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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 6  Μαρτίου  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 τους ραδιοφωνικούς 
σταθµούς ΜΥΘΟΣ FM και FLASH FM Νοµού Θεσσαλονίκης.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Φεβρουαρίου 2007. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις 
νόµιµες κυρώσεις. 

 

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίον κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο µπορεί να είναι µέτοχος σε µία µόνο εταιρεία που κατέχει άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού.  Σε κάθε περίπτωση ο 
σύζυγος ή η σύζυγος που µετέχει σε εταιρεία που κατέχει παρόµοια άδεια εφόσον 
δεν διαθέτουν και δεν µπορούν να αποδείξουν την οικονοµική και επιχειρηµατική 
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τους αυτοτέλεια σε σχέση µε τον σύζυγο ή την σύζυγο, δεν µπορούν να έχουν 
τέτοια άδεια ή να µετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. 

 

 

 

Αιτιολογικό 
 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως των εκπροσώπων των 
ραδιοφωνικών σταθµών FLASH FM 99,4 και ΜΥΘΟΣ FM Νοµού Θεσσαλονίκης και 
των υποβληθέντων υποµνηµάτων, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Με τα υπ΄αριθ. 
580/26.8.2004 και 632/13.9.2004 έγγραφα της υπηρεσίας µας, αναφέρθηκε προς την 
Ολοµέλεια ότι ο Χρήστος Κεφαλάς µετέχει µε ποσοστό 20% στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «∆ΕΛΤΑ ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία διατηρεί ραδιοφωνικό 
σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο «FLASH FM 99,4» Νοµού Θεσσαλονίκης, ενώ η 
σύζυγός του Μαρία Μάµαλη είναι µοναδική εταίρος της εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» η οποία διατηρεί 
ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΘΟΣ FM» Νοµού Θεσσαλονίκης.  
Κατόπιν τούτου, η Ολοµέλεια αποφάσισε τον έλεγχο της οικονοµικής αυτοτέλειας 
των συζύγων και σχηµατίστηκε ο υπ΄αριθ. 764/1.9.2004 φάκελος.  Μετά από 
οικονοµική έρευνα της υπηρεσίας, συντάχθηκε η υπ΄αριθ. πρωτ. 463/ΕΣ/14.4.2005 
έκθεση κατά την οποίαν ο Χρήστος Κεφαλάς δεν απέστειλε τα εκζητηθέντα στοιχεία 
για τις αναλώσεις του εισοδήµατός του, ισχυρισθείς ότι δεν διαφύλαξε τα βιβλία 
εσόδων-εξόδων της ατοµικής επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού σταθµού FLASH FM 
99,4, προ της παραχωρήσεως αυτού στην εταιρεία ∆ΕΛΤΑ ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.  Κατά την κρίση της Ολοµελείας πρόκειται περί δύο ραδιοφωνικών σταθµών εκ 
των οποίων ο µεν πρώτος ανήκει κατά 20% στον Χρήστο Κεφαλά και ο δεύτερος 
ανήκει καθ’ ολοκληρίαν στο αυτό φυσικό πρόσωπο, εµφανιζοµένων εικονικώς ως 
µετόχων της ιδιοκτήτριας του δευτέρου ραδιοφωνικού σταθµού εταιρείας, της 
συζύγου του και της πεθεράς του, και µετά τον θάνατον αυτής ως µοναδικής µετόχου 
της συζύγου του, προς καταστρατήγηση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου.  
Μετά από τις εν λόγω παραδοχές µε την υπ΄αριθµ 188/17.5.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.  
υποχρεώθηκε ο Χρήστος Κεφάλας να εκποιήσει, κατά το άρθρο 1 παρ. 14 του 
Ν.2328/1995 τις µετοχές του στην εταιρεία ∆ΕΛΤΑ ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού FLASH FM 99,4 Νοµού Θεσσαλονίκης 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών. Ο εν λόγω µέτοχος, δεν 
συµµορφώθηκε προς την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και δεν µεταβίβασε τις µετοχές του 
εντός της προαναφερθείσης αποκλειστικής προθεσµίας.  Κατά την αυτή διάταξη του 
νόµου η µη συµµόρφωση του εν λόγω µετόχου προς την προαναφερθείσα υποχρέωσή 
του συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού, 
δηλαδή την οριστική διακοπή της λειτουργίας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι 
ευθύνεται η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθµού εταιρεία.  Τέτοια ευθύνη της 
εταιρείας δεν έχει αποδειχθεί και εποµένως ούτε η οριστική διακοπή της λειτουργίας 
του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού δύναται να αποφασιστεί, αλλά ούτε και η 
προαναφερθείσα συµπεριφορά του µετόχου αυτής δύναται να παραµείνει άνευ 
συνεπειών.  Ενόψει τούτων, ενδείκνυται όπως ανακληθεί η υπ΄αριθµ. 188/17.5.2005 
απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και υποχρεωθεί ο Χρήστος Κεφαλάς ως αληθής κύριος της 
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εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΗ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ιδιοκτητρίας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΜΥΘΟΣ FM Νοµού 
Θεσσαλονίκης να µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών αυτής σε τρίτους εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών.    
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Α. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 188/17.5.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 
Β. Υποχρεώνει τον Χρήστο Κεφάλα αληθή κύριο του συνόλου των µετοχών της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΗ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ιδιοκτητρίας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΜΥΘΟΣ FM Νοµού 
Θεσσαλονίκης να µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών αυτής σε τρίτους εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών. 
 
 
     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 6η Μαρτίου 2007. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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