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Σήμερα ημέρα Δευτέρα  7η Απριλίου  2014 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  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 26.3.2014 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΝΟΤΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΓ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  ΝΕΤ  TV Νομού  Μεσσηνίας, κατά  της  638/4.12.2012 
αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2014.

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, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΓ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΝΕΤ  TV Νομού  Μεσσηνίας και  το  υποβληθέν 
υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Δια της υπ΄ αριθμ. 333/2008 αποφάσεως του 
Ε.Σ.Ρ.  δεν  εγκρίθηκε  η  δια  του  υπ’  αριθμ.  10868/14.1.2004  συμβολαίου  της 
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συμβολαιογράφου  Καλαμάτας  Ελένης  Χαρίτση  Τσαπραλή  μεταβίβαση  43.026 
μετοχών της  ως άνω εταιρείας  στον Σταύρο Πίκουλα και  υποχρεώθηκε αυτός  να 
μεταβιβάσει τις εν λόγω μετοχές σε τρίτους. Εξάλλου δια της υπ΄ αριθμ. 587/2010 
αποφάσεως  του  Ε.Σ.Ρ.  δεν  εγκρίθηκε  η  δια  του  υπ’  αριθμ.  14.165/4.4.2008 
συμβολαίου της αυτής συμβολαιογράφου γενομένη δια της αυξήσεως του μετοχικού 
κεφαλαίου  περιέλευση  103.022  μετοχών  της  αυτής  εταιρείας  στον  Βασίλειο 
Κοντόπουλο.  Εν  όψει  της  μη  συμμορφώσεως  των  ως  άνω δύο  μετόχων  προς  το 
διατακτικό των προαναφερθεισών αποφάσεων, το ΕΣΡ δια της υπ΄ αριθμ. 638/2012 
αποφάσεώς  του  επέβαλε  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  τη  διοικητική  κύρωση  της 
οριστικής διακοπής της λειτουργίας του. Ο πρώτος των μετόχων εξακολούθησε μη 
συμμορφούμενος προς την υπ’ αριθμ. 333/2008 απόφαση του ΕΣΡ και η ιδιοκτήτρια 
του τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία, όπως προκύπτει εκ της από 13.1.2014 εξωδίκου 
δηλώσεώς της η οποία επιδόθηκε στον εν λόγω μέτοχο, συνταγείσης της υπ’ αριθμ. 
8319β/17.1.2014 εκθέσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Καλαμών 
Βασιλικής  Κωνσταντοπούλου,  έλαβε κατ΄  αυτού τα από το άρθρο 1 παρ.  14 του 
Νόμου 2328/1995 προβλεπόμενα μέτρα, συνιστάμενα στον αποκλεισμό του μετόχου 
από  της  γενικής  συνελεύσεως  των  μετόχων  της  εταιρείας  και  της  αποδόσεως 
μερίσματος επί των μετοχών. Εκ τούτων προκύπτει ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται δια 
τη μη συμμόρφωση του μετόχου προς την προαναφερθείσα απόφαση του ΕΣΡ. Όπως 
προκύπτει  εκ  του  υπ’  αριθμ.  3662/5.7.2013  συμβολαίου  της  συμβολαιογράφου 
Αθηνών Σοφίας Φουρουτζόγλου,  ο δεύτερος των μετόχων μεταβίβασε τις  ως άνω 
μετοχές  στον Δημήτριο Δουγιόγλου και  εντεύθεν  έχει  συμμορφωθεί  προς την υπ’ 
αριθμ.  587/2010  απόφαση  του  ΕΣΡ.  Επομένως  έχουν  εκλείψει  οι  λόγοι  για  τους 
οποίους έχει επιβληθεί η προαναφερθείσα διοικητική κύρωση κατά της εταιρείας και 
η  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας,  κατά  το  αίτημά  προς  ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ. 
638/2012 αποφάσεώς του ΕΣΡ, είναι νόμιμη. Πρόδηλον είναι ότι δεν συντρέχει λόγος 
ανακλήσεως  της  υπ’  αριθμ.  587/2010  αποφάσεως  του  ΕΣΡ  προς  την  οποία 
συμμορφώθηκε ήδη ο εις αυτήν αναφερόμενος μέτοχος της εταιρείας. Εξάλλου δε 
συντρέχει λόγος ανακλήσεως της υπ΄ αριθμ. 33/2014 αποφάσεώς του ΕΣΡ, με την 
οποία απορρίφθηκε προηγουμένη αίτηση θεραπείας της εταιρείας κατά της 333/2008 
αποφάσεως του  ΕΣΡ ως  αβάσιμη.  Επομένως  η δευτέρα  των υπό κρίση αιτήσεων 
θεραπείας, κατά τα αντίστοιχα αιτήματά της, πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1)  Δέχεται  εν  μέρει  την  αίτηση  θεραπείας  της εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΓ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό τίτλο ΝΕΤ TV Νομού Μεσσηνίας. 

2) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 638/4.12.2012 απόφαση του ΕΣΡ

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  7η Απριλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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