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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 13.10.2014

αίτηση  θεραπείας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο
ARCADIA 93,8  FM (ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 93,8  FM)  Νομού  Αρκαδίας,
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ MEDIA
Ο.Ε.  (ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΛΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.), κατά  της
316/15.9.2014 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Νοεμβρίου 2014.

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

Από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  και  τους  ισχυρισμούς  του  εκπροσώπου  του
ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ARCADIA  93,8  FM  (ΠΡΩΗΝ
ΑΡΜΟΝΙΑ 93,8 FM) Νομού Αρκαδίας,  ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  MEDIA  Ο.Ε.  (ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΛΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ
Ο.Ε.), προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄  αριθμ.  316/15.9.2014  απόφαση  του
Ε.Σ.Ρ.  έγιναν  δεκτά  τα  εξής:  «Ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  λειτουργεί  νομίμως,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21016/Ε/13.10.2000 βεβαίωση του Υπουργού Τύπου και
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ΜΜΕ.  Με  το  υπ’  αριθμ.  14191/23.12.2013  συμβόλαιο  του  συμβολαιογράφου
Τρίπολης  Βασίλειου  Δημητρίου  Αρτοπούλου,  η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Γ.
ΜΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
ΑΡΜΟΝΙΑ (νυν ARCADIA 93,8 FM) Νομού Αρκαδίας, μεταβίβασε το σύνολο της
επιχειρήσεως στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
και διακριτικό τίτλο  «www.arcadiasports.gr», έναντι συνολικού τιμήματος 4.130,57
ευρώ. Όπως προκύπτει εκ των υπ’ αριθμ. πρωτ. 139/ΕΣ/13.5.2014, 681/ΕΣ/30.7.2014
εκθέσεων  των  εις  το  ΕΣΡ  υπηρετούντων  νομικού  και  οικονομολόγου  δεν
προσκομίστηκαν εκζητηθέντα στοιχεία προς ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου
και εντεύθεν δε διαπιστώθηκε η συνδρομή των νομίμων  προϋποθέσεων προς έγκριση
της ως άνω συμβάσεως». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, απορρίφθηκε η
ως άνω αίτηση του ραδιοφωνικού σταθμού για έγκριση μεταβίβασης μετοχών και
υποχρεώθηκε η αγοράστρια εταιρεία, κατά το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν. 2328/1995, να
μεταβιβάσει τις ως άνω μετοχές σε τρίτα πρόσωπα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
3  μηνών.  Όμως  μετά  της  αιτήσεως  θεραπείας  προβλήθηκαν  τα  ελλείποντα
δικαιολογητικά  και  όπως  προκύπτει  εκ  της  υπ΄’  αριθμ.  πρωτ.  287/ΕΣ/16.2.2015
εκθέσεως  του  εις  το  ΕΣΡ  υπηρετούντος  νομικού  υφίστανται  όλες  οι  νόμιμες
προϋποθέσεις προς έγκριση της ως άνω συμβάσεως.  Πρέπει να σημειωθεί ότι με το
από  13.10.2014  ιδιωτικό  συμφωνητικό  τροποποιήθηκε  το  καταστατικό  της
αγοράστριας εταιρείας και απαλείφθηκαν οι ασυμβίβαστες δραστηριότητες σε σχέση
με τη δραστηριότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Εντεύθεν, ενδείκνυται η αποδοχή
της υπό κρίση αιτήσεως θεραπείας, η ανάκληση της προσβαλλομένης αποφάσεως και
η έγκριση της εν λόγω συμβάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται την αίτηση θεραπείας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
ARCADIA  93,8  FM  (ΠΡΩΗΝ  ΑΡΜΟΝΙΑ  93,8  FM)  Νομού  Αρκαδίας,
ιδιοκτησίας της εταιρείας  με την επωνυμία  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ MEDIA Ο.Ε.
(ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΛΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.), κατά  της  316/15.9.2014
αποφάσεως αυτού.

2. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 316/15.9.2014 απόφαση του.
3. Εγκρίνει  την  δια  του  υπ’  αριθμ.  14191/23.12.2013  συμβολαίου  του

συμβολαιογράφου  Τρίπολης  Βασίλειου  Δημητρίου  Αρτοπούλου,  γενομένη
μεταβίβαση  του  συνόλου  της  επιχειρήσεως  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το
διακριτικό  τίτλο  ARCADIA 93,8 FM (ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 93,8 FM)  Νομού
Αρκαδίας,  από την εταιρεία με την επωνυμία  Γ. ΜΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην
εταιρεία  με  την  επωνυμία ΝΤΑΛΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  (ήδη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ MEDIA Ο.Ε.), έναντι συνολικού τιμήματος 4.130,57 ευρώ.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και
δημοσιεύθηκε  κατά  την  26η Μαρτίου  2015.  Η  ορθή  επανάληψη  κρίθηκε  και
δημοσιεύτηκε την 2α Ιουνίου 2015.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ

ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
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