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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Μαΐου 2010 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, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, 
Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 

µεταβιβάσεως µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθµού 
µε τον διακριτικό τίτλο KILKIS EURO CHANNEL   Νοµού Κιλκίς. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 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 1 παρ. 13 και 14 Ν. 2328/1995, όπως η πρώτη µετά την δια του άρθρου  
12 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 έχει αντικατασταθεί, κατά το οποίο κάθε µεταβίβαση της 
επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθµού στο σύνολό της ή µετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό 
τουλάχιστον 1% του κεφαλαίου εντός ή εκτός του χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση 
νέας εταιρείας µε τη συµµετοχή επιχείρησης αυτής κατηγορίας, κάθε µετατροπή της 
εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται µέσα 
σε 10 ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύµβασης που πρέπει 
να περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηµατιστηριακής 
µεταβίβασης των µετοχών.  Το Ε.Σ.Ρ. εγκρίνει τη µεταβίβαση, ή υποχρεώνει τον 
αγοραστή προς µεταβίβαση του αντικειµένου της συµβάσεως.  
 
Αιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου του τηλεοπτικού σταθµού, προέκυψαν 
τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθµός µε το διακριτικό τίτλο KILKIS EURO 
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CHANNEL   Νοµού Κιλκίς ιδιοκτησίας της εταιρίας µε την επωνυµία 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. συµµετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για 
τη χορήγηση αδείας λειτουργίας σταθµού  περιφερειακής εµβέλειας και κατά το 
άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρείται ότι λειτουργεί νοµίµως.  Με το υπ’ 
αριθµ 1.660/29.1.2008 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ουρανίας 
∆ηµητρίου Ξυνού, ο Ξενοφών Κικκίνης του Αλεξάντρου και ο Χρήστος 
Εµµανουηλίδης του Τριανταφύλλου µεταβίβασαν συνολικά 5.600 ονοµαστικές 
µετοχές της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. στους Ρήγα Φεραίο του 
Αλεξάνδρου και Αλέξανδρο Φεραίο του Παναγιώτη, έναντι τιµήµατος 48.000,00 
ευρώ. ΄Όπως προκύπτει εκ της Α.Π. 344/ΕΣ/16.3.2010 εκθέσεως των εις το Ε.Σ.Ρ. 
υπηρετούντος οικονοµολόγου και νοµικού, υφίστανται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 
προς έγκριση των συµβάσεων.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Εγκρίνει τις δια του υπ’ αριθµ 1.660/29.1.2008 συµβολαίου της συµβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Ουρανίας ∆ηµητρίου Ξυνού µεταβιβάσεις, 5.600 µετοχών της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. ιδιοκτητρίας του 
τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο KILKIS EURO CHANNEL   Νοµού 
Κιλκίς από τον Ξενοφώντα Κικκίνη του Αλεξάντρου και τον Χρήστο Εµµανουηλίδη 
του Τριανταφύλλου στον Ρήγα Φεραίο του Αλεξάνδρου και Αλέξανδρο Φεραίο του 
Παναγιώτη αντιστοίχως έναντι τιµήµατος 48.000 ευρώ. 
 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η  Μαΐου 2010. 

 
 

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