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                                                                    Αθήνα,    13 /  4  /2022 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  2447 

 

 

 

 

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 18 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, στην έδρα του 

Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα 

«Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως : 

 

 

  

1. 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).  

http://www.makeleio.gr/
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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 

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 11.4.22-άνευ κλητεύσεως) 

 

2. 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). 

http://www.makeleio.gr/
http://www.rumble.com/
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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.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 11.4.22-άνευ κλητεύσεως) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 

 
 

http://www.rumble.com/

