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                                                                    Αθήνα,    1  /  6  /2022 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  3535 

 

 

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  Ιουνίου 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 «DION TV» Ν. Θεσσαλονίκης, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 

132/2020 απόφασης του ΕΣΡ.  

(Φ. 30/2022) 

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 158/2018 

απόφασης του ΕΣΡ.  

(Φ. 225/2019) 

 

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

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των  διατάξεων που 

αφορούν:  

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

2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 1 του 

Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, και το άρθρο 2 παρ. 1 του Κώδικα 

Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και 

πολιτικών εκπομπών (Π.Δ. 77/2003) - ποιοτική υποβάθμιση 

προγράμματος. 
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β) το άρθρο 9 παρ. 5 του Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και 

άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (Π.Δ. 77/2003)- λήψη 

συνέντευξης από μη νηφάλιο άτομο.  

γ) το άρθρο 7 παρ. 1 του Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και 

άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (Π.Δ. 77/2003)- 

αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος.  

(εκπομπή “Live News” 8/7/2021) 

(Φ. 285/2021) 

 

 

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

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των  διατάξεων που 

αφορούν το άρθρο 5 και το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας 

ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών 

(Π.Δ. 77/2003)-  ατεκμηρίωτες πληροφορίες και ειδήσεις.  

(εκπομπή «Στη φόρα», 14/6/2021) 

(Φ. 245/2021) 

 

5. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «METROPOLIS 95,5» Ν. 

Θεσσαλονίκης,   για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των  διατάξεων που αφορούν: 

Ι) το άρθρο 5 και το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών 

και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (Π.Δ. 77/2003)-  

ατεκμηρίωτες πληροφορίες και ειδήσεις. 

(εκπομπή «Στη Σέντρα», 2/6/2021) (Φ. 239/2021) 

ΙΙ) το άρθρο 3 και το άρθρο 5 του Κώδικα Δεοντολογίας 

ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών 

(Π.Δ. 77/2003)-  ατεκμηρίωτες πληροφορίες και ειδήσεις. 

(εκπομπή «Ώρα για Καμόρα», 22/10/2021) (Φ. 404/2021) 

 

6. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHENS BEST RADIO 

IKE» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση 

υπόθεσης λόγω εν μέρει ακύρωσης (με την υπ’ αριθμ. Απόφαση ΣΤΕ 

509/2018) της απόφασης 435/2005 του ΕΣΡ για προδήλως 

δυσανάλογη διοικητική κύρωση. (Φ. 135/2020) 

 

7. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALERT» Ν. Αττικής, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 205/2021 

απόφασης του ΕΣΡ.  

(Φ. 103/2022) 
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8. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΡΗΤΗ TV1» Ν. Χανίων, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 204/2021 

απόφασης του ΕΣΡ.  

(Φ. 102/2022) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


