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Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα  17  Σεπτεμβρίου  2012  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  Τσουράκης  και  
Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απουσίασε το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

2. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε  με  την  έγκριση 
μεταβίβασης  εταιρικών  μεριδίων  των  επιχειρήσεων  των  ραδιοφωνικών 
σταθμών με τους διακριτικούς τίτλους «ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ» και «ΡΑΔΙΟ 
ΡΟΔΟΠΗ» Νομού Ροδόπης.

3. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε τη 17η Ιουλίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. 

ΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 11 εδαφ. β και γ του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά το άρθρο 12, 
παρ. 12 του Ν.3310/2005, κατά το οποίο κάθε μεταβίβαση επιχείρησης ραδιοφωνικού 
σταθμού, καθώς και μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού 
σταθμού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 1% του κεφαλαίου της, γνωστοποιείται στο 
Ε.Σ.Ρ το οποίο εγκρίνει τη μεταβίβαση ή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας αυτού.

ΙΙΙ. Το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/ 1999, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες.

Αιτιολογικό

Κατά  το  άρθρο  5,  παρ.6,  στοιχείο  γ  του  νόμου  3592/2007,  «μέχρι  τη  χορήγηση 
αδειών ραδιοφωνίας αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις 
μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής και 
αναλόγως  του  πληθυσμού της  περιοχής  έως  έναν  στους  υπόλοιπους  νομούς».  Εν 
προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου των 
ραδιοφωνικών  σταθμών,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Πρόκειται  περί  δύο  νομίμως 
λειτουργούντων μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Νομού Ροδόπης και κατά 
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την προαναφερθείσα διάταξη του νόμου, συγχωρείται η συμμετοχή εταίρου μόνο σε 
έναν εξ αυτών. Παρά ταύτα, δια των από 20.4.2012 δύο ιδιωτικών συμφωνητικών 
τροποποιήθηκαν  τα  καταστατικά  των  εταιριών  με  την  επωνυμία  «ΜΑΛΟΥΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και  «ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  οι 
οποίες είναι φορείς των ως άνω ραδιοφωνικών σταθμών, αντιστοίχως. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις του καταστατικού έγιναν κατά τη νόμιμη διαδικασία και δια αυτών οι 
Γεώργιος  Μαλούσης  και  Αικατερίνη  Κυριακοπούλου,  μέτοχοι  των  δύο  εταιριών 
αντιστοίχως,  μεταβίβασαν  98  μετοχές  και  μία  μετοχή  αντιστοίχως  στο  Δημήτριο 
Μαλούση. Μάλιστα, η μεταβίβαση των ως άνω μετοχών του ραδιοφωνικού σταθμού 
με το διακριτικό τίτλο  «ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ»  προς το Δημήτριο Μαλούση έχει 
περιβληθεί μετά ταύτα τον τύπο  του συμβολαιογραφικού εγγράφου, συνταγείσης από 
τη συμβολαιογράφο Κομοτηνής Ολυμπία Δανιηλίδου της υπ’ αριθμ. 8078/24.8.2012 
πράξεως.  Όμως,  η  συμμετοχή  του  Δημητρίου  Μαλούση  σε  δύο  περιφερειακούς 
ραδιοφωνικούς  σταθμούς  μη  ενημερωτικούς  δεν  συγχωρείται  από  την 
προαναφερθείσα διάταξη του νόμου. Επομένως, πρέπει να μην εγκριθεί η μεταβίβαση 
μετοχών των επιχειρήσεων των δύο ραδιοφωνικών σταθμών στο Δημήτριο Μαλούση 
και να υποχρεωθεί, κατά το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν. 2328/1995, σε μεταβίβαση των 
μετοχών του σε τρίτους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  υπό  κρίση  αίτηση  προς  έγκριση  των  μεταβιβάσεων  εταιρικών 
μεριδίων  α)  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ 
Ο.Ε.»,  φορέα της  επιχείρησης του  ραδιοφωνικού  σταθμού με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΡΑΔΙΟ  ΞΥΛΑΓΑΝΗ»  Νομού  Ροδόπης,  από  το  Γεώργιο  Μαλούση  προς  το 
Δημήτριο  Μαλούση  και  β)  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΜΑΛΟΥΣΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο  «ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ»  Νομού  Ροδόπης  από  την  Αικατερίνη  Κυριακοπούλου 
προς το Δημήτριο Μαλούση.

Υποχρεώνει το Δημήτριο Μαλούση να μεταβιβάσει σε τρίτους τις μετοχές του εντός 
3 μηνών. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2012 και καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 10η Οκτωβρίου 2012.

Η Ορθή Επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 21η Νοεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ     
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