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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

Αρ. Πρωτ. 3294/14.6.2019 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  

  ΠΠΡΡΟΟΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  

111155//22001199  

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης», την 

Δευτέρα 10.6.2019 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί του παρακάτω 

θέματος. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη 

Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη 

Διαμαντάκου και  Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης και 

Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. 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 1/2019 του ΕΣΡ. 

 

Εκλήθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι ειδικοί επιστήμονες- εισηγητές Χάρις 

Τσίγκου, νομικός, και Απόστολος Χριστόπουλος, οικονομολόγος, οι οποίοι στη 

συνέχεια αποχώρησαν.  

 

Η Ολομέλεια στη συνέχεια διασκέφθηκε και ύστερα από συζήτηση, 
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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 ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 

λήψης. Στη βάση της παραπάνω νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδόθηκε ακολούθως η 

με αριθμό 1/2019 Προκήρυξη του ΕΣΡ, που θέτει αναλυτικά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χορήγησης δύο (2) 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 
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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 (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 
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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 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.   

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3592%2F2007
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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 τη 

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 της αιτούσας εταιρείας.  

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 

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 
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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 αποδεκτό το οικονομικό αποτέλεσμα που 

βεβαιώνεται για κάθε αιτούσα εταιρεία από ορκωτό ελεγκτή με χρόνο αναφοράς 

την 31η Δεκεμβρίου 2018 ή μεταγενέστερο της ημερομηνίας αυτής χρόνο (βλ. 

Σημείο Ε.1.2.10 της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ).  

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος 

 

Με την με αριθμό 1/2019 Προκήρυξη του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β΄ 22/14.1.2019) 

προκηρύχθηκαν δύο (2) άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 

γενικού περιεχομένου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 

28.02.2019. 

 

Από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας 

υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους φορείς τέσσερα (4) διευκρινιστικά ερωτήματα, οι 

δε απαντήσεις της Ολομέλειας αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΣΡ.  

 

Με βάση την Προκήρυξη 1/2019 ΕΣΡ υπεβλήθηκε μια (1) αίτηση υποψήφιας 

παρόχου περιεχομένου με τα ακόλουθα στοιχεία: 
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Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ 

1 ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΕΓΓΡΑΦΩΣ: 1065/28.2.2019 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ:1059/28.2.2019 

28.02.2019 

  

Η αίτηση υποβλήθηκε παραδεκτώς και εμπροθέσμως, έχοντας ήδη κατατεθεί 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 3.500.000 Ευρώ. Προσκομίσθηκε επίσης 

παράβολο συμμετοχής ύψους 30.000 Ευρώ. Η εγκυρότητα της εγγυητικής αυτής 

επιστολής ελέγχθηκε με σχετική αλληλογραφία με την τράπεζα που την εξέδωσε.  

 

Έλαβε χώρα στη συνέχεια η αποσφράγιση του φακέλου της υποψήφιας παρουσία  

εκπροσώπων της, την 4η.03.2019. 

 

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ έγινε ακολούθως ανάθεση του φακέλου 

υποψηφιότητας στους ειδικούς επιστήμονες (νομικό και οικονομολόγο, αντιστοίχως) 

Χάρι Τσίγκου και Απόστολο Χριστόπουλο (Φάκελος με αριθμ. πρωτ. 75/4.3.2019). 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου, οι ορισθέντες Εισηγητές υπέβαλαν 

την νομική και την οικονομική εισήγηση. 

 

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

προκύπτουν τα ακόλουθα : 

 

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.12.2018 το μετοχικό 

κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 23.587.500 Ευρώ και το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 14.061.417,60 Ευρώ. 

 

Οι μετοχές της αιτούσης είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες και ανήκουν σε ένα 

φυσικό πρόσωπο. 

 

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

ελέγχει οικονομικά την εταιρεία, με την ιδιότητα του αποκλειστικού  μετόχου της, δεν 
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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. 

 

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 1/2019 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. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ 

 

Κρίνει ομοφώνως ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων 

και της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ η κρινόμενη αίτηση της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

 

Κατά της παρούσης αποφάσεως μπορεί να υποβληθεί στο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση και 

επίδοση της απόφασης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Κεφάλαιο 8.2. της 

Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ.   

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 10η Ιουνίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 14η Ιουνίου 

2019. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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