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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  28η  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 Γιάννης 
Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Εύη ∆εµίρη, Νέστορας Κουράκης, 
και Κωνσταντίνος Τσουράκης .   

  
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 
µεταβιβάσεως του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού NETWORK 
SATELITE RADIO  Νοµού Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς τον ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆Η 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 7η 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.  
 
ΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 11 εδαφ. β και γ του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε 
µεταβίβαση επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθµού, καθώς και µετοχών ή µεριδίων 
εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 
2,5% του κεφαλαίου της, γνωστοποιείται στο Ε.Σ.Ρ το οποίο εγκρίνει τη µεταβίβαση 
ή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας αυτού. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/ 1999, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 
που λειτουργούσαν την 1.11.1999 θεωρούνται νοµίµως λειτουργούντες. 
 
 
 
Αιτιολογικό 
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Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με τηνυπ’ 
αριθ. 379/10.12.2003 απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
χορηγήθηκε στον ∆ηµοσθένη Στυλιανού, ιδιοκτήτη, του κατά το άρθρο 53 του Ν. 
2778/199 λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
NETWORK SATELITE RADIO  Νοµού Θεσσαλονίκης άδεια παροχής 
ραδιοφωνικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου. Πρόδηλον είναι ότι πρόκειται περί 
αδείας µεταδόσεως µέσω δορυφόρου του προγράµµατος του ως άνω ραδιοφωνικού 
σταθµού δηλαδή πρόκειται περί αδείας εκ των εις το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 
4/9.9.2003 του Ε.Σ.Ρ αναφεροµένων της οποίας η µεταβίβαση συγχωρείται, κατά το 
άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 2328/1995 µόνον µετά της επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού 
σταθµού. Με την υπό κρίση αίτηση του Θεοδώρου Ευσταθιάδη διώκεται η έγκριση 
της δια του υπ’ αριθ.1600/9.11.2005 συµβολαίου της συµβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κωστούλη γενοµένης συµβάσεως αυτού  µετά του ιδιοκτήτη 
του ραδιοφωνικού σταθµού δια της οποίας αυτός µεταβίβασε στον αιτούντα τον 
διακριτικό τίτλο του ραδιοφωνικού σταθµού και του εκ δικαιώµατος της ως άνω 
αδείας του ραδιοφωνικού σταθµού δικαίωµάτου  προς εκποµπή µέσω δορυφόρου. 
΄Όµως κατά τον νόµο δεν συγχωρείται η µεταβίβαση αυτών των αϋλων αγαθών άνευ 
µεταβιβάσεως της επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού σταθµού. ∆εν υφίσταται νόµιµη 
προϋπόθεση προς έγκριση της ως άνω συµβάσεως και η υπό κρίση αίτηση πρέπει να 
απορριφθεί. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την από 29.11.2005 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆Η προς 
έγκριση της δια του1600/9.11.2005 συµβολαίου της συµβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κωστούλη γενοµένης συµβάσεως. 
 
  

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

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