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                                                                     Αθήνα,     15 / 7 /2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  4129 

 

 

 

 

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 19 Ιουλίου 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 «OPEN BEYOND» πρώην «E-

TV», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 

(Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων 

δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών) – έλλειψη ποιοτικού 

επιπέδου που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας καθώς 

και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. (Φ.81/2019) 

(εκπομπή «Αποκαλυπτικά» 18/12/2016) 

(από αναβολή 1.6.2021-άνευ κλητεύσεως) 

 

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΙΟΝΙΑΝ CHANNEL» Ν. 

Ζακύνθου, για: 

Ι)  παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβίβασης 

τηλεοπτικού σταθμού. Ειδικότερα πρέπει να διευκρινισθεί ποια πρόσωπα 

είναι σήμερα μέτοχοι της λειτουργούσης του τηλεοπτικού σταθμού 

εταιρίας, ιδίως ενόψει των αποφάσεων 269/2011 και 423/2011 του ΕΣΡ. 

(Φ. 904/2021)  
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ΙΙ) παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταβίβαση μετοχών εταιρίας-

φορέα τηλεοπτικού σταθμού. (Φ. 283/2019 και Φ.535/2017) (από 

αναβολή 18.2.2020)  

ΙΙΙ) παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση ανάκλησης των με αριθμό 

269/2011 και 423/2011 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ. 163-2020) 

 

3. Ακρόαση της εταιρείας «ΟΤΕ AE», φορέα της συνδρομητικής 

πλατφόρμας «COSMOTE TV», και της εταιρίας «VILLAGE 

ROADSHOW Διανομείς Ταινιών Α.Ε.»,  για παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τις παρ. 1 

, 2  και 7 της Υ.Α. 106/2019 (που εξεδόθη σε εκτέλεση της παρ. 7 του 

άρθρου 26 του ΠΔ/τος 109/2010) -  μη προσήκουσα σήμανση σε 

πρόγραμμα  (Φ.406/2020) 

(κανάλι  VILLAGE CINEMA HD, ελληνική ταινία «Η ΝΗΣΟΣ», 

6/5/2020) (από αναβολή 1.6.2021) 

 

4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «STUDIO 7» Νομού Καβάλας, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία 

ραδιοφωνικού σταθμού  και παράλειψη υποβολής στοιχείων ΠΔ 

310/1996 από την εγγραφή του στο Μητρώο. (από αναβολή 

23/2/2021) (Φ.214/2018) 

(από αναβολή 30-3-2021) 

 

5. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SOUND RADIO» Νομού 

Δράμας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής 

φυσιογνωμίας (άρθρο 39 Ν. 4779/2021) (Φ.58/2021 & 233/2021). 

 

 

 

  

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


