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Σήμερα  ημέρα  Τετάρτη  1  Ιουλίου  2015  και  ώρα  11:00  το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά
από νόμιμη πρόσκληση της Αντιπροέδρου του ΕΣΡ. Παρέστησαν  η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Η  συζήτηση  της  υποθέσεως  πραγματοποιήθηκε  την  23η Ιουνίου
2015,  στην  οποία  παρευρέθηκε  ο Νικόλαος  Παρθένιος,  σύνδικος
πτώχευσης της  ως άνω εταιρίας

Η Αρχή αφού έλαβε υπ’ όψη τα ακόλουθα:

1. Την με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 1874/16.02.2015 αίτηση θεραπείας της εταιρείας

με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  V-FM ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  νομίμως  εκπροσωπουμένης  υπό  του  Νικολάου  Παρθένιου,

δικηγόρου, συνδίκου πτωχεύσεως κατά την υπ’ αριθμ 4/19.1.2015 αποφάσεως

του  ΕΣΡ  με  την  οποία  το  ΕΣΡ  αποφάσισε  την  οριστική  διακοπή  της

λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού και η ανάκληση της βεβαιώσεως περί

της  νομίμου  λειτουργίας  του  λόγω  του  ότι  η  εταιρεία  είχε  πάψει  την

λειτουργίας  της  όπως  αυτό  είχε  βεβαιωθεί  με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.

32989/Φ386/30.7.2013 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ)  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  από  τον  σύνδικο

συνημμένα έγγραφα με αριθμούς σχετ. 1 – 5.

2. Την με αριθμό πρωτ. 749/26.5.2015 εισήγηση της ειδικής επιστήμονος στο

ΕΣΡ Πέρσα Λαμπροπούλου

3. Το με ημερομηνία 09.06.2015 υπόμνημα πρόσθετων λόγων της αιτούσας.

4. Τα  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  ΕΣΡ  4974/23/6/2015  και  5037/25.06.2015

έγγραφο της αιτούσας δια του συνδίκου της πτωχεύσεως Νίκου Παρθένιου.

5. Την με αριθμό πρωτ. 19.6.2015 εισήγηση της ειδικής επιστήμονος στο ΕΣΡ

Πέρσας Λαμπροπούλου
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ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με  την  προσβαλλομένη  απόφαση  το  ΕΣΡ  ανακάλεσε  την  υπ’  αριθ.

12859/Ε/24.5.2001  απόφαση  του  Υπουργού  Τύπου  και  ΜΜΕ  με  την  οποία

χορηγήθηκε  άδεια  λειτουργίας  ραδιοφωνικού  σταθμού  στην  εταιρεία  ΑΡΗΣ

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ λόγω του ότι α) από το υπ’ αρ. πρωτ. 32989/Φ386/30.7.2013

έγγραφο  της  Εθνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ)

προκύπτει ότι, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την ΕΕΤΤ δε διαπιστώθηκε

εκπομπή  προγράμματος  από  τη  συχνότητα  88,3,  από  την  οποία  δικαιούται  να

εκπέμπει ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός,  β)  διαπιστώθηκε από το ΕΣΡ ότι δεν

λειτουργεί το σύστημα τηλεπικοινωνίας του ραδιοφωνικού σταθμού και οι κλήσεις

του ΕΣΡ αποστέλλονται  ταχυδρομικώς και γ)  έχουν ασκηθεί  αγωγές εργαζομένων

κατά  του  φορέως  του  ραδιοφωνικού  σταθμού,  οι  οποίες  συζητήθηκαν  άνευ

παρουσίας του φορέως και από αυτόν εκδόθηκαν η υπ’ αριθμ. 570/2013 και 579/2013

καταψηφιστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και η υπ’ αριθμ. 527/2013

καταψηφιστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η αιτούσα δια του συνδίκου πτωχεύσεως ζητά την ανάκληση της ως άνω αποφάσεως

ισχυριζόμενη  ότι   η  επιχείρηση  η  οποία  λειτουργούσε  δυνάμει  της  με  αριθμό

12859/2001 Απόφασης του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ έπαψε να λειτουργεί όταν

κηρύχθηκε  ο  φορέας  της  (ήτοι  η  εταιρεία  ΑΡΗΣ  ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΕ  )  σε

πτώχευση και  απεβλήθη  της  κατοχής  τμήματος  κτιρίου  ευρισκόμενο  στο  Κορωπί

Αττικής  το  οποίο  χρησιμοποιούσε  για  την  άσκηση  της  επιχειρηματικής  της

δραστηριότητας και κατά συνέπεια δεν ελάμβανε γνώση των κλήσεων που απέστελλε

το  ΕΣΡ  προκειμένου  να  εκπροσωπηθεί  ενώπιον  αυτού.   Επίσης,  αναφέρει  ότι  ο

πιστωτής  υπέρ  του  οποίου  εξεδόθησαν  οι  μνημονευόμενες  στην  προσβαλλομένη

απόφαση του ΕΣΡ με αριθμό 570/2013 και 579/2013 αποφάσεις του ειρηνοδικείου

Κρωπίας καθώς και  η υπ’ αριθμ 527 του ΜΠΑ αναγγέλθηκε δυνάμει αυτών στην

πτωχευτική διαδικασία και εκκρεμεί η συζήτηση των προβληθεισών αντιρρήσεων .

Ως εκ τούτου, θα ικανοποιηθεί συμμέτρως στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας

η οποία βαίνει προς περάτωση.

Ο σύνδικος  πτωχεύσεως  μετά  την κήρυξη της  εταιρείας  σε πτώχευση με την  υπ’

αριθμ 990/2013 απόφαση του ΠΠΑ και τον διορισμό του ως συνδίκου πτωχεύσεως,
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νομιμοποιείται  ως  όργανο  της  πτωχευτικής  διαδικασίας  στην  υποβολή  αιτήσεως

ανακλήσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως του ΕΣΡ η οποία προκαλεί κατά τους

ισχυρισμούς του υλική  βλάβη στην πτωχευτική  περιουσία και  κατ’  επέκταση στα

έννομα συμφέροντα των πιστωτών τους οποίους εκπροσωπεί και φέρει τη υποχρέωση

προστασίας και μέριμνας των συμφερόντων τους.  Ο ίδιος σημειώνει  ότι  κατά την

συνέλευση των πιστωτών του άρθρου 84 του ΠτΚ αποφασίστηκε η εκποίησης της

επιχείρησης ως συνόλου προς τον σκοπό της ικανοποίησης  τους και ότι η απόφαση

του ΕΣΡ ματαιώνει την ικανοποίηση όχι μόνον των ενέγγυων πιστωτών (ΕΤΕ) και

των  γενικών  προνομιούχων  πιστωτών  (Εργαζόμενοι,  ΙΚΑ,  ΔΟΥ)  αλλά  και  των

εγχειρόγραφων (εφόσον υπάρξει περίσσευμα). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠτΚ «η

πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με την

ρευστοποίηση της  περιουσίας  του  ή  με  άλλο τρόπο που  προβλέπεται  από σχέδιο

αναδιοργάνωσης και ιδίως με την διατήρηση της επιχείρησής του». Το άρθρο 16 παρ.

1  του  ΠτΚ  ορίζει  ότι   «  Η  πτωχευτική  περιουσία  περιλαμβάνει  το  σύνολο  της

περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης οπουδήποτε

και εάν βρίσκεται» κατά δε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου «δεν ανήκουν στη

πτωχευτική  περιουσία  τα  κατά  το  κοινό  δικονομικό  δίκαιο  και  άλλες  διατάξεις

ακατάσχετα  ή  εξαιρούμενα  με  ειδικές  διατάξεις  νόμων..»  Η  άδεια  λειτουργίας

ραδιοφωνικού  σταθμού  συνιστά  άυλο  δικαίωμα  το  οποίο  συνιστά  περιουσιακό

στοιχείο του φορέα της επιχείρησης, αναγκαίο για την συνέχιση της λειτουργίας του

το οποίο συμμεταβιβάζεται με την επιχείρηση όπως προκύπτει από την διάταξη του

άρθρου 141 του ΠτΚ και σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995. Εξ

άλλου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  παρ.  3  «Από  την  έκδοση  της  απόφασης  που

κηρύσσει την πτώχευση, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των ενέγγυων πιστωτών επί

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οποία συνδέονται λειτουργικά και άμεσα

με τη επιχειρηματικής δραστηριότητά του ή με παραγωγική μονάδα ή εκμετάλλευση

του οφειλέτη αναστέλλονται μέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 107 επ σχεδίου

αναδιοργάνωσης άλλως μέχρι την κατά το άρθρο 84 απόφαση της συνέλευσης των

πιστωτών ως προς τον τρόπο εξακολούθησης των εργασιών πτώχευσης. Κατά δε το

άρθρο 25 του ΠτΚ μετά την κήρυξη της πτώχευσης, απαγορεύεται μεταξύ άλλων και

η έκδοση διοικητικών πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως ή η εκτέλεσή τους

σε στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας καθώς και ότι κατά την παράγραφο 2 του

ιδίου άρθρου, τέτοιες πράξεις είναι απολύτως άκυρες.
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 Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχουν επαληθευθεί απαιτήσεις ύψους

310.350,16 ευρώ ενώ έχουν προβληθεί αντιρρήσεις για απαιτήσεις 123.321,67 ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω απαιτήσεις έχουν προβάλει και η ΔΟΤ ύψους 15198,35 ευρώ, το

ΙΚΑ 199.093,05 ευρώ και το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (ΝΠΔΔ) ύψους 50.060,54 ευρώ, ήτοι το

συνολικό  ύψος  των απαιτήσεων είναι  574.702,01 ευρώ.  Προκύπτει,  επίσης,  ότι  η

παύση της λειτουργίας της αιτούσας επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθμού (όπως εδώ

εκπροσωπείται)  ήταν  αναγκαστική  και  όχι  εκούσια  και  έγινε  στο  πλαίσιο  της

προαναφερόμενης πτωχευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 2328/1995 « Ή άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης

και λειτουργίας αφορά σε εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα. Η χρήση της συχνότητας

παραχωρείται   με  τον  όρο  ότι  η  εκπομπή  θα  πραγματοποιείται  από  ορισμένη  ή

ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ωρου και για ορισμένη ισχύ και υπό

τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  ορίζουν  οι  διεθνείς  συμβάσεις,  η  συναφής  εθνική

νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.» Η

παραπάνω διάταξη, η οποία μεταξύ άλλων ορίζει ότι η λειτουργία του ραδιοφωνικού

σταθμού  πρέπει  να  καλύπτει  τμήμα  ή  ολόκληρο  το  24ωρο,  θέτει  τεχνικές

προδιαγραφές της ραδιοφωνικής εκπομπής. Εξ άλλου, στο άρθρο 11 παρ. 4 του Ν

3592/1995 ορίζεται  επίσης  ότι  «Οι  φορείς  αδείας  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών

σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Κάθε διακοπή ή

απώλεια του σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την

υποβολή σχετικής  έκθεσης  στο  ΕΣΡ και  την  ΕΕΤΤ εντός  24  ωρών».  Η εν  λόγω

διάταξη  ακολουθεί  σειρά  συναφών  με  τις  οποίες  τίθενται  επίσης  οι  τεχνικές

προδιαγραφές της εκπομπής και επιβάλει την αιτιολόγηση της, για τεχνικούς λόγους,

διακοπή της εκπομπής του σταθμού πέραν της μίας ώρας. Εν προκειμένω ωστόσο, η

διακοπή  της  λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  οφείλεται,  όπως  αναφέρεται

ανωτέρω, σε εξωγενής παράγοντες και συγκεκριμένα στην πτώχευσης της εταιρείας

και  την  συνεπεία αυτής  διακοπή των εργασιών της  καθώς και  στην αποβολή της

πτωχής  από  το  μίσθιο  απ’  όπου  ασκούσε  την  δραστηριότητά  της.  Δεν  πρόκειται

δηλαδή  για  διακοπή  της  λειτουργίας  λόγω  τεχνικού  προβλήματος  αλλά  για

υποχρεωτική εκ του νόμου διακοπή λόγω πτωχεύσεως. . Η συνέχιση της λειτουργίας

της επιχείρησης (πχ από τον σύνδικο στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας) ήταν

και  πρακτικά  αδύνατη  λόγω  της  αποβολής  της  αιτούσας  από  το  μίσθιο  (όπως

αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ 1440/5.3.2013 έκθεση αποβολής
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και εγκατάστασης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αντωνίου

Κοπανιτσάνου.

Για τους λόγους αυτούς

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1) Δέχεται την από 12.1.2015 αίτηση  του  ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό

τίτλο V FM  (πρώην VILLAGE 88,3 FM) Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας

με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  VILLAGE  88,3  FM  ΑΕ.

Μειοψήφησε εκ των μελών ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τον οποίο θα έπρεπε η

υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί.

2) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 4/19.1.2015 απόφαση του ΕΣΡ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η Ιουλίου 2015, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε

κατά την 24η Ιουλίου 2015.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 27η Ιουλίου 2015.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
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