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                                                                     Αθήνα,   12/3/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ : 1231 

 

 

Προς τα μέλη: Πόπη (Καλλιόπη) Διαμαντάκου, Βασίλειο 

Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Γεώργιο 

Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη.              

 
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Καλείστε στην  16η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, την Τρίτη 16 Μαρτίου 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 «LIVE FM» Νομού 

Θεσσαλονίκης,  για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση: α)του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 και 11 παρ. 4 του 

Ν. 3592/2007- υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του 

ραδιοφωνικού σταθμού και β)του άρθρου 2 του Π.Δ. 310/1996- 

περί τήρησης των στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του 

Συμβουλίου (Φ.259/2019 και 351/2020) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

2. Ακρόαση του   ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΣΥΝΟΡΑ» 

Νομού Κιλκίς,  για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 και 11 παρ. 4 του Ν. 

3592/2007- υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού 

σταθμού (Φ.353/2020) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

3. Ακρόαση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων, φερόμενης ως ιδιοκτήτριας του 

ραδιοφωνικού σταθμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ» Ν. 

Καρδίτσας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση για 

χορήγηση Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας.  (Φ.220/2016) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

 



 

 2 

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL 3», για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης μετά 

από ακύρωση στο ΣτΕ. (Φ. 62/2021) 

 

5. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» 

Νομού Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση 

αλλαγής κέντρου εκπομπής. (Φ. 93/2018) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

 

6. Ακρόαση του   ραδιοφωνικού σταθμού «VIVA GR» Νομού 

Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν το άρθρο 53 του 

Ν.2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 

3592/2007- αλλαγή κέντρου εκπομπής (Φ.89/2018 και 325/2018) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

7. Ακρόαση της του ραδιοφωνικού σταθμού «EASY 97,2 FM» 

Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση της 

Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την ανάκληση 

της με αριθμό 51/2019 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 260/2019) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

8. Ακρόαση του   ραδιοφωνικού σταθμού «STATUS 107,7» Νομού 

Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν το άρθρο 8 παρ. 13 του 

Ν. 3592/2007- περί της αρχής της αυτοτέλειας προγράμματος.  

(Φ. 374/2020) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

9. Ακρόαση του   ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΡΗΤΗ FM 87,5» 

Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση 

θεραπείας κατά της με αριθμό 274/2009 απόφασης του ΕΣΡ. 

(Φ. 331/2020) 

(από αναβολή 16-2-2021) 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


