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                                                                    Αθήνα,   9  / 3  /2023 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  1098 

 

 

 

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 13 Μαρτίου 2023 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 «ΣΗΤΕΙΑ TV» Ν. Λασιθίου, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών.  

(Φ. 352/2015) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «PLP TV» πρώην «ΚΟΣΜΟΣ 

TV» Ν. Ηλείας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα 

μεταβίβασης μετοχών. (Φ. 612/2015) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» Ν. 

Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης 

ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.136/2018) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΟΡΤ TV» Ν. Ηλείας για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών . (Φ.423/2015) 

(από αναβολή 6.2.2023)   
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5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΠΑΤΡΙΔΑ TV» Ν. Χίου, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

(Φ.187/2016) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

6. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SFERA 98,7 HRAKLEIO» Ν. 

Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης 

ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.108/2019 ) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

7. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «TOP FM ΚΡΗΤΗΣ 89,8» ήδη 

«POLITICA 89,8» Ν. Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 

αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.109/2019 ) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

8. Ακρόαση της εταιρείας «Δ. Σειρηνάκης VDS ΑΕ» , φορέα της κατά 

παραγγελίας υπηρεσίας των μέσων επικοινωνίας με την ονομασία «SIRINA 

Entertnaiment», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με παράβαση των 

διατάξεων που αφορούν το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4779/2021 και την ΥΑ 

106/12.6.2019- προστασία ανηλίκων, σήμανση, λήψη τεχνικών μέτρων. 

(Φ. 291/2022) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

9. Ακρόαση της εταιρείας «STRATIS-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» για παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με αίτηση εγγραφής στο μητρώο εταιριών δημοσκοπήσεων του 

ΕΣΡ. (Φ. 8/13.1.2023) 

(από αναβολή 6.2.2023)   

 

10. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHLETIC RADIO 104,2» Ν. 

Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης 

ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.281/2017) 

 

11. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΠΕΛΛΑ TV», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση ανάκλησης της με αρ. 67/2019 

απόφασης του ΕΣΡ. (Φ.29/2023) 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


