
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόμου " Για την προβολή των Θέσεων 
των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμά
των από τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
μαζικής επικοινωνίας κατά τις προεκλογικές περιόδους"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Συ
ντάγματος, η οργάνωση και η δράση των πολιτικών 
κομμάτων οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουρ
γία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

2. Ο σεβασμός της πολιτικής πολυφωνίας και του 
δικαιώματος πρόσβασης των κομμάτων στις ραδιοτη
λεοπτικές εκπομπές, ιδίως κατά την εκλογική περίοδο, 
δεν εξασφαλίζεται, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται 
από την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 
159 Α').

3. Η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στα ραδιο
τηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), απο
τελεί "τη βαθύτερη τομή στη μεταπολιτευτική πραγμα
τικότητα της Ελλάδας. Η πολιτική, κοινωνική και πνευ
ματική ζωή της χώρας, πριν και μετά από το κρίσιμο 
αυτό σημείο, είναι από πολλές απόψεις εντελώς δια
φορετική". Άμεσα συνυφασμένο με την πραγμαπκότητα 
αυτή είναι το ερώτημα πώς εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι 
και τεράστιοι οικονομικοί πόροι για την πολιτική επι
κοινωνία κομμάτων και υποψηφίων.

4. Η ταύτιση των Μ.Μ.Ε. με ισχυρούς παράγοντες 
της οικονομικής ζωής, αποτελεί τον καταλύτη μετα
τροπής της οικονομικής ισχύος σε πολιτική εξουσία. Η 
κοτοοτοοτ) ουτΓ| οοηγεί οε πολιτικά κο^ροτο οιοικούμενο 
από τους ειδικούς της επικοινωνίας, με μείωση της 
σημασίας και της αγωνιστικής συμμετοχής στην πολιτική 
διαδικασία των εθελοντών και των οπαδών των κομ
μάτων. Η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία των 
Μ.Μ.Ε. και η εφαρμογή των κανόνων της προπαγάνδας 
και της ψυχολογίας της μάζας οδηγεί σε έξαρση και 
το θλιβερό φαινόμενο της αρνητικής προεκλογικής 
προπαγάνδας που στρέφεται κατά των αδυναμιών του 
αντιπάλου, υποκαθιστώντας την προβολή των ιδίων και 
προγραμμάτων των διεκδικούντων την εκλογή -ο'_·ς και 
την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας.

5. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προε
κλογικού αγώνα διεξάγεται μέσω των ηλεκτρονικών 
μέσων μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) και ότι το μεγα
λύτερο μέρος των εκλογικών δαπανών των πολιτικών 
κομμάτων αποτελούν οι δαπάνες προβολής. Καθίσταται 
επομένως επιτακτική η ανάγκη θέσπισης των διατάξεων 
εκείνων, που κατά τη συνταγματική επιταγή θα επιτρέ
ψουν την ισότιμη ενημέρωση των πολιτών από όλα τα 
πολιτικά κόμματα. Ταυτόχρονα οι διατάξεις αυτές θα 
πρεπει να εξασφαλίζουν την απεξάρτηση των πολιτικών 
κομμάτων από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, του
λάχιστον κατά το μέρος της προεκλογικής προβολής 
τους μέσω των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε..

6. Οι περιορισμοί της προβολής των πολιτικών κομ
μάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα κατά τη διάρκεια 
της εκλογικής περιόδου, που τίθενται με τις διατάξεις 
των άρθρων 9 και 10 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α ), 
δεν δημιουργούν το απαιτούμενο πλήρες και σαφές 
νομοθετικό πλαίσιο (βλ. και την από 7.10.1996 έκθεση 
Μ. Δημητρίου προς το Ε.Σ.Ρ.).

7. Επόμενο αποτέλεσμα της ασάφειας των διατάξεων 
αυτών είναι και η αναποτελεσματικότητα τόσο των 
υπουργικών αποφάσεων, που εξεδόθησαν κατ' επιταγή 
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 30 του ίδιου ν. 2429/1996, 
όσο και των σχετικών οδηγιών του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης, ελλείψει ειδικής προς τούτο νομο

θετικής εξουσιοδότησης. Επισημαίνεται ότι η εν προ- 
κειμένω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αντικείμενο γενικώς 
"τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα" (παρ. 
4 του άρθρου 30 ν. 2429/1996), εκδίδεται χωρίς τη 
συμμετοχή και τη γνώμη του Υπουργού Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Ε.Σ.Ρ.. Τούτο 
αποτελεί μια δυσεξήγητη διαφοροποίηση τόσο προς 
τον καθ' ύλη αρμόδιο υπουργό όσο και προς τη δια
δικασία κατάρτισής της, ενώ δημιουργεί επικάλυψη και 
ενδεχόμενη σύγκρουση με την κοινή υπουργική από
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μ.Μ.Ε. της παρ. 5 
του άρθρου 30 του ν. 2429/1996.

8. Πρόστιμο επιβάλλεται στα πολιτικά κόμματα και 
τους υποψήφιους Βουλευτές (άρθρα 22.9 και 23.5 του 
ν. 2429/1996) για την παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 9 και 10 του ίδιου νόμου, που καθορίζουν τους 
τρόπους προβολής τους κατά την προεκλογική περίοδο. 
Η Επιτροπή Ελέγχου των παραβάσεων αυτών (άρθρο 
19 του ν. 2429/1996) αποτελείται από Βουλευτές. Έχει 
αποδειχθεί στην πράξη ότι για λόγους αντικειμενικούς 
και υποκειμενικούς η Επιτροπή αυτή αδυνατεί να ελέγξει 
την πιστή εφαρμογή του νόμου. Παράλληλα η αρμο- 
διότης του Προέδρου της Βουλής για την επιβολή των 
προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων (άρθρο 21 του 
ν. 2429/1996) είναι δέσμια και δεν ασκείται με διακριτική 
ευχέρεια, ενώ ήδη κατέστη ανίσχυρος στην πράξη μετά 
τις εκλογές του 1996 (βλ. και την από 11.6.96 έκθεση 
στο σχέδιο νόμου της Δ/νσης Επιστημονικών Μελετών 
της Βουλής).

9. ΠαοάλΛηλα έχει αποδειχθεί και γίνει δεκτή από 
όλες τις πτέρυγες της Βουλής η απόλυτη αδυναμία 
του ν. 2429/1996 να οριοθετήσει και ελέγξει τις πηγές 
προέλευσης των εσόδων και των δαπανών των πολι
τικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, όπως 
απεδείχθη κατά τις βουλευτικές εκλογές του 1996.

10. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι η συνολική ε
μπειρία από την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 2429/1996 στις βουλευτικές εκλογές, όπως είχαμε 
προβλέψει κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή, 
αποδεικνύει ότι:

Α. Ο νόμος αυτός αποτελεί μνημείο πολιτικής υπο
κρισίας και θεσμοθετεί το σκανδαλώδες καθεστώς α
διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων.

Β. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντικειμενικού ε
λέγχου των εσόδων και κάθε είδους παροχών προς τα 
κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές.

Γ. Οι εμφανείς εκλογικές δαπάνες των πολιτικών 
κομμάτων, μόνο για την προεκλογική διαφήμισή τους 
(5.778.453.000 δραχμές) υπερέβησαν κατά πολύ το όριο 
του άοθρου 11 του ν. 2429/1996 (4.800.000.000 δραχ
μές·

Δ. Οι συνεχείς εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών 
στους τηλεοπτικούς σταθμούς, κατά την προεκλογική 
περίοδο καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου, που δεν 
θεωρούνται γενόμενες προεκλογικές δαπάνες σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, οδήγησε τον Πρόεδρο της 
Βουλής να δηλώσει σε συνέντευξή του, ότι: "... αν 
συνεχίσουμε την ανοχή μας στην ασυδοσία των ιδιο
κτητών Μ.Μ.Ε., θα μεταβάλλουμε σιγά -  σιγά τους 
κοινοβουλευτικούς θεσμούς σε αδειανά πουκάμισα."

Με τις προτεινόμενες δια του παρόντος σχεδίου 
νόμου διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη της κατά το 
άρθρο 15 του Συντάγματος εξαιρέσεως των ραδιοτη
λεοπτικών Μ.Μ.Ε., από τις προστατευτικές για τον 
Τύπο διατάξεις του άρθρου 14, επιδιώκεται η καθιέρωση 
περιορισμού του χρόνου πολιτικού διαλόγου και μηνυ
μάτων κατά την εκλογική περίοδο στα κόμματα, καθώς



και η κάλυψη του συνόλου της σχετικής δαπάνης από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ειδικότερα :

Άρθρο 1

Καθορίζεται ως πεδίο εφαρμογής του νόμου η εκλο
γική περίοδος των εθνικών εκλογών και των εκλογών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 2

Θεσπίζονται όρια στο χρόνο μετάδοσης διαφημιστικών 
ραδιοτηλεοπτικών προεκλογικών μηνυμάτων, κατά την 
εκλογική περίοδο, που αφορούν την προβολή θέσεων 
των κομμάτων. Ορίζεται ότι ο χρόνος αυτός παρέχεται 
από τα νομίμως λειτουργούντα ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε., 
με καταβολή της σχετικής δαπάνης από τις πιστώσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Καθορίζεται ο τρόπος 
κατανομής του χρόνου αυτού μεταξύ των πολιτικών 
κομμάτων, που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές 
καταρτίζοντας συνδυασμούς τουλάχιστον στα τρία τέ
ταρτα των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Καθο
ρίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω πολι
τικών κομμάτων στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κατά 
την εκλογική περίοδο.

Άρθρο 3

Καθορίζονται απαγορεύσεις γενικώς της χρησιμο
ποίησης ραδιοτηλεοπτικών Μ.Μ.Ε., που στερούνται νό
μιμης άδειας λειτουργίας. Θεσπίζεται η απαγόρευση 
δημοσίευσης και μετάδοσης αποτελεσμάτων πολιτικών 
δημοσκοπήσεων από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.. Θεσπίζο
νται κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Ορίζονται οι υποχρεώσεις των ραδιοτηλεοπτικών Μέ
σων Μαζικής Ενημέρωσης για την ημερήσια καταγραφή 
του χρόνου παρουσίασης υποψηφίων κομμάτων και την 
αντικειμενική μετάδοση των προεκλογικών μηνυμάτων. 
Ορίζεται η διαδικασία ελέγχου των διατάξεων του πα
ρόντος νόμου από το Ε.Σ.Ρ., καθώς και οι κυρώσεις 
κατά των παραβατών των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 5

Καταργεί κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις 
του παρόντος.

Άρθρο 6

Με το ακροτελεύτιο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος 
αυτού του νόμου.

Αυτά σκοπούνται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, 
το οποίο έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Βουλή 
για ψήφιση.

Αθήνα, 5 Μαίου 1999

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Καραμανλής Κωνσταντίνος 
Δήμας Σταύρος 
Σιούφας Δημήτριος 
Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ 
Τζαννετάκης Τζανής 
Έβερτ Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης

Κεφαλογιάννης Ιωάννης 
Παυλόπουλος Προκόπιος 
Κατσαρός Νικόλαος 
Τσιτουρίδης Σάββας 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 
Καραμανλής Αχιλλέας 
Σταύρου Απόστολος 
Βουλγαράκης Γεώργιος 
Δαβάκης Αθανάσιος 
Δαμιανός Θεόδωρος 
Καλλιώρας Ηλίας 
Καλός Γεώργιος 
Καραγκούνης Ανδρέας 
Καραμάριος Αναστάσιος 
Καραμηνάς Κωνσταντίνος 
Πάλλη-Πετραλιά Φάνη 
Σκανδαλάκης Παναγιώτης 
Μπακογιάννη Ντόρα 
Σωτηρόπουλος Βασίλειος 
Ακήφογλου Μπηρόλ 
Γιακουμάτος Γεράσιμος 
Κομμένος Παναγιώτης 
Κατσίκης Θεόδωρος 
Κορκολόπουλος Βασίλειος 
Κωνσταντοπούλου Μαρία 
Λαμπρόπουλος Ιωάννης 
Λεονταρίδης Θεόφιλος 
Λυμπερακίδης Λεωνίδας 
Μαγγίνας Βασίλειος 
Μελάς Παναγιώτης 
Μολυβιάτης Πέτρος 
Ρεγκούζας Αδάμ 
Σαλαγκούδης Γεώργιος 
Πολύδωρας Βύρων 
Σούρλας Γεώργιος 
Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος 
Σπύρου Σπυρίδων 
Πασσαλίδης Θεόδωρος 
Λουκάκος Παναγιώτης 
Ζαφειρόπουλος Επαμεινώνδας 
Τζωάννος Ιωάννης 
Βεζδρεβάνης Ηλίας 
Μιχαλολιάκος Βασίλειος 
Ορφανός Γεώργιος 
Καλαντζής Γεώργιος 
Σχρέκας Θεόδωρος 
Δημοσχάκης Θεοφάνης 
Σημαιοφορίδης Κωνσταντίνος 
Γιαννόπουλος Αθανάσιος 
Παπαθανασίου Χαράλαμπος 
Βαρίνος Αθανάσιος 
Τσιαρτσιώνης Νικόλαος 
Αλογοσκούφης Γεώργιος 
Κούβελας Σωτήριος 
ΠαπαφιλΙππου Νικόλαος 
Πάππας Βασίλειος 
Πολύζος Ευάγγελος 
Χωματάς Ιωάννης 
Κουρής Λεωνίδας 
Μαρκογιαννάκης Χρήστος 
Γκελεστάθης Νικόλαος 
Τατούλης Πέτρος 
Τζιτζικώστας Γεώργιος 
Τρυφωνίδης Γεώργιος 
Φουντουκίδου Παρθένα 
Φούσας Αντώνιος 
Χειμάρας Αθανάσιος 
Ψωμιάδης Παναγιώτης 
Αναστασόπουλος Νικόλαος



Μπασιάκος Ευάγγελος 
Μπενάκη-Ψαρούδα Αννα 
Νεράντζης Αναστάσιος 
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 
Παπαγεωργόπουλος Ελευθέριος 
Παπαδημητρίου Έλσα 
Παπαδημόπουλος Ιωάννης 
Παπαδόγγονας Αλέξανδρος 
Παπαληγούρας Αναστάσιος 
Παπανικολάου Ελευθέριος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΓΊα την προβολή των θέσεων των πολιτικών κομμάτων 
και των συνασπισμών κομμάτων από τα κρατικά και 
ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας 
κατά τις προεκλογικές περιόδους

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζουν την προβολή 
από τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα μα
ζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) των πολιτικών κομμάτων 
και των συνασπισμών κομμάτων και εφαρμόζονται κατά 
τις προεκλογικές περιόδους προ των εκλογών για την 
ανάδειξη μελών του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται από την κάθε 
φορά ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Άρθρο 2
Χρόνος ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης 

προεκλογικών μηνυμάτων

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατά τις διατάξεις του 
προηγούμενου άρθρου περιόδου, στα πολιτικά κόμματα 
και συνασπισμούς κομμάτων παραχωρείται από τους 
κρατικούς ή ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς επίγειας ή δορυφορικής εκπομπής αναλογικού 
ή ψηφιακού σήματος, ελεύθερης λήψης ή κωδικοποιη- 
μένου σήματος, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμ
βέλειας, που λειτουργούν νομίμως, συνολικός χρόνος 
δύο ωρών ανά εικοσιτετράωρο και από κάθε σταθμό 
για την προβολή των κάθε είδους προεκλογικών μη
νυμάτων και διαφημίσεων των πολιτικών κομμάτων και 
των συνασπισμών κομμάτων.

2. Η πληρωμή της δαπάνης του χρόνου της προη
γούμενης παραγράφου γίνεται από το Δημόσιο, σε 
βάρος των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋ
πολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Η 
καταβολή της εν λόγω δαπάνης στις ανωτέρω επιχει
ρήσεις και φορείς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθ
μών ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε
σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται 
ύστερα από σχετική πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). Με την ίδια απόφαση ύστερα 
από πρόταση του Ε.Σ.Ρ. δύναται να μειώνεται η ειδική 
κρατική επιχορήγηση που χορηγείται στα πολιτικά κόμ
ματα για την αντιμετώπιση των εκλογικών δαπανών.

3. Ο κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου 
ραδιοτηλεοπτικός χρόνος κατανέμεται μεταξύ όλων των 
πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που 
μετέχουν στις εκλογές και καταρτίζουν πλήρεις συν
δυασμούς υποψηφίων τουλάχιστον στα τρία τέταρτα 
(3/4) των εκλογικών περιφερειών της Χώρας. Η κατα
νομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου γίνεται με απόφαση

του Ε.Σ.Ρ.. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται επίσης 
και οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προε
κλογικός διάλογος και η δεοντολογία που διέπει τα 
προεκλογικά μηνύματα και διαφημίσεις των πολιτικών 
κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων.

4. Κατά τη διάρκεια της κατά τις διατάξεις του 
προηγούμενου άρθρου περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. συμμετέ
χουν, με δικαίωμα γνώμης, και εκπρόσωποι των κομ
μάτων ή συνασπισμών κομμάτων, τα οποία μετέχουν 
στις εκλογές και έχουν πλήρεις συνδυασμούς υποψη
φίων στα τρία τέταρτα (3/4) των εκλογικών περιφερειών 
της Χώρας.

Άρθρο 3 
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η κάθε είδους άμεση ή έμμεση 
προβολή πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμά
των κατά τη διάρκεια της κατά τις διατάξεις του άρθρου
1 περιόδου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ
μούς που δεν λειτουργούν νόμιμα.

2. Απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο γνω
στοποίηση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς των αποτελεσμάτων κάθε είδους πολιτικών 
δημοσκοπήσεων, μετρήσεων δημοτικότητας πολιτικών 
κομμάτων και υποψηφίων, καθώς και δημοσκοπήσεων, 
που έχουν διεξαχθεί κατά την έξοδο των εκλογέων 
από τα εκλογικά τμήματα (exit-polls), επί δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών και ως τη λήξη της ψηφο
φορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Επικράτειας.

3. Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της κατά το 
άρθρο 1 περιόδου, στο πλαίσιο των κάθε είδους μη 
ενημερωτικών προγραμμάτων, δωρεάν ή με αμοιβή ή 
άλλου είδους αντάλλαγμα, η κάθε είδους άμεση ή έμμεση 
προβολή και παρότρυνση προς το κοινό για προτίμηση 
συγκεκριμένου συνδυασμού. Η ευθύνη τήρησης της 
διάταξης αυτής εκτείνεται και στους γενικούς διευθυ
ντές, υπεύθυνους παραγωγής, διευθυντές τμήματος 
ειδήσεων, δημοσιογράφους, παραγωγούς και παρουσια- 
στές εκπομπών, των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αντί
στοιχα.

4. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί που παραβαίνουν τις 
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου τιμωρούνται με τις διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. λόζα/ 1995, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι κυρώσεις αυτές επι
βάλλονται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ..

5. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1,
2 και 3 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις

1. Όλοι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί που 
λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ν. 2328/1995, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, υποχρεούνται όπως από 
την έναρξη έως τη λήξη της κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του παρόντος περιόδου καταγράφουν και 
καταμετρούν σε ημερήσια βάση τη συχνότητα και το 
συνολικό χρόνο εμφάνισης, παρουσίασης ή μνείας σε 
κάθε μορφής προγράμματα και εκπομπές, πολιτικών 
συνδυασμών. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται ανά ε
βδομάδα από την προκήρυξη των εκλογών με απόδειξη 
στο Ε.Σ.Ρ. από τους υπεύθυνους των ραδιοτηλεοπτικών 
ςταθμών.

2. Κατά τη μετάδοση των σύμφωνα με τις διατάξεις 
αυτού του νόμου κάθε είδους προεκλογικών μηνυμάτων



και διαφημίσεων των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών 
κομμάτων, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί α
παγορεύεται να κάνουν επιλογές, υποχρεούμενοι να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τις σχετικές αποφάσεις 
του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του Ε.Σ.Ρ..

3. Το Ε.Σ.Ρ., αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλο
γών, συγκροτεί με απόφασή του ειδική επιτροπή, που 
μεριμνά αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη καταγ
γελία, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
νόμου και των σε εκτέλεση του παρόντος νόμου εκ- 
διδόμενων αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ.. Οι διαπιστώσεις της 
ειδικής επιτροπής του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιούνται αυθημερόν 
στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ.. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. 
υποχρεούται να συγκαλέσει εντός 24 ωρών το Ε.Σ.Ρ. 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των διαπιστώσεων 
της ειδικής επιτροπής.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και 
Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα 
ή θέματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, που 
αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου καταρ- 
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με τις 
διατάξεις του.

Άρθρο 6

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει, 
εφόσον σε αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαίου 1999

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Καραμανλής Κωνσταντίνος 
Δήμας Σταύρος 
Σιούφας Δημήτριος 
Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ 
Τζαννετάκης Τζανής 
Έβερτ Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης 
Κεφαλογιάννης Ιωάννης 
Παυλόπουλος Προκόπιος 
Κατσαρός Νικόλαος
Τ - Τ | - .~ |

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 
Καραμανλής Αχιλλέας 
Σταύρου Απόστολος 
Βουλγαράκης Γεώργιος 
Δαβάκης Αθανάσιος 
Δαμιανός Θεόδωρος 
Καλλιώρας Ηλίας 
Καλός Γ εώργιος 
Καραγκούνης Ανδρέας 
Καραμάριος Αναστάσιος 
Καραμηνάς Κωνσταντίνος

Πάλλη-Πετραλιά Φάνη 
Σκανδαλάκης Παναγιώτης 
Μπακογιάννη Ντόρα 
Σωτηρόπουλος Βασίλειος 
Ακήφογλου Μπηρόλ 
Γιακουμάτος Γεράσιμος 
Κομμένος Παναγιώτης 
Κατσίκης Θεόδωρος 
Κορκολόπουλος Βασίλειος 
Κωνσταντοπούλου Μαρία 
Λαμπρόπουλος Ιωάννης 
Λεονταρίδης Θεόφιλος 
Λυμπερακίδης Λεωνίδας 
Μαγγίνας Βασίλειος 
Μελάς Παναγιώτης 
Μολυβιάτης Πέτρος 
Ρεγκούζας Αδάμ 
Σαλαγκούδης Γεώργιος 
Πολύδωρας Βύρων 
Σούρλας Γεώργιος 
Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος 
Σπύρου Σπυρίδων 
Πασσαλίδης Θεόδωρος 
Λουκάκος Παναγιώτης 
Ζαφειρόπουλος Επαμεινώνδας 
Τζωάννος Ιωάννης 
Βεζδρεβάνης Ηλίας 
Μιχαλολιάκος Βασίλειος 
Ορφανός Γεώργιος 
Καλαντζής Γεώργιος 
Σκρέκας Θεόδωρος 
Δημοσχάκης Θεοφάνης 
Σημαιοφορίδης Κωνσταντίνος 
Γιαννόπουλος Αθανάσιος 
Παπαθανασίου Χαράλαμπος 
Βαρίνος Αθανάσιος 
Τσιαρτσιώνης Νικόλαος 
Αλογοσκούφης Γεώργιος 
Κούβελας Σωτήριος 
Παπαφιλίππου Νικόλαος 
Πάππας Βασίλειος 
Πολύζος Ευάγγελος 
Χωματάς Ιωάννης 
Κουρής Λεωνίδας 
Μαρκογιαννάκης Χρήστος 
Γκελεστάθης Νικόλαος 
Τατούλης Πέτρος 
Τζιτζικώστας Γεώργιος 
Τρυφωνίδης Γεώργιος 
Φουντουκίδου Παρθένα 
Φούσας Αντώνιος 
Χειμάρας Αθανάσιος 
Ψωμιάδης Παναγιώτης 
Αναστασόπουλος Νικόλαος 
Μπασιάκος Ευάγγελος 
Μπενάκη-Ψαρούδα Άννα 
Νεράντζης Αναστάσιος 
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 
Παπαγεωργόπουλος Ελευθέριος 
Παπαδημητρίου Έλσα 
Παπαδημόπουλος Ιωάννης 
Παπαδόγγονας Αλέξανδρος 
Παπαληγούρας Αναστάσιος 
Παπανικολάου Ελευθέριος


