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     Σήμερα ημέρα Τρίτη 31η Ιουλίου 2007 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ   Ιωάννης  Λασκαρίδης,  ο  
Αντιπρόεδρος  Δημήτριος Χαραλάμπης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίριδα  
Αυδή-Καλκάνη,   Γιάννης  Παπακώστας,   Νέστορας  Κουράκης  
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την νόμιμη ή μη 
λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο EGNATIA TV 
Νομού Ξάνθης.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2007.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  ο  έλεγχος  και  η  επιβολή  των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο άδειες ίδρυσης εγκατάστασης 
και  λειτουργίας  τηλεοπτικών  σταθμών  χορηγούνται  σε  επιχειρήσεις  Οργανισμών 
Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως  σε  ανώνυμες  εταιρείες  που  ελέγχονται  από  έλληνες 
υπηκόους ή υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, καθώς και σε εταιρείες που 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ΙΙΙ..  Το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί  
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος 
του  παρόντος  άρθρου  και  έχουν  υποβάλλει  εμπροθέσμως  αίτηση  για  χορήγηση 
αδείας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με την διαδικασία της 
υπ΄αριθμ 4775/1/3.3.1998 προκύρηξης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε, θεωρούνται 
ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον 
αναγραφόμενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων. 
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Αιτιολογικό

Εκ  των  στοιχείων  του  φακέλου  και  τους  ισχυρισμούς  του  εκπροσώπου  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  XANTHI CHANNEL Νομού  Ξάνθης,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:  Με το από 16.3.1998 συμφωνητικό συστήθηκε από τις εταιρείες με την 
επωνυμία 1. ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και 
2.  ΘΡΑΚΙΚΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Ε.Π.Ε.  (και  ήδη  ΘΡΑΚΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.) 
κοινοπραξία με τον διακριτικό τίτλο XANTHI CHANNEL EGNATIA TV  η οποία 
είχε συμμετάσχει στη διαδικασία εκδόσεως αδειών λειτουργίας τοπικών τηλεοπτικών 
σταθμών το 1998.  Εκάστη εταιρεία λειτουργούσε έναν τηλεοπτικό σταθμό στο Νομό 
Ξάνθης,  με  τους  διακριτικούς  τίτλους   XANTHI ή  XANTHI CHANNEL και 
EGNATIA TV,  αντιστοίχως.   Ενόψει  του  ότι  δεν  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία 
αδειοδοτήσεως,  έκαστος  των  εν  λόγω  τηλεοπτικών  σταθμών  λειτουργεί  νομίμως, 
δυνάμει της προαναφερθείσης διατάξεως του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν.2644/1998. 
Παρά ταύτα, στον πίνακα του Ε.Σ.Ρ. περί των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών 
σταθμών,  αναφέρεται  μόνον  ο  πρώτος  εκ  των  ανωτέρω.   Επομένως  πρέπει  να 
αναγνωρισθεί η νόμιμη λειτουργία και του δευτέρου τηλεοπτικού σταθμού, προς το 
σκοπό  όπως  καταχωρηθεί  και  αυτός  στον  πίνακα  των  νομίμως  λειτουργούντων 
τηλεοπτικών σταθμών.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Αναγνωρίζει  ότι  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  με  τον  διακριτικό  τίτλο  EGNATIA TV 
Νομού  Ξάνθης  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. 
λειτουργεί νομίμως.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 31η Ιουλίου 2007. Η ορθή 
επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 21η Φεβρουαρίου 2013. 

Η δεύτερη ορθή επανάληψη κρίθηκε την 14η Ιανουαρίου 2014 και δημοσιεύτηκε 
την 15η Ιανουαρίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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