ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου, συνεδρίασε στον συνήθη για τις εργασίες του τόπο την 6η Ιουλίου 2017 και ώρα
09:00, για συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο
Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ροδόλφο Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα
Παπαδοπούλου, Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Πόπη (Καλλιόπη) Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο,
Βασίλειο Καραποστόλη, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η
Αικατερίνη Κοντοπούλου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διατύπωση γνώμης με βάση το υπ’ αριθμ.
πρωτ.1682/27.6.2017 ερώτημα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Θέμα: Διατύπωση γνώμης Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 εδ. α΄
του Ν. 4339/2015, όπως ισχύει.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως το Συμβούλιό σας διατυπώσει τη γνώμη του για τον αριθμό των
δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου, προκειμένου να εκδοθεί η κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 εδ. α΄ του Ν. 4339/2015
απόφασή μου, δεδομένου ότι έχει διενεργηθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Νικόλαος Παππάς»

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο Ροδόλφο Μορώνη (εισηγητή) και ύστερα από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, διατύπωσε την γνώμη του ως εξής:
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν :
1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας και ιδίως το άρθρο 15 παρ. 2, άρθρο 5, άρθρο 5 Α άρθρο
14 και άρθρο 101 Α.
2. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο
11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), την Οδηγία 2002/20/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την
αδειοδότηση), την Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2002
σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Οδηγία για τον Ανταγωνισμό), την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για την
τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με
τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4. Τον Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης− Ίδρυ ση συνδεδεμένης με την Ε.P.T.
Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής −
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.)
− Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας−
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν.
4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 4
αυτού, όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
6. Το άρθρο 2 παρ. 4 εδάφ. β του Ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83
του Ν. 4478/2017, σύμφωνα με το οποίο ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι σταθμοί
εθνικής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν τα προγράμματά τους ταυτοχρόνως σε
Υψηλή (HD) και Τυπική (SD) ευκρίνεια.
7. Ότι σύμφωνα με τη γνώμη μελών και εμπειρογνωμόνων της ΕΕΤΤ και άλλων φορέων
και τεχνικών που εκφράστηκε σε ακροάσεις που διενήργησε το ΕΣΡ, η χωρητικότητα
παρόχων περιεχομένου ανά πολυπλέκτη εθνικής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης (ταυτοχρόνως σε HD και SD και με σύστημα μετάδοσης DVB – T και
σύστημα συμπίεσης σήματος H.264/AVC ) είναι τρία (3) προγράμματα.

8. Ότι η Πολιτεία έχει παραχωρήσει τέσσερις (4) πολυπλέκτες για την μεταφορά
προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας από ιδιωτικούς παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών,
έναν ( 1) – τρεις (3) πολυπλέκτες για τη μεταφορά σε περιφερειακό επίπεδο ιδιωτικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών και δύο (2) πολυπλέκτες για τη μεταφορά προγραμμάτων της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (ΚΥΑ 42800/12 και Απόφαση ΕΕΤΤ 716-003/2014).
9. Ότι τμήμα των τεσσάρων (4) πολυπλεκτών που έχουν παραχωρηθεί για τη μεταφορά
προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας σε ιδιωτικούς παρόχους έχει εκμισθωθεί στη
δημόσια ραδιοτηλεόραση και δεν είναι βέβαιο το χρονικό σημείο, κατά το οποίο θα
καταστεί πρακτικώς δυνατή η περάτωση της μίσθωσης.
10. Ότι είναι αβέβαιη η έκβαση της διεθνούς διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της
International Telecommunication Union (ITU) για τον συντονισμό ραδιοτηλεοπτικών
συχνοτήτων.
11. Ότι, παρά το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της προσεχούς δεκαετίας και μάλιστα
περί το μέσον της, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να παραχωρήσουν μέρος του
φάσματος για χρήση από τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι
δυνατότητες εκμετάλλευσης του φάσματος αναμένεται να αυξηθούν λόγω της χρήσης
νέων τεχνολογιών συμπίεσης και μετάδοσης (Απόφαση ΕΕ 2017/899 του ΕΚ και του
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017, Ε.Ε. (2017) L 138/131).
12. Ότι θα πρέπει να χορηγηθούν επίσης στο προσεχές μέλλον άδειες σε προγράμματα
εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου- μη ενημερωτικά ή θεματικά (N. 4339/2015
άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ. α).
13. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που διεξήχθη κατά το προηγηθέν χρονικό
διάστημα, στο πλαίσιο της οποίας εξέφρασαν γνώμη τα πολιτικά κόμματα που
εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων καθώς και συλλογικοί και κρατικοί φορείς,
κατά τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά έγγραφα και στα οικεία πρακτικά της
Ολομέλειας του Συμβουλίου.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ
ότι πρέπει να προκηρυχθεί βάσει του ν. 4339/15 διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση
επτά (7) «αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

