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                                                                     Αθήνα,   7  / 9  /2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  4734 

 

 

 

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 13 Σεπτεμβρίου 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 «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM» 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση: α) των άρθρων 8 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 και 10 παρ. 1, β΄ 

του ΠΔ/τος 109/2010 - συγκεκαλυμμένη διαφήμιση και β) των άρθρων 8 

παρ. 1 του Ν. 2328/1995 και 20 παρ. 1 του ΠΔ/τος 109/2010 - αρχή 

διαχωρισμού των διαφημιστικών μηνυμάτων από το συντακτικό 

περιεχόμενο.  

(Φ. 267/2019)  

(εκπομπή Γ. Τράγκα, 3.10.2019)  

(από αναβολή 22.6.2021-άνευ κλητεύσεως) 

 

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

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση: 

 

(I) α) του άρθρου 10 παρ. 1, β΄ του ΠΔ/τος 109/2010 - συγκεκαλυμμένη 

διαφήμιση και β) του άρθρου 20 παρ. 1 του ΠΔ/τος 109/2010 - αρχή 

διαχωρισμού των διαφημιστικών μηνυμάτων από το συντακτικό 

περιεχόμενο. (Φ. 226/2019) 

(εκπομπή «Αποκαλυπτικά plus», 8.9.2018) 

 

(II) α) του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του ΠΔ/τος 109/2010 –θεματική 

τοποθέτηση προϊόντος σε ενημερωτική εκπομπή και β) των άρθρων 9γ 
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παρ. 4 και 9ε του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή – 

παραπλανητική διαφημιστική αναφορά.  

(Φ. 57/2020) 

(εκπομπή «Με το νι και με το Σίγμα», 6.10.2019) 

 

(III) α) του άρθρου 9δ παρ. 1, β΄ του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του 

καταναλωτή και β) του άρθρου 6 παρ. 2 της ΚΥΑ Γ5α/53625/2017 για 

τη διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής – παραπλανητική 

διαφήμιση συμπληρώματος διατροφής Aloe di Creta 

(Φ. 118/2020) 

(ροή προγράμματος της 30ης.8.2019) 

 

(και τα τρία από αναβολή 22/6/2021) 

 

3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «MAXIMUM FM» Ν. Έβρου, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση: α) του 

άρθρου 10 παρ. 1, β΄ του ΠΔ/τος 109/2010 - συγκεκαλυμμένη διαφήμιση 

και β) του άρθρου 20 παρ. 1 του ΠΔ/τος 109/2010 - αρχή διαχωρισμού 

των διαφημιστικών μηνυμάτων από το συντακτικό περιεχόμενο.  

(Φ. 352/2020)  

(εκπομπή «Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε», 4.2.2020)  

 

 

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση: 

α) του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α΄ του ΠΔ/τος 77/2003 - έλεγχος βασιμότητας 

πληροφοριών, β) του άρθρου 10 παρ. 1 στ. α΄ του ΠΔ/τος 109/2010- 

συγκεκαλυμμένη διαφήμιση υπηρεσιών, γ) του άρθρου 9δ παρ. 1 στ. β΄ 

του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή - παραπλανητική 

διαφήμιση και δ) του άρθρου 10 παρ. 1, ε’ του ΠΔ/τος 109/2010, του 

άρθρου 4 παρ. 2 δ΄ και του άρθρου 5 παρ. 1, α΄ του Κανονισμού 3/1991 

ΕΣΡ - διαφήμιση που ενθαρρύνει συμπεριφορά επιζήμια για την υγεία. (Φ. 

302/2020) 

(εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», 8.7.2020) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 

 


