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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

Αρ. Πρωτ. 103/8.1.2018 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

115500//22001177  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 29.8.2017 και 

ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε 

από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και 

τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βασίλειο Καραποστόλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, 

Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και 

Νικόλαος Κιάος. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος 

του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», 

ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «BLUE SKY»  Νομού 

Αττικής, η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7145/18.7.2012 

έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το 

από 9.4.2012 πρακτικό της ΓΣ της ως άνω εταιρείας κατά την οποία αποφασίστηκε η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 659.250,00 ευρώ, με την έκδοση 

225.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ. Για τον έλεγχο 

σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 598/24.9.2012, ο οποίος χρεώθηκε στους ειδικούς 

επιστήμονες Παναγιώτη Μαλέσιο και Πέρσα Λαμπροπούλου, οι οποίοι υπέβαλαν στο 

ΕΣΡ τις υπ’ αριθμ πρωτ. 2040/ΕΣ/14.9.2012 και 2588/ΕΣ/9.11.2012 εκθέσεις τους. 

 

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς 

να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση 

με την ελεγχόμενη πράξη. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η 

Ολομέλεια: 
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ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

Ι. Νομικό Μέρος 

 

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την 

άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. 

Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.   

2. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει μεταξύ άλλων 

μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας 

που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 

παρ. 11 του Ν 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να 

ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η 

παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση 

της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με 

τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του 

παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της 

επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε 

μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων 

εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις 

εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας 

με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της 

μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, 

γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της 

σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. 

ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή 

διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους 

εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα 

τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως 

ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων 

και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». 

Εξ άλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει: «Το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση 

που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
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αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που 

υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε 

παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». 

3. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει: (α) Ότι το ΕΣΡ εγκρίνει (ή 

όχι) τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων ή μετοχών των ελεγχόμενων επιχειρήσεων ΜΜΕ 

και όχι άλλες πράξεις (τροποποίηση του καταστατικού ή μετρατροπές της εταιρείας). 

Για την έγκριση της μεταβίβασης ελέγχει την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης 

των μετόχων καθώς και τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα που συντρέχουν στο 

πρόσωπό τους, (β) Ότι το ΕΣΡ μπορεί να ελέγχει με κάθε ευκαιρία και τους τρόπους 

χρηματοδότησης της εταιρείας και άρα τυχόν αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, 

χωρίς ωστόσο να «εγκρίνει ή να απορρίπτει» αυτές. Η ερμηνεία αυτή συνάδει με την 

λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών όπως αυτή προσδιορίζεται στον καταστατικό 

περί ανωνύμων εταιρειών νόμο (Ν 2190/1920 ως ισχύει), δεδομένου μάλιστα ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 47 αυτού σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 

μειωθούν σε ποσό κάτω από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία οφείλει 

είτε να λυθεί είτε να λάβει άλλα μέτρα όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων 

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.». Είναι προφανές άρα ότι το ΕΣΡ δεν θα 

μπορούσε να μην εγκρίνει την γνωστοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

 

ΙΙ Πραγματικό  Μέρος 

 

Γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το από 9.4.2012 πρακτικό της ΓΣ της ως άνω εταιρείας 

κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 

659.250,00 ευρώ με την έκδοση 225.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 

2,93 ευρώ. Η αύξηση συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί εν μέρει με κεφαλαιοποίηση 

των κατατεθειμένων στο λογαριασμό της εταιρείας ποσών που προορίζονται για 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 423.000,00 και τα οποία είχαν 

κατατεθεί από τη μη μέτοχο εταιρεία  ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS AE πριν τη 

λήψη της προαναφερόμενης αποφάσεως της ΓΣ και ως προς το υπόλοιπο ύψους 
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236.250,00 με καταβολή μετρητών μέχρι την 31.7.2012 από την ίδια εταιρεία. Με το 

με αριθμό πρωτ. 71245/18.7.2012 υπεβλήθη το από 11.7.2012 πρακτικό του ΔΣ της 

ελεγχόμενης εταιρείας σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού 

της αυξήσεως από την εταιρεία ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS AE. 

 

Η νέα μέτοχος συνεστήθη την 9.12.2011 σύμφωνα με την βεβαίωση του 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Στασινόπουλου -  Υπηρεσία μιας Στάσης - με 

ημερομηνία 12.12.2011 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 118722001000 και αριθμό 

φορολογικού μητρώου 800369131 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών). Το καταστατικό της 

εταιρείας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ και ΓΕΜΗ με αριθμό 

13030/12.12.2012. Μοναδικός μέτοχος αυτής είναι σύμφωνα με την ίδια βεβαίωση ο 

Ηρακλής Νικηφόρου Κισσανδράκης. Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Σικελιανού 16.  

 

Η νέα μέτοχος έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει 

εκχωρήσει δικαιώματα ψήφου στη ΓΣ της ελεγχόμενης εταιρίας και ότι δεν έχει 

υπογράψει οιαδήποτε πράξη σε σχέση με τις μετοχές της ελεγχόμενης εταιρείας που 

κατέχει και ιδίως συμβάσεις ενεχυρίασης, προσύμφωνα πωλήσεως, διαχειριστικά 

πληρεξούσια και άλλες. Επίσης έχει υποβάλει δήλωση ότι δεν έχει δανειοδοτήσει την 

εταιρεία ούτε έχει καταθέσει κεφάλαια στο ταμείο της προοριζόμενα για μελλοντική 

αύξηση του ΜΚ. Επίσης ότι δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία ΜΜΕ ούτε άλλη 

εταιρεία εν γένει. 

 

 

ΙΙΙ Υπαγωγή  

 

Κατά την κρίση της Ολομέλειας η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πληροί τις 

προϋποθέσεις του νόμου και δεν εγείρει ζητήματα σε σχέση με την προέλευση των 

μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας. 
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Για τους λόγους αυτούς 

 

Το ΕΣΡ έκρινε ομόφωνα ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», 

ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «BLUE SKY»  Νομού 

Αττικής, κατά το ποσό των 659.250,00 ευρώ με την έκδοση 225.000 ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι 

δεν προκύπτουν ζητήματα προς περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση με αυτήν.   

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29η Αυγούστου 2017 και δημοσιεύτηκε την 24η  

Απριλίου 2018. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                     H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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