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                                                                     Αθήνα,     30 /3/2022 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  1896 

 

 

 

 

Προς την αντιπρόεδρο Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια και τα μέλη: 

Πόπη (Καλλιόπη) Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο 

Κιάο, Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο 

Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά.    
 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

Καλείστε στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 

την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του 

Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα 

«Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως : 

 

 

 

1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ» Ν. 

Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 14 του ν. 

4339/2015- παράνομη αναμετάδοση προγράμματος, β) το άρθρο 

2 παρ. 1 και το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 

8 του ν. 3592/2007, το άρθρο 3 παρ. 1β του ν.2328/1995, το άρθρο 

9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003 και το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ/τος 

109/2010- σεβασμός προσωπικότητας αναφερόμενων σε 

εκπομπή προσώπων. (Φ. 208/2020) 

(εκπομπή «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα», 14.6.2018) 

          (από αναβολή 15.2.2022) 

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΡΗΤΗ TV1» Ν. Χανίων, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 14 του ν. 4339/2015- 

παράνομη αναμετάδοση προγράμματος, β) το άρθρο 2 παρ. 1 και 
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το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 

3592/2007, το άρθρο 3 παρ. 1β του ν.2328/1995, το άρθρο 9 παρ. 2 

του Π.Δ/τος 77/2003 και το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010- 

σεβασμός προσωπικότητας αναφερόμενων σε εκπομπή 

προσώπων. (Φ. 236/2018) 

(εκπομπή «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα», 14.6.2018) 

          (από αναβολή 15.2.2022) 

 

 

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ-ΝΕ.Σ. Τ 

ΑΛΦΑ TV»  για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 1 και το 

άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 

3592/2007, το άρθρο 3 παρ. 1β του ν.2328/1995, το άρθρο 9 παρ. 2 

του Π.Δ/τος 77/2003 και το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010- 

σεβασμός προσωπικότητας αναφερόμενων σε εκπομπή 

προσώπων. (Φ. 354/2018) 

(εκπομπή «Δύο ώρες μαζί», 5& 9.10.2018) 

          (από αναβολή 15.2.2022) 

 

 

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ1»  για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων  

που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του 

Συντάγματος, το άρθρο 17 του ν. 2101/1992, το άρθρο 2 παρ. 3 και 

το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4173/2013 και το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. 

Δ/τος 109/2010- προστασία ανηλίκων, β) το άρθρο 26 του Π. 

Δ/τος 109/2010, τα άρθρα 1 και 3 της ΥΑ 6138/2000, το άρθρο 9 

του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - σήμανση εκπομπών. (Φ. 

226/2018) 

(εκπομπή «Στα φτερά του έρωτα», 23.4.2018, 24.4.2018, 

25.4.2018) 

          (από αναβολή 15.2.2022) 

 

 

 

   

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 
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Αθανάσιος Κουτρομάνος 


