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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 21.7.2014 
αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού  EGNATIA TV Νομού Ξάνθης, 
κατά της 604/20.11.2008 απόφασης αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2014

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις νόμιμες 
κυρώσεις.

ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά  πράξεως  της  διοικήσεως,  ο  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  ζητήσει  με  αίτηση 
θεραπείας  από  τη  διοικητική  αρχή  που  την  εξέδωσε,  την  ανάκληση  ή  την 
τροποποίηση αυτής.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού 
EGNATIA TV Νομού Ξάνθης και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Με  την  υπ΄αριθμ.  604/20.11.2008  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  απορρίφθηκε 
αίτηση  της  ως  άνω  εταιρείας  προς  έγκριση  του  υποβληθέντος  αναλογικού 
προγράμματος για μετάδοση με ψηφιακή τεχνολογία λόγω υφισταμένων ελλείψεων. 
Ήδη  όμως  όπως  προκύπτει  από  την  με  Α.Π.  3560/8.4.2014  αίτηση  της  ως  άνω 
εταιρείας,  έχει  υποβληθεί  νέο  πρόγραμμα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  και  ο 
τηλεοπτικός  σταθμός  πληροί  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  6  παρ.  13  του 
Ν.3592/2007 προς εκπομπή του αναλογικού προγράμματός του με ψηφιακό τρόπο. 
Εντεύθεν  πρέπει  να γίνει  δεκτή η υπό κρίση αίτηση θεραπείας  και  να εγκριθεί  η 
μετάδοση του αναλογικού προγράμματος  του τηλεοπτικού σταθμού δια ψηφιακού 
τρόπου, καθοριζομένου, κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007, του διαύλου 47 
προς εκπομπή αυτού με κέντρο εκπομπής τη θέση Πλάκα Νομού Έβρου.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται  την  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΘΡΑΚΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
EGNATIA TV Νομού Ξάνθης, κατά της 604/20.11.2008 αποφάσεως. 

2. Ανακαλεί  την  604/20.11.2008  απόφαση  κατά  την  περί  μη  εγκρίσεως  του 
προγράμματος  του  τηλεοπτικού  σταθμού  προς  μετάδοσή  του  αναλογικού 
προγράμματος του δια ψηφιακού τρόπου διάταξή της.

3. Εγκρίνει  την  μετάδοση  του  αναλογικού  προγράμματος  του  τηλεοπτικού 
σταθμού με ψηφιακό τρόπο από τον δίαυλο 47 προς εκπομπή αυτού με κέντρο 
εκπομπής  τη  θέση  Πλάκα  Νομού  Έβρου  και  ήδη  από  δίαυλο  και  κέντρο 
εκπομπής που θα καθορίσει ο νομίμως αδειοδοτημένος πάροχος δικτύου. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  28η Ιουλίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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