
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..    229955//2266..77..22000055  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 26 Ιουλίου  2005 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, Νέστορας Κουράκης, Ροδόλφος 
Μορώνης, Γιάννης Παπακώστας.  Απών ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της 
εταιρείας ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθµού XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης, ενδεχόµενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 26η Ιουλίου  2005.   
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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 47 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 κατά το οποίο η παραγωγή 
οπτικοακουστικών έργων έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν 
την άµεση ή έµµεση αναπαραγωγή εν όλω ή εν µέρει όσον αφορά το πρωτότυπο 
και τα αντίτυπα των ταινιών τους 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 παραγρ. 5 του Ν. 2328/1995, µε τα οποία καθορίζονται οι 
νόµιµες κυρώσεις για παραβίαση της ραδιοφωνικής νοµοθεσίας. 

 
ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοφωνικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 

 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών 
του εκπροσώπου της εταιρείας  ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης, 
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προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά την 23.3.2005 πραγµατοποιήθηκε στην Ξάνθη 
ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των τοπικών ποδοσφαιρικών οµάδων Ξάνθης και 
Λάρισας.  Ο αγώνας µεταδόθηκε από τη ΝΕΤ δυνάµει συµβάσεως µε την εκπρόσωπο 
των οµάδων ΠΑΕ Ξάνθης οι οποίες συµµετείχαν στη διοργάνωση, την ΕΠΟ και την 
εταιρεία που κατείχε τα τηλεοπτικά δικαιώµατα της διοργάνωσης.  Παρ΄ ότι η ΝΕΤ, 
όπως προκύπτει εκ του υπ΄αριθµ. 580/20.7.05 εγγράφου της, δεν είχε παράσχει 
συναίνεση στον τηλεοπτικό σταθµό XANTHI CHANNEL, αυτός πραγµατοποίησε 
αναµετάδοση τµηµάτων του αγώνος κατά την ίδια εσπέρα.  Ενόψει του ότι υπήρχε 
έντονο τοπικό ενδιαφέρον, ενδείκνυται όπως για την εν λόγω εκτροπή επιβληθεί στον 
τοπικό τηλεοπτικό σταθµό επιεικώς η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
Μειοψήφησε εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί η 
κύρωση του προστίµου. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 

Επιβάλλει  στην εταιρεία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού XANTHI CHANNEL Νοµού Ξάνθης, την διοικητική κύρωση  
της συστάσεως όπως µη αναµεταδίδει αντίτυπα µαγνητοταινιών άνευ συναινέσεως 
του δικαιούχου,  µε προειδοποίηση επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 26ην Ιουλίου  2005. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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