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                                                                     Αθήνα,     7 /  4  /2022 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  2271 

 

 

 

 

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 11 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 ραδιοφωνικού σταθμού «VIBE FM 95.4» Ν. Λαρίσης, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:  

Ι) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 4 παρ. 

4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο 

Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας β) το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3592/2007- 

υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας, ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας. 

(Φ. 162/2021) 

 

ΙΙ) αίτηση έγκρισης μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 

305/2019) 

(από αυτεπάγγελτη αναβολή) 
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2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «WE 89,4» πρώην «ΑΡΕΝΑ 

89,4» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 

ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 9 παρ. 

2 του Π. Δ/τος 77/2003- προσβολή προσωπικότητας, και β) του άρθρου 

9 παρ. 4 του Π.Δ/τος 77/2003- δυσμενής διάκριση στη βάση της 

ιδιότητας προσώπου ως οπαδού συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού 

ομίλου  (Φ.34/2019) 

(εκπομπή «Όχι άλλο κάρβουνο»,  5.10.2018) 

 
 

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων 

που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 1 

του Κανονισμού με αρ. 2/1991, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ του 

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

2 του Ν.4339/2015- υποβάθμιση ποιοτικής στάθμης προγράμματος.  

 (Εκπομπή «Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο» 2/3/2016) 

(Φ.317/2019) 

(από αναβολή 18.2.2020) 
 

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

διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά των με αριθμό 

250/2015 και 251/2015 αποφάσεων ΕΣΡ. (Φ. 591/2015) 

(από αναβολή 14/2/2022) 

 

5. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» Ν. 

Μαγνησίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση 

των διατάξεων  που αφορούν: α)το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος και 

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

π.δ. 77/2003 - ποιότητα προγράμματος, β) το άρθρο 2 και το άρθρο 5 

παρ. 2 του Συντάγματος -αξία ανθρώπου και τιμή, γ) το άρθρο 3 και το 

άρθρο 2 παρ. 4&5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και άρ. 2 παρ. 4 του 

π.δ. 77/2003- ευπρέπεια, σεβασμός αναφερομένων προσώπων,  δ) το 

άρθρο 26 παρ. 4 & 5 του Π.Δ/τος 109/2010 και τα άρθρα 1, 3 και 4 της 

με αρ. 6198/Ε/515/Ι/2000 Υπ. Απόφασης- προστασία ανήλικων 

ακροατών.  

(Φ.425/2015) 

(από αναβολή 14/2/2022) 

 



 

 3 

  6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ONE» Ν. 

Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 2, το άρθρο 4 παρ. 

2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, αρ. 4 του π.δ. 77/2003- περί 

σεβασμού της αξίας ανθρώπου, τιμής, ισότητας φύλων, β) το άρθρο 

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

2/1991 του ΕΣΡ, αρ. 2 παρ. 1 του π.δ. 77/2003- περί ποιότητας 

προγράμματος, γ) το άρθρο 3, το άρθρο 2 παρ. 4 & 5 του Κανονισμού 

2/1991 του ΕΣΡ και άρ. 2 παρ. 4 του π.δ. 77/2003- αξιοπρεπής 

συμπεριφορά, ευπρέπεια και καλαισθησία. (Φ.250/2016) 

  (εκπομπή «Η ΣΤΗΝ Α Η ΣΤΗ Β ΟΛΟΙ ΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ        

ΜΑΡΜΙΤΑ», 8.5.2016) 

  (από αναβολή 14.2.2022) 

 

7. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΥΘΜΟΣ 107,5» Ν. 

Ιωαννίνων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας 

κατά της με αρ. 103/2018 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 76/2019) 

 

8. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΒΕΛΙΚΑ» Ν. 

Λαρίσης,  για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση έγκρισης 

μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 96/2021) 

 

9. Ακρόαση της εταιρίας «ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΠΕ», φορέα της ιστοσελίδας 

«MAKELEIO.GR» για παροχή διευκρινίσεων, με την ιδιότητά της ως 

παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (άρθρο 2 παρ. 1 περ. ζ N. 

4779/2021) : 

I. Για την προβολή οπτικοακουστικού προγράμματος (με τίτλο 

Διαδικτυακό Μακελειό ΧΙ), το οποίο προβλήθηκε από διαδικτυακό τόπο 

την 24η Ιανουαρίου 2022 και το οποίο αναρτήθηκε στη συνέχεια και 

παρέμεινε αποθηκευμένο παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό 

στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.makeleio.gr και στο περιεχόμενο του 

οποίου ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και 

ειδικότερα: 

Α) Ακραία υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος (άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος, άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995, άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 

και άρθρο 2 παρ. 4 ΠΔ 77/2003).  

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρα 2 παρ. 1, 5 

παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 77/2003). 

http://www.makeleio.gr/
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Γ) Προβολή μειωτικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών κατά 

πληθυσμιακών ομάδων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού 

προσώπων (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 ΠΔ 77/03). 

ΙΙ. Για τη μετάδοση από διαδικτυακό τόπο οπτικοακουστικής εμπορικής 

ανακοίνωσης (που αφορούσε την Εφημερίδα Μακελειό της 29-30.01.22), 

η οποία (ανακοίνωση) αναρτήθηκε στις 28.01.22 και στη συνέχεια 

παρέμεινε αποθηκευμένη παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό 

στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.makeleio.gr και στο περιεχόμενο της 

οποίας ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και 

ειδικότερα: 

Α) Ακραία υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος (άρθρα 2 παρ. 1, 5 

παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995)  

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος και άρθρο 14 παρ. 2 περ. α Ν. 4779/2021).  

(Φ.16/2022) 

(από αναβολή 28.3.22-άνευ κλητεύσεως) 

 

10. Ακρόαση του Στέφανου Χίου, για παροχή διευκρινίσεων, με την 

ιδιότητά της ως παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (άρθρο 2 παρ. 1 

περ. ζ N. 4779/2021) : 

Ι. Για την προβολή οπτικοακουστικού προγράμματος (με τίτλο 

Διαδικτυακό Μακελειό ΧΙ), το οποίο προβλήθηκε από διαδικτυακό τόπο 

την 24η Ιανουαρίου 2022 και το οποίο αναρτήθηκε στη συνέχεια και 

παρέμεινε αποθηκευμένο παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό 

στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.rumble.com και στο περιεχόμενο του 

οποίου ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και 

ειδικότερα: 

Α) Ακραία υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος (άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος, άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995, άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 

και άρθρο 2 παρ. 4 ΠΔ 77/2003).  

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρα 2 παρ. 1, 5 

παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 77/2003). 

Γ) Προβολή μειωτικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών κατά 

πληθυσμιακών ομάδων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού 

προσώπων (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 ΠΔ 77/03). 

ΙΙ. Για τη μετάδοση από διαδικτυακό τόπο οπτικοακουστικής εμπορικής 

ανακοίνωσης που αφορούσε την (Εφημερίδα Μακελειό της 29-30.01.22), 

η οποία (ανακοίνωση) αναρτήθηκε στις 28.01.22 και στη συνέχεια 

http://www.makeleio.gr/
http://www.rumble.com/
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παρέμεινε αποθηκευμένη παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό 

στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.rumble.com και στο περιεχόμενο της 

οποίας ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και 

ειδικότερα: 

Α) Ακραία υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος (άρθρα 2 παρ. 1, 5 

παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995)  

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος και άρθρο 14 παρ. 2 περ. α Ν. 4779/2021). 

(Φ.17/2022) 

(από αναβολή 28.3.22-άνευ κλητεύσεως) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 

 
 

http://www.rumble.com/

