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

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από  
την εταιρεία µε την επωνυµία ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτρια 
του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο XANTHI CHANNEL 
Νοµού Ξάνθης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε 11η ∆εκεµβρίου 2007 κατά 

την οποία δεν εµφανίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, καίτοι είχε κλητευτεί 
δια της Α.Π. 16936/4.12.2007 κλήσεως του Ε.Σ.Ρ. η οποία έχει παραληφθεί 
από την εταιρεία δια τηλεοµοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της από 4.12.2007 
επιβεβαιώσεως.. 

  
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 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο όλες ανεξαρτήτως οι 
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης, υποχρεούνται µία µόνο φορά και 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός  µετά την πάροδο δύο µηνών από την 
δηµοσίευση του παρόντος (δηµοσίευση 19.7.2007), να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. 
υπεύθυνη δήλωση για τον χαρακτήρα του προγράµµατός τους ως ενηµερωτικού ή µη 
ενηµερωτικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 
 
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 της εταιρείας µε την επωνυµία ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο 
XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης, προκύπτει ότι αυτή δεν υπέβαλλε έως της 
19.9.2007 υπεύθυνη δήλωση περί του χαρακτήρος του προγράµµατος του 
τηλεοπτικού της σταθµού ως ενηµερωτικού, ή µη ενηµερωτικού.   Για την εν λόγω 
εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση του 
προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, ενδείκνυται όπως το 
πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.   

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε 
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο XANTHI CHANNEL 
Νοµού Ξάνθης τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ. 
 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

 
1. Της εταιρείας ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 

σταθµού µε το διακριτικό τίτλο XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης που 
εδρεύει στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία µε ΑΦΜ 094442152, ∆.Ο.Υ. Α΄ 
Ξάνθης. 

2. Του Ιωάννη Γεωργανά , κατοίκου Ξάνθης στην οδό Π.Τσαλδάρη 36, µε ΑΦΜ 
013208647, ∆.Ο.Υ. Α΄  Ξάνθης ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η ∆εκεµβρίου 2007. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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