
 1

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  6611//88..22..22001100  

 
 

Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα,  8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης ο Αντιπρόεδρος 
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,  Εύη ∆εµίρη ,  
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 2.12.2009 αίτηση 

θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ∆.ΡΙΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΛΑΜΨΗ 88,6» (πρώην ΡΑ∆ΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ FM 88,6) Nοµού Μαγνησίας, κατά της υπ’ 
αριθ. 300/16.6.2009 αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22η ∆εκεµβρίου 2009. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

Ι.  Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 
ραδιοφωνία υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η επιβολή 
των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 

 

Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως των εκπροσώπων της ως άνω εταιρείας  
και του υποβληθέντος υποµνήµατος προκύπτει ότι: Με την υπ’ αριθ. 300/16.6.2009 
απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγιναν δεκτά τα εξής: «Για τον 
ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΜΨΗ FM 88,6 (πρώην 
ΡΑ∆ΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ FM 88,6 ) Νοµού Μαγνησίας έχει εκδοθεί από το Ε.Σ.Ρ η υπ’ αριθ. 
96/30.10.2003 βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ και ανήκει στην εταιρία µε την 
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επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ. Με την υπό κρίση αίτηση 
διώκεται η έγκριση της δια του υπ’ αριθ. 350/5.5.2008 συµβολαίου της 
συµβολαιογράφου Λαρίσης Αικατρίνης Ψηφή -Πουλίου γενοµένης συµβάσεως 
µεταβιβάσεως 693 εταιρικών µεριδίων της ως άνω εταιρίας, ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθµού, από τον ∆ηµήτριο ∆εληγιώργη – Σκορδάκη, αντί του ποσού των 
1.965 ευρώ και 7 εταιρικών µεριδιών από την Ιωάννα Παπαδιανέλλου αντί του ποσού 
των 395,93 ευρώ, προς τον ∆ηµήτριο Ρίζο, ιδιοκτήτη της εταιρίας µε την επωνυµία ∆. 
ΡΙΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. ΄Όπως προκύπτει εκ της υπ’ αριθ.707/4.6.2009 
εκθέσεως του εις το Ε.Σ.Ρ υπηρετούντος οικονοµολόγου δεν προσκοµίσθηκαν 
εκζητηθέντα από το Ε.Σ.Ρ στοιχεία και εντεύθεν έχει καταστεί ανέφικτος ο από το αρθ. 6 
παρ. 11 του Νόµου 2328/1995 προβλεπόµενος έλεγχος. Ταύτα πάντα ανεξαρτήτως του 
ότι, όπως προκύπτει εκ της προαναφερθείσης εκθέσεως του Οικονοµολόγου υφίστανται 
σοβαρές ενδείξεις περί αδρανείας της ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού εταιρίας 
επί σειρά ετών». Με αυτό το αιτιολογικό απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. 4646/8.5.2008 αίτηση 
προς έγκριση της συµβάσεως µεταβίβασης και υποχρεώθηκε η αγοράστρια εταιρία κατά 
το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν. 2328/1995, να µεταβιβάσει το ραδιοφωνικό σταθµό σε τρίτα 
πρόσωπα εντός αποκλειστικής προθεσµίας 3 µηνών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύνολο 
των µετοχών της ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού εταιρίας ήταν 700 και 
εποµένως δια της ως άνω συµβάσεως µεταβιβάστηκε η όλη επιχείρηση του 
ραδιοφωνικού σταθµού στο µοναδικό µέτοχο της εταιρίας µε την επωνυµία ∆. ΡΙΖΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.  Κατά της αποφάσεως αυτής η εν λόγω εταιρεία άσκησε την 
υπό κρίση αίτηση θεραπείας και µετ’ αυτής υπέβαλε το υπ’ αρ. 199/11.1.2010 υπόµνηµα. 
Εκ των εκτεθέντων µε το ως άνω υπόµνηµα, της υπ’αρ.97/26.1.2010 εκθέσεως του εις το 
Ε.Σ.Ρ. υπηρετούντος οικονοµολόγου  και της επανεκτιµήσεως των στοιχείων που είχαν 
υποβληθεί αναιρούνται τα δια της προσβαλλοµένης αποφάσεως γενόµενα δεκτά 
πραγµατικά περιστατικά. Ενόψει τούτων  πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίσιν αίτηση 
θεραπείας, να ανακληθεί η υπ’ αρ. 300/16.6.2009 απόφαση και να εγκριθεί η ως άνω 
σύµβαση µεταβίβασης. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
1. ∆έχεται την υπό κρίση αίτηση  θεραπείας  κατά της υπ’ αρ. 300/16.6.2009 

αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ.  
2. Ανακαλεί την υπ’ αρ. 300/16.6.2009 απόφαση του. 
3. Εγκρίνει την δια του υπ’ αριθ. 350/5.5.2008 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου 

Λάρισας Αικατερίνης Αγγ. Ψηφή - Πούλιου, γενοµένη σύµβαση µεταβιβάσεως όλων 
των µετοχών της εταιρίας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ – 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό 
τίτλο τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΜΨΗ FM 88,6 (πρώην ΡΑ∆ΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ FM 88,6 ) 
Νοµού Μαγνησίας, από τους ∆ηµήτριο ∆εληγιώργη – Σκορδάκη και Ιωάννα 
Παπαδιανέλλου προς την εταιρία µε την επωνυµία ∆. ΡΙΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Φεβρουαρίου  2010. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 


