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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Μαρτίου 2005 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 11.5.2004 
αίτηση της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού STAR FM 97,1 Νοµού 
Θεσσαλονίκης προς έγκριση µεταβιβάσεως µετοχών αυτής.  
 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2005. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 

και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. 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 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, κατά το οποίο θεωρούνται ως νοµίµως 
λειτουργούντες οι ραδιοφωνικοί σταθµοί που λειτουργούσαν νοµίµως κατά την 
1.11.1999. 

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε µεταβίβαση 
επιχείρησης ή µετοχών ή µεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού 
σταθµού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 2,5% του κεφαλαίου γνωστοποιείται στο ΕΣΡ 
µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής συµβάσεως, που πρέπει να έχει επιβληθεί το 
συµβολαιογραφικό τύπο. Το ΕΣΡ ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους 
ενδιαφεροµένους, προβαίνει στον έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης και εγκρίνει τη 
µεταβίβαση, άλλως την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
σταθµού. 
 

Αιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού STAR FM 97,1 Νοµού Θεσσαλονίκης και των αγοραστών 
των µετοχών αυτού, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με το υπ΄ αριθ. 20445/15.3.2004 
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συµβολαίου της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κλεοπάτρας Καρυπίδου – 
Χειµωνίδου, η Αφροδίτη Τοµπακίδου και ο Βασίλειος Τουρώνης απέκτησαν λόγω 
αγοράς από την Ελένη Τουρώνη 200 και 19.800 µετοχές ήτοι το 1% και το 99% 
αντιστοίχως των µετοχών της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδιοκτήτριας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθµού. Η 
αγορά από την Αφροδίτη Τοµπακίδου των ως άνω µετοχών ως κατωτέρου του 2,5% 
δεν χρήζει εγκρίσεως. Αντιθέτως  η αγορά από τον Βασίλειο Τουρώνη ως 
υπερβαίνουσα το ως άνω ποσοστό χρήζει εγκρίσεως.  Ο εν λόγω αγοραστής κατέβαλε 
για τις ως άνω µετοχές το ποσό των 610.548 ευρώ, το οποίο, όπως προκύπτει εκ των 
από 3.12.2004 και 5.1.2005 εκθέσεων της νοµικού και του οικονοµολόγου που 
υπηρετούν στο ΕΣΡ, δεν καλύπτεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.  Ενόψει 
τούτων κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόµου ενδείκνυται η µη έγκριση της 
µεταβιβάσεως των εν λόγω µετοχών και η ανάκληση της υπ’ αριθ. 11/15.2.2005       
βεβαιώσεως του ΕΣΡ περί νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού. 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση εγκρίσεως της αγοράς από τον Βασίλειο Τουρώνη των εις το 
αιτιολογικό µετοχών της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού STAR FM 
97,1  Νοµού Θεσσαλονίκης. 
Ανακαλεί την υπ’ αριθ.  11/15.2.2005   βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του ως άνω 
ραδιοφωνικού σταθµού. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Μαρτίου 2005. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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