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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 6.11.2014 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
με το διακριτικό τίτλο KONTRA CHANNEL (πρώην ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού 
Αττικής, κατά των 585/5.11.2012, 310/8.9.2014 αποφάσεων αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Ιανουαρίου 2015.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι  ανεξάρτητη αρχή,  όπως ο νόμος 
ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  21  του  Ν.  2690/1999,  κατά  το  οποίο  αρμόδιο  για  την  ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο KONTRA CHANNEL 
(πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού  Αττικής  και  του  υποβληθέντος  υπομνήματος, 
προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄  αριθμ.  585/5.11.2012  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ. 
έγιναν δεκτά τα εξής: «Ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο KONTRA 
CHANNEL Νομού  Αττικής  είχε  συμμετάσχει  στην  διαγωνιστική  διαδικασία  του 
έτους 1998 για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής 
εμβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 
16 παρ. 3 του Ν. 3051/2002 θεωρείται  ότι  λειτουργεί  νομίμως.  Με το υπ’ αριθμ. 
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22144/30.6.2010  συμβόλαιο  της  συμβολαιογράφου  Αθηνών  Ευγενίας  Τράζου-
Διαμαντοπούλου, μεταβιβάστηκαν από τους Κωνσταντίνο Παπανικόλα του Ιωάννη, 
Διονύσιο Παπανικόλα του Ιωάννη και Δημήτριο Σπυρόπουλο του Ιωάννη στην, εις 
Λευκωσία  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας   εδρεύουσα,  εταιρεία  με  την  επωνυμία: 
“MAUDIE INVESTMENTS LIMITED”  30.000  ονομαστικές  μετοχές  (10.000 
ονομαστικές  μετοχές  έκαστος),  της εταιρείας με την επωνυμία  KONTRA MEDIA 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με 
το  διακριτικό  τίτλο  KONTRA CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού  Αττικής, 
έναντι συνολικού τιμήματος 2.300.010,00 ευρώ. Όπως προκύπτει εκ των υπ΄ αριθμ. 
πρωτ.  566/ΕΣ/29.2.2012,  2442/ΕΣ/25.10.2012  εκθέσεων  των  εις  το  Ε.Σ.Ρ. 
υπηρετούντων νομικού και οικονομολόγου, δεν υποβλήθηκαν στο ΕΣΡ τα αναγκαία 
δικαιολογητικά  για  την  έγκριση  της  εν  λόγω  συμβάσεως,  μεταξύ  των  οποίων 
βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  αναγνωρισμένου  στην έδρα της  αγοράστριας 
εταιρείας ή αρμοδίας υπηρεσίας της Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η 
εταιρεία δεν έχει αποκτήσει εισοδήματα στην Ελλάδα. Αντί της εν λόγω βεβαιώσεως 
έχει υποβληθεί βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρείας KONTRA MEDIA 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.,  η οποία δεν καλύπτει  την εκζητηθείσα 
βεβαίωση».  Με  βάση  αυτά  τα  πραγματικά  περιστατικά,  απορρίφθηκε  η  ως  άνω 
αίτηση  του  τηλεοπτικού  σταθμού  για  έγκριση  μεταβίβασης  μετοχών  και 
υποχρεώθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «MAUDIE INVESTMENTS LIMITED», 
κατά το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν. 2328/1995, να μεταβιβάσει τις ως άνω μετοχές σε 
τρίτα  πρόσωπα,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  3  μηνών.  Κατά  της  αποφάσεως 
αυτής  ασκήθηκε  η  από  15.5.2014 αίτηση θεραπείας  του  τηλεοπτικού  σταθμού,  η 
οποία  απορρίφθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  310/8.9.2014  απόφαση  του  ΕΣΡ.  Δεν 
προσκομίστηκε  κανένα  αποδεικτικό  στοιχείο  που  αναιρεί  τα  δια  των 
προσβαλλόμενων  αποφάσεων  γενομένα  δεκτά  πραγματικά  περιστατικά.  Κατά  το 
τμήμα 2, παρ.  II.B της Οδηγίας 2/29.11.2011, προκειμένου περί εταιρειών με έδρα 
την  αλλοδαπή,  απαιτείται  η  υποβολή  πρωτότυπης  βεβαίωσης  ορκωτού  ελεγκτή  – 
λογιστή, αναγνωρισμένου από το κράτος της έδρας, ο οποίος διενήργησε τον έλεγχο 
επί  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  αγοράστριας  εταιρείας,  με  την  οποία 
διευκρινίζεται  εάν αυτή απέκτησε εισόδημα στην Ελλάδα προ της απόκτησης της 
συμμετοχής στο σταθμό. Αντί της εν λόγω βεβαιώσεως υποβλήθηκε στο ΕΣΡ η από 
9.5.2013  δήλωση  του  εγκεκριμένου  λογιστή  Κώστα  Λαουτάρη  περί  του  ότι  η 
αγοράστρια  εταιρεία  δεν  έχει  αποκτήσει  εισοδήματα  στην  Ελλάδα,  χωρίς  να 
αναφέρεται σε αυτήν ότι διενήργησε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της 
αγοράστριας εταιρείας. Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι αβάσιμη και πρέπει να 
απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία KONTRA MEDIA 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με 
το  διακριτικό  τίτλο  KONTRA CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ) Νομού  Αττικής, 
κατά των 585/5.11.2012, 310/8.9.2014  αποφάσεων του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26 Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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