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Σήµερα ηµέρα Τρίτη,  22 Ιουνίου 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, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,  Κωνσταντίνος Τσουράκης και 
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την έγκριση 
µεταβιβάσεως εταιρικών µεριδίων του  ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού µε 
τον διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ ∆ΕΛΤΑ  Νοµού Χίου.   

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22η Ιουνίου 2010. 

 
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, 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 προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο 
ραδιοφωνικός σταθµός µε τον διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ ∆ΕΛΤΑ  Νοµού Χίου, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ΗΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ήδη ΜΑΡΙΑ 
ΨΑΡΑ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.), λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
24206/E/20.11.2000 βεβαίωση περί νοµίµου λειτουργίας του Υπουργείου Τύπου και 
ΜΜΕ. Με το υπ΄ αριθµ. 15324/24.2.2009 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Χίου 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ, ο Κυριάκος ∆ηράκης, έχων στην κατοχή 
του ποσοστό 33,34% εξ αδιαιρέτου της ως άνω επιχείρησης, µεταβίβασε στη Μαρία 
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Ψαραδάκη συζ. Κυριάκου ∆ηράκη ποσοστό 33,34% της επιχείρησης, ο Παναγιώτης 
∆ηράκης έχων στην κατοχή του ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου της επιχείρησης, 
µεταβίβασε στη Μαρία Ψαραδάκη συζ. Κυριάκου ∆ηράκη ποσοστό 33,33% της 
επιχείρησης και ο Νικόλαος ∆ηράκης, έχων στην κατοχή του ποσοστό 33,33% εξ 
αδιαιρέτου της επιχείρησης µεταβίβασε στη Μαρία Ψαραδάκη συζ. Κυριάκου 
∆ηράκη ποσοστό 28,33% της επιχείρησης. Το συνολικό ποσοστό 95% της εν λόγω  
ραδιοφωνικής επιχείρησης µεταβιβάστηκε στη Μαρία Ψαραδάκη έναντι τιµήµατος 
12.486,86 ευρώ. Όπως προκύπτει από την έκθεση των εις το ΕΣΡ υπηρετούντων 
νοµικού και οικονοµολόγου, η  αγοράστρια έχει κεφάλαιο το οποίο καλύπτει το 
καταβληθέν τίµηµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αγοράστρια είχε λάβει στεγαστικό 
δάνειο 150.000 ευρώ για επισκευή οικοδοµής, αλλά τµήµα µόνον του δανείου έχει 
διατεθεί για την εν λόγω επισκευή και δια του αποµείναντος υπολοίπου καταβλήθηκε 
το από την ως άνω σύµβαση ορισθέν τίµηµα. ∆ιαπιστώθηκε η συνδροµή όλων των 
νοµίµων προϋποθέσεων προς µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων του  ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ ∆ΕΛΤΑ  Νοµού Χίου, 
ενδεικνυοµένης εντεύθεν της εγκρίσεως της προαναφερθείσης συµβάσεως.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Εγκρίνει την δια του υπ’ αριθ. 15324/24.2.2009 συµβολαίου της Συµβολαιογράφου 
Χίου ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ µεταβίβαση συνολικού ποσοστού 95% 
εξ αδιαιρέτου της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ΗΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ήδη ΜΑΡΙΑ 
ΨΑΡΑ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.) ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο ΚΑΝΑΛΙ ∆ΕΛΤΑ  Νοµού Χίου, από τους Κυριάκο ∆ηράκη, 
Παναγιώτη ∆ηράκη και Νικόλαο ∆ηράκη προς τη Μαρία Ψαραδάκη συζ. 
Κυριάκου ∆ηράκη. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 22η Ιουνίου 2010. 
 
 
 
 

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