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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  15  Ιουλίου  2013  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,  
Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 

την  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.,  
ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  XANTHI 
CHANNEL Νομού Ξάνθης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2013.

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.  To άρθρο  3  παρ.  12  του  N.  2328/1995,  κατά  το  οποίο  οι  ραδιοφωνικοί  και 
τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοσκοπήσεις 
όλων  των  εκπομπών  τους  στην  τελική  τους  μορφή  με  τις  τυχόν  διακοπές  για 
μετάδοση διαφημίσεων και ούτω καθ΄ εξής, έως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την 
ημέρα  της  μετάδοσης  και  να  αποστέλλουν  αυτές  τις  μαγνητοσκοπήσεις  στο  ΕΣΡ 
μόλις τους το ζητήσει.

ΙΙΙ.  To άρθρο  3  παρ.  4  του  Π.Δ/τος  310/1996  κατά  το  οποίο  οι  μέτοχοι  των 
τηλεοπτικών ανωνύμων εταιρειών καθώς και τα μέλη οργάνων της διοικήσεως των 
εταιρειών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του 
Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους τα εις αυτήν και τις  επόμενες δύο παραγράφους 
αναφερόμενα στοιχεία.

IV. 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, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 
σταθμού XANTHI CHANNEL Νομού Ξάνθης, και του υποβληθέντος υπομνήματος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Το Ε.Σ.Ρ. με το Α.Π. 10135/ΕΣ/16.11.2012 έγγραφό του 
εκζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό την υποβολή, εντός δύο εργασίμων ημερών, 
της ροής προγράμματος, κατά την 12.11.2012. Το έγγραφο αυτό έχει παραληφθεί από 
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τον τηλεοπτικό σταθμό δια τηλεομοιοτύπου,  όπως προκύπτει  εκ της υπό την ίδια 
ημερομηνία επιβεβαιώσεως. Ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού υπέβαλλε την 
19.11.2012  dvds,  από  τα  οποία  όμως,  όπως  προκύπτει  εκ  του  υπ’  αριθμ. 
479/ΕΣ/19.2.2013 εγγράφου του ΕΣΡ, δεν καθίσταται δυνατή η καταγραφή της ροής 
προγράμματος επί 1 ώρα, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα περίπου, λόγω αδυναμίας 
αναπαραγωγής των αντιστοίχων αρχείων. Συνεπεία της εν λόγω παραλείψεως έχει 
καταστεί ανέφικτος ο έλεγχος του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού κατά το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα.  Πλέον τούτων,  όπως προκύπτει  εκ του με Α.Π. 
1376/ΕΣ/5.6.2013  εγγράφου  του  Τμήματος  Ελέγχου  Διαφάνειας  του  Ε.Σ.Ρ.,  η 
ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού εταιρεία  δεν  υπέβαλε  στο  Ε.Σ.Ρ.  τα  εις  το 
έγγραφο αυτό αναφερόμενα στοιχεία, για τα έτη 2009 έως 2013, που προβλέπονται 
από το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ/τος 310/1996. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται 
να  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου. 
Μειοψήφησαν εκ των μελών οι Γεώργιος Στεφανάκης και Άρης Σταθάκης, κατά τους 
οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών,  της βαρύτητος της παραβάσεως 
και του γεγονότος ότι με τις υπ’ αριθμ. 295/26.7.2005, 67/10.2.2009, 95/10.3.2009, 
431/21.9.2010  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. Της  Παπαδοπούλου  Κωνσταντινιάς  του Νικολάου,  κάτοικου  Ξάνθης,  στην 
οδό Βουλγαροκτόνου 33, με ΑΔΤ ΑΖ−904313, αγνώστου ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., 
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

3. Του Μωραΐτη Στυλιανού του Νικολάου, κάτοικου Ξάνθης στην οδό Στράτυ 
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  15η Ιουλίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 2α Σεπτεμβρίου 2013. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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