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  Σήµερα ηµέρα Τρίτη 21 Σεπτεµβρίου 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 ενδεχοµένη από  
την εταιρεία µε την επωνυµία  ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 27η Ιουλίου 2010. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. 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.   To άρθρο 3 παρ. 4 του Π.∆/τος 310/1996 κατά το οποίο οι µέτοχοι των 
τηλεοπτικών ανωνύµων εταιρειών καθώς και τα µέλη οργάνων της διοικήσεως των 
εταιρειών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του 
Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους τα εις αυτήν και τις επόµενες δύο παραγράφους 
αναφερόµενα στοιχεία. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 
σταθµού XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης προέκυψαν τα ακόλουθα:  ΄Όπως 
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προκύπτει εκ του Α.Π. 1356/ΕΣ/2.9.2010 εγγράφου Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας 
του Ε.Σ.Ρ.,  η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού  εταιρεία δεν υπέβαλε στο 
Ε.Σ.Ρ., όπως ορίζεται στο το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.∆/τος 310/1996 σε συνδυασµό µε 
το Ν.3592/2007, υπεύθυνες δηλώσεις και αντίγραφα δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης του µετόχου Σάββα Μαυρόπουλου, συµβολαιογραφική πράξη 
µεταβίβασης προσκοµισθέντος συµφωνητικού από τον Σάββα Μαυρόπουλο στον 
Ανέστη Αντωνιάδη, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Στυλιανού 
Μωραΐτη, αντίγραφο ισολογισµού της εταιρείας, πίνακας εργαζοµένων σε αυτή και 
πρόσφατη µετοχική της σύνθεση.  Η υπό του τηλεοπτικού σταθµού επικαλουµένη 
πυρκαγιά του αρχείου του έλαβε χώρα την 7.8.2010, δηλαδή µετά την πάροδο της 
προθεσµίας εντός της οποίας έπρεπε να υποβληθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα από το ως άνω 
∆ιάταγµα αξιούµενα στοιχεία.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο 
Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη κατά τους 
οποίους ενόψει του ότι το αρχείο του τηλεοπτικού σταθµού έχει καταστραφεί δια 
πυρκαγιάς, δεν συντρέχει λόγος διοικητικής κυρώσεως. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης, τη διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως υποβάλει εµπροθέσµως τα εις το 3 παρ. 4 του Π.∆/τος 310/1996 
οριζόµενα έγγραφα. 
 

 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 21η Σεπτεµβρίου 2010. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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