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                                                                     Αθήνα,      8/12/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  6450 

 

 

 

 

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 14 Δεκεμβρίου 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 «ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ» Ν. 

Λευκάδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση διατάξεων  που αφορούν τα άρθρα 20 παρ. 1 και 21 

παρ. 1γ του ν. 4070/2012, το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007, 

το άρθρο 8 παρ. 13 του ν. 3592/2007 και το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 

310/1996 -ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας, παράλειψη 

αποστολής στοιχείων Π.Δ. 310/1996. (Φ. 307/2020)  (από 

αναβολή 26.10.2021) 

 

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «STAR 88,8» Ν. Ξάνθης, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 

υπ’ αριθμ. 130/2018 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 127/2021) 

(από αναβολή 26.10.2021) 
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3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «VELVET 98,4» Ν. 

Ξάνθης,   για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας 

κατά της υπ’ αριθμ. 129/2018 απόφασης του ΕΣΡ. 

(Φ. 126/2021)  

(από αναβολή 26.10.2021) 

 

 

4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Ν. Ρεθύμνου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά 

με τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.241/2019) 

(από αναβολή 14.9.2021-άνευ κλητεύσεως) 

 

 

5. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «FLASH 96 FM» Ν. 

Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 

3592/2007 και το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999  - υποχρέωση 

αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. 

(Φ.141/2019) 

(από αναβολή 14.9.2021-άνευ κλητεύσεως) 

 

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «A.Epsilon Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης» Ν. Δράμας, σχετικά με αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης και θεραπείας κατά της με αριθμό 83/2019. (Φ. 

313/2021).  

 

 

7. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA» Ν. Αττικής, 

σχετικά με:  

Ι) Επανάκριση υπόθεσης λόγω ακύρωσης (με την υπ’ αριθμ. 

Απόφαση ΣΤΕ 2580/2020) της απόφασης 282/2015 του ΕΣΡ για 

τυπικούς λόγους -λόγω μη νόμιμης συγκρότησης. (Φ. 340/2021) 

ΙΙ) Επανάκριση υπόθεσης λόγω ακύρωσης (με την υπ’ αριθμ. 

Απόφαση ΣΤΕ 2579/2020) της απόφασης 281/2015 του ΕΣΡ για 

τυπικούς λόγους -λόγω μη νόμιμης συγκρότησης. (Φ. 341/2021) 

 

 

8. Ακρόαση της εταιρίας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτησιακού φορέα της ιστοσελίδας 

“www. eurotv.gr”, σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 

100/2021 απόφασης του ΕΣΡ.   

(Φ. 342/2021) 
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9. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SUPER FM» Ν. 

Χαλκιδικής, σχετικά με: 

Ι) αίτηση θεραπείας κατά της 101/2021 απόφασης του ΕΣΡ.   

(Φ. 314/2021) 

ΙΙ)αίτηση θεραπείας κατά της 92/2021 απόφασης του ΕΣΡ.   

(Φ. 330/2021) 

 

 

10. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΝ ΠΛΩ» Ν. Χαλκιδικής, 

σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 101/2021 απόφασης του 

ΕΣΡ.   

(Φ. 314/2021) 

 

11.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΤ» Ν. Αττικής, σχετικά 

με ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων  που αφορούν το άρθρο 15 

παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2328/1995, το 

άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4339/2015 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Π. 

Δ/τος 77/2003- πιθανή προβολή προγράμματος με υποβαθμισμένο 

ποιοτικό χαρακτήρα λόγω υπονοούμενου σεξουαλικής φύσεως. 

(Φ.315/2021). 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


