
ΝΟΜΟΣ: 2644/1998 

ΦΕΚ: Α 233/13.10.1998 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ  4: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. Οι συμβάσεις που συνάπτει η κάτοχος άδειας με τους διαχειριστές προγράμματος είναι 

άκυρες αν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσω 

Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Οι συμβάσεις 

κατατίθενται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και διαβιβάζονται 

αμελλητί στο Ε.Σ.Ρ.. Η σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. για την έγκριση ή μη των συμβάσεων 

διατυπώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

διαβίβασης τους. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη οι συμβάσεις 

θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.  

2. Οι συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν, ως ελάχιστο με: α) το είδος 

και τη στόχευση του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχόμενου, β) τον ελάχιστο και 

μέγιστο χρόνο μετάδοσης του συνόλου του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού 

περιεχόμενου, γ) το χρησιμοποιούμενο διακριτικό τίτλο, δ) τον υπόχρεο για την εκπλήρωση 

των κάθε είδους υποχρεώσεων που απορρέουν από την εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για 

την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του προμηθευόμενου 

οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και με τη νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων 

μετάδοσης, ε) το δικαιούχο των οικονομικών ή άλλων ανταλλαγμάτων τα οποία θα 

καταβάλλονται από τρίτους για τη μετάδοση των διαφημιστικών και των συναφών 

μηνυμάτων, στ) το είδος του ανταλλάγματος που θα καταβάλλεται από το διαχειριστή για τη 

μετάδοση του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου και ζ) την τήρηση των 

κωδικών δεοντολογίας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2, καθώς και των 

λοιπών αρχών και κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την εν γένει προστασία 

της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου από το περιεχόμενο 

των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.  

3. Όταν η σύμβαση προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου συνάπτεται με διαχειριστές 

που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, την οποία έχουν 

αποκτήσει βάσει του ν. 2328/1995 ή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας άλλου κράτους και η 

σύμβαση αυτή αφορά αποκλειστικά πρόγραμμα που μεταδίδεται ήδη σε ελεύθερη λήψη, η 
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έγκριση της παρ. 1 δεν αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της. Η κάτοχος άδειας υποχρεούται 

να υποβάλλει στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. δήλωση 

έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Στη δήλωση 

αυτή πρέπει να περιέχονται οι όροι που αναφέρονται στα στοιχεία β', δ', ε' και στ' της 

παραγράφου 2.  

4. Οι συμβάσεις που συνάπτουν η κάτοχος άδειας και οι διαχειριστές προγράμματος με 

προμηθευτές προγράμματος καταρτίζονται εγγράφως και υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. και στο 

Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων που τηρείται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μετάδοση του προγράμματος αυτού. 

Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενοι στα στοιχεία β' και δ' 

της παραγράφου 2 όροι. Η μη τήρηση των προηγούμενων εδαφίων έχει ως συνέπεια την 

απόλυτη ακυρότητα των συμβάσεων.  

5. Απαγορεύεται η μετάδοση από την κάτοχο άδειας οπτικοακουστικού περιεχομένου που 

προμηθεύεται από διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

  

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται.  

2. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την 

ένταξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ' αριθμ. 

4775/Ι/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ.15), 4774/Ι/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ.14), 15011/Ε/13.7.1998 (ΦΕΚ 

παρ.36) και 15012/Ε/13.7.1998 (ΦΕΚ παρ.36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής 

περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του 
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Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785 Β'), μέχρι 

την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την 

οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη 

γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ.5 περιπτώσεις γ' και δ' του ν. 2328/1995 ελέγχου 

συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης. Η αίτηση για 

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από την ιδιοκτήτρια του 

λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή από εταιρεία στην οποία συμμετέχει η ιδιοκτήτρια του 

λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή ένας τουλάχιστον μέτοχος ή εταίρος αυτής.  

2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν 

τους προβλεπόμενους από το άρθρο 3 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας, καθώς και 

αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης και τη νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων, η οποία διαπιστώνεται με βάση 

τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως 

συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού, με απόφαση του 

Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του 

σταθμού αυτού κατά τη βαθμολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόμενου από το άρθρο 2 

παρ.6 του ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. Πριν από την έκδοση της 

πράξης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

σταθμών καλούνται με τον πιο πρόσφορο τρόπο να εκθέσουν γραπτώς τις τυχόν αντιρρήσεις 

τους.  
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