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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 

   
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Στοιχεία γεωγραφίας:  

Έκταση: 30.528 τετρ. χλμ.   

 13.521 τετρ. χλμ. Φλάνδρα,  

 16.845 τετρ. χλμ. Βαλλονία και  

 162 τετρ. χλμ.  Βρυξέλλες  

Η έκταση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 1,3% της συνολικής έκτασης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πληθυσμιακή πυκνότητα 370,3 κατοίκους ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο (στοιχεία 2014) το Βέλγιο είναι, μετά τις Μάλτα και 

Ολλανδία, η πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα της Ε.Ε. 

 

Το Βέλγιο διαιρείται σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές: τη 

Φλάνδρα, τη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε δέκα 

συνολικά επαρχίες που συγκεντρώνουν 589 κοινότητες: 262 η Βαλλονία, 308 η 

Φλάνδρα και 19 οι Βρυξέλλες. 
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Κυριότερες πόλεις (εκτίμηση 2015, μητροπολιτικές περιοχές):  

 Βρυξέλλες (πρωτεύουσα) με 1.175.173 κατοίκους,  

 Αμβέρσα με 1.027.342 κατοίκους,  

 Λιέγη με 618.887 κατοίκους, 

 Γάνδη με 544.959 κατοίκους, 

 Louvain με 496.969 κατοίκους, και  

 Σαρλερουά με 429.854 κατοίκους 

 

Πληθυσμός: 11.258.434 κάτοικοι (στοιχεία 2015) 

 57,4% στην Περιοχή της Φλάνδρας (6,46 εκατ. κάτοικοι),  

 32% στην Περιοχή της Βαλλονίας (3,6 εκατ. κάτοικοι), και  

 10,6% στην Περιοχή των Βρυξελλών (1,2 εκατ. κάτοικοι).  

Ο πληθυσμός του Βελγίου είναι κατά 90% αστικός και αντιπροσωπεύει το 2,2% 

του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. Το Βέλγιο απαρτίζεται εξάλλου από τρεις 

γλωσσικές κοινότητες: τη γαλλόφωνη (περίπου 4,7 εκατ.), τη  φλαμανδόφωνη 

(περίπου 6,5 εκατ.) και την γερμανόφωνη (περίπου 70.000). 

 

Το 11,5% του πληθυσμού (στοιχεία 2015) είναι αλλοδαποί προερχόμενοι 

κυρίως από γειτονικές χώρες και από χώρες της Βόρειας και Κεντρικής 

Αφρικής.  

Η ελληνική ομογένεια αριθμεί περίπου 30.000 άτομα, η πλειονότητα των 

οποίων έχει αποκτήσει την βελγική ιθαγένεια. 

Πολιτικό σύστημα - Πολίτευμα 

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή βασιλευόμενη κοινοβουλευτική 

δημοκρατία, με αρχηγό του κράτους τον Βασιλιά Φίλιππο και πρωθυπουργό τον 

γαλλόφωνο φιλελεύθερο Charles Michel, ηγούμενο κυβερνητικού συνασπισμού 
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4 κεντροδεξιών κομμάτων που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας τον 

Οκτώβριο 2014. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από δύο σώματα: τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων (150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη). Σημειώνουμε ότι 

παράλληλα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα νομοθετικά σώματα, 

λειτουργούν χωριστές κυβερνήσεις και κοινοβούλια σε επίπεδο περιφερειών 

(βλ. και κατωτέρω).  

H χώρα είχε διέλθει προ εξαετίας μακρά περίοδο πολιτικής κρίσης, η 

οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010 και οδήγησε σε προσωρινή διακυβέρνηση 

της χώρας από «μεταβατική» κυβέρνηση υπό τον Yves Leterme μέχρι τον 

Δεκέμβριο 2011. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2011, 6 κόμματα σχημάτισαν 

κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Elio Di Rupo. Η 

κατάληξη των διαπραγματεύσεων των 6 κομμάτων για σχηματισμό κυβέρνησης 

είχε γίνει υπό το βάρος τότε της πίεσης των διεθνών αγορών στη βελγική 

οικονομία.  

Τον Μάιο 2014 πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές για την ανάδειξη 

ομοσπονδιακής και περιφερειακών κυβερνήσεων, που κατέληξαν σε αρκετά 

ευρεία νίκη του συντηρητικού κόμματος της Φλάνδρας (N-VA) στον βελγικό 

βορρά και του σοσιαλιστικού κόμματος (PS) στο γαλλόφωνο νότο και τις 

Βρυξέλλες. Στις αρχές Οκτωβρίου 2014, κεντροδεξιός κυβερνητικός 

συνασπισμός 4 κομμάτων κατέληξε σε συμφωνία επί του οικονομικού 

προγράμματός του στην διάρκεια της θητείας του, γεγονός που σήμανε τον 

σχηματισμό ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός 

απαρτίζεται από 3 φλαμανδικά κόμματα (συντηρητικό-εθνικιστικό N-VA, 

χριστιανοδημοκρατικό CD&V, φιλελεύθερο OpenVLD) και ένα γαλλόφωνο 

κόμμα (φιλελεύθερο MR). 

Οι τρεις διοικητικές περιφέρειες (Βαλλονία, Φλάνδρα, Βρυξέλλες) και οι 

γλωσσικές κοινότητες (γαλλόφωνη, φλαμανδόφωνη, γερμανόφωνη) μαζί με την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συγκροτούν επτά κέντρα αποφάσεων. Η 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφασίζει για θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
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άμυνας, δημόσιων οικονομικών, δικαιοσύνης, κοινωνικής ασφάλισης και 

σημαντικό τμήμα των κλάδων δημόσιας υγείας και εσωτερικών υποθέσεων, ενώ 

στη δικαιοδοσία των τριών περιφερειών ανήκουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά 

θέματα, η επιστημονική έρευνα, η εκπαίδευση, η γεωργική πολιτική, το 

εξωτερικό εμπόριο και η αναπτυξιακή βοήθεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τάση 

περαιτέρω αποκέντρωσης και αυτονομίας των τριών περιφερειών σε θέματα 

κυρίως προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης, που οφείλεται κυρίως 

στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των περιοχών αυτών και προωθείται έντονα 

από τη Φλάνδρα, ενδέχεται να οδηγήσει μελλοντικά στη μετεξέλιξη της χώρας 

σε συνομοσπονδία.   

Σημειώνουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση Di Rupo, είχε πριν το τέλος 

της θητείας της δρομολογήσει την 6
η
 «μεταρρύθμιση του κράτους» (“6e 

Réforme de l’Etat”), η οποία και τέθηκε σε ισχύ από 1.7.2014 και προβλέπει την 

σταδιακή μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων και κονδυλίων από την 

κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις περιφέρειες και τις κοινότητες του 

Βελγίου, με ταυτόχρονη μεγαλύτερη φορολογική και γενικότερη οικονομική 

«αυτονόμηση» των περιφερειακών κυβερνήσεων. Ως αποτέλεσμα της 

μεταρρύθμισης, τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα των περιφερειακών οντοτήτων 

αναμένεται να περάσουν από τα 45 δις. € σήμερα, στα 65 περίπου δις. €, 

σημειώνοντας μία αύξηση κατά 44%. Η πορεία υλοποίησης της 6
ης

 

«μεταρρύθμισης του κράτους» από τη νέα κυβέρνηση Michel κρίνεται 

ικανοποιητική σε γενικές γραμμές, με αρκετές διαφωνίες ωστόσο να 

ανακύπτουν αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του αναθεωρημένου νόμου 

χρηματοδότησης των περιφερειών, ο οποίος δίνει στις περιφερειακές οντότητες 

πρόσθετη δημοσιονομική αυτονομία εκτιμώμενου ύψους 12 δις. €. Οι διαφωνίες 

αυτές μπορούν να εξηγηθούν σε ένα πρώτο επίπεδο κυρίως από το γεγονός ότι 

οι δύο περιφερειακές κυβερνήσεις του γαλλόφωνου Βελγίου (Βαλλονίας και 

Βρυξελλών) κυριαρχούνται από το γαλλόφωνο σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο 

βρίσκεται έπειτα από πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση σε ομοσπονδιακό 
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επίπεδο, σε συνδυασμό με το ότι η κυβέρνηση της περιφέρειας της Φλάνδρας 

απαρτίζεται από τα 3 φλαμανδόφωνα κόμματα που μετέχουν στον 

ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό.      

 

Χαρτογράφηση πολιτικού χώρου Βελγίου 

Τα αποτελέσματα των κρίσιμων εθνικών εκλογών του Μαΐου 2014 στο 

Βέλγιο επιβεβαίωσαν περισσότερο ή λιγότερο τις τάσεις που είχαν πρωτύτερα 

καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις. Σημαντική υπήρξε η 

επικράτηση του φλαμανδικού συντηρητικού εθνικιστικού κόμματος N-VA, 

τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όσο και στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Ο 

κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός που σχηματίσθηκε σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο, απαρτίζεται από το φλαμανδικό συντηρητικό κόμμα (N-VA), το 

γαλλόφωνο φιλελεύθερο κόμμα (MR) από το οποίο προέρχεται ο 

πρωθυπουργός Charles Michel, το φλαμανδικό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα 

(CD&V) και το φλαμανδικό φιλελεύθερο κόμμα OpenVld. 

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η δύναμη των πολιτικών κομμάτων στις 150 

έδρες του βελγικού κοινοβουλίου κατανέμεται ως εξής:  

 N-VA 33 έδρες 

 PS 23 έδρες 

 MR 20 έδρες 

 CD&V 18 έδρες 

 OpenVld 14 έδρες 

 sp.a. 13 έδρες 

 cdH 9 έδρες 

 Groen 6 έδρες 

 Ecolo 6 έδρες 

 Vlaams Belang 3 έδρες 

 PTB-GO! 2 έδρες 

 FDF 2 έδρες 

 Parti Populaire 1 έδρα    

Στην Φλάνδρα, το υπερισχύσαν συντηρητικό κόμμα N-VA ακολούθησε 

με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014 το κόμμα των 

χριστιανοδημοκρατών (CD&V), ενώ τρίτο κόμμα αναδείχθηκε το φιλελεύθερο 
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κόμμα OpenVld, τέταρτο το κόμμα των Φλαμανδών σοσιαλιστών sp.a., πέμπτο 

το κόμμα των Πρασίνων (Groen) και έκτο το ακραίο φλαμανδικό εθνικιστικό 

κόμμα Vlaams Belang. Ο περιφερειακός κυβερνητικός συνασπισμός, με 

επικεφαλής τον Geert Bourgeois του συντηρητικού κόμματος N-VA, 

απαρτίζεται από τα κόμματα N-VA, CD&V (χριστιανοδημοκρατικό) και 

OpenVld (φιλελεύθερο).  

Η δύναμη των κομμάτων στο φλαμανδικό κοινοβούλιο (124 εδρών) 

καταγράφεται ως εξής, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014: 

 N-VA: 43 έδρες 

 CD&V: 27 έδρες 

 OpenVld: 19 έδρες 

 sp.a.: 18 έδρες 

 Groen: 10 έδρες 

 Vlaams Belang: 6 έδρες 

 UF (ένωση 

γαλλόφωνων 

Φλάνδρας): 1 έδρα 

Στο γαλλόφωνο Βέλγιο (Βαλλονία και Βρυξέλλες), με βάση τα 

αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου 2014, υπήρξε διατήρηση της κυριαρχίας 

του σοσιαλιστικού κόμματος PS –το οποίο και ηγείτο του κυβερνητικού 

συνασπισμού Di Rupo- και το οποίο σχημάτισε κυβερνήσεις συνασπισμού με το 

χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (cdH) στην Βαλλονία (με επικεφαλής της 

κυβέρνησης τον σοσιαλιστή Paul Magnette), καθώς επίσης με το ίδιο κόμμα και 

το γαλλόφωνο φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα FDF στις Βρυξέλλες (με 

επικεφαλής της κυβέρνησης τον επίσης σοσιαλιστή Rudi Vervoort). Επικεφαλής 

εξάλλου της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών (Fédération Wallonie-

Bruxelles) τέθηκε ο προ των εκλογών του 2014 κυβερνήτης της Βαλλονίας, 

επίσης γαλλόφωνος σοσιαλιστής Rudy Demotte. 

Η δύναμη των κομμάτων στο γαλλόφωνο κοινοβούλιο της Βαλλονίας 

(75 εδρών) καταγράφεται ως εξής, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 

2014: 
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 σοσιαλιστικό κόμμα 

(PS): 30 έδρες 

 φιλελεύθερο κόμμα 

(MR): 25 έδρες 

 cdH 

(χριστιανοδημοκρατικό

): 13 έδρες 

 κόμμα Οικολόγων 

(Ecolo): 4 έδρες 

 αριστερό εργατικό 

κόμμα PTB-GO!: 2 

έδρες 

 συντηρητικό-

φιλελεύθερο 

γαλλόφωνο κόμμα 

(Parti Populaire): 1 

έδρα 

Τέλος, η δύναμη των κομμάτων στο κοινοβούλιο των Βρυξελλών (89 

εδρών) καταγράφεται ως εξής, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 

2014: 

 σοσιαλιστικό κόμμα 

(PS): 22 έδρες 

 φιλελεύθερο κόμμα 

(MR): 17 έδρες 

 φιλελεύθερο 

δημοκρατικό κόμμα 

FDF: 12 έδρες 

 cdH 

(χριστιανοδημοκρατικό

): 9 έδρες 

 κόμμα Οικολόγων 

(Ecolo): 8 έδρες 

 αριστερό εργατικό 

κόμμα PTB-GO!: 4 

έδρες 



 Από πλευράς φλαμανδικών κομμάτων: OpenVld 5 έδρες, Groen 3 

έδρες, sp.a. 3 έδρες, N-VA 3 έδρες, CD&V 2 έδρες και Vlaams 

Belang 1 έδρα. Τα φλαμανδόφωνα κόμματα OpenVld, sp.a. και 

CD&V που συγκεντρώνουν από κοινού 10 έδρες, μετέχουν επίσης 

στον κυβερνητικό συνασπισμό στην περιφέρεια των Βρυξελλών.   

   

Τα εργατικά συνδικάτα στο Βέλγιο διαθέτουν αρκετά μεγάλη πολιτική 

ισχύ και επηρεάζουν σε αξιόλογο βαθμό –ή τουλάχιστον βαρύνουν σημαντικά- 

την λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακής και περιφερειακών 

κυβερνήσεων, όσο και επιχειρήσεων. Οι τρεις σημαντικότερες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις στο Βέλγιο είναι η Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων 

(Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique – CSC), η Γενική Εργατική 

Ομοσπονδία (Fédération Générale du Travail en Belgique – FGTB) και η Γενική 

Οργάνωση Φιλελεύθερων Συνδικάτων (Centrale Générale des Syndicats 

Libéraux – CGSLB). Οι δύο πρώτες διαθέτουν 1,7 και 1,5 εκατ. μέλη 

αντίστοιχα. Τα εργατικά συνδικάτα διαπραγματεύονται τις διασυλλογικές 

συμβάσεις εργασίας (“Accords Interprofessionnels”).    

   

Νομοθετική εξουσία 

Η νομοθετική εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο ασκείται από δύο 

σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων (150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη). 

Η Γερουσία, με βάση τις μεταβολές που εισήχθησαν από την 6
η
 Μεταρρύθμιση 

του Κράτους, μετά τις εκλογές του 2014 αλλάζει ριζικά μορφή και μετατρέπεται 

σε μη μόνιμο νομοθετικό σώμα, με 50 μέλη του να ορίζονται από τα 

περιφερειακά κοινοβούλια και όχι με απ’ ευθείας εκλογή. Κοινοβούλια 

λειτουργούν και σε περιφερειακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το κοινοβούλιο 

της Φλάνδρας αριθμεί 124 έδρες, αυτό της Βαλλονίας 75 έδρες και εκείνο των 

Βρυξελλών 89 έδρες. 
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Εξωτερικές σχέσεις 

Βέλγιο-Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το Βέλγιο είναι εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόκειται για χώρα με έντονο διεθνή προσανατολισμό, ευρωπαϊκή κατεύθυνση 

και προοπτική και κεντρική θέση στον πλούσιο οικονομικά χώρο της 

βορειοδυτικής Ευρώπης.  

  

Συμμετοχή Βελγίου σε διεθνείς οργανισμούς 

Το Βέλγιο μετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, 

στους ακόλουθους πιο σημαντικούς: Benelux, CERN, EBRD, ECB, EIB, EMU, 

ESA, Ε.Ε., FAO, G-9, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (εθνικές 

επιτροπές), IDA, IEA, IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, MIGA, 

NATO, ΟΟΣΑ, OIF, OSCE, Paris Club, Σύμβαση Schengen, ΟΗΕ, UNCTAD, 

UNESCO, UNHCR, UNIDO, ΠΟΕ, ΠΟΥ, WIPO, WMO. 

 

Διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει το Βέλγιο 

 Πλήρη βάση δεδομένων διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει το 

Βέλγιο από το έτος 1987 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν στην 

σχετική ιστοσελίδα του ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, στην 

διεύθυνση http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/base_de_donnees_traites. 

Επίσης, στην διεύθυνση 

http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/la_belgique_depositaire, επίσης του 

ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, μπορεί να εντοπιστεί κατάλογος 

διεθνών συμφωνιών στις οποίες το Βέλγιο έχει οριστεί θεματοφύλακας. Τα εν 

λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα στην γαλλική και στην φλαμανδική. 

 

 

http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/base_de_donnees_traites
http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/la_belgique_depositaire
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 Τύπος 

       Κυριότερες γαλλόφωνες ημερήσιες πολιτικές – οικονομικές εφημερίδες:  

 Metro (FR, διανέμεται δωρεάν στα αστικά μέσα μεταφοράς), περίπου 

116.000 αντίτυπα  

 Le Soir, περίπου 74.000 αντίτυπα (Groupe Rossel) 

 La Libre Belgique, περίπου 39.000 αντίτυπα (Groupe IPM) 

 L’Echo, περίπου 14.000 αντίτυπα (Groupe Mediafin)  

 Groupe Sud Presse (τοπικές γαλλόφωνες εφημερίδες La Capitale, La 

Province, Le Quotidien de Namur, La Nouvelle Gazette, La Meuse, Nord 

Éclair) περίπου 101.000 αντίτυπα 

 Groupe L’Avenir (τοπικές γαλλόφωνες εφημερίδες Le Courrier, Le 

Courrier de l'Escaut, Vers l'avenir, Le Rappel, Vers l'avenir Brabant 

wallon, Vers l'avenir Namur/Dinant, Vers l'avenir Basse-Sambre, L'avenir 

du Luxembourg, Le jour Verviers, Le jour Huy/Waremme) περίπου 

91.000 αντίτυπα 

Κυριότερες φλαμανδόφωνες ημερήσιες εφημερίδες:  

 Het Laatste Nieuws, περίπου 288.000 αντίτυπα 

 Het Nieuwsblad, περίπου 265.000 αντίτυπα 

 Metro (NL, διανέμεται δωρεάν στα αστικά μέσα μεταφοράς), 

περίπου 128.000 αντίτυπα 

 Het Belang van Limburg, περίπου 97.000 αντίτυπα 

 Gazet van Antwerpen, περίπου 95.000 αντίτυπα 

 De Standaard, περίπου 95.000 αντίτυπα 

 De Morgen, περίπου 53.000 αντίτυπα 
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 De Tijd, περίπου 31.000 αντίτυπα 

 

Γερμανόφωνη ημερήσια εφημερίδα: 

 Grenz Echo, περίπου 12.000 αντίτυπα  

 

Κυριότερα εβδομαδιαία πολιτικά – οικονομικά περιοδικά: 

 Humo (NL, περίπου 197.000 αντίτυπα) 

 Knack (NL, περίπου 107.000 αντίτυπα) 

 Le Vif/L'Express (FR, περίπου 67.000 αντίτυπα) 

 Le Soir Magazine (FR, περίπου 57.000 αντίτυπα) 

 Paris Match Belgique (FR, περίπου 47.000 αντίτυπα) 

 Trends-Tendances (FR / NL, περίπου 42.000 αντίτυπα) 

 

5.5.2   Ραδιοτηλεόραση 

Το Βέλγιο είναι μία κατακερματισμένη ραδιοτηλεοπτική αγορά, όπως και 

στον γραπτό Τύπο, η οποία απευθύνεται στις τρεις γλωσσικές κοινότητες της 

χώρας, εκάστη των οποίων διαθέτει τα δικά της ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Υπάρχει 

πληθώρα τηλεοπτικών καναλιών που απευθύνονται σε εκάστη των τριών 

κοινοτήτων, ενώ παράλληλα πάνω από το 90% των βελγικών νοικοκυριών είναι 

συνδεδεμένο  με συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης και παρακολουθούν 

τηλεοπτικά προγράμματα γειτονικών χωρών (Γαλλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας, 

Βρετανίας). Εκάστη κοινότητα διαθέτει επίσης εκτεταμένο ραδιοφωνικό δίκτυο 

αποτελούμενο τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς.  
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Κυριότερα γαλλόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας: 

 La Une, La Deux, La Trois, ARTE Belgique, ιδιοκτησίας Radio-

Télévision belge de la Communauté française (RTBF), εθνικά δημόσια 

κανάλια γενικής θεματολογίας 

 RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL, ιδιοκτησίας RTL Group (TVi s.a.), 

ιδιωτικά κανάλια γενικής θεματολογίας 

 AB3, AB4, ιδιοκτησίας AB Groupe et Groupe TF1, ιδιωτικά κανάλια 

γενικής θεματολογίας 

 Canal Z, ιδιοκτησίας Roularta Media Group, θεματικό ιδιωτικό κανάλι 

Κυριότερα φλαμανδόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας: 

 Één, Ketnet, Canvas, Op 12, Sporza, ιδιοκτησίας Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep (VRT), εθνικά δημόσια κανάλια γενικής θεματολογίας 

 BVN, ιδιοκτησίας Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Vlaamse Radio- 

en Televisieomroep (VRT) και Radio Nederland Wereldomroep (RNW), 

διεθνές δημόσιο κανάλι γενικής θεματολογίας  

 VTM, vtmKzoom, 2BE, Q-music TV, JIM, Vitaya, Anne, ιδιοκτησίας 

Medialaan, ιδιωτικά κανάλια γενικής θεματολογίας 

 Vier, Vijf, ιδιοκτησίας ProSiebenSat.1 Media, ιδιωτικά κανάλια γενικής 

θεματολογίας 

 EXQI Plus, Culture 7, EXQI sport, ιδιοκτησίας Alfacam, ιδιωτικά 

κανάλια γενικής θεματολογίας 

 Prime, Sporting Telenet, ιδιοκτησίας Telenet, ιδιωτικά κανάλια γενικής 

θεματολογίας 

 Kanaal Z, ιδιοκτησίας Roularta Media Group, θεματικό ιδιωτικό κανάλι 

Γερμανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο: 

 BRF TV, ιδιοκτησίας Groupe BRF, εθνικό δημόσιο κανάλι γενικής 
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θεματολογίας 

 

Κύριοι δημόσιοι γαλλόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: 

 La Première,  VivaCité,  Musiq'3,  Classic 21,  Pure FM,  RTBF 

International (RTBF) 

Κύριοι δημόσιοι φλαμανδόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής 

εμβέλειας: 

 Radio 1, Radio 2, Klara, Klara Continuo, Studio Brussel, MNM, MNM 

Hits, Radio Vlaanderen Internationaal (RVi), Nieuws+ (VRT) 

Γερμανόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: 

 BRF1, BRF2 (BRF) 

 


