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                                                                     Αθήνα,  13/5/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  2829 

 

 

 

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 18 Μαΐου 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) 

(από αναβολή 13.4.2021) 

 

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) 

      (από αναβολή 13.4.2021) 

 

 

3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΙΟΝΙΟΝ FM» Νομού 

Ηλείας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση 

των διατάξεων που αφορούν:  

I) 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) 

(από αναβολή 13.4.2021- άνευ κλητεύσεως) 

 

II) το άρθρο 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 

77/2003- Μετάδοση ανακριβών ειδήσεων περί υπάρξεως ιδιαίτερα 

αποτελεσματικών φαρμάκων θεραπείας του κορονοιού και προβολή 

ατεκμηρίωτων θέσεων περί εσκεμμένης απόκρυψης αυτών χάριν της 

προώθησης των εμβολίων και των εχόντων σχετικά συμφέροντα-

κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. (Φ.106/2021)  

(εκπομπή «Εν Αθήναις, 20, 25 και 26.01.2021») 
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4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ» Νομού 

Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση 

των διατάξεων που αφορούν:  

 I) 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) 

 (από αναβολή 13.4.2021-άνευ κλητεύσεως) 

 

II) το άρθρο 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- 

Μετάδοση ανακριβών ειδήσεων περί υπάρξεως ιδιαίτερα 

αποτελεσματικών φαρμάκων θεραπείας του κορονοιού και προβολή 

ατεκμηρίωτων θέσεων περί εσκεμμένης απόκρυψης αυτών χάριν της 

προώθησης των εμβολίων και των εχόντων σχετικά συμφέροντα-

κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. (Φ.107/2021)  

    (εκπομπή «Εν Αθήναις, 20, 25 και 26.01.2021») 
 

 

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) 

(από αναβολή 13.4.2021- άνευ κλητεύσεως) 
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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) 

     (από αναβολή 13.4.2021) 

 

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 ατεκμηρίωτων προσωπικών 

θέσεων και απόψεων ως γεγονότων – σύγχυση κοινού – προσβολή 

εννόμου τάξεως. 

       (εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 

(Φ.103/2021) 

(από αναβολή 13.4.2021)     

 

8. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» Νομού Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το 
άρθρο 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- 

Μετάδοση ανακριβών ειδήσεων περί υπάρξεως ιδιαίτερα 

αποτελεσματικών φαρμάκων θεραπείας του κορονοιού και προβολή 

ατεκμηρίωτων θέσεων περί εσκεμμένης απόκρυψης αυτών χάριν της 
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προώθησης των εμβολίων και των εχόντων σχετικά συμφέροντα-

κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.(Φ.135/2021)  

(εκπομπή «Εν Αθήναις, 25 και 26.01.2021») 
 

 

9. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΑΣΤΟΡΙΑ FM STEREO 

91,5» Νομού Καστοριάς, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 

ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 

1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- Μετάδοση 

ανακριβών ειδήσεων περί υπάρξεως ιδιαίτερα αποτελεσματικών 

φαρμάκων θεραπείας του κορονοιού και προβολή ατεκμηρίωτων 

θέσεων περί εσκεμμένης απόκρυψης αυτών χάριν της προώθησης των 

εμβολίων και των εχόντων σχετικά συμφέροντα-κίνδυνος σύγχυσης 

του κοινού.(Φ.110/2021)  

     (εκπομπή «Εν Αθήναις, 20, 25 και 26.01.2021») 
 

10. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΛΑΔΑ FM 943» Νομού 

Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 

και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- Μετάδοση ανακριβών ειδήσεων 

περί υπάρξεως ιδιαίτερα αποτελεσματικών φαρμάκων θεραπείας του 

κορονοιού και προβολή ατεκμηρίωτων θέσεων περί εσκεμμένης 

απόκρυψης αυτών χάριν της προώθησης των εμβολίων και των 

εχόντων σχετικά συμφέροντα-κίνδυνος σύγχυσης του 

κοινού.(Φ.69/2021)  

    (εκπομπή «Εν Αθήναις, 20.01.2021») 
 

11. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «FOCUS FM 103,6» Νομού 

Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 

και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- Μετάδοση ανακριβών ειδήσεων 

περί υπάρξεως ιδιαίτερα αποτελεσματικών φαρμάκων θεραπείας του 

κορονοιού και προβολή ατεκμηρίωτων θέσεων περί εσκεμμένης 

απόκρυψης αυτών χάριν της προώθησης των εμβολίων και των 

εχόντων σχετικά συμφέροντα-κίνδυνος σύγχυσης του 

κοινού.(Φ.70/2021)  

     (εκπομπή «Εν Αθήναις, 20, 25 και 26.01.2021») 
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12. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SUPER FM» Νομού 

Χαλκιδικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση των διατάξεων που αφορούν : 

 

Ι) το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 – μη αποστολή ροής 

προγράμματος. (Φ.136/2021) (από αναβολή 20.4.2021) 

 

II) α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Σ., άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 

άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 – ποιοτική στάθμη 

προγράμματος 

β) τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Σ., άρθρο 9 παρ. 

2 του Π.Δ/τος 77/2003- προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων 

ατόμων από μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών εναντίον τους 

γ) άρθρα 2 παρ.3, 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 

77/2003- μετάδοση ατεκμηρίωτων προσωπικών θέσεων και 

απόψεων ως γεγονότων- σύγχυση κοινού-προσβολή εννόμου 

τάξεως. (Φ.153/2021) 

(εκπομπή «Εν Αθήναις, 22.02.2021») 
 

ΙΙΙ) το άρθρο 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 

77/2003- Μετάδοση ανακριβών ειδήσεων περί υπάρξεως ιδιαίτερα 

αποτελεσματικών φαρμάκων θεραπείας του κορονοιού και προβολή 

ατεκμηρίωτων θέσεων περί εσκεμμένης απόκρυψης αυτών χάριν της 

προώθησης των εμβολίων και των εχόντων σχετικά συμφέροντα-

κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.(Φ.152/2021)  

(εκπομπή «Εν Αθήναις, 20, 25 και 26.01.2021») 
 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


