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Σήµερα ηµέρα Τρίτη  24 Μαρτίου 2009  και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και  τα µέλη, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,  Κωνσταντίνος Τσουράκης και 
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 
µεταβιβάσεως µετοχών του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε την 
διακριτικό τίτλο  ΠΑΛΜΟΣ 95,0 ΜΗΖ  Νοµού Φθιώτιδος. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η Μαρτίου 2009. 

 
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 
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο 
ραδιοφωνικός σταθµός µε τον διακριτικό ΠΑΛΜΟΣ 95,0 ΜΗΖ  Νοµού Φθιώτιδος 
λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 131/9.11.2004 βεβαίωση νοµίµου 
λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ.  Η επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθµού ανήκει στην εταιρία 
µε την επωνυµία ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Με τα υπ΄ αριθµ. 
14219/28.12.2007 και 14199/18.12.2007 συµβόλαια της  συµβολαιογράφου Λαµίας 
Θεωδόρας Ζάχου Πολιτοπούλου  , ο Παρασκευάς Τακτικός  κάτοχος του 2% των 
µετοχών  της ως άνω εταιρίας, µεταβίβασε προς τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο  τις 
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µετοχές του  αντί  του τιµήµατος  των 166 ευρω και ο ∆ηµήτριος Κωνσταντόπουλος 
µεταβίβασε στον υιό του Γεώργιο Κωνστατόπουλο ποσοστό µετοχών  47% χωρίς 
αντάλλαγµα λόγω γονικής πατοχής. Όπως προκύπτει από την  υπ’αριθ. 326/3.3.2009 
έκθεση  των εις το ΕΣΡ υπηρετούντων νοµικού και οικονοµολόγου, ο αγοραστής έχει 
κεφάλαιο το οποίο καλύπτει το καταβληθέν τίµηµα. ∆ιαπιστώθηκε η συνδροµή όλων 
των νοµίµων προϋποθέσεων προς µεταβίβαση µετοχών της εταιρίας  µε την επωνυµία 
∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού 
σταθµού, ενδεικνυοµένης εντεύθεν της εγκρίσεως της προαναφερθείσης συµβάσεως.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

Εγκρίνει την δια των υπ’ αριθ. 14219/28.12.2007 και 14199/18.12.2007 
συµβολαίων της  συµβολαιογράφου Λαµίας Θεωδόρας Ζάχου Πολιτοπούλου, 
µεταβίβαση των µετοχών του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο 
ΠΑΛΜΟΣ 95,0 ΜΗΖ  Νοµού Φθιώτιδος από τους Παρασκευά Τακτικό, και 
∆ηµήτριο Κωνσταντόπουλο  προς τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο. 
 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 24η  Μαρτίου 2009. 

 
 
 
 
 

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