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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. Πρωτ. 6061/22.11.2018  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

112233//22001188  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 30.10.2018 

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, Καλλιόπη Διαμαντάκου,  

Νικόλαο Κιάο και Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου. Απόντα τα μέλη Βασίλειος 

Καραποστόλης, Γιώργος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, τα οποία είχαν 

προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, 

υπάλληλος του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ΔΕΛΤΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ν ΕΒΡΟΥ η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ πρωτ. 

ΕΣΡ 1270/23.2.2016 έγγραφο. Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 

133/1.3.2016, ο οποίος χρεώθηκε στους ειδικούς επιστήμονες Πέρσα Λαμπροπούλου 

και Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι υπέβαλαν τις με αριθμό πρωτ. 201/2.3.2017 και  

424/27.5.2016 εισηγήσεις τους. 

 

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

να κληθεί η ελεγχόμενη εταιρεία καθ’ όσον δεν υφίστατο ζήτημα προς διευκρίνιση. Η 

Ολομέλεια διασκέφθηκε για την υπόθεση αμέσως μετά τη συζήτηση. Στη συνέχεια η 

Ολομέλεια: 

 

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.   
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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 1 

παρ. 13 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  

3. Ειδικότερα η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995 ορίζει ότι «Κάθε 

μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε 

ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του 

Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της 

κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του 

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

αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό 

τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών. …. 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 απερχόμενους 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. 23281 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».  

4. Εξ άλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995 «Το 

Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και 

διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον 

εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα 

περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την 

απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του 

κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 

10 του άρθρου αυτού και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην 

εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, 

τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα 

έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη…».  
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5. Από την λογική ερμηνεία των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι το ΕΣΡ 

εγκρίνει (ή όχι) τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων ή μετοχών των ελεγχόμενων 

επιχειρήσεων ΜΜΕ. Για την έγκριση της μεταβίβασης ελέγχει την προέλευση των 

μέσων χρηματοδότησης των μετόχων, καθώς και τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα 

που συντρέχουν στο πρόσωπό τους. Το ΕΣΡ μπορεί, επίσης, να ελέγχει, με κάθε 

ευκαιρία τους τρόπους χρηματοδότησης της εταιρείας και άρα τυχόν αυξήσεις του 

μετοχικού της κεφαλαίου.  

6. Καίτοι στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν 2328/1995 δεν ορίζεται ρητώς ότι το 

ΕΣΡ εξετάζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που κατ’ αρχήν συνάδει 

με την λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτή προσδιορίζεται στον 

καταστατικό περί ανωνύμων εταιρειών νόμο (άρθρα Ν 2190/1920), είναι προφανές 

ότι το ΕΣΡ μπορεί και οφείλει να ελέγχει, για λόγους διαφάνειας του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, κάθε εισφορά των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας. Οι έλεγχοι 

αυτοί αποσκοπούν, δηλαδή, στο να διαπιστωθεί ποιος πράγματι ελέγχει (άμεσα ή 

έμμεσα) την εποπτευόμενη εταιρεία και όχι στην άσκηση φορολογικού ή άλλου 

ελέγχου (στην εταιρεία και τους μετόχους της), αρμοδιότητα που ανήκει σε άλλες 

δημόσιες αρχές. 

7. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις που αναφέρονται σε 

αδειοδοτηθέντες τηλεοπτικούς σταθμούς, ισχύουν και για όσους σταθμούς 

λειτουργούν χωρίς μεν άδεια αλλά κατά τεκμήριο νομιμότητας.  

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος 

 

Με το υπ’ αριθμ πρωτ. ΕΣΡ 1270/23.2.2016 έγγραφο γνωστοποιήθηκε το από 

12.1.2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, κατά την οποία ελήφθη απόφαση περί αυξήσεως του 

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 417.525.00 ευρώ με την έκδοση 142.500 

μετοχών ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης. Με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιήθηκε 

επίσης η καταχώρηση της πιστοποίησης της αύξησης ποσού 417.525.00 ευρώ 

(αριθμός πρωτ. εγγράφου 2883/28.9.2015 Υπηρεσίας ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Έβρου). 

Το ποσό της αυξήσεως κάλυψε η υφιστάμενη μέτοχος Δήμητρα Κολοκοτρώνη 

(έγγραφο με ημερομηνία 15.3.2016). Από την εισήγηση του οικονομολόγου και σε 

συνδυασμό με τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπεβλήθησαν αποδεικνύεται η 

δυνατότητα της εν λόγω μετόχου να καλύψει το ποσό της αυξήσεως. 
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ΙΙ. Υπαγωγή 

 

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αύξηση πληροί τις προϋποθέσεις του 

νόμου που προαναφέρθηκαν.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κρίνει  ομόφωνα ότι η 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού 

Έβρου, κατά το ποσό των 417.525.00 ευρώ με την έκδοση 142,500 μετοχών 

ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστης, πληροί τις προϋποθέσεις της 

ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.   

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30η Οκτωβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 18η  

Δεκεμβρίου 2018. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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