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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  9  Δεκεμβρίου  2013  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  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών  
το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε αυτεπαγγέλτως  με  τη 
διαπίστωση του διαύλου από τον οποίο εξέπεμπε ο τηλεοπτικός σταθμός με το 
διακριτικό  τίτλο  XANTHI CHANNEL Νομού  Ξάνθης,  ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας με την επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., κατά το 
έτος  1998,  καθώς  και  τη  θέση  εκπομπής  του  κατά  την  εν  λόγω  κρίσιμη 
ημερομηνία.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2013.

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.  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 προκήρυξης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε, θεωρούνται 
ως νομίμως λειτουργούντες  εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί  στον 
αναγραφόμενο στην αίτησή τους χάρτη συχνοτήτων. 

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.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο   XANTHI CHANNEL Νομού Ξάνθης, ιδιοκτησίας 
της  εταιρείας με  την  επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,  και  του 
υποβληθέντος υπομνήματος προέκυψαν τα ακόλουθα:  Η εταιρεία είχε συμμετάσχει 
στη διαδικασία αδειοδοτήσεως περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών του έτους 1998 
και  ο  τηλεοπτικός  της  σταθμός  λειτουργεί  νομίμως  κατά  το  άρθρο  17  του  Ν. 
2644/1998,  δικαιούμενος  να  εκπέμπει  από τον  δίαυλο και  τη  θέση από τα  οποία 
εξέπεμπε κατά την ημερομηνία που εκδόθηκε η αντίστοιχη προκήρυξη. Από τα εις 
την υπηρεσία υφιστάμενα στοιχεία προκύπτει ότι αυτός εξέπεμπε κατά την κρίσιμη 
ημερομηνία από το δίαυλο 27 και το κέντρο εκπομπής Παναγία Ξάνθης και από το 
δίαυλο 42 και το κέντρο εκπομπής Τούμπα Θάσου, από όπου δικαιούται να εκπέμπει.  
Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  κέντρο  εκπομπής  Τούμπα Θάσου εμπίπτει  εντός  της 
γεωγραφικής περιοχής που προσδιορίζει ο χάρτης συχνοτήτων 3, εντός του οποίου 
δικαιούται να εκπέμπει ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Διαπιστώνει  ότι  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  με  τον  διακριτικό  τίτλο  XANTHI 
CHANNEL Νομού Ξάνθης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., δικαιούται να εκπέμπει από το δίαυλο 27 και το κέντρο 
εκπομπής Παναγία Ξάνθης,  καθώς και  από το δίαυλο 42 και το κέντρο εκπομπής 
Τούμπα Θάσου.   

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Δεκεμβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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