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                                                                    Αθήνα,     24 /11/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  6197 

 

 

 

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 29 Νοεμβρίου 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 «ΕΡΤ-1», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων 

που αφορούν: α) το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003- δεν πρέπει 

να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί, β) το 

άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 77/2003- η μετάδοση των 

γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και πλήρης, γ) το 

άρθρο 14 και το άρθρο 15 του ΠΔ 77/2003- ακρίβεια, 

αντικειμενικότητα και πολυμέρεια των δελτίων ειδήσεων. (Φ 

212/2020)  

(Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 22.8.2019) 

(από αναβολή 21.9.2021-άνευ κλητεύσεως) 

 

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

διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων 

που αφορούν:  

(I) α) το άρθρο 2 και 4 παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ.2 του 

Συντάγματος -αξία ανθρώπου, ισότητα, τιμή, β) το άρθρο 2 παρ. 

4&5- ευπρέπεια, καλαισθησία, γ) το άρθρο 3 του Κανονισμού 

2/1991- σεβασμός συμμετεχόντων, δ) το άρθρο 26 παρ. 4&5 του 

ΠΔ/τος 109/2010- προστασία ανηλίκων. (Φ. 425/2015) 
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(εκπομπή «My Way», 9.7.2017) 

(II) α) το άρθρο 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το 

άρθρο 3 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- περί αξιοπρεπούς 

συμπεριφοράς, β) το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 2/1991 του 

ΕΣΡ- περί ακρίβειας των ειδήσεων και γ) το άρθρο 7 του 

Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ  - περί  πανικού. (Φ.175/2016) 

     (εκπομπή «ΟΛΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ» 15.3.2016)  

(από αναβολή 12.12.2017) 

(ΙΙΙ) α)το αρθρo 2 του Συντάγματος, το 4 παρ. 2 του 

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

άρθρο 4 του Π.Δ/τος 77/2003 -αξία ανθρώπου, τιμή, ισότητα 

φύλων, δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου β) το άρθρο  15 παρ. 2 

του Συντάγματος  και το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 

του ΕΣΡ (ποιότητα), γ) το άρθρο 3 του Κανονισμού 2/1991 του 

ΕΣΡ  και το άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού 2/1991 του 

ΕΣΡ (αξιοπρεπής συμπεριφορά, ευπρέπεια και καλαισθησία), δ) 

το άρθρο 26 παρ. 4 και 5 του Π.Δ/τος 109/2010 (προστασία 

ανηλίκων). (Φ.62/2016) 

(Εκπομπή «SPATA LIVE» 2.2.2016) 

(από αναβολή 12.12.2017) 

(IV) το άρθρο 15 παρ. 2 ,το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 21 παρ. 3 

& 6 του Συντάγματος, το άρθρο 1, το άρθρο 21 παρ. 1 και το 

άρθρο 26 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2 

του Ν. 2462/1997, το άρθρο 21 του Ν.4074/2012, το άρθρο 2 

παρ.3 & 6 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 65 παρ. 2 και το άρθρο 

67 παρ. 1 & 2 του Ν. 4488/2017, τα άρθρα 1, 2, 3 παρ.1 και 

άρθρο 4 της ΥΑ 3586/2018- αξία ανθρώπου προστασία ατόμων με 

αναπηρίες (δυσμενείς διακρίσεις). (Φ. 79/2020) 

(Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Διάγγελμα Πρωθυπουργού, 

15/1/2020) 

(από αναβολή 16.11.2021) 

 

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) 

 

  

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


