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Μαρούσι,  21/3/2008 
Αριθ.Απ. 472/157 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς 
Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 1866/1989  και στους Τ/Σ 
Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ' 
εφαρμογή του Ν.3548/2007

 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
  
 

Έχοντας υπόψη : 
 
 
α.  το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α΄/2007) και ιδίως το 
άρθρο 9 παρ.3 αυτού, 

 
β.  το Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

13/Α΄/3-3-2006) και ιδίως τα άρθρα 2, 63 και 64 αυτού, 
 
γ.  το Ν.1866/1989 ‘‘Ίδρυση Ε.Σ.Ρ. και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία 

τηλεοπτικών σταθμών’’ (ΦΕΚ 222/Α/1989) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, 
 
δ.  το Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και            

τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 233/Α)και ειδικότερα             
το άρθρο 17  αυτού, 

 
ε.  το Ν.1552/17-5-1985 «Κύρωση της Περιοχικής Συμφωνίας  που υπογράφηκε στην 

Στοκχόλμη την 23ην Ιουνίου 1961, για την ευρωπαϊκή ζώνη ραδιοφωνίας» 
(ΦΕΚ90/Α/20-5-1985), 

             
στ.  το ΠΔ 25/1988 «Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση τοπικών τηλεοπτικών 

σταθμών, διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των σχετικών αδειών, 
γενικές αρχές λειτουργίας των σταθμών αυτών και οι τεχνικοί και λοιποί εποπτεία και 
έλεγχος τους» (ΦΕΚ 10/Α/1998) και ιδίως το άρθρο 17, παρ.2 εδάφιο ε αυτού, 

 
ζ.  την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και 

Επικοινωνιών αριθ. 17225/655/2006 «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 399/Β/2006),όπως εκάστοτε ισχύει, 

 
η.  την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και τύπου και 

Μ.Μ.Ε. με αρ. ΚΥΑ 15587/Ε/26.8.1997 «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων και τεχνικές 
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προδιαγραφές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την παραγωγή, εκπομπή, 
μεταφορά, μετάδοση και αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος – Περιεχόμενο 
τεχνικής μελέτης για χορήγηση άδειας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ 
785/Β/1997) όπως εκάστοτε ισχύει, 

 
θ.  την Κοινή Απόφαση με αρ. ΚΥΑ 948/1993«Κατανομή συχνοτήτων τηλεοπτικών 

σταθμών » (ΦΕΚ 732/Β/1993) όπως εκάστοτε ισχύει, 
 
ι.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-02-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας    Δημόσιας 

Διαβούλευσης», (ΦΕΚ 314/Β/16-03-2006), και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 1,2 αυτής, 
 
 ια.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 461/51/30-11-2007 «Έγκριση του Σχεδίου   Απόφασης 

¨Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς 
Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 1866/1989 και στους Τ/Σ Περιφερειακής και 
Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου  17 
του Ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ' εφαρμογή του Ν.3548/2007¨  και 
Θέση Αυτού σε Δημόσια Διαβούλευση»  

 
ιβ.  τα αποτελέσματα της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης η οποία διενεργήθηκε από την 

ΕΕΤΤ  
 
ιγ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  472/156/21-3-2008  «Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΤΤ των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Έγκριση 
του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων 
στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια 
ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 1866/1989  και 
στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ' 
εφαρμογή του  Ν.3548/2007»,  

 
ιδ.  το γεγονός  ότι από την     απόφαση αυτή  δεν δημιουργείται    δαπάνη σε     βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού. 
   

 
Αποφασίζει : 

 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 

 
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τη διαδικασία απόδοσης δικαιωμάτων χρήσης τηλεοπτικών 
διαύλων στους τηλεοπτικούς σταθμούς (Τ/Σ) εθνικής εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια 
ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 1866/1989,  και στους Τ/Σ 
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 17 του Ν. 2644/1998, και καθορίζει το πλαίσιο χρήσης των συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων κατ' εφαρμογή του Ν.3548/2007. 
 

 
Άρθρο 2 
Ορισμοί 

 
1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η 

οποία τους αποδίδεται παρακάτω : 
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Δικαίωμα Χρήσης Τηλεοπτικού  Διαύλου για την Εκπομπή Αναλογικού 
Τηλεοπτικού Σήματος: το δικαίωμα που χορηγείται από την αρμόδια αρχή για τη 
χρησιμοποίηση από έναν Τ/Σ, που πληροί τους όρους του άρθρου 1 του παρόντος, 
ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνοτήτων για εκπομπές αναλογικού τηλεοπτικού 
σήματος σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. 
 
Ευρυεκπομπή: μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σημάτων (προγράμματα) σε ένα 
ευρύ αριθμό αποδεκτών (ακροατές ή τηλεθεατές) 
 
Ραδιοτηλεοπτικό Σήμα: σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που μεταδίδεται 
ενσύρματα ή ασύρματα  
 
Τηλεοπτικός Δίαυλος: καθορισμένο τμήμα συχνοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού 
φάσματος που εκφράζεται με αριθμημένο κανάλι μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού 
σήματος. Όσον αφορά τη ζώνη UHF (470-838 MHz) οι δίαυλοι  αριθμούνται από 21 
έως  66.  
 
Κέντρο Εκπομπής: κατάλληλη γεωγραφική θέση, στην οποία εγκαθίσταται και 
λειτουργεί εξοπλισμός  ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος 
 
Παρεμβολή: Το φαινόμενο εμφάνισης στη λήψη σε ένα σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, 
μιας ανεπιθύμητης ενέργειας  που οφείλεται στην εκπομπή ή/ και ακτινοβολία ή/ και 
επαγωγή το οποίο εκδηλώνεται με την μορφή υποβάθμισης της ποιότητας της 
μετάδοσης παραμόρφωσης ή απώλειας της πληροφορίας, η οποία θα ήταν δυνατόν 
να εξαχθεί χωρίς την ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια. 
 
Επιβλαβής Παρεμβολή: Παρεμβολή που παρακωλύει τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, 
ή υποβαθμίζει σοβαρά, διακόπτει κατ’ επανάληψη ή παρεμποδίζει τη λειτουργία μιας 
υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

   
2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί του Ν. 3431/2006. Σε περίπτωση που 

κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό δεν 
αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣ, τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών, όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αν δεν υπάρχει εκεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Διεθνή Κανονισμό 
Ραδιοεπικοινωνιών. 

 
 

Άρθρο 3 
 

Γενικές Αρχές Χρήσης Τηλεοπτικών Διαύλων 
 

1. Οι Τ/Σ που πληρούν τους όρους του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού  μεριμνούν 
ώστε οι δίαυλοι που αιτούνται ή/και χρησιμοποιούν να περιορίζονται στο απολύτως 
απαραίτητο για την ικανοποιητική λήψη σήματος εντός της περιοχής της οποίας  
νομιμοποιούνται να καλύπτουν. 

 
2. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων χρήσης διαύλων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των 

όρων χρήσης τους. Στα πλαίσια αυτά οφείλουν όπως ορίζουν τεχνικό υπεύθυνο ο 
οποίος πρέπει να κατέχει  άδεια  ραδιοηλεκτρολόγου  Α`  ή  Β`  ή δίπλωμα 
ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού ή πτυχίο τεχνολόγου ηλεκτρονικού και ο 
οποίος φέρει την ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών. 
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3. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης διαύλων σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3548/2007, τον ΕΚΚΖΣ, τις διεθνείς 
συστάσεις και αποφάσεις.  

 

4. Για κάθε  χορήγηση δικαιώματος χρήσης διαύλου λαμβάνονται υπόψη, πλέον των 
διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3548/2007 τα κάτωθι: 
(α) Η τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του φάσματος 

των ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς επιζήμιες παρεμβολές, 
(β) Η διαθεσιμότητα  του φάσματος  σε ευρύ πεδίο χρηστών, 
(γ) Η εξασφάλιση της πληρέστερης και τεχνικά αρτιότερης  κάλυψης του συνόλου 

της επικράτειας για τους Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας, της γεωγραφικής περιοχής 
στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση για τους Τ/Σ τοπικής και 
περιφερειακής εμβέλειας, 

(δ) Τα εφαρμόσιμα, κατά περίπτωση, όρια στάθμης εκπομπών και λήψης.  
(ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισμού τον οποίο προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει ο αιτούμενος, 
στ)     Η τήρηση των ορίων της έκθεσης του γενικού πληθυσμού, εν γένει, σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
ζ) H  διαδικασία του διεθνούς συντονισμού όπου απαιτείται.  

 
  

Άρθρο 4 
Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικών Διαύλων 

 
1. Η εξέταση της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης διαύλων γίνεται κατά σειρά 

χρονικής προτεραιότητας των υποβληθεισών αιτήσεων με την επιφύλαξη της παρ. 4 
του παρόντος άρθρου. 

  
2. Η υποβολή δήλωσης σε άλλους πλην της ΕΕΤΤ φορείς μη δηλωθέντων διαύλων από 

τους ενδιαφερόμενους σταθμούς δεν επέχει θέση αίτησης κατά τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. 

 
3. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στον ΕΚΚΖΣ, στις διεθνείς αποφάσεις και 
συστάσεις λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη το Εθνικό Μητρώο 
Ραδιοσυχνοτήτων, τα διαβιβασθέντα από το Ε.Σ.Ρ. για τη νομιμότητα των 
υφιστάμενων διαύλων στοιχεία καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων, μετρήσεων 
καταγραφών που διενεργήθηκαν εξ αυτής και εκ λοιπών συναρμόδιων φορέων.  

 
4. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που  δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ . Η ΕΕΤΤ 
εξετάζει αν: 

 
 

(α) Η αίτηση είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, 

 (β) Ο αιτούμενος έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή 
των διοικητικών τελών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος.  

 
Στην περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η αίτηση  
επιστρέφεται στον αιτούντα.   



 

 
5 / 10

 

 

5. Εφόσον η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ΕΕΤΤ 
εξετάζει περαιτέρω την αίτηση με βάση και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3 παράγραφο 
του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού προκειμένου να 
εκχωρήσει τον αιτούμενο δίαυλο. Στην περίπτωση που κατά την εξέταση 
διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις στα  τεχνικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, και 
τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού, η ΕΕΤΤ καλεί 
εγγράφως τον αιτούντα όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προβεί στη διόρθωση 
αυτών ή στην προσκόμιση των επιπλέον στοιχείων. 

 

6. Η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη Απόφαση, ιδίως αν συντρέχουν τουλάχιστον 
ένας εκ των ακόλουθων λόγων: 

 

(α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 4, του παρόντος, 
(β) Από τον έλεγχο των στοιχείων της αιτήσεως καθώς και αυτών που διαθέτει η 

Υπηρεσία προκύπτει ότι, δεν υπάρχει διαθέσιμος δίαυλος, που να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από το συγκεκριμένο 
Τηλεοπτικό Σταθμό χωρίς να προκληθούν επιζήμιες παρεμβολές στις 
επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. καθώς και σε κάθε άλλου 
νομίμως λειτουργούντος δικτύου ή φορέα, 

 (γ) Ο αιτών δεν έχει προβεί στη διόρθωση των λαθών ή δεν έχει προσκομίσει, 
οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί για την 
διεκπεραίωση της αίτησής του εντός της ορισθείσης προθεσμίας.  

  
 7.   Η ΕΕΤΤ χορηγεί το δικαίωμα χρήσης διαύλου και ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο 

Ραδιοσυχνοτήτων σε  περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση του αιτήματος 
προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι για την χορήγηση του δικαιώματος. Ο δικαιούχος 
οφείλει να μεριμνά  ότι δεν θα υπάρχουν χώροι γύρω από την θέση της κεραίας του 
τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό στους 
οποίους τα όρια έκθεσης θα υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία και συγκεκριμένα από το  Άρθρο 31 παρ.9 του ν.3431/2006, όπως 
εκάστοτε ισχύει.  

 
 8.       Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί το δικαίωμα υπό συγκεκριμένους  τεχνικούς όρους 

χρήσης και προϋποθέσεις, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή 
και αποτελεσματική χρήση του φάσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
παρ. 4 της παρούσης. Για το λόγο αυτό δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένες τιμές των 
τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση χορήγησης του 
δικαιώματος και δύναται να προσδιορίζει διαφορετικούς όρους  οι οποίοι, ενδεικτικά, 
μπορεί να αφορούν την ισχύ ή/και τον τηλεοπτικό δίαυλο. 

 
9.  Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώματός του, αν 

κρίνει ότι οι όροι χρήσης που προσδιορίζονται σε αυτό δεν τον ικανοποιούν. Εφόσον 
ο δικαιούχος δεν ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώματος εντός δεκαπέντε 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής Απόφασης  σε αυτόν, 
υποχρεούται να καταβάλλει τα διοικητικά τέλη χορήγησης διαύλων που αντιστοιχούν 
στο δικαίωμα, μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης του δικαιώματος.  

   
  

Άρθρο 5 
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Μετεγκατάσταση ή εγκατάσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής 
 
Κατά τη  διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η χορήγηση 
δικαιώματος χρήσης διαύλων για την μετεγκατάσταση ή την εγκατάσταση νέων κέντρων 
ή άλλων θέσεων εκπομπής των νομίμως λειτουργούντων Τ/Σ τοπικής και περιφερειακής 
εμβέλειας εντός του ίδιου Χάρτη Συχνοτήτων στον οποίο αντιστοιχεί η υποβληθείσα 
αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή εκδίδεται για το σύνολο των νομίμως 
λειτουργούντων τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών των αντίστοιχων 
χαρτών συχνοτήτων εφόσον δεν θίγονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής των 
λοιπών νομίμως λειτουργούντων Τ/Σ των γειτνιαζόντων χαρτών συχνοτήτων και 
σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη 
κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση. 
Σημειώνεται ότι πλέον των όσων ορίζονται στην παρ. 5 και 8 του άρθρου 4 η αίτηση για 
τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης διαύλου μετεγκατάστασης ή εγκατάστασης νέων 
κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής απορρίπτεται εφόσον από τον έλεγχο των στοιχείων 
της αιτήσεως προκύπτει ότι από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης θίγονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής των λοιπών νομίμως λειτουργούντων Τ/Σ των 
γειτνιαζόντων χαρτών συχνοτήτων.  
 
 

Άρθρο 6 
Διοικητικά Τέλη χορήγησης διαύλου στους Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας και στους Τ/Σ 
τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας στην περίπτωση της μετεγκατάστασης 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρήσης διαύλου σύμφωνα με τον 
παρόντα Κανονισμό καταβάλλονται  διοικητικά τέλη για την διαχείριση και έλεγχο των 
αιτήσεων των παρόχων. To  διοικητικό τέλος ανέρχεται σε € 800 ανά αίτημα χορήγησης 
δικαιώματος χρήσης τηλεοπτικού διαύλου ανά κέντρο εκπομπής.  

 
 

Άρθρο 7 
Όροι που δύναται να συνοδεύουν το Δικαίωμα Χρήσης 

 
1. Η χρήση των διαύλων για τους οποίους  έχει χορηγηθεί  δικαίωμα χρήσης,  γίνεται 

κατά τρόπο ώστε:  
 
α) να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε επιζήμια παρεμβολή στις 
επικοινωνίες των Ε.Δ. της Υ.Π.Α. του Ο.Τ.Ε. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και κάθε άλλου 
νομίμως λειτουργούντος δικτύου ή φορέα, 
 
β)να είναι απολύτως σύμφωνη με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο εν λόγω 
δικαίωμα, 
 
γ) να τηρούνται τα όρια προστασίας του γενικού πληθυσμού.  

 
2. Η EETT δύναται να επιβάλει όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, οι οποίοι 

είναι υποχρεωτικοί για τους χρήστες  των τηλεοπτικών διαύλων για εκπομπές 
αναλογικού τηλεοπτικού σήματος Οι όροι αυτοί είναι ιδίως οι εξής: 
 
(α) Καθορισμός του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία 

χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης του διαύλου,   
(β) Αποδοτική χρήση των διαύλων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 

περίπτωση, και των  απαιτήσεων κάλυψης, 
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(γ) Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού, εν 
γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 

(δ) Διάρκεια με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ..  
(ε) Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση 

συχνοτήτων, 
(στ) Τεχνικοί όροι όπως αυτοί αναγράφονται  στον Ν.2644/1998  και ιδίως το 

άρθρο 17 αυτού  καθώς και στην ΚΥΑ 15587/1997 άρθρο 8 αυτής σχετικά με 
την εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος καθώς και όπως ορίζονται από τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

 
3. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους 

όρους άσκησης του δικαιώματος, το Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α΄/2002) και την εκάστοτε 
κείμενη νομοθεσία που διέπει τη θέση σε λειτουργία και χρήση αυτού. 

 
 

Άρθρο 8 
Διεθνής Συντονισμός 

 
1. Οποιαδήποτε χορήγηση νέου δικαιώματος ή τροποποίηση υφιστάμενου δικαιώματος 

γίνεται κατά  τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση επιζήμιας παρεμβολής σε 
υπηρεσίες που προσφέρονται από Σταθμούς άλλης χώρας που χρησιμοποιούν 
συχνότητες εκχωρηθείσες σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Συχνοτήτων και τις 
άλλες διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων 
εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο Διεθνές Μητρώο Συχνοτήτων. 

 
2. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται διεθνής συντονισμός όταν υπάρχει σοβαρή 

πιθανότητα πρόκλησης επιζήμιας παρεμβολής σε Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνίας που 
παρέχονται από νομίμως λειτουργούντες σταθμούς άλλης χώρας.  

 
3. Στην περίπτωση ανάγκης Διεθνούς Συντονισμού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 

του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αίτημα για το οποίο 
απαιτείται διεθνής συντονισμός αποστέλλεται στο Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

 
 

Άρθρο 9 
Διάρκεια και Ανανέωση Δικαιώματος Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου 

 
1. Στην περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση του αιτήματος προκύπτει ότι πληρούνται 
οι όροι για τη χορήγηση του δικαιώματος χορηγείται το δικαίωμα χρήσης διαύλου, του οποίου 
η ισχύς του λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους  που ακολουθεί το έτος χορήγησης 
του δικαιώματος.  Με την επιφύλαξη της τροποποίησης των όρων χρήσης του διαύλου που 
περιλαμβάνεται στο δικαίωμα και εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 

(α) έχουν τηρηθεί οι όροι χρήσης του διαύλου που περιλαμβάνεται στο δικαίωμα, 
 (β)     δεν έχει γίνει αναστολή ή ανάκληση του δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με τα 

άρθρα 11 και 13 του παρόντος, 
 

το δικαίωμα χρήσης ανανεώνεται αυτομάτως από την ΕΕΤΤ κάθε δύο χρόνια, χωρίς την 
υποχρέωση καταβολής διοικητικών τελών.  
 
2. Η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει στην ανανέωση του δικαιώματος : 
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α) αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 4 του παρόντος, 
β)  αν ο δικαιούχος αιτηθεί πριν την λήξη του την μη ανανέωσή του. 
 
 

  
Άρθρο 10 

Τροποποίηση Όρων Χρήσης Δικαιώματος Χρήσης Τηλεοπτικών Διαύλων 
  

Η ΕΕΤΤ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να τροποποιεί τους όρους της παραγράφου 
2, του Άρθρου 7, που συνοδεύουν το δικαίωμα, που έχει χορηγήσει, υπό την προϋπόθεση 
ότι η τροποποίηση: 
 

 α)  είναι αιτιολογημένη σε σχέση με τη χρήση του συγκεκριμένου τηλεοπτικού  
διαύλου, ιδίως για λόγους εναρμόνισης σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο, 
αποδοτικής χρήσης του φάσματος, για λόγους δημόσιας υγείας, τάξης και 
ασφάλειας και προκειμένου να επιβληθούν τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που 
είναι αναγκαίοι για τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού, εν 
γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,   

 (β) δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων ή συγκεκριμένης 
κατηγορίας προσώπων,   

 (γ) είναι αναλογική με τους στόχους της τροποποίησης ή του όρου χρήσης,   
 (δ) είναι διαφανής, τόσο από την άποψη των χρηστών που αναφέρεται όσο και 

του σκοπού που επιδιώκει. 
 
 

Άρθρο 11 
Ανάκληση Δικαιώματος Χρήσης Τηλεοπτικών Διαύλων 

 
Εάν μετά τη χορήγηση του δικαιώματος αποδειχτεί ότι το νεοεγκατασταθέν σύστημα 
δέχεται ή προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές σε νομίμως λειτουργούντα δίκτυα ή συστήματα 
νόμιμων φορέων τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την εξέταση των 
στοιχείων του φακέλου, το δικαίωμα ανακαλείται και η ΕΕΤΤ προβαίνει σε χορήγηση νέου 
δικαιώματος κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
3,4 του παρόντος Κανονισμού χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση ούτε καταβολή τελών κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 από τον ενδιαφερόμενο.  
 
Η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει στη χορήγηση νέου δικαιώματος εφόσον: 
 
α) ο δικαιούχος υποβάλει έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί πλέον 
αυτή, 
β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3,4 του παρόντος Κανονισμού.   
 

 
Άρθρο 12 

Παροχή Πληροφοριών 
 

1. Η EETT μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε φορέα που χρησιμοποιεί διαύλους  να 
της παράσχει όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί απαραίτητες για να  εκπληρώσει 
τις λειτουργίες της. Η παροχή αυτών των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 
64 του Ν. 3431/2006. 
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2. Ιδίως, οι κάτοχοι διαύλων οφείλουν να παρέχουν κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ κάθε 
είδους πληροφορία σχετική με τη θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διασύνδεση 
των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου τους καθώς και επιπρόσθετα τεχνικά 
χαρακτηριστικά χωρίς η δήλωση αυτή να επέχει θέση νομιμοποίησης των εν λόγω 
στοιχείων. 

 
 

Άρθρο 13 
Κυρώσεις 

 
 

1. Σε κάθε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν.3431/2006.  
 
2. Όταν από τις αρμόδιες αρχές  βεβαιώνεται η πρόκληση παρεμβολών στις επικοινωνίες 
των Ε.Δ., της Υ.Π.Α., της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου 
ή φορέα διατάσσεται με απόφαση της ΕΕΤΤ  η άμεση διακοπή της εκπομπής κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 εδ. δ) του Ν. 3548/2007.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
τηλεοπτικού σταθμού σε κύρωση της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ ενημερώνει εγγράφως το ΕΣΡ το οποίο 
μπορεί να διατάξει την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού. 
 
 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές Διατάξεις 

 
Οι αιτήσεις των Τ/Σ που υπεβλήθησαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος  κανονισμού 
εξετάζονται κατά χρονική προτεραιότητα σε σχέση με τις μεταγενεστέρως κατατεθειμένες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση της ως άνω εξέτασης είναι η πλήρης συμπλήρωσή τους κατά τα 
οριζόμενα στα Παραρτήματα του παρόντος Κανονισμού εντός ενός μηνός από τη 
Δημοσίευση του παρόντος.   
  
 

Άρθρο 15 
Έναρξη και Λήξη  Ισχύος 

 
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  
 

2. Η συγκεκριμένη διαδικασία απόδοσης δικαιωμάτων χρήσης τηλεοπτικών διαύλων 
που περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό λήγει με την έκδοση κοινών αποφάσεων 
του Υπουργού Μεταφορών και επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο 
ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, σχετικά με τη 
διαμόρφωση Χαρτών Συχνοτήτων για την αναλογική  ή  και ψηφιακή τηλεόραση. 

 
3.   Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 
10 / 10

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 
Για τη χορήγηση Δικαιωμάτων χρήσης διαύλων στους τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής 
Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
του Ν. 1866/1989  και στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών 
κατ' εφαρμογή του Ν.3548/2007, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει: 
 

1. Αίτηση  σύμφωνα με το υπόδειγμα που  δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 
 
2. Άδεια λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του 

σταθμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 
 
3. Απόδειξη πληρωμής των Διοικητικών τελών. 

 
4. Υπεύθυνη Δηλώση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία 

η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να χρησιμοποιήσει στους Σταθμούς του 
τηλεοπτικού δικτύου εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και ιδίως με το Π.Δ.44/2002 (ΦΕΚ44/Α/2002).  

 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος σύμφωνα με την οποία η 

επιχείρηση που εκπροσωπεί δεν χρησιμοποιεί και δεν λειτουργεί νομίμως  άλλο 
τηλεοπτικό δίαυλο στο ίδιο κέντρο εκπομπής. 

 
 
 
 
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

 
     Καθηγητής  Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
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