ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑ
Αριθ.7/20.4.2004
Σήµερα ηµέρα Τρίτη20 Απριλίου 2004 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 και Ροδόλφος Μορώνης.

Λειτουργία τηλεοπτικών 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
τηλεοπτικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
233/13.10.1998) 17 παρ. 3 του ν. 2644/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7
παρ. 2 ν. 3021/2002.
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 τηλεοπτικών
σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου και άλλων δικτύων.
Εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
Άρθρο 1

Κατηγορίες σταθµών
1. Πρώτη κατηγορία: τηλεοπτικός σταθµός ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου. Στην
κατηγορία αυτή ανήκει κάθε τηλεοπτικός σταθµός που µεταδίδει αποκλειστικά
προγράµµατα ή δεδοµένα ήχου και εικόνας 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 τηλεοπτικός σταθµός ελεύθερης λήψης
µέσω δορυφόρου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει κάθε τηλεοπτικός σταθµός που
κατέχει άδεια του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 ή του άρθρου 4 ν. 1866/1989 ή που
θεωρείται ως νοµίµως λειτουργών κατ’ άρθρο 17 παρ. 1 ν. 2644/1998, εφόσον
αναµεταδίδει αυτούσια το πρόγραµµα ή τα δεδοµένα ήχου και εικόνας που ήδη
µεταδίδονται µέσω επίγειων ποµπών και εφόσον χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό τις
τεχνικές προδιαγραφές της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 2
∆ικαίωµα και όροι για χορήγηση αδείας – ∆ιάρκεια της άδειας
1. ∆ικαίωµα για χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού της παρούσας
Οδηγίας (βλ. κατηγορίες στο άρθρο 1) έχουν µόνο ανώνυµες εταιρείες. Η διάρκεια
της αδείας καθορίζεται από 5 έως 15 έτη ανάλογα µε τα οικονοµικά στοιχεία και
επενδυτικά σχέδια των αιτούντων.
2. Άδεια αναµεταδιδόµενου τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου
(δεύτερη κατηγορία, άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας Οδηγίας) µπορεί να λάβει
τηλεοπτικός σταθµός που κατέχει άδεια λειτουργίας µέσω επίγειων ποµπών (άρθρο 1
του ν. 2328/1995 ή του άρθρου 4 ν. 1866/1989). Η διάρκεια της αδείας αυτής δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της αδείας που αναγράφεται στην απόφαση
χορήγησης αδείας λειτουργίας του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει, µπορεί
να ανακαλείται εφόσον ανακληθεί η άδεια του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 και µπορεί
να ανανεώνεται εφόσον ανανεωθεί η τελευταία και διατυπωθεί σχετικό αίτηµα.
3. Τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν νοµίµως (π. χ. άρθρο 17 παρ. 1 ν.
2644/1998) ή συµµετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία για λήψη άδειας λειτουργίας
µέσω επίγειου ποµπού µπορούν να λάβουν άδεια αναµεταδιδόµενου τηλεοπτικού
σταθµού ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου (δεύτερη κατηγορία, άρθρο 1 παρ. 2 της
παρούσας Οδηγίας). Για τη χρονική ισχύ της άδειας αυτής εφαρµόζονται 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 και ανανεώνεται, σύµφωνα µε τους όρους της
παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, εφόσον διατυπωθεί σχετικό αίτηµα.
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 τηλεοπτικού σταθµού
ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου (πρώτη κατηγορία, άρθρο 1 παρ. 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 χρησιµοποιούνται και
τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας στοιχεία.
Άρθρο 3
∆ιαδικασία εκδόσεως της αδείας
1. Ο ενδιαφερόµενος για την έκδοση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού
ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου αναµεταδιδόµενου ή µη πρέπει να συµπληρώνει
αίτηση και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ανάλογα µε την κατηγορία στην
οποία ανήκει (βλ. άρθρο 4). 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
Η αίτηση περιλαµβάνει τα εξής δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία σταθµού:
1. Σταθµοί που κατέχουν άδεια λειτουργίας του άρθρου 1 ν. 2328/1995 ή του άρθρου
4 ν. 1866/1989:

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 συµµετείχαν στις διαγωνιστικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα
σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 1/2003, 2/2003 και 3/2003 Προκηρύξεις του Ε.Σ.Ρ
α. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου
Τύπου και ΜΜΕ.
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη
χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης µέσω επίγειων
ποµπών, έχουν υποβληθεί όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
3. Σταθµοί που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας του άρθρου 1 ν. 2328/1995 ή του
άρθρου 4 ν. 1866/1989 και δεν εντάσσονται στην προηγούµενη κατηγορία
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1. 1. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1.1.1. Ο Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) της εταιρείας και η
ηµεροµηνία καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
1.1.2. Η ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας.
1.1.3. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας.
1.1.4. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο τρόπος καταβολής του και
ο αριθµός και το είδος των µετοχών.
1.1.6. Ο σκοπός της εταιρείας περιληπτικά.
1.1.8. Η έδρα της εταιρείας.
1.1.9. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της εταιρείας
1.1.10. Τυχόν συµµετοχές της εταιρείας σε άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (κατά την
έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3021/2002)
1.2 Υποβάλλεται το εξής:
Ενοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας νοµίµως θεωρηµένο από την οικεία
Νοµαρχία καθώς και η απόφαση του Νοµάρχη για την έγκριση του καταστατικού και
την καταχώριση της εταιρείας στο Μ.Α.Ε. Στην περίπτωση των υπό σύσταση
εταιρειών υποβάλλεται το προσύµφωνο, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 2190/20, ή το καταστατικό συστάσεως
ανωνύµου εταιρείας.
2. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
2.1. Στην αίτηση αναφέρονται
2.1.1. Τα στοιχεία ταυτότητας των µετόχων της εταιρείας (για τα φυσικά πρόσωπα:
όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και Α.Φ.Μ.και για τα νοµικά πρόσωπα : επωνυµία,
ΑΡ.Μ.Α.Ε., Α.Φ.Μ.), το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία, τα δικαιώµατα
ψήφου που κατέχουν καθώς και η διεύθυνση κατοικίας τους. Εφόσον µέτοχοι της
αιτούσας είναι άλλες εταιρείες αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία και για τους

µετόχους ή εταίρους αυτών, µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόµο (άρθρου 2
παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2644/1998)..
2.1.2. Τα στοιχεία των ενεχυρούχων δανειστών που υπάγονται στην παρ. 3 του
άρθρου 21 Ν. 3166/2003 καθώς και κάθε προσώπου στο οποίο έχουν εκχωρηθεί (εκ
χαριστικής ή εξ επαχθούς αιτίας) δικαιώµατα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
2.1.3 Για τις εταιρείες - µετόχους εάν οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές
2.1.4. Τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ιδιότητές
τους και η διεύθυνσή τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των προσώπων που
εκπροσωπούν από κοινού ή µεµονωµένα την εταιρεία.
2.1.5. Τα στοιχεία ταυτότητας των διευθυντικών στελεχών, η θέση που κατέχουν
στην εταιρεία και η διεύθυνσή τους.
2.1.6. Οι εταιρείες στις οποίες τυχόν συµµετέχουν (ως µέτοχοι, µέλη των οργάνων
διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη) οι µέτοχοι, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της αιτούσας εταιρείας. Εφόσον είναι µέσα µαζικής
ενηµέρωσης (κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3021/2002) αναφέρεται το
ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία, το τεχνικό µέσο µε το οποίο µεταδίδεται το
σήµα της εταιρείας (ποµπός, δορυφόρος, καλωδιακά).
2.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:
2.2.1. Κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των µετόχων και
το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία. Εφόσον το ποσοστό συµµετοχής του
µετόχου στην εταιρεία δεν ταυτίζεται µε τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχει,
υποβάλλονται οι συµβάσεις δυνάµει των οποίων έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά
δικαιώµατα.
Εφόσον µέτοχοι της αιτούσας είναι άλλες εταιρείες υποβάλλεται κατάσταση µετόχων
ή εταίρων και των εταιρειών αυτών, µε εξαίρεση για τις ανώνυµες εταιρείες που
ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 1746/1988 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ.
1 του Ν. 3166.2003) και στην παρ. 9 εδάφια γ και δ του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995)
και τις εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους. Στην περίπτωση των εταιρειών
του της παρ. 9 εδ γ του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, υποβάλλονται τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 234/2003 (ΦΕΚ Α 210).
Εφόσον µέτοχος της αιτούσας είναι εταιρεία εισηγµένη (σε ηµεδαπό ή αλλοδαπό)
χρηµατιστήριο αξιών η προαναφερόµενη κατάσταση υποβάλλεται µόνον για τους
βασικούς της µετόχους .
2.2.2 Αντίγραφο του βιβλίου µετόχων και µετοχών της εταιρείας.
2.2.3 Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης των µετόχων και των µετόχων
αυτών (στην περίπτωση των νοµικών προσώπων), που είναι κύριοι ή συγκύριοι
αριθµού µετοχών που υπερβαίνει το 2,5% του µετοχικού κεφαλαίου καθώς και των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της αιτούσας. Το αντίγραφο ποινικού µητρώου
πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα
2.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από τον διευθύνοντα
σύµβουλο της εταιρείας ή άλλο υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στην οποία θα
αναφέρονται τα ονόµατα, η επαγγελµατική ιδιότητα και οι διευθύνσεις των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2.5. Οι βασικοί µέτοχοι της αιτούσας, τα µέλη του οργάνου της διοίκησης και τα
διευθυντικά στελέχη της αιτούσας, κατά την έννοια του Ν. 3021/2002, – κατά την
έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 και 5 του Ν. 3021/2002 – υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
α) «∆εν κατέχω την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του
µέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που καταρτίζει

δηµόσιες συµβάσεις η σύναψη των οποίων απαγορεύεται κατά το άρθρο 2 του Ν.
3021/2002, ούτε την ιδιότητα του εταίρου ή του βασικού µετόχου εταιρείας που είναι
βασικός µέτοχος σε εταιρεία που καταρτίζει δηµόσιες συµβάσεις.»
β) ∆εν συµµετέχω ως µέτοχος, εταίρος, µέλος οργάνου της διοίκησης ούτε ασκώ
ατοµική επιχείρηση που παρέχει διαφηµιστικές υπηρεσίες ούτε συµµετέχω σε εταιρεία
που συµµετέχει σε παρόµοια εταιρεία.
Εφόσον στην αιτούσα συµµετέχουν άλλες εταιρείες, η υπεύθυνη δήλωση της
παρούσας παραγράφου υποβάλλεται και από τους εταίρους ή τους βασικούς
µετόχους των εταιρειών αυτών.
2.2.6 Οι βασικοί µέτοχοι της αιτούσας (κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 1 του Ν. 3021/2002) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν
τυχόν συµµετοχή τους σε επιχείρηση που αναλαµβάνει έρευνες ραδιοτηλεοπτικής
αγοράς (κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995) για
λογαριασµό του δηµοσίου ή νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
(όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002) ή τυχόν
συµµετοχή τους σε εταιρεία που συµµετέχει σε εταιρεία που αναλαµβάνει τέτοιου
είδους έρευνες.
2.2.7. Οι βασικοί µέτοχοι της αιτούσας, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν
τυχόν συµµετοχή τους σε άλλες εταιρείες (ανεξαρτήτως σκοπού) καθώς και το
ποσοστό συµµετοχής τους σε αυτές.
2.2.8. Οι µέτοχοι, τα µέλη των οργάνων της διοίκησης της αιτούσας ή άλλης
εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν, τα διευθυντικά στελέχη της αιτούσας και όσοι
κατέχουν οιαδήποτε συναφή ιδιότητα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε το ακόλουθο
περιεχόµενο:
«∆εν µετέχω σε περισσότερες από δύο κατηγορίες µέσων ενηµέρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παρ. 10 εδ. ε’ και στ’ Ν. 2328/1995. Εκτός από την ιδιότητα του µετόχου
/µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην εταιρεία/ του ∆ιευθυντικού Στελέχους, [δεν
συµµετέχω σε κανένα άλλο µέσο] ή [συµµετέχω στην εταιρεία µε την επωνυµία ….. ως
εταίρος ή µέτοχος (ποσοστό συµµετοχής ..), µέλος του οργάνου της διοίκησης,
διευθυντικό στέλεχος, η οποία λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθµό ή που εκδίδει την
εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας………]»
2.2.9 Οι µέτοχοι, τα µέλη των οργάνων της διοίκησης της αιτούσας ή άλλης εταιρείας
που συµµετέχει σε αυτήν, τα διευθυντικά στελέχη της αιτούσας και όσοι κατέχουν
οιαδήποτε συναφή ιδιότητα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν
όλους τους συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραµµή απεριορίστως
και εκ πλαγίου µέχρι τετάρτου βαθµού.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
3.1. Προέλευση οικονοµικών µέσων που διετέθησαν ή πρόκειται να διατεθούν
για την σύσταση και λειτουργία της εταιρείας
3.1.1 Στην αίτηση αναφέρονται:
3.1.1.1. Το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας. Αναφέρεται αναλυτικά το αρχικό
κεφάλαιο και οι τυχόν αυξήσεις.
3.1.1.2 Ο τρόπος καταβολής του κεφαλαίου (εις χρήµα ή εις είδος)
3.1.1.3 Οι εταιρείες στις οποίες τυχόν συµµετέχει η αιτούσα
3.1.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

3.1.2.1. Τα ΦΕΚ στα οποία δηµοσιεύθηκε το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου σύστασης, καθώς και κάθε
µεταγενέστερης αύξησης του κεφαλαίου.
3.1.2.2. ∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών.
3.1.2.3. ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών
(ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων, προσαρτήµατα)
3.1.2.4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
4. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Υποβάλλεται από την αιτούσα οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας στην οποία
αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
4.1.. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
4.2.. Το ύψος των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων καθώς και το ποσοστό
των υποχρεώσεων αυτών επί του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.
4.3. Σχέδιο εξυπηρέτησης τυχόν δανειακών υποχρεώσεων.
4.4. Το υπολογιζόµενο κόστος για την απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού
(τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δηµοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί
συντελεστές των µεταδιδοµένων προγραµµάτων).
4.5.. Εκτίµηση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων.
4.6. Εκτίµηση του κόστους από την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων για την
προµήθεια των µεταδιδοµένων έργων.
4.7. Εκτίµηση του κόστους σχεδιαζόµενης ιδίας παραγωγής έργων οπτικοακουστικών
έργων ή ανάθεσης της παραγωγής αυτής σε επιχειρήσεις παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων (συµπεριλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών
παραγωγών του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989).
4.8. Εκτίµηση του ύψους των ποσών που θα καταβληθούν για τις πάσης φύσεως
υποχρεωτικές χρηµατικές οφειλές προς το ελληνικό δηµόσιο και άλλους δηµόσιους ή
κοινωφελείς φορείς.
4.9. Εκτίµηση του κόστους, βάση τιµών του επισήµου τιµοκαταλόγου των
κατασκευαστριών εταιρειών, των εγκαταστάσεων παραγωγής προγράµµατος καθώς
και της προµήθειας του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού που απαιτείται ως
ελάχιστη προϋπόθεση για την λειτουργία του σταθµού
4.10. Εκτίµηση του κόστους τυχόν σχεδιαζόµενων άλλων εγκαταστάσεων
παραγωγής και µετάδοσης ή προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
4.11. Εκτίµηση των συνολικών διαφηµιστικών εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών
της ίδιας κατηγορίας (αφαιρουµένων των νοµίµων επιβαρύνσεων) και εκτίµηση της
µέσης ποσοστιαίας συµµετοχής του σταθµού στην κατανοµή της δαπάνης αυτής. Για
την εκτίµηση των εσόδων αυτών συνυπολογίζονται και τα έσοδα που προέρχονται
από χορηγίες ή άλλες επιτρεπόµενες από το νόµο οικονοµικές ενισχύσεις.
4.12. Πρόβλεψη για τυχόν πραγµατοποίηση άλλου είδους εσόδων.
4.13. Εκτίµηση αποτελεσµάτων δωδεκάµηνης χρήσης.
4.14 Εκτίµηση για τον αριθµό κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό, δηµοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των
µεταδιδοµένων προγραµµάτων).
5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1 Τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 2644/98 για την αποφυγή της οικονοµικής
συγκέντρωσης στον ευρύτερο τοµέα παροχής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
υπηρεσιών
5.2 Τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 2644/98 για την αποφυγή της οικονοµικής
συγκέντρωσης στον τοµέα προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου (έλεγχος)
5.3. Το διακριτικό τίτλο µε το οποίο θα µεταδίδεται το πρόγραµµα.
5.4. Το συνολικό χρόνο που θα καλύπτει το σχεδιαζόµενο πρόγραµµα το οποίο
περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα που θα προµηθεύεται από τρίτους.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κατόχων αδείας
1. Ως προς την προµήθεια και το περιεχόµενο του προγράµµατος, ο κάτοχος αδείας
της παρούσας Οδηγίας οφείλει να τηρεί τις αναγραφόµενες στις διατάξεις των
άρθρων 3 έως και 10 του Ν. 2644/1998, εφόσον αυτές αρµόζουν στο µη
συνδροµητικό χαρακτήρα παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών.
2. Οι κάτοχοι αδείας της παρούσας Οδηγίας που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας
τηλεοπτικού σταθµού µέσω επίγειων ποµπών οφείλουν εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος που δεν ξεπερνά τους δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση της
αποφάσεως του ΕΣΡ περί χορηγήσεως αδείας λειτουργίας της παρούσας Οδηγίας, να
προβαίνουν στην εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τµήµατος Ελέγχου
∆ιαφάνειας του ΕΣΡ (άρθρο 4 Π. ∆. 310/1996).
3. 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.
4. 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 τηλεοπτικού 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 (γενικής στόχευσης, 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 τηλεοπτικούς 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
Τηλεοπτικός σταθµός ελεύθερης λήψης µέσω διαδικτύου
1. Τηλεοπτικός σταθµός ελεύθερης λήψης µέσω διαδικτύου που µεταδίδει
αποκλειστικά προγράµµατα ή δεδοµένα ήχου µέσω του διαδικτύου χωρίς να υπάρχει
εµπόδιο πρόσβασης δεν λαµβάνει άδεια λειτουργίας του άρθρου 1 αυτής της Οδηγίας
αλλά βεβαίωση καταχώρησης στο ειδικό µητρώο που τηρείται στην αρµόδια
υπηρεσία του ΕΣΡ. Όπου στην Οδηγία αυτή γίνεται λόγος για άδεια νοείται η
βεβαίωση καταχώρησης στο ειδικό µητρώο του προηγουµένου εδαφίου. 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, αναλογικά
εφαρµοζόµενο.
2. Η µετάδοση µέσω διαδικτύου δεν θεωρείται ιδιαίτερο τεχνικό µέσο για την
µετάδοση του σήµατος και κατά συνέπεια δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενοι στο
άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2644/1998 περιορισµοί.
Άρθρο 8
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
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