
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. 373/13.10.2014Αριθ. 373/13.10.2014

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  EGNATIA  TV 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. Τo άρθρο 6 παρ. 2 στ. α’  του Ν. 3870/2010, κατά το οποίο απαγορεύεται στους 
επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες,  υποψηφίους περιφερειακούς και 
δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, 
κατά  τη  διάρκεια  του  διμήνου  που  προηγείται  της  ημερομηνίας  διεξαγωγής  των 
εκλογών, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης.

ΙΙΙ. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 
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σταθμού με το διακριτικό τίτλο  EGNATIA  TV Νομού Ξάνθης, του υποβληθέντος 
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvds που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω 
τηλεοπτικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  κατά  την  30.4.2014, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Κατά  την  παρακολούθηση  της  24ωρης  ροής  προγράμματος  που  απέστειλε  ο 
τηλεοπτικός σταθμός ΕΓΝΑΤΙΑ TV για τις 30/04/2014 διαπιστώθηκε ότι στις 12 τα 
μεσάνυχτα  και  στις  02:00π.μ.  προβλήθηκαν  δελτία  ειδήσεων  με  γυναίκα 
παρουσιάστρια της οποίας το όνομα δεν αναγράφεται ή αναφέρεται πουθενά. Παρ’ 
όλα  αυτά  έπειτα  από  αναζήτηση  στο  διαδίκτυο  διαπιστώθηκε  ότι  η  εν  λόγω 
παρουσιάστρια είναι η υποψήφια δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Ξάνθη Νέα 
Εποχή» Ειρήνη Τσώλου-Καραγιάννη – δημοσιογράφος.
αρχείο 00.00- 01.00  ένδειξη αρχείου 00:02 - 19:40 (dvd 1)
Ειδήσεις και Γεγονότα 
αρχείο 02.00- 03.00  ένδειξη αρχείου 00:20 - 19:58 (dvd 1)
Ειδήσεις και Γεγονότα (σε επανάληψη)
Στο  δελτίο  ειδήσεων  που  προβλήθηκε  στις  10:00μ.μ.  αναγράφεται  το  όνομα  της 
παρουσιάστριας Ρένα Καραγιάννη.
αρχείο 21.00 - 22.00  ένδειξη αρχείου 59:18 – 1:00:00 (dvd 5)
Ειδήσεις και Γεγονότα με παρουσιάστρια τη Ρένα Καραγιάννη
αρχείο 22.00 - 23.00  ένδειξη αρχείου 00:00 – 20:50  (dvd 5)
Ειδήσεις και Γεγονότα με παρουσιάστρια τη Ρένα Καραγιάννη 

Το ΕΣΡ έχει  επιληφθεί  της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του Γιάννη Δουκέλη, 
υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Ξάνθης, με το συνδυασμό: «Κοινωνία Δημοτών». 
Η  προεκλογική  περίοδος  των  Περιφερειακών  και  Δημοτικών  εκλογών  της 
18ης.5.2014 ήταν, κατά το άρθρο 128 του Νόμου 4249/2014, διαρκείας 30 ημερών και 
επομένως  άρχισε  την  18η.4.2014.  Παρότι,  κατά  την προαναφερθείσα  διάταξη  του 
Νόμου απαγορεύεται στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν, 
κατά την προεκλογική περίοδο, αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, το δελτίο 
ειδήσεων  του  τηλεοπτικού  σταθμού  κατά  την  30.4.2014,  προέβαλε  η  υποψηφία 
δημοτική  σύμβουλος  με  την  παράταξη:  «Ξάνθη  Νέα  Εποχή»,  Ειρήνη  Τσώλου-
Καραγιάννη. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού ότι η ως άνω 
εκτροπή έγινε άνευ ενημερώσεώς του, δεν ασκεί επιρροή διότι όφειλε να έχει πλήρη 
εποπτεία της καταστάσεως των προγραμμάτων του τηλεοπτικού σταθμού. Για την εν 
λόγω εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική 
κύρωση του προστίμου. 

Λαμβανομένης  υπόψη  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.  282/27.5.2008,  432/21.9.2010,  42/23.1.2012, 
633/3.12.2012, 237/13.5.2013, 168/12.5.2014 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., έχουν επιβληθεί 
στον  τηλεοπτικό  σταθμό  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το  εν  λόγω  πρόστιμο 
καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο  EGNATIA TV 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 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθμού με το διακριτικό τίτλο  EGNATIA TV Νομού Ξάνθης που εδρεύει 
στην  Ξάνθη,  στην  οδό  Στογιαννίδου  1,  με  ΑΦΜ   999388985, Δ.Ο.Υ. 
Α΄Ξάνθης.

2. Του Έκτορα Παπαδήμα, γεννημένου στο Korce Αλβανίας, με αριθμό ειδικού 
δελτίου  ταυτότητας  A086045,  ΑΦΜ  102739143, αγνώστου  Δ.Ο.Υ.,  ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  13η Οκτωβρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 6η Νοεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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