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                                                                     Αθήνα,     9/ 2/2022 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  728 

 

 

 

 

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.    
 

 

 

Καλείστε στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 

την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 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 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV», για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 10 παρ. 1 και άρθρο 2 περ 

1ι΄ του Π.Δ/τος 109/2010- συγκεκαλυμένη διαφήμιση, β) το 

άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2251/1994 – περί προστασίας 

καταναλωτή, γ) το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ιβ΄ - τηλεπώληση – 

ορισμός, δ) το άρθρο 20 παρ. 1, το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 

109/2010- περί διαφήμισης και διάρκειάς της.  
(προϊόν «Collagen proactive», 29.1.2015) (Φ. 119/2015) 

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL», για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν: α) το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 , το άρθρο 8 

παρ. 1 και το άρθρο 14 του Π.Δ/τος 77/2003- αλήθεια, ακρίβεια 

πληροφοριών, ακρίβεια ειδήσεων, β) το άρθρο 2, το άρθρο 4 

παρ. 2, το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 του 

Π.Δ/τος 77/2003 -προσβολή αξίας του ανθρώπου με δυσμενείς 

διακρίσεις λόγω φύλου, γ) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 
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το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 1 του 

Κανονισμού 2/1991 του  ΕΣΡ- ποιότητα προγράμματος. 

(Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 31.7.2019) (Φ. 318/2019) 

 

3. 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 29/11/2021) 

 

4. 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 28.11.2017) 

 

 

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) 
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(εκπομπή «ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ» 27.2.2015) 

(από αναβολή 28.11.2017) 

 

 

6. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «VIBE FM 95.4» Ν. 

Λαρίσης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:  

I) 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) 

 

II) αίτηση έγκρισης μεταβίβασης του ραδιοφωνικού 

σταθμού. (Φ. 305/2019) 

 

 

 

   

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


