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ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού 

υποβάλλονται: 

5. Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και επενδυτικής αξίας του σταθμού. Στη μελέτη 

αυτή η οποία υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

και δεν έχουν πραγματοποιήσει επένδυση ή έχουν πραγματοποιήσει επένδυση μικρότερη του 

ποσού των 88.041 ευρώ, πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το 

ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή της προσωπικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για 

ατομική επιχείρηση, β) το ύψος των κάθε είδους δανειακών υποχρεώσεων καθώς και το 

ποσοστό των υποχρεώσεων αυτών επί του κεφαλαίου της επιχείρησης, γ) σχέδιο 

εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, δ) υπολογιζόμενο κόστος για την απασχόληση 

του κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, 

παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων) για τα προσεχή 

τέσσερα έτη, ε) εκτίμηση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων, στ) εκτίμηση του 

κόστους από την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για την προμήθεια των μεταδιδόμενων 

έργων κατά τα προσεχή τέσσερα έτη, ζ) εκτίμηση του κόστους σχεδιαζόμενης ιδίας 

παραγωγής έργων ή ανάθεσης της παραγωγής αυτής σε επιχειρήσεις παραγωγής των 

μεταδιδόμενων έργων για τα προσεχή τέσσερα έτη, η) εκτίμηση του ύψους των ποσών που 

θα καταβληθούν για τις κάθε είδους υποχρεωτικές χρηματικές παροχές προς το ελληνικό 

δημόσιο και άλλους δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς, θ) εκτίμηση του κόστους, βάσει τιμών 

του επισήμου τιμοκαταλόγου των κατασκευαστριών εταιρειών, των εγκαταστάσεων 

παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος καθώς και της προμήθειας του 

σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο αναφερόμενος στην οικονομικοτεχνική μελέτη 

εξοπλισμός αυτός πρέπει να τελεί σε εύλογη αντιστοιχία με τον εξοπλισμό που αναφέρεται 

στη τεχνική μελέτη, ι) εκτίμηση τους κόστους τυχόν σχεδιαζόμενων άλλων εγκαταστάσεων 

παραγωγής και μετάδοσης ή προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα προσεχή τέσσερα 

έτη, ια) εκτίμηση των συνολικών διαφημιστικών εσόδων των ραδιοφωνικών σταθμών στον 

αντίστοιχο νομό εντός των προσεχών τεσσάρων ετών (αφαιρουμένων των νομίμων 

επιβαρύνσεων), και εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας συμμετοχής του σταθμού στην κατανομή 
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της δαπάνης αυτής. Για την εκτίμηση των εσόδων αυτών συνυπολογίζονται και τυχόν έσοδα 

που προέρχονται από χορηγίες ή άλλες επιτρεπόμενες από το νόμο οικονομικές ενισχύσεις, ιβ) 

πρόβλεψη για την τυχόν πραγματοποίηση άλλου είδους εσόδων ιγ) εκτίμηση αποτελεσμάτων 

δωδεκάμηνης χρήσης και ιδ) εκτίμηση για τον αριθμό κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και 

διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των 

μεταδιδόμενων προγραμμάτων) που θα απασχοληθεί και για τα τέσσερα έτη ισχύος της 

αιτούμενης άδειας.  

 

 2


