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                                                                    Αθήνα,   1 /  1 /2023 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  438 

 

 

 

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 

Τρίτη 7  Φεβρουαρίου 2023 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 «MAD TV» Ν. Αττικής, για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 28/2022 

απόφασης του ΕΣΡ 

(Φ. 140/2022)   

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΤ» Ν. Αττικής, για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 78/2021 

απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 360/2021) 

 

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «NICKELODEON PLUS» Ν. 

Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση 

υπόθεσης λόγω ακύρωσης της απόφασης 344/2015 του ΕΣΡ - για 

τυπικούς λόγους- με την υπ’ αριθμ. 1519/2021 απόφαση του ΣΤΕ 

(Φ.153/2022) 
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4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» για παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με επανάκριση υπόθεσης λόγω ακύρωσης της απόφασης 

326/2015 του ΕΣΡ - για τυπικούς λόγους- με την υπ’ αριθμ.1865/2021 

απόφαση του ΣΤΕ. (Φ.165/2022) 

 

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με παράβαση των διατάξεων που αφορούν: 

Ι)  το άρθρο 15 παρ.2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 

3592/2007, το άρθρο 1 παρ. 1γ του ν. 2328/1995 και το άρθρο 2 παρ.1 του 

Π. Δ/τος 77/2003- υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος  

(εκπομπή: «LIVE NEWS», 20.11.2020) (Φ.272/2022) 

 

ΙΙ) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 2 παρ. 1 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 9 παρ. 7 του Ν. 4779/2021- 

σεβασμός προσωπικότητας αναφερόμενου σε εκπομπή προσώπου.  

(εκπομπή: «LIVE NEWS», 3.10.2022) (Φ.314/2022) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


