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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης με στόχο τη 

μελέτη της αδειοδότησης ενός ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε, 

αφού ο νόμος δεν είναι πάντα σαφής και ενδέχεται πολύ εύκολα να αντιμετωπίσουμε κάποιο νομικό κενό 

ή να βρεθούμε εκτός των ορίων του νομικού πλαισίου. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την 

πραγματοποίηση αυτής της πτυχιακής εργασίας έγινε μέσω του διαδικτύου και στηρίχθηκε στα ΦΕΚ και 

στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί πάνω σε αυτά. 

 Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η προσέγγιση και μελέτη του τρόπου αδειοδότητησης 

ενός ραδιοφωνικού σταθμού σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους που ισχύουν αυτήν την 

περίοδο. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε γενικές έννοιες για το ραδιόφωνο και για ότι αυτό σημαίνει για εμάς. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφέρουμε το νομικό καθεστώς που ισχύει για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται 

με τα μέσα ενημέρωσης καθώς και με το τι ισχύει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και με τα κριτήρια 

που θα αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για το νομικό καθεστώς που ισχύει για 

την ξεχωριστή άδεια που χρειάζεται η κεραία εκπομπής του σταθμού καθώς και κάποιες περιπτώσεις 

που θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το νομικό καθεστώς που υφίσταται στο φάσμα συχνοτήτων 

και τι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην είμαστε παραβάτες άθελα μας εξαιτίας τυχών παρεμβολών 

και για αυτό πρέπει να είμαστε γνώστες του χάρτη συχνοτήτων και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους 

πινάκες κατανομής συχνοτήτων. 

 

 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών και 

Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 
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ABSTRACT 

 The aim of this dissertation is the thorough approach and study of laundering a radio station in 

accordance with the current Greek governmental laws. 

 The first chapter involves general concepts for the radio and its importance to society. 

 The second chapter focuses upon the legal regime applicable to companies associated with the 

media; the effect of those legal governmental rules to the ownership, and finally the criteria that will 

assess each candidate. 

 The third chapter focuses upon the separate license of the broadcast antenna required when 

laundering a radio station, with reference to the legal regime applicable to that; highlighting some 

important legal information each candidate should be aware of. 

 Finally, the fourth chapter deals with the legal regime that characterizes frequencies, emphasizing the 

points we should be aware of - so as not to become offenders in any way due to any interferences - 

justifying the significance of familiarity of the frequency map as well as the tables of frequencies. 

 

 This work was conducted at the Microwave Communications and Electromagnetic Applications Lab of 

the TEI of Crete. 
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Κεφάλαιο 1 

1. Σχετική νομοθεσία 

 

 

1.1. Εισαγωγή 

 Η ανάπτυξη της κοινωνίας μας έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην συνεχή ενημέρωση αλλά επίσης 

έχουν δημιουργηθεί και ανάγκες για ψυχαγωγία, αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που έχουν αυξήσει 

τις ανάγκες μας για μέσα τα οποία θα μας ενημερώνουν αλλά και θα μας ψυχαγωγούν, ένα από αυτά τα 

μέσα είναι και το ραδιόφωνο. Το οποίο είναι και το πρώτο μέσο που πρόσφερε ψυχαγωγία αλλά και 

ενημέρωση μαζί. 

 Ιστορικά το ραδιόφωνο ουσιαστικά ξεκίνησε από την έμπνευση του Frank Conrad που τυχαία !!! 

βγήκε και έκπεμψε τα αποτελέσματα αγώνων και από τότε απέκτησε φανατικό κοινό, στις 20 Νοεμβρίου 

1920 έκπεμψε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός, ο K.D.K.A., που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. 

Εμπορικά το ραδιόφωνο εδραιώθηκε το 1926 με την κατασκευή και διάθεση ευρέως, ενός φτηνού δέκτη 

με λυχνίες για το κοινό που ήταν αρκετά εύχρηστος αλλά και αξιόπιστος, από τότε το ραδιόφωνο έγινε και 

είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας ακόμα και σήμερα. 

 Όμως όπως με κάθε τι νέο υπήρξε ένα κενό νομολογίας το οποίο έρχεται το κράτος σε συνεργασία με 

τους μηχανικούς να λύσουν και αυτό είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει την ίδρυση αλλά και την 

λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού. 

 Κατά καιρούς έχουν αλλάξει αρκετοί νομοί πάνω στην ίδρυση αλλά και το νομικό καθεστώς 

λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθώ με ότι ισχύει 

αυτήν την στιγμή που γράφετε η εργασία και επιπλέων να τονίσω ότι είμαστε σε μια κοινωνία 

αναπτυσσόμενη και προσαρμοζόμενη στις εξελίξεις οι νομοί που ίσχυαν πριν από μερικά χρόνια και οι 

νομοί που θα ισχύουν μετά από μερικά χρόνια ενδέχεται να είναι διαφορετικοί, καθώς και ότι το νομικό 

καθεστώς δεν είναι αρκετά σαφές και ίσως να υπάρχει νομικό κενό σε ορισμένες περιπτώσεις καθώς και 

νόμοι που ο ένας θα αναιρεί τον άλλο, για αυτόν τον λόγο στο παράρτημα μου θα εμπεριέχω όσα ΦΕΚ 

έχω βρει και αφορούν το θέμα καθώς και τις οδηγίες που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες αλλά και τα υπουργεία που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία αδειοδότησης ενός 

ραδιοφωνικού σταθμού καθώς και ότι άλλες πηγές έχω και θα τα περιέχω, να τονίσω ότι θα 

προσπαθήσω να μεταφέρω αυτούσιες τις παραγράφους καθώς και την αρίθμηση για ποιο εύκολο 

εντοπισμό τους στα ΦΕΚ και τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξει 

παρερμηνεία του νόμου και να είναι δύσκολος έως ανέφικτος ο εντοπισμός τους. 

 Σαν ορισμό του ραδιοφωνικού σταθμού θα ορίσουμε το σύνολο τον εγκαταστάσεων που τον 

αποτελούν (δηλαδή studio εκπομπής, σύνολο μηχανημάτων αναμετάδοσης και μηχανημάτων εκπομπής), 

αναγκαία στο σύνολο των περιπτώσεων μιας και φύση της εκπομπής, point to multipoint, η εκπομπή θα 

είναι καλό να γίνετε από υψηλότερο σημείο για ευκολότερη και καλύτερη εκπομπή και λήψη του σήματος 

του σταθμού, όπως επίσης και της κεραίας εκπομπής με ότι ακριβώς χρειάζεται (ιστός κάθοδος δίπολα 

εκπομπής). Όλα αυτά καθορίζονται από την νομολογία το Ελληνικού κράτους και βάση αυτής της 
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νομολογίας θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι απαραίτητο ώστε να μπορούμε νομότυπα να πάρουμε 

μια άδεια λειτουργίας. 

 Αρχικά για να εκπονήσουμε μια μελέτη θα πρέπει να θέσουμε τις προδιαγραφές του σταθμού που θα 

θέλαμε να φτιάξουμε καθώς και του περιεχομένου του οποίου θα εκπέμψουμε για να μπορέσουμε να 

έχουμε μια ποιο πλήρη εικόνα του κόστους αλλά και των διαδικασιών των οποίων θα πρέπει να 

ακολουθηθούν. 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουμε το νομικό καθεστώς που ισχύει για τις επιχειρήσεις που 

σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης καθώς και με το τι ισχύει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς την διαδικασία 

που θα γίνει η αδειοδότηση, καθώς και με τα κριτήρια που θα αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος όπως 

επίσης τους όρους τις αδείας. 

 

 

 

1.2. Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης [1] 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1. Γενικές αρχές − Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και 

στην πληροφόρηση, η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η 

ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των 

μέσων ενημέρωσης, ενσωματώνοντας συγχρόνως και τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 

2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή των 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο. 

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζονται:  

α) η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης μέσω αναλογικής εκπομπής (ευρύ 

− εκπομπή)¨ 

β) η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (ευρύ εκπομπή) και 

γ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των 

οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν 

χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος.  

3. α) Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου 

επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, στους 

διαθέσιμους για το σκοπό αυτόν διαύλους συχνοτήτων ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες.  

β) Ειδικότερα, η άδεια χορηγείται για τη μετάδοση σήματος: 

i) Με ασύρματη εκπομπή σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων 

πομπών ή και 

ii) μέσω δορυφόρων με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία, 

εφόσον στην περίπτωση αυτή η μετάδοση του σήματος γίνεται με ανοδική δέσμη από την Ελλάδα, 

είτε απευθείας προς το δορυφόρο είτε με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του 

σήματος προς το δορυφόρο με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και εφόσον για τη μετάδοση του 

σήματος χρησιμοποιείται δορυφόρος, κατόπιν αδείας της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του 

αρμόδιου φορέα.  
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γ) Άδεια απαιτείται, επίσης, όταν εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται με σήμα ελεύθερης λήψης, είτε με 

χρήση επίγειων πομπών είτε μέσω δορυφόρου, τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία εκπέμπονται ή 

αναμεταδίδονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη ή από τις 

επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης) από άλλο κράτος και εφόσον υφίσταται 

το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. ∆εν απαιτείται αδειοδότηση για τηλεοπτικά προγράμματα που 

εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται στην Ελλάδα από παρόχους που υπόκεινται στη δικαιοδοσία άλλου 

κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ) Η άδεια περιλαμβάνει την αποκλειστική εκμετάλλευση συχνοτήτων, το περιεχόμενο του 

προγράμματος και την εκπομπή του μέσω δικτύου. 

ε) Η εκπομπή πραγματοποιείται από ορισμένο ή ορισμένα κέντρα εκπομπής για ολόκληρο ή τμήμα 

του εικοσιτετραώρου υπό τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, που προβλέπονται από την 

κείμενη ημεδαπή ή αλλοδαπή νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄), 

όπως ισχύει, για τη μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος.  

4. Η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.  

5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 επιτρέπεται, μετά από 

έγκριση περιεχομένου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και εφόσον ο 

πάροχος δικτύου έχει υπαχθεί στο καθεστώς του ν. 3431/2006, όπως ισχύει. 

6. α) Για τη μετάδοση επίγειας αναλογικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου απαιτείται η χρήση διαύλου 

συχνοτήτων και συχνότητας, αντίστοιχα, είτε των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών σταθμών, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε των αδειοδοτηθέντων 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, η οποία προκηρύσσεται, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 

6 και 8, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). 

β) Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15. 

γ) Ειδικότερα, η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών διενεργείται, όσον αφορά στον 

πάροχο δικτύου, υπό καθεστώς γενικής άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, 

όπως ισχύει. 

δ) Ως πάροχοι περιεχομένου για τη μετάδοση των ανωτέρω υπηρεσιών νοούνται είτε οι νομίμως 

λειτουργούντες τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του 

άρθρου 5, είτε οι αδειοδοτηθέντες, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 αι 8, τηλεοπτικοί και 

ραδιοφωνικοί σταθμοί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ. 

7. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

μέσων ενημέρωσης ελέγχονται κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος.  

8. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων 

εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη 

της χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 

Συντάγματος. 
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Άρθρο 2. Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω: 

1. «Ευρυεκπομπή»: μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σημάτων (προγράμματα) σε έναν ευρύ αριθμό 

αποδεκτών (ακροατές ή τηλεθεατές).  

2. « Ευρυζωνικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αναφέρονται σε μία μέθοδο 

μετάδοσης σήματος, η οποία περιλαμβάνει ή διαχειρίζεται ένα σχετικά ευρύ φάσμα συχνοτήτων.  

3. «∆ίκτυο»: εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά 

σημάτων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου.  

4. «Πάροχος δικτύου»: επιχείρηση που αναλαμβάνει τη σύσταση, λειτουργία ,έλεγχο και διάθεση ενός 

δικτύου.  

5. «Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: επιχείρηση που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

συνήθως έναντι αμοιβής, και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά 

σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 

και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.  

6. «Πάροχος περιεχομένου»: επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς 

μετάδοση στο ευρύ κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας. 

7. «Παραγωγός προγράμματος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα.  

8. «Πολυπλεξία»: διαδικασία μέσω της οποίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη μετάδοση περισσότερων του 

ενός προγραμμάτων στο ίδιο φυσικό μέσο. 

9. «Ραδιοτηλεοπτικό σήμα»: σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που μεταδίδεται ενσύρματα ή 

ασύρματα.  

10. «∆ίαυλος συχνοτήτων»: καθορισμένο τμήμα συχνοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος που 

αντιστοιχεί σε αριθμημένο κανάλι μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος. 

11. «Συχνότητα μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος»: συχνότητα που βρίσκεται εντός των ορίων του 

ραδιοτηλεοπτικού φάσματος. 

12. «Κέντρο εκπομπής»: γεωγραφικό σημείο με κατάλληλη υποδομή, στο οποίο εγκαθίσταται και 

λειτουργεί εξοπλισμός ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος. 

13. «Ραδιοτηλεοπτικό φάσμα»: σύνολο συχνοτήτων που διατίθεται για ασύρματη μετάδοση 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος. 

14. «Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής. 

15. «Αναλογική τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής αναλογικά διαμορφωμένου ραδιοτηλεοπτικού 

σήματος από κέντρα εκπομπής. 

16. «∆ορυφορική τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού 

σήματος από δορυφόρο σταθερής τροχιάς. 

17. «Συνδρομητική τηλεόραση»: παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, για τη λήψη του οποίου σε 

αναγνώσιμη μορφή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και να καταβάλλει συνδρομή. 

18. «Τηλεόραση ελεύθερης λήψης»: παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, η λήψη του οποίου σε 

αναγνώσιμη μορφή είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες. 

19. «Γεωγραφική κάλυψη»: επαρκής παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε συγκεκριμένο ελάχιστο 

ποσοστό επιφάνειας μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής. 
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20. «Συνδρομητής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα 

παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικονωνιών για την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών.  

21. «Χρήστης»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό 

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

22. «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς του ή του επαγγέλματός του.  

23. «Τελικός χρήστης»: χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.  

24. «Αμφίδρομη ή αλληλεπιδραστική τηλεόραση»: τηλεόραση που περιλαμβάνει υπηρεσίες που 

παρέχονται προς τον τελικό χρήστη με οποιοδήποτε δίκτυο και που επιτρέπουν την επικοινωνία του 

χρήστη με τον πάροχο της υπηρεσίας με χρήση του ίδιου ή άλλου μέσου. 

Άρθρο 3. Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά 

1. Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα μέσα 

ενημέρωσης σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε μέσα ενημέρωσης της αυτής ή και 

άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επί 

μέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά). 

2. Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των μέσων ενημέρωσης λαμβάνει χώρα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως 

εκάστοτε ισχύει, περί ανταγωνισμού.  

3. Η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία 

υφίσταται ως ακολούθως:  

α) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης 

της αυτής μορφής, με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην 

επί μέρους σχετική αγορά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) της εμβέλειας του κάθε 

μέσου.  

β) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης 

άλλης μορφής: 

βα) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους 

σχετική αγορά της εμβέλειας του κάθε μέσου, 

ββ) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς: 

i) άνω του τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο σύνολο των δύο αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε δύο 

διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας,  

ii) άνω του είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) στο σύνολο των τριών αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε 

τρία διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας και 

iii) άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο σύνολο των τεσσάρων αγορών, όταν δραστηριοποιείται 

σε τέσσερα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας.  

4. Ως κριτήριο για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης λαμβάνεται υπόψη για μεν την τηλεόραση και 

το ραδιόφωνο η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή 

άλλων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε δωδεκάμηνη βάση, για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά το 
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άθροισμα της διαφημιστικής δαπάνης και των εσόδων από την πώλησή τους στην ημεδαπή σε 

δωδεκάμηνη βάση. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης της 

αυτής ή άλλης μορφής θα πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς διαφημιστικών εσόδων για 

κάθε μέσο και αναλόγως με την εμβέλειά του, οι οποίοι θα αναφέρονται στον ισολογισμό. 

5. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας 

θέσης συνίσταται ιδίως: 

α) στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό για τον καθορισμό είτε των τιμών αγοράς ή πωλήσεως είτε 

άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής, 

β) στην εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδιαίτερα δε στην αδικαιολόγητη άρνηση 

πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, με τρόπο ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε 

μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, γ) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή 

προσθέτων παροχών από τους αντισυμβαλλομένους ή συνάψεως προσθέτων συμβάσεων, οι οποίες 

από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των 

συμβάσεων αυτών,  

δ) στον περιορισμό της παραγωγής, της κατανάλωσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης σε βάρος των 

καταναλωτών.  

6. Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει.  

7. α) Απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων είτε σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά τα ως 

άνω, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης σε μία ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις είτε σε περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως. Το 

αναφερόμενο ποσό στο άρθρο 4α παρ. 1 εδάφιο β΄του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού 

κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζεται, για την 

εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ. Tα 

αναφερόμενα ποσά στο άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζονται για την εφαρμογή 

της παρούσας παραγράφου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ στην εθνική αγορά 

και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ στην παγκόσμια αγορά αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά 

μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού 

στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. β) Απαγορεύεται κάθε σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ιδίως μέσω της άσκησης εναρμονισμένων 

πρακτικών στο χώρο των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο ή 

αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού που γίνεται μέσω 

έμμεσης διαφήμισης και του καθορισμού των τιμών της διαφήμισης. 

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 

ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει.  

9. Το ποσοστό της συγκέντρωσης ελέγχου υπολογίζεται στο σύνολό του, τόσο για την κάθε επιχείρηση 

μέσων ενημέρωσης, όσο και για τους μετόχους ή εταίρους αυτής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 

του άρθρου 5 και τα παρένθετα αυτών πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 

του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως ισχύει.  
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10. Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των 

σχετικών κυρώσεων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού έχει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που διαθέτει κατά τις κείμενες διατάξεις.  

11. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. 

12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω 

δικτύων ευρυεκπομπής, για τις οποίες απαιτείται συχνότητα που έχει χορηγηθεί για την εκπομπή 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος ή μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων δεν 

απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συχνότητα διαφορετική από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την 

εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. 

Άρθρο 5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

1. Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο) της αυτής μορφής. Ως συγκέντρωση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

νοείται ο έλεγχος περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής.  

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή και με ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχείρηση που κατέχει 

άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον τηλεοπτικού σταθμού και σε επιχείρηση που 

κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον ραδιοφωνικού σταθμού. Τυχόν 

συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση της αυτής μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής. 

3. α) Έλεγχος υφίσταται όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο 

ενημέρωσης της αυτής μορφής, επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων 

της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. Ειδικότερα, έλεγχος 

υφίσταται, εφόσον το ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο: 

i) κατέχει σε περισσότερα του ενός μέσα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του 

μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα 

στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, 

εξαιτίας του αριθμού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από 

οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το 

τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθμού 

μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, που αντιστοιχούν 

τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του 

συνόλου δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων της 

επιχείρησης ή 

ii) κατέχει οποιαδήποτε από τις ιδιότητες αυτές και στα δύο μέσα ή 

iii) έχει το δικαίωμα σε περισσότερα του ενός μέσα από το νόμο ή το καταστατικό της επιχείρησης ή 

μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων ή εταίρων, να διορίζει ή να ανακαλεί 

τουλάχιστον ένα μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστή. 

β) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ελέγχου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία 

γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέμιτη επιρροή. Ως αθέμιτη επιρροή νοείται η παράβαση 

των κανόνων της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του ανταγωνισμού. Οι 

προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τους συζύγους ή συγγενείς των ημεδαπών φυσικών 

προσώπων και εφόσον πρόκειται για μετόχους επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένες στα 
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Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 

γ) Οι ανωτέρω περιπτώσεις αθέμιτης επιρροής, μέσω παρενθέτων προσώπων, στη λήψη 

αποφάσεων της επιχείρησης εξετάζονται από το Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με 

την κατά το νόμο αυτόν προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους, αυτεπαγγέλτως με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφασή τους ή κατόπιν καταγγελίας πλήρως και προσηκόντως αιτιολογημένης.  

4. Ως εταίροι, διευθυντικά στελέχη και παρένθετα πρόσωπα νοούνται τα οριζόμενα στις παραγράφους 

7, 8 και 9 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 5. Οι περιορισμοί των 

παραγράφων 2 και 3, πλην των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, δεν ισχύουν για τα μη 

ενημερωτικά ηλεκτρονικά μέσα, με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της επόμενης παραγράφου. Ως 

ενημερωτικά μέσα νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά 

πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως 

πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Τα ενημερωτικά μέσα διακρίνονται σε γενικού και θεματικού 

περιεχομένου. Γενικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν προγράμματα 

ποικίλης ύλης. Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα των οποίων το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ενημέρωσης, όπως 

οικονομικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται αυτά, το 

πρόγραμμα των οποίων δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς 

ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, με περιεχόμενο, όπως μουσικό, αθλητικές μεταδόσεις με ή χωρίς 

σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων, προβολή ταινιών, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ή παιδικές εκπομπές, 

περιλαμβανομένων και των μέσων που μεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/36/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 19 της 

Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ. Στους σταθμούς αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται η ένταξη στο μεταδιδόμενο 

πρόγραμμά τους τίτλων ειδήσεων, κατ’ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα, και με την προϋπόθεση 

ότι αναφέρουν τις αναγνωρισμένες πηγές από τις οποίες προμηθεύονται τις ειδήσεις. ∆εν θεωρούνται 

ενημερωτικοί σταθμοί όσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτούργησαν με χορηγηθείσα συχνότητα και 

μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε ξένη γλώσσα, λόγω του ειδικού αλλοδαπού κοινού, στο οποίο 

απευθύνονται. Ο φορέας του σταθμού αυτού μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την 

αδειοδότηση μετάδοσης συγκεκριμένου προγράμματος, πέραν των περιορισμών που προβλέπονται 

στις παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου.6. α) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 

ενημερωτικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο) επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ποσοστού, υπό τους 

περιορισμούς των παραγράφων 2 και 3. 

β) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών μέσων, κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να 

υπερβαίνει: 

i) τον ένα μη ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής 

εμβέλειας, εφόσον υφίσταται συμμετοχή, κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου σε ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή 

περιφερειακής εμβέλειας ή τους δύο μη ενημερωτικούς νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς 

σταθμούς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον δεν υφίσταται κατά τα ως άνω συμμετοχή σε 

ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ii)  το 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προκηρυχθησομένων αδειών ίδρυσης, 
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εγκατάστασης και λειτουργίας μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών κάθε νομού / γεωγραφικής 

περιοχής και κατ’ ανώτατο όριο τους τρεις νομούς / γεωγραφικές περιοχές. Σε περίπτωση που το 

ανωτέρω ποσοστό ισοδυναμεί σε μη ακέραιο αριθμό, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον 

αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον το δεκαδικό νούμερο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό. 

γ) Μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφώνου αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε 

επιχειρήσεις μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής και 

αναλόγως του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης ως ακολούθως: έως πέντε (5) νομίμως 

λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στο νομό / γεωγραφική περιοχή Αττικής, έως τρεις (3) στο 

νομό / γεωγραφική περιοχή Θεσσαλονίκης και έως έναν (1) στους υπόλοιπους νομούς / γεωγραφικές 

περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η, κατά τα ως άνω, συμμετοχή σε παραπάνω από 

πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σύνολο της 

επικράτειας και κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις (3) νομούς / γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 

7. α) Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας νοούνται αυτοί που έχουν λάβει 

άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και ειδική άδεια 

τεχνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν εθνική εμβέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του ν.1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄), η οποία έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ159 Α΄), του άρθρου 4 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α΄), της παρ. 3 

του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 

143 Α΄).Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί περιφερειακοί σταθμοί νοούνται εκείνοι που 

θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

2644/1998 και της παρ. 3 του άρθρου 19του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 

15του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

β) Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. 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 129Α΄), 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. 

8. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφημερίδων και περιοδικών δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 

άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως τυχόν συμμετοχής σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

9. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόκτηση μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

εφημερίδες, περιοδικά), όταν η απόκτηση αυτή συνιστά υπέρβαση του ποσοστού συγκέντρωσης 

στην αγορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. 

10. Οι περιορισμοί των παραγράφων 6 και 9 ισχύουν για τους εταίρους, μετόχους, μέλη οργάνων 

διοίκησης και διαχειριστές των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που λειτουργούν στην ημεδαπή, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών– μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 

11. Η οργάνωση και λειτουργία περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, στις οποίες 

επιτρέπεται να υφίσταται συμμετοχή, κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3, 6 και 8, μπορούν 

να λαμβάνουν χώρα με ενιαία διεύθυνση (όμιλος), κατά την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

του άρθρου 42 ε του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει.  
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12. Αρμόδιο για τον έλεγχο των ανωτέρω περιορισμών είναι το Ε.Σ.Ρ. 

13. Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μία μόνο φορά και 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους, 

ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει 

τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του 

παρόντος.  

14. Οι ανωτέρω περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μ.Μ.Ε. εφαρμόζονται όσον αφορά στα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. της ημεδαπής ή συμμετέχουν σε αυτές 

και μόνον ως προς τη δραστηριότητά τους στην ημεδαπή. 

15. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για άσκηση αθέμιτης επιρροής, αυτή διαπιστώνεται 

με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 

3414/2005. 

 

 

 

1.3. ∆ιαδικασία αδειοδότησης και κριτήρια αξιολόγησης ραδιοφωνικών σταθμών 

Άρθρο 8 - ∆ιαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών [1] 

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το 

πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, που εκπέμπουν στην περιοχή των 

συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (MHZ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM), επιτρέπεται 

μετά από άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ραδιοφωνικών 

σταθμών, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη 

συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση 

της σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, 

εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία. 

2. Οι άδειες των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών της παραγράφου 1 είναι μόνο τοπικές. Η τοπικότητα 

των ραδιοφωνικών σταθμών προσδιορίζεται με βάση τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν τα 

κέντρα εκπομπής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ισχύς εκπομπής κ.λπ.), όπως 

προβλέπονται στους Χάρτες Συχνοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά 

από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής 

ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να 

πληρούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί 

εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, ο νομός / γεωγραφική περιοχή 

κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο νομού / 

γεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη ∆ιεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον 

προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις ∆ιεθνείς Συμβάσεις 

εκχώρησης συχνοτήτων στους ανωτέρω ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και η διαδικασία 
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περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών πομπών δεν 

επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοφωνικού 

σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της 

πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια. Εάν η 

συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος 

υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα 

προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη 

συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές. 

4. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται, αναλόγως του περιεχομένου τους, σε ενημερωτικούς 

και μη ενημερωτικούς. Μη ενημερωτικοί σταθμοί είναι ιδίως οι σταθμοί με περιεχόμενο μουσικό και 

αθλητικών μεταδόσεων με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων.  

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν ανά 

νομό / γεωγραφική περιοχή και το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό ή μη ενημερωτικό. 

6. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών των ραδιοφωνικών σταθμών είναι έξι (6) έτη από την 

ημερομηνία εκδόσεώς τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Οι άδειες 

ανανεώνονται για μια μόνο φορά ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.  

7. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται με την έκδοση σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.  

8. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να δηλώσουν με την 

υποβολήτης υποψηφιότητάς τους το είδος του προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και το ειδικότερο 

θεματικό περιεχόμενο του μη ενημερωτικού σταθμού, καθώς και τη συχνότητα στην οποία επιθυμούν 

να εκπέμψουν. 

9. ∆ικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν:  

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των μέσων 

ενημέρωσης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, πρέπει, 

πριν την υποβολή της υποψηφιότητας, να έχει καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο 

στην οικεία νομοθεσία τύπο και να κατατεθεί στο Ε.Σ.Ρ. με την υποβολή της υποψηφιότητας. Η 

διαδικασία σύστασης πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά 

έγγραφα, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την 

Προκήρυξη.  

β) Φυσικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρίες, υπό τον όρο ότι εάν τους χορηγηθεί η σχετική άδεια θα 

συστήσουν ή θα μετατραπούν, μετά την ανάδειξή τους ως αδειούχων, σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι 

της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο 

όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα. γ) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία 

έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των 

επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των 

διατάξεων του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
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δ) Κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων έχουν τη 

μορφή ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, προσωπικής εταιρίας ή είναι φυσικά 

πρόσωπα. Το κοινοπρακτικό έγγραφο κατατίθεται με την υποβολή της υποψηφιότητας. Εφόσον 

χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία ή ένωση 

προσώπων, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη 

εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας 

που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή 

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα. 

ε) Υπό συγχώνευση ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που λειτουργούν νομίμως 

ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εφόσον 

πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης έχει λάβει χώρα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης. Ως 

έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις ανώνυμες εταιρίες νοείται στην περίπτωση αυτή η 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διατυπώσεων, πλην της 

έκδοσης των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση εταιριών. Ως 

έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης νοείται στην περίπτωση 

αυτή η λήψη των σχετικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων της κάθε υπό συγχώνευση 

εταιρίας. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε υποψηφιότητα υπό συγχώνευση 

εταιριών, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συγχωνευθούν και να 

καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή 

εταίροι της προερχόμενης από τη συγχώνευση εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμμετείχαν 

στην υποψηφιότητα. Σε περίπτωση που η προθεσμία, η οποία τάσσεται με την Προκήρυξη για την 

ολοκλήρωση της σύστασης του νομικού προσώπου παρέλθει άπρακτη, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να 

αναδείξει αδειούχο τον αμέσως επόμενο υποψήφιο κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης και 

βαθμολογίας. Ειδικώς, στην περίπτωση που αναδεικνύεται αδειούχος υποψηφιότητα υπό 

συγχώνευση εταιριών, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κατά τα ως άνω υποψηφιότητα, εφόσον 

λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 

του άρθρου 5, συνεχίζουν να εκπέμπουν το πρόγραμμα ενός εκ των ραδιοφωνικών σταθμών των 

υπό συγχώνευση εταιριών με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτός λειτουργούσε και τα ίδια 

κεραιοσυστήματα και πομπούς μέχρι την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. 

και σε συχνότητα που του υποδεικνύει το Ε.Σ.Ρ. Με την υποψηφιότητά τους οι υπό συγχώνευση 

εταιρίες δηλώνουν το ραδιοφωνικό σταθμό μιας εξ αυτών που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την 

παρέλευση άπρακτης της κατά τα ως άνω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των 

άλλων από τις υπό συγχώνευση εταιρίες παύουν να λειτουργούν με τη δημοσίευση από το Ε.Σ.Ρ. του 

πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας. 

10. α) Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων καθορίζεται: 

i)  για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και για μη 

ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, για νομούς / 

γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων 

(2.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, 

ii)  για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και για μη 

ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, για νομούς / 

γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) 
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κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της 

τελευταίας απογραφής, iii)  για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 

(250.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε 

χιλιάδων (175.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι 

μικρότερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, 

iv)  για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και για 

μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για νομούς / 

γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, με βάση τα 

στοιχεία της τελευταίας απογραφής, 

v)  για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και για μη 

ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές 

περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της 

τελευταίας απογραφής, 

vi)  για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και για μη 

ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για νομούς / 

γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) 

κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του 

Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω 

ποσά και να μεταβάλλονται τα πληθυσμιακά όρια, βάσει των οποίων καθορίζεται το ελάχιστο 

καταβεβλημένο κεφάλαιο. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά 

για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών. 

β) Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελαχίστου καταβεβλημένου 

κεφαλαίου. γ) Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν 

αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του 

ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους 

εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6, για το 

συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό. Για τη διάρκεια της ισχύος της εγγυητικής επιστολής, την κάλυψη 

του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου γ΄ της 

παραγράφου 9 του άρθρου 6.  

11. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 6 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψηφίους για άδεια 

ραδιοφωνικών σταθμών.  

12. Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό για την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής 

ποιότητας των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και η διακίνηση ραδιοφωνικού σήματος θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα. Για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού 

πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ITU και 

οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας προσωπικού. 

13. α) Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου, ανεξαρτήτως 

του περιεχομένου του σταθμού, με κύρια γλώσσα μετάδοσης των εκπομπών λόγου την ελληνική.  
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β) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει: 

i) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον 

ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού 

ενδιαφέροντος,  

ii) είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως ενημερωτικών εκπομπών και σχολιασμού της 

πολιτικής και οικονομικής ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 

τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. 

γ) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία 

του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.  

14. α) Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού 

(ενημερωτικού ή μη), για το οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού 

πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να 

κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, 

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική 

νομοθεσία.  

β) Το προσωπικό των αδειούχων πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, ως ακολούθως: 

i)  Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα για τους ενημερωτικούς 

σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. 

ii)  Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός  

εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από δώδεκα (12) άτομα για τους ενημερωτικούς 

σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.  

iii)  Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των  

πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, τουλάχιστον από εννέα (9) άτομα για τους ενημερωτικούς 

σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. 

iv)  Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των 

πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

κατοίκων, τουλάχιστον από επτά (7) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα 

για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. 

ν)  Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν 

πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, 

τουλάχιστον από έξι (6) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη 

ενημερωτικούς σταθμούς. 

νi)  Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό 

χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από πέντε (5) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και 

τρία (3) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.  

γ) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες 

τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.  
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δ) Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω οριζόμενο, ελάχιστο αριθμό 

προσωπικού, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας, θα 

απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.  

15. Οι αδειούχοι πρέπει να καταβάλουν, κατά τη χορήγηση της άδειας, οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του 

Ελληνικού ∆ημοσίου για τη χρήση συχνότητας, μέσω επίγειων πομπών, που παραχωρείται στους 

σταθμούς. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό ∆ημόσιο υπέρ του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

καθορίζονται ετησίως το ακριβές ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος για τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, αναλόγως του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής, 

στην οποία εκπέμπουν, η διαδικασία καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά, σε 

περίπτωση ανανέωσης της άδειας. Για την εξασφάλιση του συνολικού ποσού του οικονομικού 

ανταλλάγματος, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ισόποση 

εγγυητική επιστολή. Το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα απομειούται κατά το μέρος του 

οικονομικού ανταλλάγματος, που θα καταβάλλεται από τον αδειούχο ραδιοφωνικό σταθμό. Σε 

περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Η εγγυητική επιστολή 

καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν καταβάλει, κατά τα ως άνω, το 

αντάλλαγμα. Για τον τρόπο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζεται το εδάφιο γ΄ της 

παραγράφου 9 του άρθρου 6. 

16. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών, υπό 

εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. ∆εν θα πρέπει να έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση και κήρυξη σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και να μην έχει κατατεθεί 

εναντίον του αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.  

17. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.  

18. Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της Προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της άδειας.  

19. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο υπέρ του 

Ελληνικού ∆ημοσίου, το οποίο θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Υποψηφιότητα, που δεν 

συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο ∆ημόσιο Ταμείο, δεν γίνεται δεκτή.  

20. Με την Προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι 

υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της 

συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

καθορίζονται ανά νομό / γεωγραφική περιοχή οι συχνότητες και οι απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές για την αναλογική εκπομπή ερασιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών 

ελεύθερης λήψης. Η άδεια ερασιτεχνικού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού χορηγείται από το Ε.Σ.Ρ. 

κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν Ιδρύματα Ανώτατης 
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Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στα πλαίσια του τετραετούς 

προγραμματισμού του κάθε Ιδρύματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3549/2007. Με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε 

οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μετά από γνώμη του 

Ε.Σ.Ρ. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική 

διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, οι όροι και προϋποθέσεις εκπομπής, τα κριτήρια 

αδειοδότησης, οι όροι της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σχετικής 

άδειας. Κατά τα λοιπά, οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική 

νομοθεσία. 

Άρθρο 9. Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών [1] 

 Οι υποψήφιοι για κάθε είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού περιεχομένου) θα 

αξιολογηθούν με βάση τα κατωτέρω κριτήρια, η δε αξιολόγηση αυτών θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με το 

ακόλουθο σύστημα βαθμολόγησης: 

Κριτήριο παλαιότητας του ραδιοφωνικού σταθμού [1] 

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη 

λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας, υπό τον όρο 

ότι αυτή υποβάλλεται από επιχείρηση που λειτουργεί νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά την 

υποβολή της υποψηφιότητας.  

2. Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι εκείνοι που λειτουργούν κατά τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5. 

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για ραδιοφωνικό σταθμό στον ίδιο νομό / γεωγραφική 

περιοχή με αυτόν που λειτουργούσε αυτός, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει μισό (1/2) μόριο για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως 

νομίμως λειτουργούντος. Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120). 

4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλο νομό / γεωγραφική 

περιοχή από αυτόν στον οποίο λειτουργούσε αυτός, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει μισό (1/2) μόριο για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως 

νομίμως λειτουργούντος. Ανώτατο όριο μορίων: εξήντα (60).  

5. Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητες για άδεια ραδιοφωνικού σταθμού 

διαφορετικού χαρακτήρα (ενημερωτικού ή μη) ή για περισσότερες άδειες ραδιοφωνικού σταθμού του 

ίδιου χαρακτήρα, η κατά τα ως άνω αναγνώριση της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη μία μόνο φορά, 

κατ’ επιλογή του υποψηφίου.  

6. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από 

κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα 

προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών και οι οποίες λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, 

κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του 

κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη παλαιότητα του ενός εκ των συμμετεχόντων στην 

υποψηφιότητα προσώπων ή της μίας εκ των συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών. 

Αρνητική βαθμολόγηση [1] 
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1. Τυχόν διοικητικές κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από το Ε.Σ.Ρ., κατά το χρονικό διάστημα 

από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, αναφορικά με 

τις παρακάτω παραβάσεις σχετικά με το πρόγραμμα ραδιοφωνικού σταθμού που μεταδόθηκε μετά τη 

δημοσίευση του νόμου αυτού, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, διότι δεν προσεβλήθησαν 

δικαστικώς ή δεν έχουν ανακληθεί ολικώς ή μερικώς ή δεν έχουν ανασταλεί ολικώς ή μερικώς ή δεν 

έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, υπολογίζονται αρνητικά στον υποψήφιο που 

συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος λειτουργεί ραδιοφωνικό 

σταθμό κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του 

προγράμματος και του νομού / της γεωγραφικής περιοχής, στον οποίο λειτουργούσε ο ραδιοφωνικός 

σταθμός του υποψηφίου.  

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:  

α) Σε περίπτωση σύστασης, αφαιρούνται τέσσερα (4) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο 

σύνολο συστάσεων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται 

αναλογικά, με βάση το σύνολο των συστάσεων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο 

συστάσεων. 

β) Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου, αφαιρούνται οκτώ (8) μόρια για τον υποψήφιο 

που έχει το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα 

μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό ύψος των προστίμων του 

κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων. 

γ) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, 

αφαιρούνται δώδεκα (12) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα 

αναστολών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, 

με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο 

συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.  

δ) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται 

δεκαέξι (16) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών. Για τους 

υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο 

των οριστικών διακοπών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών. 

ε) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης κάθε προγράμματος του σταθμού, 

αφαιρούνται έως είκοσι (20) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα 

αναστολών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, 

με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο 

συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Ανώτατο όριο αφαιρούμενων μορίων: εξήντα (60). 

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από 

κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα 

προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά 

τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου 

αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη αρνητική βαθμολόγηση του ενός εκ των συμμετεχόντων στην 

υποψηφιότητα προσώπων ή της μίας εκ των συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών. 

Συγχώνευση [1] 

1. Σε περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής 

Προκήρυξης, δύο ή περισσότερες ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που 
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λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 

του άρθρου 5, συγχωνευθούν και υποβληθεί υποψηφιότητα από την προερχόμενη από τη 

συγχώνευση εταιρία στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση μίας άδειας, η υποψηφιότητα 

βαθμολογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η 

συχνότητα και τα κέντρα εκπομπής μόνο του ενός σταθμού εκ των συγχωνευθεισών εταιριών. 

2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή 

από κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό 

σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ή στην περίπτωση 

κατά την οποία έχει λάβει χώρα έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, πριν τη δημοσίευση της 

Προκήρυξης, η υποψηφιότητα αυτή βαθμολογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την 

προϋπόθεση ότι, εφόσον ανακηρυχθούν αδειούχοι, θα λάβουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή 

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση, τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 8 παράγραφος 9 εδάφιο ε΄. 

3. Όταν υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα ή συγχωνεύονται κατά τα ως άνω φορείς ραδιοφωνικών 

σταθμών για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια. 

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή από κοινού υποβολής υποψηφιότητας, κατά τα ανωτέρω, φορέων 

ραδιοφωνικών σταθμών, για καθεμία παραπάνω από τις δύο υπό συγχώνευση ή συγχωνευθείσες 

εταιρίες ή τους φορείς που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, στα προβλεπόμενα ανωτέρω μόρια 

προσμετρώνται επιπλέον δέκα (10) μόρια με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια. Ανώτατο όριο 

μορίων: ογδόντα (80). 

Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας [1] 

1. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και το σχέδιό του για τη 

μελλοντική λειτουργία της επιχείρησής του, εφόσον του χορηγηθεί η σχετική άδεια.  

2. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:  

Ι. Tα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου 

α) Κύκλος εργασιών (έσοδα από ραδιοφωνική δραστηριότητα) − Εμπορική διεισδυτικότητα. Για τους 

υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της 

παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογείται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από 

την εκπομπή περιεχομένου στην αγορά το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της 

Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση του φορέα της επιχείρησης. 

Ειδικώς για τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως κατά τα ως άνω 

ραδιοφωνικό σταθμό, αξιολογείται ο μέσος όρος των εσόδων από ραδιοφωνική δραστηριότητα το 

προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης. Ο υποψήφιος που κατέχει το 

μέγιστο μέσο όρο βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.  

β) Ίδια κεφάλαια. Αξιολογείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των υποψηφίων, που λειτουργούν 

νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, 

το προηγούμενο οικονομικό έτος από η δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην 

τελευταία διαχειριστική χρήση, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 8 κεφαλαίου. Ο υποψήφιος που διαθέτει το μέγιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, πέραν του 

ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 κεφαλαίου, βαθμολογείται με πενήντα 

(50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.  
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ΙΙ. Επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου. Αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο των υποψηφίων με 

βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησής τους για τα έτη της διάρκειας ισχύος 

της άδειας, ως προς την αξιοπιστία του και την αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.  

α) Ο έλεγχος της αξιοπιστίας γίνεται με βάση γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες. Αξιολογείται ιδίως: 

i) Η παραδοχή της προσδοκώμενης ακροαματικότητας και των προσδοκώμενων εσόδων, 

λαμβανομένων υπόψη του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής στον οποίο υποβάλλει 

υποψηφιότητα, του περιεχόμενου και του προγράμματος του υποψηφίου, όπως αυτό παρουσιάζεται 

στο φάκελο της υποψηφιότητάς του για την αξιολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής 

πληρότητας.  

ii) Η παραδοχή των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του σταθμού και την παραγωγή 

περιεχομένου ή την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής προγράμματος, όπως οι δαπάνες αυτές 

αποδεικνύονται από ισχύουσες ή πρόσφατες συμβάσεις, από πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία 

παραγωγών και από προσφορές πώλησης περιεχομένου από αξιόπιστους προμηθευτές.  

β) Ο έλεγχος της αποδοτικότητας της σχεδιαζόμενης επένδυσης αξιολογείται ιδίως με βάση: 

i) Την προβλεπόμενη κερδοφορία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. 

ii) Την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. 

iii) Τις ταμειακές ροές. 

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Ο υποψήφιος με το πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό 

επιχειρησιακό σχέδιο βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται 

αναλογικά.  

3. α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ένωσης προσώπων ή κοινής 

υποψηφιότητας αξιολογούνται τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της 

παραγράφου 2 όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης 

προσώπων ή της κοινής υποψηφιότητας κατά το λόγο της συμμετοχής τους σε αυτή.  

β) Σε περίπτωση υπό συγχώνευση εταιριών τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ 

της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις υπό συγχώνευση εταιρίες.  

γ) Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από προερχόμενη από συγχώνευση εταιρία πριν τη 

δημοσίευση της Προκήρυξης, τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 

2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, εκτός εάν τα αντίστοιχα στοιχεία των 

προαναφερόμενων υποκριτηρίων είναι ανώτερα για την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία, 

υπό την προϋπόθεση ότι η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία έχει αποτυπωμένο σε 

δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της 

Προκήρυξης δικό της κύκλο εργασιών και ίδια κεφάλαια. 

δ) Το κριτήριο ΙΙ της παραγράφου 2 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψηφίους. Τα κριτήρια Ια΄ και 

Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό 

σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5. 

Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού [1] 

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού και ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού 

(ενημερωτικού ή μη), για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα, λαμβάνεται υπόψη, κατά το χρονικό 

διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, το 

προσωπικό, το οποίο απασχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, σε θέσεις δημοσιογράφων, 

τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και 
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διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην 

οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, πλέον των ελαχίστων οριζομένων ορίων του 

εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8.  

2. α) Για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο 

εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή που προήλθαν απόσυγχώνευση εταιριών, αξιολογείται 

ο μέσος όρος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση του 

υποψηφίου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της 

Προκήρυξης ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους 

από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της 

παραγράφου 14 του άρθρου 8.Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα όρια στο εδάφιο β΄ της 

παραγράφου 14 του άρθρου 8 και οι οποίοι απασχολήθηκαν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον 

αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των 

ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 δεν αξιολογείται. 

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν πενήντα (150). 

 β) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή 

από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών που 

λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 

του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά τα ως άνω το σύνολο 

του αριθμού του προσωπικού των συμμετεχόντων ή υπό συγχώνευση εταιριών ή το οποίο θα 

απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 

και εφόσον ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα διατηρήσει το σύνολο των θέσεων εργασίας που 

προβλεπόταν στις εν λόγω εταιρίες και μέχρι το διπλάσιο των ελαχίστων ορίων του εδαφίου β΄ της 

παραγράφου 14 του άρθρου 8. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποψηφιότητα κρίνεται με βάση τα 

προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο. 

3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 

αξιολογούνται με βάση τις προβλεπόμενες στο αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο θέσεις εργασίας 

προσωπικού, μόνο για τον αριθμό που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα όρια του εδαφίου β΄ της 

παραγράφου 14 του άρθρου 8. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του 

υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας. Ο αριθμός του προσωπικού που 

υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του 

άρθρου 8 δεν αξιολογείται. Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). 

4. Ο υποψήφιος που απασχολεί ή θα απασχολήσει το ανώτατο όριο προσωπικού λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία. Οι λοιποί υποψήφιοι βαθμολογούνται αναλογικά μέχρι των ελαχίστων προβλεπομένων 

ορίων που προβλέπονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8. 

Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας [1] 

1. Το κριτήριο αυτό, σε συνάρτηση με το ελάχιστο προβλεπόμενο στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 

περιεχόμενο προγράμματος, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος 

στους τομείς της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού 

σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα. Ειδικότερα αξιολογείται:  
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Ι. Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος. Αξιολογείται, κατά το χρονικό διάστημα από τη 

δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η ποικιλία του 

προγράμματος των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νόμιμα ραδιοφωνικό σταθμό κατά τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, σε συνάρτηση με την ποιότητα του 

προγράμματος. Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιότερη υποψηφιότητα 

βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά. 

ΙΙ. Το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα. Αξιολογείται το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των 

υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νομίμως, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 

του άρθρου 5, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ειδικότερα, αξιολογείται το ύψος της επένδυσης για αγορά 

δικαιωμάτων προμήθεια και εσωτερική παραγωγή εκπομπών κ.λπ., οι οποίες μεταδόθηκαν, όπως 

απεικονίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ως κόστος 

πωληθέντων, κατά το τελευταίο πριν από την Προκήρυξη οικονομικό έτος. Ειδικώς επί ατομικών 

επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών, η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στα οικονομικά 

στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο. 

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο 

μορίων οι δε υπόλοιπες αναλογικά. 

ΙΙΙ. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος. 

α) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού αξιολογείται: 

αα) Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου 

περιεχομένου στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 8 σε εκπομπές λόγου, ποικίλης ύλης, 

ελαφράς ψυχαγωγίας ή σε εκπομπές που αφορούν στις τέχνες τον πολιτισμό, τη νεολαία, στη 

μετάδοση εκδηλώσεων, αθλητικών γεγονότων, παιδικών εκπομπών με αναφορές σε θέματα τοπικού 

ενδιαφέροντος Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25). 

αβ) Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών του προγράμματος των υποψηφίων, πέραν των ελαχίστων 

προβλεπομένων της περίπτωσης ii΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 8. Ανώτατο όριο 

μορίων: είκοσι πέντε (25). 

αγ) Η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μηνύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Ειδικότερα αξιολογείται η δέσμευση: 

− για ετήσιο χρόνο δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (για την καταπολέμηση 

ναρκωτικών, οδική ασφάλεια, μηνύματα υγείας κ.λπ.), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην 

παράγραφο 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, 

− για τη μετάδοση σειράς εκπομπών για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή 

την εκμάθησή της από αλλοδαπούς, πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 19 του 

άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25). 

Ανώτατο σύνολο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το 

ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.  

β) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας μη ενημερωτικού σταθμού αξιολογείται:  

βα) Το εύρος κάλυψης του ειδικού προσανατολισμού, οι εκπομπές λόγου, που αφορούν στον ειδικό 

προσανατολισμό του σταθμού, η κάλυψη εκδηλώσεων και η ποιότητά τους. Ανώτατο όριο μορίων: 

είκοσι πέντε (25). 
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ββ) Τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ του εδαφίου αγ΄. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25). 

Ανώτατο σύνολο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο 

όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά. 

2. Τα κριτήρια Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση που υποβάλλεται 

υποψηφιότητα από υποψηφίους που λειτουργούν ήδη νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για τη χορήγηση άδειας ίδιου 

περιεχομένου με αυτό που εξέπεμπε ο ραδιοφωνικός τους σταθμός.  

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από 

κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψηφιότητα από υπό συγχώνευση εταιρίες ή 

υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό 

σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογούνται η 

ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των 

συμμετεχόντων ή των υπό συγχώνευση εταιριών ή των συγχωνευθεισών εταιριών και βαθμολογείται 

μόνο το πρόγραμμα του σταθμού και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα που λαμβάνει εξ αυτών 

τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

4. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙΙ της παραγράφου 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν έκθεση, η οποία 

θα αναφέρει την ετήσια δομή του προτεινόμενου προγράμματος, τη δέσμευσή τους για εκπομπές ή 

μηνύματα εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε ετήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

άδειας, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την ύπαρξη προσυμφώνων ή 

συμβάσεων για την αγορά δικαιωμάτων και την προμήθεια εκπομπών και απολογιστικών στοιχείων 

εκπομπών εσωτερικής παραγωγής που αποδεικνύουν τη δομή του προτεινόμενου προγράμματος, 

καθώς και το συνολικό κόστος αυτών. 

5. Το κριτήριο ΙΙΙ της παραγράφου 1 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψήφιους. 

6. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι 

υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη των 

κριτηρίων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ [1] 

Άρθρο 10. ∆ιενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας 

1. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης από το Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). 

2. Η απόφαση της Προκήρυξης καθορίζει την προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων από τη 

δημοσίευση της Προκήρυξης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. 

3. Στην Προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας. Ειδικότερα, με την 

Προκήρυξη καθορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Η εμβέλεια της άδειας (εθνική ή περιφερειακή για την τηλεόραση και τοπική για τα ραδιόφωνα), το 

είδος του προγράμματος σε ενημερωτικό (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, το 

ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του θεματικού ενημερωτικού ή του μη ενημερωτικού, αναλόγως της 

κατηγοριοποίησής του. 

β) Η χρονική διάρκεια της άδειας, η οποία ορίζεται σε έξι (6) έτη για τους τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς. 



T.E.I. Κρήτης- Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών 

Γεώργιος Πετράκης – Πτυχιακή Εργασία 27 

γ) Τα πρότυπα μεταφοράς του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος σύμφωνα με το νόμο.  

δ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξής τους. 

ε) Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξής τους. 

στ) Οι υποχρεώσεις των αδειούχων. 

ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

4. α) Για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να προκηρύσσονται ταυτοχρόνως, με την ίδια 

Προκήρυξη, άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας για όσους διαύλους συχνοτήτων 

καθορίζονται με την Προκήρυξη. Η διαδικασία χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών 

περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν 

υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο.  

β) Για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών προκηρύσσονται άδειες για όσες συχνότητες 

καθορίζονται με την Προκήρυξη. Η διαδικασία χορήγησης αδειών ραδιοφωνικών σταθμών για κάθε 

νομό/γεωγραφική περιοχή είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε 

άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

5. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής 

Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς: 

α) σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφόσον αφορούν 

διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, 

β) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία 

ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου 

νομού/γεωγραφικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), εφόσον 

αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής 

εμβέλειας, 

γ) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία 

ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του 

νομού/γεωγραφικής περιοχής, για τον οποίο προκηρύσσονται οι άδειες, εφόσον αφορούν 

διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών. 

6. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής 

Προκήρυξης. Συμμετοχή με επιφύλαξη ή αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους 

υποψήφιους. 

8. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να συμπληρώσουν ή/και να διευκρινίσουν τα 

δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους ή να ζητήσει κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εφαρμογή 

του νόμου αυτού. 

9. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει τους φακέλους δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των 

υποψηφίων. Εν συνεχεία, το Ε.Σ.Ρ. αξιολογεί και βαθμολογεί τις υποψηφιότητες με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και συντάσσει 

κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική 
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διαδικασία και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, 

καθώς και πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους. 

10. Το Ε.Σ.Ρ. ενημερώνει εγγράφως τον κάθε υποψήφιο σχετικά με τον έλεγχο και το αποτέλεσμα της 

εξέτασης και της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του, με νόμιμη επίδοση του σχετικού εγγράφου.  

11. Αδειούχοι ανακηρύσσονται οι πρώτοι, κατά σειρά κατάταξης, υποψήφιοι, αντίστοιχου αριθμού με τις 

προκηρυχθείσες άδειες. Το Ε.Σ.Ρ. μαζί με την άδεια καθορίζει τη συχνότητα ή το δίαυλο συχνοτήτων, 

που θα εκπέμψουν οι αδειούχοι ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών αντίστοιχα, λαμβάνοντας 

υπόψη τη δήλωση προτίμησής τους. 

12. Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 

εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες 

που έχουν την έδρα τους εντός της γεωγραφικής περιοχής ή του νομού των αντίστοιχων 

προκηρυσσόμενων αδειών και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007. 

13. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία τους 

κοινοποιήθηκε η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ή δημοσιεύθηκε ο πίνακας κατάταξης. Με την ένσταση αυτή οι 

υποψήφιοι δικαιούνται να αμφισβητήσουν μόνο τη νομιμότητα της κρίσης του Ε.Σ.Ρ. Οι ενστάσεις 

εξετάζονται από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., η οποία αποφαίνεται σχετικώς εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ενστάσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της ενστάσεως.  

14. Η μη υποβολή καμίας υποψηφιότητας ή η μη υποβολή καμίας κατάλληλης υποψηφιότητας ή η 

υποβολή λιγότερων υποψηφιοτήτων σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες άδειες συνεπάγεται την εν 

όλω ή εν μέρει ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ε.Σ.Ρ. για τις συγκεκριμένες άδειες 

και την επαναπροκήρυξή τους στο ίδιο ή άλλο είδος προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και στο ίδιο ή 

άλλο θεματικό περιεχόμενο, κατόπιν εκδόσεως των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4 του 

άρθρου 6 και την παράγραφο 5 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων. 

15. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να ματαιώσει, αναφέροντας τους λόγους ματαίωσης, εν όλω ή 

εν μέρει τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ουδεμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, των υποψηφίων. 

Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφονται στους υποψηφίους οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές 

στις διατάξεις των παραγράφων 9 περ. γ΄και 15 του άρθρου 6 και στις παραγράφους 10 περ. γ΄και 15 

του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. 

16. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.  

Άρθρο 11. Έκδοση αδειών – Όροι και περιεχόμενο άδειας [1] 

1. Οι άδειες καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά έκδοσης, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., 

στο οποίο και τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη των αδειών Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται 

στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.  

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι: 

− ο φορέας της άδειας,  

− ο καθορισμός της υπηρεσίας,  

− ο διακριτικός τίτλος του σταθμού και το λογότυπό του, 

− η μέθοδος της μετάδοσης, 

− οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που καθορίζοντα στον αντίστοιχο χάρτη συχνοτήτων, 
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− η διάρκεια της άδειας,  

− οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για τη χρήση των συχνοτήτων,  

− η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει,  

− η συχνότητα ή οι περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού. 

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους: 

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, καθώς και η μεταβίβαση ή εκμίσθωση του δικαιώματος 

χρήσης της συχνότητας ή των συνδυασμένων συχνοτήτων που αναφέρονται στην άδεια. 

β) Ο σταθμός υποχρεούται να καλύπτει πληθυσμιακά τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό 

(95%) της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία έχει λάβει άδεια. Η υποχρέωση αυτή για τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς πρέπει να έχει εκπληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

χορήγησης της άδειας. Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, των οποίων η έναρξη λειτουργίας για 

συγκεκριμένη εμβέλεια ταυτίζεται με την ως άνω έκδοση άδειας, το Ε.Σ.Ρ., ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου σταθμού, μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή του, την παραπάνω 

προθεσμία μέχρι δώδεκα (12) μήνες. 

γ) Ο σταθμός υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα κέντρα 

εκπομπής και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον οικείο Χάρτη 

Συχνοτήτων. Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των 

συχνοτήτων από τους αδειούχους και την επιβολή κυρώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει. 

4. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη 

λειτουργία τους. Κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται 

επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. και την Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών. 

5. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται αυτοί οι 

ίδιοι και απευθείας το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός 

τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5. Επιτρέπεται 

μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής 

προγράμματος ή η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς. 

6. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των 

άρθρων 3 και 8 αντίστοιχα του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, του π.δ. 100/2000, όπως ισχύει, και τους 

ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, 

καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

7. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιοι 

απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το 

κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας. Άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα. 

8. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο 

Πνευματικών ∆ικαιωμάτων, που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών 

από τη λήψη της σχετικής άδειας, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό. 
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9. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να καταθέτουν, κατά την 

έναρξη της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών του 

προγράμματος που θα μεταδίδει ο σταθμός τους την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.  

10. Για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές για την ποιότητα σήματος, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις.  

11. α) Επιτρέπεται η δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από 

ένα σταθμό περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο 

υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που 

δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το 

πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ’ 

ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα παρουσιάζονται οι 

διακριτικοί τίτλοι των σταθμών, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του 

προγράμματος. 

β) Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του 

άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα 

αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε 

δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος. 

12. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού σταθμού υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας να διατηρούν 

εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι 

σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000. Υποχρεούνται, επίσης, να 

δηλώνουν έλληνα πολίτη ως αντίκλητο για την εκπροσώπηση του σταθμού ενώπιον των αρμόδιων 

Ελληνικών Αρχών. 

13. α) Οι αδειούχοι υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια 

της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, κατά τα ως άνω, 

ιδίων κεφαλαίων τους. Τυχόν συμμετοχή του φορέα της άδειας σε άλλες επιχειρήσεις (θυγατρικές ή 

μη) αφαιρείται κατά το ύψος της αξίας αυτής από τα ίδια κεφάλαια του φορέα για τον ανωτέρω 

έλεγχο. 

β) Οι αδειούχοι συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του 

Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. 

Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόσβεσης των νέων άυλων παγίων 

στοιχείων του φορέα της άδειας για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης, καθώς και η μεταβατική περίοδος για τον τρόπο και τη διαδικασία απόσβεσης των 

υφιστάμενων άυλων παγίων στοιχείων. 

14. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της υποψηφιότητας αποτελούν όρους της άδειας 

και ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού 

σχεδίου διαπιστώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της άδειας και ελέγχεται 

καθ’ όλη τη διάρκειά της.  
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15. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται, εφόσον είναι ουσιώδης. Με ειδικώς αιτιολογημένη 

άδεια του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να λάβει χώρα επί μέρους τροποποίηση των όρων της άδειας, εφόσον δεν 

είναι ουσιώδης και δεν αναιρεί το περιεχόμενο του προγράμματος.  

16. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ΄ 

της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις κείμενες 

διατάξεις.  

17. Οι αδειούχοι, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, υποχρεούνται να μεταδίδουν ή να αναμεταδίδουν 

δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί κάθε είδους ανακοινώσεις και μηνύματα σε περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης σχετικά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, μετά από 

αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των 

καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να καθορίζονται, 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 και 8 παρ. 3 του 

παρόντος Χάρτες Συχνοτήτων, συγκεκριμένα ακίνητα (πάρκα κεραιών), εντός των οποίων θα 

τοποθετούνται τα κεραιοσυστήματα, οι πομποί και οι χώροι υποστήριξης των παρόχων δικτύων 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις ή για ακίνητα τα οποία 

διαθέτουν για το σκοπό αυτόν οι πάροχοι δικτύου. Η εγκατάσταση των ανωτέρω πάρκων λαμβάνει 

χώρα με την έκδοση της ανωτέρω κ.υ.α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 

Οι φορείς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μπορούν να αναθέτουν την υπηρεσία αυτή σε παρόχους 

δικτύων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των πάρκων 

κεραιών. Με Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης άδειας για την 

εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εντός των πάρκων κεραιών, οι 

προδιαγραφές για τις κατασκευές κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας 

ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, καθώς και η υποβολή μελέτης 

ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε σχέση με το περιβάλλον και το γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της 53571/3839/6.9.2000 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1105 Β΄), όπως ισχύει. 

19. Οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9 και 10 δεν ισχύουν για τους ήδη νομίμως λειτουργούντες 

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι συνεχίζουν να εκπέμπουν κατά τις διατάξεις της προϊσχύουσας 

νομοθεσίας. 

Άρθρο 12. Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών [1] 

1. Οι άδειες των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος, μπορεί να ανανεώνονται για μία μόνο φορά και μέχρι την έκδοση του προεδρικού 

διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13. 

2. α) Η ανανέωση λαμβάνει χώρα με τους ίδιους όρους της άδειας και κατόπιν σχετικής απόφασης του 

Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η χρονική διάρκεια και το οικονομικό αντάλλαγμα 

της ανανέωσης της άδειας. 
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β) Ειδικώς, η ανανέωση της άδειας των τηλεοπτικών σταθμών αναλογικής επίγειας ευρυεκπομπής 

ελεύθερης λήψης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της άδειας κατά το χρονικό διάστημα 

ισχύος της θα ασκήσει το δικαίωμα εκπομπής που προβλέπεται στο άρθρο 14. 

3. Για όσες εκ των ανωτέρω αδειών δεν ανανεωθούν, το Ε.Σ.Ρ. προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού 

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία 

καθορίζεται ο αριθμός των αδειών και οι διαθέσιμες συχνότητες. 

 

 

 

1.4. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο [1] 

Άρθρο 13. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο 

1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω δικτύων ευρυεκπομπής, για τις οποίες απαιτείται 

συχνότητα που έχει χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, αποτελεί παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια του ν. 3431/2006, όπως ισχύει. 

2. Η παροχή, κατά τα ως άνω, ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ή/και τον 

πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να 

είναι ο ίδιος ή διαφορετικοί φορείς. 

3. Για τον πάροχο δικτύου ή/και τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η κατά τα ως άνω 

παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, μετά από 

δήλωση καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ. του παρόχου δικτύου ή/και του παρόχου υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει. 

4. Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, στον οποίο απονέμεται 

η συχνότητα, απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας, κατόπιν διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ.  

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και 

του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, η διαδικασία, οι όροι της άδειας, οι 

υποχρεώσεις του αδειούχου, οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του δικτύου, καθώς και η 

διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικού 

προγράμματος και αδειών χρήσης συχνότητας για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 

ελεύθερης και συνδρομητικής λήψης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

6. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καθορισθούν τα αντίστοιχα θέματα που προβλέπονται 

στο προηγούμενο εδάφιο για τη μετάδοση επίγειου ψηφιακού ραδιοφώνου. 

7. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια επίγειας ψηφιακής εκπομπής μπορούν να αναθέσουν σε 

πάροχο δικτύου τη σύσταση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και τη διάθεση του απαραίτητου δικτύου για 

την ευρυεκπομπή ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού σήματος, μέσω της συχνότητας, για την οποία έχουν 

λάβει άδεια ή σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τη μεταφορά του σήματός τους σε 

δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση επίγειας ψηφιακής εκπομπής. 
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8. Η Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του παρόντος, εφόσον 

διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου 

είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να 

επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του 

σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους 

αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης 

λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού. 

9. Ο πάροχος δικτύου ή/και ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες 

πολυπλεξίας προς παρόχους περιεχομένου. 

10. Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής λαμβάνει χώρα κατά τις 

κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

11. Η λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων παρόχων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που θα 

συμμετάσχουν στη διαδικασία αδειοδότησης, που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους, 

παρατείνεται μέχρι τη χορήγηση αδειών για επίγεια ψηφιακή εκπομπή τηλεόρασης, υπό την 

προϋπόθεση τηρήσεως των διατάξεων του άρθρου 12. 

12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά 

από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που 

πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και των 

αντίστοιχων σταθμών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα 

επιτρεπτά κέντρα εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο Επικράτειας και 

γεωγραφικών περιοχών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη ∆ιεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον 

προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις ∆ιεθνείς Συμβάσεις 

εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης και ραδιοφώνου, καθώς και η διαδικασία ελέγχου 

των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο 

καθορισμός των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη 

που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών πομπών δεν 

επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια. Εάν 

η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος 

υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα 

προβλεφθεί με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη 

συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές. 

13. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν, η 

εμβέλειά τους (εθνική ή περιφερειακή), το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό (γενικού ή 

θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, καθώς και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό τους, σε 

περίπτωση πρόβλεψης αδειοδότησης ενημερωτικών σταθμών θεματικού περιεχομένου ή μη 

ενημερωτικών. 
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14. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα των προηγούμενων εδαφίων για τη μετάδοση 

επίγειων ψηφιακών ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 

15. Η χορήγηση άδειας χρήσης ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής 

εκπομπής προϋποθέτει την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για τα δικαιώματα χρήσης για τη 

διάρκεια ισχύος της άδειας. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό ∆ημόσιο υπέρ του 

Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. Το ύψος του οικονομικού 

ανταλλάγματος, το ποσοστό που θα περιέλθει από αυτό στο Ε.Σ.Ρ., η διαδικασία καταβολής του, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται 

εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Άρθρο 14. Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή 

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που 

προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες 

τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την 

αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 

παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να 

μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που 

προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η 

συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής 

εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη 

γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά 

γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ’ 

επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή 

ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6.  

β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα 

αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή 

τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου 

να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη 

γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά 

γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου.  

2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από 

αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του 

προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό 

τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6. 

3. α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των 

ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, καθώς 

και άλλα αναλογικά προγράμματα ενός ή περισσοτέρων νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών 

σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Ε.Σ.Ρ., 
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λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη επαρκούς αριθμού συχνοτήτων και την ποιότητα του προγράμματος 

των σταθμών. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή 

προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. 

Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα 

προγράμματα. 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και προβλέπεται από τη διάταξη της 

παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι 

αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης 

και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας 

αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με 

ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 

καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε 

νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον 

απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή 

τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση 

καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω 

τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ’ επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους 

πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις 

υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6.  

β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα 

αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή 

τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου 

να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη 

γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά 

γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου. 2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι 

και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την 

ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 

του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά 

το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της 

παραγράφου 6. 

3. α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των 

ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, καθώς 

και άλλα αναλογικά προγράμματα ενός ή περισσοτέρων νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών 

σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Ε.Σ.Ρ., 

λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη επαρκούς αριθμού συχνοτήτων και την ποιότητα του προγράμματος 

των σταθμών. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή 

προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. 

Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα 

προγράμματα. 
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β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς 

κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί 

τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθεί με την 

τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα 

καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές. 

7. α) Οι φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μπορούν μετά την έκδοση του Χάρτη 

Συχνοτήτων της προηγούμενης παραγράφου να μεταδίδουν συνδρομητικά, παράλληλα με τη 

συνδρομητική αναλογική τους εκπομπή, το υφιστάμενο αναλογικό τους πρόγραμμα με επίγεια 

ψηφιακή εκπομπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει. Για το 

σκοπό αυτόν με την απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος καθορίζονται οι γεωγραφικές 

περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των συνδρομητικών τηλεοπτικών φορέων 

που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 

εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα στη γεωγραφική 

αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις 

οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους 

συνδρομητικό πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από τη 

δημοσίευση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, όσες αναλογικές συχνότητες 

χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή 

απελευθερώνονται και χρησιμοποιούνται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 

β) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μετά την απελευθέρωση των ανωτέρω συχνοτήτων, προκηρύσσει για τις 

τηλεοπτικές αυτές συχνότητες, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, διαγωνιστική διαδικασία, 

κατά τις κείμενες διατάξεις, για την ανάθεση συνδρομητικής υπηρεσίας μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων σε κινητές συσκευές με ψηφιακή μέθοδο, μέσω συχνότητας (Digital Video 

Broadcasting −Handheld), από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Με την Προκήρυξη καθορίζονται οι όροι 

και η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας. Η μετάδοση αυτή, καθώς 

και η αναγκαία εγκατάσταση δικτύου υπόκεινται στις κείμενες διατάξεις περί ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας, το δε μεταδιδόμενο πρόγραμμα, εφόσον δεν είναι αδειοδοτημένο, πρέπει να τύχει της 

έγκρισης του Ε.Σ.Ρ., κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου 15. 

γ) Κατά τα λοιπά, ως προς την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών εφαρμόζεται ο ν. 

2644/1998, όπως ισχύει. 
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Κεφάλαιο 2 

2. Άδειες κατασκευής κεραιών στην ξηρά 

 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για το νομικό καθεστώς που ισχύει 

για την ξεχωριστή άδεια που χρειάζεται η κεραία εκπομπής του σταθμού καθώς και κάποιες περιπτώσεις 

που θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε. 

 

Κανονισμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά [2] 

Σύμφωνα με το ν. 3431/2006, η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΕΤΤ 

έχοντας υπόψη: 

α. το άρθρο 12, παράγρ. λβ΄ και το άρθρο 31 του ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Β/3.2.2006),  

β. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ΄ του ν.2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000),  

γ. το υπ’ αριθμ. 44/2002 Προεδρικό διάταγμα « Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 

Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/7.2.2002),  

δ. την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη 

Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 1105/B/2000), 

ε. την υπ’ αριθμ. ∆3/∆/35694/6190/2000 Υπουργική απόφαση «Προστασία των Αεροπορικών 

Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών εμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της 

Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/Β/2000),  

στ. την υπ’ αριθμ. 390/1/13.6.2006 απόφασή της: «Κανονισμός Χορήγησης ∆ικαιωμάτων Χρήσης 

μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για Παροχή 

∆ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 750/Β/21.6.2006)  

ζ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Εκδίδει, τον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στη Ξηρά, οι 

διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως: 

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής 

1. Ο παρών Κανονισμός διέπει όλες τις Κατασκευές Κεραιών που χρησιμοποιούνται για την παροχή 

ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας σύμφωνα με το 

ν.3431/2006.  

2. Στον παρόντα Κανονισμό δεν εμπίπτουν:  

− οι Κατασκευές Κεραιών που είναι μέρος κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων της 

υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και δικτύων που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη,  
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− οι Κατασκευές Κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της 

επίγειας και δορυφορικής ψηφιακής ευρυεκπομπής. ∆εν εξαιρούνται οι Κατασκευές Κεραιών που 

αποτελούν μέρος της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 

ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος ως το σημείο εκπομπής,  

− οι Κατασκευές Κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το Άρθρο 1 

του ν.2801/2000, καθώς και αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.6 και 8 του 

άρθρου 31 του ν.3431/2006. 

Άρθρο 2. Ορισμοί 

1. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των 

πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) 

συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας.  

2. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των Κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των 

κατασκευών στήριξής τους εξαρτημάτων και παρελκομένων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης 

ραδιοσημάτων θεωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας 

περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. Οι νωτεπίνωτες (back to back) 

διατάξεις περιλαμβάνονται στα παθητικά κάτοπτρα.  

3. Συνεγκατάσταση (Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας): Η παροχή επί υφιστάμενης ή νέας 

κατασκευής κεραίας του φυσικού χώρου ή και των τεχνικών προϋποθέσεων για την εξυπηρέτηση των 

σταθμών μετά των αντιστοίχων κεραιοσυστημάτων που ανήκουν σε δύο ή περισσότερους παρόχους 

Εκτός των ανωτέρω ισχύουν οι ορισμοί του ν.3431/ 2006. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 

όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, η 

αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν.2801/2000 και αν δεν 

υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν.1843/1989 και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο ∆ιεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. 

Άρθρο 3. Γενικές Αρχές 

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος απαιτείται η έκδοση Αδείας από την ΕΕΤΤ. 

2. Η άδεια Κατασκευής Κεραίας εκδίδεται για την υλοποίηση ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στο όνομα φορέων που  

− λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής άδειας  

− νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες για τη διεξαγωγή υπηρεσιών 

ραδιοεπικοινωνίας. 

3. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, δεν 

υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που θα πρέπει να λάβει ο Κάτοχος της Άδειας για την 

εγκατάσταση της αδειοδοτημένης Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία.  

4. Η κατασκευή οικίσκου και άλλων δομικών κατασκευών για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή / και 

λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ.2, εδάφιο Ε του 

ν.2801/2000, για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνιών επιτρέπεται μόνο σε παρόχους 

∆ημοσίων ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  
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5. Για κάθε Κατασκευή Κεραίας ορίζεται ένας ή περισσότεροι αρμόδιοι μηχανικοί ως τεχνικοί υπεύθυνοι 

για κάθε θέμα αρτιότητας της κατασκευής συμπεριλαμβανομένης της δομικής κατασκευής και της 

συμμόρφωσης του συνόλου της εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002. Ο 

αρμόδιος μηχανικός που ορίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος υπογράφει την αίτηση ή δήλωση που 

κατατίθεται στην ΕΕΤΤ. 

Άρθρο 4. ∆ιαδικασία Αδειοδότησης Κατασκευής Κεραίας 

Σταθεροί Σταθμοί Ξηράς 

1. Για την αδειοδότηση Κατασκευής Κεραίας κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο τυποποιημένη αίτηση 

συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του 

παρόντος Κανονισμού.  

2. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δομική κατασκευή ή το σύστημα κεραιών και πομποδεκτών 

τοποθετείται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής, (π.χ. επιτοίχια ), δεν απαιτείται η υποβολή των 

σχεδίων της παραγράφου 6 στοιχείου β του Παραρτήματος I στην ΕΕΤΤ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 

την περίπτωση όπου η κεραία τοποθετείται επί μονοσωλήνιου ιστού ύψους μέχρι τέσσερα (4) μέτρα 

και διαμέτρου έως δεκαπέντε (15) εκατοστά εφόσον τοποθετείται σε επιτρεπόμενες θέσεις σύμφωνα 

με το ν.2801/2000 και τη σχετική νομοθεσία. 

3. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στο ιστοπεδίο της όλες τις τυποποιημένες αιτήσεις και δηλώσεις που απαιτούνται 

από τον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΕΤΤ, με απόφαση που θα εκδώσει, δύναται να ορίζει τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης.  

4. Η αίτηση απορρίπτεται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούμενο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Όταν ο αιτών δεν διαθέτει το απαραίτητο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.  

β. Όταν στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, για την οποία ζητείται η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, δεν 

επιτρέπεται η εγκατάσταση Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

γ. Όταν η αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ι (με εξαίρεση το υπ’ αριθμ. 8 αυτού) ή παρουσιάζονται ελλείψεις ή σφάλματα στα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία ανάμεσα στα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του φακέλου που αφορούν τη συγκεκριμένη Κατασκευή Κεραίας, 

όπως ενδεικτικά:  

i. στις συντεταγμένες θέσεις,  

ii. στην κωδικοποιημένη ονομασία θέσης που είναι μοναδική και δεν επαναχρησιμοποιείται,  

iii. στον κωδικοποιημένο αριθμό θέσης που είναι μοναδικός και δεν επαναχρησιμοποιείται,  

iv. στη διεύθυνση θέσης,  

v. στον τύπο της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας,  

vi. στα στοιχεία που αναφέρονται στην Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, στη σύμφωνη γνώμη 

της ΕΕΑΕ, στην αίτηση της εταιρείας και στα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία δεν βρίσκονται σε 

συμφωνία μεταξύ τους, 

vii. στο συνολικό ύψος και υψόμετρο της Κατασκευής Κεραίας το οποίο στα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από την ΥΠΑ 

δ. Σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης, όταν η κατάθεση της αίτησης γίνεται μετά από την 

εγκατάσταση της Κατασκευής Κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία. Νέα αίτηση του Κατόχου της 

Κατασκευής Κεραίας για την ίδια θέση εξετάζεται, εάν αποδεδειγμένα προβεί σε πλήρη απομάκρυνση 

της παράνομης Κατασκευής Κεραίας. 
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Κινητοί ή Μεταφερόμενοι Σταθμοί Ξηράς 

5. Για κάθε Κινητό ή Μεταφερόμενο Σταθμό που χρησιμοποιείται για την κάλυψη περιστασιακών ή 

έκτακτων αναγκών, [όπως επίγειο μεταφερόμενο δορυφορικό σταθμό (SNG), σταθμό υπηρεσίας 

επικουρικής της ραδιοτηλεόρασης (SAP/SAB), κινητό σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας κ.α.] 

απαιτείται άπαξ κατάθεση στην ΕΕΤΤ τυποποιημένης δήλωσης συνοδευόμενη από: 

α. σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης του σταθμού ώστε 

να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση του γενικού πληθυσμού γύρω από αυτόν, χωρίς να 

παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης,  

β. σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.  

Άρθρο 5. Εγκατάσταση επί του ιδίου ακινήτου 

Στην περίπτωση εγκατάστασης επί του ιδίου ακινήτου, κάθε ενδιαφερόμενος να εγκαταστήσει Κατασκευή 

Κεραίας στο ίδιο ακίνητο με άλλο Κάτοχο Κατασκευής Κεραίας και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις 

Πολεοδομικές διατάξεις, υποβάλλει χωριστή αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

το Παράρτημα Ι. Το συνολικό εμβαδόν του/των οικίσκου/ων στέγασης μηχανημάτων δεν υπερβαίνει τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο Ε του ν.2801/2000. Στη μελέτη που υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ, 

συνυπολογίζεται η επίδραση των κεραιοσυστημάτων όλων των κατασκευών κεραιών επί του ιδίου 

ακινήτου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση ή την εκάστοτε 

ισχύουσα αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση. Η ΕΕΤΤ εκδίδει χωριστές Άδειες για κάθε κατασκευή 

κεραίας. 

Άρθρο 6. Συνεγκατάσταση (Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας) 

1. Για τη χορήγηση Άδειας για την συνεγκατάσταση νέας Κατασκευής Κεραίας υποβάλλεται αίτηση στην 

ΕΕΤΤ από τον Κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.  

2. Για τη χρήση υφιστάμενης Κατασκευής Κεραίας από φορέα διάφορο του Κατόχου Κατασκευής 

Κεραίας, που δεν συνοδεύεται από αλλαγές που συνιστούν τροποποίηση της Άδειας, ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 4 του Άρθρου 7 του Παρόντος. 

3. Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των κεραιοσυστημάτων 

εκπομπής και λήψης, ενώ η αίτηση συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του κάθε φορέα που 

φιλοξενείται επί της κατασκευής για την ορθότητα των στοιχείων. 

Άρθρο 7. Τροποποίηση Άδειας 

1. Τροποποίηση της Άδειας υφιστάμενης Κατασκευής Κεραίας απαιτείται στην περίπτωση 

τροποποίησης του δομικού μέρους της υφιστάμενης Κατασκευής Κεραίας συμπεριλαμβανομένου του 

ύψους της κατασκευής και του οικίσκου. 

2. Για την τροποποίηση της Άδειας ο Κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 

τυποποιημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας.  

3. ∆εν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας για τις περιπτώσεις προσθήκης 

κεραιοσυστημάτων υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. τοποθετούνται σε αδειοδοτημένη Κατασκευή Κεραίας,  

β. δεν προκαλείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής 

κεραίας συμπεριλαμβανομένου του ύψους της Κατασκευής και του οικίσκου,  

γ. υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., εκτός εάν στην υπό έκδοση − σύμφωνα με το άρθρο 31, 

παρ. 18 του ν. 3431/2006 − απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., στην οποία θα καθορίζεται το περιεχόμενο 

και θα εξειδικεύεται η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις 
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των κεραιών σταθμών στην ξηρά, κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη της 

Ε.Ε.Α.Ε. σε νέα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, δ. έχει γίνει χορήγηση ∆ικαιωμάτων Χρήσης 

Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4. Στην περίπτωση του ανωτέρου εδαφίου, ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας υποχρεούται, πριν από 

την τοποθέτηση των κεραιών, να καταθέσει στην ΕΕΤΤ:  

α. Τυποποιημένη ∆ήλωση Προσθήκης Κεραιοσυστημάτων.  

β. Τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., εκτός εάν στην υπό έκδοση − σύμφωνα με το Άρθρο 31, παρ. 

18 του ν. 3431/2006 − απόφαση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε., στην οποία θα καθορίζεται το περιεχόμενο και θα 

εξειδικεύεται η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις κεραιών 

σταθμών στην ξηρά, κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. σε νέα 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

5. Τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας, επίσης, δύναται να γίνει όταν τα στοιχεία της Άδειας 

που καθορίζουν τη μοναδικότητα της θέσης εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας, όπως η διεύθυνση 

θέσης ή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ή ο ∆ήμος, είναι εσφαλμένα, γεγονός που δεν αποδεικνύεται 

από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση τα νέα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να αναφέρουν τη σωστή θέση εγκατάστασης της Κατασκευής Κεραίας, ενώ το νέο τοπογραφικό 

σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η θέση του Σταθμού είναι η ίδια με αυτή της αρχικής Άδειας. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έκδοση νέας Άδειας Κατασκευής Κεραίας με νέο όνομα και αριθμό 

θέσης. 

Άρθρο 8. ∆ιακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας 

1. Η ΕΕΤΤ ζητά από τον Κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας τη διακοπή λειτουργίας της, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α. Όταν ανασταλεί η Γενική Άδεια και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της, ενόψει της οποίας 

χορηγήθηκε η εν λόγω Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή διαπιστωθούν σοβαρές ή/και επανειλημμένες 

παραβάσεις της Άδειας Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 63 του ν. 

3431/2006.  

β. Όταν έχει ανασταλεί το δικαίωμα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω 

Κατασκευή, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή.  

γ. Όταν με μετρήσεις, που θα εκπονηθούν από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) κοινής υπουργικής απόφασης ή σύμφωνα με άλλη 

διάταξη νόμου ή Υπουργικής απόφασης ή πράξη της ∆ιοίκησης, με την οποία η εν λόγω κοινή 

υπουργική απόφαση τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη κατασκευή 

κεραίας υπερβαίνει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 31 

του ν.3431/2006.  

δ. Όταν η ΕΕΤΤ ενημερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ ότι η υποβληθείσα μελέτη ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, η οποία έχει κατατεθεί στην τελευταία, είναι ανεπαρκής, πλημμελής ή λανθασμένη.  

ε. Όταν ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο έγκριση άλλης Υπηρεσίας που αποτελεί προαπαιτούμενο 

της άδειας κατασκευής κεραίας. 2. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης διακοπής λειτουργίας ο 

Κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του Σταθμού Ραδιοεπικοινωνίας, που 

εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας. Αν οποτεδήποτε μετά την αρχική γνωστοποίηση διαπιστωθεί ξανά 
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αντικανονική λειτουργία του σταθμού, τότε η ΕΕΤΤ προβαίνει στην επιβολή των διοικητικών 

κυρώσεων του ν. 3431/2006 ή /και σε ανάκληση της άδειας.  

Άρθρο 9. Ανάκληση της Άδειας 

Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας ανακαλείται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Μετά από έγγραφη αίτηση του Κάτοχου της Κατασκευής,  

β. Όταν ανακληθεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή 

ο Κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας προβεί σε σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 63 του ν. 3431/2006.  

γ. Όταν αφαιρεθεί από τον Κάτοχο της Άδειας το δικαίωμα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που 

χρησιμοποιείται στην εν λόγω Κατασκευή ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε Απονομή ή 

Χορήγηση ∆ικαιωμάτων Χρήσης της συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας.  

δ. Όταν η αίτηση για έγκριση τοποθέτησης των εγκαταστάσεων της Κατασκευής Κεραίας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία απορριφθεί ή ανακληθεί η ήδη χορηγηθείσα έγκριση 

από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.  

ε. Όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα έγκριση άλλης Υπηρεσίας αποτελούσα απαραίτητο δικαιολογητικό για 

τη χορήγηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας από την ΕΕΤΤ ή αντίστοιχα όταν η αίτηση για έγκριση προς 

άλλη αρμόδια Υπηρεσία, που έπεται της Άδειας Κατασκευής Κεραίας της ΕΕΤΤ, απορριφθεί ή ανακληθεί 

η ήδη χορηγηθείσα έγκριση ή γνωμάτευση της Υπηρεσίας αυτής. Ο Κάτοχος της Άδειας Κατασκευής 

Κεραίας του οποίου ανακαλείται η Άδεια υποχρεούται να προβεί στην απομάκρυνση της Κατασκευής 

Κεραίας. 

Άρθρο 10. ∆ιοικητικό Τέλος 

Με την κατάθεση κάθε αίτησης προς έκδοση Άδειας Κατασκευής Κεραίας επισυνάπτεται απόδειξη 

καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ, ως ∆ιοικητικό Τέλος ποσού ύψους €120,00 (εκατόν 

είκοσι ΕΥΡΩ), για την εξέτασή της, και την έκδοση Άδειας.  

Άρθρο 11. Σήμανση 

1. Κάθε Άδεια Κατασκευής Κεραίας που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ περιλαμβάνει αριθμό εγγραφής 

κεραίας. 

2. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς κοντά στη βάση της ευανάγνωστη 

ανεξίτηλη πινακίδα, η οποία ευκρινώς αναφέρει την επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, τον 

αριθμό εγγραφής Κατασκευής Κεραίας και τον αριθμό της θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του 

κατόχου. 

Άρθρο 12. Παροχή Πληροφοριών 

Η ΕΕΤΤ δύναται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.3431/ 2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες να ζητά 

από πρόσωπα ή φορείς που εγκαθιστούν / χρησιμοποιούν κατασκευές κεραιών για τηλεπικοινωνιακούς 

σκοπούς την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.  

Άρθρο 13. ∆ιοικητικές Kυρώσεις 

Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις 

διατάξεις του ν.3431/2006 και στη σχετική κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 14. Καταργούμενες ∆ιατάξεις 
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Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ 236/79/23.11.2001 

«Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» και 355/18/15.9.2005 τροποποίηση του 

προαναφερθέντος Κανονισμού (ΦΕΚ 1649/Β/2001/και 1471/Β/2005/ αντίστοιχα).  

Άρθρο 15. Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Η αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ πρέπει να περιλαμβάνει:  

1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, ∆ιακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, ∆ιεύθυνση Έδρας του 

αιτούντος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Τηλέφωνο και Fax για επικοινωνία) και 

νομιμοποιητικά έγγραφα για τον υπογράφοντα.  

2. Περιγραφή των Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας, σύμφωνα 

με την / τις αντίστοιχες άδειες του Κατόχου της Κατασκευής. 

3. Περιγραφή της Κατασκευής Κεραίας, η οποία περιλαμβάνει:  

α. μοναδικό αριθμό θέσης και μοναδική ονομασία θέσης κατά προτίμηση σχετική με το τοπωνύμιο 

της περιοχής,  

β. τις γεωγραφικές συντεταγμένες − πλάτος και μήκος − σε σύστημα ΕΓΣΑ 87,  

γ. το υψόμετρο του εδάφους, το ύψος της Κατασκευής Κεραίας από τη βάση του, το ύψος του κτιρίου 

(αν υπάρχει) από το έδαφος,  

δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της Κατασκευής, τον ταχυδρομικό κώδικα, το ∆ήμο και τη 

Νομαρχία, εντός των οποίων θα γίνει η Κατασκευή, ε. εφόσον κατασκευασθεί οικίσκος (σύμφωνα με 

το ν.2801/2000), θα προσδιορίζεται το εμβαδόν, το ύψος και η θέση του (οικόπεδο ή δώμα) και το 

εμβαδόν του οικοπέδου,  

στ. εφόσον η Κατασκευή αποτελείται από περισσότερους του ενός πυλώνες ή ιστούς, θα 

αναφέρονται ξεχωριστά τα ύψη για κάθε ιστό ή πυλώνα.  

4. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κατασκευής Κεραίας. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

αριθμός φερουσών, ισχύς εισόδου ανά φέρουσα, κέρδος κύριου λοβού, EIRP, γωνία ημίσειας ισχύος 

κύριας δέσμης σε μοίρες, tilt κεραίας συνολικό, γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά σε 

μοίρες, διαστάσεις κεραίας, ύψος κέντρου κεραίας από βάση ιστού, συχνότητα εκπομπής και 

συχνότητα λήψης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός πυλώνων ή ιστών, θα πρέπει να 

προσδιορίζεται ο ιστός ή ο πυλώνας, στον οποίο στηρίζεται κάθε κεραία.  

5. ∆ιευθύνσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών (Περιφέρειας, Νομαρχίας, Πολεοδομίας και ∆ασαρχείου) στις 

οποίες υπάγεται η συγκεκριμένη Κατασκευή Κεραίας.  

6. Πολεοδομικά σχέδια του συνόλου της Κατασκευής Κεραίας, σε δύο αντίγραφα, στα οποία 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά:  

α. τοπογραφικό διάγραμμα που περιέχει οδοιπορικό σκαρίφημα και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με τη 

μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση και με σημειωμένη τη θέση της Κατασκευής Κεραίας,  

β. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και πρόσφορη, κατά περίπτωση, κλίμακα της δομικής 

κατασκευής, επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 24α 

του ν.2075/1992, ως αυτό ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

7. Σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.  
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8. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων της αρμόδιας Υπηρεσίας με επισυναπτόμενη σύμφωνη 

γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. επί της μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων, 

εφόσον απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.  

9. Απόδειξη πληρωμής ∆ιοικητικού Τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.  
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Κεφάλαιο 3 

3. Κατανομή ζωνών συχνοτήτων 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το νομικό καθεστώς που υφίσταται στο φάσμα συχνοτήτων και 

τι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην είμαστε παραβάτες άθελα μας εξαιτίας τυχών παρεμβολών και 

για αυτό πρέπει να είμαστε γνώστες του χάρτη συχνοτήτων και θα πρέπει να ξέρουμε τους πινάκες 

κατανομής συχνοτήτων. 

 

Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) [3] 

Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας − Μεταφορών κι Επικοινωνιών έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των εδ. η΄ και θ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 4 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5, του 

άρθρου 23 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,  

β) του α.ν. 280/1968 (Α΄ 50) «Περί κυρώσεως των πράξεων α) της Ευρωπαϊκής ∆ιασκέψεως 

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και β) της Συμφωνίας της Λουμπλιάνας περί της κατ’ 

ευθείαν κυκλοφορίας Ταχυδρομικού oxήματος Μονάχου – Κωνσταντινουπόλεως – Μονάχου», 

γ) του π.δ. 44/2002 (Α΄ 44), «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 

αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 

1999», 

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄),, 

ε) της υπ’ αριθμ. 2002/676/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 

Μαρτίου 2002 σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος), 

στ) της υπ’ αριθμ. 2004/545/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την 

εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για 

οχήματα στην Κοινότητα, 

ζ) της υπ’ αριθμ. 2004/50/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την 

εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση ραντάρ 

μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα, 

η) της υπ’ αριθμός 2005/513/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την 

εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση 

συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 

(WAS/RLAN), 

θ) της υπ’ αριθμ. Ε 2005/5503/20.12.2005 απόφασης της Επιτροπής για την εναρμόνιση της ζώνης 

συχνοτήτων 169,4 – 169,8125 MHz στην Κοινότητα. 
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2 Την ανάγκη αντικατάστασης του Ελληνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, όπως 

ισχύει. 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον συνημμένο στην απόφαση αυτή Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

(ΕΚΚΖΣ).Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 21229/1.9.1983 (Β΄ 550) απόφαση 

των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ελληνικός Κανονισμός Κατανομής 

Ζωνών Συχνοτήτων» και οι υπ’ αριθμ. τροποποιήσεις αυτής: 66562/1989 (Β΄ 254) κοινή υπουργική 

απόφαση, 58980/1994 (Β΄ 157) και (Β΄ 466) κοινή υπουργική απόφαση, 70596/Α/5396/1999 (Β΄ 2117) 

κοινή υπουργική απόφαση, 1548/88/2000 (Β΄ 80) κοινή υπουργική απόφαση, 39085/1586 (Β΄ 979) κοινή 

υπουργική απόφαση. 

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη και της Σύμβασης της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών, ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) περιέχει τις 

διατάξεις κατανομής που εφαρμόζονται σε μόνιμες εκχωρήσεις, σε περίοδο ειρήνης, στην Ελληνική 

Επικράτεια για τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 1000 GHz. 

2. O ΕΚΚΖΣ έχει σκοπό την ορθή χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο σαν βασικό βοήθημα. Γι’ αυτό πριν από την προμήθεια 

εξοπλισμού ή την σχεδίαση, κατασκευή και ενεργοποίηση νέων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πρέπει 

οπωσδήποτε να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκχωρήσεις 

ραδιοσυχνοτήτων από την αρμόδια Αρχή. 

3. Εκχωρήσεις συχνοτήτων που δεν είναι σύμφωνες με τον ΕΚΚΖΣ πρέπει να σταματήσουν να 

λειτουργούν ή να συμμορφωθούν με αυτόν το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης, εκτός αν καθορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία σε σχετικά άρθρα 

των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας ∆ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 2003) ως και σε 

παραπομπές του Πίνακα Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. 

4. Οι εκχωρήσεις της παραγράφου 3 θα προστατεύονται στο μέτρο του δυνατού και μέσα στα χρονικά 

όρια της παραγράφου αυτής.  

5. Ο ΕΚΚΖΣ δεν εφαρμόζεται στις διεθνείς σχέσεις. Η διεθνής προστασία ισχύει για τις Υπηρεσίες που 

είναι σύμφωνες με την κατανομή συχνοτήτων του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (∆ΚΡ), που 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού Χάρτη της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών, συμπληρώνει τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη και της Σύμβασης. 

6. Για ειδικές κατηγορίες χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων όπως τηλεχειρισμός, τηλεμέτρηση, ασυρματικά 

μικρόφωνα, συστήματα κλήσεως προσώπων κλπ. που δεν εντάσσονται σε καμία από τις Υπηρεσίες 

Ραδιοεπικοινωνιών που ορίζονται στο άρθρο 1 τμήμα ΙΙΙ του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, 

μπορούν να καθορισθούν με άλλες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 

συχνότητες από ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που έχουν κατανεμηθεί στην Σταθερή Υπηρεσία ή την 

Κινητή Υπηρεσία ή και τις δύο.  

Άρθρο 2. Όροι και ορισμοί 1 

Ειδικοί όροι που αφορούν τη διαχείριση των συχνοτήτων κατανομή (μιας ζώνης συχνοτήτων): 

Εγγραφή στον Πίνακα Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων μιας καθορισμένης ζώνης συχνοτήτων με σκοπό 

τη χρησιμοποίησή της από μία ή περισσότερες γήϊνες ή διαστημικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας ή από 
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την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. Ο παρών όρος πρέπει 

επίσης να εφαρμόζεται στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων. απονομή (μιας ραδιοσυχνότητας ή ενός 

καναλιού ραδιοσυχνότητας): Εγγραφή ενός καθορισμένου καναλιού ραδιοσυχνότητας σε ένα 

συμφωνημένο σχέδιο, υιοθετημένο από μία αρμόδια διάσκεψη, για χρήση από μία ή περισσότερες 

∆ιοικήσεις για μία γήϊνη ή διαστημική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας σε μία ή περισσότερες καθορισμένες 

χώρες ή γεωγραφικές περιοχές και σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. εκχώρηση (μιας 

ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας): Εξουσιοδότηση που δίνεται από μία ∆ιοίκηση για τη 

χρησιμοποίηση από ένα σταθμό ραδιοεπικοινωνίας μιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού 

ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. 

∆ιοίκηση: Σε κάθε Κράτος Μέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, η Κυβερνητική Υπηρεσία ή 

Τμήμα, υπεύθυνο για τα προς λήψη μέτρα προς εκτέλεση των υποχρεώσεων του Καταστατικού Χάρτη 

της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, της Σύμβασης της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και των 

∆ιοικητικών Κανονισμών. επιζήμια (ή επιβλαβής) παρεμβολή: Η παρεμβολή η οποία θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

υποβαθμίζει σοβαρά, εμποδίζει ή επανειλημμένα διακόπτει μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που 

λειτουργεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. 

Ραδιοϋπηρεσίες υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας 

Μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση, την εκπομπή και/ή τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς 

σκοπούς τηλεπικοινωνίας. Στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε υπηρεσία 

ραδιοεπικοινωνίας αναφέρεται σε γήϊνη ραδιοεπικοινωνία. 

Σταθερή υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ καθορισμένων σταθερών σημείων. 

Σταθερή δορυφορική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ επίγειων σταθμών σε δεδομένες 

θέσεις, όταν χρησιμοποιούνται ένας ή περισσότεροι δορυφόροι.  

Η δεδομένη θέση μπορεί να είναι ένα προσδιορισμένο σταθερό σημείο ή οποιοδήποτε σταθερό σημείο σε 

προσδιορισμένες περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει ζεύξεις μεταξύ 

δορυφόρων, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν στη διαδορυφορική υπηρεσία. Η σταθερή δορυφορική 

υπηρεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ζεύξεις τροφοδότη για άλλες υπηρεσίες διαστημικής 

ραδιοεπικοινωνίας. 

∆ιαδορυφορική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που εξασφαλίζει ζεύξεις μεταξύ τεχνητών 

δορυφόρων. 

Υπηρεσία διαστημικής εκμετάλλευσης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που προορίζεται αποκλειστικά για 

την εκμετάλλευση διαστημοπλοίων, ειδικότερα την παρακολούθηση της τροχιάς στο διάστημα, τη 

διαστημική τηλεμετρία και το διαστημικό τηλεχειρισμό. Οι λειτουργίες αυτές θα εξασφαλίζονται κανονικά 

στα πλαίσια της υπηρεσίας στην οποία λειτουργεί ο διαστημικός σταθμός. 

Κινητή υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ κινητών σταθμών και σταθμών ξηράς, ή μεταξύ 

κινητών σταθμών. 

Κινητή δορυφορική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας: 

− μεταξύ κινητών επίγειων σταθμών και ενός ή περισσότερων διαστημικών σταθμών, ή μεταξύ 

διαστημικών σταθμών που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία αυτή, ή 

− μεταξύ κινητών επίγειων σταθμών μέσω ενός ή περισσότερων διαστημικών σταθμών. Η υπηρεσία αυτή 

μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της.  
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Κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητή υπηρεσία μεταξύ σταθμών βάσης και κινητών σταθμών ξηράς, ή μεταξύ 

κινητών σταθμών ξηράς. 

Κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς: Κινητή δορυφορική υπηρεσία στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθμοί 

βρίσκονται στη ξηρά. 

Ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία: Κινητή υπηρεσία μεταξύ παρακτίων σταθμών και σταθμών πλοίου, ή μεταξύ 

σταθμών πλοίου, ή μεταξύ συνεργαζόμενων σταθμών επικοινωνίας σε πλοίο. Οι σταθμοί σκαφών 

διάσωσης και οι σταθμοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης μπορούν επίσης να μετέχουν στην 

υπηρεσία αυτή. 

Ναυτιλιακή κινητή δορυφορική υπηρεσία: Κινητή δορυφορική υπηρεσία στην οποία οι επίγειοι κινητοί 

σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε πλοία. Οι σταθμοί σκαφών διάσωσης και οι σταθμοί θεσιδεικτικών 

ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης μπορούν επίσης να μετέχουν στην υπηρεσία αυτή. 

Υπηρεσία λιμενικών λειτουργιών: Ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία μέσα ή κοντά σε λιμάνι, μεταξύ παρακτίων 

σταθμών και σταθμών πλοίου, ή μεταξύ σταθμών πλοίου, κατά την οποία τα μηνύματα περιορίζονται σε 

εκείνα που αφορούν τον ελιγμό, την κίνηση και την ασφάλεια των πλοίων και σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, την ασφάλεια προσώπων. Μηνύματα που έχουν χαρακτήρα δημόσιας ανταπόκρισης πρέπει να 

αποκλείονται από την υπηρεσία αυτή. 

Υπηρεσία κίνησης πλοίων: Υπηρεσία ασφάλειας στα πλαίσια της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας 

διαφορετική από την υπηρεσία λιμενικών λειτουργιών, μεταξύ παρακτίων σταθμών και σταθμών πλοίου, 

ή μεταξύ σταθμών πλοίου, κατά την οποία τα μηνύματα περιορίζονται σε εκείνα που αφορούν την κίνηση 

των πλοίων. Μηνύματα που έχουν χαρακτήρα δημόσιας ανταπόκρισης πρέπει να αποκλείονται από την 

υπηρεσία αυτή. 

Αεροναυτική κινητή υπηρεσία: Κινητή υπηρεσία μεταξύ αεροναυτικών σταθμών και σταθμών 

αεροσκάφους, ή μεταξύ σταθμών αεροσκάφους, στην οποία μπορούν να μετέχουν και σταθμοί σκαφών 

διάσωσης. Σταθμοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην 

υπηρεσία αυτή σε καθορισμένες συχνότητες κινδύνου και έκτακτης ανάγκης. 

Αεροναυτική κινητή υπηρεσία route : Αεροναυτική κινητή υπηρεσία που περιορίζεται σε επικοινωνίες που 

αφορούν την ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο κατά μήκος των εθνικών ή 

διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόμων. 

Αεροναυτική κινητή υπηρεσία (OR) off−route: Αεροναυτική κινητή υπηρεσία που προορίζεται για 

επικοινωνίες, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν το συντονισμό των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα 

λόγο εκτός των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόμων. 

Αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία: Κινητή δορυφορική υπηρεσία στην οποία οι επίγειοι κινητοί 

σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε αεροσκάφη. Σταθμοί σκαφών διάσωσης και σταθμοί θεσιδεικτικών 

ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης μπορούν επίσης να μετέχουν στην υπηρεσία αυτή. 

Αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (R): Αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία που 

περιορίζεται σε επικοινωνίες που αφορούν την ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κατά 

πρωτεύοντα λόγο κατά μήκος των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόμων. 

Αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (OR): Κινητή αεροναυτική δορυφορική υπηρεσία που 

προορίζεται για επικοινωνίες, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν το συντονισμό των πτήσεων, κατά 

πρωτεύοντα λόγο εκτός των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόμων. 
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Υπηρεσία ευρυεκπομπής: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκπομπές προορίζονται για 

απευθείας λήψη από το γενικό κοινό. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εκπομπές ήχου, 

εκπομπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκπομπής.  

Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήματα εκπεμπόμενα ή 

αναμεταβιβαζόμενα από διαστημικούς σταθμούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το ευρύ κοινό. 

Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής, ο όρος «απευθείας λήψη» πρέπει να περιλαμβάνει και την 

ατομική λήψη και τη συλλογική λήψη . 

Υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για σκοπούς ραδιοεπισήμανσης. 

Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήμανσης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για σκοπούς ραδιοεπισήμανσης 

που περιλαμβάνει τη χρήση ενός ή περισσότερων διαστημικών σταθμών. Η υπηρεσία αυτή μπορεί 

επίσης να περιλαμβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευσή της. 

Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης για σκοπούς ραδιοπλοήγησης. 

Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήμανσης για σκοπούς 

ραδιοπλοήγησης. Η υπηρεσία αυτή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι 

αναγκαίες για την εκμετάλλευσή της. 

Υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης που προορίζεται για τις ανάγκες και 

την ασφαλή εκμετάλλευση των πλοίων. 

Υπηρεσία ναυτιλιακής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στην 

οποία οι επίγειοι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε πλοία. 

Υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης που προορίζεται για τις ανάγκες 

και την ασφαλή εκμετάλλευση των αεροσκαφών. 

Υπηρεσία αεροναυτικής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στην 

οποία οι επίγειοι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε αεροσκάφη. 

Υπηρεσία ραδιοεντοπισμού: Υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης για σκοπούς ραδιοεντοπισμού. 

Υπηρεσία δορυφορικού ραδιοεντοπισμού: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήμανσης χρησιμοποιούμενη 

για σκοπούς ραδιοεντοπισμού. Η υπηρεσία αυτή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη 

που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευσή της. 

Υπηρεσία μετεωρολογικών βοηθημάτων: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας χρησιμοποιούμενη για 

μετεωρολογικές παρατηρήσεις, περιλαμβανομένων των υδρολογικών, και εξερεύνηση.  

Υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ επίγειων σταθμών και 

ενός ή περισσότερων διαστημικών σταθμών, που μπορεί να περιλαμβάνει ζεύξεις μεταξύ διαστημικών 

σταθμών, στην οποία: 

− πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της Γης και των φυσικών φαινομένων της, 

περιλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση του περιβάλλοντος, λαμβάνονται 

από ενεργούς ανιχνευτήρες ή παθητικούς ανιχνευτήρες σε δορυφόρους της Γης. 

− ανάλογες πληροφορίες συλλέγονται από αερομεταφερόμενες ή εγκατεστημένες στη Γη εξέδρες,  

− τέτοιες πληροφορίες μπορούν να διανέμονται σε επίγειους σταθμούς στο ίδιο σύστημα, 

− μπορεί να περιλαμβάνεται εξακρίβωση εξέδρας. ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευσή της. 

Υπηρεσία δορυφορικής μετεωρολογίας: Υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης για σκοπούς 

μετεωρολογίας. 
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Υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρόνου: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για επιστημονικούς, 

τεχνικούς και άλλους σκοπούς, που παρέχει την εκπομπή συγκεκριμένων συχνοτήτων, σημάτων χρόνου 

ή και των δύο, δηλωμένης υψηλής ακρίβειας, που προορίζεται για γενική λήψη. 

∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρόνου: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που 

χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία 

πρότυπης συχνότητας και ωριαίων σημάτων. Η υπηρεσία αυτή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ζεύξεις 

τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευσή της. 

Υπηρεσία διαστημικής έρευνας: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία χρησιμοποιούνται 

διαστημόπλοια ή άλλα αντικείμενα του διαστήματος για σκοπούς επιστημονικής ή τεχνολογικής έρευνας. 

Ερασιτεχνική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την 

αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για 

προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον.  

Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς 

σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η ερασιτεχνική υπηρεσία . 

Υπηρεσία ραδιοαστρονομίας: Υπηρεσία που περιλαμβάνει τη χρήση της ραδιοαστρονομίας. 

Υπηρεσία ασφάλειας: Κάθε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται μόνιμα ή προσωρινά για 

την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. 

Ειδική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ενότητα, 

που διεξάγεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση καθορισμένων αναγκών γενικής ωφέλειας και που δεν 

είναι ανοικτή για δημόσια ανταπόκριση. 

Ραδιοσταθμοί και συστήματα σταθμός 

Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων 

συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) μιας υπηρεσίας 

ραδιοεπικοινωνίας, ή της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός πρέπει να κατατάσσεται ανάλογα 

με την υπηρεσία στην οποία συμμετέχει κατά τρόπο μόνιμο ή προσωρινό. 

Γήϊνος σταθμός: Σταθμός που εξασφαλίζει γήϊνη ραδιοεπικοινωνία. Στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά, κάθε σταθμός είναι γήϊνος σταθμός. 

Επίγειος σταθμός: Σταθμός εγκατεστημένος είτε στην επιφάνεια της Γης είτε στο κύριο τμήμα της 

ατμόσφαιρας της Γης και που προορίζεται για επικοινωνία: 

− με ένα ή περισσότερους διαστημικούς σταθμούς, ή 

− με ένα ή περισσότερους σταθμούς της ίδιας φύσης μέσω ενός ή περισσότερων ανακλαστικών 

δορυφόρων ή άλλων αντικειμένων του διαστήματος. 

∆ιαστημικός σταθμός: Σταθμός εγκατεστημένος σε αντικείμενο το οποίο βρίσκεται πέρα, προορίζεται να 

πάει πέρα, ή έχει πάει πέρα από το κύριο τμήμα της ατμόσφαιρας της Γης. 

Σταθμός σωστικού μέσου: Κινητός σταθμός της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας ή της αεροναυτικής 

κινητής υπηρεσίας που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς διάσωσης και είναι εγκατεστημένος σε 

οποιαδήποτε σωσίβια λέμβο, σχεδία ή άλλο εξοπλισμό διάσωσης. 

Σταθερός σταθμός: Σταθμός της σταθερής υπηρεσίας . 

Σταθμός εξέδρας υψηλού υψομέτρου: Σταθμός εγκατεστημένος σε ένα αντικείμενο σε υψόμετρο 20 ως 50 

km και σε καθορισμένο, ονομαστικό, σταθερό σημείο σχετικά με τη Γη. 
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Κινητός σταθμός: Σταθμός της κινητής υπηρεσίας που προορίζεται να χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε 

κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σημεία. 

Κινητός επίγειος σταθμός: Επίγειος σταθμός της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας που προορίζεται να 

χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σημεία.. 

Σταθμός ξηράς: Σταθμός της κινητής υπηρεσίας που δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται 

σε κίνηση. 

Επίγειος σταθμός ξηράς: Επίγειος σταθμός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε μερικές 

περιπτώσεις, της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, εγκατεστημένος σε καθορισμένο σταθερό σημείο ή 

μέσα σε καθορισμένη περιοχή στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της κινητής δορυφορικής 

υπηρεσίας. 

Σταθμός βάσης: Σταθμός ξηράς της κινητής υπηρεσίας ξηράς. 

Επίγειος σταθμός βάσης: Επίγειος σταθμός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε μερικές 

περιπτώσεις, της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας ξηράς, εγκατεστημένος σε καθορισμένο σταθερό 

σημείο ή μέσα σε καθορισμένη περιοχή στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της κινητής 

δορυφορικής υπηρεσίας. 

Κινητός σταθμός ξηράς: Κινητός σταθμός της κινητής υπηρεσίας ξηράς που μπορεί να κινείται 

επιφανειακά μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας ή ηπείρου.  

Κινητός επίγειος σταθμός ξηράς: Κινητός επίγειος σταθμός της κινητής υπηρεσίας ξηράς που μπορεί να 

κινείται επιφανειακά μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας ή ηπείρου. 

Παράκτιος σταθμός: Σταθμός ξηράς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας. 

Παράκτιος επίγειος σταθμός: Επίγειος σταθμός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε μερικές 

περιπτώσεις, της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας εγκατεστημένος σε καθορισμένο σταθερό 

σημείο στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. 

Σταθμός πλοίου: Κινητός σταθμός της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας εγκατεστημένος σε σκάφος που δεν 

είναι μόνιμα αγκυροβολημένο, εκτός από σταθμό σκάφους διάσωσης. 

Επίγειος σταθμός πλοίου: Κινητός επίγειος σταθμός της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας 

εγκατεστημένος σε πλοίο. 

Σταθμός επικοινωνίας σε πλοίο: Κινητός σταθμός χαμηλής ισχύος της κινητής ναυτικής υπηρεσίας που 

προορίζεται να χρησιμοποιείται για εσωτερικές επικοινωνίες σε πλοίο, ή μεταξύ ενός πλοίου και των 

σωσιβίων λέμβων και σχεδιών διάσωσης του κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων ή επιχειρήσεων διάσωσης, ή 

για επικοινωνία σε μία ομάδα σκαφών που ρυμουλκούνται ή προωθούνται, καθώς επίσης για οδηγίες 

πλεύρισης και πρόσδεσης. 

Σταθμός λιμένα: Παράκτιος σταθμός της υπηρεσίας λιμενικών λειτουργιών. 

Αεροναυτικός σταθμός: Σταθμός ξηράς της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ένας αεροναυτικός σταθμός μπορεί να είναι εγκατεστημένος, για παράδειγμα, σε πλοίο ή σε θαλάσσια 

εξέδρα. 

Αεροναυτικός επίγειος σταθμός: Επίγειος σταθμός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, ή, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, που είναι εγκατεστημένος σε 

καθορισμένο σταθερό σημείο στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της αεροναυτικής κινητής 

δορυφορικής υπηρεσίας. 

Σταθμός αεροσκάφους: Κινητός σταθμός της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας, εγκατεστημένος σε 

αεροσκάφος, διαφορετικός από σταθμό σκάφους σωστικού μέσου. 
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Επίγειος σταθμός αεροσκάφους: Κινητός επίγειος σταθμός της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής 

υπηρεσίας, εγκατεστημένος σε αεροσκάφος. 

Σταθμός ευρυεκπομπής: Σταθμός της υπηρεσίας ευρυεκπομπής. 

Σταθμός ραδιοεπισήμανσης: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοεπισήμανσης . 

Κινητός σταθμός ραδιοπλοήγησης: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης που προορίζεται να 

χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σημεία. 

Σταθμός ραδιοπλοήγησης ξηράς: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης που δεν προορίζεται να 

χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση.  

Κινητός σταθμός ραδιοεντοπισμού: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοεντοπισμού που προορίζεται να 

χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σημεία. 

Σταθμός ραδιοεντοπισμού ξηράς: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοεντοπισμού που προορίζεται να 

χρησιμοποιείται όταν δεν βρίσκεται σε κίνηση. 

Ραδιογωνιομετρικός σταθμός: Σταθμός ραδιοεπισήμανσης που χρησιμοποιεί ραδιογωνιομετρία. 

Σταθμός ραδιοφάρου: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης οι εκπομπές του οποίου προορίζονται να 

δώσουν τη δυνατότητα σε ένα κινητό σταθμό να προσδιορίσει το στίγμα του ή τη διεύθυνση σε σχέση με 

το σταθμό ραδιοφάρου. 

Σταθμός θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης: Σταθμός της κινητής υπηρεσίας οι εκπομπές του 

οποίου προορίζονται να διευκολύνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.  

∆ορυφορικός σταθμός θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης: Επίγειος σταθμός της κινητής 

δορυφορικής υπηρεσίας οι εκπομπές του οποίου προορίζονται να διευκολύνουν επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης. 

Σταθμός πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρόνου: Σταθμός της υπηρεσίας πρότυπης συχνότητας και 

σημάτων χρόνου . 

Ερασιτεχνικός σταθμός: Σταθμός της ερασιτεχνικής υπηρεσίας. 

Σταθμός ραδιοαστρονομίας: Σταθμός της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας . 

Πειραματικός σταθμός: Σταθμός που χρησιμοποιεί τα ραδιοκύματα για πειράματα που αφορούν την 

ανάπτυξη της επιστήμης ή τεχνικής. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους ερασιτεχνικούς σταθμούς . 

Πομπός έκτακτης ανάγκης πλοίου: Πομπός πλοίου που προορίζεται να λειτουργεί αποκλειστικά σε 

συχνότητα κινδύνου σε περιπτώσεις κινδύνου, επείγοντος ή ασφαλείας. 

Ραντάρ: Σύστημα ραδιοεπισήμανσης που βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ σημάτων αναφοράς με 

ραδιοηλεκτρικά σήματα ανακλώμενα ή επανεκπεμπόμενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί. 

Πρωτεύον ραντάρ: Σύστημα ραδιοεπισήμανσης που βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ σημάτων αναφοράς 

με ραδιοηλεκτρικά σήματα ανακλώμενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί. 

∆ευτερεύον ραντάρ: Σύστημα ραδιοεπισήμανσης που βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ σημάτων αναφοράς 

με ραδιοηλεκτρικά σήματα επανεκπεμπόμενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί. 

Φάρος ραδιοανιχνευτής : Πομπός−δέκτης συνδεδεμένος με σταθερό σημείο πλοηγήσεως που όταν 

διεγείρεται από ραντάρ, αποστέλλει αυτόματα ένα διακριτικό σήμα, που μπορεί να εμφανίζεται στην 

οθόνη του ραντάρ και να παρέχει πληροφορίες απόστασης, διόπτευσης και ταυτότητας. 

Σύστημα προσγείωσης με όργανα.(ILS): Σύστημα ραδιοπλοήγησης, που παρέχει στα αεροσκάφη 

οριζόντια και κατακόρυφη οδήγηση αμέσως πριν και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και που, σε 

ορισμένα σταθερά σημεία, παρέχει την ένδειξη της απόστασης μέχρι του καθορισμένου σημείου 

προσγείωσης. 
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Ραδιοευθυγράμμιση διαδρόμου προσγείωσης (ΙLS/LLZ): Σύστημα οριζόντιας οδήγησης ενσωματωμένο 

στο σύστημα προσγείωσης με όργανα, που δείχνει την οριζόντια απόκλιση του αεροσκάφους σε σχέση 

με την πιο ενδεδειγμένη τροχιά καθόδου του κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου προσγείωσης. 

Ραδιοευθυγράμμιση καθόδου(ILS/GP): Σύστημα κατακόρυφης οδήγησης ενσωματωμένο στο σύστημα 

προσγείωσης με όργανα που δείχνει την κατακόρυφη απόκλιση του αεροσκάφους σε σχέση με την πιο 

ενδεδειγμένη τροχιά καθόδου του. 

Ραδιοσημαντήρας (ILS/MARKER BEACON): Πομπός της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης που 

ακτινοβολεί κατακορύφως με ένα διακριτικό σχήμα για να δώσει στο αεροσκάφος την ένδειξη θέσης. 

Ραδιοϋψομετρητής: Συσκευή ραδιοπλοήγησης εγκατεστημένη σε αεροσκάφος ή διαστημόπλοιο, που 

επιτρέπει τον καθορισμό του ύψους του αεροσκάφους αυτού ή του διαστημόπλοιου πάνω από την 

επιφάνεια της Γης ή άλλη επιφάνεια.  

Ραδιοβολιστής: Αυτόματος ραδιοπομπός της υπηρεσίας μετεωρολογικών βοηθημάτων φερόμενος 

συνήθως από αεροσκάφος, ελεύθερο αερόστατο, μετεωρολογικό χαρταετό ή αλεξίπτωτο, ο οποίος 

μεταδίδει μετεωρολογικά στοιχεία. 

Προσαρμόσιμο σύστημα: Σύστημα ραδιοεπικοινωνίας που μεταβάλλει τα ραδιοχαρακτηριστικά του 

ανάλογα με την ποιότητα του καναλιού.  

∆ιαστημικό σύστημα: Κάθε ομάδα συνεργαζόμενων επίγειων σταθμών και/ή διαστημικών σταθμών που 

χρησιμοποιούν τη διαστημική ραδιοεπικοινωνία για καθορισμένους σκοπούς. 

∆ορυφορικό σύστημα: ∆ιαστημικό σύστημα που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερους τεχνητούς 

δορυφόρους της Γης. 

∆ορυφορικό δίκτυο: ∆ορυφορικό σύστημα ή μέρος δορυφορικού συστήματος αποτελούμενο από ένα 

μόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόμενους επίγειους σταθμούς. 

∆ορυφορική ζεύξη: Ραδιοζεύξη μεταξύ ενός επιγείου σταθμού εκπομπής και ενός επιγείου σταθμού 

λήψης μέσω ενός δορυφόρου. Μία δορυφορική ζεύξη περιλαμβάνει μία ανοδική και μία καθοδική ζεύξη. 

Πολυδορυφορική ζεύξη: Ραδιοζεύξη μεταξύ ενός επιγείου σταθμού εκπομπής και ενός επιγείου σταθμού 

λήψης μέσω δύο ή περισσότερων δορυφόρων, χωρίς κανένα ενδιάμεσο επίγειο σταθμό. Μία 

πολυδορυφορική ζεύξη περιλαμβάνει μία ανοδική ζεύξη, μία ή περισσότερες ζεύξεις μεταξύ δορυφόρων 

και μία καθοδική ζεύξη. 

Ζεύξη τροφοδότη: Ραδιοζεύξη από ένα επίγειο σταθμό σε δεδομένη τοποθεσία προς ένα διαστημικό 

σταθμό, ή αντίστροφα, που μεταφέρει πληροφορία για υπηρεσία διαστημικής ραδιοεπικοινωνίας 

διαφορετική της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Η δεδομένη τοποθεσία μπορεί να βρίσκεται σε 

καθορισμένο σταθερό σημείο ή σε οποιοδήποτε σταθερό σημείο στο εσωτερικό καθορισμένων περιοχών.  

Άρθρο 3. Πίνακας Συντμήσεων 

Οι συντμήσεις που ακολουθούν αφορούν μόνο τον παρόντα Κανονισμό. 

ACAS Airborne Collision Avoidance System 

ADS Automatic Dependant Surveillance 

AES Aircraft Earth Station 

AGA Air – Ground – Air 

ASDE Airport Surface Detection Equipment 

AVI Automatic Vehicle Identification 

CB Citizen Band 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 

CLAN Cordless Local Area Networks 
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CT1 Cordless Telephone 1 

DCS 1800 Digital Communication System 1800 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication System 

DME Distance Measuring Equipment 

DMO Direct Mode Operation 

DSC Digital Selective Calling 

DVB−T Terrestrial Digital Video Broadcasting 

EGSM Extended GSM 

EIRP Effective Isotropic Radiated Power 

ELT Emergency Locator Transmitter 

ENG Electronic News Gathering 

EPIRB Emergency Position Indicating Radiobeacon 

ERC European Radiocommunications Committee 

ERMES European Radio Messaging System 

FM Frequency modulation 

FWA Fixed Wireless Access 

GBAS Ground−Based Augmentation System 

GE 75 Περιοχική ∆ιάσκεψη Γενεύης 1975 

GE 85 Περιοχική ∆ιάσκεψη Γενεύης 1985 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GSM Global System for Mobile Communications 

HAPS High Altitude Platform Systems 

HDTV High Definition Television 

ICAO International Civil Aviation Authority 

ILS Instrument Landing System 

ILS/GP Instrument Landing System/ Glide Path 

ILS/LLZ Instrument Landing System/ Localizer 

IMO Intergovernmental Maritime Organization 

IMT/UMTS International Mobile Telecommunications 

ISM Industrial, Scientific and Medical applications 

ITU International Telecommunication Union 

JTIDS Joint Tactical Information Distribution System 

LORAN Long Range Navigation 

MIDS Multifunctional Information Distribution System 

MLS Microwave Landing System 

MSI Maritime Safety Information 

MVDS Microwave Video Distribution System 

MWS Multimedia Wireless Systems 

NATO North Atlantic Treaty Organisation 

NDB Non Directional Beacon 

NDB/L Non−Directional Beacon/ Locator 

NGSO Non geostationary Satellite Orbit 

OB Outside Broadcasting 

OR Off Route 

PAMR Public Access Mobile Radio (PMR) 

PMR Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio 

R Route 
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RFID Radio Frequency Identification systems 

RLAN Radio Local Area Network 

RTTT Road Transport & Traffic Telematics 

S− PCS Satellite Personal Communication System 

SAB Services Ancillary to Broadcasting 

SAP Services Ancillary to Programming 

SAR Search and Rescue 

SARP Standard and Recommended Practices (ICAO) 

SNG Satellite News Gathering 

SRD Short Range Device 

SSR Secondary Surveillance Radar 

T− DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting 

TACAN Tactical Air Navigation System 

TETRA Terrestrial Trunked Radio 

VLBI Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) 

VOR   VHF Omni−directional Range 

VSAT Very Small Aperture Terminal 

VTS Vessel Traffic System (radar) 

WAS/RLAN Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks 

WRC World Radio Conference 

∆ΚΡ Ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 

Ε.∆ Ένοπλες ∆υνάμεις 

ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

Άρθρο 5. ∆ιάφορες διατάξεις 

1. Οι σταθμοί μιας Υπηρεσίας που εμφανίζεται στην Κατανομή σε δευτερεύουσα βάση: 

α) ∆εν πρέπει να προκαλούν παρεμβολές στους σταθμούς μιας Υπηρεσίας που εμφανίζεται στην 

Κατανομή σε πρωτεύουσα βάση, άσχετα αν οι συχνότητες τους εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται 

να εκχωρηθούν μεταγενέστερα. 

β) ∆εν μπορούν να διεκδικούν προστασία από παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς μιας 

Υπηρεσίας που εμφανίζεται στην Κατανομή σε πρωτεύουσα βάση, στους οποίους οι συχνότητες 

εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν μεταγενέστερα.  

γ) Έχουν δικαίωμα προστασίας από παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς της ίδιας 

Υπηρεσίας ή άλλης Υπηρεσίας που εμφανίζεται επίσης σε δευτερεύουσα βάση εφόσον οι συχνότητες 

εκχωρήθηκαν σ’ αυτούς μεταγενέστερα. 

2. Όταν επισημαίνεται στον Κανονισμό ότι μία Υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί σε μία ζώνη συχνοτήτων 

με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές, αυτό σημαίνει επίσης ότι η Υπηρεσία 

αυτή δεν μπορεί να ζητήσει προστασία από παρεμβολές που προκαλούνται από τις άλλες Υπηρεσίες 

στις οποίες κατανέμεται η ζώνη σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής. 

3. Οι αναφορές στη στήλη «Πρότυπα» είναι πληροφοριακές και δε συνιστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις 

για τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού στην αγορά, η 

οποία ρυθμίζεται από το Π∆ 44/2002. Για τις παραπομπές σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα χωρίς ένδειξη της 

χρονολογίας τους εφαρμόζεται είτε η τελευταία έκδοσή τους (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων 

ή αναθεωρήσεων), είτε κάθε προηγούμενη έκδοσή τους με την προϋπόθεση τήρησης των 

αναφερομένων σ΄ αυτά κριτηρίων συμμόρφωσης. 
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4. Οι παραπομπές σε Άρθρα, Παραρτήματα, Προσαρτήματα, Ψηφίσματα και Αριθμούς που 

εμφανίζονται συνήθως με έντονα γράμματα, αναφέρονται στην έκδοση του Κανονισμού 

Ραδιοεπικοινωνιών, Γενεύη, 2004. 

Άρθρο 6. ∆ιάταξη του πίνακα κατανομής ζωνών συχνοτήτων 

Η σειρά που εμφανίζεται το όνομα κάθε Υπηρεσίας σε μία ορισμένη ζώνη συχνοτήτων δεν συνεπάγεται 

καμία προτεραιότητα. Η χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων στο όνομα μιας Υπηρεσίας δηλώνει ότι η 

Υπηρεσία αυτή είναι «πρωτεύουσα» και η χρήση πεζών χαρακτήρων δηλώνει ότι η Υπηρεσία αυτή είναι 

«δευτερεύουσα».Οι αριθμοί που εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε παραλληλογράμμου του Πίνακα κάτω 

από τα ονόματα των Υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη, αφορούν παραπομπές του Πίνακα, που 

αφορούν το σύνολο των Υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ζώνη αυτή. Οι αριθμοί που εμφανίζονται στα 

δεξιά του ονόματος μιας Υπηρεσίας αφορούν παραπομπές του Παραρτήματος του Πίνακα που αφορούν 

μόνο την Υπηρεσία αυτή. Όταν στην στήλη «ΧΡΗΣΤΗΣ» δεν εμφανίζεται σύντμηση, θεωρείται ότι η ζώνη 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους χρήστες για την συγκεκριμένη Υπηρεσία. Όταν στην στήλη 

«ΧΡΗΣΤΗΣ» εμφανίζεται σύντμηση, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποκλειστικότητα στην Υπηρεσία που 

εμφανίζεται στην ίδια οριζόντια σειρά. Κάθε άλλος χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει σταθμούς της 

Υπηρεσίας αυτής μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του χρήστη που έχει την αποκλειστικότητα. Η ένδειξη 

στη στήλη «ΧΡΗΣΕΙΣ» δεν είναι περιοριστική, με την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε χρήση εντάσσεται σε 

Υπηρεσία για την οποία υπάρχει πρόβλεψη στη στήλη «Κατανομή στις Υπηρεσίες». Η αναφορά σε 

δορυφορικά συστήματα EPIRB, ELT, PLB αφορά το σύστημα COSPAS – SARSAT.  

 

Πίνακας κατανομής των ζωνών συχνοτήτων 9 kHz – 1.260 MHz 
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