
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

 

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για 

αυτό τόπο τηνΠαρασκευή 28  Ιουλίου2017 και ώρα 11:00, προκειμένου 

να συζητήσει επί του κατωτέρου θέματος. Συγκροτήθηκε από τους 

πρόεδρο Αθανάσιο Κουτρομάνο, αντιπρόεδρο ΡοδόλφοΜορώνη και τα 

μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου (η οποία 

μετέσχε εξ αποστάσεως μέσω επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε από 

το δίκτυο «Σύξευξις»), Πόπη (Καλλιόπη) Διαμαντάκου, ΝικόλαοΚιάο, 

ΓεώργιοΠλειό, ΓεώργιοΣαρειδάκη και ΒασίλειοΚαραποστόλη.  Καθήκον 

γραμματέως άσκησε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. 

 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διατύπωση γνώμης περί της τιμής 

εκκίνησης για την δημοπρασία τηλεοπτικών αδειών με βάση σχετικό 

ερώτημα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης αφενός, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

αφετέρου, που καταχωρήθηκαν στο ΕΣΡ με Α.Π.3752/11.7.2017 

και3856/18.7.2017, αντιστοίχως. Κατά λέξη τα σχετικά έγγραφα έχουν 

ως εξής: 

Α)«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  
Παρακαλώ όπως το Συμβούλιό σας διατυπώσει την γνώμη του για 
την τιμή εκκίνησης των επτά (7) δημοπρατούμενων αδειών 
παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 
προγράμματος γενικού  περιεχομένου, όπως αυτές καθορίστηκαν 
με την υπ’ αριθμ. 1830/2017 απόφασή μου (ΦΕΚ Β΄ 2337), 



προκειμένου να εκδοθεί η κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 εδ. γ΄ του ν. 
4339/2015 προβλεπόμενη κοινή απόφαση. 
 

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής  
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  

Νικόλαος Παππάς». 
 
Β) «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 1860/11.7.2017 εγγράφου του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, παρακαλώ όπως το Συμβούλιό σας διατυπώσει τη 
γνώμη του για την τιμή εκκίνησης των επτά (7) δημοπρατούμενων 
αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 
προγράμματος γενικού περιεχομένου, προκειμένου να εκδοθεί η 
κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 εδ. γ΄ του Ν. 4339/2015 προβλεπόμενη κοινή 
απόφαση. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  
Γιώργος Χουλιαράκης». 

 
 

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο Ροδόλφο Μορώνη 
(εισηγητή) και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, διατύπωσε την γνώμη του ως εξής: 
 

«Λαμβάνοντας υπ’όψιν: 
 

1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας και ιδίως το άρθρο 15 παρ. 2, άρθρο 5, 
άρθρο 5 Α άρθρο 14 και άρθρο 101 Α. 

2. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο), την Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την αδειοδότηση),  την Οδηγία 2002/77/ΕΚ της 
Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τον 
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ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (Οδηγία για τον Ανταγωνισμό), την

4. Τον Ν. 4339/2015 «Αδειοδότησηπαρόχων περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση 
συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την 
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση 
θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της 
Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου 
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση 
διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις, όπως 
ισχύει». 

Οδηγία 
2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση των οδηγιών 
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς 
ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για 
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

5. Το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). 

6. Το ανωτέρω ερώτημα των δύο Υπουργών.  
7. Το γεγονός ότι κατά την προσεχή δεκαετία (κατά τη διάρκεια 

ισχύος των χορηγούμενων αδειών) δεν θα χορηγηθούν άλλες 
άδειες της ίδιας εμβέλειας και κατηγορίας. 

8. Το γεγονός ότι οι χορηγούμενες άδειες παρέχουν δικαίωμα χρήσης 
ενός εθνικού πόρου, ο οποίος – με τις σημερινές, αλλά και τις 
γνωστές, μη υιοθετημένες εισέτι στη χώρα μας, αλλά και στο 
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, τεχνολογίες - δεν είναι 
απεριόριστος. 

9. Τις κοινώς γνωστές συνθήκες της τηλεοπτικής αγοράς και 
γενικότερα τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. 

10. Τον διεξαχθέντα κατά το παρελθόν έτος ( και ακυρωθέντα με 
απόφαση του ΣτΕ) διαγωνισμό και τα αποτελέσματά του. 



11. Τον συναπτόμενο πίνακα καταγραφής της τεκμαρτής 
διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία μέσου, όπως δίδεται από 
την εταιρία «MEDIASERVICESSA». 

12. Την υπ’ αριθμ. 1830/2017  (ΦΕΚ Β΄ 2337), απόφαση του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
Νικόλαου Παππά.  

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ  

 
ότι πρέπει να ορισθεί ως τιμή εκκίνησης για καθεμιά από τις επτά (7) 
δημοπρατούμενες άδειες παρόχουπεριεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, στο χρηματικό ποσό 
των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ευρώ. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
 

 
 
 

 
 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Μέσο 2010     2011     2012     
(Ποσοστό/συγκρίσεις 
ετών)   % 09-10   % 10-11   % 11-12 

Τηλεόραση 583.161.818 30,90% 
-

18,41% 566.303.741 35,53% -2,89% 469.415.234 41,14% 
-

17,11% 

Περιοδικά 746.009.155 39,52% 
-

16,16% 579.919.160 36,38% 
-

22,26% 351.746.550 30,83% 
-

39,35% 

Εφημερίδες 434.131.644 23,00% -1,72% 359.907.549 22,58% 
-

17,10% 255.827.097 22,42% 
-

28,92% 

Ραδιόφωνο 124.237.490 6,58% 
-

25,24% 87.815.214 5,51% 
-

29,32% 64.090.345 5,62% 
-

27,02% 

Σύνολο 1.887.540.107 100,00% 
-

14,69% 1.593.945.665 100,00% 
-

15,55% 1.141.079.226 100,00% 
-

28,41% 
 

2013   2014   2015 2016 
 % 12-13  % 13-14 (tv μέχρι και Μάϊο) 

571.396.484 48,14% 21,73% 644.445.631 50,39% 12,78% 296.944.710 0 
291.668.526 24,58% -17,08% 304.048.634 23,77% 4,24% 253.268.805 225.397.344 
258.682.651 21,80% 1,12% 242.676.660 18,98% -6,19% 201.824.329 165.182.394 

65.080.297 5,48% 1,54% 87.756.145 6,86% 34,84% 78.387.206 84.787.594 

1.186.827.958 100,00% 4,01% 1.278.927.069 100,00% 7,76% 830.425.050 475.367.332 

Πίνακας συνημμένος στο από 28.7.2017 

Πρακτικό και απόφαση 
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