Eθνική Nοµοθεσία

11.
Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης
και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του. Ειδικότερα το άρθρο 9
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Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159)
«Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες
διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του. Ειδικότερα το άρθρο 9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθµός: 2328
Έτος: 1995
ΦΕΚ: Α 159 19950803
Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995
Ηµ. Υπογραφής: 03.08.1995
Τίτλος: Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας,
ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις.
Σχόλια: Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121), επιτρέπεται χωρίς
την άδεια των σωµατείων, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και οµοσπονδιών και χωρίς αµοιβή, η
µετάδοση ή η αναµετάδοση στιγµιοτύπων αθλητικών διοργανώσεων προς το σκοπό
της ενηµέρωσης από οποιονδήποτε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που
λειτουργεί µόνιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 02.07.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Ιδιωτική τηλεόραση - Φύση και λειτουργία της. Βασικές προϋποθέσεις
χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών
σταθµών.
Σχόλια: Με το Π∆ 123/1998 (ΦΕΚ Α' 103/15.05.1998) καταργήθηκαν οι περιορισµοί στη
χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωµένων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε προσαρµογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 95/51/ΕΚ. Βλέπε παρ. 4 άρθρου 2 Ν.
2644/1998 (ΦΕΚ Α' 233) σχετικά µε την απαγόρευση κατοχής άδειας
λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού από τον κάτοχο άδειας
συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Τα εντός " " δύο
εδάφια της παρ. 9, µετά το εδάφιο γ, προστέθηκαν µε την παρ. 4 άρθρου 19 Ν.
2644/1998. Η παρ. 11, εκτός του τελευταίου εδαφίου, καταργήθηκε µε την παρ.
1 άρθρου 12 Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143). Το εδάφιο β της παρ. 13, καθώς και η
παρ. 23 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν από το άρθρο 29 του Ν. 3166/2003
(ΦΕΚ Α 178). Η παρ. 23 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου
νόµου. -Το τελευταίο εντός"" εδάφιο της παρ. 21 του παρόντος τίθεται όπως
αυτό προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3166/2003 ΦΕΚ Α
178/2.7.2003)
Αρθρο 1

192

1.

Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών, που εκπέµπουν
σήµα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες στους διαθέσιµους για το σκοπό αυτό διαύλους ή
τις διαθέσιµες ραδιοσυχνότητες, µόνο µετά από άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του νόµου αυτού. Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και η
χρήση τους συνιστά δηµόσια λειτουργία. Οι σταθµοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες
υποχρεούνται να µεριµνούν για την ποιότητα του προγράµµατος, την αντικειµενική ενηµέρωση, τη
διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισµού µε τη µετάδοση εκποµπών
λόγου και τέχνης.

2.

Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά ασύρµατη εκποµπή σε ορισµένο ή ορισµένους
διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, µέσω επίγειων ποµπών ή και µέσω δορυφόρων της κατηγορίας
απευθείας εκποµπής προς το κοινό ή της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, εφόσον η ανοδική
δέσµη µεταδίδεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή µε τη µεσολάβηση προηγούµενης
φάσης µεταφοράς του σήµατος µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή χρησιµοποιείται δυναµικό
δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή την εκµετάλλευσή του ολική ή µερική έχει η Ελλάδα, µέσω
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της αρµόδιας για το ζήτηµα αυτό αρχής ή του αρµόδιου φορέα. Η χρήση του ενός ή των περισσότερων
διαύλων συχνοτήτων παραχωρείται µε τον όρο ότι η εκποµπή θα πραγµατοποιείται από ορισµένη ή
ορισµένες θέσεις για ολόκληρο ή τµήµα του 24ώρου και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν
οι σχετικές διεθνείς συµβάσεις, η συναφής εθνική νοµοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Η µεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος µεταξύ των
σηµείων παραγωγής και από τα σηµεία παραγωγής προς τους επίγειους ποµπούς ή και τους επίγειους
δορυφορικούς σταθµούς των παραπάνω δύο κατηγοριών γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α'), όπως ισχύει.
3.

Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί της παραγράφου 1 διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
α. Σε σταθµούς εθνικής εµβέλειας που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας. Η άδεια αυτής της
κατηγορίας χορηγείται υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας µέσα σε ένα (1)
έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και µεθοριακών περιοχών µέσα σε εννέα (9) µήνες
από τη χορήγηση της άδειας. Το χρονικό αυτό διάστηµα παρατείνεται κατά το χρόνο που είναι
αναγκαίος, σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
εφόσον για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η κάλυψη ορισµένων περιοχών. Σταθµοί εθνικής
εµβέλειας θεωρούνται και οι τηλεοπτικοί σταθµοί που εκπέµπουν το σήµα τους µέσω δορυφόρου,
σύµφωνα µε το εδάφιο α' της παραγράφου 2.
β. Σε σταθµούς περιφερειακής εµβέλειας που καλύπτουν το ευρύτερο γεωγραφικό διαµέρισµα, το
οποίο οριοθετείται µε την κατά την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται
υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιφέρειας µέσα σε έξι (6) µήνες από τη χορήγηση της άδειας.
γ. Σε σταθµούς τοπικής εµβέλειας που καλύπτουν τον αντίστοιχο νοµό ή περισσότερους
προσδιορισµένους όµορους νοµούς. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της
κάλυψης όλης της περιοχής του σταθµού µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη χορήγηση της άδειας.

4.

Στους σταθµούς για τους οποίους απαιτείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
περιλαµβάνονται και αυτοί που εκπέµπουν ή αναµεταδίδουν µε χρήση επίγειων ποµπών ή µέσω
δορυφόρου µε ανοδική δέσµη, που εκπέµπεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή µε
τη µεσολάβηση προηγούµενης φάσης µεταφοράς του σήµατός του µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο
και µε σήµα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες, τηλεοπτικά προγράµµατα που εκπέµπονται
ή αναµεταδίδονται µέσω δορυφόρου µε ανοδική δέσµη, που εκπέµπεται από άλλο κράτος ή από τις
επίγειες συχνότητες ή από ενσύρµατα συστήµατα µετάδοσης σήµατος άλλου κράτους και εφόσον
έχουν το σχετικό συµβατικό δικαίωµα. Η µεταφορά των προγραµµάτων προς τους σταθµούς ή και
τους δορυφόρους εκποµπής θα γίνεται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού.

5.

(Καταργήθηκε από 13.10.1998 µε την παρ. 2 άρθρου 23 Ν. 2644/1998, ΦΕΚ Α' 233).

6.

(Καταργήθηκε από 13.10.1998, εκτός του στοιχείου η, µε την παρ. 2 άρθρου 23 Ν. 2644/1998, ΦΕΚ
Α' 233).

η. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού,
µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Μεταφορών και
Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθορίζονται τα σχετικά:
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αα) µε την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια
ή κτιριακά συγκροτήµατα ή χωριά ή οικοδοµικά τετράγωνα ή γειτονιές,
ββ) τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης,
γγ)

τον τρόπο σύνδεσης των επί µέρους χρηστών µε την κεντρική αυτή κεραία,

δδ) την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήµατος
µετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά µε τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων
που ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή Ο.Τ.Α., τους περιορισµούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η
εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από
αυτά,
εε) τον τρόπο σύνδεσης των επί µέρους χρηστών µε τα δίκτυα αυτά,
στστ) την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστηµάτων κεντρικής κεραίας
που λειτουργούν ήδη στις ρυθµίσεις του προεδρικού αυτού διατάγµατος,
ζζ) κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τις υποπεριπτώσεις αα' έως και στστ'.
7.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται
οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθµοί όλων των κατηγοριών για
την παραγωγή, εκποµπή, µετάδοση και αναµετάδοση του σήµατός τους και διαµορφώνεται χάρτης
συχνοτήτων σε επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νοµού, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη
διεθνή σύµβαση τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτηµένο σε αυτή κανονισµό ραδιοεπικοινωνιών,
καθώς και στις διεθνείς συµβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθµούς τηλεόρασης στις οποίες
µετέχει η Ελλάδα. Κριτήριο γι' αυτό θα είναι η χρήση των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που
απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθµός, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3α του άρθρου αυτού. Η µεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος δεν επιτρέπεται
να γίνεται µε χρήση αναµεταδοτών, παρά µόνο για την κάλυψη περιοχών όπου και για όσο χρονικό
διάστηµα δεν είναι εφικτή η µεταφορά των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω του σταθερού
δικτύου του Ο.Τ.Ε.. Υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού δίκτυα αναµεταδοτών
αδειούχων ιδιωτικών τηλεοπτικών και τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών εξακολουθούν να
λειτουργούν, ύστερα από ειδική έγκριση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου
και Μ.Μ.Ε. που παρέχεται, µετά από γνώµη του Ο.Τ. Ε., για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

8.

Αδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών χορηγούνται σε επιχειρήσεις
(αµιγείς ή µεικτές) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ανώνυµες εταιρείες που
ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση
ή την κύρια εγκατάστασή τους σε Κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση
πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και µόνιµου δεσµού µε την οικονοµία του Κράτους µέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσµού η εταιρεία υποχρεούται
να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:
α)
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Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόµενο από την οικεία
νοµοθεσία του Κράτους - µέλους εµπορικό µητρώο.
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9.

β)

Ισολογισµός των τριών προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων
σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών.

γ)

∆ήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονοµαστικό κατάλογο των µετόχων της. δ)
Κατάλογο των µελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας µε αναφορά στη συγκεκριµένη
ιδιότητα καθενός από αυτά.

Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης,
εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού πρέπει να είναι ονοµαστικές, σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν.
1746/1988 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως αυτό ισχύει. Τυχόν συµµετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυµες εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα κατά το δίκαιο άλλου κράτους,
χωρίς υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών, µπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθµό
διασποράς του µετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής
παραγωγής και εφόσον η συµµετοχή τους σε ανώνυµη εταιρεία που ζητά ή κατέχει άδεια κατά το
νόµο αυτόν δεν δηµιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθµών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, η δε συµµετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου
και Μ.Μ.Ε., µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ.. "Από τους περιορισµούς του πρώτου εδαφίου
εξαιρούνται οι ανώνυµες εταιρείες που είναι εισηγµένες σε ηµεδαπό ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο
αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό καθώς και οι Τράπεζες που διαθέτουν
υψηλή οικονοµική φερεγγυότητα, εφόσον η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει για
όλες µαζί τις πιο πάνω εταιρείες το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων
που προβλέπονται για την εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ζητούν
τη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος". Το καταβεβληµένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε
ένα τουλάχιστον δισεκατοµµύριο (1.000.000.000) δραχµές για τους σταθµούς εθνικής εµβέλειας
και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε ανάλογο ποσό,
µε βάση τον πληθυσµό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθµούς.
Σε κάθε περίπτωση το καταβεβληµένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που
προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη λειτουργίας και
βιωσιµότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται
ανάλογα µε τις εξελίξεις των δεδοµένων της αγοράς µε απόφαση των παραπάνω Υπουργών.

10. Κάθε ανώνυµη εταιρεία, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία ανήκει σε Ο.Τ.Α. (αµιγής ή µεικτή)
µπορεί να κατέχει µια µόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού ή
να µετέχει σε µια µόνο εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί
να είναι µέτοχος σε µια µόνο εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού
σταθµού και µέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µετοχικού κεφαλαίου ή σε µία µόνο
εταιρεία που µετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια και µέχρι του παραπάνω ποσοστού. Η
ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του µέλους οργάνου διοίκησης
της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα.
Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή
απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι και τετάρτου βαθµού φυσικού προσώπου, που µετέχει σε εταιρεία
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που κατέχει παρόµοια άδεια ή σε εταιρεία που µετέχει σε παρόµοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν
και δεν µπορούν να αποδείξουν την οικονοµική και επιχειρηµατική τους αυτοτέλεια σε σχέση µε
το συγγενή τους µέτοχο τηλεοπτικού σταθµού, δεν µπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να
µετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες
του διαχειριστή, του µέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους,
καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται
στα προηγούµενα εδάφια µπορούν να µετέχουν είτε σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης,
εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού ή σε επιχείρηση που µετέχει σε
τέτοια επιχείρηση είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας. Η επιχειρηµατική τους συµµετοχή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ανήκουν σε
περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες) απαγορεύεται. Οι µέτοχοι
των ανωνύµων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού, κάτοχοι
ποσοστού του κεφαλαίου της µεγαλύτερου του δυόµισι τοις εκατό (2,5%), καθώς και τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου. Οι µέτοχοι των
ανωνύµων εταιρειών που κατέχουν άδεια τηλεοπτικού σταθµού ή µετοχές εταιρείας που κατέχει
παρόµοια άδεια ή όσοι µετέχουν στη διοίκησή τους υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 6
και επόµενα του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά (πόθεν έσχες) και στις διαδικασίες
ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονοµικών του µέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
11. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα εκτός του τελευταίου εδαφίου). Η οικεία ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική
Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγµατος και τον Κανονισµό
της Βουλής, ασκεί τις αρµοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.,
του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρµόδιος για τον έλεγχο των δηλώσεων των άρθρων
6 έως 11 του ν. 1738/1987, όπως αυτός ισχύει, ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.
12. Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού είναι
υποχρεωµένη να διαχειρίζεται και να εκµεταλλεύεται αυτή η ίδια και απευθείας το σταθµό. Επιτρέπεται
µόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριµένων προγραµµάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής
προγράµµατος. Απαγορεύεται:
α) η ανάθεση της εκµετάλλευσης του σταθµού,
β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράµµατος ή ποσοστού του, το
οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του µηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθµού.
Το προηγούµενο εδάφιο δεν αποκλείει την ανάθεση της παραγωγής εκποµπών σε ανεξάρτητους
παραγωγούς. Οι εργαζόµενοι µε σύµβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται µε σύµβαση
έργου και προσφέρουν πραγµατικά τις υπηρεσίες τους στο σταθµό, καθώς και οι διαφηµιστές
και διαφηµιζόµενοι θεωρείται ότι συµβάλλονται και µε την επιχείρηση που κατέχει την άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις του
άρθρου 4 του νόµου αυτού.
13. Κάθε µεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
τηλεοπτικού σταθµού στο σύνολό της ή µετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό
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που υπερβαίνει το δυόµισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηµατιστηρίου,
κάθε σύσταση νέας εταιρείας µε τη συµµετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε µετατροπή
της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της γνωστοποιείται µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. και στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής
σύµβασης, που πρέπει να περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της
χρηµατιστηριακής µεταβίβασης µετοχών. (Παραλείπεται ως µη ισχύον). Η χορήγηση δανείων από
τους µετόχους ή τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού
προς την εταιρεία και για ποσό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού κεφαλαίου της
απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συµφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιµήµατος,
την εικονική συµµετοχή εταίρων ή µετόχων, την ενεχυρίαση µετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές
ζήτηµα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν
ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους
ενδιαφεροµένους και ιδίως τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους Γενικούς ∆ιευθυντές και
τους απερχόµενους και τους νέους µετόχους, που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου
µεγαλύτερο του δυόµισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
παρόντος έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των µετόχων και διατυπώνει τη
σύµφωνη γνώµη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., είτε για την έγκριση της µεταβίβασης είτε για
την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση
της άδειας.
14. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο µεταβιβάζονται µετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού και το οποίο δεν πληροί τις
προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις µετοχές του
ή τις µετοχές που υπερβαίνουν τα νόµιµα όρια µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών.
Η παράβαση της διάταξης αυτής, εφόσον έγινε µε ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση
της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν µπορεί να µετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε
αντίστοιχες µετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν µέρισµα.
15. Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού
σταθµού έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύµων εταιρειών ως προς τη δηµοσίευση του ισολογισµού
τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µπορεί
να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
τηλεοπτικού σταθµού τη δηµοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισµού των
παραπάνω εταιρειών και όλων των πρόσθετων στοιχείων που δηµοσιεύονται υποβάλλεται και στο
Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ.
16. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία, που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα, που είναι συγγενείς σε ευθεία γραµµή απεριόριστα και εκ πλαγίου µέχρι τετάρτου βαθµού
ή έχουν οικονοµική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις
εκατό (5%) των δαπανών λειτουργίας του σταθµού.
17. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό µε τη λειτουργία,
διοίκηση και διαχείριση του σταθµού και ιδίως σε σχέση µε το προσωπικό, το πρόγραµµα, τον
εξοπλισµό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά
στοιχεία, τους µετόχους και τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των µετοχών τους,
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όταν αυτές υπερβαίνουν το δυόµισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, τις δανειακές, τις φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθµού, τις διαφηµίσεις που µεταδίδει και τους όρους µετάδοσης,
τις χορηγίες εκποµπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,
καθώς και να παραγγέλλουν έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εµπειρογνώµονες ή τεχνικούς των
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Εµπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων
αυτών. Η αµοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόµενους στην
παράγραφο αυτή ελέγχους µπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. µε έγγραφό του
προς το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εάν το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν
απορρίψει αιτιολογηµένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός µπορεί να διατάξει απευθείας τον
έλεγχο.
18. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί των άρθρων 1 και 2 του νόµου αυτού πρέπει να τηρούνται
διαρκώς. Το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. µπορεί να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδροµή
τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας µε κάθε πρόσφορο
τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούµενης
παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως. Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθµό, προσδιορίζονται
και καταλογίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Αρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή
καθυστέρησή τους πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης
συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθµού.
9.

Στο τέλος του εδαφίου δ' της πα-γράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, όπως αυτή συµπληρώθηκε
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α'), προστίθεται εδάφιο.

20. Στο τέλος του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, όπως αυτή συµπληρώθηκε
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2225/1994, προστίθεται εδάφιο.
21. Η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετήσιου ανταλλάγµατος υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου για τη χρήση ορισµένου ή ορισµένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων, µέσω επίγειων ποµπών
που παραχωρούνται στο σταθµό αυτής της κατηγορίας. Το αντάλλαγµα καθορίζεται σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων του σταθµού. Τα ποσοστά αυτά µπορούν να
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και
εισπράττονται σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως
ισχύει κάθε φορά. Τίτλος εκτελεστός είναι η σχετική απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Από
το αντάλλαγµα, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., που
κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού. "Με κοινή απόφαση
των ίδιων ως άνω Υπουργών µπορεί να µεταβάλλεται το είδος και ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής
του ανταλλάγµατος χρήσης, σύµφωνα και µε τις εκάστοτε κρατούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες,
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισµού σε κάθε ειδικότερη κατηγορία
τηλεοπτικών σταθµών. Επίσης µε την ίδια απόφαση η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ανταλλάγµατος
µπορεί να επεκτείνεται στους ραδιοφωνικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας, µε
βάση τα ίδια κριτήρια και τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο υπολογισµού."
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22. Προς διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του όρου αυτού, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της
αδειούχου επιχείρησης, η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της κατάθεσης και της ανανέωσης κάθε
χρόνο εγγυητικής επιστολής τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ) ύψους
διακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (250.000.000) δραχµών για τους σταθµούς εθνικής εµβέλειας
και ανάλογου ποσού, µε βάση τον πληθυσµό που πρόκειται να καλύψουν, για τους σταθµούς
περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Τα ποσά αυτά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει,
εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Τύπου και Μ.Μ.Ε., µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ.. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και στην
περίπτωση που επιβληθεί πρόστιµο κατά το άρθρο 4 του νόµου αυτού και αυτό δεν καταβληθεί
εµπρόθεσµα. Η κατάπτωση αφορά ποσό ίσο µε το ύψος του προστίµου και των τυχόν προσαυξήσεων.
Σε περίπτωση κατάπτωσης η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Εάν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ανακαλείται η άδεια του σταθµού. Τα ποσά του ελάχιστου
ανταλλάγµατος των τηλεοπτικών σταθµών και των εγγυητικών επιστολών που τυχόν καταπίπτουν,
καθώς και των προστίµων που επιβάλλονται κατά το άρθρο 4 του νόµου αυτού, αποτελούν έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. "
23. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού
σταθµού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν, είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός
φορέας στον οποίο συµµετέχουν, συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε το κάθε είδους απασχολούµενο
σε αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν,
για το προσωπικό που εκτελεί δηµοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών µε την Ένωση
Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που εφαρµόζονται για το προσωπικό
που ασκεί οµοειδή ή παρεµφερή εργασία σε άλλες επιχειρήσεις µε συναφές αντικείµενο, όπως
αυτές καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους."
24. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') αντικαθίσταται.
25. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των
κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για
την εφαρµογή των θεµάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν ήδη παρασχεθεί
άλλες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις.
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Αρθρο 2
Ηµ/νία: 03.08.1995
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: ∆ιαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών.
Σχόλια: Σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 11 Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α' 262), η αληθής έννοια
των εδαφίων γ και δ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου είναι ότι οι προβλεπόµενες
στις διατάξεις αυτές βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης αποτελούν υπηρεσιακές εκθέσεις µε
παρατηρήσεις σχετικά µε την πληρότητα του φακέλου της αιτήσεως ως προς τη
συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων, το περιεχόµενο των οποίων δε
δεσµεύει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την άσκηση της
αντίστοιχης αρµοδιότητας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. - Σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3051/2002 περί συνταγµατικά κατοχυρωµένων
ανεξάρτητων αρχών και άλλων διατάξεων (Α΄220/20.9.2002), διαγωνιστικές
διαδικασίες µε αντικείµενο τη χορήγηση αδειών για τη λειτουργία των
τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης ή για την παροχή συνδροµητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικά ποµπών, οι οποίες δεν
έχουν ολοκληρωθεί κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του ανωτέρω
νόµου και στις οποίες η συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων των αιτούντων
έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5 του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 5 παρ. 3 εδάφ. α του Ν. 2644/1998, καταργούνται.
Σύµφωνα δε µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3051/2002, οι τηλεοπτικοί
σταθµοί περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας οι οποίοι, κατά την έναρξη της
ισχύος του ανωτέρω νόµου, θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998, εξακολουθούν να θεωρούνται ως
νοµίµως λειτουργούντες µέχρι την πρώτη εφαρµογή της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου µε την έκδοση αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική
περιοχή.
Κείµενο Αρθρου
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1.

Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών χορηγούνται,
ανανεώνονται και ανακαλούνται µε απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µετά από σύµφωνη
γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

2.

Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσεται, κάθε Σεπτέµβριο, καθώς και όποτε
άλλοτε υπάρξουν διαθέσιµες συχνότητες, συγκεκριµένος αριθµός θέσεων αδειών κατά κατηγορία
σταθµών. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε ορισµένο ή ορισµένους διαύλους συχνοτήτων και σε
θέσεις εκποµπής που καθορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και
Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την παράγραφο 7 του
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άρθρου 1 του νόµου αυτού. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες και άρα ο αριθµός
αδειών κάθε κατηγορίας σταθµών (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας), έτσι ώστε να
διατίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των επίγειων συχνοτήτων σε σταθµούς
περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Ειδικά ως προς το νοµό Αττικής το ποσοστό του προηγούµενου
εδαφίου περιορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). Εφόσον ο αριθµός των συχνοτήτων που είναι
τεχνικώς αναγκαίες για την κάλυψη µιας περιοχής µειώνεται, αυξάνεται αντίστοιχα το ποσοστό
συχνοτήτων που διατίθεται σε σταθµούς περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Με παρόµοια κοινή
υπουργική απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών σταθµών που
µεταδίδουν το σήµα τους µέσω δορυφόρου και η ανοδική τους δέσµη µεταδίδεται από την Ελλάδα
ή χρησιµοποιούν δυναµικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή µεταδίδονται µικροκυµατικά ή
µε ανάλογη τεχνική µέθοδο, καθώς και ο αριθµός αδειών που είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν
σε τηλεοπτικούς σταθµούς που χρησιµοποιούν αυτήν την τεχνική. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
τα προσόντα των τεχνικών υπευθύνων των σταθµών. Σταθµός, στον οποίο χορηγείται ή που κατέχει
ήδη άδεια εθνικής εµβέλειας της παραγράφου 1 του άρθρου 1, µπορεί να ζητήσει και άδεια µετάδοσης
µέσω δορυφόρου µε ανοδική δέσµη που εκπέµπεται από την Ελλάδα ή µέσω δορυφόρου που ανήκει
στην Ελλάδα. Η συµπληρωµατική αυτή άδεια χορηγείται µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ. από
τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Η προκήρυξη του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής δηµοσιεύεται
σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και µία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.
3.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Στην αίτηση πρέπει να
περιλαµβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, το καταστατικό της, η σύνθεση του µετοχικού
της κεφαλαίου, τα ονόµατα των µετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συµβούλου και των
λοιπών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αντίγραφο του ποινικού µητρώου τύπου Α' για
τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του
παρόντος.
β) Τα ονόµατα του υπεύθυνου προγράµµατος, του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ειδήσεων που πρέπει
να είναι δηµοσιογράφος - µέλος αναγνωρισµένης Ένωσης Συντακτών και του τεχνικού υπευθύνου
του σταθµού.
γ) Η φυσιογνωµία και το περιεχόµενο του προγράµµατος.
δ) Η κατηγορία του σταθµού (καθώς και η περιφέρεια και ο νοµός σε περίπτωση σταθµών
περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας).
ε) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθµός ανταπόκρισης της εταιρείας στα κριτήρια της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
στ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόµιµης ως τώρα λειτουργίας του σταθµού.
ζ) Οι ισολογισµοί και τα στοιχεία των αρµόδιων φορολογικών αρχών από τα οποία να προκύπτει η
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά τα τρία (3) προηγούµενα χρόνια ή - σε περίπτωση
νέων σταθµών οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας και λειτουργίας του σταθµού.
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η) Ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια. Στο
παραπάνω στοιχείο περιλαµβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων που
διέθεσαν οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του δυόµισι τοις εκατό (2,5%) του
µετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των µετοχών τους.
4.

Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει την προέλευση των µέσων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων που κατέχουν ή
ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού και των µετόχων τους, καθώς και των
προϋποθέσεων που τάσσει ο νόµος για τη χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση από τις κείµενες
διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός ασκείται όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας
και επαναλαµβάνεται όποτε το κρίνει σκόπιµο το Ε.Σ.Ρ., όταν υποβάλλεται σχετική αναφορά
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και πάντως τουλάχιστον κάθε χρόνο. Ο Υπουργός Τύπου και
Μ.Μ.Ε. µπορεί να ζητήσει από το Ε.Σ.Ρ. να προβεί σε έκτακτο ή συµπληρωµατικό έλεγχο και µπορεί
να λαµβάνει γνώση όλων των σχετικών στοιχείων κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις. Για
το σκοπό αυτόν το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. µπορούν να ζητούν από την Τράπεζα της
Ελλάδος και τον κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α') αρµόδιο αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου να προβούν σε όλους τους αναγκαίους για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 40
του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει, ελέγχους και να τους κοινοποιούν όλα τα σχετικά
στοιχεία.

5.

α) Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και άρτια τεχνική µελέτη.
β) Η αίτηση που υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά νόµον
αναγκαία νοµιµοποιητικά έγγραφα.
γ) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις και όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ελέγχει αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για τη
χορήγηση αδειών και διαβιβάζει το σχετικό µέλος στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειµένου να κριθεί η επάρκεια της τεχνικής µελέτης.
δ) Οι παραπάνω αρµόδιες υπηρεσίες µεριµνούν για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ως
προς τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών το αργότερο
σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτές των φακέλων, αντίγραφα των οποίων
διαβιβάζονται στο Ε.Σ.Ρ..
ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.
καθορίζονται τα σχετικά µε το περιεχόµενο της τεχνικής µελέτης, καθώς και τα σχετικά µε τον
τρόπο εξέτασής της, η οποία µπορεί να ανατίθεται σε οµάδες εργασίας που συγκροτούνται για
το σκοπό αυτόν µε κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.
στ) Στις οµάδες αυτές µπορούν να µετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε..
ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και
Μ.Μ.Ε. καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών των οµάδων αυτών κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη διάταξη και ο τρόπος καταβολής της.
η) Η δαπάνη αυτή µπορεί να βαρύνει τον ενδιαφερόµενο σταθµό.
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θ) Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε κατηγορία
και περιοχή τις αιτήσεις και βαθµολογεί τους αιτούντες µε σύστηµα µορίων το οποίο καθορίζεται
στην επόµενη παράγραφο. Εκδίδει µια απόφαση κατά κατηγορία και περιοχή και διατυπώνει
τη σύµφωνη γνώµη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή
σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µπορεί να συγκροτούνται τριµελείς εισηγητικές επιτροπές από τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο µέλη του από τα οποία ένα που έχει υποδειχθεί από
το πρώτο σε δύναµη κόµµα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόµµα, µε τα αντίστοιχα
αναπληρωµατικά µέλη. Στις τριµελείς αυτές επιτροπές κατανέµονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά
κατηγορία και περιοχή.
6.

Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών
αξιολογούνται µε σύστηµα βαθµολόγησης µε µόρια µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α) Κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθµού: Τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν µε άδεια
βαθµολογούνται µε ένα (1) µόριο για κάθε συµπληρωµένο έτος λειτουργίας µε αφετηρία την
ηµέρα δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ.. Το κριτήριο αυτό µπορεί να αποφέρει
στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) µόρια.
β) Κριτήριο απασχολούµενου προσωπικού: Οι σταθµοί βαθµολογούνται για κάθε πενήντα (50)
απασχολούµενους µε σύµβαση εργασίας που είναι ασφαλισµένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία
και περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την επιθεώρηση εργασίας µισθολογικές καταστάσεις
µε ένα (1) µόριο. Το κριτήριο αυτό µπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4)
µόρια. Για τη βαθµολόγηση µε βάση το παραπάνω κριτήριο λαµβάνεται υπόψη, για τον
προσδιορισµό του αριθµού των απασχολουµένων, ο µέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12)
µηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαµβάνεται υπόψη η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας
και η σχεδιαζόµενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό µπορεί να προσπορίσει στον αιτούντα έως δύο
(2) µόρια. Ο αναφερόµενος στη µελέτη ή διαµορφωµένος αριθµός θέσεων εργασίας ανά χρόνο
λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας, όσο και σε περίπτωση
ανανέωσης.
γ) Κριτήριο πραγµατικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισµού: Οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί
σταθµοί βαθµολογούνται µε ένα (1) µόριο για κάθε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια (150.000.000)
δραχµές πραγµατικής επένδυσης, µε βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης. Η αξία
πραγµατικής επένδυσης αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των αντίστοιχων τιµολογίων που
έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Το κριτήριο αυτό µπορεί να
αποφέρει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) µόρια. Για τη χορήγηση νέων αδειών και
εφόσον δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί πραγµατική επένδυση, λαµβάνεται υπόψη η
οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας και η σχεδιαζόµενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό µπορεί
να αποφέρει στους αιτούντες έως δύο (2) µόρια. Το αναφερόµενο ύψος της πραγµατικής
επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας,
όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.
δ) Κριτήριο προγραµµατικής πληρότητας: Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων µε βάση το κριτήριο
της προγραµµατικής πληρότητας λαµβάνονται υπόψη η εµπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα
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των υπευθύνων προγραµµάτων και των συνεργατών του σταθµού, η ανάπτυξη προγραµµάτων
στους τοµείς ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράµµατος, τόσο
των γενικής στόχευσης σταθµών, όσο και των ειδικών σταθµών µε ιδιαίτερο προσανατολισµό
σε έναν από τους παραπάνω τοµείς ή σε µια από τις µορφές του λόγου ή της τέχνης. Λαµβάνεται
επίσης υπόψη η αυτοδέσµευση του σταθµού ως προς τους κώδικες δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραµµάτων και διαφηµίσεων που προτίθεται να εφαρµόσει.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιµώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθµολογούνται µε ένα (1) έως δέκα
(10) µόρια.
7.

Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται µε βάση
τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή
η άδεια παρατείνεται και λήγει µετά τη δηµοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ..

8.

Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού χορηγούνται και ανανεώνονται
για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, εκτός αν ανακληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.

9.

Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Οι
άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά
έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
και στην οικεία περιφέρεια και νοµαρχία.

10. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: - Ο φορέας της άδειας. - Ο διακριτικός
τίτλος του τηλεοπτικού σταθµού και ο λογότυπός του. - Η διάρκεια της άδειας. - Ο υπεύθυνος
προγράµµατος, ο διευθυντής του τµήµατος ειδήσεων που πρέπει να είναι µέλος αναγνωρισµένης
ένωσης συντακτών και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθµού. - Η κατηγορία της άδειας και η περιοχή
που καλύπτει. - Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασµένες συχνότητες λειτουργίας του σταθµού
ή το καλωδιακό δίκτυο µέσω του οποίου λειτουργεί. - Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του σταθµού.
11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθµίζονται
όλες οι λεπτοµέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρµογή των θεµάτων του άρθρου αυτού,
εκτός εκείνων για τα οποία έχει παρασχεθεί άλλη νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Άρθρο 3
Ηµ/νία: 19.06.2002
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Αρχές εκποµπών και διαφηµίσεων. ∆ικαίωµα απάντησης. Προστασία της
προσωπικότητος και του ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής ηλικίας Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Σχόλια: Τα εντός " " στο εδάφ. α της παρ. 21 προστέθηκαν µε το άρθρο 64 Ν. 2413/1996
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α 233) οι
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διατάξεις της παρ. 1 έως 12, 14, 17 και 22 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και ως προς το περιεχόµενο των συνδροµητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι παρ. 3-11 καταργήθηκαν από το άρθρο 11 παρ. 4 του
Π∆ 1000/2000. - Η παρ. 14 καταργήθηκε από το άρθρο 11 παρ. 4 του Π∆
1000/2000. Τα εντός "" εδαφ. α και γ της παρ. 20 αντικαταστάθηκαν µε τη παρ. 3
άρθρου 7 Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143) µε ισχύ 19.6.2002.
Κείµενο Αρθρου
1.

α) Οι εκποµπές όλων των τηλεοπτικών σταθµών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκποµπών
και διαφηµίσεων που ισχύουν για τις εκποµπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.,
στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και της Οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ..Του
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989 (Ε.Ε.Κ., L 298/24/17.10.89), όπως αυτή
έχει µεταφερθεί στην ελληνική έννοµη τάξη. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί
θεµελιώδη όρο της άδειας λειτουργιας του τηλεοπτικού σταθµού. Σε περίπτωση αµφιβολίας
ως προς την υπαγωγή ενός τηλεοπτικού σταθµού σε ορισµένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει
και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
β) Οι κάθε είδους εκποµπές (συµπεριλαµ-βανοµένων και των διαφηµίσεων), που µεταδίδουν οι
ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιµή, την
υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική,
καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου
εµφανίζεται στην οθόνη ή το όνοµα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του
οποίου µεταδίδονται.

2.

Κάθε σταθµός υποχρεούται να µεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του (σήµα).

3-11.

Καταργήθηκαν από το άρθρο 11 παρ. 4 του Π∆ 1000/2000).

12. Οι παράγραφοι 12 έως 14 του άρθρου 3 του ν. 1730/1987, όπως αντικαθίστανται, ισχύουν για την
Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., την τοπική ραδιοφωνία και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Οι τηλεοπτικοί
και ραδιοφωνικοί σταθµοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοφωνήσεις ή
µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών τους, όπως αυτές µεταδίδονται ή αναµεταδίδονται, στην
τελική τους µορφή µε τις τυχόν διακοπές για µετάδοση διαφηµίσεων κ.ο.κ. και ως τρεις (3) τουλάχιστον
µήνες από την ηµέρα µετάδοσης. Οι σταθµοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις
µαγνητοφωνήσεις ή µαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ. µόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα
στους ενδιαφεροµένους, προκειµένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωµα απάντησης ή το δικαίωµα
δικαστικής προστασίας τους. Σε περίπτωση αµφισβήτησης ως προς τα έξοδα, αυτά βαρύνουν το
σταθµό. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 1866/1989 καταργείται.
13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 και µετά τις λέξεις
"ραδιοτηλεοπτικά µέσα" προστίθενται οι λέξεις "κρατικά και ιδιωτικά". Πριν το τελευταίο εδάφιο
της ίδιας παραγράφου παρεµβάλλεται εδάφιο ως εξής: "Με το προεδρικό αυτό διάταγµα µπορεί
να προβλέπεται η δωρεάν µετάδοση ή να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο για τη µετάδοση ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών µηνυµάτων των κοµµάτων και των συνδυασµών τους κατά την προεκλογική περίοδο.
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Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
µετάδοση των µηνυµάτων αυτών. Η µετάδοση παρόµοιων µηνυµάτων από υποψήφιους βουλευτές
ή υποψηφίους συνδυασµών των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης απαγορεύεται".
14. (Καταργήθηκε από το άρθρο 11 παρ. 4 του Π∆ 1000/2000).
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού,
µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κυρώνονται Κώδικες δεοντολογίας:
α) ειδησεογραφικών και άλλων δηµοσιογραφικών και πολιτικών εκποµπών,
β) ψυχαγωγικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων,
γ) διαφηµίσεων, που ισχύουν για όλους τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθµούς και
καταρτίζονται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., µετά από γνώµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων
Συντακτών, του Συνδέσµου ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδας, της Ένωσης Ελληνικών ∆ιαφηµιστικών
Εταιρειών, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., των τηλεοπτικών σταθµών που λειτουργούν νόµιµα και των δύο πιο
αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθµών. Έως την έκδοση αυτού του
προεδρικού διατάγµατος εξακολουθούν να ισχύουν οι Κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989. Κώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας
ενσωµατωµένοι στα καταστατικά των αναγνωρισµένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και Κώδικες
διαφήµισης (όπως ο Ελληνικός Κώδικας ∆ιαφήµισης και τα παραρτήµατά του), που έχουν
συνταχθεί από την Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας µε τη συνεργασία του Συνδέσµου
∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδας ή ανάλογοι κώδικες που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόµου
αυτού ή της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας ή της σχετικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή διεθνών συµβάσεων, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του και ιδίως για την επιβολή και την επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων
που προβλέπει ο νόµος.
16. Κώδικες δεοντολογίας, κανονισµοί προγραµµάτων, εκποµπών και διαφήµισης και οποιοδήποτε
άλλο συναφές κείµενο που είναι προϊόν αυτοδέσµευσης ή συλλογικής διαπραγµάτευσης ή
καταστατικής ρύθµισης ραδιοτηλεοπτικών σταθµών ή των ενώσεών τους ή των ενώσεων συντακτών
ή άλλων εργαζοµένων στη ραδιοτηλεόραση ή των ενώσεων διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων, που
αφορά το περιεχόµενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ., το
οποίο τους λαµβάνει υπόψη κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Όργανα που προβλέπονται
από τους παραπάνω Κώδικες, κανονισµούς ή συναφή κείµενα, όταν επιλαµβάνονται σχετικών
υποθέσεων, ενηµερώνουν εγγράφως το Ε.Σ.Ρ., στο οποίο και κοινοποιούν τις τυχόν αποφάσεις τους
ή άλλα σχετικά έγγραφα. Κάθε τηλεοπτικός σταθµός που ζητά άδεια ή ανανέωση της άδειάς του
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. τον Κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και
δεοντολογίας προγραµµάτων και διαφηµίσεων για τους οποίους αυτοδεσµεύεται. Τηλεοπτικοί
σταθµοί που κατέχουν άδεια ή ζητούν άδεια ή ανανέωση της άδειάς τους µπορούν να συµφωνήσουν
σε κοινό κώδικα που τους αυτοδεσµεύει και ισχύει ως προς όλους αυτούς τους σταθµούς. Οι κώδικες
αυτοί θεωρούνται πρόσθετοι όροι της άδειας. Κάθε τροποποίησή τους πρέπει να υποβληθεί στο
Ε.Σ.Ρ. και να εγκριθεί από αυτό.
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17. Οι ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές θεωρούνται καταναλωτές των υπηρεσιών που
προσφέρουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί αντίστοιχα και έχουν όλα τα δικαιώµατα που
προβλέπει η νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Οι ενώσεις ακροατών του ραδιοφώνου
και τηλεθεατών έχουν ως προς τις υπηρεσίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών,
αντίστοιχα, τα δικαιώµατα των ενώσεων καταναλωτών σύµφωνα µε τους ορισµούς της σχετικής
νοµοθεσίας.
18. Η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί έχουν την
υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστηµόνων, διορθωτών
κειµένων και διοργάνωση σεµιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους
δηµοσιογράφους και τους συντελεστές των ενηµερωτικών ή επιµορφωτικών εκποµπών, κατά τη
διατύπωση των κειµένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκποµπών και
κατά τη µεταγλώττιση ή τον υποτιτλισµό των ξενόγλωσσων εκποµπών. Η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. και οι ιδιωτικοί
τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να εκπέµπουν έργα µε πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε
ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του χρόνου εκποµπής τους, εκτός του χρόνου
των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφηµίσεων ή των
υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.
19. Η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί ή οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί έχουν την
υποχρέωση να οργανώνουν µια σειρά τουλάχιστον δεκαπέντε εκποµπών, ελάχιστης διάρκειας
τριάντα λεπτών (30') η µια, κάθε εξάµηνο, για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας
ή την εκµάθησή της από ξένους ή αναλφάβητους.
20. "Οι τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας υποχρεούνται να µεταδίδουν, κάθε
ηµέρα και µεταξύ των ωρών 16.00 έως 22.00 ένα τουλάχιστον δελτίο ειδήσεων στην ελληνική
νοηµατική γλώσσα µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενηµέρωση των κωφών ατόµων,
ελάχιστης διάρκειας επτά πρώτων λεπτών (7')." Οι τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να
περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους, µια τουλάχιστον φορά το δεκαπενθήµερο, ενηµερωτικό ή
ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό πρόγραµµα ηµίωρης τουλάχιστον διάρκειας στη νοηµατική γλώσσα
µε ταυτόχρονη αναγραφή υπότιτλων για τα κωφά άτοµα. "Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηµατικής
γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς µετά από πρόταση της Οµοσπονδίας Κωφών
Ελλάδος." Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εµποδίζουν τους τηλεοπτικούς σταθµούς και
ιδίως την Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών
ατόµων.
21. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να µεταδίδουν δωρεάν µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου
διάρκειας "τριών" πρώτων λεπτών της ώρας καθηµερινά ιδίως για θέµατα υγείας, πρόνοιας και
µέριµνας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες "ή για τη µετάδοση µηνυµάτων, που αναφέρονται στα
εκπαιδευτικά ή άλλα προγράµµατα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν
γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχοµένου δραστηριότητές της". Σε
περίπτωση πληθώρας παρόµοιων µηνυµάτων η επιλογή γίνεται µε κλήρωση. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθµίζονται
όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες. Η εφαρµογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από
την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.
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22. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί, στη συνολική διάρθρωση του προγράµµατος και ιδίως των ειδησεογραφικών
τους εκποµπών και των εκποµπών πολιτικού διαλόγου, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την
πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κοµµάτων, που εκπροσωπούνται
στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κάθε ζήτηµα που καθίσταται αντικείµενο πολιτικής
αντιδικίας. 23. Οι κανόνες των προηγούµενων παραγράφων συνιστούν όρο της άδειας που χορηγείται
στους τηλεοπτικούς σταθµούς.
24. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1866/1989 υποχρέωση των τηλεοπτικών
σταθµών συνιστά όρο της άδειάς τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, καθώς και η µη έγκαιρη
γνωστοποίηση των στοιχείων στην επιτροπή του π.δ/τος 285/1993 επιφέρουν τις διοικητικές
κυρώσεις του άρθρου 4 του νόµου αυτού. 25. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες
για την εφαρµογή των θεµάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί
άλλες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Αρθρο 4
Ηµ/νία: 02.07.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: ∆ιοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση άδειας. Ειδικές ποινικές διατάξεις - Αστική
ευθύνη των τηλεοπτικών σταθµών.
Σχόλια: Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 16 Ν. 2644/1998
(ΦΕΚ Α' 233). Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 16
Ν. 2644/1998. Για τις αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
που έχουν εκδοθεί µετά την 01.01.2000 κατ' εφαρµογή της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, βλ. παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α' 262). Η εντός "" παρ. 4 του
παρόντος άρθρου τίθεται όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου
23 του ν. 3166/2003 ΦΕΚ Α 178
Κείµενο Αρθρου
1.

Σε περίπτωση παραβίασης:
α) των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του διεθνούς δικαίου που
διέπουν άµεσα ή έµµεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς και γενικότερα τη λειτουργία
της ιδιωτικής τηλεόρασης,
β) του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α'), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της εθνικής
νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν
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την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κυρίως της παρ.6 του άρθρου 6
του ν. 1866/1989 όπως αντικαθίσταται µε την παρ.24 του άρθρου 1 του νόµου αυτού,
γ) των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου
αυτού, το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή µετά από ερώτηµα του Υπουργού Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης ή καταγγελία παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, την επιβολή µίας ή
περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις:
αα)

σύσταση για συµµόρφωση σε συγκεκριµένη διάταξη της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση
επιβολής λοιπών κυρώσεων,

ββ)

πρόστιµο από πέντε έως πεντακόσια εκατοµµύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχµές
που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε., γγ) προσωρινή αναστολή µέχρι τρεις (3)
µήνες ή οριστική διακοπή της µετάδοσης συγκεκριµένης εκποµπής του σταθµού, δδ)
προσωρινή αναστολή µέχρι τρεις (3) µήνες της µετάδοσης κάθε τηλεοπτικού προγράµµατος,

εε)

ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθµού, και

στστ) κυρώσεις ηθικού περιεχοµένου (όπως υποχρεωτική µετάδοση ανακοίνωσης σχετικά µε
τις λοιπές επιβαλλόµενες κυρώσεις). Το Ε.Σ.Ρ. διαβιβάζει αµελλητί την απόφασή του
στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας
και εκδίδει την πράξη επιβολής.
Η επιλογή του είδους και η επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα
µε τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραµµα στο πλαίσιο του
οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, το µερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών
που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί
ή σχεδιαστεί και η τυχόν ύπαρξη υποτροπών. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων
της προσωρινής αναστολής της ισχύος ή της ανάκλησης της άδειας ή προστίµου άνω των εκατό
εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων
µελών του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η επιβολή των υπό στοιχεία γγ' και δδ' κυρώσεων
µπορεί να συνοδεύεται από την υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθµού να µεταδίδει µηνύµατα
κοινωνικού περιεχοµένου του άρθρου 3 παρ.21, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της απόφασης
επιβολής. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου αυτής περιέχει
πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των
ενδιαφεροµένων κατά τη διάρκεια µίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολοµέλειας του οργάνου".
2.

Όταν διαπιστώνεται, µε έκθεση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών ή των τεχνικών υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών
που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ή εκποµπή σταθµού χωρίς άδεια, οι Υπουργοί
Οικονοµικών, Μεταφορών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. επιβάλλουν, µετά από ακρόαση των ενδιαφεροµένων,
η οποία γίνεται µε τον πιο πρόσφορο τρόπο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της όλης διαδικασίας,
πρόστιµο από πέντε έως πεντακόσια εκατοµµύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχµές, ανάλογα
µε τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθµός, το ύψος της επένδυσης
που έχει πραγµατοποιηθεί ή σχεδιαστεί και τις τυχόν υποτροπές. Με την ίδια απόφαση τάσσεται
στους παραβάτες σύντοµη προθεσµία για την άρση της παράβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
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ή υποτροπής και εφόσον παραβάτης είναι σταθµός που λειτουργεί µε άδεια, η άδεια ανακαλείται
µε απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ., το οποίο αρκείται
στη διαπίστωση της παράβασης και της µη συµµόρφωσης ή της υποτροπής. Εφόσον παραβάτης
είναι σταθµός που λειτουργεί χωρίς άδεια, διατάσσεται, µε πρωτόκολλο που συντάσσουν οι Υπουργοί
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισµού
του σταθµού. Σε περίπτωση που η παραβίαση των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται
παρενοχλήσεις ή παρεµβολές στις επικοινωνίες της Πολιτικής ή της Πολεµικής Αεροπορίας ή στις
λειτουργίες του Ο.Τ.Ε.- Α.Ε. ή στις συχνότητες της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις
και συνέπειες, διατάσσεται, µε πρωτόκολλο που συντάσσει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., η άµεση
διακοπή της λειτουργίας του σταθµού µε κάθε νόµιµο µέσο και µε κάθε διαθέσιµη τεχνική µέθοδο
και η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισµού του σταθµού. Μεσεγγυούχος ορίζεται σε κάθε
περίπτωση η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., στην οποία και περιέρχεται ο εξοπλισµός µετά την τυχόν έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης µε την οποία επιβάλλεται παρόµοια κατάσχεση.
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3.

Τα προβλεπόµενα στις προηγούµενες παραγράφους πρόστιµα επιβάλλονται από κοινού και σε
ολόκληρο στην εταιρεία και ατοµικά στο νόµιµο ή τους περισσότερους νόµιµους εκπροσώπους της,
όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της και όλους τους µετόχους της που κατέχουν ποσοστό
µετοχών µεγαλύτερο του δυόµισι τοις εκατό (2,5%).

4.

"Η διοικητική κύρωση του προστίµου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβάλλεται στην εταιρεία
που κατέχει την άδεια. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρο
και στο νόµιµο ή στους περισσότερους νοµίµους εκπροσώπους της εταιρείας ατοµικά, καθώς και
σε όσα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου της τελούσαν, αποδεδειγµένα, εν γνώσει της
καταλογισθείσας στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας."

5.

Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις είναι, ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής ή αστικής
ευθύνης."

6.

Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις µετά από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να αποφασίζει σε τριάντα (30) ηµέρες από
την αποστολή του ερωτήµατος, εκτός εάν του ταχθεί µικρότερη προθεσµία. Εάν η παραπάνω προθεσµία
παρέλθει άπρακτη, η πράξη επιβολής του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
εκδίδεται χωρίς την απόφαση του Ε.Σ.Ρ.".

7.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Όποιος προβαίνει σε
µετάδοση ή αναµετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης
ή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού αντίστοιχα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών. Με την καταδικαστική απόφαση διατάσσεται και η δήµευση υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
των µέσων εκποµπής, µετάδοσης ή αναµετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος."

8.

Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους του
άρθρου αυτού, η άδεια του σταθµού ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µετά
από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφεροµένων, εφόσον διαπιστώνεται
ότι:
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α) Έπαυσαν να συντρέχουν οι θετικές ή συντρέχουν πλέον οι αρνητικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόµου αυτού για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού.
β) Εµφανίζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την παράγραφο
6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, ιδίως δε όταν τα
στοιχεία αυτά καθίστανται εκ του νόµου και πρόσθετοι όροι της άδειας. Στην περίπτωση αυτή
µπορεί πριν την ανάκληση της άδειας να ταχθεί προθεσµία έως δύο (2) µήνες για την συµµόρφωση
των υποχρέων. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια ανακαλείται.
9.

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και
Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες
για την εφαρµογή των θεµάτων του άρθρου αυτού.

10. Στο άρθρο µόνο του ν.1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α'), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται
και οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί. Στα κατά το ν. 1178/1981 "δηµοσιεύµατα",
περιλαµβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκποµπές. Προκειµένου για τηλεοπτικούς
και ραδιοφωνικούς σταθµούς, ως "εκδότης", νοείται ο νόµιµος ή οι περισσότεροι νόµιµοι εκπρόσωποι
της αδειούχου εταιρείας, ως "διευθυντής", ο υπεύθυνος προγράµµατος και προκειµένου για
ειδησεογραφικές εκποµπές ο διευθυντής του τµήµατος ειδήσεων, ως "συντάκτης" δε του
δηµοσιεύµατος, ο παραγωγός ή ο δηµοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δηµοσιογράφος - συντονιστής
ή παρουσιαστής της εκποµπής, ανάλογα µε το είδος και τη δοµή της εκποµπής. Το κατά την παράγραφο
2 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981, όπως ισχύει, ελάχιστο ποσό χρηµατικής ικανοποίησης
προκειµένου για τηλεοπτικούς σταθµούς καθορίζεται σε εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) δραχµές
προκειµένου για σταθµούς εθνικής εµβέλειας και τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δραχµές
προκειµένου για σταθµούς τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας. Τα ποσά αυτά, προκειµένου για
ραδιοφωνικούς σταθµούς µε δικτύωση σε περισσότερους νοµούς, καθορίζονται σε πενήντα
εκατοµµύρια(50.000.000) δραχµές και προκειµένου για ραδιοφωνικούς σταθµούς που δεν διαθέτουν
δικτύωση σε είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) δραχµές.
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "4. Οι κατά το άρθρο αυτό απαιτήσεις, εφόσον δεν προβλέπεται
ειδικότερη ρύθµιση στον παρόντα νόµο, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. Κ.
Πολ.∆.."
12. Το άρθρο 681 ∆ Κ.Πολ.∆. τροποποιείται ως ακολούθως:
"1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 671 παρ. 1 - 3, 672 και 673 - 676 δικάζονται
από το καθ' ύλη αρµόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζηµιώσεις
οποιασδήποτε µορφής περιουσιακής ζηµίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου
ή µε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας
της προσωπικότητας των προσβληθέντων.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 681 Β εφαρµόζεται και εν προκειµένω. Οι διατάξεις των άρθρων
249, 250 και 266 Κ.Πολ.∆. δεν εφαρµόζονται στην εν λόγω διαδικασία.
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3. Το ∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώσεις προσώπων
χωρίς νοµική προσωπικότητα νοµιµοποιούνται και αυτά να ασκούν υπέρ των προσώπων που
συγκροτούν τα όργανά τους, µονοπρόσωπα ή συλλογικά, τα δικαιώµατα των τελευταίων που
απορρέουν από το ν. 1178/1981, όπως ισχύει, εκτός εάν οι φορείς των οργάνων έχουν ρητά
εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν δικαίωµα να παρέµβουν υπέρ των
προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, όταν η αγωγή ασκήθηκε από αυτά για την προστασία
των δικαιωµάτων τους, κατά τον παραπάνω νόµο. Τα πολιτικά κόµµατα νοµιµοποιούνται να
ασκούν τα δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από το ν. 1178/1981, όπως ισχύει, υπέρ των προσώπων
που συγκροτούν τα µονοµελή ή και συλλογικά όργανά τους και να παρεµβαίνουν υπέρ αυτών
όταν τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται από τα ίδια.
4. Η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της υποθέσεως είναι είκοσι (20)
ηµέρες. Ορίζεται υποχρεωτικώς δικάσιµος που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30)
ηµέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο τελειώνει
σε µια δικάσιµο και το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει την απόφασή του µέσα σε ένα (1) µήνα
από τη συζήτηση της υποθέσεως. Οι διάδικοι έως το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο
προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους µέσα. Απόφαση για διεξαγωγή αποδείξεως δεν εκδίδεται.
Αναβολή συζητήσεως επιτρέπεται µόνο µια φορά και λόγω σοβαρού κωλύµατος που πρέπει να
πιθανολογηθεί. Η αναβολή γίνεται µε επισηµείωση στο πινάκιο και δεν µπορεί να υπερβεί τις
τριάντα (30) ηµέρες.
5. Η προθεσµία ανακοπής ερηµοδικίας είναι οκτώ (8) ηµέρες, ενώ της έφεσης, της αναψηλάφησης
και της αναίρεσης δεκαπέντε (15) ηµέρες, εάν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει αυτά τα ένδικα
µέσα διαµένει στην Ελλάδα και τριάντα (30) ηµέρες εάν διαµένει στο εξωτερικό ή η διαµονή του
είναι άγνωστη. Η προθεσµία της αίτησης για επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη
κατάσταση είναι οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα που αίρεται το κώλυµα που συνιστά ανωτέρα
βία ή από τη γνώση του δόλου.
6. Η απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή µπορεί να εκτελεσθεί και στα χέρια τρίτου κατά τη
διαδικασία των άρθρων 982 επ. Κ.Πολ.∆.. Ως τρίτοι νοούνται ιδίως τα πρακτορεία διανοµής
τύπου, καθώς και διαφηµιστές ή διαφηµιζόµενοι που συναλλάσσονται µε τον οφειλέτη..
13. Η παράγραφος 5 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 αντικαθίσταται ως εξής: "5. Η εκδίκαση της
κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την αυτή πράξη,
καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο αναβολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που
έχει αρχίσει".
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Αρθρο 5
Ηµ/νία: 03.08.1995
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Μεταβατικές διατάξεις για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς.
Σχόλια: Η ισχύς των αδειών των τηλεοπτικών σταθµών της παρ. 1 παρατάθηκε για εννέα
µήνες από 29.8.1996 µε το άρθρο 4 Ν. 2438/1996 (ΦΕΚ Α' 211) και για την παράταση αυτή
καταβάλλεται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς αντάλλαγµα υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 17 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α 233), οι άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών
σταθµών της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των αδειών που προκηρύχθηκαν
µε τις υπ' αριθµ. 4715/Ι/27.02.1998 και 4775/Ι/03.03.1998 αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για την αντίστοιχη γεωγραφική εµβέλεια.
Κείµενο Αρθρου
1.

Αδειες που έχουν χορηγηθεί σε ανώνυµες εταιρείες ή δηµοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 4 του
ν.1866/1989 εξακολουθούν να ισχύουν για διάστηµα ενός (1) έτους από την έναρξη της ισχύος του
νόµου αυτού. Μετά τη λήξη τους ακολουθεί η διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο άρθρο
2 του παρόντος νόµου.

2.

Αν κατά τη µεταβατική αυτή διαδικασία διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα
κριτήρια των άρθρων 1 και 2 του νόµου αυτού, ιδίως σε σχέση µε τη συγκέντρωση κεφαλαίου, την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών και τη διαφάνεια των οικονοµικών µέσων του σταθµού και των
µετόχων του, ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ., τάσσει εύλογη
προθεσµία συµµόρφωσης, µετά δε την άπρακτη πάροδό της προβαίνει στην ανάκληση της άδειας.
Στην περίπτωση αυτή ο σταθµός µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση κατά τις πάγιες διατάξεις του
νόµου αυτού. Για τον καθορισµό της εύλογης προθεσµίας συµµόρφωσης λαµβάνεται υπόψη και
σχέδιο συµµόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος νόµου που υποχρεώνεται να υποβάλλει όποιος
σταθµός αποκλίνει από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. Η εύλογη αυτή
προθεσµία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Το Ε.Σ.Ρ., µε την εκπνοή της προθεσµίας,
επανεξετάζει την υπόθεση µε απόλυτη προτεραιότητα και εγκρίνει ή όχι τη διαδικασία συµµόρφωσης.
Αρνητική κρίση του Ε.Σ.Ρ. ως προς τη διαδικασία συµµόρφωσης θεωρείται σύµφωνη γνώµη για
την ανάκληση της άδειας.

3.

Τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν µε προσωρινή άδεια δοκιµαστικών εκποµπών, κατά την
παράγραφο 2 του όρθρου 24 α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως διαµορφώθηκε µε την παράγραφο
2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α'), κρίνονται όπως και όλοι οι σταθµοί που δεν κατέχουν
άδεια λειτουργίας, κατά το άρθρο 4 του ν. 1866/1989, εφόσον υποβάλλουν αίτηση κατά τις διατάξεις
του άρθρου 2 του νόµου αυτού. Ο χρόνος λειτουργίας µε άδεια δοκιµαστικών εκποµπών υπολογίζεται
ως χρόνος λειτουργίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.
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4.

Παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων,
καθώς και της εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής, πολεοδοµικής και δασικής νοµοθεσίας ή
µη εκπλήρωση των οφειλών τους προς δηµόσιες ή κοινωφελείς επιχειρήσεις (όπως η ∆.Ε.Η., ο
Ο.Τ.Ε. και τα ΕΛ.ΤΑ.) ή προς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών ή συγγενικών
δικαιωµάτων εκ µέρους των σταθµών που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κατά τη διάρκεια
της πραγµατικής λειτουργίας τους χωρίς την άδεια του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 ή και κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας τους µε προσωρινή άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994,
λαµβάνονται αρνητικά υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεών τους από το Ε.Σ.Ρ..

5.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α') καταργείται.

6.

Μεταβιβάσεις µετοχών, καθώς και µετατροπές ή τροποποιήσεις εταιρειών, που έχουν λάβει άδεια
κατά τις διατάξεις του ν. 1866/1989 και οι οποίες έχουν γίνει µέχρι την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού, υποβάλλονται για έγκριση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόµου
αυτού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου. Η µη υποβολή των αναγκαίων στοιχείων µέσα στην παραπάνω αποκλειστική προθεσµία
συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

7.

Τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν νόµιµα κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού µπορούν
να έχουν και κεφάλαιο µικρότερο του ελάχιστου καταβεβληµένου κεφαλαίου που προβλέπεται ως
όρος στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νόµου αυτού, εφόσον τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως
αποτιµώνται από ορκωτό εκτιµητή, υπερκαλύπτουν το ποσό του ελάχιστου καταβεβληµένου
κεφαλαίου.

Αρθρο 6
Ηµ/νία: 02.07.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Τοπική ραδιοφωνία - Φύση και λειτουργία της. Βασικές προϋποθέσεις
χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών
σταθµών.
Σχόλια: Βλέπε παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α' 233) σχετικά µε την απαγόρευση
κατοχής άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού από τον
κάτοχο άδειας συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Η
παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 2644/1998.
Σχετικά µε την παρ. 9 βλ. και τις παρ. 3 άρθρου 1 των ΥΑ 15218/931 και
15219/932 (ΦΕΚ Β΄406/2001) περί χάρτη συχνοτήτων ραδιοφωνίας των νοµών
Αιτωλοακαρνανίας και Μαγνησίας αντιστοίχως. Το εδάφιο δ της παρ. 11 του
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παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178).
Το εντός"" τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6α του παρόντος τίθεται όπως
αυτό προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν.3166/2003 ΦΕΚ Α 178
Κείµενο Αρθρου
1.

Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών, που εκπέµπουν
στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (ΜΗΖ) µε διαµόρφωση κατά συχνότητα
(FM), µόνο µετά από άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.

2.

Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και η χρήση τους συνιστά
δηµόσια λειτουργία. Οι σταθµοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες πρέπει να µεριµνούν για την
ποιότητα του προγράµµατος, την αντικειµενική ενηµέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς
και την προαγωγή του πολιτισµού µε τη µετάδοση εκποµπών λόγου και τέχνης.

3.

Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά εκποµπή σε ορισµένη συχνότητα. Η χρήση
της συχνότητας παραχωρείται µε τον όρο ότι η εκποµπή θα πραγµατοποιείται από ορισµένη ή
ορισµένες θέσεις για ολόκληρο ή τµήµα του 24ώρου και για ορισµένη ισχύ και υπό τις τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συµβάσεις, η συναφής εθνική νοµοθεσία και η
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

4.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε,, που εκδίδεται
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί για την παραγωγή, εκποµπή,
µετάδοση και τυχόν αναµετάδοση του σήµατός τους και διαµορφώνεται ο χάρτης συχνοτήτων ανά
νοµό. Με το χάρτη διασφαλίζονται όλες οι υφιστάµενες συχνότητες της Ε.ΡΑ. (Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.). Η
απόσταση µεταξύ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών ως προς τη συχνότητα εκποµπής, εφόσον
αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πρόσφορο, πρέπει να είναι 0,3 Μεγάκυκλοι (ΜΗΖ).

5.

Άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών χορηγούνται σε Ο.Τ.Α. ή
επιχειρήσεις (αµιγείς ή µεικτές) των Ο.Τ.Α, σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που έχουν
συνταγµατική κατοχύρωση ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε ατοµικές επιχειρήσεις που
ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους και σε υπηκόους των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους
των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία Κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική
τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και µόνιµου δεσµού µε την
οικονοµία του Κράτους -µέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσµού
η εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόµενο από την οικεία νοµοθεσία
του Κράτους - µέλους εµπορικό µητρώο.
β) Ισολογισµούς των τριών προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων
σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών.
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γ) ∆ήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονοµαστικό κατάλογο των µετόχων της. δ) Κατάλογο
των µελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας µε αναφορά στη συγκεκριµένη ιδιότητα καθενός
από αυτά.
6.

α. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας
ραδιοφωνικού σταθµού πρέπει να είναι ονοµαστικές, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει.
Τυχόν συµµετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει
το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυµες
εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης των µετοχών, µπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθµό διάσπασης
του µετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής
και εφόσον η συµµετοχή τους σε ανώνυµη εταιρεία, που ζητά ή κατέχει άδεια κατά το νόµο αυτόν,
δεν λειτουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθµών σε εθνικό, ευρωπαϊκό
ή διεθνές επίπεδο, η δε συµµετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου και
Μ.Μ.Ε., µετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ.. "Από τους περιορισµούς του πρώτου εδαφίου
εξαιρούνται οι ανώνυµες εταιρίες, που είναι εισηγµένες σε ηµεδαπό ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο
αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, καθώς και οι τράπεζες που διαθέτουν
υψηλή οικονοµική φερεγγυότητα, εφόσον η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει
για όλες µαζί τις πιο πάνω εταιρίες το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για τη συνδροµή των
προϋποθέσεων, που προβλέπονται για την εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου, οι αρµόδιες
δηµόσιες αρχές ζητούν τη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων αρµόδιων αρχών."
β. Το καταβληθέν κεφάλαιο της επιχείρησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλογο µε την
πραγµατική ή τη σχεδιαζόµενη επένδυση, σύµφωνα µε το φάκελο ή την οικονοµοτεχνική µελέτη
βιωσιµότητας που υποβάλλεται στο Ε.Σ.Ρ..
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7.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες τη χορήγηση η ανανέωση άδειας έχουν συστήσει κοινοπραξία, οι
παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για κάθε µέλος της κοινοπραξίας.

8.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να κατέχει µία µόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και
λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού ή να µετέχει σε µια εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος σε µια µόνο προσωπική ή κεφαλαιουχική
εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού ή σε µια µόνο εταιρεία
που µετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες
του διαχειριστή, του µέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους,
καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι και τετάρτου
βαθµού φυσικού προσώπου που κατέχει άδεια ή µετέχει σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία
που κατέχει παρόµοια άδεια ή σε εταιρεία που µετέχει σε παρόµοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν
και δεν µπορούν να αποδείξουν την οικονοµική τους αυτοτέλεια σε σχέση µε το συγγενή τους µέτοχο
ραδιοφωνικού σταθµού, δεν µπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να µετέχουν σε προσωπική
ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις
ιδιότητες του διαχειριστή, του µέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της
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στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια µπορούν να µετέχουν είτε σε ανώνυµη εταιρεία που κατέχει
άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού ή σε εταιρεία που µετέχει σε
τέτοια εταιρεία είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας. Η επιχειρηµατική τους συµµετοχή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ανήκουν σε
περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες) απαγορεύεται. Φυσικά
πρόσωπα, µέλη προσωπικών εταιρειών, µεριδούχοι Ε.Π.Ε. και µέτοχοι ανώνυµης εταιρείας που
κατέχουν ποσοστό µετοχών µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και οι διαχειριστές, οι
νόµιµοι εκπρόσωποι, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των παραπάνω εταιρειών πρέπει να µην
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται
κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 και η
παράγραφος 11 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς τους
ραδιοφωνικούς σταθµούς. "
9.

Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύµατα
του άρθρου 108 του Αστικού Κώδικα µπορούν να ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικού
τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού σύµφωνα µε τη διαδικασία χορήγησης αδειών του άρθρου 7 του ν.
2328/1995. Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι σταθµοί αυτής της κατηγορίας,
καθώς και η περιοχή συχνοτήτων όπου πρέπει να εκπέµπουν καθορίζονται µε την κοινή απόφαση
των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Οι σταθµοί αυτής της κατηγορίας µπορούν να λειτουργούν από
κοινού στην ίδια ή στις ίδιες συνδυασµένες συχνότητες µε προσδιορισµό των ωρών ή των ηµερών
εκποµπής του κάθε σταθµού. Κατά τα λοιπά οι σταθµοί αυτοί εξοµοιώνονται µε τους υπόλοιπους
τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς".

10. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
ραδιοφωνικού σταθµού είναι υποχρεωµένο να διαχειρίζεται και να εκµεταλλεύεται αυτό το ίδιο και
απευθείας το σταθµό. Επιτρέπεται µόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριµένων προγραµµάτων σε
επιχειρήσεις παραγωγής προγράµµατος. Απαγορεύεται:
α) η ανάθεση της εκµετάλλευσης του σταθµού,
β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράµµατος ή ποσοστού του, το
οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του µηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθµού.
Οι εργαζόµενοι µε σύµβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται µε σύµβαση έργου και
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σταθµό, καθώς και οι διαφηµιζόµενοι θεωρείται ότι
συµβάλλονται µε την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση
της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.
11. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού, εφόσον
αυτή λειτουργεί µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης ή εταιρίας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις
του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική µεταβίβαση της επιχείρησης
και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε µεταβίβαση της επιχείρησης
στο σύνολό της ή ποσοστού ή µετοχών ή µερίδων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού
σε ποσοστό που υπερβαίνει το δυόµισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου εντός ή εκτός του
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Χρηµατιστηρίου, καθώς και κάθε σύσταση εταιρείας µε τη συµµετοχή ατοµικής επιχείρησης αυτής
της κατηγορίας ή κάθε µετατροπή της µορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε
προσωπική εταιρεία γνωστοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. και στον Υπουργό Τύπου
και Μ.Μ.Ε. µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύµβασης και πρέπει να περιβάλλεται το
συµβολαιογραφικό τύπο. (Παραλείπεται ως µη ισχύον). Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηµατία
ή τους εταίρους ή τους µετόχους και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 8
του άρθρου αυτού προς την επιχείρηση και για ποσό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του
κεφαλαίου της απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συµφωνητικά ή αντέγγραφα ως προς το ύψος του
τιµήµατος, την εικονική συµµετοχή εταίρων ή µετόχων, την ενεχυρίαση µετοχών ή οποιοδήποτε
άλλο συναφές ζήτηµα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως
άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση
τους ενδιαφεροµένους και ιδίως τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το Γενικό ∆ιευθυντή, τους
νόµιµους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόµενους και
τους νέους εταίρους ή µετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου µεγαλύτερο του
δυόµισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο
των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή µετόχων και διατυπώνει τη σύµφωνη
γνώµη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. είτε για την έγκριση της µεταβίβασης είτε για την ανάκληση
της άδειας. Ως προς τη µεταβίβαση µετοχών ανωνύµων εταιρειών που κατέχουν άδειες λειτουργίας
ραδιοφωνικού σταθµού, είτε µέσω του Χρηµατιστηρίου είτε εκτός αυτού εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Κάθε παράβαση των διατάξεων
αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.
12. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο µεταβιβάζονται µετοχές ή µερίδα εταιρείας ή ατοµική
επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το µερίδιό του ή το µερίδιο που υπερβαίνει τα
νόµιµα όρια, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.
13. Μεταβίβαση ατοµικών επιχειρήσεων ή µεριδίων ή µετοχών εταιρειών ή προσλήψεις συνεταίρων
σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση άδειας ραδιοφωνικού σταθµού ή είχαν
λάβει τέτοια άδεια κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 25/1988 λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή
των κριτηρίων και τον υπολογισµό των µορίων του άρθρου 7 του παρόντος, εάν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου η µεταβίβαση αυτή περιβληθεί τον τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου
που συνυποβάλλεται µε την αίτηση χορήγησης άδειας κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.
14. Οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις που αυτοί ιδρύουν ή στις οποίες µετέχουν,
τα Ν.Π.∆.∆. που έχουν δικαίωµα απόκτησης άδειας και οι εταιρείες κάθε µορφής, εφόσον είναι
κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού, έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύµων εταιρειών
ως προς τη δηµοσίευση του ισολογισµού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µπορεί να ζητήσει τη δηµοσίευση περισσότερων στοιχείων.
Αντίγραφο του ισολογισµού των παραπάνω εταιρειών αποστέλλεται αµέσως στο Υπουργείο Τύπου
και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ..
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15. Μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. επιτρέπεται η δικτύωση µεταξύ ραδιοφωνικών σταθµών
διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθµοί που δικτυώνονται διαθέτουν
νόµιµη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συµφωνίας δικτύωσης. Οι σταθµοί που δικτυώνονται
µπορούν να µεταδίδουν το πρόγραµµα του συνεργαζόµενου µ' αυτούς σταθµού για πέντε (5) το πολύ
ώρες κάθε ηµέρα. Εκτός από τη µετάδοση του προγράµµατος σταθµού µε τον οποίο υπάρχει δικτύωση
κατά τους όρους της παραγράφου αυτής, απαγορεύεται στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς
να αναµεταδίδουν το πρόγραµµα άλλου, ελληνικού ή ξένου σταθµού, εκτός από σύντοµες
ελληνόγλωσσες ενηµερωτικές εκποµπές. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνεπάγετα την
ακύρωση της άδειας του σταθµού που αναµεταδίδει κατά βάση πρόγραµµα άλλου σταθµού.
16. Οι διατάξεις των παραγράφων 16, 17, 18 και 23 του άρθρου 1 του νόµου αυτού ισχύουν και ως προς
τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς.
17. Οι διατάξεις της παρ. 6 του ν. 1866/1989, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 24 του άρθρου
1 του νόµου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς.
18. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων υπουργών, ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες
για την εφαρµογή των θεµάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί
άλλες εξουσιοδοτήσεις.

Αρθρο 7
Ηµ/νία: 03.08.1995
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: ∆ιαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών.
Σχόλια: Βλ. σχετικά και παρ. 5 του κεφ. ∆ της ΥΑ 4925/Ε/2001 (ΦΕΚ Β 184/22.2.2001)
περί "Χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών (µη ερασιτεχνικών)
εντός των διοικητικών ορίων του νοµού Αττικής (µε εξαίρεση τα Κύθηρα και την
επαρχία Τροιζηνίας)"
Κείµενο Αρθρου
1.

Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών χορηγούνται,
ανανεώνονται και ανακαλούνται µε απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µετά από σύµφωνη
γνώµη του Ε.Σ.Ρ..

2.

Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσονται, κάθε Σεπτέµβριο, καθώς και όποτε
άλλοτε υπάρξουν διαθέσιµες συχνότητες, συγκεκριµένες θέσεις αδειών κατά νοµό. Οι θέσεις αυτές
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αντιστοιχούν σε συχνότητες ή δέσµες συνδυασµένων συχνοτήτων και σε θέσεις εκποµπής, που
καθορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και
Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόµου αυτού. Η
προκήρυξη δηµοσιεύεται σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και µία που
εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Για την εφαρµογή του παρόντος οι νοµαρχίες Αθηνών, Πειραιώς,
Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής θεωρούνται ενιαίος νοµός, µε εξαίρεση τα Κύθηρα και την
επαρχία Τροιζηνίας που µπορούν να καλύπτονται από ραδιοφωνικούς σταθµούς των όµορων νοµών.
3.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την τελευταία
δηµοσίευση της προκήρυξης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Στην αίτησή
πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) Ο επιχειρηµατικός φορέας και η επωνυµία του σταθµού. Εάν ο φορέας είναι εταιρεία: η επωνυµία,
ο διακριτικός τίτλος, το καταστατικό, η σύνθεση του κεφαλαίου, ο κατάλογος των εταίρων ή
µετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συµβούλου και των λοιπών µελών του διοικητικού
συµβουλίου ή τα ονόµατα των διαχειριστών και εκπροσώπων και αντίγραφο του ποινικού µητρώου
για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του προηγούµενου άρθρου.
β) Τα ονόµατα του υπευθύνου προγράµµατος και του τεχνικού υπευθύνου του σταθµού. Για τους
σταθµούς γενικής στόχευσης πρέπει να ορίζεται και υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τµήµατος,
δηµοσιογράφος µέλος αναγνωρισµένης ένωσης συντακτών.
γ) Η φυσιογνωµία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και το περιεχόµενο του προγράµµατος.
δ) Ο νοµός ή τυχόν ευρύτερη περιοχή εµβέλειας του σταθµού και τυχόν συχνότητες που προτιµά
ή χρησιµοποιεί (σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της άδειας).
ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προτίθεται να εκπέµπει. στ) Οι ώρες λειτουργίας του
σταθµού.
ζ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόµιµης ως τώρα ή πραγµατικής απλώς λειτουργίας του
σταθµού ή ο χρόνος της τυχόν υποβολής προηγούµενης αίτησης για χορήγηση άδειας.
η) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθµός ανταπόκρισης της επιχείρησης στα κριτήρια της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
θ) Οι ισολογισµοί και τα στοιχεία των αρµόδιων φορολογικών αρχών, από τα οποία να προκύπτει
η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούµενα χρόνια ή - σε περίπτωση
νέων σταθµών - οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας και λειτουργίας του σταθµού.
ι) Ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων που διαθέτει η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρεία
που ζητά την άδεια. Σε περίπτωση εταιρείας στο παραπάνω στοιχείο περιλαµβάνεται και ο τρόπος
απόκτησης των µεριδίων των εταίρων ή των µετοχών από όλους τους µετόχους πού κατέχουν
ποσοστό µεγαλύτερο του δυόµισι τοις εκατό (2,5%) του µετοχικού κεφαλαίου.
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4.

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόµου αυτού ισχύει και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς
σταθµούς.

5.

Τα εδάφια α' έως και η' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόµου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως
προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε
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περιοχή τις αιτήσεις των υποψηφίων και βαθµολογεί τους αιτούντες µε σύστηµα µορίων, το οποίο
καθορίζεται στην επόµενη παράγραφο. Εκδίδει µια απόφαση κατά νοµό και διατυπώνει τη σύµφωνη
γνώµη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή σε αυτό των
φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η αρµοδιότητά του αυτή µπορεί να ασκείται από τριµελείς
επιτροπές µελών του που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του
και δύο µέλη από τα οποία το ένα να έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναµη κόµµα και ένα που
έχει υποδειχθεί από άλλο κόµµα µε τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη. Στις τριµελείς αυτές
επιτροπές κατανέµονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά νοµό. Οι τριµελείς αυτές επιτροπές µπορούν
να παραπέµψουν το ζήτηµα στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου. Προσφυγή των αιτούντων στην Ολοµέλεια
του Συµβουλίου δεν επιτρέπεται. Οι τριµελείς αυτές επιτροπές ασκούν ως προς το ζήτηµα αυτό όλες
τις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ..
6.

Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών αξιολογούνται
µε σύστηµα βαθµολόγησης µε µόρια µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α) Ενιαίο κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθµού:
αα) Ραδιοφωνικοί σταθµοί που λειτουργούν µε άδεια βαθµολογούνται µε ένα (1) µόριο για κάθε
συµπληρωµένο εξάµηνο λειτουργίας, µε αφετηρία την ηµέρα δηµοσίευσης της σχετικής
απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας (π.δ. 25/1988).
ββ) Σταθµοί που έχουν υποβάλει αίτησή χορήγησης άδειας λειτουργίας µε πλήρη δικαιολογητικά
και άρτια τεχνική µελέτη όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών αντιστοίχως και δεν είχαν κριθεί από
το Ε.Σ.Ρ. βαθµολογούνται µε µισό (0,5) µόριο για κάθε συµπληρωµένο εξάµηνο αναµονής
από τότε που υποβλήθηκε µε πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική µελέτη η σχετική αίτηση.
β) Κριτήριο απασχολούµενου προσωπικού: Οι σταθµοί βαθµολογούνται ως εξής:
αα) Για κάθε πέντε (5) απασχολούµενους µε σύµβαση εργασίας που είναι ασφαλισµένοι στα
οικεία ασφαλιστικά ταµεία και περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την επιθεώρηση
εργασίας µισθολογικές καταστάσεις µε ένα (1) µόριο.
ββ) Για κάθε επτά (7) συνεργάτες µε σύµβαση έργου, όταν αυτοί εκδίδουν δελτία παροχής
υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστο συνεργασίες το µήνα, µε ένα (1) µόριο. Το κριτήριο αυτό
µπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) µόρια για την περίπτωση αα)
και έως το πολύ τρία (3) µόρια για την περίπτωση ββ). Για τη βαθµολόγηση µε βάση το παπάνω
κριτήριο λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του αριθµού των απασχολουµένων ο µέσος
όρος των τελευταίων δώδεκα (12) µηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαµβάνεται υπόψη
η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας και η σχεδιαζόµενη επένδυση, Το στοιχείο αυτό
µπορεί να αποφέρει στον αιτούντα έως δύο (2) µόρια. Ο αναφερόµενος στη µελέτη αριθµός
θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση
νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.
γ) Κριτήριο πραγµατικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισµού: Οι υποψήφιοι ραδιοφωνικοί
σταθµοί βαθµολογούνται µε ένα (1) µόριο για κάθε δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000)
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πραγµατικής επένδυσης µε βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης. Η αξία πραγµατικής
επένδυσης αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των αντίστοιχων τιµολογίων που έχουν καταχωρηθεί
στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Το κριτήριο αυτό µπορεί να προσπορίσει στους
υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) µόρια. Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει
ακόµα πραγµατοποιηθεί πραγµατική επένδυση λαµβάνεται υπόψη η οικονοµοτεχνική µελέτη
βιωσιµότητας και η σχεδιαζόµενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό µπορεί να προσπορίσει στους
αιτούντες έως δύο (2) µόρια. Το αναφερόµενο στη µελέτη ύψος της πνευµατικής επένδυσης
ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται πρόσθετος όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας
όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.
δ) Κριτήριο προγραµµατικής πληρότητας: Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων µε βάση το κριτήριο
της προγραµµατικής πληρότητας λαµβάνονται υπόψη η εµπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα
των υπευθύνων προγραµµάτων και των συνεργατών του σταθµού, η ανάπτυξη προγραµµάτων
στους τοµείς ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράµµατος τόσο
των γενικής στόχευσης σταθµών όσο και των ειδικών σταθµών µε ιδιαίτερο προσανατολισµό
σε έναν από τους παραπάνω τοµείς ή σε µια από τις µορφές του λόγου ή της τέχνης.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιµώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθµολογούνται ως εξής:
α) Με ένα (1) έως δώδεκα (12) µόρια οι σταθµοί γενικής στόχευσης.
β) Με ένα (1) έως οκτώ (8) µόρια οι ειδικοί σταθµοί.
7.

Το κριτήριο του χρόνου αναµονής κατά την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου
6 του άρθρου αυτού λαµβάνεται υπόψη µόνο κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος.

8.

Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας του σταθµού λαµβάνεται υπόψη µόνο για την ανανέωση της
άδειας. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος συνυπολογίζεται και για τη χορήγηση άδειας.

9.

Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται µε βάση
τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή
η άδεια παρατείνεται και λήγει µετά τη δηµοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ..

10. Με την πρώτη εφαρµογή του παρόντος λήγουν όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για ίδρυση και
λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού, καθώς και οι προσωρινές άδειες δοκιµαστικής εκποµπής. Ως
πρώτη εφαρµογή νοείται η έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µε την οποία
χορηγούνται άδειες στον αντίστοιχο νοµό.
11. Οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστηµα
τεσσάρων ετών.
12. Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Οι
άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά
έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
και στην οικεία Περιφέρεια και Νοµαρχία.
13. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: - Ο φορέας της άδειας. - Ο διακριτικός
τίτλος του ραδιοφωνικού σταθµού και η περιγραφή του ηχητικού του σήµατος. - Ο χαρακτήρας του
ραδιοφωνικού σταθµού (γενικής στόχευσης ή ειδικός). - Η διάρκεια της άδειας. - Ο υπεύθυνος
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προγράµµατος και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθµού, καθώς και ο υπεύθυνος του ειδησεογραφικού
τµήµατος, όταν ο σταθµός είναι γενικής στόχευσης. Αυτός πρέπει να είναι δηµοσιογράφος µέλος
αναγνωρισµένης ένωσης συντακτών. - Η περιοχή που καλύπτει η άδεια. - Η συχνότητα ή περισσότερες
συνδυασµένες συχνότητες λειτουργίας του σταθµού. - Η θέση ή οι θέσεις εκποµπής. - Οι τεχνικές
προδιαγραφές υπό τις οποίες λειτουργεί ο σταθµός. - Οι ώρες λειτουργίας του σταθµού.
14. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης, ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρµογή των
θεµάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νοµοθετικές
εξουσιοδοτήσεις.

Αρθρο 8
Ηµ/νία: 03.08.1995
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Αρχές λειτουργίας, εκποµπών, διαφηµίσεων των τοπικών ραδιοφωνικών
σταθµών.
∆ιοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας. Ειδικές ποινικές
διατάξεις.
Κείµενο Αρθρου
1.

Οι εκποµπές (περιλαµβανοµένων και των διαφηµίσεων) όλων των ραδιοφωνικών σταθµών διέπονται
από τις αρχές και τους κανόνες εκποµπών και διαφηµίσεων που ισχύουν για τις εκποµπές της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
και της Οδηγίας 89/552/ Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989, που
εφαρµόζεται αναλόγως και ως προς αυτούς. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί
θεµελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως
προς την υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθµού σε ορισµένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και
για την Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε.. Το πρόγραµµα πρέπει να συνδέεται µε τον τοπικό χαρακτήρα του σταθµού. Πρέπει
να καταβάλλεται ιδιαίτερη µέριµνα για:
α) Την παρουσίαση της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της
περιφέρειας του σταθµού.
β) Την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής µνήµης και πολιτιστικής φυσιογνωµίας της περιφέρειας
του σταθµού. ∆εν επιτρέπεται η µετάδοση ειδήσεων από ειδικούς σταθµούς.

2.

Κάθε σταθµός υποχρεούται να µεταδίδει την επωνυµία και το τυχόν ηχητικό του σήµα το λιγότερο
κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η µετάδοση του σήµατος γίνεται σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα,
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όταν µεταδίδονται εκποµπές που δεν επιτρέπεται να διακοπούν για τη µετάδοση διαφηµίσεων και
για τα διαστήµατα που ισχύει η απαγόρευση αυτή.
3.

Ως προς τη ραδιοφωνική διαφήµιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκποµπών ισχύουν και
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.

4.

Οι παράγραφοι 12 έως 19 και 21 έως 23 του άρθρου 3 του νόµου αυτού ισχύουν και ως προς τους
ραδιοφωνικούς σταθµούς.

5.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόµου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς
σταθµούς. Τα προβλεπόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 πρόστιµα, ως προς τους ραδιοφωνικούς
σταθµούς, κυµαίνονται µεταξύ ενός εκατοµµυοίου (1.000.000) και δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000)
δραχµών. Το προβλεπόµενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 ελάχιστο ύψος
προστίµου ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθµούς καθορίζεται σε δύο εκατοµµύρια (2.000.000)
δραχµές.

6.

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή των θεµάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για την οποία έχουν παρασχεθεί άλλες
νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Αρθρο 9
Ηµ/νία: 03.08.1995
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: ∆ιαφηµιστική δραστηριότητα του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Κείµενο Αρθρου
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εµπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθµίζονται τα σχετικά µε τις
διαφηµιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του ∆ηµοσίου, των κρατικών νοµικών προσώπων
και των επιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδίως
α) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων διαφηµιστικών εταιρειών.
β) Η κατανοµή διαφηµιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έτσι
ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και σε άλλα µέσα
διαφήµισης. Το ποσοστό συµµετοχής των εφηµερίδων και περιοδικών στην κατανοµή της συνολικής
διαφηµιστικής δαπάνης του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%)
και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσοστό συµµετοχής των περιφερειακών
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µέσων ενηµέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία µέσων (έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση)
στην κατανοµή της συνολικής διαφηµιστικής δαπάνης του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30 %).
γ) Η οργάνωση κοινών διαφηµιστικών εκστρατειών, η ανάληψη εκδόσεων, η οργάνωση συνεδρίων ή
εκδηλώσεων ή χορηγιών συνεδρίων, αφιερωµάτων στα µέσα ενηµέρωσης και άλλων συναφών
δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη κάθε άλλης πρωτοβουλίας αναγκαίας για την εκπλήρωση
των σκοπών των φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
δ) Η τήρηση της δεοντολογίας των διαφηµίσεων και των προδιαγραφών της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νοµοθεσίας, κυρίως ως προς την τηλεοπτική
ή ραδιοφωνική διαφήµιση και
ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
στ) Στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων διαφηµιστικών εταιρειών πρέπει να µετέχει εκπρόσωπος
της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφηµιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα
στην Ελλάδα.

Αρθρο 10

Ηµ/νία: 02.07.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Κατοχύρωση του επαγγέλµατος του ανεξάρτητου παραγωγού
οπτικοακουστικών έργων.
Σχόλια: Η παρ. 8 προστέθηκε από 10.07.1996 µε την παρ. 4 άρθρου 33 Ν. 2429/1996
(ΦΕΚ Α 155). Σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 2 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α' 233), ως
προς την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η ιδιότητα
της κατόχου άδειας του Ν. 2644/1998, των µετόχων της ή των µετόχων αυτών,
καθώς και η ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου, του διευθυντικού
στελέχους ή του υπαλλήλου των παραπάνω προσώπων εξοµοιούνται πλήρως
µε τις ιδιότητες της κατόχου άδειας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού
ελεύθερης λήψης, των µετόχων της ή και των µετόχων αυτών. Το εντός " "
εδάφιο α της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 19.06.2002 µε την παρ. 6
άρθρου 7 Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143). Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου
καταργήθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178) και
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 4 του ιδίου νόµου.
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1.

Οι συµβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, αφ ενός µεν µε τους πνευµατικούς δηµιουργούς,
αφ' ετέρου δε µε τους ραδιοτηλεοπτικούς, κινηµατογραφικούς, διαφηµιστικούς ή άλλους
οργανισµούς, που συνάπτουν συµβάσεις για την παραγωγή τέτοιων έργων, όταν δεν τα παράγουν
µόνοι τους (ανεξάρτητες παραγωγές), συνάπτονται µόνο από όσους ασκούν το επάγγελµα του
παραγωγού οπτικοακουστικών έργων. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται
οπτικοακουστικά έργα διάρκειας µέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2') διαφηµιστικού περιεχοµένου
και σκοπού.

2.

Παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.
2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α') παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή ήχου και εικόνας. Ο παραγωγός
οπτικοακουστικών έργων προπαρασκευάζει και πραγµατοποιεί οπτικοακουστικά έργα, φροντίζει
για την προµήθεια όλων των απαραίτητων µέσων παραγωγής, αναλαµβάνει την ευθύνη των τεχνικών
και οικονοµικών θεµάτων που είναι συνυφασµένα µε την παραγωγή και συνάπτει όλες τις απαραίτητες
για την παραγωγή συµβάσεις και συµφωνίες.

3.

"Για την άσκηση του επαγγέλµατος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων απαιτείται η εγγραφή,
υπό την ιδιότητα αυτή, στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο." Προκειµένου να εγγραφεί ως
παραγωγός οπτικοακουστικών έργων στο τοπικώς αρµόδιο επιµελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει
να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνάσιου ή ισότιµου σχολείου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα
για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
δόλια χρεωκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεµπορία, εµπορία ναρκωτικών
και εγκλήµατα περί το νόµισµα.
γ. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.
δ. Πιστοποιητικό µη πτώχευσης.
ε. Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόµενος κατέχει γενικές επαγγελµατικές γνώσεις
και συγκεκριµένα:
αα. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τοµείς
(όπως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η οικονοµία, τα νοµικά, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή
αναγνωρισµένης, µέσης τουλάχιστον, σχολής επαγγελµατικής εκπαίδευσης παραγωγών
οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαµήνου, ή
ββ. Βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστο για δύο συνεχή, ή για τρία συνολικά χρόνια, υπό την ιδιότητα
του ανεξάρτητου επαγγελµατία παραγωγού ή του νόµιµου εκπροσώπου εταιρείας παραγωγής.
Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε περίπτωση εξαρτηµένης εργασίας από τον εργοδότη.
Σε περίπτωση δε που εργοδότης είναι ο ίδιος ο παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο, ή ως νόµιµος
εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας από τον οργανισµό, οι βεβαιώσεις χορηγούνται από
τους οργανισµούς που παρήγγειλαν τα οπτικοακουστικά έργα. Ως εργασία νοείται η οικονοµική
ευθύνη του ίδιου του ενδιαφερόµενου ή του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί για την
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παραγωγή τουλάχιστο µιας κινηµατογραφικής ταινίας µεγάλου µήκους ή οκτώ τουλάχιστον
ωριαίων τηλεοπτικών εκποµπών ή η εκτέλεση ισοδύναµων εργασιών κατά την κρίση τριµελούς
επιτροπής που ορίζει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. και η οποία απαρτίζεται από έναν
εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.
και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργάνωσης ανεξάρτητων
παραγωγών. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως πιστοποιητικό ποινικού µητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί
από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του π.δ. 530/1991 "∆ιευκόλυνση του δικαιώµατος εγκατάστασης και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών" (ΦΕΚ 205 Α'). "
4.

Η ιδιότητα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ή του µετόχου ή εταίρου ή µέλους οργάνου
διοίκησης εταιρείας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ασυµβίβαστη µε τις ιδιότητες του
απασχολουµένου µε οποιαδήποτε νοµική σχέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3021/2002, και του ιδιοκτήτη ή µετόχου ή εταίρου ή µέλους
οργάνου διοίκησης ή εργαζόµενου διαφηµιστικής επιχείρησης."

5.

Οι επιχειρήσεις (ατοµικές ή εταιρείες) παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καταχωρούνται σε
ειδική µερίδα του µητρώου παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.
α. Στις προσωπικές εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ο διαχειριστής οµόρρυθµος
εταίρος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.
β. Στις Ε.Π.Ε. πρέπει σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, τουλάχιστον ο ένας να
είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν µπορεί να υποκαθίσταται στη σύναψη
συµβάσεων οπτικοακουστικής παραγωγής από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι
εγγεγραµµένος στο µητρώο.
γ. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ονοµαστικές,
ο δε διευθύνων σύµβουλος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο παραγωγών
οπτικοακουστικών έργων.

6.

Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων που έχει εγγραφεί στο µητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών
έργων, µέσα στο πρώτο τετράµηνο κάθε πέµπτου έτους, λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου
του έτους αµέσως µετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο νέα πιστοποιητικά
των περιπτώσεων β', γ', δ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καθώς και βεβαίωση
αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής ένωσης των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, ότι άσκησε
το επάγγελµα µέσα στα πέντε προηγούµενα χρόνια.

7.

Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο παραγωγός οπτικοακουστικών
έργων διαγράφεται από το επιµελητήριο. "

8.

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης, µπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου".
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Αρθρο 11
Ηµ/νία: 10.07.1996
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Ιδιωτικές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.
Σχόλια: Η παρ. 7 προστέθηκε από 10.07.1996 µε την παρ. 4 άρθρου 33 Ν. 2429/96 (ΦΕΚ
Α 155). Σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 2 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α' 233), ως προς
την εφαρµογή των διατάξεων του στοιχείου ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
η ιδιότητα της κατόχου άδειας του Ν. 2644/1998, των µετόχων της ή των
µετόχων αυτών, καθώς και η ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου,
του διευθυντικού στελέχους ή του υπαλλήλου των παραπάνω προσώπων
εξοµοιούνται πλήρως µε τις ιδιότητες της κατόχου άδειας τηλεοπτικού ή
ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης, των µετόχων της ή και των µετόχων
αυτών.
Κείµενο Αρθρου
1.

Οι επιχειρήσεις ερευνών αγοράς που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ερευνών σχετικά µε την κατάσταση
και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασµό των φορέων του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών
Μέσων και του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και επιθυµούν οι έρευνές τους να λαµβάνονται
υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. και τα άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους πρέπει:
Να διαθέτουν:
α) ∆ύο τουλάχιστο µόνιµα (ως µέλη της διοίκησης της επιχείρησης ή και εργαζόµενοι µε σύµβαση
εργασίας αορίστου χρόνου) στελέχη ειδικευµένα στην έρευνα αγοράς µε τριετή τουλάχιστον
εµπειρία, στοιχείο που πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας
εµπορίου ή της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας, αντίστοιχα.
β) Επαρκή µηχανογραφικό εξοπλισµό για την καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων, όπως
αυτό βεβαιώνεται από µηχανικό πληροφορικής µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
γ) Μόνιµο απασχολούµενο προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόµων, όπως αυτό προκύπτει από
σχετική βεβαίωση της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας.
δ) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προηγούµενο και το τρέχον
κάθε φορά έτος.
ε) Επιχειρηµατική και οικονοµική αυτοτέλεια σε σχέση µε επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού ή εκµεταλλεύονται
τέτοιο σταθµό ή διαφηµιστικές επιχειρήσεις. Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 12
του νόµου αυτού ισχύει και ως προς τις επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, εφόσον
αυτές έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας.
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2.

Στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τηρείται µητρώο επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, στο οποίο εγγράφονται όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση, που συνοδεύεται οπό τα
αναγκαία δικαιολογητικά. Η εγγραφή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού µετά από γνώµη του
Συνδέσµου Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς ή άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης
των επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στα οποία είναι µέλος η ενδιαφερόµενη
επιχείρηση. Η εγγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού.

3.

Έρευνες σχετικές µε την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς θεωρούνται κυρίως
οι έρευνες τηλεθέασης, ακροαµατικότητας, κατανοµής και συγκέντρωσης της διαφηµιστικής
δαπάνης στα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, επιρροής της ραδιοτηλεοπτικής διαφήµισης,
προτιµήσεων του κοινού.

4.

Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο µητρώο της παραγράφου 2 πρέπει να αποδέχονται εγγράφως
την τήρηση των επιστηµονικών µεθόδων έρευνας της αγοράς του International Code of Marketing
and Social Research Practice (του 1977 όπως ισχύει), της European Society of Opinion and Marketing
(ICC/ESOMAR), καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, εφόσον αυτά
τους ζητηθεί. Τους ελέγχους διενεργεί ο Σύλλογος Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς
ή άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση της οποίας η επιχείρηση είναι µέλος, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

5.

Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν παρακωλύει την ανάπτυξη συστηµάτων έρευνας
της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς από το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων στο πλαίσιο των σκοπών
του. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, καθορίζονται τα σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση της δραστηριότητας αυτής του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που µπορεί να
είναι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών ή άλλες συναφείς
επιχειρήσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου ή ιδιώτες, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

6.

Ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα
ερευνών µπορούν να αναλαµβάνουν έρευνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Έρευνες που διεξάγονται από τους παραπάνω φορείς λαµβάνονται υπόψη από το Ειδικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης και τα άλλα αρµόδια κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
"7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, µπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και οι τυχόν
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου".
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Αρθρο 12
Ηµ/νία: 02.07.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης - διαφηµιστών διαφηµιζοµένων.
Σχόλια: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 33 Ν.
2429/1996 (ΦΕΚ Α 155). Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 25 Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ
Α 179), οι διατάξεις των παρ. 10 και 12 του παρόντος άρθρου, που προβλέπουν
κυρώσεις, διατηρούνται σε ισχύ. Τα εδάφια ε και στ της παρ. 14 τίθενται όπως
αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 5 άρθρου 19 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α 233). Το
εδάφιο δ της παρ. 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 19 Ν.
2644/1998. Σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 2 Ν. 2644/1998, ως προς την
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 15 του παρόντος άρθρου, η ιδιότητα της
κατόχου άδειας του Ν. 2644/1998, των µετόχων της ή των µετόχων αυτών,
καθώς και η ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου, του διευθυντικού
στελέχους ή του υπαλλήλου των παραπάνω προσώπων εξοµοιούνται πλήρως
µε τις ιδιότητες της κατόχου άδειας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού
ελεύθερης λήψης, των µετόχων της ή και των µετόχων αυτών. Σύµφωνα µε την
περίπτ. α της παρ. 6 άρθρου 27 Ν. 2843/2000 (Α' 219), οι εξαιρέσεις που
προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται και στον ΟΠΑΠ. Το εδάφιο δ της παρ. 15 του παρόντος άρθρου
καταργήθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178) και
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του αρθρου27 του ιδίου νόµου.
Κείµενο Αρθρου
"1. Απαγορεύεται η καταχώριση ή η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων ή η ανάληψη χορηγίας
εκποµπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού η τηλεοπτικού χρόνου για τη µετάδοση
διαφηµιστικών µηνυµάτων, χωρίς την έκδοση τιµολογίου, που εκδίδεται κατά τον Κώδικα βιβλίων
και Στοιχείων και επί του οποίου αναγράφεται και το ποσό του αγγελιοσήµου που αναλογεί.
2.
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Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός και κάθε εφηµερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέµπει
ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε µέρος της ελληνικής επικράτειας, εφόσον κατά τις ισχύουσες ως
σήµερα διατάξεις έχει την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου και αγγελιοσήµου, οφείλει να
υποβάλει στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) τον τιµοκατάλογο διαφηµίσεων και
χορηγιών, που εφαρµόζει. Στον τιµοκατάλογο αυτόν περιλαµβάνονται και όλες οι εκπτώσεις, οι
προµήθειες και οι προσφορές, καθώς και ο αποδέκτης τους, είτε αυτός είναι ο διαφηµιζόµενος
είτε ο διαφηµιστής που µεσολαβεί. Σε περίπτωση που τέτοιος τιµοκατάλογος δεν υποβληθεί, ισχύουν
για τον υπολογισµό του ειδικού φόρου επί των διαφηµίσεων και του αγγελιοσήµου, ως προς τους
ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς, ο τιµοκατάλογος της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. επαυξηµένος κατά
εκατό τοις εκατό (100%) και ως προς τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης οι υψηλότερες τιµές του
τιµοκαταλόγου, που έχουν υποβληθεί από άλλα µέσα ενηµέρωσης της ίδιας κατηγορίας και έκτασης
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κυκλοφορίας. Ο τιµοκατάλογος, που κατατίθεται στη ∆.Ο.Υ. και αποστέλλεται υποχρεωτικώς από
τα µέσα ενηµέρωσης στο "Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης"
(Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στον οποίο η ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να
χορηγεί αντίγραφο ή απόσπασµα µε δαπάνες του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν.1599/1986.
3.

Κάθε τιµολόγιο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη µετάδοση συγκεκριµένου αριθµού διαφηµιστικών
µηνυµάτων, συγκεκριµένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριµένο διαφηµιζόµενο,
σε συγκεκριµένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού η τηλεοπτικού προγράµµατος και για
συγκεκριµένη χρονική περίοδο και σ' αυτό αναγράφονται η τιµή και οι τυχόν εκπτώσεις κατά τον
τιµοκατάλογο. Εφόσον το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµα του διαφηµιστή που µεσολαβεί, αντίγραφο
του µε τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφηµιζόµενο µέχρι το τέλος
του επόµενου από την έκδοση του µήνα.

4.

Στα πιστωτικά τιµολόγια, που εκδίδονται από τα έντυπα ή τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης,
πρέπει να αναγράφονται και οι αριθµοί των σχετικών τιµολογίων. Το τελευταίο εδάφιο της
προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.

5.

Το ποσά που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή προσαρµογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά
νόµο) του διαφηµιστικού µηνύµατος από τον ίδιο το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό, δεν µπορεί
να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και το είκοσι τοις εκατό (20%), αντίστοιχα, της
διαφηµιστικής δαπάνης για το συγκεκριµένο αγαθά η υπηρεσία και µόνο για το πρώτο σχετικό
τιµολόγιο που εκδίδεται. Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι µη κερδοσκοπικός
οργανισµός, η χορηγία θεωρείται διαφήµιση, χρονικής διάρκειας ίσης µε την εµφάνιση της επωνυµίας
ή του διακριτικού τίτλου ή του σήµατος των προϊόντων του χορηγού. ∆ιαφήµιση επίσης θεωρείται
και οποιαδήποτε δηµοσίευση που περιέχει διαφηµιστικό µήνυµα και καταχωρείται στο σώµα του
εντύπου, σε ένθετο, αφιέρωµα κ.λπ. η διανέµεται µαζί µε αυτό, είτε γίνεται επί πληρωµή είτε δωρεάν,
µε εξαίρεση την περίπτωση που διαφηµιζόµενος είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, οπότε δεν
οφείλεται αγγελιόσηµο. Του ειδικού φόρου επί των διαφηµίσεων και του αγγελιοσήµου απαλλάσσονται
επίσης και µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου προβαλλόµενα σύµφωνα µε τη διάταξη του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.

6.

Ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο ήταν η διαφήµιση µεταδίδεται από την τηλεόραση, και το
αγγελιόσηµο όταν η διαφήµιση µεταδίδεται από το ραδιόφωνο, υπολογίζονται µε βάση την ονοµαστική
τιµή κατά τον τιµοκατάλογο χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προµήθειες.
Οταν µεσολαβεί διαφηµιστής και το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµά του, η ονοµαστική αυτή τιµή
µειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), ασχέτως της πραγµατικής έκπτωσης που τυχόν χορηγείται.
Οταν η διαφήµιση δηµοσιεύεται σε έντυπο µέσο ενηµέρωσης. το αγγελιόσηµο υπολογίζεται µε
βάση την τιµή που αναγράφεται στο τιµολόγιο. Οταν συνάπτονται ανταλλακτικές συµβάσεις µεταξύ
των πάσης φύσεως µέσων ενηµέρωσης για την αµοιβαία διαφηµιστική προβολή τους, οι παραπάνω
επιβαρύνσεις υπολογίζονται επίσης µε βάση την τιµή του τιµολογίου.

7.

Κάθε ηµερολογιακό δίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το δίµηνο, κατατίθενται
µε τη συµπλήρωση ειδικών εντύπων από το διαφηµιζόµενο ή, εφόσον µεσολαβεί διαφηµιστής, από
τον διαφηµιστή κατ' εντολή του διαφηµιζοµένου, ο µεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
σε τράπεζες συµβεβληµένες µε αυτό, το δε αγγελιόσηµο στο όνοµα του µέσου ενηµέρωσης, στο
οποίο έγινε η διαφηµιστική προβολή, σε τράπεζες συµβεβληµένες µε τα κατά νόµο αρµόδια για την
είσπραξη του αγγελιοσήµου ασφαλιστικά ταµεία και σε σχετικούς λογαριασµούς τους. Τα δε σχετικά
παραστατικά επισυνάπτονται στο τιµολόγιο, ο αριθµός του οποίου αναγράφεται σε αυτά. Τα ποσά
του αγγελιοσήµου που κατατίθενται στους ανωτέρω λογαριασµούς των ασφαλιστικών ταµείων είναι
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ακατάσχετα και αναπαλλοτρίωτα για οποιαδήποτε αιτία. Οποιαδήποτε δαπάνη σχετική µε την
είσπραξη, τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την κατανοµή του αγγελιοσήµου, αφαιρείται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
στο τέλος κάθε διµήνου από τις αντίστοιχες εισπράξεις αγγελιοσήµου και το υπόλοιπο κατανέµεται
στους δικαιούχους. Η κατανοµή του αγγελιοσήµου γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
εντός του επόµενου µήνα κάθε διµήνου, αρχής γενοµένης από το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
κάθε χρόνου.
8.

Το αγγελιόσηµο που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του α.ν. 248/1967 για καταχωρίσεις στις
ηµερήσιες εφηµερίδες κάθε επί πληρωµή δηµοσιεύµατος που δεν αποτελεί διαφήµιση, εισπράττεται
και αποδίδεται από την επιχείρηση που εκδίδει την εφηµερίδα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 12 του α.ν. 248/1967, όπως αυτό ισχύει µετά την τροποποίηση του µε τα άρθρα 5 και 6 του
ν.δ/τος 1344/1973, και κατατίθεται στους λογαριασµούς του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. µε τους τίτλους "Λογαριασµός
Αγγελιοσήµου Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και "Λογαριασµός Αγγελιοσήµου Ηµερήσιων
Εφηµερίδων θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το αγγελιόσηµο που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του α.ν.
248/1967, για καταχωρίσεις σε µη ηµερήσιες εφηµερίδες και περιοδικά κάθε επί πληρωµή
δηµοσιεύµατος που δεν αποτελεί διαφήµιση, εισπράττεται και αποδίδεται από την επιχείρηση που
εκδίδει το έντυπο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διάταξη αυτή.

9.

Εάν ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο δεν υπολογίστηκαν και δεν αποδόθηκαν όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η διαφορά που προκύπτει, µε τις ανάλογες προσαυξήσεις κατά
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καταλογίζεται σε βάρος του υποχρέου για την καταβολή τους.
Σε περίπτωση µη απόδοσης ή εκπρόθεσµης απόδοσης του αγγελιοσήµου, επιβάλλονται σε βάρος
των κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού υποχρέων τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1469/1984, όπως αναπροσαρµόστηκαν
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 1902/1990 και ισχύουν. Η µη εµπρόθεσµη
και προσήκουσα καταβολή του αγγελιοσήµου των ραδιοτηλεοπτικών µέσων και περιοδικού τύπου,
εκτός των άλλων νόµιµων κυρώσεων, παρέχει στο αρµόδιο για την είσπραξή του ασφαλιστικό ταµείο
και το δικαίωµα να προβαίνει στη βεβαίωσή του, η οποία αποτελεί τίτλο εκτελεστό και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..

10. Η µη εµπρόθεσµη και προσήκουσα καταβολή του ειδικού φόρου ή του αγγελιοσήµου αποτελεί για
τους κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού υποχρέους για την καταβολή τους, προκειµένου
δε περί εταιρειών για το νόµιµο εκπρόσωπό τους, ποινικό αδίκηµα. το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως
και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή ίση µε το µισό
(1/2), τουλάχιστον, του ποσού του αγγελιοσήµου που δεν καταβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις του α.ν. 86/1967, όπως ισχύουν.
11. Τα µέσα ενηµέρωσης υποχρεούνται, σε περίπτωση προσεπίκλησής τους από το αρµόδιο για την
είσπραξη του αγγελιοσήµου ασφαλιστικό ταµείο, να παρεµβαίνουν προσθέτως υπέρ αυτού. Αν δεν
παρέµβουν εµπροθέσµως και δεν παραστούν νοµίµως και προσηκόντως προς υποστήριξη της
παρέµβασης τους, ευθύνονται έναντι του παραπάνω ασφαλιστικού ταµείου ως πρωτοφειλέτες.
12. Τα αναφερόµενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού µέσα ενηµέρωσης υποχρεούνται
να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ηµερολόγιο διαφηµίσεων θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., στο
οποίο να εµφανίζονται ανά ηµέρα ή ανά έκδοση οι διαφηµίσεις που πραγµατοποιούνται. Στο
ηµερολόγιο αυτό θα αναγράφονται ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος, το προϊόν ή η υπηρεσία που
διαφηµίζεται, η αξία µε βάση τον τιµοκατάλογο και το τιµολόγιο, τα στοιχεία του παραστατικού που
εκδόθηκε για την καταβολή του φόρου και του αγγελιοσήµου και το ποσό αυτών, καθώς και τα
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στοιχεία κάθε άλλης ειδικής επιβάρυνσης. Επίσης, θα αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή
χρόνος κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαφήµιση. Στο ίδιο ηµερολόγιο θα αναγράφονται και
οι κατά την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού καταχωρίσεις, µε εξαίρεση τις µικρές αγγελίες και τα
κοινωνικά, για τα οποία τα έντυπα µέσα θα υποβάλλουν δηλώσεις στον Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. ή στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.,
κατά περίπτωση. Το µέσο ενηµέρωσης υποβάλλει µέσα στον επόµενο µήνα από το τέλος κάθε
διµήνου στην αρµόδια για το σκοπό αυτόν ∆.Ο.Υ. το ένα αντίτυπο του ηµερολογίου που τήρησε για
όλο το προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο, το δε δεύτερο στο νοµιµοποιούµενο για τον έλεγχο του
αγγελιοσήµου Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. Επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται περισσότερα από ένα µέσα
ενηµέρωσης, υποχρεούνται στην τήρηση του παραπάνω ηµερολογίου ξεχωριστά για καθένα από
τα µέσα αυτά. Η µη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, που αναφέρονται στον τρόπο και
το χρόνο έκδοσης και στο περιεχόµενο των τιµολογίων, καθώς και στη σύνταξη και υποβολή στη
∆.Ο.Υ. και το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. των προβλεπόµενων καταστάσεων, δηλώσεων και ηµερολογίων, συνιστά
παράβαση του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, οπότε και εφαρµόζονται οι φορολογικές διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από το διαφηµιστή ή το διαφηµιζόµενο
εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο επί των διαφηµίσεων και οι τυχόν
άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από τις άλλες
συνέπειες, οι σχετικές διαφηµιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του
διαφηµιστή και του διαφηµιζοµένου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση µεσολαβεί διαφηµιστής.
13. Το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. δικαιούται να προβαίνει στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε στοιχείου, σχετικού µε τις
πραγµατοποιούµενες διαφηµίσεις και καταχωρίσεις, τον υπολογισµό και την καταβολή του
αγγελιοσήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν.δ/τος 1344/1973, 4 του ν. 712/19Τ7
και 14 του ν. 1989/1991.
14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθµούς επιφέρει εκτός των άλλων και τις προβλεπόµενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόµου
διοικητικές κυρώσεις. Τα αναφερόµενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού µέσα
ενηµέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους επιβράβευση στους
διαφηµιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου τις διαφηµιστικής δαπάνης που πραγµατοποίησαν
σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόµµα εννέα τοις εκατό
(9,9%). Ολα τα παραστατικά, τα σχετικά µε τον υπολογισµό και την καταβολή της επιβράβευσης
αυτής, κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον
έχει έννοµο συµφέρον. "∆ιαφηµιστής για την εφαρµογή του άρθρου αυτού θεωρείται µόνο η
επιχείρηση που παρέχει διαφηµιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται
µε τα έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης ως συνέπεια αυτών των διαφηµιστικών
υπηρεσιών, κατόπιν εγγραφής επ' αυτού εντολής των διαφηµιζόµενων πελατών της. ∆εν δικαιούνται
επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν µεταξύ διαφηµιστών και µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και οι επιχειρήσεις που απλώς συµβάλλονται µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης χωρίς να παρέχουν
εν τοις πράγµασι τις πιο πάνω διαφηµιστικές υπηρεσίες. Μόνη η απλή αγορά χώρου και χρόνου
(εντολή µετάδοσης ή δηµοσίευσης), έστω και κατόπιν εγγραφής εντολής του διαφηµιζόµενου
πελάτη, δεν συνιστά διαφηµιστική υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου". Αν η
επιβράβευση αυτή παρέχεται µε τη µορφή ίσης αξίας διαφηµιστικού χρόνου ή χώρου, αυτός
διατίθεται περαιτέρω µε όλες τις προβλεπόµενες επιβαρύνσεις (ειδικός φόρος, αγγελιόσηµο) κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
15. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισµού ισχύουν και ως προς την εµπορική πρακτική
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, των διαφηµιστών και των διαφηµιζοµένων, ως προς
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τις µεταξύ τους σχέσεις. Οι διαφηµιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες,
έχουν υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές. Εφόσον οι µετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυµη
εταιρεία, οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι
φυσικού προσώπου. "Από την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι εταιρείες
που είναι εισηγµένες σε ηµεδαπό ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών, καθώς και οι οργανισµοί
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου." "Ειδικά
για την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3021/2002, και την εγγραφή στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών του
∆ηµοσίου του άρθρου 3 του π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ 196 Α'), η εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου
ισχύει µόνο για τις ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες προσκοµίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής
ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυµα." Ως προς την εφαρµογή της παραγράφου 11 του άρθρου
1 του νόµου αυτού, οι διαφηµιστικές εταιρείες εξοµοιούνται µε τις επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν
έργα ή προµήθειες του ∆ηµοσίου η του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Με προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, µπορούν να
καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίε λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης καθορίζονται τα σχετικά µε
τους τρόπους µέτρησης των διαφηµιστικών µηνυµάτων που καταχωρούνται ή µεταδίδονται
πραγµατικά.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης είναι δυνατόν να καθορίζονται λεπτοµέρειες που είναι τυχόν
αναγκαίες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου".

Αρθρο 13
Ηµ/νία: 14.03.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Ρύθµιση θεµάτων τύπου.
Σχόλια: Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 15 του
παρόντος άρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2β του άρθρου 15 του
Νόµου 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38), ισχύει δε από 14.3.1997.
Κείµενο Αρθρου
1.
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και περιοδικά. Σηµείο πώλησης τύπου θεωρείται το περίπτερο ή το µικροκατάστηµα, το οποίο πωλεί
εφηµερίδες και περιοδικά, καθώς και ο ίδιος ο εφηµεριδοπώλης, όταν δεν περιορίζεται στον
εφοδιασµό των σηµείων πώλησης της περιοχής του, αλλά πωλεί εφηµερίδες και περιοδικά και
απευθείας στο κοινό. Στο δελτίο κυκλοφορίας θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, κατά τρόπο
κατάλληλο για επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε έντυπο που υποχρεούνται να
προετοιµάζουν και να διανέµουν στους εφηµεριδοπώλες τα Πρακτορεία ∆ιανοµής Τύπου:
α. Το ονοµατεπώνυµο της ατοµικής επιχείρησης, η επωνυµία ή και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας
που εκµεταλλεύεται το σηµείο πώλησης και η ακριβής διεύθυνσή του.
β. Ο αριθµός της άδειας πώλησης εφηµερίδων και περιοδικών του σηµείου πώλησης.
γ. Για κάθε έντυπο χωριστά:
αα) ο αριθµός των αντιτύπων που παραδίδονται στο σηµείο πώλησης προς διάθεση,
ββ) ο αριθµός των αντιτύπων που επιστρέφονται,
γγ) ο αριθµός των αντιτύπων που πουλήθηκαν.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται αµέσως ως προς τις εφηµερίδες, ενώ ως προς τα
περιοδικά εφαρµόζονται ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.,
µε την οποία ρυθµίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.
µπορούν να καθορίζονται και πρόσθετα στοιχεία ή άλλα χαρακτηριστικά του παραπάνω δελτίου, εφόσον
τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες µηχανοργάνωσης.
2.

Σε περίπτωση άρνησης του υπεύθυνου κάποιου σηµείου πώλησης να συµπληρώσει και να επιστρέψει
το δελτίο αυτό ή σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων, αφαιρείται η άδεια πώλησης και
απαγορεύεται του λοιπού η διάθεση εφηµερίδων ή περιοδικών από τον παραβάτη. Σε περίπτωση
άρνησης του εφηµεριδοπώλη να διακινήσει ης εφηµερίδες και τα περιοδικά µε τον παραπάνω τρόπο
ή σε περίπτωση εφοδιασµού µε εφηµερίδες και περιοδικά περιπτέρων ή µικροκαταστηµάτων που
δεν έχουν άδεια πώλησης εφηµερίδων και, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την Επιτροπή του άρθρου
3 του ν.δ/τος 2943/1954, ο εφηµεριδοπώλης στερείται του δικαιώµατος να εφοδιάζει τα σηµεία
πώλησης της περιοχής του µε τύπο, υποκαθιστάµενος από τα Πρακτορεία ∆ιανοµής Τύπου, τα οποία
µπορούν να ενεργούν απευθείας για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής
η στέρηση καθίσταται οριστική.

3.

Οι ιδιοκτήτες των ηµερήσιων επαρχιακών εφηµερίδων, που είναι τακτικά µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων, οφείλουν να προσαρµόσουν τις εφηµερίδες τους προς τις
προδιαγραφές του εδαφίου ε' του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1261/1972 (ΦΕΚ 197 Α'), όπως αυτό ισχύει,
µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 1995. Μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο της προθεσµίας αυτής, οι
εφηµερίδες που δεν προσαρµόστηκαν παύουν να υπάγονται στο νοµικό καθεστώς που προϋποθέτει
τη συνδροµή των όρων του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως αυτό ισχύει.

4.

Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 εδάφιο δ' και 2 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηµοσιεύσεις γίνονται για καθένα από τα κρατικά νοµικά πρόσωπα,
τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων, σε τουλάχιστον µία ηµερήσια επαρχιακή εφηµερίδα
κάθε νοµού και σε δύο επαρχιακές µη ηµερήσιες εφηµερίδες κάθε περιφέρειας. Καθένας από τους
φορείς, που έχουν υποχρέωση να προβούν στις δηµοσιεύσεις αυτές, ζητά από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. να του προσδιορίσει τις συγκεκριµένες εφηµερίδες κάθε νοµού
και κάθε περιφέρειας αντίστοιχα, στις οποίες θα γίνουν οι δηµοσιεύσεις. Ο προσδιορισµός αυτός
γίνεται µε κριτήριο την ίση κατανοµή των δηµοσιεύσεων στις ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες

235

ΠΛHPOΦOPHΣH & ∆HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006:

Συλλογή Kοινοτικής και Eθνικής Nοµοθεσίας

που εµπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως αυτό ισχύει και στις µη
ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες που εµπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του ν. 4286/1963,
όπως αυτό ισχύει και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
5.

Οι ηµερήσιες ή µη επαρχιακές εφηµερίδες στις οποίες γίνονται οι δηµοσιεύσεις, που προβλέπονται
στα άρθρα 26 παρ. 2 και 43 β' παρ. 4 και 5 του κωδ. ν. 2190/1920, πρέπει να συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Από το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 43 β' του κωδ. ν. 2190/1920 διαγράφονται οι λέξεις "ή
δεκαπενθήµερη". Ως προς τις ηµερήσιες πολιτικές ή οικονοµικές εφηµερίδες που εκδίδονται στη
Θεσσαλονίκη ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τις ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες των
Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή η προϋπόθεση της ευρείας κυκλοφορίας νοείται ως ευρεία κυκλοφορία
στην περιοχή Μακεδονίας - Θράκης.

6.

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1446/1984 (ΦΕΚ 80 Α') προστίθεται η ακόλουθη
φράση: "Με προεδρικό διάταγµα. που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού τύπου και Μ.Μ.Ε.,
µπορεί να προβλεφθεί η σύσταση κοινού λογαριασµού και για τις υποχρεωτικές από το νόµο
δηµοσιεύσεις, που γίνονται σε µη ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες και για τη διανοµή του ποσού
που συγκεντρώνεται κατ' ισοµοιρίαν στις εφηµερίδες αυτής της κατηγορίας στις οποίες µπορούν
κατά το νόµο να γίνουν τέτοιες δηµοσιεύσεις."

7.

Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 4041/1960 (ΦΕΚ 36 Α') αντίτυπα κάθε εφηµερίδας και
περιοδικού, που αποστέλλονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., περιορίζονται
σε ένα (1). Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4041/1960 αντικαθίσταται ως εξής: "Η παραβίαση
της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια µόνο τη µη χορήγηση βεβαιώσεων για τα στοιχεία που τηρεί
το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. (χρόνος κυκλοφορίας, ανελλιπής έκδοση, αριθµός φύλλων κ.λ.π.)
ως προς το αντίστοιχο έντυπο".

8.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 3619/1956, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4041/1960, όπως ισχύει, υπάγονται και οι ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες στις οποίες µπορούν
να γίνουν οι δηµοσιεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

9.

Στην περίπτωση δ' του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
"Το Σάββατο θεωρείται ως προς την εφαρµογή της διάταξης αυτής µη εργάσιµη ηµέρα, ενώ
επιτρέπεται διακοπή της έκδοσης κατά δεκαπέντε (15) το πολύ ηµέρες κάθε χρόνο και κατά τη
διάρκεια των θερινών µηνών".

10. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή εταίρος προσωπικής εταιρίας ή
συνεταιρισµού ή µέτοχος κεφαλαιουχικής εταιρείας που εκδίδει ή ελέγχει µε οποιονδήποτε τρόπο
ή µέτοχος σε άλλη εταιρεία που εκδίδει ή ελέγχει µε οποιονδήποτε τρόπο:
α) έως δύο ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη
Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν µέσω Πρακτορείου ∆ιανοµής Τύπου, από τις οποίες µια µόνο
πρωϊνή και µια µόνο απογευµατινή,
β) έως µια ηµερήσια οικονοµική και έως µια ηµερήσια αθλητική εφηµερίδα που εκδίδεται στην
Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί µέσω Πρακτορείου ∆ιανοµής Τύπου ή
διανέµεται σε συνδροµητές µε δικά της µέσα ή ταχυδροµικά,
γ) έως δύο ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες (ν.δ. 1263/1972, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς
νοµούς,
δ) έως δύο µη ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες (ν. 4286/1963, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς
νοµούς, ε) µια µόνο κυριακάτικη έκδοση είτε των ηµερήσιων πολιτικών εφηµερίδων της
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περίπτωσης α' µε τον αυτό ή συναφή τίτλο είτε αυτοτελή. Ως αυτοτελής νοείται η εβδοµαδιαία
πολιτική ή οικονοµική ή αθλητική εφηµερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή ή το Σάββατο και
διανέµεται µέσω Πρακτορείου ∆ιανοµής Τύπου.
11. Ο περιορισµός της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για το ή τη σύζυγο σε κάθε περίπτωση
και τους συγγενείς σε ευθεία γραµµή απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι τέταρτου βαθµού κάθε
φυσικού προσώπου που εµπίπτει σ αυτούς, εφόσον αυτοί δεν έχουν και δεν αποδεικνύουν την
ύπαρξη επιχειρηµατικής και οικονοµικής αυτοτέλειας.
12. Όσοι εµπίπτουν στους περιορισµούς των δύο προηγούµενων παραγράφων και τους υπερβαίνουν
κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση στον αρµόδιο
για τον έλεγχο των δηλώσεων του ν. 1736/1987 (ΦΕΚ 200 Α') Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την
οικεία Ένωση Ιδιοκτητών Εφηµερίδων και την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.
και να συµµορφωθούν µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, µεταβιβάζοντας τις επιπλέον
επιχειρήσεις ή µερίδια ή µετοχές. Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η
µεταβίβαση αυτή, καθώς και δήλωση για τα οικονοµικά µέσα που διατέθησαν από τους αγοραστές
των αντίστοιχων επιχειρήσεων, µεριδίων ή µετοχών κατατίθενται όπου και η δήλωση υπέρβασης
των περιορισµών. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόµου αυτού ισχύει και ως προς τις εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
13. Η τήρηση των περιορισµών του άρθρου αυτού ελέγχεται κατά το άρθρο 24 του ν. 1746/1988, όπως
ισχύει και το άρθρο 40 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει. Αντικείµενο των δηλώσεων και
των ελέγχων που προβλέπονται στις δηλώσεις αυτές, είναι και η τήρηση των περιορισµών των
παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού. Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988,
όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει και κατά την έναρξη της κυκλοφορίας
εφηµερίδας ή περιοδικού. Αν οι παραπάνω κοινοποιήσεις δεν έχουν γίνει για εφηµερίδες ή περιοδικά
που κυκλοφορούν ήδη, γίνονται υποχρεωτικά µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη της
ισχύος του νόµου αυτού. Τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 5 του
άρθρου 40 του ν. 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3α του άρθρου 27 του ν.
1868/1989 και ισχύει, εµπίπτουν και στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 6 έως 11 του ν. 1738/1987,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου, που προστέθηκε µε την παράγραφο
5 του άρθρου µόνου του ν. 2243/1994 (ΦΕΚ 162 Α') στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5
του άρθρου 40 του ν. 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.
1868/1989, καταργείται και αντί γι' αυτήν τίθεται το εξής: "Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 6 έως 11 του ν. 1738/1987, όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών για το έτος 1995 υποβάλλονται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".
14. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθµίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου αυτού.
15. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1991, όπως ισχύει, εµπίπτουν:
α. Χωρίς άλλη διατύπωση:
αα) οι ηµερήσιες πολιτικές, οικονοµικές και αθλητικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα,
τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν και µέσω Πρακτορειών ∆ιανοµής Τύπου,
ββ) οι εβδοµαδιαίες πολιτικές, οικονοµικές και αθλητικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην
Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν και µέσω Πρακτορειών ∆ιανοµής
Τύπου,
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γγ) οι ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες (ν.δ. 1263/1972, όπως ισχύει),
δδ) οι µη ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες (ν. 4286/1963 (ΦΕΚ 41 Α'), όπως ισχύει.
β. Μετά από υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον
προσδιορισµό της φυσιογνωµίας κάθε εντύπου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.: άλλες
εφηµερίδες και περιοδικά πολιτικού και οικονοµικού περιεχοµένου, οι ιδιοκτήτες των οποίων
µπορούν να γίνουν µέλη της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και οι
συντάκτες τους µέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου. Για τα έντυπα αυτής της
κατηγορίας εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., που
υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους στα ΕΛ.ΤΑ..
γ. Μετά από υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον
προσδιορισµό της φυσιογνωµίας κάθε εντύπου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.: περιοδικά ή
άλλα έντυπα επιστηµονικού, καλλιτεχνικού, επαγγελµατικού ή θρησκευτικού ή άλλου συναφούς
περιεχοµένου. Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε χρόνο κατάσταση του
Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται στα ΕΛ.ΤΑ.. Στην κατάσταση αυτή και µε βάση
τον αριθµό των αιτήσεων και τα διαθέσιµα κονδύλια του προϋπολογισµού του Υπουργείου Τύπου
και Μ. Μ. Ε. καθορίζονται τα έντυπα που δικαιούνται µειωµένου τιµολογίου, καθώς και ο αριθµός
των αντιτύπων κάθε έκδοσης (φύλλων) που µπορούν να διακινούνται ταχυδροµικά µε το µειωµένο
αυτό τιµολόγιο. Τέτοιος περιορισµός, ως προς τον αριθµό των διακινούµενων εντύπων, µπορεί
να θεσπισθεί, µε απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και για τα έντυπα των περιπτώσεων
α' και β' της παραγράφου αυτής. "Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Μεταφορών
και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου, καθώς και οι σχετικές µε τα
τηλεφωνικά τέλη αντίστοιχες ρυθµίσεις, κατ' ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου
68 του ν. 2065/1992, όπως αυτή ισχύει".
16. Στη ρύθµιση του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1346/1973 (ΦΕΚ 36 Α'),
όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των ηµερήσιων εφηµερίδων Θεσσαλονίκης. Οι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας που αφορούν το προσωπικό (εκτός των συντακτών και τεχνικών τύπου) των
ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών επεκτείνονται αυτοµάτως και στο αντίστοιχο προσωπικό των
ηµερήσιων εφηµερίδων Θεσσαλονίκης.
17. Στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 1959/1991 "Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις"
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Επιτρέπεται η χορήγηση µιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους µέχρι 3.000 χιλιογράµµων στους κατά την παρ. 2 του
άρθρου 54 του α.ν. 1093/1938 εφηµεριδοπώλες για τη διακίνηση αποκλειστικά και µόνο του ηµερήσιου
και περιοδικού τύπου, αφού καταβληθεί η από το άρθρο 2 προβλεπόµενη υπέρ του ∆ηµοσίου εφάπαξ
εισφορά".
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Αρθρο 14
Ηµ/νία: 17.02.1998
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Θέµατα του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., των εποπτευόµενων νοµικών
προσώπων και του Ε.Σ.Ρ.
Σχόλια: Η παρ. 1γ δεν εφαρµόζεται στην παρ. 4 άρθρου 39 Ν. 2168/1993 - Τα εδάφια αα
και ββ της παρ. 1, όπως είχαν αντικατασταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2433/1996 (ΦΕΚ Α' 180), αντικαταστάθηκαν και πάλι µε την παρ. 7 άρθρου 30
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31). - H παρ. 20 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε µε
την παρ. 18 του άρθρου 1 ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17).
Κείµενο Αρθρου
1.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α'), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1904/1990 (ΦΕΚ 143 Α') και τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 13 του ν.1948/1991 (ΦΕΚ 83 Α') και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια µε την παράγραφο
6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: Τα έσοδα από τα αριθµολαχεία
ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων των πρακτόρων, διατίθενται:
αα)ΛΟΤΤΟ από 1.1.1998: - Ποσοστό σαράντα τρία τοις εκατό (43%) του συνόλου ως κέρδος των
συµµετεχόντων στο αριθµολαχείο. - Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) παρακρατείται από τον
Ο.Π.Α.Π. για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και
λοιπών εξόδων του διαχειριστή, ως και για µελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισµού. - Ποσοστό
δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισµού για την ενίσχυση του προγράµµατος
πολιτιστικής ανάπτυξης. - Ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
- Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για την
προβολή των εθνικών θεµάτων. - Ποσοστό δεκαεννέα τοις εκατό (19%) µε επιµέλεια του Ο.Π.Α.Π.
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
ββ)ΠΡΟΤΟ από 1.1.1998: - Ποσοστό πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) ως κέρδος των συµµετεχόντων
στο αριθµολαχείο. - Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) παρακρατείται από τον Ο.Π.Α.Π. για την κάλυψη
των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του
διαχειριστή, ως και για µελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισµού. - Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό
(12%) στο Υπουργείο Πολιτισµού για την ενίσχυση του προγράµµατος πολιτιστικής ανάπτυξης.
- Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. - Ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για την προβολή των εθνικών
θεµάτων. - Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) µε επιµέλεια του Ο.Π.Α.Π. στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Παρέχεται στον Ο.ΠΑ.Π. το δικαίωµα της διενέργειας πρόσθετων διαγωνισµών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ,
πέραν των τακτικών, τα έσοδα των οποίων διατίθενται όπως εκείνα από τους τακτικούς
διαγωνισµούς πλην των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου που περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία
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Αθλητισµού µέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατοµµυρίων (4.000.000.000) δραχµών ετησίως.
Ειδικώς για τους έντεκα (11) τελευταίους πρόσθετους διαγωνισµούς η κατανοµή των ποσοστών
ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού. Παρέχεται το δικαίωµα
να προκαταβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, από
τα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί των εσόδων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ ποσό σαράντα τοις
εκατό (40%) της κατ' έτος εγγεγραµµένης στον Κρατικό Προϋπολογισµό πρόβλεψης εσόδων
του ∆ηµοσίου από ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ και µέχρι έξι δισεκατοµµύρια (6.000.000.000) δραχµές
για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ταµειακών αναγκών της. Μετά τη συµπλήρωση του ποσού
αυτού στο Ελληνικό ∆ηµόσιο αποδίδονται πέραν των δικαιωµάτων του και τα δικαιώµατα της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µέχρι και τη συµπλήρωση του παραπάνω ποσού."
β. Τα έσοδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατατίθενται, µετά από κάθε κλήρωση, στη ∆.Ο.Υ. Γενικών
Εσόδων ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισµού και στον οικείο κωδικό εσόδου. γ. Κάθε άλλη
διάταξη που αντίκειται στο περιεχόµενο αυτής της παραγράφου καταργείται.
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2.

Τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, µετά από έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., µπορούν να
δέχονται, δια του προϊσταµένου τους, χορηγίες ή δωρεές ύψους µέχρι δέκα χιλιάδων (10.000)
δολαρίων Η.Π.Α. για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους ως προς την ενηµέρωση της κοινής
γνώµης της περιοχής τους (όπως οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, εκθέσεις βιβλίων
και φυλλαδίων, υποχρεώσεις ή µηνύµατα στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης).

3.

Στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. µπορεί να προσλαµβάνεται για
την κάλυψη των αναγκών τους επιτόπιο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, το οποίο αποζηµιώνεται κατά την ελληνική νοµοθεσία ή να συνάπτονται συµβάσεις µίσθωσης
µεταφραστικού ή δηµοσιογραφικού ή άλλου συναφούς έργου, εάν αυτό επιτρέπεται από τη νοµοθεσία
του τόπου απασχόλησης και τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις ή µε ανάλογο νοµικό καθεστώς σύµφωνο
µε τη νοµοθεσία του τόπου απασχόλησης. Αυτού του είδους οι συµβάσεις συνάπτονται από τον
προϊστάµενο του αντίστοιχου γραφείου Τύπου µε έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Για το
σκοπό αυτόν συνιστώνται σε κάθε Γραφείο Τύπου Εξωτερικού έως τρεις (3) θέσεις επιτόπιου
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανάλογου νοµικού καθεστώτος. Το προσωπικό
αυτό δεν µετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία. Το ύψος των αποδοχών του
προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Εφόσον αυτές οι συµβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο, ως
προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζοµένων ισχύει το ∆ίκαιο αυτό. Εφόσον οι
συµβάσεις αυτές συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο αυτό ισχύει ως
προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζοµένων αυτών. Επιδόµατα αλλοδαπής,
οικοσκευής και άλλα συναφή δεν καταβάλλονται σε καµία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της
κατηγορίας. Απαραίτητο προσόν για τη σύναψη παρόµοιων συµβάσεων εργασίας ή έργου είναι η
άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελµατικής
εµπειρίας ανάλογης µε τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείµενο της σύµβασης.

4.

Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 συµβάσεις ειδικών επιστηµόνων
και δηµοσιογράφων µπορούν να είναι ή να καθίστανται και αορίστου χρόνου, οι δε προβλεπόµενες
ενιαίες θέσεις αυξάνονται κατά πέντε (5).
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5.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 18 του ν. 1730/1987, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 1860/1989
και στη συνέχεια µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2173/93, Ειδική Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μέσων
Επικοινωνίας καταργείται.

6.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου και τα αναπληρωµατικά µέλη του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης καλούνται και µετέχουν στις συνεδριάσεις του οργάνου ή κλιµακίων ή επιτροπών
του. Όταν µετέχουν χωρίς να αναπληρούν τον Πρόεδρο ή τακτικό µέλος της αντίστοιχης κατηγορίας
που απουσιάζει ή κωλύεται, ψηφίζουν µε συµβουλευτική ψήφο. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να συνεδριάζει
και υπό δεύτερη σύνθεση µε την προεδρία του Αναπληρωτή Προέδρου και τη συµµετοχή των
αναπληρωµατικών µελών ως τακτικών. Στην περίπτωση αυτή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο αναπληρώνει
ο Πρόεδρος και τα αναπληρωµατικά µέλη τα τακτικά µέλη της αντίστοιχης κατηγορίας. Το ίδιο µπορεί
να γίνει και µε κλιµάκια ή επιτροπές του Ε.Σ.Ρ.. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα που υπάγονται σε
κάθε κλιµάκιο καθορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ.

7.

α. Στην κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2173/1993 συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης προστίθενται εκπρόσωποι: 12) του Συνδέσµου
∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος, 13) του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών. Στις συνεδριάσεις
καλούνται και παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας κοινός εκπρόσωπος:
α) των δευτεροβάθµιων ή πανελλήνιας βάσης ενώσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών,
β) των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών. Αν αυτός δεν υποδειχθεί από τους ενδιαφεροµένους,
ορίζεται µε πράξη του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. στη µεν περίπτωση α) ύστερα από υπόδειξη
της περισσότερο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθµιας ή πανελλήνιας ένωσης τοπικών
σταθµών, στη δε περίπτωση β) ύστερα από κλήρωση µεταξύ των αδειούχων σταθµών εθνικής
εµβέλειας.
β. Μετά την υποπαράγραφο β' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2173/1993 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο: "Τέτοιο ζήτηµα δεν είναι η άσκηση αρµοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. που προβλέπεται ρητά από
το νόµο και οδηγεί στην έκδοση διοικητικής πράξης".

8.

Το άρθρο 10 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Η διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. καθορίζονται µε τον Υπηρεσιακό
Οργανισµό, τα δε θέµατα προσωπικού µε το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, που συντάσσονται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διατυπώνει έτσι τη γνώµη του και εγκρίνονται
µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., καθώς και η εκτέλεση κάθε είδους έργων
διέπονται από τον Κανονισµό ∆ιενέργειας Προµηθειών και Εκτέλεσης Έργων αντίστοιχα, οι
οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Μετά τη θέση σε ισχύ
του κανονισµού αυτού οι προµήθειες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παύουν να υπάγονται στο Γενικό Πρόγραµµα
Προµηθειών του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α'):
3. Τα σχετικά µε την προµήθεια ή ανάθεση και την εκτέλεση του ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος
της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. καθορίζονται µε Κανονισµό που συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας, που διατυπώνει έτσι τη γνώµη του και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τύπου
και Μ.Μ.Ε.".
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Με τον οργανισµό του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. προβλέπεται σε ποιες Γενικές ∆ιευθύνσεις,
∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και αυτοτελή ή µη γραφεία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. µπορεί να
τοποθετείται προϊστάµενος και δηµοσιογράφος ή ειδικός επιστήµονας µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου.

10. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου από της υπογραφής της η από 15 Οκτωβρίου 1994 (ηµέρα
µονογραφής) Σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό) µεταξύ αφ' ενός της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., αφ' ετέρου της
"NETHOLD HELLAS Ανώνυµη Εταιρεία Συνδροµητικής Τηλεόρασης" εκ τρίτου δε της "NETWORK
HOLDINGS S.Α.", που έχει ως εξής, µαζί µε τα Α και Β Παραρτήµατά της: Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήµερα 15 Οκτωβρίου 1994 µεταξύ, αφ' ενός της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε." (Ε.Ρ.Τ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής,
οδός Μεσογείων 432 και εκπροσωπείται νόµιµα στην προκειµένη περίπτωση από τον Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. Ευγένιο Γιαννακόπουλο, δυνάµει και της υπ' αριθµ.
294/15.10.1994 (θέµ. 2) Απόφασης του ∆.Σ. της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., αφ' ετέρου της ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία "NETHOLD HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑ-ΣΗΣ"
(ΝΕΤHOLD) (ύστερα από τη µετατροπή της επωνυµίας και του σκοπού της δυνάµει της από 13
Οκτωβρίου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας SUPER HELLAS Α.Ε.)
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη 76 και Κηφισίας και εκπροσωπείται νόµιµα από τους
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. Steve Οldfield και τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή της Νικόδηµο Βουδούρη, σύµφωνα
µε το καταστατικό της και το υπ' αριθµ. 44/19.9.1994 Πρακτικό ∆.Σ., και εκ τούτου η εταιρία µε την
επωνυµία "NETWORK HOLDINGS S.Α." που εδρεύει στο Λουξεµβούργο 24-26 Avenue de la Liberte
και που εκπροσωπείται νόµιµα από το διευθύνοντα σύµβουλο της Κoos Becκer, σύµφωνα µε το
καταστατικό πις και που ενεργεί για ίδιο λογαριασµό (αυτοφειλέτιδα) και ως εγγυήτρια της τήρησης
των υποχρεώσεων της αφ' ετέρου συµβαλλόµενης NETHOLD HELLAS Α.Ε. συµφωνήθηκαν και
έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Η Ε.Ρ.Τ. έχει από το νόµο (άρθρο 2 του ν. 1730/1987) το δικαίωµα για την πραγµατοποίηση
τηλεοπτικών εκποµπών µε κωδικοποιηµένο σήµα, η λήψη του οποίου είναι δυνατή µε τη χρήση
ειδικής συσκευής αποκωδικοποίησης. Η NETHOLD έχει ως σκοπό τη δηµιουργία και
εκµετάλλευση συνδροµητικής τηλεόρασης µε βάση την τεχνολογία και τεχνογνωσία της µητρικής
της εταιρίας NETWORK HOLDINGS S.Α., που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και των θυγατρικών
της εταιριών.
2. Η Ε.Ρ.Τ. και η NETHOLD αποφασίζουν να συνεργασθούν σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.
Για το σκοπό αυτόν:
α. Η Ε.Ρ.Τ. θα παραλαµβάνει το κωδικοποιηµένο σήµα, που θα εκπέµπεται από το στούντιο της
NETHOLD και µέσω του δικτύου της τελευταίας θα το µεταδίδει από τις δικές της επίγειες
συχνότητες στις περιοχές που µνηµονεύονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
β. Η NETHOLD έχει την ευθύνη - µε δικά της έξοδα και καταβάλλοντας τα οποιαδήποτε δικαιώµατα
γι' αυτό της παραγωγής και προµήθειας των προγραµµάτων που προορίζονται για τη µετάδοση
από την Ε.Ρ.Τ. των εκποµπών της συνδροµητικής τηλεόρασης, καθώς και την Eυθύνη της
συντήρησης του δικτύου. Επίσης, η NETHOLD έχει την ευθύνη της εκµετάλλευσης των
παραπάνω προγραµµάτων και αναλαµβάνει τις κάθε είδους ευθύνες (αστικές, ποινικές,
διοικητικές) που µπορούν να προκύψουν από αυτήν την εκµετάλλευση. Οποιοιδήποτε φόροι,
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εισφορές, κρατήσεις, τέλη και γενικά υποχρεώσεις, που βαρύνουν τους τηλεοπτικούς σταθµούς
βαρύνουν τη NETHOLD.
γ. Το µεταδιδόµενο πρόγραµµα της συνδροµητικής τηλεόρασης πρέπει να είναι σύµφωνο µε
τους ελληνικούς και κοινοτικούς κανόνες που διέπουν το περιεχόµενο των τηλεοπτικών
προγραµµάτων. Σε περίπτωση που τρίτος στραφεί κατά της Ε.Ρ.Τ. προβάλλοντας προσβολή
δικαιώµατός του από το περιεχόµενο του µεταδιδόµενου προγράµµατος, η NETHOLD
υποχρεούται να παρεµβαίνει στις δίκες που θα ανοιχθούν και σε περίπτωση που η Ε.Ρ.Τ.
καταδικασθεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού, η NETHOLD υποχρεούται να καταβάλλει
τούτο, απαλλάσσοντας την Ε.Ρ.Τ. από κάθε υποχρέωση.
δ. Η ΝΕΤΗΟLD αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στην Ε.Ρ.Τ. -χωρίς πρόσθετο
αντάλλαγµα τη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας κωδικοποίησης που απαιτούνται
για τη µετάδοση από την Ε.Ρ.Τ., και για δικό της αποκλειστικά λογαριασµό, κωδικοποιηµένων
προγραµµάτων (δορυφορικών ή άλλων). Σε περίπτωση που η Ε.Ρ.Τ. αποφασίσει να
πραγµατοποιήσει µετάδοση κωδικοποιηµένου σήµατος για λογαριασµό της, τότε η προµήθεια
του πάσης φύσεως εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για τη χρήση της τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας κωδικοποίησης, θα γίνει από την Ε.Ρ.Τ. µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια που
ισχύουν γι αυτήν σε παρόµοιες περιπτώσεις κατ' εφαρµογή του Νόµου και του Κανονισµού
Προµηθειών αυτής. Η ΝΕΤΗΟLD αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίσει προς
την Ε.Ρ.Τ., εάν και ήταν αυτή εκδηλώσει παρόµοιο ενδιαφέρον, το δικαίωµα παροχής των
υπηρεσιών της εταιρίας παροχής συνδροµητών υπηρεσιών, µε την οποία αυτή είναι ήδη
συµβεβληµένη, µε τους ίδιους τουλάχιστον όρους µε τους οποίους και η ίδια θα έχει συµβληθεί.
Η Ε.Ρ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να συνάπτει, για τα ίδια ή άλλα προγράµµατα, παρόµοιες
συµβάσεις µε ή και µε άλλες εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης.
ε. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η NETHOLD αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναθέτει
προς την Ε.Ρ.Τ. κατά προτίµηση την παραγωγή των προγραµµάτων της, καθώς και τη διαχείριση
του δικτύου της (συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη κ.λ.π.), εφόσον οι προσφερόµενοι από την
Ε.Ρ.Τ. όροι είναι εύλογοι µε βάση τις συνθήκες της αγοράς. στ. Στα πλαίσια της ίδιας συνεργασίας
η Ε.Ρ.Τ. µπορεί να προµηθεύεται τηλεοπτικό πρόγραµµα (κινηµατογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά
έργα κ.α.) από τη θυγατρική της NETWORK HOLDINGS εταιρία προµήθειας τηλεοπτικού
προγράµµατος PRΟΝΕΤ, µε τους ίδιους όρους, που η εταιρία αυτή προµηθεύει προγράµµατα
στις τηλεοπτικές εταιρίες, που συνεργάζονται µε το συγκρότηµα NETWORK HOLDINGS S.Α..
ζ. Με το παρόν παρέχεται στην Ε.Ρ.Τ. επιπλέον, δικαίωµα πρώτης προτίµησης για την πρώτη
τηλεοπτική εκποµπή γενικής λήψης τηλεοπτικού προγράµµατος της συνδροµητικής
τηλεόρασης έναντι εύλογου τιµήµατος.
3. Η Ε.Ρ.Τ. θα µεταδίδει το κωδικοποιηµένο πρόγραµµα µε τον τίτλο ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ε.Ρ.Τ. - FILMNET και το διακριτικό σήµα "CODERT/FILMNET". Επιτρέπεται,
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η + παράλληλη απασχόληση δηµοσιογράφων ως
ανταποκριτών στο εξωτερικό της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, είτε µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου
είτε µε σύµβαση έργου. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο δηµοσίευσης των
προεδρικών διαταγµάτων 149/1994 (ΦΕΚ 100 Α') και 150/1994 (ΦΕΚ 101 Α').
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16. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1866/1989, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 28 του ν. 1941/1991 τέλη, καθορίζονται για αιτήσεις χορήγησης άδειας τοπικού ραδιοφωνικού
σταθµού, σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές ως προς τους σταθµούς της Αττικής, σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχµές ως προς τους σταθµούς της Θεσσαλονίκης, σε εκατό
χιλιάδες (100.000) δραχµές για σταθµούς περιοχών µε πληθυσµό άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) και σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές για τους υπόλοιπους καθορίζονται, επίσης, σε
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δραχµές για αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθµού εθνικής εµβέλειας ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχµές για αίτηση
χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής εµβέλειας και πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) δραχµές για αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού τοπικής
εµβέλειας. Σε περίπτωση µη καταβολής των τελών αυτών η αίτηση δεν προωθείται και δεν εισάγεται
στο Ε.Σ.Ρ.. Τα παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Τύπου και
Μ.Μ.Ε...
17. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 20 του άρθρου 57 του ν. 2218/ 1994 υπάγονται και επιχειρήσεις
που εκδίδουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εφηµερίδες ή περιοδικά, εφόσον οι εφηµερίδες
και τα περιοδικά αυτά δεν κυκλοφορούν µέσω πρακτορείων διανοµής. Στο προηγούµενο εδάφιο
δεν υπάγονται σε καµία περίπτωση αθλητικές ή οικονοµολογικές εφηµερίδες, ακόµη και αν αυτές
διανέµονται χωρίς τη µεσολάβηση πρακτορείων διανοµής.
18. Η παράγραφος 22 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο
16 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.
2173/1993 (ΦΕΚ 208 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: "22. Ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του
∆.Σ. της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η παράλληλη απασχόληση των δηµοσιογράφων και
των λοιπών εργαζοµένων της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. σε µη ανταγωνιστικές προς την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. επιχειρήσεις.
Κατά το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης
του ∆.Σ. η άδεια θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί. Η σχετική απόφαση του ∆.Σ. πρέπει να εκδίδεται
σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Η παράγραφος 5
του άρθρου 52 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν ισχύει για έως τρεις (3)
ειδικούς νοµικούς συµβούλους για θέµατα Κοινοτικού ∆ικαίου και διεθνών συνεργασιών της Ε.Ρ.Τ.".
19. Υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο από οφειλές φόρων, τόκων τους, προσαυξήσεων, προστίµων και
λοιπών επιβαρύνσεων της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., που δηµιουργήθηκαν ύστερα από φορολογικό έλεγχο που
διενήργησε η ∆ΟΥ/ΦΑΒΕ Αθηνών στα λογιστικά βιβλία των οικονοµικών ετών 1982 και 1983,
διαγράφονται. Αµελείται η βεβαίωση των µη βεβαιωθέντων χρεών, που προέρχονται από την αιτία
αυτή, τυχόν όµως καταβληθέντα δεν αναζητούνται.
"20.Καταργήθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17)".
21. Με απόφαση του Yπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. συγκροτείται Επιτροπή αποτελούµενη από τα εξής
µέλη:
α. Έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., που ορίζεται από τον Υπουργό.
β. Έναν τεχνικό και έναν οικονοµικό υπάλληλο της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., καθώς και γραµµατέα, που
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
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γ. Έναν πολιτικό ή τοπογράφο µηχανικό που υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος και
δ. ∆ύο ορκωτούς λογιστές, που υποδεικνύονται από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών
Λογιστών. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. Αν δεν οριστούν τα µε
στοιχεία β', γ, δ' µέλη από τους αντίστοιχους φορείς µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που θα
ζητηθεί τούτο από τον Υπουργό, µπορεί να οριστούν, όπως και οι αναπληρωτές τους, από τον
ίδιο. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του
από τον Υπουργό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα παραπάνω µέλη ο Πρόεδρος της Επιτροπής,
η διαδικασία και ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς η αµοιβή των µελών της Επιτροπής
και του γραµµατέα. Έργο της Επιτροπής είναι η απογραφή και αποτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.. Η διαφορά που θα προκύψει µετά την
απογραφή και αποτίµηση, θα αυξοµειώσει εξ ολοκλήρου το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
22. Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) των εσόδων από:
α) το κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νόµου αυτού ετήσιο αντάλλαγµα υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου,
β) την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται κατά την παράγραφο 22 του άρθρου
1 του νόµου αυτού,
γ) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόµου αυτού πρόστιµα και
δ) τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1886/1989, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο
28 του ν. 1941/1991 και τροποποιείται µε το νόµο αυτόν παράβολα, διατίθενται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για την παροχή επιδόµατος παραγωγικότητας
στους τακτικούς και µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, εκτός των
δηµοσιογράφων, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού
του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., της γραµµατείας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται
το παραπάνω ποσοστό και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τη διαχείριση και διάθεση του
σχετικού ποσού. Το ύψος του επιδόµατος µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε βάση την κατ' έτος
συνολική παραγωγικότητα των ανωτέρω υπηρεσιών σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Το
επίδοµα αυτό παύει να καταβάλλεται, µε απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, στους
υπαλλήλους οι οποίοι, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησής τους, εµφανίζουν απόδοση µέτρια
ή κατώτερη. Το χρονικό διάστηµα παύσης καταβολής του επιδόµατος ορίζεται στην απόφαση
του υπηρεσιακού συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι κατώτερο των έξι (6) ούτε ανώτερο των
εννέα (9) µηνών κάθε φορά. Το πιο πάνω επίδοµα δεν καταβάλλεται επίσης σε περίπτωση
απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία µε αναρρωτική άδεια πέραν του µηνός, για κάθε
ηµερολογιακό έτος, όπως επίσης και σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, µε τελεσίδικη
απόφαση, από του προστίµου των αποδοχών ενός (1) µηνός και άνω και µέχρι της διαγραφής
της επιβληθείσας ποινής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 208 του π.δ/τος 611/1977.
23. α. Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) αποδίδει απευθείας στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το
εισπραττόµενο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) από τους
καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η ∆.Ε.Η. υποχρεούται να γνωστοποιεί
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το εκκαθαριζόµενο κάθε φορά για την αιτία αυτή ποσό στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στο Υπουργείο
Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), καθώς και στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.
β. Ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της µεταφοράς από τη ∆.Ε.Η. στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του
εισπραττόµενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από της πρώτης του επόµενου µηνός από της
δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου, καταργουµένων των παραγράφων 2, 3 και.4 του άρθρου 21
του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α').
24. Οι κάθε είδους υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και τα κάθε είδους νοµικά πρόσωπα του κατά τις διατάξεις
των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
υποχρεούνται, το αργότερο εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, να υποβάλουν δήλωση στο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε..
α) Ως προς όλα τα πρόσωπα που χρησιµοποιούν για την παροχή υπηρεσιών τύπου και δηµοσίων
σχέσεων και τις σχέσεις των προσώπων αυτών µε τα κάθε είδους µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή όχι µέλη αναγνωρισµένων ενώσεων συντακτών,
καθώς και ως προς το ύψος των κάθε µορφής αµοιβών, αποδοχών ή αποζηµιώσεων που έχουν
καταβάλλει σε αυτά κατά το προηγούµενο έτος.
β) Ως προς το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούµενο έτος για κάθε µορφής
διαφηµίσεις, καθώς και ως προς τις οποιασδήποτε µορφής επιχειρήσεις στις οποίες διέθεσαν
τα ποσά αυτά. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής
των διατάξεων αυτού του άρθρου και προσδιορίζονται οι οικονοµικές, πειθαρχικές και άλλες
κυρώσεις, που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που καθιερώνουν.
25. Όπου στο νόµο αυτόν προβλέπεται η έκδοση πράξης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η αρµοδιότητα του Υπουργού
περιορίζεται στον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης του Ε.Σ.Ρ.. Η δεύτερη των συµβαλλοµένων
εταιρία + δηλώνει ότι η φράση FILMNET είναι τίτλος που ανήκει νόµιµα στον όµιλο εταιριών ΡΑΥ
Τ.V. PROPERTIES Ν.V. που εδρεύει στις νήσους Αντίλλες και ανήκει στη NETWORK HOLDINGS
S.Α.. Η NETWORK HOLDI-NGS S.Α., προσυπογράφουσα το παρόν, εγκρίνει τη χρήση του ως άνω
σήµατος και αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει και εγγράφως στην Ε.Ρ.Τ. και τη NETHOLD
το δικαίωµα χρήσης του ως άνω τίτλου από το παραπάνω συγκρότηµα θυγατρικών εταιριών της για
όσο χρόνο ισχύει το παρόν, µέσα σε δέκα ηµέρες από την υπογραφή του παρόντος. 4. Έναντι της
συµµετοχής της Ε.Ρ.Τ. στη µετάδοση της κωδικοποιηµένης τηλεόρασης, όπως παραπάνω
περιγράφεται, η NETHOLD θα καταβάλλει προς την Ε.Ρ.Τ.:
α. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% (εξίµισι τοις εκατό) επί του συνολικού ακαθάριστου
ποσού που θα εισπράττεται από τις συνδροµές ετησίως (χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.) και
πριν το διαχωρισµό των εισπράξεων αυτών ανάµεσα στη NETHOLD και στην εταιρία παροχής
συνδροµητικών υπηρεσιών. Το παραπάνω ποσό είναι καθαρό και επί αυτού υπολογίζονται
επιπλέον οι νόµιµες επιβαρύνσεις (παράδειγµα: επί συνδροµών που καταβάλλουν οι συνδροµητές
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ετησίως ύψους Α, ο υπολογισµός της παραγράφου αυτής από τον οποίο προκύπτει το
καταβαλλόµενο στην Ε.Ρ.Τ. ποσό, είναι Α µείον Φ.Π.Α. επί 6,5% συν νόµιµες επιβαρύνσεις).
β. Η Ε.Ρ.Τ. έχει το δικαίωµα να διενεργεί έλεγχο επί των παραπάνω εισπράξεων κατά την κρίση
της. Η NETHOLD υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ρ.Τ. Οποιαδήποτε στοιχεία, προκειµένου
να καθίσταται δυνατός ο παραπάνω έλεγχος. Η NETHOLD αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά
τις συµβάσεις της µε εταιρίες παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών ή τις συµµετοχές της σε
αυτές, να περιλαµβάνει δέσµευση της συνδροµητικής εταιρίας να παρέχει προς την Ε.Ρ.Τ. όλα
τα σχετικά στοιχεία από τα οποία να διαπιστώνεται το σύνολο των εισπραχθέντων ποσών από
συνδροµές, που αφορούν τη λειτουργία της συνδροµητικής τηλεόρασης, που αναφέρεται στο
παρόν.
γ. Η NETHOLD υποχρεούται να καταβάλλει προς την Ε.Ρ.Τ. για τα τρία πρώτα χρόνια της συνεργασίας
(δηλαδή για την περίοδο 15 Οκτωβρίου 1994 έως 15 Οκτωβρίου 1997) και ανεξάρτητα από τον
αριθµό των συνδροµών και τους υπολογισµούς της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου ελάχιστο
ποσό εγγύησης (MINIMUM GUARANTEE) ως ακολούθως:
1. Για το πρώτο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15.10.1994 15.10.1995) το ποσό των 300.000.000
(τριακοσίων εκατοµµυρίων) δραχµών.
2. Για το δεύτερο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15.10.1995 - 15.10.1996) το ποσό των 400.000.000
(τετρακοσίων εκατοµµυρίων) δραχµών.
3. Για το τρίτο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15.10.1996 - 15.10.1997) το ποσό των 700.000.000
(επτακοσίων εκατοµµυρίων) δραχµών, εφόσον τα καταβαλλόµενα από τη NETHOLD στην
Ε.Ρ.Τ. για τις αντίστοιχες παραπάνω περιόδους ποσά -µε βάση τη ρύθµιση της παραγράφου
(α) του παρόντος άρθρου- είναι µικρότερα των εγγυήσεων της παραγράφου αυτής. Η καταβολή
των ελάχιστων ποσών εγγύησης γίνεται κατά τη διαδικασία και στις ηµεροµηνίες που
προβλέπονται στην παράγραφό (δ) του παρόντος άρθρου. Προς εξασφάλιση της καταβολής
των ελάχιστων πoσών εγγύησης η NETHOLD αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει
προς την Ε.Ρ.Τ. εγγυητικές επιστολές Τραπέζης ως εξής:
1. Για το πρώτο έτος της συνεργασίας εγγυητική επιστολή 150.000.000 (εκατόν πενήντα
εκατοµµυρίων) δραχµών, η οποία θα παραδοθεί στην Ε.Ρ.Τ. έως τις 15 Νοεµβρίου 1994 και
θα λήγει στις 10 Νοεµβρίου 1995.
2. Για το δεύτερο έτος της συνεργασίας εγγυητική επιστολή 200.000.000 (διακοσίων
εκατοµµυρίων) δραχµών, η οποία θα παραδοθεί στην Ε.Ρ.Τ. 10 Νοεµβρίου 1995 και θα λήγει
στις 10 Νοεµβρίου 1996.
3. Εγγυητική επιστολή 350.000.000 (τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων) δραχµών, η οποία θα
παραδοθεί στην Ε.Ρ.Τ. στις 10 Νοεµβρίου 1996 και θα λήγει στις 10 Νοεµβρίου 1997. Οι
εγγυητικές επιστολές είναι ανέκκλητες παραιτουµένης της NETHOLD και της Τραπέζης
του δικαιώµατος της δίζησης και της διαίρεσης και περιλαµβάνουν ρητό όρο ότι καταπίπτουν
υπέρ της Ε.Ρ.Τ. εφόσον η NETHOLD δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα τις οικονοµικές της
υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα συµφωνία και ιδίως αυτές που
αφορούν την καταβολή ελαχίστου ποσού εγγύησης, είτε κατά τη 10η (δεκάτη) Μαϊου, είτε
κατά τη 10η (δεκάτη) Νοεµβρίου κάθε έτους. Ο παραπάνω όρος πρέπει σαφώς να αναφέρει
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ότι µια τέτοια κατάπτωση γίνεται αδιάκριτα από την ηµεροµηνία λήξης και τη 10η (δεκάτη)
Μαϊου του ιδίου έτους, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Το ύψος των ποσών
που θα καταβάλλει η NETHOLD προς την Ε.Ρ.Τ. κατά το τέταρτο και πέµπτο έτος της σύµβασης
αυτής θα καθορισθεί από κοινού το δεύτερο τετράµηνο του τρίτου έτους της συνεργασίας
κατά τρόπο τουλάχιστον ανάλογο µε τα ισχύοντα τα τρία πρώτα χρόνια. Σε περίπτωση
παράβασης των παραπάνω όρων εκ µέρους της NETHOLD, η Ε.Ρ.Τ. έχει το δικαίωµα να
καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση και να απαιτήσει επιπλέον την αποκατάσταση κάθε θετικής
και αποθετικής ζηµίας αυτής.
δ. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων της NETHOLD προς την Ε.Ρ.Τ. και η καταβολή των
δικαιουµένων από την Ε.Ρ.Τ. ποσών θα γίνεται δύο φορές το χρόνο. Η εκκαθάριση και η
καταβολή των πρώτων έξι µηνών θα γίνεται τη 10η (δεκάτη) Μαϊου και των έξι εποµένων
µηνών θα γίνεται την 10η (δεκάτη) του µηνός Νοεµβρίου.
ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόµενων ποσών ενός εξαµήνου, η NETHOLD
υποχρεούται, εκτός από την πληρωµή τόκων υπερηµερίας, και στην καταβολή ποσού ίσου
µε το ήµισυ του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους υπερηµερίας ως κατάπτωση
συµφωνουµένης µε το παρόν εύλογης ποινικής ρήτρας.
στ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόµενων ποσών πέραν του ενός εξαµήνου,
η Ε.Ρ.Τ. έχει δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση και να απαιτήσει από τη NETHOLD
αποζηµίωση για θετική και αποθετική ζηµία.
5. να εκµεταλλευθεί για δικό της λογαριασµό συνδροµητική τηλεόραση ή να συµβληθεί µε
οποιονδήποτε άλλον τρίτο προκειµένου να λειτουργήσει συνδροµητική τηλεόραση.
6. Η NETHOLD είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει στην Ε.Ρ.Τ., εντός δύο µηνών από την υπογραφή
του παρόντος, σχετικά έγγραφα µεταβίβασης των µετοχών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
η NETWORK HOLDINGS S.Α. έχει αποκτήσει µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα το σύνολο (100%)
των µετοχών της NET-HOLD HELLAS Α.Ε. οι οποίες παραµένουν ονοµαστικές. Η NETVVORK
HOLDINGS S.Α., προσυπογράφουσα το παρόν, αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην απωλέσει
τον έλεγχο και την πλειοψηφία των µετοχών της θυγατρικής της εταιρίας NET-HOLD HELLAS
Α.Ε. χωρίς την έγκριση της Ε.Ρ.Τ.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Ε.Ρ.Τ. δικαιούται
να καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση αυτή. Επιπλέον η NETHOLD υποχρεούται να γνωστοποιεί
στην Ε.Ρ.Τ. κάθε µεταβολή στη µετοχική της σύνθεση εντός 30 ηµερών από τη µεταβίβαση των
µετοχών και να παρέχει πλήρη στοιχεία στην Ε.Ρ.Τ. για την προέλευση των κεφαλαίων των νέων
κάθε φορά µετόχων. Η Ε.Ρ.Τ. δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζηµίως το παρόν στην
περίπτωση που διαπιστώνεται εικονική µεταβίβαση µετοχών ή παράνοµος έλεγχος των µετοχών
από τρίτους που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Ε.Ρ.Τ. ως µέτοχοι.
7. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παραβίαση και
ενός από αυτούς εκ µέρους των συµβαλλοµένων δίνει το δικαίωµα στον άλλο να καταγγείλει
αζηµίως τη σύµβαση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας.
8. Η σύµβαση αυτή θα υποβληθεί στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης προς έγκριση. Μετά τη σχετική έγκριση, η έναρξη ισχύος της συµφωνίας
αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία της υπογραφής της και λήγει σης 15 Οκτωβρίου 1999. Εάν
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ένα χρόνο πριν από τη λήξη της δεν καταγγελθεί εκ µέρους ενός των συµβαλλοµένων, η ισχύς
της παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλα ακόµη πέντε χρόνια.
9. Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών, που θα προκύψουν από την ερµηνεία και
εφαρµογή του παρόντος, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών που εφαρµόζουν το Ελληνικό
∆ίκαιο. Αφού συµφωνήσαµε τα παραπάνω υπογράψαµε µε το παρόν σε τέσσερα όµοια πρωτότυπα
τα οποία αφού υπογράψαµε πήρε ο καθένας από ένα, το δε τέταρτο θα κατατεθεί προς θεώρηση
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΤΗΟLD HELLAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ NETWORK HOLDINGS S.Α. (∆ι
εαυτήν -πρωτοφειλέτιδα- και εγγυήτρια των όρων του παρόντος συµφωνητικού) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α'
α. Ο προσδιορισµός των αναγκαίων συχνοτήτων τις οποίες θα χρησιµοποιήσει η Ε.Ρ.Τ. για την
εκποµπή του κωδικοποιηµένου προγράµµατος, θα γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ.
της Ε.Ρ.Τ., που γνωστοποιούνται στη NETHOLD, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Ε.Ρ.Τ.,
το φάσµα των διαθεσίµων συχνοτήτων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων,
Υπουργικών Αποφάσεων και ∆ιεθνών Συµβάσεων και οι σχετικές µη δεσµευτικές για τον
Πρόεδρο της Ε.Ρ.Τ. προτάσεις της NETHOLD.
β. Η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται να χρησιµοποιεί συχνότητες που δεν χρησιµοποιούνται από άλλους και
στις οποίες δεν παρεµβάλλονται άλλοι κατά το χρόνο της εκποµπής, κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται ποιοτική λήψη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις του CCIR. Εάν
υπάρξει παρεµβολή σε συχνότητα στην οποία η Ε.Ρ.Τ. µεταδίδει το κωδικοποιηµένο πρόγραµµα,
η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται άµεσα να λάβει όλα τα απαραίτητα δικαστικά και διοικητικά µέτρα που
απαιτούνται για την άρση των παρεµβολών και την ανενόχλητη µετάδοση του προγράµµατος.
Η NETHOLD υποχρεούται µετά από πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. να στρέφεται δικαστικώς και µε
οποιοδήποτε άλλο νόµιµο µέσο και τρόπο καθ' οιουδήποτε παρενοχλεί τις συχνότητες στις
οποίες µεταδίδει η Ε.Ρ.Τ. το κωδικοποιηµένο πρόγραµµα το οποίο παράγει και εκµεταλλεύεται
η NETHOLD. Σε περίπτωση κατά την οποία από ενέργειες τρίτων η Ε.Ρ.Τ. στερείται τη χρήση
συχνοτήτων στις οποίες εκπέµπει το κωδικοποιηµένο πρόγραµµα, η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται άµεσα
από τη στιγµή που αντιληφθεί το γεγονός αυτό ή από τη στιγµή που ειδοποιείται από τη NETHOLD
και εφόσον υπάρχει η σχετική φυσική, νοµική και τεχνική δυνατότητα, να εκπέµψει το
κωδικοποιηµένο πρόγραµµα από άλλη συχνότητα.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ NETHOLD HELLAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ NETWORK HOLDINGS S.Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Σε σχέση µε το δίκτυο µεταδοτών και µικροκυµατικών ραδιοζεύξεων της NETHOLD, συµφωνούνται τα ακόλουθα:
1. α. Η NETHOLD παραχωρεί στην Ε.Ρ.Τ, τη χρήση του δικτύου ποµπών, αναµεταδοτών και
µικροκυµατικών ραδιοζεύξεων που ήδη έχει εγκαταστήσει στα σηµεία εκποµπής Υµηττού,
Πάρνηθας, Αίγινας και Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Η NETHOLD όµως εξακολουθεί να έχει
την υποχρέωση επιτήρησης και συντήρησης του δικτύου αυτού.
β. Η NETHOLD έχει υποχρέωση κατά την επέκταση του δικτύου της να εγκαθιστά µε δικές της
δαπάνες ποµπούς, αναµεταδότες και µικροκυµατικές ραδιοζεύξεις κυριότητάς της στα
σηµεία που θα συµφωνούνται µε την Ε.Ρ.Τ. και θα επιλέγονται µε κριτήριο τη δυνατότητα
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της ευρύτερης και καλύτερης κάλυψης των περιοχών των οποίων η κάλυψη επιδιώκεται µε
κριτήρια τεχνοοικονοµικά
γ. Εάν η Ε.Ρ.Τ. διαθέτει στις ήδη υπάρχουσες εκτάσεις της χώρο για την τοποθέτηση των
εγκαταστάσεων της NETHOLD, τότε οι εγκαταστάσεις αυτές τοποθετούνται στους χώρους
αυτούς που θα υποδείξει η Ε.Ρ.Τ.. Εάν η Ε.Ρ.Τ. έχει εγκαταστάσεις στις οποίες µπορούν να
τοποθετηθούν οι ποµποί και αναµεταδότες της NETHOLD, τότε προτιµάται η λύση αυτή,
εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τεχνικούς λόγους, Σε περίπτωση που ούτε χώρος υφίσταται
εντός των εκτάσεων της Ε.Ρ.Τ., ούτε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της είναι δυνατό να
τοποθετηθούν οι ποµποί και αναµεταδότες της NETHOLD, τότε η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται να
εξασφαλίζει στο όνοµά της και µε δαπάνες της NETHOLD, την παραχώρηση των δηµόσιων
εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση των ποµπών και αναµεταδοτών της
NETHOLD, καθώς και όλες τις άδειες που απαιτούνται κατά νόµο για την εγκατάσταση και
λειτουργίες των ποµπών, αναµεταδοτών, µικροκυµατικών ραδιοζεύξεων, δορυφορικών
εγκαταστάσεων λήψης και εκποµπής και των απαιτουµένων συνδέσεων (ευθειών) µέσω
Ο.Τ.Ε. για τη µετάδοση του προγράµµατος. Εάν ούτε είναι δυνατή η εξασφάλιση δηµόσιας
έκτασης, ούτε µπορεί να υπάρξει σύγχρηση των εγκαταστάσεων της Ε.Ρ.Τ., τότε η ευθύνη
της εξεύρεσης και µίσθωσης διαθέσιµης ιδιωτικής έκτασης βαρύνει τη NETHOLD, η οποία
αµέσως παραχωρεί τη χρήση της έκτασης στην Ε.Ρ.Τ..
δ. Η NETHOLD υποχρεούται σε συντήρηση του δικτύου ποµπών, αναµεταδοτών και
µικροκυµατικών ραδιοζεύξεών της µε ειδικευµένους και έµπειρους υπαλλήλους της
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής.
ε. Οι ποµποί, αναµεταδότες και µικροκυµατικές ραδιοζεύξεις παραµένουν στην κυριότητα της
NETHOLD ακόµη και στην περίπτωση που συνδεθούν άρρηκτα µε ακίνητα ή µε εγκαταστάσεις
της Ε.Ρ.Τ. και δικαιούται η NETHOLD να τους αναλάβει µε δαπάνες της µετά την καθ'
οιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας.
στ. Η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται να επιτρέπει σε τεχνικούς της NETHOLD να ελέγχουν τους ποµπούς,
αναµεταδότες και µικροκυµατικές ραδιοζεύξεις ιδιοκτησίας ΝΕTHOLD που θα βρίσκονται
σε χώρους και εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ..
ζ. Η Ε.Ρ.Τ. δικαιούται να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων της NETHOLD και για δικό της
λογαριασµό εάν τούτο είναι τεχνικώς δυνατό και δεν δηµιουργεί προβλήµατα σης εκποµπές
του κωδικοποιηµένου προγράµµατος. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ NETHOLD HELLAS Α.Ε
ΓΙΑ ΤΗ NETWORKS HOLDINGS S.Α.
11. Οι ισολογισµοί της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. των χρήσεων 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 και 1993 θεωρείται
ότι έχουν εγκριθεί για τις ανάγκες σύνταξης των προϋπολογισµών των επόµενων χρήσεων. Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγει τις κάθε είδους ευθύνες των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.
12. Οι διατάξεις του ν. 2396/1953 και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότηση του νόµου αυτού δεν ισχύουν για τα αυτοκίνητα που αγοράζει ή µισθώνει η Ε.Ρ.Τ.Α.Ε..
13. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 αντικαθίσταται ως εξής: "Με κοινή
απόφαση των ίδιων Υπουργών οργανώνονται κατά περιοχή ειδικοί χώροι για την υποχρεωτική
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τοποθέτηση των ποµπών, µεταδοτών, αναµεταδοτών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών (ραδιοτηλεοπτικά πάρκα) και ρυθµίζονται τα
σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των χώρων αυτών, την απόστασή τους από κατοικηµένες
περιοχές, τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφάλειας, καθώς και τα σχετικά µε
τη µεταφορά των εγκαταστάσεων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών στους χώρους
αυτούς. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των χώρων αυτών ανατίθεται στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.,
στην οποία οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί καταβάλλουν τίµηµα για τις παρεχόµενες
από αυτήν υπηρεσίες. Το τίµηµα καθορίζεται µε την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση".
14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 27 του ν. 1957/1986 αντικαθίσταται ως εξής:. "6. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Πολιτισµού και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες παράδοσης στο
Υπουργείο Πολιτισµού για τις ανάγκες του Εθνικού Κινηµατογραφικού Αρχείου, των
κινηµατογραφικών ταινιών µε υπόθεση, καθώς και των ντοκυµανταίρ, που δεν είχαν κατά την
εποχή της δηµιουργίας τους ειδησεογραφικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της Κρατικής
Ταινιοθήκης, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.".

Αρθρο 15
Ηµ/νία: 25.06.1996
Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Ονοµαστικοποίηση µετοχών.
Σχόλια: Η προθεσµία της παρ. 2 παρατείνεται κατά τρείς µήνες, ήτοι µέχρι 02.05.1996
και το εντός " " εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε µε τις παρ. 1 και 2, αντίστοιχα,
άρθρου ενδέκατου Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Για τις ανώνυµες εταιρείες που
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1, βλέπε παρ. 3 άρθου ενδέκατου Ν.
2372/1996. Εκδόθηκε το Π∆ 82/1996. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν. 2414/1996 (Α' 135/25.6.1996), η αληθής έννοια του εδ. 3 της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου έχει ως εξής: "Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ελληνική ανώνυµη
εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και
ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώπου". Τα εντός " " εδάφια της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 14
του Ν. 2414/1996 (Α' 135), ισχύουν δε από 25.6.1996.
Κείµενο Αρθρου
1.

Οι µετοχές των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων
ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, ύψους µεγαλύτερου
του ενός δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) δραχµών, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Στα έργα ή
τις προµήθειες περιλαµβάνεται και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη
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εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι
φυσικού προσώπου. "Ειδικά ως προς τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω
ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από
Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), Εταιρείες Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου του ν. 1969/1991, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες,
χρηµατιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 5% για
καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις
τράπεζες, εφόσον έxoυv περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες µετοχές, είτε λόγω αναδοχής
εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η ρύθµιση των παραπάνω εδαφίων
ανατρέχει στην 3η Αυγούστου 1995, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2328/1995". Η ονοµαστικοποίηση
των µετοχών είναι προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της εταιρείας ή κοινοπραξίας, στην
οποία µετέχει η εταιρεία αυτή, στη σχετική διαδικασία.
2.

Ανώνυµες εταιρείες που εµπίπτουν στην προηγούµενη παράγραφο και µετέχουν σε εκκρεµείς
διαδικασίες έχουν την υποχρέωση να προβούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέσα σε
προθεσµία έξι (6) µηνών, από την ισχύ του νόµου αυτού, εφόσον έως τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικές διαδικασίες ή εφόσον έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχες του Έργου ή προµηθεύτριες.
Παράβαση της παραγράφου αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς ή έκπτωση του αναδόχου
ή του προµηθευτή.

3.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εµπορίου ρυθµίζεται κάθε
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. "Με αυτό το προεδρικό
διάταγµα ρυθµίζονται µεταξύ άλλων:
α) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της ονοµαστικοποίησης των µετοχών,
β) η νοµική κατάσταση των µετοχών που µετά την ονοµαστικοποίηση δεν φέρονται να ανήκουν σε
προσδιορισµένο µέχρι φυσικού προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των µετοχών και
χωρίς ευθύνη των εταιρικών οργάνων,
γ) ο τρόπος παρακολούθησης της ονοµαστικοποίησης από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και
την Ανώνυµη Εταιρία αποθετηρίων εγγράφων,
δ) κάθε άλλο συναφές ζήτηµα". (Βλέπε και κατωτέρω σχόλια για την αληθινή έννοια του άνω εδαφίου
3).
Αρθρο 16
Ηµ/νία: 03.08.1995

Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Ασφαλιστικά θέµατα.
Σχόλια: Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 20 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α' 233), τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δικαιούνταν, κατ' επιλογή
τους, ασφάλιση στο ΙΚΑ ή στο ΤΑΙΣΥΤ, και τα οποία δεν άσκησαν για
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οποιονδήποτε λόγο το δικαίωµά τους αυτό εντός της προβλεπόµενης από το
παρόν άρθρο προθεσµίας, µπορούν µέσα σε ένα (1) µήνα από 13.10.1998 να το
ασκήσουν, εφαρµοζοµένων αναλόγως των λοιπών διατάξεων της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου. Σύµφωνα µε την παρ. 9 άρθρου 10 Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α'
226), η αληθής έννοια της παρ. 7 είναι ότι τα ποσά του αγγελιόσηµου που
εισπράττονται για τη µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφηµίσεων,
σε ποσοστό που ορίζεται από το άρθρο 14 Ν. 1989/1991 υπέρ των Ταµείων
Επικουρικής Ασφαλίσεως Ραδιοφωνίας και Τουρισµού και Προνοίας
Προσωπικού ΕΡΤ 2 αποδίδονται στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ και αποτελούν στο σύνολό
τους πόρο του Ταµείου αυτού. Για τις οφειλές της παρ. 5 εφαρµόζονται ανάλογα
και οι διατάξεις του άρθρου 61 Ν. 2676/1999.
Κείµενο Αρθρου
1.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση
του ΤΑΙΣΥΤ, τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε µισθό, ως δηµοσιογράφοι στο
Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Ταµείου Τύπου ή στο
∆ηµόσιο για την απασχόληση τους αυτή. Όσα από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόσωπα έχουν
υπαχθεί στο I.Κ.Α. για την απασχόλησή τους στην τότε Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών
ή µετέπειτα στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., µπορούν µε δήλωσή τους, που θα υποβληθεί στον
οικείο φορέα µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να
επιλέξουν είτε την ασφάλισή τους στο ΤΑΙΣΥΤ είτε τη συνέχιση της ασφάλισής του στο I.Κ.Α.. Σε
περίπτωση µη υποβολής δηλώσεως συνεχίζεται η ασφάλισή τους στο I.Κ.Α. Η εισφορά εργοδότη
για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης των ανωτέρω αναφερόµενων ασφαλισµένων, ορίζεται σε ποσοστό
εννέα τοις εκατό (9%) και υπολογίζεται στο σύνολο των µηνιαίων αποδοχών τους, ενώ για τους
άλλους Κλάδους Ασφάλισης είναι αυτή που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του ΤΑΙΣΥΤ.

2.

Στην ασφάλιση του Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΠΕΑΘ)
υπάγονται υποχρεωτικά για όλους τους κλάδους -ασφάλισης από της ισχύος του παρόντος νόµου
και οι συντάκτες µέλη της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Μακεδονίας - Θράκης
(ΕΣΗΕΜΘ), που απασχολούνται στις ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια της
παραπάνω Ένωσης, εκτός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Για τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης
και ειδικού λογαριασµού ανεργίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 2168/1993, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Φ53/οικ2269/19.
9.1993, όπως κυρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2217/1994.

3.

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 43 του ν. 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής: "Η εισφορά του εργοδότη
για τον ειδικό λογαριασµό ανεργίας καθορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί των αποδοχών των
απασχολουµένων. Οι καταβληθείσες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εισφορές
ασφαλισµένου δεν επιστρέφονται".

4.

Οι υπόχρεοι για την είσπραξη και απόδοση του αγγελιοσήµου, που είχαν υπαχθεί στη ρύθµιση της
παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1989/1991 και έχουν καταβάλλει έστω και εκπρόθεσµα µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου τις οφειλόµενες µηνιαίες δόσεις, µπορούν να συνεχίσουν την καταβολή
των δόσεων που προβλέπονται από την παραπάνω ρύθµιση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό την
προϋπόθεση της προηγούµενης καταβολής του αναλογούντα τόκου ταµιευτηρίου επί των ποσών
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των δόσεων για το διάστηµα καθυστέρησης καταβολής τους, καθώς και της κανονικής καταβολής
ή της ρύθµισης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου των τρεχουσών υποχρεώσεων αποδόσεως
του εισπραττόµενου αγγελιοσήµου.
5.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2-7 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 εφαρµόζονται ανάλογα και για
οφειλές από αγγελιόσηµο.

6.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1989/1991 αντικαθίσταται ως εξής: "Τα ανωτέρω
ποσοστά κατανοµής του αγγελιοσήµου µπορούν, µετά από γνώµη των δικαιούχων φορέων, να
αυξοµειώνονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

7.

Το ποσό του αγγελιοσήµου που εισπράττεται για τη µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
διαφηµίσεων και σε ποσοστό που αντιστοιχεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 1989/1991 και το
άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/1989, στα Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΥΡΤ και ΤΕΑΠΕ-ΡΤ-2
αποδίδεται στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ. (Για την αληθή έννοια της παρ. 7 βλ. σχόλιο παρόντος άρθρου).
Αρθρο 17
Ηµ/νία: 03.08.1995

Ηµ/νία Ισχύος: 03.08.1995
Τίτλος Αρθρου: Τελικές διατάξεις.
Κείµενο Αρθρου
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1.

Κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου
καταργείται.

2.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µπορεί να
κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νοµοθεσία, που αναφέρεται σε θέµατα ραδιοτηλεόρασης,
να αλλάζει η σειρά και η αρίθµηση των διατάξεων και να συνενώνονται οµοειδείς διατάξεις.

3.

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.

