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Σήµερα την 11 Μαΐου 2010 ηµέρα Τρίτη 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 Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης 
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς.    
 
Iστορικό 
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 
µεταβιβάσεως µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΕ ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
ALPHA, που εδρεύει στο Νοµό Αττικής προς την αλλοδαπή εταιρεία WAKEROCK 
LTD.  Συγκεκριµένα είχαν γνωστοποιηθεί στο ΕΣΡ οι ακόλουθες συµβάσεις 
µεταβίβασης µετοχών: 
 
1. Με το υπ’ αριθµ πρωτ  ΕΣΡ 7760/11.7.2008 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ 
το υπ’ αριθµ. 4430/2008 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου 
Ματσανιωτη δυνάµει του οποίου η εταιρεία MANTELORD INVESTMENTS 
LIMITED µεταβίβασε, υπό την αναβλητική αίρεση της εγκρίσεώς της 
δικαιοπραξίας από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, προς την εταιρεία WAKEROCK 
LTD 10.521.941 µετοχές της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΑΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22,00227% του κεφαλαίου, έναντι 
τιµήµατος 10.000.000 ευρώ. Γνωστοποιήθηκε επίσης στο ΕΣΡ η υπ’ αριθµ. 4462 
πράξη εξόφλησης τιµήµατος και η υπ’ αριθµ. 4588 πράξη πληρώσεως αναβλητικής 
αιρέσεως . 
 
2. Με το υπ’ αριθµ πρωτ  ΕΣΡ 7761/11.7.2008 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ 
το υπ’ αριθµ. 4431/2008 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου 
Ματσανιωτη δυνάµει του οποίου η εταιρεία XANATEC LIMITED µεταβίβασε, 
υπό την αναβλητική αίρεση της εγκρίσεώς της δικαιοπραξίας από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, προς την εταιρεία WAKEROCK LTD 11.250.000 µετοχές της 
εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ., οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 25% του κεφαλαίου, έναντι τιµήµατος 12.500.000 ευρώ. Γνωστοποιήθηκε 
επίσης στο ΕΣΡ η υπ’ αριθµ. 4460 πράξη εξόφλησης τιµήµατος και η υπ’ αριθµ. 
4589 πράξη πληρώσεως αναβλητικής αιρέσεως του ιδίου ως άνω 
συµβολαιογράφου. 
 
3. Με το υπ’ αριθµ πρωτ  ΕΣΡ 8555/5.8.2008 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το 
υπ’ αριθµ. 4485/2008 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου 
Ματσανιωτη δυνάµει του οποίου η εταιρεία ALPHA ENTERTAINMENTS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ µεταβίβασε, υπό την αναβλητική αίρεση της εγκρίσεώς της 
δικαιοπραξίας από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, προς την εταιρεία WAKEROCK 
LTD 1.710.103 µετοχές της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ., 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,57597% του κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι 
τιµήµατος 837.950,47. Γνωστοποιήθηκε επίσης στο ΕΣΡ η υπ’ αριθµ. 4462 πράξη 
εξόφλησης τιµήµατος και η υπ’ αριθµ. 4592 πράξη πληρώσεως αναβλητικής 
αιρέσεως του ιδίου ως άνω συµβολαιογράφου. 
 
4. Με το υπ’ αριθµ πρωτ  ΕΣΡ 8553/5.8.2008 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το 
υπ’ αριθµ  4.486 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Γ. Ματσανιώτη 
δυνάµει του οποίου η εταιρεία ZENITH HONOUR SA πώλησε στην εταιρεία 
WAKEROCK LTD,  υπό την αναβλητική αίρεση της εγκρίσεως των 
αγοραπωλησιών µετοχών που έγιναν δυνάµει των υπ’ αριθµούς 4430, 4431 και 
4485/2008 συµβολαίων του ιδίου συµβολαιογράφου από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, 427.040 µετοχές της ως άνω ελεγχόµενης εταιρείας οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,892977% του µετοχικού της κεφαλαίου, έναντι 
τιµήµατος 209.249,60 ευρώ. Γνωστοποιήθηκε επίσης στο ΕΣΡ η υπ’ αριθµ. 4465 
πράξη εξόφλησης τιµήµατος και η υπ’ αριθµ. 4591 πράξη πληρώσεως αναβλητικής 
αιρέσεως του ιδίου ως άνω συµβολαιογράφου. 
 
5. Με το υπ’ αριθµ πρωτ. ΕΣΡ 9122/11.09.08 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το 
υπ’ αριθµ  4.491 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Γ. Ματσανιώτη 
δυνάµει του οποίου ο ∆ηµήτριος Κοντοµηνάς πώλησε στην εταιρεία WAKEROCK 
LTD11.527.966 ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ., οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 24,10595% του 
κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι τιµήµατος 5.648.703,34 ευρώ. Γνωστοποιήθηκε 
επίσης στο ΕΣΡ η υπ’ αριθµ. 4456 πράξη εξόφλησης τιµήµατος του ιδίου ως άνω 
συµβολαιογράφου. 
 
6. Με το υπ’ αριθµ πρωτ. ΕΣΡ 9123/11.09.08 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το 
υπ’ αριθµ  4.492 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Γ. Ματσανιώτη 
δυνάµει του οποίου η εταιρεία INTERFINANCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ πώλησε στην εταιρεία WAKEROCK LTD 11.679.495 
ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ., οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 24,42281% του κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι 
τιµήµατος 5.722.952,55 ευρώ.. Γνωστοποιήθηκε επίσης στο ΕΣΡ η υπ’ αριθµ. 4459 
πράξη εξόφλησης τιµήµατος του ιδίου ως άνω συµβολαιογράφου. 
 

Σε σχέση µε τις ανωτέρω πράξεις µεταβίβασης µετοχών προς την εταιρεία 
WAKEROCK LTD η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε τις υπ’ αριθµ 415V/2008 
και 422/V/2008 αποφάσεις της µε τις οποίες επέτρεψε «κατ’ άρθρον 4β του Ν 
703/77 και 3 του Ν 3592/2007 τις γνωστοποιηθείσες την 15.7.2008 και 
συµπληρωµατικά την 14.8.2008 καθώς και την 29.9.2008 συγκεντρώσεις που 
αφορούν  η µεν πρώτη εξαγορά από τον Κοντοµηνά ∆ηµήτριο µετοχών της ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ και την απόκτηση του ελέγχου επ’ αυτής 
αµέσως ή εµµέσως και η δεύτερη την εξαγορά του 66,6% των µετοχών του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας WAKEROCK LIMITED από 
την εταιρεία RTL GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE GmbHJ.   
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Ο έλεγχος των µεταβιβάσεων ανετέθη στους ειδικούς επιστήµονες του ΕΣΡ 
Πέρσα Λαµπροπούλου και Φώτιο Αγγέλη οι οποίοι υπέβαλαν αντιστοίχως στο ΕΣΡ 
τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 38/ΕΣ/2010 και 1124/ΕΣ/23.9.2009 εκθέσεις τους. 

 
Η συζήτηση της υποθέσεως (έγκριση µεταβίβασης µετοχών) 

πραγµατοποιήθηκε την 2 Μαρτίου 2010 µετά από πρόσκληση της ελεγχόµενης 
εταιρείας (έγγραφο µε αριθµ πρωτ. 2535/22.2.2010) η οποία παρέστη δια των 
πληρεξουσίων δικηγόρων της Ηλία Πήττα και Άννας Σούρπη.  
 

Η εταιρεία υπέβαλε στο ΕΣΡ υπόµνηµα (αριθµός πρωτ. ΕΣΡ 3163/15.3.2010 ) 
καθώς και  γνωµοδότηση του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδωνος 
Φλογαϊτη. 
 
 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις : 
Ι.  Του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η 
ραδιοφωνία υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους.  
 
ΙΙ.  Του άρθρου 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. 
  
ΙΙΙ. Των άρθρων 5 παρ. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 και 14 και 6 παρ. 9 και 11 του Ν 
3592/2007 
 
2. Τα έγγραφα που υπέβαλε η ελεγχόµενη εταιρεία στο ΕΣΡ σε απάντηση των υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 312/26.2.2009 και 5223/22.5.2009  εγγράφων του ΕΣΡ. 
 
3. Τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις των ειδικών επιστηµόνων καθώς τα ζητήµατα 
που έθεσαν µε αυτές και συγκεκριµένα : α) εάν ο έλεγχος πόθεν έσχες πρέπει να 
επεκταθεί στον κ. ∆. Κοντοµηνά ο οποίος ελέγχει έµµεσα ποσοστό 31,7% του ΜΚ 
της ελεγχόµενης εταιρείας, β) εάν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων του 
άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920 (περί ανωνύµων εταιρειών) για τις χρήσεις 2006-
2007, γ)) εάν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής του άρθρου 6 παρ. 9β του Ν 3592/2007 για 
την χρήση του 2007 και δ) το γεγονός ότι η εταιρεία είχε εκδώσει το 2005 
οµολογιακά δάνεια µε οµολογιούχες δανείστριες τις εταιρείες ∆ΕΜΚΟ και 
∆ιευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων – Οικονοµοτεχνικών Μελετών – 
Τουριστικών και Εµπορικών Επιχειρήσεων ΑΕ, συµφερόντων ∆. Κοντοµηνά, 
συνολικού ύψους 20.250.000 ευρώ, το δε σύνολο των ανεξόφλητων οµολογιακών 
δανείων που κατά καιρούς (ήτοι από το έτος 2000 έως και το 2005) είχε εκδώσει η 
εταιρεία ανέρχονταν το 2007 στο ποσό των 54. 750.000 ευρώ και ενώ το 2008 τα εν 
λόγω δάνεια είχαν εξοφληθεί ολοσχερώς (πίνακας 16 της εισηγήσεως του 
οικονοµολόγου).                                                                                                                                           
 
4. Το υπόµνηµα της ελεγχόµενης εταιρείας και τη συνηµµένη σε αυτό 
γνωµοδοτήση. 
 
 

Έκρινε τα ακόλουθα: 
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Α) Το ΕΣΡ έχει κρίνει ότι το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 3592/2007 (έλεγχος πόθεν 

έσχες των µετόχων) εφαρµόζεται και προ της αδειοδοτήσεως όπως εξ άλλου 
εφαρµόζονταν και οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν 2328/1995 (απόφαση της 
17.2.2009). Ως εκ τούτου, οι δέκα µεγαλύτεροι µέτοχοι (κατά την έννοια του άρθρου 
5 παρ. 3 περ. α/ι) της ελεγχόµενης εταιρείας, εφόσον αποκτούν εισόδηµα στην 
ηµεδαπή, υπόκεινται σε έλεγχο πόθεν έσχες προκειµένου να αποδειχθεί ότι είναι 
πραγµατικοί κύριοι των οικονοµικών µέσων που διατέθηκαν για την συµµετοχή τους 
στην εταιρεία καθ’ όλη την διάρκεια της συµµετοχής τους σε αυτή. Ο έλεγχος πόθεν 
έσχες αφορά, κατά την άποψη του Συµβουλίου, το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που 
συµµετέχει άµεσα στην ελεγχόµενη εταιρεία και όχι τρίτα πρόσωπα που τυχόν την 
ελέγχουν έµµεσα, δια της συµµετοχής τους σε νοµικό πρόσωπο – µέτοχο της 
ελεγχόµενης εταιρείας, και τούτο διότι το νοµικό πρόσωπο έχει ικανότητα δικαίου 
και είναι αυτοτελώς υπέγγυο έναντι των πιστωτών του. Αντίθετη άποψη θα οδηγούσε 
σε οικονοµικό έλεγχο άλλου προσώπου από αυτό που πράγµατι κατέβαλε το τίµηµα, 
όπερ άτοπο. Εξ άλλου, και ο έλεγχος συνδροµής  τυχόν κωλυµάτων ή ασυµβίβαστων 
ιδιοτήτων αφορά τον µέτοχο και όχι τον µέτοχο του µετόχου. Σύµφωνα δε µε την 
παρ. 14 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995, η οποία εξακολουθεί να ισχύει στο µέτρο 
που δεν αντιβαίνει σε διατάξεις του Ν. 3592/2007, σε περίπτωση που ο 
νεοεισερχόµενος µέτοχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου, οφείλει να 
µεταβιβάσει τις µετοχές που αγόρασε εντός προθεσµίας τριών µηνών.  Η 
προαναφερόµενη διάταξη δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στον µέτοχο του µετόχου 
διότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη και ο περιορισµός των ατοµικών δικαιωµάτων 
πρέπει να προβλέπεται ειδικώς από το νόµο. Κατά συνέπεια, µε βάση τα 
προαναφερόµενα το ΕΣΡ κρίνει ότι δεν απαιτείται  να διενεργηθεί έλεγχος πόθεν 
έσχες στο πρόσωπο του ∆ηµητρίου Κοντοµηνά, ο οποίος ελέγχει έµµεσα ποσοστό 
31,7% του ΜΚ της ελεγχόµενης εταιρείας καίτοι έχουν υποβληθεί στο ΕΣΡ τα 
απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία. 

 

Β) Σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν 2190/1920 «Σε  περίπτωση  που  το σύνολο των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που 
προβλέπεται από το  άρθρο 42γ,  γίνει  κατώτερο  από  το  µισό  (1/2) του µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να  συγκαλέσει  τη  Γενική  
Συνέλευση, µέσα  σε  προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει 
τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου". Κατά συνέπεια, η µείωση των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρεία σε ποσοστό κάτω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου 
δεν έχει άµεσες συνέπειες γι αυτήν αλλά το ∆Σ και η ΓΣ οφείλουν να λάβουν τα 
αναγκαία µέτρα. Τέτοια µέτρα είναι  η αύξηση ή µείωση (συνήθως λογιστική) του 
ΜΚ προκειµένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων/µετοχικού κεφαλαίου 
στα νόµιµα όρια. Από στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στο ΕΣΡ προκύπτει ότι η 
εταιρεία έχει προβεί σε διαδοχικές αυξήσεις του µετοχικού της κεφαλαίου.  
∆εδοµένου ότι στην έκθεσή του ο εισηγητής - οικονοµολόγος  δεν  θέτει ζήτηµα 
εφαρµογής της ως άνω διατάξεως για τις χρήσεις 2008 και εντεύθεν συνάγεται ότι η 
ανωτέρω σχέση έχει ήδη αποκατασταθεί. Σε κάθε περίπτωση,  επισηµαίνεται ότι 
αρµόδιο όργανο για την εποπτεία της ΑΕ δεν είναι το ΕΣΡ αλλά η οικεία Νοµαρχία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν 2190/1920. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται ζήτηµα 
εφαρµογής από το ΕΣΡ των διατάξεων του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. 
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 Γ) Το ΕΣΡ έχει δεχθεί την άµεση εφαρµογή των διατάξεων του Ν 3592/2007. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις διατάξεων που δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν 
άµεσα λόγω του ότι προβλέπεται «περίοδος προσαρµογής». Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται και οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6. Χαρακτηριστικό 
των εν λόγω διατάξεων είναι ότι ο υποψήφιος (για την χορήγηση άδειας µετάδοσης 
προγράµµατος µε αναλογικό σήµα) οφείλει να προσαρµοστεί εντός του οριζόµενου 
στο νόµο ή την άδεια που θα του χορηγηθεί χρονικού διαστήµατος. Κατά συνέπεια, 
δεν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν 3592/2007, 
δεδοµένου µάλιστα ότι εάν η Πολιτεία ήθελε κάτι τέτοιο έπρεπε να ορίσει 
συγκεκριµένο χρόνο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις όφειλαν να προσαρµοστούν 
όπως  πράττει σε ανάλογες περιστάσεις και ιδίως όταν  τροποποιούνται οι διατάξεις 
που ορίζουν το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο των ανωνύµων εταιρειών. 

 

∆) Η ελεγχόµενη εταιρεία εξέδωσε το 2005 οµολογιακά δάνεια µε 
οµολογιούχες δανείστριες τις εταιρείες ∆ΕΜΚΟ και ∆ιευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων – Οικονοµοτεχνικών Μελετών – Τουριστικών και Εµπορικών 
Επιχειρήσεων ΑΕ, συµφερόντων ∆. Κοντοµηνά, συνολικού ύψους 20.250.000 ευρώ, 
το δε σύνολο των ανεξόφλητων οµολογιακών δανείων που κατά καιρούς (ήτοι από το 
έτος 2000 έως και το 2005) είχε εκδώσει η εταιρεία ανέρχονταν το 2007 στο ποσό 
των 54. 750.000 ευρώ. Τα δάνεια αυτά εξοφλήθηκαν ολοσχερώς το 2008.  

 
Σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995 (ως ίσχυε το 2005 

και µέχρι την δηµοσίευση του Ν. 3414/2005) «Η χορήγηση δανείων από τους 
µετόχους ή τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου 
αυτούς προς την εταιρεία και για ποσό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του 
µετοχικού κεφαλαίου της απαγορεύεται…. Παράβαση των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου επιφέρει ανάκληση της αδείας.» Η διάταξη τροποποιήθηκε µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν 3310/2005, ο οποίος ετέθη σε ισχύ µετά την 
δηµοσίευση του Ν 3414/2005, ως προς το ποσοστό του επιτρεπόµενου δανεισµού το 
οποίο ορίστηκε σε ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου. Από το γράµµα της 
διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 13 του Ν 2328/1995 προκύπτει ότι η απαγόρευση  
δανεισµού αφορά τους µετόχους και όχι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι µέτοχοι 
ή ελέγχονται από αυτούς. Το ΕΣΡ µε την  υπ’ αριθµ. 124/2005 απόφασή του έκρινε 
ότι «Ο δανεισµός της εταιρείας ∆ΕΜΚΟ προς την εταιρεία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ταυτίζεται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, µε απαγορευµένο 
δανεισµό του µετόχου προς την τελευταία αυτή εταιρεία (άρθρο 1 παρ. 13 του Ν 
2328/1995). Αντίθετη θέση θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση του νόµου και των 
περιορισµών που αυτός επιβάλει για τον δανεισµό των τηλεοπτικών επιχειρήσεων 
από τους µετόχους τους, αφού ο µέτοχος θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει εταιρείες 
που ελέγχει απολύτως ως «όχηµα» για τον δανεισµό της ραδιοτηλεοπτικής 
επιχείρησης σε ποσοστό άνω του επιτρεπόµενου στο νόµο.»  Κατά την κατά την 
άποψη του Συµβουλίου, οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν 
2328/1995 που αφορούν µεταξύ άλλων στον έλεγχο των µεταβιβάσεων 
εξακολουθούν να ισχύουν, στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του Ν 
3592/2005, δεδοµένου ότι δια του ελέγχου των µεταβιβάσεων ελέγχεται η τήρηση 
των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν 3592/2007 σχετικά µε τα ανώτατα όρια των 
συµµετοχών σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (ίδετε απόφαση της 26.5.2008).  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν 3592/2007 
«Επιτρέπεται η συµµετοχή και µε ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) σε 
επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης… ενός µόνον τηλεοπτικού σταθµού». Κατά 
συνέπεια, εκλείπει πλέον ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 13 του Ν 
2328/1995 µε την οποία απαγορευόταν ο δανεισµός της εταιρείας από τον µέτοχο σε 
ποσοστό άνω του 1% προκειµένου να µην υπάρχει έλεγχος της πρώτης από τον 
δεύτερο σε ποσοστό µεγαλύτερο του επιτρεποµένου από το νόµο. 

 
  Η ελεγχόµενη εταιρεία διατύπωσε τον ισχυρισµό ότι «εφόσον το Συµβούλιο 
επιλαµβάνεται του ελέγχου χρηµατοδότησης της εταιρείας κατά την τρέχουσα 
περίοδο , ήτοι µετά τη θέση σε ισχύ του Ν 3592/2007, καθίσταται συνταγµατικά 
επιβεβληµένη η εφαρµογή του Ν 3592/2007, καίτοι ο έλεγχος αφορά περιστατικά που 
έλαβαν χώρα προς της ισχύος του».  
 

Η διοικητική κύρωση έχει χαρακτηριστικά προσιδιάζοντα σε ποινή κατά την 
έννοια των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 της ΕΣ∆Α (ΣτΕ 2077/2009, ΣτΕ 
3709/2005). Ως εκ τούτου η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής του ευνοϊκότερου 
νόµου, η οποία ερείδεται στις παραπάνω διατάξεις αλλά και το άρθρο 7 παρ. 1 του 
Συντάγµατος έχει εφαρµογή και επί διοικητικών κυρώσεων (ΣτΕ 2233/2009, ΣτΕ 
886/2000, ΣτΕ 2048/2008, Απόφαση της 11.3.2008, C-420/2006).  

 
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισµός της εταιρείας περί εφαρµογής του ισχύοντος 

επιεικέστερου νόµου είναι βάσιµος.  
  

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 

Εγκρίνει τις εις το αιτιολογικό συµβάσεις µεταβίβασης µετοχών της εταιρείας  µε την 
επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ALPHA CHANNEL.  
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την  Τρίτη 11 Μαΐου 2010. 
 
 

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