
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 238/26.4.2012Αριθ. 238/26.4.2012

          Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο  
Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος  Λίνα Αλεξίου και τα  
μέλη  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  και  Κωνσταντίνος  Αποστολάς.  Απουσίασαν  τα  
μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας και Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  έγκριση 
μεταβιβάσεως  εταιρικών  μεριδίων  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΡΑΔΙΟ ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΝ  Νομού Καβάλας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 24η  Απριλίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. 

ΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 11 εδαφ. β και γ του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά το άρθρο 12, 
παρ. 12 του Ν.3310/2005, κατά το οποίο κάθε μεταβίβαση επιχείρησης ραδιοφωνικού 
σταθμού, καθώς και μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού 
σταθμού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 1% 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  του  ραδιοφωνικού  σταθμού, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο ραδιοφωνικός σταθμός με το διακριτικό τίτλο  ΡΑΔΙΟ 
ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΝ  Νομού Καβάλας λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
110/2.12.2003 βεβαίωση του ΕΣΡ. Με το υπ΄ αριθμ. 8371/7.4.2011 συμβόλαιο της 
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Συμβολαιογράφου  Καβάλας  Αγάθης  Τιμοθέου  Παπάζογλου,  η  Συμέλα  Βογιατζή, 
μοναδική  εταίρος  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, φορέα του εν λόγω 
ραδιοφωνικού σταθμού, μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της προς το 
Δημήτριο Βογιατζή έναντι  συνολικού τιμήματος 18.000,00 ευρώ.  Όπως προκύπτει 
από την υπ’ αρ. πρωτ. 2546/ΕΣ/12.10.2011 έκθεση των εις το ΕΣΡ υπηρετούντων 
νομικού  και  οικονομολόγου,  ο  αγοραστής  έχει  κεφάλαιο  το  οποίο  καλύπτει  το 
καταβληθέν τίμημα.  Διαπιστώθηκε η συνδρομή όλων των νομίμων προϋποθέσεων 
προς μεταβίβαση της επιχειρήσεως του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο 
ΡΑΔΙΟ ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΝ  Νομού Καβάλας, ενδεικνυομένης εντεύθεν της εγκρίσεως 
της προαναφερθείσης συμβάσεως.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Εγκρίνει  την  δια  του  υπ’  αριθ.  8371/7.4.2011  συμβολαίου  της  Συμβολαιογράφου 
Καβάλας Αγάθης Τιμοθέου Παπάζογλου γενομένη μεταβίβαση όλων των εταιρικών 
μεριδίων της εταιρίας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  ΡΑΔΙΟ  ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΝ   Νομού  Καβάλας  από  τη   Συμέλα 
Βογιατζή προς το Δημήτριο Βογιατζή.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε κατά την 26η Απριλίου 2012 και καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 8η Μαΐου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

         

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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