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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Μαΐου 2005 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, 
Γιάννης Παπακώστας Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Ροδόλφος Μορώνης, 
Νέστορας Κουράκης. 

  
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 
µεταβιβάσεως εταιρικών µεριδίων του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 
ΑΡΓΟΣ FM STEREO  Νοµού Αργολίδος  ιδιοκτησίας της εταιρίας 
ΑΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΕΠΕ  του εταίρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ  προς τους  ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΚΗ και ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΠΑΤΣΙΟ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η Μαΐου 2005. 

 
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 ΑΡΓΟΣ FM STEREO  Νοµού Αργολίδος  λειτουργούσε 
κατά την 1.11.1999 και εντεύθεν λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ 
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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. 
 
  
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την αίτηση εγκρίσεως της δια του υπ’ αριθ. 7400/24.3.2004 συµβολαίου 
της συµβολαιογράφου ΄Αργους Ελένης Ανέστη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων 
του ραδιοφωνικού σταθµού ΑΡΓΟΣ FM STEREO  Νοµού Αργολίδος από τον 
ανωτέρω αναφερόµενο εταίρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΟΖΟΝΕΛΟ προς τους 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΚΗ και ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΠΑΤΣΙΟ. 

 
Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 114/21.9.2004 βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης του ως άνω ραδιοφωνικού σταθµού. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Μαΐου 2005. 
 
 
 
 

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