
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗΣ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ) άδειας πα-
ρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπο-
μπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημε-
ρωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

2 Χορήγηση στην εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τη-
λεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο STAR 
CHANNEL) άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου.

3 Χορήγηση στην εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτι-
κό τίτλο ALPHA) άδειας παρόχου επίγειας ψηφια-
κής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου.

4 Χορήγηση στην εταιρεία ANTENNA TV ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτι-
κού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ANTENNA) 
άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέ-
λειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περι-
εχομένου.

5 Χορήγηση στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του 
τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο 
EPSILON) άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τη-
λεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνι-
κής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενι-
κού περιεχομένου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 104/2018 (1)
  Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗ-

ΜΕΡΩΣΗΣ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτι-

κού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ) άδειας 

παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυ-

εκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 

ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχο-

μένου.

  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
θεμελιωδών Ελευθεριών.

4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειοδό-
τηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεο-
πτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συν-
δεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την 
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - 
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή 
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας 
- Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονι-
κών Μέσων Ενημέρωσης -Τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ρα-
διοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία 
κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/
ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως 
ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίηση της από την 
Οδηγία 2007/65/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχε-
τικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων» (Α΄190).

6. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεο-
γραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών 
εκπομπών» (Α’ 75).

7. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραμμάτων» (Β’ 421).

8. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262).

9. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

10. Την προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017 «Δημοπρασία για τη 
χορήγηση επτά (7) αδειών παροχών περιεχομένου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου» (Β’ 4123).

11. Τις με αριθμ. πρωτοκόλλου 156/09.01.2018 (εντύ-
πως) και 157/09.01.2018 (ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της εται-
ρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για τη χορήγηση άδειας παρόχου 
περιεχομένου κατά τους όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 
1/2017.

12. Τις με αριθμό 61/2018 και 63/2018 αποφάσεις 
του Ε.Σ.P., με τις οποίες η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ανακη-
ρύχθηκε αρχικά προσωρινή προεπιλεγείσα και στη συ-
νέχεια οριστική προεπιλεγείσα για τη χορήγηση άδειας 
παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της προκήρυ-
ξης ΕΣΡ 1/2017.

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4262/09.08.2018 έγ-
γραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

14. Την με αριθμ. 101/2018 απόφαση του Ε.Σ.P., με 
την οποία η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ανακηρύχθηκε ορι-
στικός δικαιούχος για τη χορήγηση άδειας παρόχου περι-
εχομένου κατά τους όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 
με τίμημα 35.000.000 ευρώ.

15. Το με αριθμό 3675/17.09.2018 Διπλότυπο Είσπρα-
ξης Τύπου Α της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, από το οποίο προ-
κύπτει ότι η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ κατέβαλε εμπροθέ-
σμως το αντιστοιχούν στην πρώτη δόση του τιμήματος 
της αδείας της ποσό 3.500.000 ευρώ.

16. Την από 27.09.2018 κλήρωση ενώπιον της Ολομέ-
λειας του Ε.Σ.P., με την οποία αποδόθηκε στην εταιρεία 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ο Αριθμός Προγράμματος (Logical 
Channel Number - LCN) 6 για μετάδοση σε υψηλή ευκρί-
νεια και 11 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια. 

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει ετήσιο 
όφελος 3.450.000 ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που περιέρχονται ετησί-
ως στο Ε.Σ.Ρ. κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4339/2015, 
αποφασίζουμε:

τη χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ιδιοκτησια-
κό φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό 
τίτλο ΣΚΑΙ) άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτι-
κής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, με 
τους ακόλουθους νόμιμους όρους:

Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως 
εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να 
μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική 
περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική 
ευκρίνεια έως τις 31.12.2021.

Αποδίδεται στον αδειούχο ο Αριθμός Προγράμματος 
(Logical Channel Number -LCN) 6 για μετάδοση σε υψη-
λή ευκρίνεια και 11 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια, 
μεταβατικώς έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση 
της ως άνω ημερομηνίας, ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός 
προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε 
υψηλή ευκρίνεια.

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύ-
ος της παρούσας, ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται 
να διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιρια-
κή υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 
του ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, 
ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο 
Ε.Σ.Ρ. κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού του, 
από την οποία να αποδεικνύεται η τήρηση του άρθρου 
9 παρ. 2 περίπτωση α του ν. 4339/2015.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 105/2018 (2)
Χορήγηση στην εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ-

ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλε-

οπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο STAR 

CHANNEL) άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 

εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμμα-

τος γενικού περιεχομένου.

  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
θεμελιωδών Ελευθεριών.

4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειοδό-
τηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεο-
πτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συν-
δεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την 
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - 
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πο-
λιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - 
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρο-
νικών Μέσων Ενημέρωσης -Τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλε-
οπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/
ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιή-
θηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 
της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την 
τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/
ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων» (Α’ 190).

6. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεο-
γραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών 
εκπομπών» (Α’ 75).

7. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραμμάτων» (Β’ 421).

8. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262).

9. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

10. Την προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017 «Δημοπρασία για τη 
χορήγηση επτά (7) αδειών παροχών περιεχομένου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου» (Β’ 4123).

11. Τις αριθμ. 194/11.01.2018 (εντύπως) και 195/ 
11.01.2018 (ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της εταιρείας ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χορήγηση 
άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της 
προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

12. Τις αριθμ. 61/2018 και 63/2018 αποφάσεις του 
Ε.Σ.P., με τις οποίες η εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε αρχικά προσωρινή προ-
επιλεγείσα και στη συνέχεια οριστική προεπιλεγείσα για 
τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους 
όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

13. Το αριθμ. πρωτοκόλλου 4262/09.08.2018 έγγραφο 
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

14. Την αριθμ. 101/2018 απόφαση του Ε.Σ.P., με την 
οποία η εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ανακηρύχθηκε οριστικός δικαιούχος για τη χορήγηση 
άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της προ-
κήρυξης ΕΣΡ 1/2017 με τίμημα 35.000.000 ευρώ.

15. Το αριθμ. 4723/17.09.2018 Διπλότυπο Είσπραξης 
Τύπου Α της ΔΟΥ Κηφισιάς, από το οποίο προκύπτει ότι 
η εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέ-
βαλε εμπροθέσμως το αντιστοιχούν στην πρώτη δόση 
του τιμήματος της αδείας της ποσό 3.500.000 ευρώ.

16. Την από 27.09.2018 κλήρωση ενώπιον της Ολο-
μέλειας του Ε.Σ.P., με την οποία αποδόθηκε στην εται-
ρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο Αριθμός 
Προγράμματος (Logical Channel Number - LCN) 9 για 
μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 14 για μετάδοση σε 
τυπική ευκρίνεια.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει ετήσιο 
όφελος 3.450.000 ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που περιέρχονται ετησί-
ως στο Ε.Σ.Ρ. κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4339/2015, 
αποφασίζουμε: 

τη χορήγηση στην εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο STAR CHANNEL) άδειας 
παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προ-
γράμματος γενικού περιεχομένου, με τους ακόλουθους 
νόμιμους όρους:

Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως 
εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να 
μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική 
περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική 
ευκρίνεια έως τις 31.12.2021.

Αποδίδεται στον αδειούχο ο Αριθμός Προγράμματος 
(Logical Channel Number -LCN) 9 για μετάδοση σε υψη-
λή ευκρίνεια και 14 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια, 
μεταβατικώς έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση 
της ως άνω ημερομηνίας, ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός 
προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε 
υψηλή ευκρίνεια.
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Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται να 
διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή 
υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ο αδειού-
χος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο Ε.Σ.Ρ. κατά-
σταση του απασχολούμενου προσωπικού του, από την 
οποία να αποδεικνύεται η τήρηση του άρθρου 9 παρ. 2 
περίπτωση α του ν. 4339/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Ι

   Αριθμ. απόφ. 106/2018 (3)
Χορήγηση στην εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙ-

ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτη-

σιακό φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον 

διακριτικό τίτλο ALPHA) άδειας παρόχου επίγει-

ας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύ-

θερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 

προγράμματος γενικού περιεχομένου.

  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
θεμελιωδών Ελευθεριών.

4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειοδό-
τηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεο-
πτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συν-
δεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την 
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - 
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή 
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - 
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρο-
νικών Μέσων Ενημέρωσης -Τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδι-
οτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποι-
ήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 
της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την 
τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/
ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων» (Α’ 190).

6. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεο-
γραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών 
εκπομπών» (Α’ 75).

7. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραμμάτων» (Β’ 421).

8. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262).

9. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

10. Την προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017 «Δημοπρασία για τη 
χορήγηση επτά (7) αδειών παροχών περιεχομένου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου» (Β’ 4123).

11. Τις αριθμ. 196/11.01.2018 (εντύπως) και 197/ 
11.01.2018 (ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της εταιρείας ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη 
χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους 
όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

12. Τις αριθμ. 61/2018 και 63/2018 αποφάσεις του 
Ε.Σ.P., με τις οποίες η εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗ-
ΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε αρχικά 
προσωρινή προεπιλεγείσα και στη συνέχεια οριστική 
προεπιλεγείσα για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιε-
χομένου κατά τους όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

13. Το αριθμ. 4262/09.08.2018 έγγραφο της Αρχής Κα-
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημα-
τικές Δραστηριότητες.

14. Την αριθμ. 101/2018 απόφαση του Ε.Σ.P., με την 
οποία η εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε οριστικός δικαι-
ούχος για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου 
κατά τους όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 με τίμημα 
35.000.000 ευρώ.

15. Το αριθμ. 18143/17.09.2018 Διπλότυπο Είσπραξης 
Τύπου Α της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, από το οποίο προκύπτει 
ότι η εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέβαλε εμπροθέσμως το αντιστοιχούν 
στην πρώτη δόση του τιμήματος της αδείας της ποσό 
3.500.000 ευρώ.

16. Την από 27.09.2018 κλήρωση ενώπιον της Ολομέ-
λειας του Ε.Σ.P., με την οποία αποδόθηκε στην εταιρεία 
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number 
-LCN) 5 για μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 10 για με-
τάδοση σε τυπική ευκρίνεια.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει ετήσιο 
όφελος 3.450.000 ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που περιέρχονται ετησί-
ως στο Ε.Σ.Ρ. κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4339/2015, 
αποφασίζουμε:
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Τη χορήγηση στην εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗ-
ΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του 
τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ALPHA) 
άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυ-
εκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημε-
ρωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, με τους 
ακόλουθους νόμιμους όρους:

Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη από 
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως 
εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να 
μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική 
περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική 
ευκρίνεια έως τις 31.12.2021.

Αποδίδεται στον αδειούχο ο Αριθμός Προγράμματος 
(Logical Channel Number -LCN) 5 για μετάδοση σε υψη-
λή ευκρίνεια και 10 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια, 
μεταβατικώς έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση 
της ως άνω ημερομηνίας, ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός 
προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε 
υψηλή ευκρίνεια.

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, ο αδειούχος πάροχος υποχρε-
ούται να διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την 
κτιριακή υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 
7 παρ. 1 του ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας ως άνω 
προθεσμίας, ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να 
υποβάλει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση του απασχολούμε-
νου προσωπικού του, από την οποία να αποδεικνύ-
εται η τήρηση του άρθρου 9 παρ. 2 περίπτωση α του 
ν. 4339/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 107/2018 (4)
      Χορήγηση στην εταιρεία ANTENNA TV ΑΝΩ-

ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τη-

λεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο 

ANTENNA) άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 

εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμμα-

τος γενικού περιεχομένου.

  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
θεμελιωδών Ελευθεριών.

4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειο-
δότηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τη-
λεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση 
συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για 
την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπο-
μπής-Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή 
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας- 
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρο-
νικών Μέσων Ενημέρωσης -Τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδι-
οτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποι-
ήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 
της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την 
τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/
ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων» (Α’ 190).

6. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεο-
γραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών 
εκπομπών» (Α’ 75).

7. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραμμάτων» (Β’ 421).

8. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262).

9. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

10. Την προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017 «Δημοπρασία για τη 
χορήγηση επτά (7) αδειών παροχών περιεχομένου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου» (Β’ 4123).

11. Τις αριθμ. 199/11.01.2018 (εντύπως) και 200/ 
11.01.2018 (ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της εταιρείας 
ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χορήγηση 
άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της προ-
κήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

12. Τις αριθμ. 61/2018 και 63/2018 αποφάσεις του 
Ε.Σ.P., με τις οποίες η εταιρεία ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε αρχικά προσωρινή προεπιλεγεί-
σα και στη συνέχεια οριστική προεπιλεγείσα για τη χο-
ρήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους 
της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

13. Το αριθμ. 4262/09.08.2018 έγγραφο της Αρχής Κα-
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημα-
τικές Δραστηριότητες.
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14. Την αριθμ. 101/2018 απόφαση του Ε.Σ.P., με την 
οποία η ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύ-
χθηκε οριστικός δικαιούχος για τη χορήγηση άδειας πα-
ρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της προκήρυξης 
ΕΣΡ 1/2017 με τίμημα 35.000.000 ευρώ.

15. Το αριθμ. 18163/18.09.2018 Διπλότυπο Είσπραξης 
Τύπου Α της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, από το οποίο προκύπτει 
ότι η εταιρεία ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέ-
βαλε εμπροθέσμως το αντιστοιχούν στην πρώτη δόση 
του τιμήματος της αδείας της ποσό 3.500.000 ευρώ.

16. Την από 27.09.2018 κλήρωση ενώπιον της Ολο-
μέλειας του Ε.Σ.P., με την οποία αποδόθηκε στην εται-
ρεία ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο Αριθμός 
Προγράμματος (Logical Channel Number - LCN) 7 για 
μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 12 για μετάδοση σε 
τυπική ευκρίνεια.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει ετήσιο 
όφελος 3.450.000 ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που περιέρχονται ετησί-
ως στο Ε.Σ.Ρ. κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4339/2015, 
αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση στην εταιρεία ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
με τον διακριτικό τίτλο ANTENNA) άδειας παρόχου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου, με τους ακόλουθους νόμιμους 
όρους:

Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη από 
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως 
εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να 
μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική 
περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική 
ευκρίνεια έως τις 31.12.2021.

Αποδίδεται στον αδειούχο ο Αριθμός Προγράμματος 
(Logical Channel Number -LCN) 7 για μετάδοση σε υψη-
λή ευκρίνεια και 12 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια, 
μεταβατικώς έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση 
της ως άνω ημερομηνίας, ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός 
προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε 
υψηλή ευκρίνεια.

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύ-
ος της παρούσας, ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται 
να διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιρια-
κή υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 
του ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, 
ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο 
Ε.Σ.Ρ. κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού του, 
από την οποία να αποδεικνύεται η τήρηση του άρθρου 
9 παρ. 2 περίπτωση α του ν. 4339/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Αριθμ. απόφ. 108/2018 (5)
Χ    ορήγηση στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του 

τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο 

EPSILON) άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τη-

λεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνι-

κής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γε-

νικού περιεχομένου.

  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

  Έχοντας υπόψιν:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
θεμελιωδών Ελευθεριών.

4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειο-
δότηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τη-
λεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση 
συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. 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 Επικοι-
νωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενημέρωσης -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 
(Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδι-
οτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποι-
ήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 
της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την 
τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/
ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων» (Α’ 190).

6. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεο-
γραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών 
εκπομπών» (Α’ 75).

7. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραμμάτων» (Β’ 421).

8. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262).

9. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

10. Την προκήρυξη Ε.Σ.Ρ. 1/2017 «Δημοπρασία για τη 
χορήγηση επτά (7) αδειών παροχών περιεχομένου επί-
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γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου» (Β’ 4123).

11. Τις αριθμ. 203/11.01.2018 (εντύπως) και 204/ 
11.01.2018 (ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της εταιρείας ΡΑ-
ΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χορήγηση 
άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της προ-
κήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

12. Τις αριθμ. 61/2018 και 63/2018 αποφάσεις του 
Ε.Σ.P., με τις οποίες η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε αρχικά προσωρινή 
προεπιλεγείσα και στη συνέχεια οριστική προεπιλεγείσα 
για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά 
τους όρους της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.

13. Το αριθμό 4262/09.08.2018 έγγραφο της Αρχής 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες.

14. Την αριθμ. 101/2018 απόφαση του Ε.Σ.P., με την 
οποία η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ανακηρύχθηκε οριστικός δικαιούχος για τη χορή-
γηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους 
της προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 με τίμημα 35.000.000 ευρώ.

15. Το αριθμ. 18097/13.09.2018 Διπλότυπο Είσπραξης 
Τύπου Α της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, από το οποίο προκύπτει 
ότι η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
κατέβαλε εμπροθέσμως το αντιστοιχούν στην πρώτη 
δόση του τιμήματος της αδείας της ποσό 3.500.000 ευρώ.

16. Την από 27.09.2018 κλήρωση ενώπιον της Ολομέ-
λειας του Ε.Σ.P., με την οποία αποδόθηκε στην εταιρεία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο Αριθμός 
Προγράμματος (Logical Channel Number - LCN) 8 για 
μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 13 για μετάδοση σε 
τυπική ευκρίνεια.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει ετήσιο 
όφελος 3.450.000 ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που περιέρχονται ετησί-
ως στο Ε.Σ.Ρ. κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4339/2015, 
αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ιδιοκτησιακό φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο EPSILON) άδειας πα-
ρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προ-
γράμματος γενικού περιεχομένου, με τους ακόλουθους 
νόμιμους όρους:

Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη από 
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως 
εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να 
μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική 
περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική 
ευκρίνεια έως τις 31.12.2021.

Αποδίδεται στον αδειούχο ο Αριθμός Προγράμματος 
(Logical Channel Number -LCN) 8 για μετάδοση σε υψη-
λή ευκρίνεια και 13 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια, 
μεταβατικώς έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση 
της ως άνω ημερομηνίας, ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός 
προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε 
υψηλή ευκρίνεια.

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύ-
ος της παρούσας, ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται 
να διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιρια-
κή υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 
του ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, 
ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο 
Ε.Σ.Ρ. κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού του, 
από την οποία να αποδεικνύεται η τήρηση του άρθρου 
9 παρ. 2 περίπτωση α του ν. 4339/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ  
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*02043710110180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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