ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 10543
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέµα: Εκχώρηση διαύλων τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας για
την επίγεια ψηφιακή µετάδοση των αναλογικών τους προγραµµάτων
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Έχοντας υπόψη:
α) Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 3592/2007
(«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 161/19.7.2007) µε την οποία ορίζεται ότι το
ΕΣΡ καθορίζει τις συχνότητες στις οποίες οι σταθµοί εθνικής εµβέλειας
θα εκπέµψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραµµα.
β) Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 της µε αρ. 21161/12.8.2008
Κοινής Αποφάσεως Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Επικρατείας («∆ιαµόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη µετάβαση στην
επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκποµπή» ΦΕΚ A΄ 1680/20.8.2008), µε
την οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης της επίγειας ψηφιακής
εκποµπής η 1.11.2008
γ) Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 της ως άνω Κοινής
Υπουργικής Αποφάσεως κατά την οποία οι σταθµοί εθνικής εµβέλειας
που επιθυµούν να εκπέµψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραµµα
υποβάλλουν σχετική δήλωση προς το Ε. Σ. Ρ.
1. Καλεί τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής
εµβέλειας, οι οποίοι λειτουργούν κατά το άρθρο 5 παρ. 7 στοιχ. α’ εδ. α’
του Ν. 3592/2007 (όπως έχουν καταχωρηθεί στον οικείο διαδικτυακό
τόπο του Ε.Σ.Ρ.), καθώς και τους τηλεοπτικούς σταθµούς της ΕΡΤ Α. Ε.
(ΕΤ 1, ΝΕΤ και ΕΤ3), τον σταθµό «Βουλή – Τηλεόραση» και τους
συνδροµητικούς σταθµούς «Νοvacinema 1» και «Νοvasport 1», εφόσον
επιθυµούν να εκπέµψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραµµα, να
καταθέσουν στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σχετική έγγραφη
δήλωση.

2. Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία
ταυτότητας του σταθµού (διακριτικός τίτλος, επωνυµία φορέα,
ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου και για τους ιδιωτικούς σταθµούς
κατηγορία ανάλογα µε το περιεχόµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 5 παρ. 5 εδ. β επ. Ν. 3592/2007) και τους διαύλους ανά κέντρο
εκποµπής που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ως άνω Κοινής Υπουργικής
Αποφάσεως.
3. Η δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόµιµο
εκπρόσωπο του σταθµού και να περιέλθει στο ΕΣΡ µέχρι και την
Παρασκευή 31.10.2008.
4. ∆ιευκρινίζεται ότι η απόφαση του ΕΣΡ για τον καθορισµό των
διαύλων συχνοτήτων του άρθρου 14 παρ. 2 Ν. 3592/2007 δεν συνιστά σε
καµία περίπτωση χορήγηση αδείας παρόχου περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 3592/2007).
Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
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