ε.Κ. 188 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.3688/2008 
«Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 4972/13.5.2009 γνώμη του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 

3. Την από 11.5.2009 πρόταση της Διακομματικής Επι−
τροπής Εκλογών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
26836/5.5.2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συ−
γκρότηση Διακομματικής Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 832 Β΄).

4. Τα γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Για τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων 
που έχουν λάβει στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλο−
γές τουλάχιστον ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) του 
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και δεν εκπροσω−
πούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους: 

α) Η «Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε.» 
(ΕΡΤ − Α.Ε.) και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτι−
κοί ενημερωτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής ή το−
πικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς 
παροχής συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτι−
κών υπηρεσιών κάθε μορφής, έχουν την υποχρέωση να 
διαθέσουν δωρεάν ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα 
σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς 
κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους. 
Τα εικοσάλεπτα ή τα δεκάλεπτα αυτά που θα μεταδο−
θούν από την ΕΡΤ−A.E επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
από τα κόμματα αυτά ή συνασπισμούς κομμάτων για τη 
μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων μέγιστης συνολι−
κής διάρκειας τριών (3) λεπτών για κάθε δεκάλεπτο.

β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενημερω−
τικοί σταθμοί μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση 
της προηγούμενης παραγράφου με τη διοργάνωση εκ−
πομπών, στις οποίες συμμετέχουν ή παρουσιάζουν τις 
απόψεις τους με εκπρόσωπό τους, περισσότερα ή όλα τα 
παραπάνω πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων. 

Άρθρο 2

Για τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων 
που έχουν λάβει στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλο−
γές ποσοστό κατώτερο του 0,50 τοις εκατό (0,50%) του 
συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων καθώς και για τα 
πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που δεν 
συμμετείχαν στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλογές 
και των οποίων οι συνδυασμοί έχουν ανακηρυχθεί για τις 
παρούσες ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους: 
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α)  Η ΕΡΤ−A.E και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλε−
οπτικοί ενημερωτικοί σταθμοί εθνικής περιφερειακής ή 
τοπικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φο−
ρείς παροχής συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλε−
οπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν την υποχρέωση 
να διαθέσουν δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από 
τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την 
παρουσίαση των προγραμμάτων τους. Το πεντάλεπτο 
που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ−A.E επιτρέπεται να χρη−
σιμοποιηθεί από τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων 
για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων συνολικής 
διάρκειας δύο (2’) λεπτών.

β)  Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενημε−
ρωτικοί σταθμοί μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέ−
ωση της προηγούμενης παραγράφου με τη διοργάνωση 
εκπομπών, στις οποίες συμμετέχουν ή παρουσιάζουν 
τις απόψεις τους με εκπρόσωπό τους, περισσότερα 
ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί 
κομμάτων.

Οι δημόσιοι και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί 
ενημερωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί 
οφείλουν να μεριμνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρ−
κεια δελτίων ειδήσεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή 

άλλων ενημερωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων σχετικά 
με τις θέσεις και τη δραστηριότητα των πολιτικών κομ−
μάτων ή συνασπισμών κομμάτων να μην παραβιάζει την 
αρχή της αναλογικής ισότητας. Η τήρηση της αρχής 
της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα 
δελτία ειδήσεων και τα προγράμματά τους, ώστε να 
επιτευχθεί η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις 
θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων 
ή συνασπισμών κομμάτων και εξετάζεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. 

Άρθρο 3 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 11, 12, 
13 και 14 της υπ’ αριθμ. 12217/13.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 899 B΄) 
Υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009251505090002*


		2009-05-15T21:34:45+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




