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                                                                     Αθήνα,   15/ 4/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  2277 

 

 

 

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 20 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 τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων που αφορούν:  

Ι) α) τα άρθρα 5 και 14 του Π.Δ. 77/2003-  περί υποχρέωσης 

ακριβούς μετάδοσης γεγονότων,  

(εκπομπή: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 28.10.2018) (Φ. 355/2018) 

 

β) το άρθρο 7 του Π.Δ. 77/2003 - περί αδιάκριτης παρέμβασης σε 

προσωπικό πόνο και πένθος  -  

(εκπομπή: ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΖΗΝΑ 21.11.2018 (Φ. 

355/2018) (Φ. 355/2018) 

(από αναβολή 15.2.2021) 

 

ΙΙ) α) τα άρθρα 15 παρ. 2, 21 παρ. 1 του Σ., 26 παρ. 4 του 

ΠΔ/τος 109/2010, 9 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2/1991 του 

ΕΣΡ, 26 παρ. 5α του ΠΔ/τος 109/2010, αρ 1 της ΥΑ 6138/2000, 

26 παρ. 7 εδ. γ του Π.Δ/τος 109/2010- περί προστασίας ανηλίκων 

και 
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β) τα άρθρα 26 παρ. 5 εδ. δ του ΠΔ/τος 109/2010, 3 της ΥΑ 

6138/2000- σήμανση εκπομπών. (Φ.361/2020) 

(ταινία «BULLET TO THE HEAD» 25.9.2019 και τρέιλερ 

25.9.2020) 

(από αναβολή 16.11.2020)  

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ, για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων 

που αφορούν:  

Ι) α. το άρθρο 5 και 14 του Π.Δ. 77/2003 - περί υποχρέωσης 

ακριβούς μετάδοσης γεγονότων,  

β. το άρθρο 7 του Π.Δ. 77/2003- περί αδιάκριτης παρέμβασης σε 

προσωπικό πόνο και πένθος  -  

(εκπομπή: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 29.10.2018) (Φ. 372/2018)  

 

ΙΙ) το άρθρο 7 του Π.Δ. 77/2003 - περί αδιάκριτης παρέμβασης σε 

προσωπικό πόνο και πένθος  -  

(εκπομπή: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 29.10.2018 (Φ. 373/2018)  

(και τα δύο από αναβολή 15.2.2021) 

 

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων  

που αφορούν τα άρθρα 15 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του 

Συντάγματος, 26 παρ. 4, 5 και 7 του Π.Δ. 109/2010, 1 και 3 της 

ΥΑ 6138/2000, 9 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ 

περί προστασίας ανηλίκων και σήμανσης εκπομπών – SUITS 

9.9.2018 και CHICAGO FIRE 11.9.2018 (Φ. 329/2018) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

 

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού  σταθμού «ΔΙΚΤΥΟ 1» Ν. Καστοριάς, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν : 

α)το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το άρθρο 

2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 τους Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 

του Π.Δ. 77/2003- περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και 

ρητορικής μίσους, 

β) το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 

α του Π.Δ. 109/2010 και το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 



 

 3 

3/1991 του ΕΣΡ- περί αρχής διαχωρισμού προγράμματος και 

διαφημίσεων- τηλεπωλήσεων, 

γ) το άρθρο 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και το 

άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- περί 

παραπλάνησης κοινού και 

δ)του άρθρου 6 παρ. 13 του ν. 3592/2007 και του άρθρου 11 

παρ. 5 του Π. Δ. 109/2010- περί φυσιογνωμίας προγράμματος και 

απαγόρευσης χορηγίας σε δελτία (ειδήσεων).  

(Φ.94/2020) 

(εκπομπή: «ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ» της 18.8.2019 & 24ωρη ροή 

προγράμματος 18.8.2019) 

(από αναβολή  23.11.2020) 

 

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού  σταθμού «ALERT» Ν. Αττικής, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν :  

Ι) α)το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 

άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 τους Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 

του Π.Δ. 77/2003- περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και 

ρητορικής μίσους, 

β) το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 α 

εδ. α του Π.Δ/ΤΟΣ 109/2010 και το άρθρο 3 παρ. 1 του 

Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- περί αρχής διαχωρισμού 

προγράμματος και διαφημίσεων- τηλεπωλήσεων και 

γ) το άρθρο 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και το 

άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- περί 

παραπλάνησης κοινού. 

(Φ.270/2019) 

(εκπομπή: «ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ» της 1 και 2.10.2019) 

ΙΙ) α) το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 

άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 

του Π.Δ. 77/2003 - περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και 

ρητορικής μίσους και  

β) το άρθρο 5 του Π.Δ. 77/2003- περί υποχρέωσης αληθούς και 

ακριβούς μετάδοσης γεγονότων. 

(Φ.17/2020) 
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(εκπομπή: «ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» 25.10.2019) 

(και τα δύο από αναβολή  23.11.2020) 

 

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΤ» Νομού Αττικής, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν τα άρθρα α) 26 παρ. 5 του Π.Δ. 

109/2010, 1 της ΥΑ 6138/2000 περί σήμανσης εκπομπών, β) 4 

του Π.Δ. 77/2003 και 7 παρ. 1 α του Π.Δ. 109/2010 περί 

πρόκλησης μίσους λόγω πεποιθήσεων και γ) 9 παρ. 3 του Π.Δ. 

77/2003 περί αλλοίωσης μεταδοθείσης δήλωσης (Φ. 250/2018)  

(εκπομπή: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ; 20.5.2018)  

(από αναβολή 16.11.2020) 

 

 

7. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ASTRA TV» Νομού 

Μαγνησίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν τα άρθρα 3 παρ. 2 δ του 

Ν. 1730/1987 και 2 παρ. 4 εδ. α του Π.Δ. 77/2003 περί ευπρεπούς 

εκφοράς λόγου (Φ. 278/2018) 

(εκπομπή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ 3.6.3018)  

(από αναβολή 16.11.2020) 

 

8. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «2000 FM STEREO» 

Νομού Σάμου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν τα άρθρα 21 του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, 4 του Π.Δ. 77/2003 

περί απαγόρευσης διακρίσεων και μισαλλόδοξου λόγου (Φ. 

209/2018) 

(εκπομπή: Γιάννη Νέγρη 29.9.2017)  

(από αναβολή 16.11.2020) 

 

9. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ 2», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων  

που αφορούν τα άρθρα 26 παρ. 5 α και παρ. 7γ του Π.Δ. 

109/2010, 1 και 3 ΥΑ 6138/2000 περί σήμανσης εκπομπών (Φ. 

272/2017) 

(εκπομπή: DOCUMENTA 14 - ξένη ταινία Η ΕΚΔΟΧΗ 

17.1.2017 μεταξύ 00.00 και 01.00)  

(από αναβολή 16.11.2020) 
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10. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «α.Epsilon» N.Αττικής, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν το άρθρο 7 του Κανονισμού 2/1991 του 

ΕΣΡ και το άρθρο 5 του Κανονισμού 3/1991του ΕΣΡ – 

παραπλάνηση κοινού. (Φ. 54/2021) 

(εκπομπή: Η αγορά σήμερα, 23.1.20121 10:58-11:58, 30.1.2021 

11:01-13:00) 

 

11. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SUPER FM 99,5» Νομού 

Χαλκιδικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 12 του 

Ν.2328/1995 - μη αποστολή ροής προγράμματος. (Φ. 89/2021) 

 

 
 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


