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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  3  Δεκεμβρίου  2012  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  Γιάννης  Παπακώστας,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών το μέλος Εύη  
Δεμίρη.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την εταιρεία με την επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  EGNATIA TV Νομού  Ξάνθης, παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2012.

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 26 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010, κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά 
προγράμματα  (εκτός  των  διαφημιστικών  μηνυμάτων  και  των  μηνυμάτων 
τηλεπώλησης) κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς 
επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί 
ένα ειδικό σύμβολο ή ηχητικό σήμα, το οποίο μεταδίδεται επί της οθόνης σε όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.

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 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού 
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EGNATIA TV Νομού  Ξάνθης,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος και της 
παρακολουθήσεως,  από  dvds,  της  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  που 
μεταδόθηκε από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό κατά  την  29.3.2012,  προέκυψε  ότι 
μεταδόθηκε την 18:00 ώρα ελληνική και την 21:30 ώρα ξένη ταινία, χωρίς σήμανση 
καταλληλότητας.  Για  την  εν  λόγω  παράλειψη  ενδείκνυται  να  επιβληθεί  στον 
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό  EGNATIA TV Νομού Ξάνθης, ιδιοκτησίας 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  τη  διοικητική 
κύρωση  της  συστάσεως όπως σε όλα τα προγράμματα,  εκτός  των προγραμμάτων 
τηλεοπτικής  διαφήμισης  και  τηλεπώλησης,  προβάλλεται  σήμα  καταλληλότητος 
ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό 
τους  στην  προσωπικότητα  και  την  εν  γένει  ηθική  και  πνευματική  ανάπτυξη  των 
ανηλίκων, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.  

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  3η Δεκεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Δεκεμβρίου 2012.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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