
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 83/6.2.2012Αριθ. 83/6.2.2012

     Σήμερα,  ημέρα Δευτέρα  6  Φεβρουαρίου  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, Κωνσταντίνος  
Αποστολάς και Γεώργιος Στεφανάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ανάκληση της 
υπ’ αριθμ. 523/12.12.2011 απόφασής του και την έγκριση μεταβιβάσεως του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΡΥΘΜΟΣ» (πρώην 
«ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ») Νομού Δράμας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 31η Ιανουαρίου 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

Εκ των στοιχείων του φακέλου και του υποβληθέντος υπομνήματος προκύπτει ότι: 
Με  την  υπ’  αριθ.  523/12.12.2011  απόφαση  του  Εθνικού  Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης έγιναν δεκτά τα εξής: «Ο ραδιοφωνικός σταθμός με το διακριτικό 
τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΡΥΘΜΟΣ» (πρώην «ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ»)   Νομού Δράμας λειτουργεί 
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νομίμως,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  20160//E1/2000  βεβαίωση  περί  νομίμου 
λειτουργίας  του  Υπουργείου  Τύπου  και  Μ.Μ.Ε.  και   ανήκει  στον  Εμμανουηλίδη 
Δημήτριο.  Με την  υπό κρίση αίτηση διώκεται  η  έγκριση της   δια  του υπ’  αριθ. 
1716/16.5.2011  συμβολαίου  του  συμβολαιογράφου  Δράμας  Αναστασίου  Ιωάννου 
Καραπαναγιωτίδη  γενομένης  συμβάσεως μεταβιβάσεως  της  ως άνω ραδιοφωνικής 
επιχείρησης από τον Εμμανουηλίδη Δημήτριο προς τον Χμεϊντάν Μάριο αντί  του 
ποσού των 3.000 ευρώ. Όμως, μέχρι σήμερα, ο αγοραστής  δεν έχει υποβάλει όλα τα 
στοιχεία που ζητήθηκαν με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4406/23.5.2011 επιστολή του Ε.Σ.Ρ. 
Εντεύθεν είναι ανέφικτος  ο προβλεπόμενος από το άρθρο 6 παρ. 11 του ν. 2328/1995 
έλεγχος της προελεύσεως των οικονομικών μέσων που διετέθησαν για την αγορά της 
επιχείρησης και η τυχόν συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και κωλυμάτων.» Με 
αυτό το αιτιολογικό απορρίφθηκε  η υπ’ αριθ.  4406/23.5.2011 αίτηση προς έγκριση 
της συμβάσεως μεταβίβασης και υποχρεώθηκε ο αγοραστής κατά το άρθρο 1 παρ. 14 
του Ν. 2328/1995, να μεταβιβάσει το ραδιοφωνικό σταθμό σε τρίτα πρόσωπα εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών. Η επίμαχη σύμβαση δεν εγκρίθηκε διότι εκ της 
διατυπώσεως  της  με  αριθμ.  πρωτ.  2227/ΕΣ/21.9.2011  εκθέσεως  του  εις  το  ΕΣΡ 
υπηρετούντος  νομικού προέκυψε ότι  δεν είχε  υποβληθεί  η  προσήκουσα υπεύθυνη 
δήλωση περί συμμετοχής του αγοραστού σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήδη με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 201/ΕΣ/27.1.2012 έκθεση του αυτού εισηγητού, αποσαφηνίζεται 
ότι  έχει  υποβληθεί  η  προσήκουσα  υπεύθυνη  δήλωση.  Ενόψει  τούτων,  πρέπει 
αυτεπαγγέλτως να ανακληθεί  η προηγούμενη απόφαση και  να εγκριθεί  η επίμαχη 
σύμβαση.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Ανακαλεί την υπ’αριθμ. 523/12.12.2011 απόφασή του.
2. Εγκρίνει την δια του υπ’ αριθ. 1716/16.5.2011 συμβολαίου του συμβολαιογράφου 
Δράμας  Αναστασίου  Ιωάννου  Καραπαναγιωτίδη  γενομένη  μεταβίβαση  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΡΥΘΜΟΣ»  (πρώην 
«ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ»)    Νομού  Δράμας  από  τον  Εμμανουηλίδη  Δημήτριο  προς  τον 
Χμεϊντάν Μάριο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε κατά την 6η Φεβρουαρίου 2012 και καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 23η Φεβρουαρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

         

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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