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                                                                     Αθήνα,   8/ 4/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  2098 

 

 

 

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 13 Απριλίου 2021  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 «ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Νομού Χίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος, το  άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 

ΠΔ 77/2003- Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  τα άρθρα 2 παρ. 

1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 

77/2003- Προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων ατόμων από 

μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) τα άρθρα 2 

παρ. 3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 - Μετάδοση 

ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – 

σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.97/2021) 

 

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΝ ΠΛΩ» Νομού 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 
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Συντάγματος, το  άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 

ΠΔ 77/2003- Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  τα άρθρα 2 παρ. 

1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 

77/2003- Προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων ατόμων από 

μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) τα άρθρα 2 

παρ. 3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 - Μετάδοση 

ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – 

σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.98/2021) 

 

 

3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΙΟΝΙΟΝ FM» Νομού 

Ηλείας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος, το  άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 

ΠΔ 77/2003- Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  τα άρθρα 2 παρ. 

1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 

77/2003- Προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων ατόμων από 

μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) τα άρθρα 2 

παρ. 3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 - Μετάδοση 

ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – 

σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.99/2021) 

 

 

4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ» Νομού 

Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος, το  άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 

ΠΔ 77/2003- Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  τα άρθρα 2 παρ. 

1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 

77/2003- Προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων ατόμων από 

μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) τα άρθρα 2 

παρ. 3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 - Μετάδοση 

ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – 

σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.100/2021) 
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5. Ακρόαση της εταιρίας «ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ-ΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», φορέα της ιστοσελίδας «ZOUGLA.GR», για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των 

διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος, το 

άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 77/2003- 

Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 

15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 77/2003- Προσβολή 

προσωπικότητας αναφερόμενων ατόμων από μετάδοση 

ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) τα άρθρα 2 παρ. 3, 5 

παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003- Μετάδοση 

ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – 

σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (οπτικοακουστική εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.101/2021) 

 

6. Ακρόαση της εταιρίας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ», 

φορέα της ιστοσελίδας «EUROTV.GR», για παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν α) 

το άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2328/1995, 

το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 77/2003- Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  

τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 

9 παρ. 2 ΠΔ 77/2003- Προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων 

ατόμων από μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) 

τα άρθρα 2 παρ. 3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003- 

Μετάδοση ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως 

γεγονότων – σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (οπτικοακουστική εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.102/2021) 

 

7. Ακρόαση της εταιρίας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ», 

φορέα του τηλεοπτικού σταθμού «EURO CHANNEL» Ν. 

Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν α) το άρθρο 15 παρ. 2 

Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 

ΠΔ 77/2003- Ποιοτική στάθμη προγράμματος β)  τα άρθρα 2 παρ. 

1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 

77/2003- Προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων ατόμων από 

μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους γ) τα άρθρα 2 

παρ. 3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 ΠΔ 77/2003- Μετάδοση 
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ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – 

σύγχυση κοινού – προσβολή εννόμου τάξεως. 

       (εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.102/2021) 

 

8. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ»  Ν. Έβρου, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των 

διατάξεων που αφορούν:  

α) στο άρθρου 5 παρ. 5, 7 παρ.2, 15 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του 

Συντάγματος, στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, στο άρθρο 3 

παρ. 1 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 του 

Ν. 2328/199, στο άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003- διατύπωση 

παντελώς αστήρικτων απόψεων και θεωριών για την πανδημία του 

κορονοϊού που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή 

και υγεία και να προκαλέσουν σύγχυση και πανικό στο κοινό. 

β) στο άρθρο 2 παρ. 3 και στο άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Δ. 109/2010- 

αμφισβήτηση της συνταγματικής έννομης τάξεως και των 

συνταγματικών θεσμών και υποκίνηση σε ανυπακοή και παραβίαση 

των μέτρων κατά του κορονοϊού, μέσω της προβολής 

αντιεπιστημονικών και επικίνδυνων για την ανθρώπινη ζωή και 

υγεία θέσεων και απόψεων. 

γ) στο άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 77/2003 και στο άρθρο 7 παρ. 1 του 

ΠΔ 109/2010- διατύπωση μισαλλόδοξων θέσεων και απόψεων στη 

βάση ιδίως θρησκευτικών πεποιθήσεων και της εθνοτικής 

καταγωγής. 

δ)στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, στο άρθρο 1 παρ. 1 του 

Ν. 2328/1995, στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, στο άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 του 

Ν. 2328/1995, στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 109/2010 - παραβίαση 

της συνταγματικά επιβαλλόμενης ποιοτικής στάθμης προγράμματος, 

μέσω της μετάδοσης συνωμοσιολογικών θεωριών και επικίνδυνων 

για την ανθρώπινη ζωή και υγεία θέσεων και απόψεων.  

(εκπομπή: Αποκάλυψις, 26.09.2020) 

(από αναβολή 06.04.2021) 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


