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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης.   

 
 
 

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων 
δικτύων 

 
   Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  έχοντας υπόψη: 
 
1. Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 8 Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης και ρυθµίσεις για τον ευρύτερο χώρο των µέσων ενηµέρωσης» (ΦΕΚ Α’ 
178/2.7.2003). 
 
2. Τις διατάξεις των Νόµων 2328/1995 “Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης 
και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 
άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ Α΄ 159) και 2644/1998 «Για την παροχή συνδροµητικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
233/13.10.1998). 
 
3. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Π. ∆/τος 100/2000 «Εναρµόνιση της ελληνικής 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997» (ΦΕΚ 98 Α’/17.3.2000). 
 
4. Τη 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). 
 
5. Την ιδιαίτερη σηµασία, που οι µεταδόσεις µέσω δορυφόρων αµέσου εκποµπής 
(Direct Broadcasting Satellites), καλωδιακών και άλλων δικτύων έχουν τόσο από 
πλευράς κάλυψης ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών όσο και από πλευράς 
ανάπτυξης νέων ευκαιριών για την ραδιοτηλεοπτική αγορά . 
 
6. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων προς τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε τον 
τρόπο εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία ραδιοφωνικών 
σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου και άλλων δικτύων. 
 
Εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία: 



Άρθρο 1 
Κατηγορίες σταθµών 

 
1. Πρώτη κατηγορία:  ραδιοφωνικός σταθµός ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου 
θεωρείται κάθε ραδιοφωνικός σταθµός που µεταδίδει αποκλειστικά προγράµµατα ή 
δεδοµένα ήχου µέσω δορυφόρου, καλωδιακού ή άλλου δικτύου ανεξαρτήτως της 
τεχνικής µεθόδου επεξεργασίας του σήµατος (αναλογική ή ψηφιακή) και χωρίς για τη 
λήψη του σήµατος να υπάρχει εµπόδιο πρόσβασης. Ο σταθµός της κατηγορίας αυτής 
θα πρέπει να υπάγεται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3 του Π. ∆/τος 100/2000. 

 
2. ∆εύτερη κατηγορία: αναµεταδιδόµενος ραδιοφωνικός σταθµός ελεύθερης λήψης 
µέσω δορυφόρου θεωρείται κάθε ραδιοφωνικός σταθµός που κατέχει άδεια του 
άρθρου 6 του ν. 2328/1995 ή θεωρείται ως νοµίµως λειτουργών εφόσον λειτουργούσε 
κατά την 1.11.1999 (άρθρο 53 Ν. 2778/1999) και αναµεταδίδει αυτούσια πρόγραµµα 
ή δεδοµένα ήχου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προηγούµενης παραγράφου. 

 
 

Άρθρο 2 
∆ικαίωµα και όροι για χορήγηση αδείας – ∆ιάρκεια της άδειας 

 
1. ∆ικαίωµα για χορήγηση αδείας της πρώτης κατηγορίας της παρούσας Οδηγίας 
έχουν οι αναγραφόµενοι στο άρθρο 6 παρ. 5 ν. 2328/1995 φορείς. Η διάρκεια της 
αδείας καθορίζεται από 5 έως 15 έτη ανάλογα µε τα οικονοµικά στοιχεία και 
επενδυτικά σχέδια των αιτούντων. 

 
2. Άδεια αναµεταδιδόµενου ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης µέσω 
δορυφόρου (δεύτερη κατηγορία του άρθρου 1 της παρούσας Οδηγίας) µπορεί να 
λάβει ραδιοφωνικός σταθµός που κατέχει άδεια λειτουργίας µέσω επίγειων ποµπών 
(µε διαµόρφωση κατά συχνότητα, άρθρο 6 Ν. 2328/1995). Η διάρκεια της αδείας 
αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της αδείας που αναγράφεται στην 
απόφαση χορήγησης αδείας λειτουργίας του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, µπορεί να 
ανακαλείται εφόσον ανακληθεί η άδεια του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και µπορεί να 
ανανεώνεται εφόσον ανανεωθεί η τελευταία και διατυπωθεί σχετικό αίτηµα. 

 
3. Ραδιοφωνικοί σταθµοί που λειτουργούν νοµίµως κατά το άρθρο 53 του ν. 
2778/1999 µπορούν να λάβουν άδεια αναµεταδιδόµενου ραδιοφωνικού σταθµού 
ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου (δεύτερη κατηγορία της παρούσας Οδηγίας). Η 
διάρκεια της αδείας αυτής είναι περιορισµένης χρονικής ισχύος, σύµφωνα µε τα εξής: 
 
α. Εάν ο σταθµός συµµετάσχει σε διαγωνιστική διαδικασία και λάβει την άδεια 
λειτουργίας µέσω επίγειων ποµπών, η άδειά του ισχύει µέχρι την έκδοση της αδείας 
λειτουργίας µέσω επιγείων ποµπών. 
 
β. Εάν ο σταθµός συµµετάσχει σε διαγωνιστική διαδικασία και δεν λάβει την άδεια 
λειτουργίας µέσω επίγειων ποµπών, η άδειά του εξακολουθεί να ισχύει για εύλογο 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
εκδόσεως της αποφάσεως του ΕΣΡ µε την οποία χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας 
µέσω επίγειων ποµπών. 



γ. Εάν ο σταθµός δεν λάβει µέρος σε διαγωνιστική διαδικασία στην ευρύτερη 
περιφέρεια του τόπου εκποµπής και, κατά συνέπεια, παύει να θεωρείται ως νοµίµως 
λειτουργών, η άδειά του εξακολουθεί να ισχύει για εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας για την 
υποβολή υποψηφιοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση του ΕΣΡ µε την οποία 
προκηρύσσονται οι άδειες λειτουργίας µέσω επίγειων ποµπών. 
Κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος ευλόγου χρονικού διαστήµατος ισχύος της 
αδείας λειτουργίας (περιπτώσεις β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου), ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει τη χορήγηση αδείας ραδιοφωνικού σταθµού 
ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου (πρώτη κατηγορία του άρθρου 1 της παρούσας 
Οδηγίας). Στην περίπτωση αυτή, η άδεια παρατείνεται µέχρι την έκδοση της αδείας 
αυτής. 
 
4. Η άδεια λειτουργίας της παρούσας µπορεί να ανακαλείται εφόσον δεν 
ενεργοποιηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις (4) µήνες. Για τη διαπίστωση της µη ενεργοποιήσεως µπορεί να 
χρησιµοποιούνται και τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας στοιχεία. 
 

 
Άρθρο 3 

∆ιαδικασία εκδόσεως της αδείας 
 

1. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να συµπληρώνει ειδικό έντυπο αίτησης ανάλογα µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκει. Η άδεια εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
σαράντα πέντε (45) ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως. 
 
2. Η προθεσµία αυτή αναστέλλεται για εύλογο χρονικό διάστηµα σε περίπτωση µη 
υποβολής όλων των αναγκαίων, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του ΕΣΡ, στοιχείων. 
Στον αιτούντα κοινοποιείται έγγραφο όπου καταγράφονται λεπτοµερώς τα 
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν. 
 
3. Η απόφαση του ΕΣΡ µε την οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας της παρούσας 
Οδηγίας εκδίδεται σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόµενο. 

 
 

Άρθρο 4 
Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αδείας 

 
Το ειδικό έντυπο αίτησης που χορηγείται από το ΕΣΡ και υποβάλλεται από τους 
ενδιαφερόµενους πρέπει να περιλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής για κάθε κατηγορία 
σταθµού: 
 

1. Σταθµοί που κατέχουν άδεια λειτουργίας του άρθρου 6 ν. 2328/1995: 
 

α. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου 
Τύπου και ΜΜΕ. 
 
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κανένα από τα στοιχεία 
της αδείας. 



2. Σταθµοί που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας του άρθρου 6 ν. 2328/1995: 
 

α. Έκθεση Παρουσίασης Υποψηφιότητας (αναφορά στη φυσιογνωµία, στο 
περιεχόµενο του προγράµµατος, στους εργαζόµενους). 
 
β. Στοιχεία της εταιρείας: 
β1. Στοιχεία ταυτότητας της εταιρείας, 
β2. Εφόσον πρόκειται για µη προσωπική εταιρεία, εταιρική – µετοχική σύνθεση, 
δικαιώµατα ψήφου, βασικοί µέτοχοι, σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
β3. Οργανόγραµµα σταθµού µε τα ονόµατα και τα βιογραφικά σηµειώµατα του Γεν. 
∆ιευθυντού, του υπευθύνου προγράµµατος, του τεχνικού υπευθύνου και του 
υπευθύνου ειδήσεων. 
 
γ. Συνδροµή νοµίµων προϋποθέσεων για χορήγηση της αδείας: 
γ1. Ανυπαρξία ασυµβίβαστων δραστηριοτήτων, 
γ2. Μη συµµετοχή σε περισσότερες από δύο κατηγορίες µέσων, 
γ3. Αποφυγή συγκέντρωσης µέσων ενηµέρωσης από µέλη µιας οικογένειας ή από τα 
συγγενικά τους πρόσωπα, 
γ4. Μη ύπαρξη ποινικών αδικηµάτων στο πρόσωπο των µετόχων και 
γ5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου 
Τύπου και ΜΜΕ. 
 
δ. Στοιχεία οικονοµικής ταυτότητας εταιρείας και µετόχων: 
δ1. Έλεγχος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, 
δ2. Εφόσον πρόκειται για  ανώνυµη εταιρεία, τήρηση της υποχρέωσης 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών και 
δ3. Οικονοµικοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας και επενδυτικής αξίας του σταθµού. 
 
ε. Τεχνικά στοιχεία: 
Αναφορά στον εξοπλισµό, στις εγκαταστάσεις, στη µέθοδο επεξεργασίας σήµατος, 
στο δορυφόρο ή στο δίκτυο µέσω του οποίου του οποίου θα πραγµατοποιούνται οι 
µεταδόσεις. 

 
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις κατόχων αδείας 

 
1. Ως προς το περιεχόµενο του προγράµµατος, ο κάτοχος αδείας της παρούσας 
Οδηγίας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις των ραδιοφωνικών σταθµών που κατέχουν 
άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού µέσω επίγειων ποµπών, όπως αυτές 
καταγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2, 3 και  4 του Νόµου 2328/1995. 
Ειδικότερα, οι σταθµοί της πρώτης κατηγορίας του άρθρου 1 της παρούσας Οδηγίας 
οφείλουν να καλύπτουν µε το πρόγραµµά τους τις ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας 
όπου εκπέµπουν. Για την περίπτωση των σταθµών που εκπέµπουν µέσω δορυφόρου 
ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να καταβάλλεται για την παραγωγή προγραµµάτων που 
απευθύνονται  στους έλληνες οµογενείς και εν γένει τους ελληνόφωνους ακροατές. 

 
2. Οι κάτοχοι αδείας της παρούσας Οδηγίας που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας 
ραδιοφωνικού σταθµού µέσω επίγειων ποµπών οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παράγραφοι 6, 8, 10, 11, 12 και 14 του ν. 2328/1995 καθώς και τις 



υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 
Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ (άρθρο 4 Π. ∆. 310/1996). 
 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 Ν. 2328/1995 και της Οδηγίας 6/2002 του ΕΣΡ 
σχετικά µε τη δικτύωση ραδιοφωνικών σταθµών εφαρµόζονται αναλογικά και στην 
περίπτωση σταθµού που κατέχει άδεια λειτουργίας ελεύθερης λήψης µέσω 
δορυφόρου (πρώτη κατηγορία του άρθρου 1, της παρούσας Οδηγίας). 
 
4. Αναµεταδιδόµενος σταθµός κάτοχος της αδείας της παρούσας Οδηγίας (δεύτερη 
κατηγορία του άρθρου 1) µπορεί να προβαίνει σε αλλαγές του προγράµµατός του που 
µεταδίδεται µέσω δορυφόρου ή άλλου δικτύου, αφού ειδοποιεί προηγουµένως, 
εγγράφως και εντός ευλόγου προθεσµίας την αρµόδια υπηρεσία του ΕΣΡ. Σε 
περίπτωση ουσιωδών αλλαγών του προγράµµατος που µεταδίδεται µέσω δορυφόρου 
ή άλλου δικτύου, το ΕΣΡ µπορεί να τάσσει προθεσµία στο σταθµό προκειµένου η 
άδεια λειτουργίας του να µετατρέπεται σε αυτήν της κατηγορίας της πρώτης 
κατηγορίας του άρθρου 1 της παρούσας Οδηγίας. 
 
5. Σε εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τους δύο (2) µήνες από την 
κοινοποίηση της αποφάσεως του ΕΣΡ περί χορηγήσεως αδείας λειτουργίας της 
παρούσας Οδηγίας, ο κάτοχος της αδείας οφείλει να κοινοποιήσει στην αρµόδια 
υπηρεσία του ΕΣΡ αντίγραφο του συµφωνητικού συνεργασίας µε τον 
τηλεπικοινωνιακό παροχέα που αναλαµβάνει τη µεταφορά του σήµατος στο 
δορυφόρο ή σε άλλο δίκτυο και να ενηµερώσει εγγράφως για  τις τεχνικές 
παραµέτρους εκποµπής και λήψεως του σήµατος από το κοινό. 

 
 

Άρθρο 6 
Περιεχόµενο της απόφασης αδείας 

 
Ως ελάχιστο περιεχόµενο της απόφασης αδείας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού 

της παρούσας Οδηγίας ορίζεται το εξής: 
 

1. Ο φορέας της άδειας (επωνυµία, διεύθυνση, ταχ. κώδ., τηλεφ., τηλεοµοιοτ., 
ηλεκτρ. διεύθ.). 

 
2. Ο διακριτικός τίτλος του σταθµού. 

 
3. Ο χαρακτήρας του σταθµού (µουσικός, ειδησεογραφικός, εκπαιδευτικός, 
θρησκευτικός κ. τ. λ.), όπως προκύπτει από την αίτηση του ενδιαφεροµένου και κατά 
την αιτιολογηµένη κρίση του Ε. Σ. Ρ. 

 
4. Η διάρκεια της άδειας. 

 
5. Ο διευθυντής του σταθµού, ο υπεύθυνος προγράµµατος και, εφόσον υπάρχει, ο 
υπεύθυνος ειδήσεων (ονοµατεπώνυµο). 
Η αρµόδια υπηρεσία του ΕΣΡ, ενηµερώνεται αµελλητί για οποιαδήποτε αλλαγή στα 
παραπάνω στοιχεία καθώς και στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 5 της 
παρούσας Οδηγίας. 
Για τους αναµεταδιδόµενους ραδιοφωνικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης µέσω 
δορυφόρου (δεύτερη κατηγορία του άρθρου 1 της παρούσης Οδηγίας) που κατέχουν 



άδεια λειτουργίας µέσω επίγειων ποµπών το περιεχόµενο της αδείας περιορίζεται 
µόνο στο στοιχείο ένα (1) του παρόντος άρθρου. 

 
 

Άρθρο 7 
Τελικές διατάξεις 

 
Αρµόδιο για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας 
Οδηγίας, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων της είναι το Τµήµα 
Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών του ΕΣΡ. 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ 
 
 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 


