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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 8.7.2005 

αίτηση θεραπείας του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού ΑΡΓΟΣ FM 
STEREO  Νοµού Αργολίδος  ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΡΓΕΙΑΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΕΠΕ  κατά της 175/10.5.2005 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2006. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται 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 ραδιοφωνικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου του  
ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού ΑΡΓΟΣ FM STEREO  Νοµού Αργολίδος  και του 
υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 
175/10.5.2005 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής πραγµατικά περιστατικά:  «Ο 
ραδιοφωνικός σταθµός ΑΡΓΟΣ FM STEREO  Νοµού Αργολίδος  λειτουργούσε 
κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ 
114/21.9.2004 βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης. Η επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθµού ανήκει στην 
ΑΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΕΠΕ. Με το υπ΄ αριθµ. 7400/24.3.2004 συµβόλαιο 
µεταβίβασης της συµβολαιογράφου ΄Αργους Ελένης Ανέστη, ο εις εκ των εταίρων 
Κωνσταντίνος Μποζονέλος  µεταβίβασε 1520 εταιρικά µερίδια που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 95% της ως άνω επιχείρησης ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού ως 
ακολούθως  α) 800 εταιρικά µερίδια ήτοι ποσοστό 50% προς τον Γεώργιος Πίκη 
έναντι του τιµήµατος των 24.000 Ευρώ, β) 720 εταιρικά µερίδια ήτοι ποσοστό 45% 
προς τον Θεοφάνη Μπάτσιο έναντι τιµήµατος 21.600 Ευρώ,. Σύµφωνα την υπ’ αριθµ. 
492/22.4.05 έκθεση του νοµικού και οικονοµολόγου του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης  ο  οικονοµικός  έλεγχος δεν έχει καταστεί δυνατός, ως εκ του ότι 
δεν έχουν αποσταλεί από τους ενδιαφεροµένους, τα αναγκαία και εκζητηθέντα από το 
ΕΣΡ στοιχεία. Ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί  η υπό κρίση αίτηση και να 
ανακληθεί η βεβαίωση της νοµίµου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού». Κατά 
της εν λόγω αποφάσεως η προαναφερθείσα εταιρεία άσκησε την υπό κρίσιν αίτηση 
θεραπείας και αφενός ισχυρίστηκε ότι η µη υποβολή των αναγκαίων στοιχείων 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενώ αφ΄ εταίρου 
υπέβαλλε τα εκζητηθέντα οικονοµικά στοιχεία.  ΄Όπως προκύπτει εκ της από 
20.2.2006 εισηγήσεως της εις το Ε.Σ.Ρ. υπηρετούσης οικονοµολόγου Ιωάννας 
Πατάπη, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις µεταβιβάσεως των ως άνω εταιρικών 
µεριδίων και εντεύθεν της εγκρίσεως της προαναφερθείσης συµβάσεως.  Ενδείκνυται 
όπως γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας ως ουσία βάσιµη, ανακληθεί η υπ΄αριθµ. 
175/10.5.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και εγκριθεί η µε το υπ΄αριθµ. 7400/24.3.2004 
συµβόλαιο της συµβολαιογράφου ΄Αργους Ελένης Ανέστη γενοµένη σύµβαση περί 
µεταβιβάσεως από τον Κωνσταντίνο Μποζονέλο 800 εταιρικών µεριδίων στον 
Γώργιο Πίκη και 720 εταιρικών µεριδίων στον Θεοφάνη Μπάτσιο. 

 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
α ∆έχεται την από 8.7.2005 αίτηση θεραπείας της εταιρίας µε την επωνυµία 
ΑΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΕΠΕ  ιδιοκτητρίας του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού 
σταθµού ΑΡΓΟΣ FM STEREO  Νοµού Αργολίδος  και  
 
β Ανακαλεί την 175/10.5.2005 απόφαση αυτού. 
 
γ  Εγκρίνει την δια του υπ΄αριθµ. 7400/24.3.2004 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου 
΄Αργους Ελένης Ανέστη γενοµένη σύµβαση περί µεταβιβάσεως από τον 

 2



Κωνσταντίνο Μποζονέλο 800 εταιρικών µεριδίων στον Γώργιο Πίκη και 720 
εταιρικών µεριδίων στον Θεοφάνη Μπάτσιο. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η Φεβρουαρίου 2006. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
           
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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