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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 31 Μαΐου  2005 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,   
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης 

       

 

 Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από την εταιρεία 

µε την επωνυµία VCA ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση άδειας 
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού µέσω 
δορυφόρου. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η Μαΐου  2005. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
 

I.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους που λαµβάνει και τη 
µορφή του καθεστώτος της προηγουµένης αδείας. 
 
II.  Το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν.3166/2003 κατά το οποίον για τις προϋποθέσεις και 
τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης ο οποίος µεταδίδει το πρόγραµµά του 
απευθείας προς το κοινό µέσω δορυφόρου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
των άρθρων 2 και 6 του Ν.2644/1998 καθώς και του άρθρου 11 παρ. 2 του 
Ν.2863/2000.   
 
III. Την υπ΄αριθµ. 7/20.4.2004 Οδηγία του Ε.Σ.Ρ. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του εκπροσώπου της εταιρείας, των υποβληθέντων στοιχείων και του 
υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Η εταιρεία µε την επωνυµία VCA 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, µε αίτησή της, η οποία έχει εισαχθεί στο Ε.Σ.Ρ. µε αρ. πρωτ. 
6620/5.5.04, ζήτησε τη χορήγηση σε αυτήν αδείας ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού µέσω δορυφόρου.  Η εταιρεία είχε συµµετάσχει 
στη διαγωνιστική διαδικασία των προκηρύξεων 1/2003, 2/2003, 3/2003  του Ε.Σ.Ρ. 
προς χορήγηση αδείας ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθµού ελεύθερης λήψης και υπέβαλε µετά της αιτήσεως την από το άρθρο 4 παρ. 3 
της Οδηγίας 7/20.4.04 του Ε.Σ.Ρ. προβλεποµένη υπεύθυνη δήλωση.  Εντεύθεν η 
υπηρεσία προσέτρεξε στα στοιχεία που είχε υποβάλει η εταιρεία προς έκδοση αδείας 
ιδρύσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης.  Εκ των στοιχείων 
τούτων προκύπτει ότι µέτοχοι της εταιρείας είναι οι Βασίλειος Νικολαράκος, 
Βασιλική Παπαδέδε, Νικόλαος Κοντίδης, Ηλίας Κοπανίτσας, µε αριθµό µετοχών 
102.390 έκαστος και ονοµαστική αξία µετοχής εκ 2,93 ευρώ. Αρχικοί µέτοχοι της 
εταιρείας ήταν οι δύο τελευταίοι των εταίρων, κατ΄ ισοµοιρίαν, έκαστος των οποίων 
µεταβίβασε κατά την 2.12.2003 στους δύο πρώτους το ήµισυ των µετοχών τους στους 
δύο πρώτους των εταίρων και έκτοτε έκαστος των τεσσάρων είναι κύριος του 25% 
των µετοχών.  ΄Όπως προκύπτει εκ της από 19.4.05 εκθέσεως του νοµικού και 
οικονοµολόγου της υπηρεσίας µας, οι δύο πρώτοι των εταίρων κατά την κρίσιµη 
ηµεροµηνία της αγοράς υπ΄αυτών των ως άνω µετοχών είχαν στη διάθεσή τους το 
καταβληθέν τίµηµα.  Επακολούθησε όµως αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 
το ποσόν των  271.215,4  ευρώ και η αύξηση του κεφαλαίου εγκρίθηκε την 
11.12.2003 από το Β΄ τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της Νοµαρχίας Αθηνών.  
΄Όµως από τα υποβληθέντα υπό των µετόχων οικονοµικά στοιχεία δεν προκύπτει ότι 
κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία της επαύξησης του µετοχικού κεφαλαίου είχαν στη 
διάθεσή τους το χρηµατικό ποσόν που είχε υποχρέωση να καταβάλει έκαστος στην εν 
λόγω εταιρεία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όπως προκύπτει εκ του αρ. πρωτ. 
7307/17.5.05 εγγράφου της ΕΕΤΤ η εταιρεία είχε υποβάλει την 26.10.04 αιτήσεις για 
ασύρµατες ζεύξεις και η εν λόγω υπηρεσία µε το από 15.11.04 έγγραφό της ζήτησε 
από την εταιρεία δήλωση συµµόρφωσης εξοπλισµού.  Η εταιρεία δεν υπέβαλε την εν 
λόγω δήλωση και οι αιτήσεις της απορρίφθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 348/128/15.4.05 
απόφαση της ΕΕΤΤ. ∆εν υφίσταται αναγκαία προϋπόθεση προς χορήγηση της 
αιτουµένης αδείας και η υπό κρίσιν αίτηση πρέπει να απορριφθεί.  
 
Μειοψήφισαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Ροδόλφος 
Μορώνης κατά τους οποίους θα έπρεπε η υπό κρίσιν αίτηση να γίνει δεκτή. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία VCA ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ.   
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 31η Μαΐου  2005. 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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