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ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
61/201861/2018

Η Ολομέλεια  του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,  ύστερα από πρόσκληση

του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την Δευτέρα 30.4.2018 και ώρα

12:00 προκειμένου να συζητήσει επί του κατωτέρω θέματος. Συγκροτήθηκε από τους:

Αθανάσιο Κουτρομάνο,  πρόεδρο,  Ξενοφώντα  Μορώνη,  αντιπρόεδρο,  και  τα  μέλη

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου,

Γεώργιο Σαρειδάκη, Γιώργο Πλειό και Δήμητρα Παπαδοπούλου. Χρέη γραμματέως

εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η σύνταξη του προσωρινού καταλόγου δικαιούχων

για  τη  χορήγηση  άδειας  παρόχου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής

ελεύθερης  λήψης  εθνικής  εμβέλειας  ενημερωτικού  προγράμματος  γενικού

περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4339/2015 και το Στοιχείο 5.2.1 της

Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.

Εκλήθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους όλοι οι Ειδικοί Επιστήμονες- Εισηγητές

(νομικοί και οικονομολόγοι).

Ακολούθησε  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων  μέχρι  την  20.30  ώρα,  οπότε  η

συνεδρίαση διεκόπη για την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 09.30.

Την 2 Μαΐου 2018 και ώρα 09.30 η Ολομέλεια συνέχισε την διακοπείσα συνεδρίαση.

Παρέστησαν όλα τα ως άνω μέλη του Συμβουλίου και η αυτή ως άνω Γραμματέας.

Προσήλθαν επίσης όλοι οι Εισηγητές και συνεχίσθηκε η συζήτηση μέχρι την 14.00

ώρα, οπότε οι μεν Εισηγητές αποχώρησαν, η δε Ολομέλεια διέκοψε την συνεδρίαση

και όρισε για διάσκεψη την 19.00 ώρα της αυτής ημέρας.
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Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη την 19.00 της 2 Μαΐου 2018, προκειμένου να

διασκεφθεί επί της ανωτέρου υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω μέλη.

Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η αυτή υπάλληλος του ΕΣΡ.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε το έγγραφο που απέστειλε η δικηγόρος Χαρίκλεια Γέραλη την

2 Μαΐου 2018, σχετικά με την έκτη υποψήφια εταιρεία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Α.Ε.

Η Ολομέλεια στη συνέχεια συσκέφτηκε και ύστερα από συζήτηση. 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση

υπάγονται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους.  O  έλεγχος  και  η  επιβολή  των

διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει.

O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της

προηγούμενης  άδειας,  έχει  ως  σκοπό την  αντικειμενική  και  με  ίσους  όρους

μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της

τέχνης,  την  εξασφάλιση  της  ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που

επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η

πολιτιστική  ανάπτυξη  της  Χώρας,  καθώς  και  το  σεβασμό  της  αξίας  του

ανθρώπου  και  την  προστασία  της  παιδικής  ηλικίας  και  της  νεότητας».  Η

σχετική  με  τη  χορήγηση  των  εν  λόγω  αδειών  αρμοδιότητα  του  ΕΣΡ

περιλαμβάνει και όλη τη διαδικασία η οποία θα καταλήξει στη χορήγηση της

άδειας.  Επομένως,  σε  περίπτωση  επιλογής  του  συστήματος  της  κατόπιν

διαγωνισμού χορηγήσεως των αδειών, καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια

αποκλειστικώς από το ΕΣΡ της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας (βλ. ΣτΕ

ΟΛ  95/2016  σκέψη  19).  Δυνάμει  της  ως  άνω  συνταγματικής  επιταγής

εκδόθηκε ο Ν. 4339/2015, στα άρθρα 1 έως και 15 του οποίου προβλέπεται η

διαδικασία  αδειοδότησης  από το  ΕΣΡ των παρόχων  περιεχομένου  επίγειας
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ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής  ελεύθερης  λήψης.  Στη  βάση  της

παραπάνω νομοθετικής  εξουσιοδότησης  εκδόθηκε  ακολούθως  η με  αριθμό

1/2017  Προκήρυξη  του  ΕΣΡ,  που  θέτει  αναλυτικά  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις  χορήγησης  επτά  (7)  αδειών  παρόχων  επίγειας  ψηφιακής

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού

προγράμματος γενικού περιεχομένου.

2. Εξάλλου,  κατά  το  άρθρο  14  παρ.  9  του  Συντάγματος:  «Το  ιδιοκτησιακό

καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων

ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει

τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση

της  διαφάνειας  και  της  πολυφωνίας  στην  ενημέρωση.  Απαγορεύεται  η

συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης

μορφής.  Απαγορεύεται  ειδικότερα  η  συγκέντρωση  περισσότερων  του  ενός

ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης  της  αυτής  μορφής,  όπως νόμος  ορίζει.  Η

ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού

στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα

του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους

επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του

ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή

υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε

είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα

άτομα ή εταιρείες.  Νόμος ορίζει  τις  ειδικότερες ρυθμίσεις,  τις  κυρώσεις που

μπορεί  να  φθάνουν  μέχρι  την  ανάκληση  της  άδειας  ραδιοφωνικού  ή

τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της

σχετικής  σύμβασης,  καθώς  και  τους  τρόπους  ελέγχου  και  τις  εγγυήσεις

αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων». Κατά τον Ν.

4339/2015,  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει:  «Η  αδειοδότηση  των

παρόχων  περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής

ελεύθερης  λήψης  γίνεται  κατόπιν  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  η  οποία

διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ.,

το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη» (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α και β). «Ως

ελάχιστο καταβεβλημένο  μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση

άδειας  εθνικής  εμβέλειας   ορίζεται:  α)  το  ποσό  των  οκτώ  εκατομμυρίων
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(8.000.000)   ευρώ  για  την  χορήγηση  άδειας  παρόχου  περιεχομένου

ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου…» (άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α).

«Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου

καταβεβλημένου  κεφαλαίου  ανά  κατηγορία  άδειας»  (άρθρο  4  παρ.  2).  «Οι

υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν τα κατά

τον νόμο έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε

μετρητά  και  ειδικότερα  το  ειδικό  πρακτικό  του  διοικητικού  συμβουλίου  της

εταιρείας,  οικονομικές  καταστάσεις  της  τελευταίας  εταιρικής  χρήσης,

συνοδευόμενες  από  έκθεση  ορκωτού  λογιστή  ή  πιο  πρόσφατα  οικονομικά

στοιχεία της εταιρείας που πιστοποιούν την οικονομική κατάστασή της, καθώς

και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ .»

(άρθρο 4  παρ.4)  «  Οι  μετοχές  των  ανωνύμων εταιρειών   που  υποβάλλουν

αίτηση … για χορήγηση άδειας … είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.  Η ίδια

υποχρέωση επιβάλλεται και στις ανώνυμες εταιρείες μετόχους των υποψηφίων,

καθώς και στις ανώνυμες εταιρείες μετόχους αυτών διαδοχικώς μέχρι φυσικού

προσώπου.  Σε  τελικό  βαθμό,  οι  μετοχές  των  μετόχων  εταιρειών  των

υποψηφίων καταλήγουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα» (άρθρο 5 παρ. 1)

«Η  υποψήφια  εταιρεία  υποχρεούται  να  προσκομίσει  στο  Ε.Σ.Ρ.  υπεύθυνη

δήλωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  της  στην  οποία  θα  αναφέρονται  οι

πραγματικοί μέτοχοι της εταιρείας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, που

κατέχουν  ή  ελέγχουν  τουλάχιστον  ένα  τοις  εκατό  (1%)  των  μετοχών  ή

δικαιωμάτων ψήφου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του

Ν.  3691/2008  (Α΄166).  Για  τον  έλεγχο  εκπλήρωσης  της  υποχρέωσης  αυτής

τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας» (άρθρο 5 παρ. 3). «Ο

υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει  το ένα τοις εκατό (1%) του

συνολικού  μετοχικού  κεφαλαίου  ή  των  δικαιωμάτων  ψήφου  στη  γενική

συνέλευση  του  υποψηφίου,  υπόκεινται  σε  έλεγχο  για  τη  διαφάνεια  του

ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  των  επιχειρήσεων  Μ.Μ.Ε.  που  λειτουργούν  στην

ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3592/2007 τηρουμένων

των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την

ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να

είναι  πραγματικοί  δικαιούχοι  των  οικονομικών  μέσων  που  διέθεσαν  για  τη
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συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων

και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς

οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή

τους  στο  κεφάλαιο  του  υποψηφίου  δεν  επιτρέπεται  να  αποτελούν  προϊόν

εγκληματικής  δραστηριότητας,  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου  1,  που

διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με

τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3414/2005 (Α' 279)» (άρθρο 6 παρ.

3).

Από  τον  συνδυασμό  και  την  λογική  ερμηνεία  των  διατάξεων  αυτών  σαφώς

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Α) Για να θεωρηθεί συντρέχουσα η προαναφερθείσα έννοια της «διαφάνειας»,

κατά  την  εξέταση  αίτησης  για  χορήγηση  αδείας  παρόχου  τηλεοπτικής

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, είναι νομικώς απαραίτητο:

o α)  Να  καθίστανται  γνωστά  στην  αρμόδια  κρατική  αρχή  (ήτοι  στο

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) τα φυσικά πρόσωπα και δη τα

πραγματικά (και όχι παρένθετα) φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν την

αιτούσα,  ήτοι  δύνανται  να  λαμβάνουν  τις  ουσιώδεις  αποφάσεις  για

λογαριασμό  του  φορέως  (ανώνυμης  εταιρείας)  που  πρόκειται  να

λειτουργήσει τον σταθμό.  

o β)  Στα  πρόσωπα  αυτά  να  μην  συντρέχει  περίπτωση  κωλύματος  ή

ασυμβιβάστου  για  την  συμμετοχή  τους  στην  συγκεκριμένη

δραστηριότητα. Επιπλέον, με βάση την γραμματική διατύπωση και την

λογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4339/2015

και  το  σύνολο  της  νομοθεσίας  στην  οποία  η  διάταξη  αυτή  είναι

ενταγμένη,  θεωρείται  νομικώς υποχρεωτικός ο έλεγχος της ποινικής

κατάστασης  όλων  των  φυσικών  προσώπων  που  ελέγχουν  άμεσα  ή

έμμεσα μέρος του κεφαλαίου καθεμιάς από τις αιτούσες εταιρείες. 

o γ)  Να  καθίστανται  επίσης  γνωστά  στην  Αρχή  τα  πρόσωπα  που

κατέχουν  ή ελέγχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών  ή δικαιωμάτων

ψήφου της αιτούσης την άδεια εταιρείας. 

o δ) Η «καθαρή θέση» (τα ίδια κεφάλαια) της αιτούσης εταιρείας: 1) είτε

να  προκύπτει  ως  αποτέλεσμα  σύννομης  επιχειρηματικής  δράσης,

ηλεγμένο  (το  αποτέλεσμα)  από  αρμόδια  κρατική  υπηρεσία  ή  από
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αξιόπιστο –κατά την κρίση του ΕΣΡ – φορέα,  2) είτε  να έχει  ήδη

ελεγχθεί  από το  ίδιο  το  ΕΣΡ ή  να  είναι  ελέγξιμο  από  αυτό  άμεσα

(πρωτογενώς)  με  βάση  προσκομιζόμενα  έγγραφα  στοιχεία,  3)  είτε

γενικότερα  να  αποδεικνύεται  εγγράφως  από  έννομες  σχέσεις,

ηλεγμένες  ή ελέγξιμες,  κατά τα εκτεθέντα,  όπως είναι  το δάνειο,  η

δωρεά, η κληρονομία, το ασφάλισμα, η απόδοση κεφαλαίου κλπ. 

ε)  Ειδικότερα,  με  βάση  το  άρθρο  6  παρ.  3  του  Ν.4339/2015  σε

συνδυασμό προς το άρθρο 9 του Ν. 3310/2005 – και με δεδομένο ότι

για κάθε αιτούσα εταιρεία το ΕΣΡ έχει νομική υποχρέωση να ελέγξει

την προέλευση των οικονομικών μέσων που συγκροτούν τα κεφάλαια

της  εταιρείας  στον  σκοπητέο  χρόνο  –  στην  περίπτωση  που  τα

οικονομικά  αυτά  μέσα  προέρχονται  από  δάνειο  συναφθέν  όχι  με

«αναγνωρισμένο  χρηματοπιστωτικό  οργανισμό»  ή  με  εταιρεία  που

ανήκει στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο με την αιτούσα, αλλά με άλλο

πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος της

προέλευσης  του σχετικού  κεφαλαίου  για τους  οριζόμενους  από τον

νόμο σκοπούς. 

 Β)  Ο  αμιγώς  οικονομικός  έλεγχος  είναι  απαραίτητο  (και  επαρκές)  να

διεξαχθεί στην ίδια την αιτούμενη την άδεια εταιρεία, εάν δε κριθεί αναγκαίο

μπορεί  να συνεχισθεί στον μέτοχο αυτής και στον μέτοχο του μετόχου και

περαιτέρω, μέχρι να διαπιστωθεί (και με σκοπό να διαπιστωθεί) η προέλευση

των οικονομικών μέσων που συγκροτούν τα κεφάλαια της αιτούσης. Και εάν

μεν  προκύπτει  –κατά  την  κρίση  της  Ολομέλειας  του  ΕΣΡ  –  η  έννομη

προέλευση των οικονομικών αυτών μέσων η αίτηση εξετάζεται περαιτέρω, σε

αρνητική δε περίπτωση η αίτηση (πρέπει να) απορρίπτεται.

3. Περαιτέρω,  με  βάση  την  νομοθεσία  που  διέπει  την  επαγγελματική

δραστηριότητα  των  ορκωτών  ελεγκτών  λογιστών  και  των  ελεγκτικών

εταιρειών και ιδίως με τον Ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων

και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία

επί του ελεγκτικού έργου και  λοιπές διατάξεις» προβλέπεται  υποχρεωτικός

έλεγχος  των  ετήσιων  και  των  ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών

καταστάσεων και άσκηση δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου των

ως  άνω  φορέων.  Δεδομένου  αυτού,  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως  καταρχήν
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αποδεκτό  το  οικονομικό  αποτέλεσμα  που  βεβαιώνεται  για  κάθε  αιτούσα

εταιρεία από ορκωτό ελεγκτή με χρόνο αναφοράς την 31η Οκτωβρίου 2017 ή

μεταγενέστερο  της  ημερομηνίας  αυτής  χρόνο  (βλ.  Σημείο  Ε.1.2.10  της

Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ και Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 7 Δεκεμβρίου

2017).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την με αριθμό 1/2017 Προκήρυξη του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β 4123) προκηρύχθηκαν επτά

(7) άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

εθνικής  εμβέλειας  ενημερωτικού  προγράμματος  γενικού  περιεχομένου,  με

καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 11.01.2018.

Από  τη  δημοσίευση  της  Προκήρυξης  μέχρι  την  εκπνοή  της  σχετικής  προθεσμίας

υπεβλήθησαν  από  ενδιαφερόμενους  φορείς  εβδομήντα  δύο  (72)  διευκρινιστικά

ερωτήματα, οι δε απαντήσεις της Ολομέλειας αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΣΡ

(https://www.esr.gr/wp-content/uploads/esr_ref_tv.pdf). 

Με  βάση  την  Προκήρυξη  1/2017  ΕΣΡ  υπεβλήθησαν  συνολικά  έξι  (6)  αιτήσεις

υποψηφίων παρόχων περιεχομένου, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στον ακόλουθο

πίνακα:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜ/ΝΙΑ
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

156 (ΕΓΓΡΑΦΩΣ)

157 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

09.01.2018

2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 194 (ΕΓΓΡΑΦΩΣ)

195 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) 

11.01.2018

3 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 196 (ΕΓΓΡΑΦΩΣ)

197 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

11.01.2018

4 ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 199 (ΕΓΓΡΑΦΩΣ)

200 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

11.01.2018

5 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 203 (ΕΓΓΡΑΦΩΣ) 11.01.2018
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204 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
6 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. 201 (ΕΓΓΡΑΦΩΣ)

202 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

11.01.2018

 

Όλες  οι  αιτήσεις  κατετέθησαν  παραδεκτώς  και  εμπροθέσμως,  συνοδευόμενες  από

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ύψους 3.500.000 Ευρώ και παράβολο συμμετοχής

ύψους  30.000  Ευρώ.  Από  την  υποψήφια  εταιρεία  με  την  επωνυμία

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ κατετέθη επιπλέον και εγγυητική επιστολή του άρθρου 4

παρ. 3 του Ν. 4339/2015 ύψους 4.370.000 Ευρώ. Η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών

αυτών επιστολών ελέγχθηκε με σχετική αλληλογραφία με τα τραπεζικά ιδρύματα που

τις εξέδωσαν.

Έλαβε χώραν στη συνέχεια η αποσφράγιση των φακέλων των έξι  (6)  υποψηφίων

παρουσία εκπροσώπων τους, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

16.01.2018

2 ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16.01.2018

3 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Α.Ε. 

17.01.2018

4 ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17.01.2018
5 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 18.01.2018
6 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. 18.01.2018

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ έγινε ακολούθως ανάθεση του κάθε φακέλου

υποψηφιότητας  σε  έναν  Ειδικό  Επιστήμονα  Νομικό  και  έναν  Ειδικό  Επιστήμονα

Οικονομολόγο του ΕΣΡ, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όλγα Γαρουφαλιά Φώτιος Αγγέλης
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ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2 ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πάρις Καρατζόγλου Αθανασία Βράχα

3 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

Αντώνιος Κεχρής Παναγιώτης Μαλέσιος

4 ΑΝΤΕΝΝΑ TV  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ρέα Λαμπροπούλου Χρήστος Μανουσέλης

5 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Αλέξανδρος Οικονόμου Ανδρέας Παπανδρέου
6 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. Θεοδώρα Παπαδάκη Αγγελική Σιμιτοπούλου

Ο  γενικός  συντονισμός  του  έργου  του  ελέγχου  των  φακέλων  υποψηφιότητας

ανατέθηκε  στους  Ειδικούς  Επιστήμονες  Γεώργιο  Αναγνωσταρά  και  Πέρσα

Λαμπροπούλου.  Στις  03.04.2018  έγινε  αντικατάσταση  της  Ειδικής  Επιστήμονος

Νομικού,  στην οποία  είχε  χρεωθεί  ο  έλεγχος  της  υποψηφίας  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  από  τον  Γεώργιο  Αναγνωσταρά,  λόγω  σοβαρού

προσωπικού κωλύματος της αρχικώς ορισθείσης Εισηγήτριας.

Κατά τον  έλεγχο  των φακέλων  υποψηφιότητας  κρίθηκε  απαραίτητη  σε  ορισμένες

περιπτώσεις η αποστολή συμπληρωματικών- διευκρινιστικών  πληροφοριών από τους

υποψηφίους  επί  των  νομίμως  υποβληθέντων  εγγράφων  τους.  Οι  αριθμοί

πρωτοκόλλου  των  σχετικών  ερωτημάτων  και  των  υποβληθέντων  στοιχείων

καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
1 ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2189/18.04.2018

2149/17.04.2018

2332/24.04.2018

2331/25.04.2018
2 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Α.Ε. 

2158/17.04.2018 2370/26.04.2018

3 ΑΝΤΕΝΝΑ TV  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2154/17.04.2018 2388/27.04.2018

4 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 203/16.04.2018 2387/27.04.2018
5 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. 2160/17.04.2018 2380/26.04.2018
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Μετά την  ολοκλήρωση του ελέγχου  των φακέλων  υποψηφιοτήτων,  οι  ορισθέντες

Εισηγητές υπέβαλαν τις νομικές και οικονομικές εισηγήσεις τους κατά τα σχετικά

αναφερόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝ/ΓΟΥ
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

304/27.04.2018 298/27.04.2018

2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 292/26.04.2018 296/26.04.2018
3 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 307/27.04.2018 302/27.04.2017
4 ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 312/30.04.2018 305/27.04.2018
5 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 318/30.04.2018 294/26.04.2018
6 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. 290/25.04.2018

317/30.04.2018

314/30.04.2018

Από τη  μελέτη  των  εισηγήσεων  και  το  σύνολο  των  προσκομισθέντων  στοιχείων,

προκύπτουν τα ακόλουθα για κάθε αίτηση:

Α.  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό

κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 28.902.550,60  Ευρώ και

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 21.179.915,92 Ευρώ.

Οι  μετοχές  της  αιτούσης  είναι  πλήρως  ονομαστικοποιημένες  μέχρι  φυσικού

προσώπου.  Αναλυτικά,  η  όλη  μετοχική  σύνθεση  της  αιτούσης  περιγράφεται  στις

εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το φυσικό πρόσωπο που

ελέγχει  οικονομικά  την  εταιρεία,  με  την  ιδιότητα  του  (σχεδόν)  αποκλειστικού

μετόχου της, δεν είναι το ίδιο πραγματικός δικαιούχος των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι

ότι καλύπτεται από αυτό άλλο πρόσωπο.
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Δεν  προκύπτουν  επίσης  ενδείξεις  ότι  τα  οικονομικά  μέσα  που  συγκροτούν  το

μετοχικό  κεφάλαιο  και  την  καθαρή  θέση  της  αιτούσης  είναι  προϊόν  μη  νόμιμης

δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν.

4339/2015.

Προκύπτει  εξάλλου  ότι  η  αιτούσα  πληροί  όλες  τις  υπόλοιπες  προϋποθέσεις  που

ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του

ΕΣΡ για  να  ανακηρυχθεί  προσωρινός  δικαιούχος  για  μία  από τις  προκηρυχθείσες

άδειες  παρόχων  περιεχομένου,  κατά τα  ειδικότερα  αναλυόμενα  στις  εκθέσεις  των

Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Στην  έκθεση  της  Ειδικής  Επιστήμονος  Νομικού  καταγράφονται  ορισμένες  μικρές

παρεκκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του μεταδοθέντος κατά τον προηγούμενο

μήνα  της  υποβολής  της  αίτησης  της  υποψηφίας  προγράμματος,  σε  σχέση  με  τα

απαιτούμενα  κατά  νόμον.  Οι  ελλείψεις  αυτές  καλύπτονται  ωστόσο  από  την

υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση της αιτούσης, ερμηνευόμενη ως περιέχουσα ανάληψη

υποχρέωσης  για  μετάδοση  εντός  εξαμήνου  από  την  χορήγηση  της  άδειας  του

προβλεπόμενου από το άρθρο 8 του Ν. 4339/2015 προγράμματος.        

Β. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.12.2017 το μετοχικό

κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των  26.550.955 Ευρώ και το

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της  στο ποσό των  13.952.558,25 Ευρώ.  Ο ορκωτός

ελεγκτής δεν διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και

της καθαρής θέσης της αιτούσης.

Οι  μετοχές  της  αιτούσης  είναι  πλήρως  ονομαστικοποιημένες  μέχρι  φυσικού

προσώπου.  Αναλυτικά,  η  όλη  μετοχική  σύνθεση  της  αιτούσης  και  των  εταιρειών

μετόχων αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που

τελικά ελέγχουν οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα των μετόχων των εταιρειών
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μετόχων της δεν είναι τα ίδια πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι

ότι καλύπτονται από αυτούς άλλα πρόσωπα.

Δεν  προκύπτουν  επίσης  ενδείξεις  ότι  τα  οικονομικά  μέσα  που  συγκροτούν  το

μετοχικό  κεφάλαιο  και  την  καθαρή  θέση  της  αιτούσης  είναι  προϊόν  μη  νόμιμης

δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν.

4339/2015.

Προκύπτει  εξάλλου  ότι  η  αιτούσα  πληροί  όλες  τις  υπόλοιπες  προϋποθέσεις  που

ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του

ΕΣΡ για  να  ανακηρυχθεί  προσωρινός  δικαιούχος  για  μία  από τις  προκηρυχθείσες

άδειες  παρόχων  περιεχομένου,  κατά τα  ειδικότερα  αναλυόμενα  στις  εκθέσεις  των

Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Όσον αφορά ειδικές  επισημάνσεις που καταγράφονται στις εκθέσεις των  Εισηγητών

Ειδικών Επιστημόνων, αναφέρονται τα εξής: 

  Στο  καταστατικό  της  μετόχου  της  αιτούσης  εταιρείας  με  την  επωνυμία

VISBIA MEDIA PRODUCTIONS LIMITED, αναφέρεται ότι ένας από τους

σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται η εταιρεία είναι «η παραγωγή κάθε είδους

και  η  μετάδοση  διαφημίσεων,  έργων  και  προγραμμάτων  δια  των

ραδιοτηλεοπτικών  μέσων  της  εταιρείας  ή  δι’  άλλων  δημοσίων  ή  ιδιωτικών

μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και  επικοινωνίας».  Ωστόσο,  η  απαγόρευση

συμμετοχής  σε διαφημιστικές  επιχειρήσεις  που επιβάλλεται  με το άρθρο 6

παρ.  2  του  Ν.  4339/2015  στους  μετόχους  των  υποψηφίων  παρόχων

περιεχομένου έχει την προφανή έννοια ότι αναφέρεται σε ενεργώς ασκούμενη

επιχειρηματική συμμετοχή και όχι στην απλή αναγραφή στο καταστατικό τους

σχετικής  πρόβλεψης.  Με  το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  2332/25.04.2018

έγγραφο,  η  υποψηφία  προσκόμισε  ανάλυση  σε  κατώτατο  επίπεδο

λογαριασμού των εισοδημάτων της συγκεκριμένης μετόχου της εταιρείας, από

την  οποία  προκύπτει  σαφώς  ότι  το  σύνολο  των  εσόδων  της  τελευταίας

προερχόταν –από την ημερομηνία κατά την οποία συστήθηκε μέχρι και τον

χρόνο  υποβολής  της  υπό  κρίση  αίτησης–  από  πωλήσεις  παραγόμενου

προγράμματος.  Με  το  ίδιο  ως  άνω  έγγραφο,  ανελήφθη  εξάλλου  ρητή
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δέσμευση  της  μετόχου  εταιρείας  να  προβεί  άμεσα  σε  αλλαγή  του

καταστατικού  σκοπού  της  προς  άρση  κάθε  αμφιβολίας  σε  σχέση  με  το

συγκεκριμένο ζήτημα.

 Κατά το Σημείο 4.1.6. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ, στις περιπτώσεις που

ορισμένα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται κατά το δίκαιο

της έδρας του υποψηφίου, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου

εκπροσώπου του υποψηφίου. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά που ζητώνται με

το Σημείο Ζ.3.1. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ, υπεβλήθησαν  υπεύθυνες

δηλώσεις των διευθυντικών οργάνων των εταιρειών μετόχων της υποψηφίας

περί  μη  έκδοσης  αντιστοίχων  πιστοποιητικών  για  τα  κυπριακά  νομικά

πρόσωπα.  Δεν  συνιστά  ωστόσο  το  γεγονός  αυτό  λόγο  αποκλεισμού  της

υποψηφίας, καθώς οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις υπερκαλύπτουν ως

αποδεικτικά μέσα τις απαιτήσεις του Σημείου 4.1.6. της Προκήρυξης 1/2017

του ΕΣΡ.

 Για την εταιρεία  μέτοχο της  υποψηφίας  PAXANA HOLDINGS LIMITED

προσκομίζεται πιστοποιητικό μη δανειοδότησης από μία μόνο  συγκεκριμένη

τράπεζα,  χωρίς  τη  συνοδεία  σχετικής  αρνητικής  υπεύθυνης  δήλωσης  του

νομίμου  εκπροσώπου  της  περί  γενικότερου  μη  τραπεζικού  δανεισμού  της

εταιρείας.  Δεν  συνιστά  ωστόσο  το  γεγονός  αυτό  λόγο  αποκλεισμού  της

υποψηφίας,  καθώς  από  τα  υποβληθέντα  στοιχεία  προκύπτει  ότι  η

συγκεκριμένη μέτοχός της εταιρεία έχει χρηματοδοτικές συναλλαγές με μία

μόνο τράπεζα.

 Δεν  υποβάλλει  η  αιτούσα  αναλυτικό  ισοζύγιο  γενικής  λογιστικής  κατά  το

Σημείο  Β.2.11.  της  Προκήρυξης  1/2017  του  ΕΣΡ.  Από  τη  γραμματική

ερμηνεία του παραπάνω όρου προκύπτει ωστόσο ότι η υποβολή του ισοζυγίου

αυτού ήταν αναγκαία μόνο για τις εταιρείες που θα υπέβαλλαν προσωρινές

οικονομικές καταστάσεις έως το τέλος του προηγούμενου από την υποβολή

της  αίτησης  υποψηφιότητας  μήνα.  Στην  προκειμένη  όμως  περίπτωση,  η

αιτούσα κατέθεσε οικονομικές  καταστάσεις  με ημερομηνία  λήξης  το τέλος

του έτους. Δεν ήταν επομένως υποχρεωτική η υποβολή από αυτήν αναλυτικού

ισοζυγίου γενικής λογιστικής.   

Γ. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ
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Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό

κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 12.693.475,52 Ευρώ και

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 13.585.865,80 Ευρώ. Κατά λέξιν,

διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα: «…επιβεβαιώσαμε ότι…το ύψος του

Μετοχικού  Κεφαλαίου  και  των  Ιδίων  Κεφαλαίων  σύμφωνα  με  τις  ελεγμένες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2017

ανέρχεται  σε  ποσό  ΕΥΡΩ  12.693.475,52  και  ΕΥΡΩ  13.585.865,80  αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή

επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης

Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων

αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε  διενεργήσει  επιπρόσθετες  διαδικασίες  ή αν είχαμε

διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ελέγχου ή τα Διεθνή

Πρότυπα  Ανάθεσης  Εργασιών  Επισκόπησης,  ενδεχομένως  να  είχαν  υποπέσει  στην

αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε». Κατά την κρίση της

Ολομέλειας,  είναι  προφανές ότι  με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής  δεν

θέτει σε αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση και το μετοχικό κεφάλαιο της

αιτούσης.

Οι  μετοχές  της  αιτούσης  είναι  πλήρως  ονομαστικοποιημένες  μέχρι  φυσικού

προσώπου.  Αναλυτικά,  η  όλη  μετοχική  σύνθεση  της  αιτούσης  και  της  εταιρείας

μετόχου αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το φυσικό πρόσωπο που

τελικά ελέγχει οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου της

εταιρείας  μετόχου  της  δεν  είναι  το  ίδιο  πραγματικός  δικαιούχος  των  σχετικών

κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτεται από αυτό άλλο πρόσωπο.

Δεν  προκύπτουν  επίσης  ενδείξεις  ότι  τα  οικονομικά  μέσα  που  συγκροτούν  το

μετοχικό  κεφάλαιο  και  την  καθαρή  θέση  της  αιτούσης  είναι  προϊόν  μη  νόμιμης

δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν.

4339/2015.
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Προκύπτει  εξάλλου  ότι  η  αιτούσα  πληροί  όλες  τις  υπόλοιπες  προϋποθέσεις  που

ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του

ΕΣΡ για  να  ανακηρυχθεί  προσωρινός  δικαιούχος  για  μία  από τις  προκηρυχθείσες

άδειες  παρόχων  περιεχομένου,  κατά τα  ειδικότερα  αναλυόμενα  στις  εκθέσεις  των

Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Δ. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 30.11.2017 το μετοχικό

κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 37.020.150 Ευρώ και το

σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  ήταν  αρνητικό  και  ανερχόταν  στο  ποσό  των

(21.652.442) Ευρώ. Επακολούθησε ωστόσο στις 13.12.2017 αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της αιτούσης με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των υφιστάμενων μετόχων

της κατά της εταιρείας ποσού 39.999.960 Ευρώ. Ως συνέπεια της αύξησης αυτής, το

μετοχικό  κεφάλαιο  της  αιτούσης  ανήλθε  στο  ποσό  των  77.020.110  Ευρώ και  το

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 18.347.518 Ευρώ. Με την έκθεση του

ορκωτού ελεγκτή επιβεβαιώνεται η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

αιτούσης. Κατά λέξιν, διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα:«…Το σύνολο

των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 13 Δεκεμβρίου

2017, μη συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της περιόδου από 1 Δεκεμβρίου

έως  13  Δεκεμβρίου  2017,  απεικονίζεται  στον  παρακάτω  πίνακα:…ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  77.020.110  ΕΥΡΩ…  ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  18.347.518

ΕΥΡΩ… Επιβεβαιώσαμε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποίησε η

Εταιρεία  την  13  Δεκεμβρίου  2017,  ποσού  ΕΥΡΩ  39.999.960…Δεδομένου  ότι  η

διενέργεια  των  προαναφερόμενων  διαδικασιών  δεν  αποτελεί  έλεγχο  ή  επισκόπηση

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών

Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε

ανωτέρω. Αν  είχαμε  διενεργήσει  επιπρόσθετες  διαδικασίες  ή  αν  είχαμε  διενεργήσει

έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα

Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας

άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε». Κατά την κρίση της Ολομέλειας,

είναι  προφανές  ότι  με  την  επιφύλαξη  αυτήν  ο  ορκωτός  ελεγκτής  δεν  θέτει  σε

αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση και το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης.
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Οι  μετοχές  της  αιτούσης  είναι  πλήρως  ονομαστικοποιημένες  μέχρι  φυσικού

προσώπου.  Αναλυτικά,  η  όλη  μετοχική  σύνθεση  της  αιτούσης  και  των  εταιρειών

μετόχων αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που

τελικά ελέγχουν οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα των μετόχων των εταιρειών

μετόχων της δεν είναι τα ίδια πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι

ότι καλύπτονται από αυτούς άλλα πρόσωπα.

Δεν  προκύπτουν  επίσης  ενδείξεις  ότι  τα  οικονομικά  μέσα  που  συγκροτούν  το

μετοχικό  κεφάλαιο  και  την  καθαρή  θέση  της  αιτούσης  είναι  προϊόν  μη  νόμιμης

δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν.

4339/2015.

Προκύπτει  εξάλλου  ότι  η  αιτούσα  πληροί  όλες  τις  υπόλοιπες  προϋποθέσεις  που

ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του

ΕΣΡ για  να  ανακηρυχθεί  προσωρινός  δικαιούχος  για  μία  από τις  προκηρυχθείσες

άδειες  παρόχων  περιεχομένου,  κατά τα  ειδικότερα  αναλυόμενα  στις  εκθέσεις  των

Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό

κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 6.157.448,40 Ευρώ και το

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  της  στο  ποσό των  3.630.429,72 Ευρώ.  Κατά λέξιν,

διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακόλουθα: «…Επιβεβαιώσαμε ότι τα ποσά του

Μετοχικού  Κεφαλαίου,  ήτοι  €6.157.448,40 και  €6.157.448,40  που  παρουσιάζονται

στον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου

2016 καθώς και την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31η Οκτωβρίου 2017

αντίστοιχα  είναι  αυτά  που  συμπεριλαμβάνονται  στις  ελεγμένες  Οικονομικές

Καταστάσεις  της  Εταιρείας  για  την  εν  λόγω  χρήση  και  περίοδο. Δεδομένου  ότι  η

διενέργεια  των  προαναφερόμενων  διαδικασιών  δεν  αποτελεί  έλεγχο  ή  επισκόπηση

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών

Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε
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ανωτέρω».  Κατά την κρίση της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη

αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν θέτει σε αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση

και το μετοχικό  κεφάλαιο της αιτούσης. Δεδομένου εξάλλου ότι η αιτούσα κατέθεσε

επίσης  και  εγγυητική  επιστολή  του  άρθρου  4  παρ.  3  του  Ν.  4339/2015  ύψους

4.370.000 Ευρώ, προκύπτει σαφώς ότι το μετοχικό της κεφάλαιο και η καθαρή της

θέση πληρούν τους όρους που θέτει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 4339/2015.

Οι  μετοχές  της  αιτούσης  είναι  πλήρως  ονομαστικοποιημένες  μέχρι  φυσικού

προσώπου.  Αναλυτικά,  η  όλη  μετοχική  σύνθεση  της  αιτούσης  και  των  εταιρειών

μετόχων αυτής περιγράφεται στις εκθέσεις των Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων.

Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που

τελικά ελέγχουν οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα των μετόχων των εταιρειών

μετόχων της δεν είναι τα ίδια πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι

ότι καλύπτονται από αυτούς άλλα πρόσωπα.

Δεν  προκύπτουν  επίσης  ενδείξεις  ότι  τα  οικονομικά  μέσα  που  συγκροτούν  το

μετοχικό  κεφάλαιο  και  την  καθαρή  θέση  της  αιτούσης  είναι  προϊόν  μη  νόμιμης

δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του Ν.

4339/2015.

Προκύπτει  εξάλλου  ότι  η  αιτούσα  πληροί  όλες  τις  υπόλοιπες  προϋποθέσεις  που

ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του Ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2017 του

ΕΣΡ για  να  ανακηρυχθεί  προσωρινός  δικαιούχος  για  μία  από τις  προκηρυχθείσες

άδειες  παρόχων  περιεχομένου,  κατά τα  ειδικότερα  αναλυόμενα  στις  εκθέσεις  των

Εισηγητών Ειδικών Επιστημόνων. 

Στην έκθεση  του  Ειδικού  Επιστήμονα Νομικού,  εκφράζεται  επιφύλαξη  για  το  αν

πληρούται το Σημείο Ζ.3.1. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ λόγω του γεγονότος ότι

η εταιρεία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι

το  πιστοποιητικό  περί  μη  πτώχευσης  της  εταιρείας  και  περί  μη υπαγωγής της  σε

πτωχευτικό  συμβιβασμό  καλύπτεται  από  το  πιστοποιητικό  περί  μη  θέσεως  σε

εκκαθάριση της εταιρείας που προσκόμισε κατά το Σημείο Ζ.3.2. της Προκήρυξης
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1/2017  του  ΕΣΡ.  Κατά  το  Σημείο  4.1.6.  της  Προκήρυξης  1/2017  του  ΕΣΡ,  στις

περιπτώσεις που ορισμένα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται κατά

το  δίκαιο  της  έδρας  του  υποψηφίου  αντικαθίστανται  από  ένορκη  βεβαίωση  του

νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου. Δεν συνιστά ωστόσο το γεγονός που αναφέρει

ο  Ειδικός  Επιστήμονας  Νομικός  λόγο  αποκλεισμού  της  υποψηφίας,  καθώς  η

υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση υπερκαλύπτει  ως αποδεικτικό μέσο τις  απαιτήσεις

του Σημείου 4.1.6. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.

ΣΤ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόκειται  για  εταιρεία  συσταθείσα  την  02.01.2018,  μη  έχουσα  ως  εκ  τούτου

προηγούμενη επιχειρηματική δράση. Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού

ελεγκτή,  στις  10.01.2018 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν

στο ποσό των 8.030.200 Ευρώ. Κατά λέξιν,  διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα

ακόλουθα:  «…Από  τις  ανωτέρω  διαδικασίες  που  διενεργήθηκαν  προκύπτει  ότι  το

καταβεβλημένο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά  την  10/1/2018  ανέρχεται  στο  ποσό  των  8.030.200

ευρώ… Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση,

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών

Επισκόπησης,  δεν  εκφράζουμε  οποιαδήποτε  άλλη  διαβεβαίωση  πέραν  των  όσων

αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε  διενεργήσει  επιπρόσθετες  διαδικασίες  ή αν είχαμε

εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα

θέματα, πέραν των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο». Κατά την κρίση

της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν

θέτει  σε  αμφιβολία  την  καθαρή  θέση  της  αιτούσης,  η  οποία  συμπίπτει  στην

προκειμένη περίπτωση με το προαναφερθέν μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς πρόκειται

για νεοσυσταθείσα εταιρεία.

Οι  μετοχές  της  αιτούσης  είναι  πλήρως  ονομαστικοποιημένες  μέχρι  φυσικού

προσώπου. Αναλυτικά, η μετοχική σύνθεση της αιτούσης έχει ως εξής:

 Μοναδική  μέτοχος  της  αιτούσης  είναι  η  κυπριακή  εταιρεία SE.KA.

INTERNATIONAL SERVICES LTD.

 Μοναδική  μέτοχος  της  εταιρείας  SE.KA.  INTERNATIONAL  SERVICES

LTD είναι η επίσης κυπριακή εταιρεία M.P.J. HOLDINGS LTD.
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 Μοναδική μέτοχος της εταιρείας  M.P.J.  HOLDINGS LTD είναι η  Martine-

Nadine Bolle, φυσικό πρόσωπο με βελγική υπηκοότητα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, καθίσταται  σαφές ότι η Martine-Nadine Bolle  φέρεται  να

ασκεί τον αποκλειστικό οικονομικό έλεγχο της αιτούσης, ως η τελική μέτοχος των

μετόχων  εταιρειών  της. Παρά  ταύτα  –αν  και  είναι  νομικώς  απαραίτητο  κατά  τα

εκτεθέντα  στο νομικό μέρος  της  παρούσης– όχι  μόνο δεν  αποδεικνύεται  από την

αιτούσα  εταιρεία  η  προέλευση  των  οικονομικών  μέσων  που  διέθεσε  η  Martine-

Nadine Bolle για την απόκτηση του ελέγχου της αιτούσης κατά τα προεκτεθέντα,

αλλά ούτε καν προβάλλεται με σαφήνεια σχετικός ισχυρισμός.

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2160/17.04.2018 έγγραφο, ζητήθηκε από την αιτούσα

η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων,  το οποίο (έγγραφο) κατά λέξιν  είχε  ως

εξής: 

 «Από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  που  σχηματίστηκε  με  βάση  την  αίτηση  σας  για

συμμετοχή  στη  διαδικασία  για  τη  χορήγηση  αδείας  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής

ελεύθερης λήψης (προκήρυξη 1/2017/ΕΣΡ),  προκύπτει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας  σας  σχηματίστηκε  από  κεφάλαια  που  εισέφερε  η  μέτοχος  της  εταιρείας

SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD. 

Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από: α) εισφορά κεφαλαίων ύψους 6.630.000,00€ από

τη μέτοχο αυτής εταιρεία M.P.J. HOLDINGS LTD, η οποία ανήκει αποκλειστικά στη

ΜARTINE NADINE BOLLE και β) ποσό ύψους 1.400.200,00€ ως δάνειο που έλαβε η

μέτοχος της αιτούσας από την εταιρεία Ω.P.O.P.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.1 

Κρίνεται, ως εκ τούτου, νομικώς αναγκαίο και παρακαλούμε να διευκρινιστεί εγγράφως

μέχρι και την 26η Απριλίου 2018 και ώρα 14.00: 

Α) Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης των μετοχών της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS

LTD από την MARTINE NADINE BOLLE, και η πηγή προέλευσης των κεφαλαίων που

διατέθηκαν από αυτή, με προσκόμιση κάθε σχετικού αποδεικτικού στοιχείου.

Β)  Η  πηγή  προέλευσης  των  χρημάτων  που  δάνεισε  η  εταιρεία  Ω.P.O.P.Π.Ε.

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε  στη  μέτοχο  της  αιτούσας  SE.KA.  INTERNATIONAL

1 Παραλείπονται τα πλήρη στοιχεία της δανείστριας εταιρείας, ως αφορώντα τρίτο σε σχέση με την
υπόθεση πρόσωπο.
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SERVICES LTD καθώς και να γνωστοποιήσετε το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την

εταιρεία αυτή άμεσα ή έμμεσα.  

Σημειώνεται  ότι  τα  ανωτέρω αποφασίστηκαν   από  την  Ολομέλεια  του  Συμβουλίου

(Πρακτικά Ολομέλειας της 5ης Απριλίου 2018 και της 11ης Απριλίου 2018)».

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2380/26.04.2018 απαντητικό της έγγραφο, η αιτούσα

παρέσχε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Ότι η τελική της μέτοχος Martine-Nadine Bolle απέκτησε στις 05.01.2018 το

σύνολο των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία M.P.J. HOLDINGS LTD

από την προηγούμενη μέτοχο της τελευταίας, εταιρεία με την επωνυμία Α-

ORIZON MEDIA LTD έναντι συνολικού τιμήματος 6.900.000 Ευρώ δυνάμει

σύμβασης πώλησης μετοχών ιδιωτικής εταιρείας  που έγινε σύμφωνα με το

κυπριακό  δίκαιο  και  που  καταχωρήθηκε  νομίμως  στο  οικείο  μητρώο

εταιρειών.

 Ότι το συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών αυτών πιστώθηκε από την

πωλήτρια εταιρεία, με την συμφωνία να αποπληρωθεί σε έξι ισόποσες ετήσιες

δόσεις, με αρχή την 31.12.2019.

 Ότι εις εγγύηση και πιστή τήρηση της παραπάνω συμφωνίας, η αγοράστρια

παρέδωσε στην πωλήτρια  εταιρεία  τα  πιστοποιητικά  μετοχών  και  έγγραφο

μεταβίβασης  μετοχών  της  κυπριακής  εταιρείας  AKORTEEN

INVESTMENTS LTD, της οποίας είναι η μοναδική μέτοχος και η οποία έχει

στην  ιδιοκτησία  της  «μεγάλο  ακίνητο  στην  Ελλάδα  (στην  περιοχή  Κάντζα

Παλλήνης επί της Αττικής Οδού) συνολικής έκτασης 16.000 τ.μ.», με την ρητή

εντολή, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής,

οι μετοχές αυτές να μεταβιβαστούν είτε στο όνομα της πωλήτριας εταιρείας

είτε σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο επιθυμεί αυτή.

 Ότι  τα  χρήματα  που  δάνεισε  η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Ω.P.O.P.Π.Ε.

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε στη μέτοχο της αιτούσης, εταιρεία με την επωνυμία

SE.KA.  INTERNATIONAL  SERVICES  LTD  προήλθαν  από  μέρος  των

εσόδων  που  η  δανείστρια  εταιρεία  είχε  ήδη  λάβει  ως  αμοιβή  για  την

παραγωγή συγκεκριμένου ψυχαγωγικού τηλεοπτικού προγράμματος.

20

ΑΔΑ: ΨΟΠΠΙΜΕ-ΧΕ0



Εκ τούτων και σε συνδυασμό προς το όλο περιεχόμενοι του φακέλου προκύπτουν τα

εξής:

Α. Σχετικά με το δανεισθέν ποσό των 1.400.200 Ευρώ: Το ποσό αυτό εισφέρθηκε

στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  αιτούσης  εταιρείας  από  τη  μοναδική  μέτοχο  αυτής

εταιρεία με  την  επωνυμία  SE.KA.  INTERNATIONAL SERVICES LTD,  κατόπιν

σχετικού δανείου που η τελευταία έλαβε από έτερη εμπορική εταιρεία. Δεν εγείρονται

ζητήματα  ως  προς  το  συγκεκριμένο  ποσό,  ενόψει  των  συμπληρωματικών

πληροφοριών που εισέφερε η αιτούσα ως προς την προέλευση των χρημάτων αυτών

από τη δανείστρια εταιρεία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι η δανείστρια εταιρεία δεν

είχε  καμία  άλλη  οικονομική  δραστηριότητα  πέραν  της  παραγωγής  του

προαναφερθέντος τηλεοπτικού προγράμματος, για το οποίο συμφωνήθηκε ως αμοιβή

συνολικό  ποσό  πολλαπλάσιο  του  δανεισθέντος.  Επομένως,  δεν  καταλείπεται

αμφιβολία  ότι  το  δανεισθέν  (και  αποτελέσαν μέρος  του μετοχικού  κεφαλαίου  της

αιτούσης)  ποσό προέρχεται  από την συγκεκριμένη  δραστηριότητα και  καλύπτεται

οικονομικώς από αυτήν.    

Β.   Σχετικά με το  υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου  (ύψους  6.630.000

Ευρώ): Το  ποσό  αυτό  εισεφέρθη  στη  μοναδική  μέτοχο  της  αιτούσης  εταιρείας

SE.KA.  INTERNATIONAL  SERVICES  LTD  από  την  μοναδική  μέτοχο  της

τελευταίας, εταιρεία με την  επωνυμία M.P.J. HOLDINGS LTD, της οποίας μοναδική

μέτοχος είναι η Martine-Nadine Bolle. Υπό τα δεδομένα αυτά:

 Η  Martine-Nadine  Bolle  φέρεται  να  ασκεί  τον  αποκλειστικό  οικονομικό

έλεγχο της αιτούσης, ως η τελική μέτοχος των μετόχων εταιρειών της, κατά τα

ήδη ανωτέρω αναλυθέντα.

 Ωστόσο, από το σύνολο των στοιχείων του  φακέλου περιλαμβανομένων και

των συμπληρωματικών στοιχείων, που προσκόμισε η αιτούσα σχετικά με τον

τρόπο απόκτησης των μετοχών της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS LTD και την

πηγή προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσε προς τον σκοπό αυτόν,

σαφώς προκύπτει ότι η Martine-Nadine Bolle δεν εισέφερε οποιοδήποτε δικό

της  χρηματικό  ποσό  για  τον  σχηματισμό  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της

αιτούσης αλλά:
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o Ανέλαβε απλώς την ενοχική υποχρέωση να εξοφλήσει σταδιακά στο

απώτερο μέλλον το σύνολο του τιμήματος ύψους 6.900.000 Ευρώ που

φέρεται να έχει συμφωνηθεί για τη μεταβίβαση σε αυτήν των μετοχών

της εταιρείας M.P.J. HOLDINGS LTD από την προηγούμενη μέτοχο

αυτής εταιρεία με την επωνυμία Α-ORIZON MEDIA LTD.

o Έδωσε  ως  εγγύηση,  για  την  εξόφληση  του  πιστωθέντος  τιμήματος,

μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία AKORTEEN INVESTMENTS

LTD,  της  οποίας  η Martine-Nadine  Bolle  φέρεται  ως  μοναδική

μέτοχος και η οποία εταιρεία φέρεται να έχει στην ιδιοκτησία της το

ανωτέρω ακίνητο. 

Δεν  προσκομίζονται  επομένως  επαρκή  στοιχεία,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  η

σύνδεση της τελικής μετόχου της αιτούσης εταιρείας με τους οικονομικούς πόρους

που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της υποψηφίας,

ώστε  να  διασφαλίζεται  αφενός  η  διαφάνεια  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  του

συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης και αφετέρου η πραγματική κυριότητα

του  φερομένου  ως  μετόχου  φυσικού  προσώπου  επί  των  οικονομικών  μέσων  που

διετέθησαν για συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης κατά τα σχετικώς

προβλεπόμενα από τις οικείες συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές. 

Αλλά και αν υποτεθεί ότι ως πραγματικά οικονομικά μέσα που διέθεσε η Martine-

Nadine Bolle για τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας νοείται η

αξία των μετοχών της εταιρείας AKORTEEN INVESTMENTS LTD ή η αξία αυτού

τούτου του ως άνω ακινήτου, πρέπει να σημειωθεί ότι ουδέν αναφέρεται σχετικά με

την αξία του ακινήτου αυτού, το ύψος και την προέλευση των κεφαλαίων που διέθεσε

η Martine-Nadine Bolle για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας AKORTEEN

INVESTMENTS LTD, η οποία σημειωτέον φέρεται να έχει γίνει την ίδια ακριβώς

ημέρα κατά την οποία το ίδιο αυτό πρόσωπο απέκτησε τις μετοχές της εταιρείας με

την επωνυμία M.P.J. HOLDINGS LTD.

Υπό διαφορετική ερμηνεία, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι στη συγκεκριμένη αιτούσα

δεν έπρεπε να ασκηθεί κανένας οικονομικός έλεγχος για το μετοχικό κεφάλαιο των

6.630.000 Ευρώ, πράγμα που θα ήταν σαφώς άτοπο και προδήλως αντίθετο με τις

προαναφερθείσες συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές.
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Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ

Κρίνει  ομοφώνως  ότι  πληρούν  τις  σχετικές  προϋποθέσεις  του  Συντάγματος,  των

νόμων και της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ οι αιτήσεις των:

1.  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Ομοφώνως,  επίσης,  κρίνει  ότι  δεν  πρέπει  να  γίνει  δεκτή  η  αίτηση  της  εταιρείας

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4339/2015 και το Σημείο 5.2.2. της Προκήρυξης

1/2017 του ΕΣΡ, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά του

παραπάνω προσωρινού καταλόγου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση

και επίδοση του παρόντος σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Κεφάλαιο 8.2.

της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.  

Κρίθηκε  και  αποφασίστηκε την 2α Μαïου 2018 και  δημοσιεύτηκε την 10η Μαΐου

2018.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ
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