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ΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΤ  

«Αδειοδότηςη  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςταθμϊν    

επίγειασ  ψηφιακήσ  ευρυεκπομπήσ  ελεφθερησ  λήψησ» 

 

 

Άρθρο   1 

Ζννοια  και  λειτουργία  

 ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςταθμϊν επίγειασ ψηφιακήσ  

ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ  λήψησ 

 

 

1.  Η  λειτουργία  των  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  που  μεταδίδουν  το  

πρόγραμμά  τουσ  ςε ελεφκερθ λιψθ μζςω επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ, υπόκειται  

ςε  αδειοδότθςθ,   θ  οποία    γίνεται  κατόπιν   διαγωνιςτικισ   διαδικαςίασ     μζςω    

δθμοπραςίασ.  Η  διαδικαςία αδειοδότθςθσ   διενεργείται   από  το  Ε..Ρ.,  το  οποίο  

εκδίδει  τθ  ςχετικι  προκιρυξθ.  

 

2.  Oι  άδειεσ  διακρίνονται ςε εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ. Εκνικισ εμβζλειασ 

είναι οι άδειεσ που καλφπτουν πλθκυςμιακά τθν επικράτεια και περιφερειακισ εμβζλειασ 

οι άδειεσ που καλφπτουν πλθκυςμιακά τισ Περιοχζσ Απονομισ, όπωσ κακορίηονται με τον 

εκάςτοτε ιςχφοντα Χάρτθ υχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ  ευρυεκπομπισ.  

 

3.  Οι  ιδιωτικοί  ραδιοφωνικοί ςτακμοί  επίγειασ ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  

λιψθσ  διακρίνονται  αναλόγωσ  του  χαρακτιρα  του  προγράμματόσ  τουσ  ςε  

ενθμερωτικοφσ  και  μθ  ενθμερωτικοφσ  και  βάςει  αυτοφ  αδειοδοτοφνται  αντιςτοίχωσ. 

 

Άρθρο   2 

Πλαίςιο  διαδικαςίασ  αδειοδότηςησ  

 

1.  Η   διενζργεια  και  θ   ολοκλιρωςθ   τθσ  διαδικαςίασ   αδειοδότθςθσ   του  παρόντοσ  

νόμου γίνεται ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ιςχφοντα Χάρτθ υχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ 

ραδιοφωνικισ  ευρυεκπομπισ.  
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2.  Ο Χάρτθσ υχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ  ευρυεκπομπισ  τθσ παρ. 1 

εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 9 και 10 του αρ. 13 του ν. 3592/2007 (Α` 61), 

όπωσ ιςχφει.  

 

3.  Με   απόφαςθ  του  Τπουργοφ  Ψθφιακισ  Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν  και Ενθμζρωςθσ,   

μετά  από  ςφμφωνθ  γνϊμθ  του  Ε..Ρ και δθμόςια διαβοφλευςθ,  κακορίηεται  ο    

αρικμόσ   των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  επίγειασ 

ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ  ανά  κατθγορία  εμβζλειασ (εκνικισ και 

περιφερειακισ) και προγράμματοσ  (ενθμερωτικοφ   ι   μθ  ενθμερωτικοφ).  

 

 4. H  τιμι  εκκίνθςθσ  των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν  ανά  κατθγορία εμβζλειασ και  

προγράμματοσ, κακϊσ και ανά Περιοχι Απονομισ, κακορίηεται  με  κοινι  απόφαςθ  του  

Τπουργοφ  Οικονομικϊν  και  του  Τπουργοφ Ψθφιακισ  Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν  και 

Ενθμζρωςθσ,  μετά  από   ςφμφωνθ  γνϊμθ  του  Ε..Ρ.   

 

5. Η  χρονικι  διάρκεια  των   αδειϊν  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν επίγειασ 

ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ   είναι  δζκα  (10)  ζτθ   από   τθν   θμερομθνία  

τθσ  ζκδοςισ   τουσ. 

 

6. Η   διαδικαςία  τθσ  αδειοδότθςθσ   μζςω    δθμοπραςίασ   διεξάγεται   με   τθν   ζκδοςθ    

προκιρυξθσ   από  το   Ε..Ρ.,    ςφμφωνα  με  τουσ  όρουσ  του  παρόντοσ. Προκθρφξεισ  από  

το  Ε..Ρ.  είναι  δυνατό   να  εκδίδονται ξεχωριςτά ανά κατθγορία αδειϊν. 

 

7.  Οι  υποψιφιοι  για τθ  χοριγθςθ  άδειασ  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  επίγειασ 

ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν με τθν  

κατατεκείςα  αίτθςθ  ςυμμετοχισ  τουσ  ςτθ  διαδικαςία  αδειοδότθςθσ τθν εμβζλεια για 

τθν οποία ηθτοφν να τουσ χορθγθκεί θ άδεια (εκνικι ι περιφερειακι) και το είδοσ 

προγράμματοσ (ενθμερωτικοφ ι μθ ενθμερωτικοφ). 

 

Άρθρο  3 

Προχποθζςεισ  ςυμμετοχήσ - Νομική  μορφή  υποψηφίων   
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1. Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθ   διαδικαςία  αδειοδότθςθσ  που  διεξάγεται  μζςω   

δθμοπραςίασ  ζχουν:  

 
α)  Κεφαλαιουχικζσ  εταιρίεσ   οποιαςδιποτε  μορφισ  τθσ  θμεδαπισ ι  κράτουσ μζλουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ., οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται αποκλειςτικά ςτον  

τομζα  των  μζςων  ενθμζρωςθσ  και  ζχουν  ωσ  εταιρικό  ςκοπό  τθν  λειτουργία  ιδιωτικοφ  

ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ.  

 
β)  Οι επιχειριςεισ των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.), με ειδικό ςκοπό τθν    

λειτουργία  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ 

ελεφκερθσ  λιψθσ και ζδρα εντόσ τθσ Περιοχισ Απονομισ, για τθν οποία προκθρφςςονται 

οι αντίςτοιχεσ άδειεσ. Για τθ ςφςταςθ, τθν  οργάνωςθ και τθ λειτουργία των επιχειριςεων  

αυτϊν  εφαρμόηονται  οι  διατάξεισ  του   ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  Α’  114), όπωσ ιςχφει, 

τθρουμζνων  των  διατάξεων  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Αϋ 87). 

 
γ)  Κοινοπραξίεσ,  που  δραςτθριοποιοφνται  αποκλειςτικά ςτον  τομζα  των  μζςων  

ενθμζρωςθσ  και  ζχουν  ωσ  εταιρικό  ςκοπό  τθν  λειτουργία  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ 

ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ.  Σο κοινοπρακτικό  

ζγγραφο  ςφςταςθσ   κατατίκεται  κατά  τθν  υποβολι  τθσ  υποψθφιότθτασ. ε  περίπτωςθ   

που  χορθγθκεί  άδεια  ιδιωτικοφ ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ 

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ   ςε κοινοπραξία, τα  μζλθ  τθσ   οφείλουν, μετά  τθν   

ανάδειξι   τθσ  ωσ  αδειοφχου, να ςυςτιςουν εταιρία,  να  τθν  υποβάλουν  ςτισ  

προβλεπόμενεσ  κατά  νόμο  διατυπϊςεισ  δθμοςιότθτασ   και  να κατακζςουν  τα  ςχετικά  

ζγγραφα, εντόσ  προκεςμίασ   τριϊν  (3)  μθνϊν  από  τθν  χοριγθςθ  τθσ  άδειασ  

λειτουργίασ. Εταίροι  τθσ  ςυςτακθςόμενθσ,  από  τα  μζλθ  τθσ  κοινοπραξίασ,   εταιρίασ  

μποροφν  να  είναι  μόνο   όςοι  ςυμμετείχαν  ςτθν  υποψθφιότθτα,  κατά  τθν  υποβολι  

τθσ. 

 

2.  Οι  υποψιφιοι  οφείλουν,  με  τθν  αίτθςθ  ςυμμετοχισ  τουσ, να  ςυνυποβάλουν  τα  

προβλεπόμενα  νομιμοποιθτικά  ζγγραφα  που  αποδεικνφουν   τθ  ςφςταςθ   τθσ  εταιρίασ   

ι  τθσ  κοινοπραξίασ  και  των  μελϊν  αυτισ,  κακϊσ  και  κάκε  άλλο  ςχετικό  ζγγραφο  που  

κακορίηεται  με  τθν   προκιρυξθ  του  Ε..Ρ.  
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  Άρθρο  4 

Εταιρικό  κεφάλαιο  υποψηφίων   

 

1.   Σο  ελάχιςτο  καταβεβλθμζνο  εταιρικό  κεφάλαιο  των  υποψθφίων για  τθ  χοριγθςθ  

άδειασ  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  

λιψθσ , κακορίηεται  με  κοινι  απόφαςθ  του  Τπουργοφ  Οικονομικϊν  και  του  Τπουργοφ  

Ψθφιακισ  Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν  και  Ενθμζρωςθσ  ανάλογα με τθν κατθγορία 

εμβζλειασ  και  προγράμματοσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΡ. 

 

2.  Οι υποψιφιοι  των  οποίων  το καταβεβλθμζνο κεφάλαιο, ςτο ςφνολο του ι μερικϊσ, 

δεν  αντιςτοιχεί  ςτο ελάχιςτο  απαιτοφμενο  κατά  τα  ωσ άνω κεφάλαιο, υποχρεοφνται να 

προςκομίςουν με  τθν  υποψθφιότθτά  τουσ εγγυθτικι επιςτολι για  το  ςυνολικό  ι  το  

υπολειπόμενο ποςό, θ οποία προζρχεται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό 

ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. και ζχει το δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του 

Ε.Ο.Χ. Με  τθν  προκιρυξθ  του  Ε..Ρ.  κακορίηονται  οι  λεπτομζρειεσ  ζκδοςθσ, τφπου, 

διάρκειασ , υποβολισ , επιςτροφισ  και κατάπτωςθσ  τθσ ωσ  άνω  εγγυθτικισ  επιςτολισ.   

 

3.  Οι  υποψιφιοι  οφείλουν,  με  τθν  αίτθςθ  ςυμμετοχισ   τουσ, να  ςυνυποβάλουν  τα  

κατά  νόμο   ζγγραφα  που  πιςτοποιοφν  τθν  καταβολι  του   εταιρικοφ   κεφαλαίου ςε  

μετρθτά  κακϊσ  και   κάκε   άλλο   ςχετικό    ζγγραφο  που  κακορίηεται  με  τθν    

προκιρυξθ  του  Ε..Ρ.  

Άρθρο  5 

Ιδιοκτηςιακό καθεςτϊσ υποψηφίων 

 

1. Οι  εταιρίεσ που  υποβάλλουν  αίτθςθ  είτε  αυτοτελϊσ  είτε  ωσ  μζλθ  κοινοπραξίασ  για  

χοριγθςθ  άδειασ  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ επίγειασ  ψθφιακισ ευρυεκπομπισ 

ελεφκερθσ  λιψθσ, κακϊσ και οι ςυμμετζχουςεσ ςε αυτζσ εταιρίεσ, ανικουν ςε τελικό 

βακμό ςε φυςικά πρόςωπα. Εφόςον οι ανωτζρω εταιρίεσ είναι ανϊνυμεσ, οι  μετοχζσ τουσ 

είναι ονομαςτικζσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου.  

 

2.  Οι  υποψιφιοι  οφείλουν,  με  τθν  αίτθςθ  ςυμμετοχισ   τουσ, να  ςυνυποβάλουν   

ζγγραφα  που  αποδεικνφουν  τθ   ςφνκεςθ  του  εταιρικοφ ι μετοχικοφ  κεφαλαίου τουσ    
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και  το  ποςοςτό  ςυμμετοχισ  του  κάκε εταίρου ι μετόχου  μζχρι  φυςικοφ  προςϊπου, 

κακϊσ και  κάκε  άλλο  ζγγραφο  που  ςχετίηεται   με  το  ιδιοκτθςιακό  κακεςτϊσ  των  

υποψθφίων και  τθν τιρθςθ  των  ωσ  άνω  προχποκζςεων,  όπωσ   κακορίηεται  με  τθν   

προκιρυξθ  του  Ε..Ρ. τθν περίπτωςθ ανωνφμων εταιριϊν που δεν προβλζπεται 

υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν 

τθν ζδρα τουσ, προςκομίηεται ςχετικι βεβαίωςθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, 

εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

υποψθφίου. Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει για τισ 

μετοχζσ των ειςθγμζνων ςτα Χρθματιςτιρια των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

του Οργανιςμοφ Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο..Α.) εταιριϊν. 

 

Άρθρο  6 

Αρνητικζσ  προχποθζςεισ  - Αςυμβίβαςτεσ  ιδιότητεσ  - Πόθεν  ζςχεσ  υποψηφίων   

 

1. Οι  εταίροι  ι  οι  μζτοχοι,   οι  νόμιμοι  εκπρόςωποι  των  εταιριϊν   που  ςυμμετζχουν   

ςτθ  διαδικαςία  αδειοδότθςθσ   κακϊσ και   τα  μζλθ   του  διοικθτικοφ  ςυμβουλίου  ςε  

περίπτωςθ  που θ  αίτθςθ  υποβάλλεται  από  ανϊνυμθ  εταιρία,   πρζπει  να  μθν  ζχουν   

καταδικαςτεί  με τελεςίδικθ  δικαςτικι  απόφαςθ  για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ, για  δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά  εγκλιματα  ι  εγκλιματα  ςυνδεόμενα  

με  τρομοκρατικζσ  δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ  εςόδων   από   παράνομεσ   

δραςτθριότθτεσ  ι  χρθματοδότθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ,  κατά  τθν  ζννοια  του  άρκρου  57 

παρ. 1 τθσ Οδθγίασ   2014/24/ΕΕ, όπωσ ιςχφει  και  θ  οποία  ζχει  ενςωματωκεί  ςτο  

εςωτερικό  δίκαιο   με  το   άρκρο  73  του  ν.  4412/2016.  Επίςθσ  δεν  κα  πρζπει  να  ζχουν  

καταδικαςτεί   με  αμετάκλθτθ  δικαςτικι  απόφαςθ  για   κακοφργθμα  και  ςε  

οποιαδιποτε  ποινι  για   υπεξαίρεςθ,  εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία   και   δόλια  

χρεωκοπία. Σο  Ε..Ρ.   ςτο  πλαίςιο  τθσ  διαδικαςίασ  αδειοδότθςθσ  οφείλει  να  ηθτά  και  

να  λαμβάνει  αντίγραφα  ποινικοφ  μθτρϊου  για  τα  πρόςωπα   που  ζχουν  τισ ωσ  άνω  

ιδιότθτεσ  είτε  από   τουσ  υποψθφίουσ  είτε  από  τισ  αρμόδιεσ  αρχζσ.  

 

2.  Απαγορεφεται  θ   κακ’  οιονδιποτε  τρόπο  ςυμμετοχι  των  άνω  προςϊπων  ςε  

επιχειριςεισ  ερευνϊν  τθσ  ραδιοτθλεοπτικισ  αγοράσ  και  ςε  διαφθμιςτικζσ  επιχειριςεισ, 

τα  πρόςωπα  δε  αυτά   οφείλουν,   προκειμζνου  να  αποδείξουν  τθ  ςυνδρομι  τθσ  

προχπόκεςθσ  αυτισ,  να  προςκομίςουν  αντίςτοιχεσ  υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ, με  

κεωρθμζνο  το  γνιςιο  τθσ  υπογραφισ  τουσ  ι  των  νομίμων εκπροςϊπων  τουσ  από  
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αρμόδια  αρχι, όπωσ  κακορίηεται  ειδικότερα  με  τθν  προκιρυξθ  του  Ε..Ρ.  Οι  

υποβλθκείςεσ  δθλϊςεισ  κα  ελζγχονται  μζςω  των  ςτοιχείων  του  Μθτρϊου  Διαφάνειασ  

που  τθρεί  το  Ε..Ρ.    

 

3.  Οι  εταιρίεσ  και  οι  μζτοχοι  ι  οι  εταίροι   των  εταιριϊν  που  ςυμμετζχουν  ςτθ  

διαδικαςία  αδειοδότθςθσ,  υπόκεινται ςε ζλεγχο για τθ διαφάνεια του ιδιοκτθςιακοφ 

κακεςτϊτοσ των επιχειριςεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργοφν ςτθν θμεδαπι, ςφμφωνα  με  τθ  

διάταξθ  του άρκρου 5  του  ν.  3592/2007, τθρουμζνων  των  ενωςιακϊν  κανόνων  για  τθν  

ελεφκερθ  κυκλοφορία  των  κεφαλαίων  και  τθν  ελευκερία  εγκατάςταςθσ  και  παροχισ  

υπθρεςιϊν. Οι  εν λόγω εταίροι ι μζτοχοι πρζπει να είναι πραγματικοί  δικαιοφχοι των  

οικονομικϊν μζςων που  διζκεςαν  για  τθ  ςυμμετοχι  τουσ  ςτο  κεφάλαιο  τθσ  

υποψιφιασ  εταιρίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δανείων που αποκτικθκαν από 

αναγνωριςμζνουσ   χρθματοπιςτωτικοφσ   οργανιςμοφσ. Σα  οικονομικά μζςα  που  

διζκεςαν  οι  μζτοχοι  ι  οι  εταίροι  για τθ ςυμμετοχι τουσ  ςτο  κεφάλαιο  τθσ  υποψιφιασ  

εταιρίασ   δεν   επιτρζπεται  να  αποτελοφν  προϊόν εγκλθματικισ  δραςτθριότθτασ, κατά τθν 

ζννοια τθσ παραγράφου  1, που  διαπιςτϊνεται με  δικαςτικι απόφαςθ που ζχει ιςχφ  

δεδικαςμζνου, ςφμφωνα  με  τθ  διάταξθ   τθσ   παραγράφου   4  του  άρκρου  3  του ν.   

3414/2005  (ΦΕΚ  Αϋ 279). 

 

4. Η   αίτθςθ  για  τθ  χοριγθςθ  άδειασ  ςυνοδεφεται  από  ςτοιχεία,   τα  οποία   

αποδεικνφουν  τον  τρόπο  απόκτθςθσ  των  οικονομικϊν  μζςων  που  διατζκθκαν  ι  

προγραμματίηεται  να  διατεκοφν  για  τθ  λειτουργία   του   ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  

ςτακμοφ  από  τθν  υποψιφια  εταιρία  και  τουσ  εταίρουσ ι μετόχουσ τθσ.  Σα  

απαιτοφμενα  δικαιολογθτικά  για  τον  ανωτζρω  ζλεγχο  προςδιορίηονται  με  τθν   

προκιρυξθ  του  Ε..Ρ. 

Άρθρο  7 

Σεχνολογικόσ  εξοπλιςμόσ   

 

1.   Οι  υποψιφιοι   προσ  αδειοδότθςθ   οφείλουν   να   διακζτουν   κατάλλθλο  τεχνολογικό   

εξοπλιςμό   που  τουσ  εξαςφαλίηει  τθν  άρτια   και   υψθλι  τεχνικι  εκπομπι  του  

προγράμματόσ   τουσ  και  τθ μεταφορά του ςιματόσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του παρόχου 

δικτφου. 
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2.   Για  το  ςφνολο  του  εγκατεςτθμζνου  τεχνολογικοφ  εξοπλιςμοφ   οι  υποψιφιοι  

υποχρεοφνται  να  τθροφν  τουσ  εκάςτοτε  ιςχφοντεσ  κανονιςμοφσ  θλεκτρομαγνθτικισ  

ςυμβατότθτασ   τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Σθλεπικοινωνιϊν (International Telecommunication 

Union – ITU) και  τουσ  ςχετικοφσ  κανόνεσ  αςφάλειασ  του  προςωπικοφ.  

 

3.  Οι υποψιφιοι προσ αδειοδότθςθ υποχρεοφνται να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 

οποία βεβαιϊνουν ότι εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν από τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ κα διακζτουν τον τεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ παραγράφου 1. 

 

Άρθρο  8 

Περιεχόμενο  μεταδιδόμενου  προγράμματοσ 

 

1. Η   διάρκεια   του   προγράμματοσ   που   υποχρεοφται  να  μεταδίδει  θμερθςίωσ  ο  

υποψιφιοσ   προσ  αδειοδότθςθ   ραδιοφωνικόσ  ςτακμόσ  πρζπει  να  καλφπτει  το  ςφνολο  

του  εικοςιτετραϊρου.   

 
2.  Η   κφρια   γλϊςςα  μετάδοςθσ   είναι  θ  ελλθνικι.      

 

3.   Σο  ελάχιςτο  περιεχόμενο  του  προγράμματοσ  ενθμερωτικοφ  ςτακμοφ,  περιλαμβάνει: 

 

α)  κακθμερινά  τακτά  πρωτότυπα  δελτία  ειδιςεων, ςυνολικισ θμεριςιασ διάρκειασ  

τουλάχιςτον  εξιντα  (60)  λεπτϊν,  εκ  τθσ  οποίασ, ωσ προσ τουσ ςτακμοφσ περιφερειακισ 

εμβζλειασ,  ποςοςτό  τουλάχιςτον  πενιντα τοισ  εκατό  (50%)  αφορά  ςε  κζματα  τοπικοφ  

ενδιαφζροντοσ, που αφοροφν το ςφνολο των γεωγραφικϊν και διοικθτικϊν ενοτιτων που 

καλφπτει ο ςτακμόσ.  

 
β)  είκοςι  πζντε  (25)  τουλάχιςτον  ϊρεσ  εβδομαδιαίωσ  ενθμερωτικϊν  εκπομπϊν  και  

ςχολιαςμοφ  τθσ  πολιτικισ, κοινωνικισ  και  οικονομικισ  επικαιρότθτασ  (ελλθνικισ  και  

διεκνοφσ), εκ  των  οποίων, ωσ προσ τουσ ςτακμοφσ περιφερειακισ εμβζλειασ,  ποςοςτό  

τουλάχιςτον πενιντα τοισ  εκατό  (50%)  αφορά  ςε  κζματα  τοπικοφ  ενδιαφζροντοσ,  που 

αφοροφν το ςφνολο των γεωγραφικϊν και διοικθτικϊν ενοτιτων που καλφπτει ο ςτακμόσ.  

 

4. Σο ελάχιςτο περιεχόμενο του προγράμματοσ  μθ  ενθμερωτικοφ  ςτακμοφ,  περιλαμβάνει  

κεματολογία  του  ειδικοφ  προςανατολιςμοφ  του  ςτακμοφ. 
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5.  Με   τθν    προκιρυξθ  του  Ε..Ρ.  κακορίηονται  τα  απαιτοφμενα    δικαιολογθτικά 

ζγγραφα  που  υποχρεοφνται  να  υποβάλουν  οι  υποψιφιοι προσ  απόδειξθ  των  ανωτζρω  

προχποκζςεων   ανά  κατθγορία  εμβζλειασ και προγράμματοσ.    

   

6. Οι υποψιφιοι προσ αδειοδότθςθ υποχρεοφνται να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 

οποία βεβαιϊνουν ότι εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν από τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ κα μεταδίδουν  το  κατά  τισ  ανωτζρω  διακρίςεισ  πρόγραμμα.  

 

Άρθρο 9 

Οικονομική βιωςιμότητα 

 

1. Οι υποψιφιοι προσ αδειοδότθςθ  πρζπει να είναι οικονομικά βιϊςιμοι, ϊςτε να μποροφν  

να ανταποκρικοφν  ςτθν  εκ  του άρκρου 15 παρ. 2 του υντάγματοσ αποςτολι για τθν 

παροχι υψθλοφ επιπζδου ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν, διαςφαλίηοντασ τθν ποιότθτα, τθν  

πολυφωνία  και  τθν αντικειμενικότθτα ςτθν ενθμζρωςθ.  

 

2. Η οικονομικι βιωςιμότθτα των υποψθφίων προσ αδειοδότθςθ αποδεικνφεται από το 

επιχειρθςιακό τουσ ςχζδιο, με βάςθ τθν οικονομοτεχνικι μελζτθ βιωςιμότθτασ τθσ 

επιχείρθςισ τουσ για τα ζτθ τθσ χρονικισ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ άδειασ, που αξιολογείται ωσ 

προσ τθν αξιοπιςτία του και τθν αποδοτικότθτα τθσ ςχεδιαηόμενθσ επζνδυςθσ. Η 

οικονομοτεχνικι μελζτθ βιωςιμότθτασ περιλαμβάνει τθν προςδοκϊμενθ ακροαματικότθτα, 

τισ προβλεπόμενεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, τα προςδοκϊμενα ζςοδα, τθν προβλεπόμενθ 

κερδοφορία, τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων και τισ ταμειακζσ ροζσ.  

  

3. Με τθν προκιρυξθ  του  Ε..Ρ. εξειδικεφονται τα κριτιρια και οι παράμετροι, βάςει των 

οποίων αξιολογείται θ βιωςιμότθτα των υποψθφίων, θ αποδοτικότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ 

ςχεδιαηόμενθσ επζνδυςθσ, κακορίηονται  όλα   τα   ςχετικά δικαιολογθτικά  ζγγραφα που  

πρζπει  να  προςκομίςουν  οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ,   κάκε  άλλθ  αναγκαία  

λεπτομζρεια  για  τθν  εφαρμογι  του παρόντοσ άρκρου. 
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Άρθρο 10 

Λοιποί  όροι  ςυμμετοχήσ 

 

1. Οι   υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ  και  οι  εταίροι ι  μζτοχοι των  υποψθφίων   δεν   

πρζπει   να   τελοφν    υπό  πτϊχευςθ   ι  πτωχευτικό  ςυμβιβαςμό   ι   να  ζχουν  υπαχκεί  

ςτθν  προπτωχευτικι   διαδικαςία    του  άρκρου  99  του Πτωχευτικοφ Κϊδικα  ι  ανάλογθ  

διαδικαςία   προβλεπόμενθ  από  το  δίκαιο  τθσ  χϊρασ  ςτθν  οποία  ζχουν  τθν  ζδρα τουσ , 

οφτε  να  τελοφν  υπό εκκακάριςθ  και  υπό   αναγκαςτικι   διαχείριςθ.   

 

2 . Οι   υποψιφιοι   προσ   αδειοδότθςθ,   οι  εταίροι ι  μζτοχοι των  υποψθφίων  και  οι  

νόμιμοι  εκπρόςωποι  των  υποψθφίων,  κατά  τθν  θμερομθνία  υποβολισ  τθσ  αίτθςισ  

τουσ,  πρζπει  να  είναι αςφαλιςτικά,  φορολογικά   και  τραπεηικά  ενιμεροι. 

     

3. Οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ  δεν  πρζπει  να  εμπίπτουν  ςτθν  απαγόρευςθ  

ςυγκζντρωςθσ  ελζγχου  που  προβλζπεται ςτα  άρκρα  3 και  5  του  ν.  3592/2007. 

 

4.  Με   τθν  προκιρυξθ   του  Ε..Ρ.  κακορίηονται  όλα   τα   δικαιολογθτικά  ζγγραφα που  

πρζπει  να  προςκομίςουν  οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ,  προκειμζνου  να   

αποδείξουν τθ  ςυνδρομι   των  ανωτζρω   οριηομζνων  ςτισ  παραγράφουσ  1 ζωσ 3,  κακϊσ  

και  κάκε  άλλθ  αναγκαία  λεπτομζρεια  για  τθν  εφαρμογι  των  άρκρων  αυτϊν.  

 

5. Οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ   οφείλουν  να  καταβάλουν  για   τθν  εξζταςθ  τθσ  

υποψθφιότθτάσ  τουσ  παράβολο  του  Ελλθνικοφ  Δθμοςίου, το  ποςό  του  οποίου   

κακορίηεται  με  τθν   προκιρυξθ.  ε   περίπτωςθ   που  δεν  υποβλθκεί  το  ςχετικό  

παράβολο   θ  αίτθςθ  ςυμμετοχισ  του  υποψθφίου δεν  γίνεται  δεκτι. 

 

6.  Οι υποψιφιοι   προσ  αδειοδότθςθ, με  τθν  υποβολι  αίτθςθσ   ςυμμετοχισ   τουσ   ςτθ  

διαδικαςία, αποδζχονται  ανεπιφφλακτα  όλουσ  τουσ  όρουσ  τθσ  προκιρυξθσ   και  

δθλϊνουν  ότι  αποδζχονται  όλουσ   τουσ  όρουσ   τθσ  δθμοπραςίασ   και   τθσ   άδειασ  που  

κα  τουσ  χορθγθκεί. 
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Άρθρο 11 

Όροι  Προκήρυξησ  Ε..Ρ. 

 

1. Η  διαδικαςία  αδειοδότθςθσ  των  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  επίγειασ 

ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ αρχίηει  με  τθ  δθμοςίευςθ  τθσ  ςχετικισ  

προκιρυξθσ  από  το  Ε..Ρ.  

 

2. τθν  προκιρυξθ  κακορίηονται   οι  όροι  και  θ  διαδικαςία  χοριγθςθσ  των  αδειϊν  και  

ειδικότερα  κατϋ  ελάχιςτον  τα  εξισ: 

 
α)  Ο  αρικμόσ  των  προκθρυςςόμενων  αδειϊν  ανά   κατθγορία  εμβζλειασ. 

 
β)   Η  κατθγορία  του   προγράμματοσ  που  αφοροφν   οι  προκθρυςςόμενεσ   άδειεσ.  

 

γ)   Η  χρονικι   διάρκεια  τθσ   άδειασ.   

 
δ)  Η  προκεςμία  υποβολισ  των  αιτιςεων. 

 
ε)  Σο   χρονοδιάγραμμα,  τα  ςτάδια  και  ο  τρόποσ   διενζργειασ    τθσ    διαδικαςίασ   

χοριγθςθσ  των  αδειϊν  μζςω  τθσ   δθμοπραςίασ. 

 
ςτ)  Η  τιμι  εκκίνθςθσ   των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν. 

 
η)  Οι   προχποκζςεισ  ςυμμετοχισ   των  υποψθφίων  ςτθ  διαδικαςία  τόςο   τθσ  

προεπιλογισ  όςο   και  τθσ  τελικισ  φάςθσ  τθσ  δθμοπραςίασ   και    θ    διαδικαςία  

ελζγχου  τθσ  ςυνδρομισ   αυτϊν. 

 
θ)  Σα   ζγγραφα   που  απαιτείται  να  υποβάλλουν  οι  υποψιφιοι  προκειμζνου  να  

αποδείξουν  τθ  ςυνδρομι  των  προβλεπόμενων  από  τον  παρόντα  νόμο  κετικϊν  και  

αρνθτικϊν  προχποκζςεων, βάςει  των  οποίων  κα  γίνει  θ  προεπιλογι  τουσ  για  να  

αποκτιςουν  το δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθν   τελικι  φάςθ  τθσ  δθμοπραςίασ. 

 
κ)  Ο    τρόποσ  ανακιρυξθσ  των  αδειοφχων  και  οι  υποχρεϊςεισ  αυτϊν. 

 

3.  Προκθρφξεισ από το Ε..Ρ. είναι δυνατόν να εκδίδονται ξεχωριςτά ανά κατθγορία 

αδειϊν, κακϊσ και ανά Περιοχι Απονομισ. Σο  πλιρεσ  κείμενο τθσ  προκιρυξθσ  ςτθν  

ελλθνικι  και  ςτθν  αγγλικι  γλϊςςα  αναρτάται ςτθν  ιςτοςελίδα  του  Ε..Ρ.  και  τθσ  
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Γενικισ  Γραμματείασ   Ενθμζρωςθσ  και  Επικοινωνίασ  και   δθμοςιεφεται  ςτθν  Εφθμερίδα   

τθσ   Κυβερνιςεωσ. 

 

4. Η  ςυμμετοχι   ςτθ  διαδικαςία  χοριγθςθσ  αδειϊν  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν   

επίγειασ ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ ςυνεπάγεται   πλιρθ  αποδοχι  των  

όρων  τθσ  ςχετικισ  προκιρυξθσ  και  δεν   είναι  επιτρεπτι  θ  ςυμμετοχι  με  επιφφλαξθ  ι  

υπό   αίρεςθ. Όλα  τα  ςτοιχεία, που υποβάλλονται  ςτο  πλαίςιο  τθσ   διαδικαςίασ  

χοριγθςθσ  αδειϊν,  κεωροφνται  δεςμευτικά  για  τουσ  υποψιφιουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ μζχρι τθν ανακιρυξθ υπερκεματιςτι 

ςυμπεριλαμβανομζνων των υποβαλλόμενων οικονομικϊν προςφορϊν. 

 

Άρθρο 12 

Προεπιλογή  αιτήςεων  ςυμμετοχήσ 

 

1.  Σο  Ε..Ρ.  εξετάηει  ςτο  ςτάδιο  τθσ  προεπιλογισ  τισ  αιτιςεισ   ςυμμετοχισ των  

υποψθφίων  και  τα  δικαιολογθτικά  ζγγραφα που  τισ  ςυνοδεφουν  προκειμζνου  να  

διαπιςτϊςει  τθ  ςυνδρομι  των  κετικϊν  και  των   αρνθτικϊν  προχποκζςεων  του  

δικαιϊματοσ  ςυμμετοχισ  ςτθ  δθμοπραςία  (ανά  κατθγορία εμβζλειασ και  

προγράμματοσ), όπωσ  αυτζσ  ορίηονται  ςτισ  διατάξεισ  των  άρκρων   3  ζωσ  και  10.  

Ακολοφκωσ    το   Ε..Ρ.  ςυντάςςει   κατάλογο  των  υποψθφίων  που   πλθροφν  τισ  νόμιμεσ  

προχποκζςεισ  ςυμμετοχισ  ςτθν  κάκε  δθμοπραςία,  κακϊσ και εκείνων  οι  οποίοι  

αποκλείονται  τθσ  περαιτζρω  ςυμμετοχισ  τουσ  ςτθ  διαδικαςία  αυτι.  Οι  κατάλογοι  

αυτοί  αναρτϊνται   ςτθν  ιςτοςελίδα  του  Ε..Ρ.   και  ταυτόχρονα  ενθμερϊνονται  και  οι  

υποψιφιοι  με  ςυςτθμζνθ  επιςτολι.      

 

2. Σο   Ε..Ρ.  μπορεί  να  καλζςει  τουσ  υποψιφιουσ  να  υποβάλουν  ςυμπλθρωματικζσ  

πλθροφορίεσ  ι  διευκρινίςεισ  ςχετικά  με  τα  ιδθ  υποβλθκζντα  δικαιολογθτικά ζγγραφα.  

 

3. Κατόπιν  τθσ  κοινοποίθςθσ   του  καταλόγου  των  προεπιλεγζντων που  ςυμμετζχουν  

ςτθν κάκε  δθμοπραςία, το Ε..Ρ. αποςτζλλει προσ κακζνα  από  αυτοφσ  δελτίο  

ςυμμετοχισ  ςτθ  δθμοπραςία,  με  το  οποίο  τουσ  γνωςτοποιεί  τθν  θμερομθνία  και  τον   

τόπο  διεξαγωγισ  τθσ  δθμοπραςίασ,  κακϊσ  και  το  ςχετικό  πρόγραμμά  τθσ. 
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4. υμμετζχοντεσ  οι  οποίοι  αποκλείονται  από  τθν  προεπιλογι  ζχουν  δικαίωμα  

υποβολισ   ζνςταςθσ  ςτο  Ε..Ρ.  Η  προκεςμία  υποβολισ  ζνςταςθσ  κακϊσ  και   θ  

προκεςμία  εντόσ  τθσ  οποίασ  το  Ε..Ρ.  υποχρεοφται  να   κρίνει   επ’  αυτισ,   

κακορίηονται   με  τθν  προκιρυξθ. 

 

5. Εφόςον ο αρικμόσ των προεπιλεγζντων είναι ίςοσ ι μικρότεροσ του αρικμοφ των 

προκθρυςςόμενων αδειϊν, το τίμθμα που καταβάλουν οι υπερκεματιςτζσ ιςοφται με τθν 

τιμι εκκίνθςθσ. 

 
 Άρθρο  13 

Διαδικαςία  δημοπραςίασ 

 

1. Η  διεξαγωγι   τθσ  δθμοπραςίασ  γίνεται  μζςω  διαδικαςίασ  πολλαπλϊν  γφρων  με  

αυξανόμενο  τίμθμα  επί  τθσ,  ςφμφωνα  με  το  άρκρο  2  παρ.  4 ,  κακοριηόμενθσ  τιμισ   

εκκίνθςθσ.  Η  διεξαγωγι  τθσ  δθμοπραςίασ   αρχίηει   από  τθν  θμερομθνία   εκκίνθςισ  τθσ  

και  ολοκλθρϊνεται  τθν  θμερομθνία  ανακιρυξθσ  των  υπερκεματιςτϊν  αδειοφχων.   Η  

διάρκεια  του  κάκε  γφρου, ο  κακοριςμόσ  τθσ  προςαφξθςθσ  τθσ  τιμισ  προςφοράσ  ανά  

γφρο,  οι  υποχρεϊςεισ  των  ςυμμετεχόντων,   ο  τρόποσ  υποβολισ  των  προςφορϊν  από  

τουσ  ςυμμετζχοντεσ, θ   ανακιρυξθ   των  υπερκεματιςτϊν,  ο  τρόποσ    καταβολισ   του  

τιμιματοσ    και  κάκε  άλλθ  αναγκαία  λεπτομζρεια  για  τθ  διεξαγωγι  τθσ  κακορίηονται   

από   τθν   προκιρυξθ  του  Ε..Ρ. 

 

2. Πριν  τθν  ανακιρυξθ  των  υπερκεματιςτϊν για  κάκε  δθμοπρατοφμενθ  άδεια  

διεξάγεται   από  το  Ε..Ρ.,  ωσ  προσ  τθν  υψθλότερθ  υποβλθκείςα  προςφορά,  ζλεγχοσ  

τθσ  προζλευςθσ  και  του  τρόπου  απόκτθςθσ  των  οικονομικϊν  μζςων που  κα  διακζςει   

ο  υποψιφιοσ  για  τθν  καταβολι  τθσ.  Ο  ζλεγχοσ  διενεργείται  με  βάςθ  τα  ςτοιχεία  που  

περιλαμβάνονται  ςτο  φάκελο  που  ιδθ  ζχει  κατακζςει  ο  υποψιφιοσ  με  τθν  αίτθςι  

του. ε  περίπτωςθ  που  το  Ε..Ρ.  κρίνει  ότι  από  τα  ςτοιχεία  αυτά  δεν  δικαιολογείται  ο  

τρόποσ  απόκτθςθσ  των  οικονομικϊν  μζςων  του  υποψθφίου, υποχρεοφται  να  ηθτιςει  

από  τον  υποψιφιο  πρόςκετα  δικαιολογθτικά. Με  τθν  προκιρυξθ  κακορίηεται  κάκε  

ςχετικι  λεπτομζρεια  για  τθν  εφαρμογι  τθσ  παροφςασ  παραγράφου, κακϊσ  και  ο  

χρόνοσ  ολοκλιρωςθσ  του  ωσ  άνω  ελζγχου, ο  οποίοσ  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  τισ  

ςαράντα πζντε (45)  θμζρεσ  από  τθν  υποβολι  τθσ  προςφοράσ.  ε  περίπτωςθ   που  δεν  

δικαιολογείται   θ  υποβλθκείςα  οικονομικι  προςφορά, ο  ωσ  άνω  υποψιφιοσ  δεν  
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ανακθρφςςεται  υπερκεματιςτισ  και   τθ  κζςθ  του   λαμβάνει  ο  επόμενοσ  πλειοδότθσ, 

κατόπιν  του  προβλεπόμενου  ελζγχου  του  προθγοφμενου  εδαφίου.  

 

3. Σο τίμθμα κάκε άδειασ καταβάλλεται από τον υπερκεματιςτι ςε τρεισ (3) ιςόποςεσ 

δόςεισ, με ιςάρικμεσ τραπεηικζσ επιταγζσ που εκδίδονται ςε διαταγι του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, εντόσ των κατωτζρω προκεςμιϊν: α. θ πρϊτθ δόςθ εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν ανακιρυξι του ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, β. θ δεφτερθ 

δόςθ εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ άδειασ και γ. θ τρίτθ 

δόςθ εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ άδειασ. ε 

περίπτωςθ που ο υπερκεματιςτισ δεν καταβάλλει τθν πρϊτθ δόςθ του τιμιματοσ εντόσ τθσ 

ανωτζρω οριηόμενθσ προκεςμίασ, εκπίπτει και τθ κζςθ του λαμβάνει ο επόμενοσ 

πλειοδότθσ. ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ οιαςδιποτε εκ των επόμενων 

δόςεων του τιμιματοσ, ανακαλείται αυτοδικαίωσ θ χορθγθκείςα άδεια. 

 

4. Μζροσ του καταβαλλόμενου τιμιματοσ αδείασ κατά τθ διαδικαςία του παρόντοσ νόμου 

αποδίδεται μζςω του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςτο Ε..Ρ. Για κάκε άδεια εκνικισ 

εμβζλειασ  αποδίδεται ποςοςτό ………………. επί τοισ εκατό (….%) του καταβαλλόμενου 

τιμιματοσ και για κάκε άδεια περιφερειακισ εμβζλειασ αποδίδεται ποςοςτό ………………. επί 

τοισ εκατό (….%).  

 

5. Μετά τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ε..Ρ. οι  

υπερκεματιςτζσ  ςτθν  κάκε  δθμοπραςία  ανά   κατθγορία εμβζλειασ και προγράμματοσ,  

ςτουσ  οποίουσ  χορθγείται  θ  αντίςτοιχθ  άδεια.   

 

6.  Η  μθ  υποβολι  ι   προεπιλογι   καμίασ  υποψθφιότθτασ  για  τθ   ςυμμετοχι   ςε  κάκε  

δθμοπραςία   ι  θ   υποβολι  λιγότερων  υποψθφιοτιτων  ςε  ςχζςθ  με  τισ 

προκθρυςςόμενεσ   άδειεσ ςυνεπάγεται τθν εν όλω ι εν μζρει ματαίωςθ τθσ  αντίςτοιχθσ  

διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ  από το Ε..Ρ.   για  τισ ςυγκεκριμζνεσ άδειεσ και τθν  

επαναπροκιρυξι  τουσ. ε  κάκε  περίπτωςθ  το  Ε..Ρ.  μπορεί  να  ματαιϊςει  τθ  

διαγωνιςτικι  διαδικαςία  αναφζροντασ  τουσ  λόγουσ  ματαίωςθσ, χωρίσ  το  γεγονόσ  αυτό  

να  επιφζρει  οποιαδιποτε  απαίτθςθ  των  υποψθφίων. 
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7.  Οι υποψιφιοι δεν  δικαιοφνται  αποηθμίωςθσ  για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ   και  

υποβολι  των  ςτοιχείων  που  απαιτοφνται  για  τθ  ςυμμετοχι  τουσ   ςε  κάκε  ςτάδιο  τθσ   

διαδικαςίασ   αδειοδότθςθσ. 

 

8. Οι διαφορζσ που αναφφονται κατά τθ διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

διζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α` 147), οι οποίεσ εφαρμόηονται αναλογικά. 

Οι προβλεπόμενεσ από το ν. 4412/2016 προδικαςτικζσ προςφυγζσ των υποψθφίων 

αςκοφνται ενϊπιον του Ε..Ρ. Η αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν εκδίκαςθ όλων των 

διαφορϊν που αναφφονται κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ανικει ςτο υμβοφλιο τθσ 

Επικρατείασ. 

Άρθρο  14 

Όροι  χορηγοφμενων  αδειϊν  

 

1. Οι  αποφάςεισ με τισ οποίεσ χορθγοφνται άδειεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ,  καταχωροφνται  κατά  χρονολογικι  ςειρά  ζκδοςθσ   ςε  ειδικό   βιβλίο  που  

τθρείται  ςτο  Ε..Ρ., ςτο  οποίο  τθροφνται  τα  πρωτότυπα  ςτελζχθ  αυτϊν.  Αντίγραφα  

των  αδειϊν  αποςτζλλονται  ςτθν  Ε.Ε.Σ.Σ.  και  ςτθν  αρμόδια  Περιφζρεια κάκε  αδειοφχου  

εταιρίασ. 

 
2.  τισ  άδειεσ  πρζπει  να  αναγράφονται  τουλάχιςτον  τα  κάτωκι: 

 - ο φορζασ τθσ άδειασ, 

 - ο κακοριςμόσ τθσ υπθρεςίασ, 

 - ο διακριτικόσ τίτλοσ του ςτακμοφ και το λογότυπό του, 

 - θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ, 

 - θ κατθγορία τθσ άδειασ και θ εμβζλειά τθσ, 

 - θ ελάχιςτθ διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματοσ. 

 

3. Η  άδεια  τελεί  υπό  τουσ   ακόλουκουσ όρουσ: 
 

 α) Απαγορεφεται  θ  αλλαγι  τθσ  χριςθσ  τθσ  άδειασ, κακϊσ  και  θ  μεταβίβαςθ  τθσ . Η  

μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ  που κατζχει άδεια  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  ι  των μετοχϊν ι 

εταιρικϊν  μεριδίων αυτισ γνωςτοποιείται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ ςτο Ε..Ρ. με 

κατάκεςθ αντιγράφου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και πρζπει να περιβάλλεται το 

ςυμβολαιογραφικό τφπο.  
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 β) Ο αδειοφχοσ  ραδιοφωνικόσ  ςτακμόσ  υποχρεοφται να ςυμβλθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ άδειασ με πάροχο δικτφου, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να καλφπτει πλθκυςμιακά τθν Περιοχι Απονομισ για τθν οποία χορθγείται θ 

άδεια ςε ποςοςτό που κακορίηεται με τον εκάςτοτε ιςχφοντα Χάρτθ υχνοτιτων.  

 

γ) Ο αδειοφχοσ  ραδιοφωνικόσ  ςτακμόσ  υποχρεοφται να παραδίδει τεχνικά άρτια το 

ψθφιακό ςιμα του ςτισ  εγκαταςτάςεισ του παρόχου δικτφου και ςφμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον ιςχφοντα Χάρτθ υχνοτιτων. 

 

δ) Οι αδειοφχοι ραδιοφωνικοί ςτακμοί πρζπει να διαςφαλίηουν τθν αδιάλειπτθ μετάδοςθ 

και μεταφορά του προγράμματόσ τουσ προσ τον πάροχο δικτφου. Κάκε διακοπι του 

προγράμματόσ τουσ που γίνεται με ευκφνθ του αδειοφχου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ πζραν 

τθσ μίασ ϊρασ εντόσ ενόσ εικοςιτετραϊρου πρζπει να αιτιολογείται επαρκϊσ με τθν 

υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ ςτο Ε..Ρ. εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν.  

 
4. Οι αδειοφχοι ραδιοφωνικοί ςτακμοί  δεν  μποροφν  να  ανακζτουν  τθ  διαχείριςθ  ι  τθν  

εκμετάλλευςθ  του    ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  ι  τθσ  επιχείρθςθσ  ςε  τρίτουσ,  μποροφν    

όμωσ   να   ανακζτουν  τθν  παραγωγι   του   προγράμματόσ   τουσ   ςε  εταιρίεσ  του  ίδιου  

ομίλου, κατά τθν ζννοια  τθσ   παραγράφου 11  του άρκρου 5  του  ν.  3592/2007. 

Επιτρζπεται επίςθσ θ ανάκεςθ  παραγωγισ  ςυγκεκριμζνων  προγραμμάτων ςε  

επιχειριςεισ  παραγωγισ  προγράμματοσ  κακϊσ  και   θ  ανάκεςθ  παραγωγισ  εκπομπϊν  

ςε  ανεξάρτθτουσ  παραγωγοφσ. 

 
5. Οι  ραδιοφωνικοί  ςτακμοί  υποχρεοφνται:      

 

α. να τθροφν τισ γενικζσ   αρχζσ   ραδιοφωνικϊν  μεταδόςεων  και  να  ςυμμορφϊνονται  

προσ  τισ διατάξεισ  του  παρόντοσ  νόμου, του  άρκρου   8  του ν. 2328/1995,  του  π.δ.  

109/2010    και  τουσ  ιςχφοντεσ  κϊδικεσ δθμοςιογραφικισ   δεοντολογίασ,  δεοντολογίασ  

προγραμμάτων και  διαφθμίςεων, κακϊσ  και  κάκε  άλλθσ  διάταξθσ τθσ  κείμενθσ  

ραδιοτθλεοπτικισ  νομοκεςίασ, 

 
β.  να  ςυνάπτουν είτε οι ίδιοι απευκείασ είτε ο ςυλλογικόσ φορζασ ςτον οποίο 

ςυμμετζχουν, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ με το κάκε είδουσ απαςχολοφμενο ςε 

αυτοφσ προςωπικό, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, 
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άλλωσ, εφαρμόηονται  οι  εκάςτοτε  ιςχφουςεσ  ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ  εργαςίασ  για  τθ  

ςυγκεκριμζνθ  κατθγορία προςωπικοφ του ιδιωτικοφ τομζα, 

 
γ.  να   τθροφν   τισ  υφιςτάμενεσ   υποχρεϊςεισ  τουσ  που  απορρζουν  από  τθν  

ευρωπαϊκι  και  θμεδαπι  νομοκεςία   για  τθν  πνευματικι  ιδιοκτθςία  και  τα  ςυγγενικά  

δικαιϊματα,  ιδίωσ  ωσ  προσ  τθ  ςφναψθ  ςυμβάςεων  με  τουσ  οργανιςμοφσ  ςυλλογικισ   

διαχείριςθσ   και  προςταςίασ  των  δικαιωμάτων   αυτϊν, 

 
δ. να κατακζτουν, κατά τθν ζναρξθ τθσ ραδιοφωνικισ  περιόδου ςτο Ε..Ρ. περίλθψθ των 

κατθγοριϊν των προγραμμάτων   που  κα  μεταδίδουν   τθν  εκάςτοτε  τρζχουςα  περίοδο. 

 

6. Επιτρζπεται θ δικτφωςθ παρόχων περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ με όχι 

περιςςότερουσ από τρεισ παρόχουσ περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ, μετά από 

ειδικι άδεια του Ε..Ρ., ςτο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο τθσ ςυμφωνίασ δικτφωςθσ. Δεν 

μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο ςυμφωνίασ δικτφωςθσ πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχοσ 

περιεχομζνου αναμεταδίδει μζςω δικτφωςθσ από ζτερο πάροχο περιεχομζνου 

περιφερειακισ εμβζλειασ. Οι πάροχοι περιεχομζνου που δικτυϊνονται μποροφν να 

μεταδίδουν το πρόγραμμα του παρόχου ι των παρόχων με τουσ οποίουσ τελοφν ςε 

δικτφωςθ, για πζντε (5) ϊρεσ θμερθςίωσ κατ' ανϊτατο όριο και υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κατά το χρόνο τθσ δικτφωςθσ κα αναφζρεται ανά μιςι ϊρα εκπομπισ ο διακριτικόσ τίτλοσ 

του παρόχου περιεχομζνου με τον οποίο υπάρχει δικτφωςθ και εφόςον δεν αναιρείται ο 

χαρακτιρασ του προγράμματοσ. 

7. Οι  ραδιοφωνικοί  ςτακμοί  υποχρεοφνται κακ` όλθ τθ διάρκεια   τθσ  άδειασ  τουσ     να   

διατθροφν εγκατάςταςθ  ςτθν   ελλθνικι  επικράτεια.  Τποχρεοφνται,   επίςθσ, να δθλϊνουν  

αντίκλθτο  εγκατεςτθμζνο  ςτθν  ελλθνικι επικράτεια  για  τθν εκπροςϊπθςι τουσ    

ενϊπιον των  αρμόδιων  Ελλθνικϊν  Αρχϊν.    

 

8. Σροποποίθςθ  των  όρων  τθσ άδειασ  απαγορεφεται.   

 
9.  Η  παράβαςθ  των  όρων  τθσ  άδειασ  ελζγχεται   από  το Ε..Ρ.  ςφμφωνα  με  τθ  

διάταξθ  του  άρκρου  4  παρ.  αϋ   του ν.  2863/2000  (ΦΕΚ Αϋ 262).  

 
 

Άρθρο  15 

Λόγοι  ανάκληςησ  αδειϊν 
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1. Ανάκλθςθ τθσ άδειασ των  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  χωρεί υποχρεωτικά με απόφαςθ του 

Ε..Ρ. ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Μθ εμπρόκεςμθ υποβολι των απαιτοφμενων κατ’ άρκρο 3 παρ. 1 δικαιολογθτικϊν 

ςφςταςθσ των υποψθφίων εταιριϊν ι κοινοπραξιϊν. 

β) Μείωςθ του ελάχιςτου καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου κάτω από τα 

προβλεπόμενα από τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 όρια. 

γ) Σροποποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ κατά παράβαςθ τθσ διάταξθσ τθσ 

παραγράφου 3α του άρκρου 14. 

δ) Μθ εμπρόκεςμθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με πάροχο δικτφου, όπωσ προβλζπεται από τθ 

διάταξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 14. 

2. Με απόφαςθ του Ε..Ρ. ανακαλείται επίςθσ, θ άδεια ςε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ 

ςυμμόρφωςθσ με τισ υποχρεϊςεισ, που ανζλαβαν οι υποψιφιοι δια των υπευκφνων 

δθλϊςεων, που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 7 και τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 8. 

3. ε περίπτωςθ ανάκλθςθσ άδειασ κατά τα ανωτζρω, το Ε..Ρ. δφναται να τθν 

επαναπροκθρφξει. 

Άρθρο  16 

Μετάβαςη ςτην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή 

 

1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 

Ενθμζρωςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. και δθμόςια διαβοφλευςθ, 

κακορίηεται θ διαδικαςία μετάβαςθσ ςτθν ψθφιακι ραδιοφωνικι ευρυεκπομπι. 

Ειδικότερα κακορίηονται τα ςτάδια μετάβαςθσ, θ ζναρξθ και ολοκλιρωςι κακενόσ 

από αυτά, τα κριτιρια υλοποίθςθσ κάκε ςταδίου βάςει τθσ επίτευξθσ 

ςυγκεκριμζνων ποςοςτϊςεων υλοποίθςθσ του δικτφου του ψθφιακοφ παρόχου, 

πλθκυςμιακισ και γεωγραφικισ κάλυψθσ και διείςδυςθσ του ψθφιακοφ 

ραδιοφϊνου ςτο κοινό, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ ςε κάκε ςτάδιο ενζργειεσ προσ 

υλοποίθςθ. 
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2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ από το Ε..Ρ. τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ των ιδιωτικϊν 

ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ και 

τθν πιςτοποίθςθ από τθν Ε.Ε.Σ.Σ. τθσ ολοκλιρωςθσ του τελικοφ ςταδίου τθσ 

μετάβαςθσ ςτθν ψθφιακι ραδιοφωνικι ευρυεκπομπι, με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ 

του Ε..Ρ., διακόπτεται θ αναλογικι εκπομπι των ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν 

ςτακμϊν.  

Άρθρο 17 

Ζναρξη ιςχφοσ. 

 

Η ιςχφσ του παρόντοσ  αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  


