ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ.239/9.5.2006
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Μαΐου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,
Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την έγκριση
µεταβιβάσεως
µετοχών
της
εταιρείας
µε
την
επωνυµία
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο AG TV Νοµού Τριπόλεως, στην εταιρεία µε
την επωνυµία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον
διακριτικό τίτλο ΝΟΤΟΣ TV Νοµού Αρκαδίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως ολοκληρώθηκε κατά την 2α Μαΐου 2006 κατά την
οποία άσκησε παρέµβαση η εταιρεία µε την επωνυµία GENERAL SYSTEMS
DESIGN Α.Β.Ε.Ε.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους.
ΙΙ. Το άρθρο 1 παρ. 13 και 14 Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε µεταβίβαση της
επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού
σταθµού στο σύνολό της ή µετοχών εταιρίας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό
που υπερβαίνει 2,5% του κεφαλαίου της, γνωστοποιείται στο Ε.Σ.Ρ το οποίο εγκρίνει
τη µεταβίβαση ή υποχρεώνει τον αγοραστή προς µεταβίβαση αυτού.
Αιτιολογικό
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως των εκπροσώπων των
ως άνω εταιρειών και των υποβληθέντων υποµνηµάτων, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η
εταιρεία µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε µετάσχει στην
διαγωνιστική διαδικασία του έτους 1998 για την χορήγηση αδείας λειτουργίας
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τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας µε τον διακριτικό τίτλο AG TV
Νοµού Αρκαδίας και εντεύθεν ο τηλεοπτικός σταθµός θεωρείται κατά το άρθρο 17
παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3051/2002
νοµίµως λειτουργών.
∆ια του υπ΄αριθµ. 2.915/14.1.2004 συµβολαίου της
συµβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής Αττικής Αναστασίας Λάφη, η ως άνω εταιρεία
επώλησε στην εταιρεία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ τα δικαιώµατα που απορρέουν από την υποβληθείσα αίτηση
για την χορήγηση αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού, την κυριότητα των
εις το συµβόλαιο αναφεροµένων κινητών πραγµάτων, το δικαίωµα εγκαταστάσεως
κεραίας σε δασική έκταση, το δικαίωµα ηλεκτροδότησης του τηλεοπτικού σταθµού
και το δικαίωµα χρήσεως του διακριτικού τίτλου αυτού. ΄Όµως κατά το άρθρο 1
παρ. 13 του Ν. 2328/1995 συγχωρείται η µεταβίβαση της επιχειρήσεως του
τηλεοπτικού σταθµού ή µετοχών αυτής και όχι το δικαίωµα εκ της υποβολής
αιτήσεως προς χορήγηση αδείας λειτουργίας αυτού ή κινητά πράγµατα, ή το
δικαίωµα χρήσεως του διακριτικού τίτλου του τηλεοπτικού σταθµού. Πλέον όµως
τούτου, από την αυτή διάταξη του νόµου, καθώς και την παρ. 14, προκύπτει ότι η
έγκριση µεταβιβάσεως τηλεοπτικού σταθµού προϋποθέτει τη λειτουργία αυτού, διότι
εάν ο τηλεοπτικός σταθµός έπαυσε να λειτουργεί δεν νοείται µεταβίβαση αυτού. Εν
προκειµένω, ο τηλεοπτικός σταθµός έπαυσε να λειτουργεί από το έτος 2000 και επί
πλέον µε την υπ΄αριθµ. 21517/2001 απόφαση του Νοµάρχου Αθηνών, ανακλήθηκε η
υπ΄αριθµ. 19050/5.8.1994 απόφαση περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως και
εγκρίσεως του καταστατικού της πωλήτριας εταιρείας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εν
λόγω απόφαση έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και η σχετική
ανακοίνωση έχει δηµοσιευτεί στο υπ΄αριθµ. 8690/3.10.2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης). ∆εν υφίστανται οι ως
άνω νόµιµες προϋποθέσεις προς έγκριση της ως άνω µεταβιβάσεως. ΄Αξιον
παρατηρήσεως είναι ότι από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδόθηκε η
υπ΄αριθµ. 9085/1996 διαταγή πληρωµής µε την οποία υποχρεώθηκε η πωλήτρια
εταιρεία όπως καταβάλει στην παρεµβαίνουσα εταιρεία το ποσόν των 13.748.239
δραχµών και ότι το ποσόν τούτο δεν έχει καταβληθεί. Εποµένως η από 22.1.2004
αίτηση της αγοράστριας εταιρείας προς έγκριση της ως άνω συµβάσεως πρέπει να
απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την από 22.1.2004 αίτηση της εταιρείας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προς έγκριση της δια του
υπ΄αριθµ. 2.915/14.1.2004 συµβολαίου της συµβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής
Αττικής Αναστασίας Λάφη γενοµένης συµβάσεως.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Μαΐου 2006.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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