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                                                                     Αθήνα,  22/1/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  332 

 

 

 

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 4η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 13:00, 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 «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με : 

α) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

των αποφάσεων 451/2014, 452/2014, 453/2014 και 492/2014 του ΕΣΡ. 

(Φ.33/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

της απόφασης ΕΣΡ 93/2015 .(Φ.34/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

γ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

της απόφασης ΕΣΡ 390/2014 .(Φ.35/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

δ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

της απόφασης ΕΣΡ 92/2014.(Φ.36/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

ε) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

των αποφάσεων 293/2014, 294/2014, 295/2014, 296/2014 και 297/2014 

του ΕΣΡ .(Φ.37/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 
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στ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς 

λόγους της απόφασης ΕΣΡ 379/2014 .(Φ.38/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

ζ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

στο ΣτΕ της απόφασης 270/2015 του ΕΣΡ. (Φ.381/2020) 

(από αναβολή 22.12.2020) 

η) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

στο ΣτΕ της απόφασης ΕΣΡ 273/2015 .(Φ.379/2020)  

(από αναβολή 22.12.2020) 

θ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

στο ΣτΕ της απόφασης 271/2015 του ΕΣΡ. (Φ.380/2020) 

(από αναβολή 22.12.2020) 

ι) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

στο ΣτΕ της απόφασης 343/2015 του ΕΣΡ. (Φ.378/2020) 

(από αναβολή 22.12.2020) 

 

 

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

διευκρινίσεων σχετικά με : 

α) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

της απόφασης ΕΣΡ 422/2014 .(Φ.47/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους 

της απόφασης ΕΣΡ 419/2014 .(Φ.46/2020) 

(από αναβολή 10.11.2020) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


