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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 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  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  υπό  της  εταιρείας  με  την  ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το 
διακριτικό  τίτλο  XANTHI CHANNEL Νομού  Ξάνθης,  ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 7η Οκτωβρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  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 13 της 8059/30.4.2014 Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κατά το οποίο στην διάρκεια της προηγουμένης 
ημέρας  καθώς  και  την  ημέρα  διεξαγωγής  των  εκλογών,  μέχρι  19:00  ώρας,  δεν 
επιτρέπεται  η  μετάδοση  διαφημιστικών  μηνυμάτων  και  συγκεντρώσεων  ή  άλλων 
πολιτικών  εκδηλώσεων  των  κομμάτων,  καθώς  και  η  μετάδοση  εκπομπών 
προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση τις 
δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της 
εκλογικής διαδικασίας.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ 9150/16.5.2014, Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, και μέχρι τις 
19:00 δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή 
άλλων πολιτικών  εκδηλώσεων των  κομμάτων,  καθώς  και  η  μετάδοση εκπομπών 
προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα με εξαίρεση τις 
δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών  κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της 
εκλογικής διαδικασίας.

ΙV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο XANTHI CHANNEL Νομού  Ξάνθης,  του 
υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε στο 
ΕΣΡ  ο  καταγγέλλων,  ροής  προγράμματος  κατά  την  24.5.2014,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα: 
Το πρώτο dvd περιέχει αρχείο διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών.
Κατά την έναρξη του αρχείου προβάλλεται  εκπομπή με καλεσμένο τον υποψήφιο 
Ευρωβουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. Παναγιώτη Σγουρίδη. Ακολουθεί  ελληνική ταινία και 
στη  συνέχεια  ξένη  ταινία.  Καθ’  όλη τη  διάρκεια  της  δίωρης  ροής  προγράμματος 
παρεμβάλλονται διαφημίσεις μεταξύ των οποίων προβάλλονται δύο διαφημίσεις του 
συνδυασμού  ΔΗΜΟΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ,  μία  διαφήμιση  του  κόμματος  ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και μία διαφήμιση του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  του  Παναγιώτη  Σγουρίδη  ο  φακός  ζουμάρει 
(ένδειξη  αρχείου  11:00  –  12:00)  στα  πρωτοσέλιδα  των  τοπικών  εφημερίδων  της 
Ξάνθης ‘ΕΜΠΡΟΣ’ και ‘ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ’ προκειμένου να καταστεί εμφανής 
η  ημερομηνία  έκδοσής  τους,  Σάββατο  24  Μαΐου  2014,  ενώ  λίγο  μετά  ο  φακός 
ζουμάρει  (ένδειξη  αρχείου 12:45)  σε ρολόι  τοίχου όπου διακρίνεται  η  ώρα και  η 
συγκεκριμένη ημερομηνία (24/05/2014).
Το δεύτερο dvd περιέχει αρχείο διάρκειας 2 ωρών, 17 λεπτών και 50 δευτερολέπτων. 
Κατά την έναρξη του αρχείου προβάλλεται  η συνέχεια της ξένης ταινίας (από το 
πρώτο dvd), ακολουθεί δεύτερη ξένη ταινία μεταγλωττισμένη και κινούμενα σχέδια 
ενώ παρεμβάλλονται διαφημίσεις.
Επισημαίνεται  ότι  από  00:00  –  13:17  (ένδειξη  αρχείου)  διακρίνεται  συσκευή 
τηλεόρασης  κατά  την  προβολή  του  αρχείου  ενώ  η  συνέντευξη  του  υποψήφιου 
Ευρωβουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. Παναγιώτη Σγουρίδη προβάλλεται από 08:00 – 29:40 
(ένδειξη αρχείου).

Το ΕΣΡ έχει  επιληφθεί  της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του Γιάννη Δουκέλη, 
υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Ξάνθης, με το συνδυασμό: «Κοινωνία Δημοτών», 
ο οποίος υπέβαλε στο ΕΣΡ την ως άνω ροή προγράμματος της 24.5.2014, δηλαδή της 
παραμονής  των  ευρωεκλογών.  Το  ότι  η  ροή  προγράμματος  αφορά  την  εν  λόγω 
ημερομηνία προκύπτει εκ της ταυτοχρόνου παρουσιάσεως της πρώτης σελίδας των 
εφημερίδων: «ΕΜΠΡΟΣ» και «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ», με ημερομηνία 24.5.2014. 
Από  την  παρακολούθηση  της  εκπομπής  προκύπτει  ότι  κατ’  αυτήν  προβλήθηκε 
ζωντανή  συνέντευξη  εκλογικού  περιεχομένου  με  τον  υποψήφιο  ευρωβουλευτή 
Ξάνθης Παναγιώτη Σγουρίδη, παρά την εκ του Νόμου απαγόρευση της προβολής της 
κατά  την  παραμονή  των  ευρωεκλογών.  Είναι  αληθές  ότι  ο  τηλεοπτικός  σταθμός 
υπέβαλε ροή προγράμματος της ιδίας ημέρας άνευ της εν λόγω συνεντεύξεως αλλά 
το ΕΣΡ δεν μπορεί να δώσει πίστη στην ακρίβεια αυτής. Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου. 
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Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών,  της βαρύτητος της παραβάσεως, 
του εκ 31.590,25 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι με τις υπ’ αριθμ. 295/26.7.2005, 67/10.2.2009, 
95/10.3.2009,  431/21.9.2010,  384/15.7.2013,  169/12.5.2014  αποφάσεις  του  ΕΣΡ, 
έχουν επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, 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 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,  
ιδιοκτήτριας 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  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού σταθμού με  το διακριτικό  τίτλο  XANTHI CHANNEL Νομού 
Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη, στην οδό Ανθ/στου Μ. Γεωργίου αρ. 24, με 
ΑΦΜ 094442152, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης (Α΄, Β’).

2. Του  Αντωνιάδη  Κωνσταντίνου  του  Ανέστη,  κάτοικου  Ξάνθης,  στην  οδό 
Βουλγαροκτόνου  33,  με  ΑΔΤ  ΑΖ−904313,  ΑΦΜ  008845642,  αγνώστου 
Δ.Ο.Υ., ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

3. Του Μωραΐτη Στυλιανού του Νικολάου, κάτοικου Ξάνθης στην οδό Στράτου 
Μακρυγιάννη 8, με ΑΔΤ Κ−630504, αγνώστου ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., ως νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

4. Του  Αντωνιάδη  Ανέστη  του  Κωνσταντίνου,  κάτοικου  Ξάνθης  στην  οδό 
Ανδρέου Δημητρίου 19, με ΑΦΜ 047218919 και Δ.Ο.Υ. Ξάνθης (Α΄, Β’), ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  13η Οκτωβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 19η Νοεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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