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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  7  Απριλίου  2014  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  έγκριση 
μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο  STAR 
CHANNEL.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. 

ΙΙ.  Το άρθρο 1 παρ. 13 και 14 Ν. 2328/1995, όπως η πρώτη μετά την δια του άρθρου 
12 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 έχει αντικατασταθεί, κατά το οποίο κάθε μεταβίβαση της 
επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό 
τουλάχιστον 1% του κεφαλαίου εντός ή εκτός του χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση 
νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής κατηγορίας, κάθε μετατροπή της 
εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα 
σε 10 ημέρες στο Ε.Σ.Ρ με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει 
να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής 
μεταβίβασης  των  μετοχών.  Το  Ε.Σ.Ρ.  εγκρίνει  τη  μεταβίβαση,  ή  υποχρεώνει  τον 
αγοραστή προς μεταβίβαση του αντικειμένου της συμβάσεως εντός τριών (3) μηνών. 
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  STAR CHANNEL και  του 
υποβληθέντος υπομνήματος προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθμός με τον 
διακριτικό τίτλο STAR CHANNEL είναι εθνικής εμβέλειας και λειτουργεί νομίμως 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 19208/Ε/9.9.1993 άδειας του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ. Με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3101/ΕΣ/27.3.2013 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ  η αύξηση 
του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ως  άνω εταιρείας  κατά  1.026.900,00 ευρώ,  με  την 
έκδοση 210.000 νέων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες περιήλθαν στην εταιρεία με 
την επωνυμία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Όπως προκύπτει εκ των 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2947/ΕΣ/27.12.2013, 356/ΕΣ/19.2.2014 εκθέσεων των εις το Ε.Σ.Ρ. 
υπηρετούντων οικονομολόγου και νομικού, υφίστανται όλες οι νομικές προϋποθέσεις 
προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την περιέλευση των ως άνω μετοχών στην 
προαναφερθείσα εταιρεία. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Εγκρίνει  την  αύξηση  του  κεφαλαίου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο 
STAR CHANNEL και  την  περιέλευση  210.000  μετοχών  στην  εταιρεία  με  την 
επωνυμία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, έναντι συνολικού τιμήματος 
1.026.900,00 ευρώ.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  7η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

         
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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