
Ο∆ΗΓΙΑ 6/2002 
 
 
 

∆ικτύωση ραδιοφωνικών σταθµών 
 
 
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών»(ΦΕΚ 262P

 
PΑ ΄ /29.11.2000). 

2. Τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.15 του ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της 
ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας ,ρύθµιση θεµάτων της 
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ΄159/ 3.8.1995). 

3. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.1 ν.3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε 
επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α ΄/19.6.2002). 

4.Την ιδιαίτερη σηµασία που έχει για την προγραµµατική πληρότητα ενός 
τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού η αναµετάδοση προγράµµατος από ραδιοφωνικό 
σταθµό που λειτουργεί  σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία µέσω δικτύωσης ή από 
αλλοδαπό σταθµό ,εφόσον πρόκειται για ελληνόγλωσση εκποµπή ,ή από επιχείρηση 
παραγωγής προγράµµατος ,σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6 παρ. 10 
ν.2328/1995. 

5. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων προς τους ραδιοφωνικούς σταθµούς 
σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νοµοθεσίας που 
διέπει τη δικτύωση µεταξύ των ραδιοφωνικών σταθµών. 

 
 
 
Αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
Ορισµοί  
 
 
1. Με τον όρο δικτύωση νοείται η αναµετάδοση από ένα ραδιοφωνικό σταθµό 

µέρους του προγράµµατος ενός άλλου ραδιοφωνικού σταθµού, η οποία 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία αυτή. 

2. Αναµεταδίδων σταθµός: ο σταθµός που αναµεταδίδει το πρόγραµµα άλλου 
σταθµού. 

3.Αναµεταδιδόµενος σταθµός: ο σταθµός ,του οποίου το πρόγραµµα 
αναµεταδίδεται. 

4.Συµφωνία δικτύωσης:το έγγραφο το περιεχόµενο του οποίου 
ανταποκρίνεται στα οριζόµενα στην οδηγία αυτή. 

 
 



Άρθρο 2 
 
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεως  
 
1. Η αίτηση για δικτύωση υποβάλλεται στο Τµήµα Νοµιµότητας και 

Χορήγησης Αδειών του ΕΣΡ από νόµιµο εκπρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο του αναµεταδιδόµενου και του αναµεταδιδόντος σταθµού και περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία των δύο σταθµών:επωνυµία φορέα ,διακριτικό 
τίτλο,νοµό και συχνότητα στην οποία  εκπέµπουν ,αριθµό πρωτοκόλλου αδείας 
λειτουργίας και εκδούσα αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη συµφωνία 
δικτύωσης που προσυπογράφεται από τους νοµίµους εκπροσώπους των δύο σταθµών. 

2.Εφόσον ο αναµεταδίδων ή ο αναµεταδιδόµενος σταθµός ανήκουν στην 
κατηγορία των σταθµών του άρθρου 53 ν. 2778/1999, υποβάλλονται βεβαιώσεις 
νόµιµης λειτουργίας που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ µέχρι την 
7.6.2002,ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του νόµου 
2863/2000 (άρθρο 11 παρ. 1 ίδιου νόµου). 

3.Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν βεβαιώσεις της προηγούµενης 
παραργράφου , η νόµιµη λειτουργία του σταθµού βεβαιώνεται από το ΕΣΡ. Για το 
σκοπό αυτό ,η αίτηση συνοδεύεται από οποιοδήποτε επίσηµο (π.χ. καταστατικό 
εταιρείας έναρξη επιτηδεύµατος στη ∆ΥΟ, τιµολόγια ∆ΕΗ για τη λειτουργία των 
κεντρικών εγκαταστάσεων του σταθµού και της κεραίας εκποµπής ,συµβάσεις µε 
οργανισµούς διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων , τιµολόγια διαφηµίσεων , 
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ) που πιστοποιεί ότι πρόκειται για σταθµό που 
λειτουργούσε πριν από την 1.11.1999 (άρθρο 53 ν. 2778/1999). Τις ίδιες υποχρεώσεις 
έχουν και οι σταθµοί που ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 7 παρ. 10 ν.2328/1995 
(άδειες λειτουργίας της περιόδου 1988-1989 για τις οποίες  έχουν εγκαίρως κατατεθεί 
αιτήσεις ανανέωσης πριν από την λήξη τους και προσωρινές άδειες δοκιµαστικής 
εκποµπής ),εφόσον λειτουργούν ανελλιπώς µέχρι σήµερα. 

 
 
Άρθρο 3 
Περιεχόµενο συµφωνίας δικτύωσης  
 
 
Κατά τη σύναψη της συµφωνίας δικτύωσης λαµβάνεται υπόψη ότι: 
α . Τα  συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα που γίνεται η δικτύωση δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά τις πέντε (5) ώρες ηµερησίως .Η αναλυτική 
αναγραφή των χρονικών διαστηµάτων δικτύωσης γίνεται αυτοτελώς σε Παράρτηµα 
της έγγραφης συµφωνίας . Σε περίπτωση τροποποίησης του Παραρτήµατος ,το 
τελευταίο υποβάλλεται για έγκριση στο ΕΣΡ. 

 
 

 
Β. Τα αναµεταδιδόµενα διαφηµιστικά µηνύµατα συνυπολογίζονται στο χρόνο 
δικτύωσης. 
Γ. Κατά τη διάρκεια της δικτύωσης, ο αναµεταδίδων σταθµός µεταδίδει το σήµα του 
αναµεταδιδόµενου σταθµού και το δικό του σήµα τουλάχιστον ανά µία ώρα. 
∆. Πρέπει να αναγράφεται ρητά εάν η συµφωνία δικτύωσης γίνεται έναντι 
οικονοµικού ανταλλάγµατος από την πλευρά των συµβαλλοµένων ή τρίτων. 
 



Άρθρο 4 
Συµπληρωµατικές διατάξεις 
 
1.∆εν απαγορεύεται ο αναµεταδίδων σταθµός να συνάπτει συµφωνίες δικτύωσης και 
ως αναµεταδιδόµενος, εφόσον πρόκειται για πρόγραµµα δικής του παραγωγής. 
 2. Η αναµετάδοση µενοµωµένης εκποµπής ενός σταθµού ή η ταυτόχρονη µετάδοση 
προγράµµατος παραγωγής περισσότερων σταθµών, εφόσον έχει έκτακτο χαρακτήρα, 
δεν θεωρείται δικτύωση. 
3. Κάθε τροποποίηση ή λύση συµφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήµατός 
της, κοινοποιείται αµελλητί στο ΕΣΡ. 
4. Εφόσον πρόκειται για σταθµό του άρθρου 53 ν. 2778/1999, η άδεια δικτύωσης έχει 
ως ανώτατο χρονικό όριο ισχύος την έκδοση των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικού 
σταθµού στο συγκεκριµένο νοµό, όπου εκπέµπει κατά την ηµέρα εκδόσεως της 
αδείας δικτύωσης. Εφόσον όµως ο σταθµός λάβει άδεια λειτουργίας και τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 παρ.1 αυτής της Οδηγίας δεν µεταβληθούν, η 
άδεια δικτύωσης εξακολουθεί να ισχύει. 
 
Άρθρο 5 
Υπενθύµιση συναφών διατάξεων 
 

1. ∆εν επιτρέπεται η αναµετάδοση προγράµµατος ελληνικού ή ξένου σταθµού, 
εκτός από την αναµετάδοση προγράµµατος µέσω δικτύωσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Οδηγία αυτή. Εξαιρούνται οι σύντοµες ελληνόγλωσσες 
ενηµερωτικές εκποµπές (άρθρο 2 παρ. 15 εδ. γ’ ν. 232871995)  

2. Οι αναµεταδίδοντες σταθµοί υποχρεούνται να τηρούν το άρθρο 3 παρ. 12 ν. 
2328/1995 που αφορά στην υποχρέωση διατήρησης αρχείων 
µαγνητοφωνηµένων εκποµπών για ένα διάστηµα τριών (3) µηνών από την 
ηµέρα µετάδοσης, προκειµένου το ΕΣΡ να προβαίνει στον έλεγχο τηρήσεως 
της Οδηγίας. 

3. Κατά τη µετάδοση των διαφηµίσεών τους, οι σταθµοί οφείλουν να τηρούν τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 2 ν. 2328/1995, όπως ισχύουν. 

 
Άρθρο 6 
Τελικές διατάξεις 
 

1. Η παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 15 ν. 2328/1995 και 7 παρ. 1 
ν. 3021/2002 που αφορούν στη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθµών 
συνεπάγεται την επιβολή των κατά νόµο προβλεπόµενων κυρώσεων. 

2. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνεί µε το ΕΣΡ – Τµήµα Χορήγησης 
Αδειών στο τηλ. 210 33 54 500, 542, 543 για οποιοδήποτε θέµα αφορά σε 
αυτήν την Οδηγία. 

 
                                                  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2002 
 
                                                     Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. 
 
                                          
                                                       Ιωάννης Λασκαρίδης 

                                                       


