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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 31 Μαΐου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ε. Σ. Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, και Κωνσταντίνος 
Τσουράκης. Απών ο κ. Νέστωρ Κουράκης 

 
 

Ο∆ΗΓΙΑ 
 

Υποβολή στοιχείων για την ανάλυση της «Αγοράς 18» (Σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11/2/2003) 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: 
 

1. Την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 262 Α’/ 29.11.2000) 

 
2. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) 

 
3. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο, για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, Ε Ε L114/45, 
08.05.2003), επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση. Σύµφωνα µε το 
παράρτηµα της Συστάσεως, ως σχετική αγορά, για τον καθορισµό των οποίων 
ορίζονται ως αρµόδιες οι οικείες εθνικές ρυθµιστικές αρχές, ορίζεται και η υπ. 
αριθµόν 18 ως εξής: Υπηρεσίες µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και 
δίκτυα διανοµής ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου. 

 
4. Τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση 

αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του 
κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/ C 165/03). 

 
5. Την ιδιαίτερη σηµασία που κατέχουν οι ex ante (προηγούµενες) ρυθµίσεις στο 

κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειµένου να 
προωθήσουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισµού στην 
συγκεκριµένη «Αγορά 18». 
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6. Την άµεση ανάγκη να ολοκληρωθεί η ανάλυση της Αγοράς 18 έτσι ώστε να 
εξεταστεί εάν υπάρχουν πάροχοι που κατέχουν Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά 
και, σε καταφατική περίπτωση, να επιβληθούν οι προσήκουσες ρυθµιστικές 
υποχρεώσεις στους παρόχους αυτούς. Στόχος των υποχρεώσεων αυτών είναι 
οι πάροχοι να µη χρησιµοποιήσουν την ισχύ τους στην αγορά µε σκοπό είτε 
να περιορίσουν ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, είτε 
να επεκτείνουν την ισχύ τους αυτή σε γειτονικές αγορές. 

 
7. Την ανάγκη συνεργασίας µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων, η οποία είναι εκ του νόµου (άρθρο 12 περίπτ. α’ Ν. 
3431/2006) αρµόδια για την ανάλυση των υπολοίπων αγορών στο πλαίσιο 
εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 
µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν. 
2863/2000) 

 
 
Εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία: 

 
Άρθρο 1 

Καθορισµός υποχρέωσης αποστολής ερωτηµατολογίων 
 

1. Όλοι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί επίγειοι ή δορυφορικοί, 
ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών που κατέχουν 
άδεια λειτουργίας ή θεωρούνται ότι λειτουργούν νοµίµως (άρθρα 53 του 
Ν. 2778/1999 και άρθρα 17 του Ν. 2644/1998), υποχρεούνται να 
συµπληρώσουν δύο ερωτηµατολόγια (ποιοτικό και ποσοτικό, βλ. άρθρο 2 
παρ. 1 της παρούσας Οδηγίας) σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιέχονται σε 
αυτά. 

 
2. Το περιεχόµενο των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια θα αποτελέσει 

αντικείµενο επεξεργασίας αποκλειστικά και µόνο για την εργασία της 
Ανάλυσης της Αγοράς 18 και δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Άρθρο 2 

∆ιαδικασία Υποβολής Στοιχείων 
 

1. Τα ερωτηµατολόγια είναι διαθέσιµα (α) στο δικτυακό τόπο του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (www.esr.gr) στην επιλογή «Νέα – 
Ανακοινώσεις» και (β) στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (http://www.eett.gr), στην επιλογή 
“Νέα – Ανακοινώσεις”. Το ποσοτικό ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο σε 
µορφή αρχείου MS Excel µε την ονοµασία 
“MKT18_Broadcasting_questionnaire_2002-2005.xls”. Το ποιοτικό 
ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο σε µορφή MS Word µε την ονοµασία 
“MKT18_ broadcasting_qualitative”. 

 
2. Οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και 

σε γραπτή µορφή το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 30.6.2006 ως εξής: 
α. σε ηλεκτρονική µορφή, µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 
στη διεύθυνση “broadcasting@eett.gr”. 
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β. Σε γραπτή µορφή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας ή τον ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθµού (εφόσον πρόκειται 
για ατοµική επιχείρηση), µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε 
αποστολή ταχυµεταφοράς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, Αµερικής 5, 105 64 Αθήνα (µε την ένδειξη «Αγορά 
18»). 

  
3 Ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων 

αποστέλλονται µόνον γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση 
broadcasting@eett.gr µέχρι την Παρασκευή 16.6.2006. Οι απαντήσεις στις 
ερωτήσεις και οι εν γένει κατευθύνσεις για την ορθή συµπλήρωση των 
απαντήσεων των ερωτηµατολογίων θα αναρτώνται µέσα σε (5) πέντε 
εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της κάθε ερώτησης στους δικτυακούς 
τόπους του Ε. Σ.. Ρ. (www.esr.gr) και της Ε. Ε. Τ. Τ. (www.eett.gr) στην 
επιλογή “Νέα – Ανακοινώσεις”, υπό τον τίτλο «Κατευθύνσεις αναφορικά 
µε την υποβολή στοιχείων για την Αγορά 18». 

 
4 Η ευθύνη για την συγκέντρωση, επεξεργασία και απάντηση των 

ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων ανήκει σε Οµάδα Εργασίας που 
απαρτίζεται από στελέχη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων. 

 
 

Άρθρο 3 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
Το Ε. Σ. Ρ. επιφυλάσσεται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 4 
παρ. 1 Ν. 2328/1995 σε όσους δεν ανταποκριθούν προσηκόντως στα οριζόµενα στην 
παρούσα Οδηγία. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος του Ε. Σ. Ρ 

 
 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 
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