ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ
Αριθ 1 /15.01.2008
Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «∆ικτύωση
ραδιοφωνικών σταθµών»

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης τα µέλη Εύη ∆εµίρη , Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Νέστωρ Κουράκης,
απών το µέλος Γιάννης Παπακώστας.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2863/2000 κατά το οποίο το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του, µπορεί να
απευθύνει σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα οδηγίες.
2. Το άρθρο 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’ 159/03.08.1995).
3. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις
µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/19.06.2002).
4. Το άρθρο 5 παρ. 7 και το άρθρο 11 παρ. 11 στοιχ. β’ του Ν. 3592/2007
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 161/19.07.2007).
5. 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 των άρθρων 6 παρ. 10 του Ν. 2328/1995 και
11 παρ. 5 του Ν. 3582/2007.
6. 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. Με τον όρο αναµεταδίδων σταθµός νοείται ο σταθµός που αναµεταδίδει το
πρόγραµµα άλλου σταθµού.
3. Με τον όρο αναµεταδιδόµενος σταθµός νοείται ο σταθµός του οποίου το
πρόγραµµα αναµεταδίδεται.
4. Με τον όρο συµφωνία δικτύωσης νοείται το ιδιωτικό συµφωνητικό έγγραφο το
περιεχόµενο του οποίου ανταποκρίνεται στα οριζόµενα στην Οδηγία αυτή.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεως
1. Η αίτηση για δικτύωση υποβάλλεται στο ΕΣΡ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
µορφή από νόµιµο εκπρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο του
αναµεταδιδόµενου ή/ και του αναµεταδιδόντος σταθµού, σύµφωνα µε το ειδικό
έντυπο που είναι διαθέσιµο στον ιστοχώρο του ΕΣΡ (www.esr.gr) και περιέχει
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία των δύο σταθµών: επωνυµία φορέα, διακριτικό τίτλο,
χαρακτήρα του προγράµµατος (ενηµερωτικό ή µη), γεωγραφική περιφέρεια και
συχνότητα στην οποία εκπέµπουν, αριθµό πρωτοκόλλου αδείας ή βεβαίωσης
λειτουργίας και εκδούσα αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη συµφωνία
δικτύωσης και Παράρτηµα µε τις ώρες δικτύωσεις, αµφότερα τα έγγραφα
προσυπογραφόµενα από τους νοµίµους εκπροσώπους των δύο σταθµών καθώς και
από αντίγραφο της αδείας ή της βεβαιώσεως λειτουργίας.
2. Υπενθυµίζεται ότι στην κατηγορία των σταθµών που θεωρούνται ως νοµίµως
λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί (άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 3592/2007) ανήκουν
όσοι σταθµοί έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
25/1988 (ΦΕΚ 10 Α'), των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, και του
άρθρου 24α' του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, καθώς και αυτοί που
θεωρούνται ότι λειτουργούν νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του
Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30
Α'), της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3444/2006, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης,
όπως ισχύουν. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΕΣΡ ελέγχει µε κάθε µέσο τη

συνεχή λειτουργία του σταθµού από την ηµεροµηνία λήψης της αδείας ή του
χρονικού σηµείου αναγνώρισης της νόµιµης λειτουργίας µέχρι και την κατάθεση της
αιτήσεως για χορήγηση άδειας δικτύωσης.

3. Εφόσον η συµφωνία δικτύωσης αφορά ραδιοφωνικό σταθµό που έχει µεταβιβαστεί
χωρίς η απόφαση του ΕΣΡ µε την οποία εγκρίνεται η µεταβίβαση να έχει εκδοθεί
κατά την ηµέρα υπογραφής της συµφωνίας δικτύωσης, ο νέος ιδιοκτήτης γνωστοποιεί
µαζί µε την αίτηση δικτύωσης και τον αριθµό πρωτοκόλλου του εγγράφου µε το
οποίο κατατέθηκε προς έγκριση στο ΕΣΡ το οικείο συµβόλαιο µεταβίβασης της
επιχείρησης ή των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών αυτής.
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. Η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων του αναµεταδιδόµενου σταθµού
είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 Ν.
2328/1995 και από τον αναµεταδίδοντα σταθµό.
γ. Στη συµφωνία δικτύωσης γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση του
αναµεταδίδοντος σταθµού να µεταδίδει το διακριτικό τίτλο του αναµεταδιδόµενου
σταθµού κατά την έναρξη της δικτυώσεως, κάθε µισή ώρα κατά τη διάρκειά της και
µετά το πέρας αυτής.
δ. Στη συµφωνία δικτύωσης αναγράφεται ρητά εάν η συµφωνία δικτύωσης γίνεται
έναντι οικονοµικού ή άλλου ανταλλάγµατος (π. χ. ανταλλαγή προγράµµατος µεταξύ
των σταθµών) από την πλευρά των συµβαλλοµένων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη
επιχειρηµατική σχέση (κατά την έννοια των οριζοµένων στο άρθρο 5 παράγραφοι 2,
3, 6, 10, 11, 14 και 15 του Ν. 3592/2007) που τυχόν συνδέει τους
αντισυµβαλλόµενους ή µετόχους ή εταίρους αυτών.
ε. Με τη συµφωνία δικτύωσης δεν θα πρέπει να αναιρείται ο χαρακτήρας του
προγράµµατος του αναµεταδίδοντος σταθµού (άρθρο 11 παρ. 11 στοιχ. β’ του Ν.
3592/2007). Για την τήρηση της διατάξεως αυτής το ΕΣΡ µπορεί να λαµβάνει υπόψη
του και τη δήλωση φυσιογνωµίας προγράµµατος των δύο συµβαλλόµενων σταθµών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5 εδαφ. β’ επ. του Ν. 3592/2007
(ενηµερωτικός, µη ενηµερωτικός).
Άρθρο 4

Συµπληρωµατικές διατάξεις
1. ∆εν απαγορεύεται ο αναµεταδίδων σταθµός να συνάπτει συµφωνίες δικτύωσης και
ως αναµεταδιδόµενος, εφόσον πρόκειται για πρόγραµµα δικής του παραγωγής,
τηρουµένου του ορίου των πέντε (5) ωρών.
2. Η αναµετάδοση µεµονωµένης 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. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε
να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της συµβάσεως δικτυώσεως από το
νόµιµο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συµβληθέντων ραδιοφωνικών σταθµών, είτε να
κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της
δικτυώσεως και από τους δύο συµβληθέντες.
4. ∆εν επιτρέπεται ραδιοφωνικός σταθµός να εµφανίζεται ως αναµεταδιδόµενος στον
ίδιο νοµό για περισσότερες από πέντε (5) ώρες. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δικτύωση
µε δεύτερο ραδιοφωνικό σταθµό στον ίδιο νοµό, εφόσον ο αναµεταδίδων σταθµός
έχει ήδη συνάψει συµφωνία δικτυώσεως µέχρι πέντε (5) ώρες. Τέλος, δεν είναι
δυνατή η δικτύωση µεταξύ δύο σταθµών που εκπέµπουν στην ίδια γεωγραφική
περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στους εκάστοτε χάρτες συχνοτήτων.
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 εδαφ. γ’ του Ν. 2328/1995).
2. Οι αναµεταδίδοντες σταθµοί υποχρεούνται να τηρούν το άρθρο 3 παρ. 12 του 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 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύουν.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Για τη συµµόρφωση των ήδη ισχυουσών συµβάσεων δικτυώσεως µε τη διάταξη
του άρθρου 3 στοιχ. ε΄ της παρούσας Οδηγίας (συµβατότητα χαρακτήρα
προγράµµατος των δύο σταθµών) χορηγείται προθεσµία µέχρι τη ∆ευτέρα 20
Οκτωβρίου 2008.

2. Η παραβίαση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν στη
δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθµών συνεπάγεται την επιβολή των κατά νόµο
προβλεπόµενων κυρώσεων.

3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνεί µε το ΕΣΡ – Τµήµα Νοµιµότητας και
Χορήγησης Αδειών στο τηλ. 210 33 54 500 ή να αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα
στη διεύθυνση ncrtv@otenet.gr για οποιοδήποτε θέµα αφορά στην εφαρµογή αυτής
της Οδηγίας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ

Ιωάννης Λασκαρίδης

