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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 323/Φ.213
Ορισμός μεταβατικής περιόδου ενεργοποίησης
ραδιοδιαύλων από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή
της υπ’ αρ. 18/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1752), ανακατανομή και αλλαγή χρήσης
των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής και ορισμός εύλογης αποζημίωσης του παρόχου δικτύου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ.
4 του ν. 4070/2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 4
του άρθρου 26 και της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 80,
2. του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 161) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 13 αυτού,
3. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως του άρθρου 234 αυτού,
4. της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018,
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (L 321),
5. της απόφασης (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017,
σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790
ΜHz στην Ένωση (L 138),
6. της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 ΜΗz για επίγεια
συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για ευέλικτη
εθνική χρήση στην Ένωση (L 118),
7. της υπ’ αρ. ΟΙΚ.: 93/Φ.211/2019 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Πολιτι-

Αρ. Φύλλου 3221

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Έγκριση Εθνικού
Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)»
(Β΄ 751),
8. της υπ’ αρ. 14879/2018 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ.
42800/ 05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό ”Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος”»
(Β΄ 4991),
9. της υπ’ αρ. οικ. 18/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 42800/05.12.2012
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
”Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
Τηλεοπτικού Σήματος”» (Β΄ 4991)» (B’ 1752),
10. της υπ’ αρ. οικ. 45858/1799/Φ.150/2013 απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και
καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4070/2012»
(Β’ 2359),
11. της υπ’ αρ. 284/2020 απόφασης του Υπουργού
Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.45858/1799/
Φ.150/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Περιορισμός του αριθμού των
προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.
3 του ν. 4070/2012)» (Β’ 2359), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει (Β’ 2165),
12. της υπ’ αρ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος
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επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.)» (Β’ 1956) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
13. της υπ’ αρ. οικ. 547/Φ.111Α/2019 κοινής απόφασης
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής κατ' εφαρμογή
των Διεθνών Συμφωνιών» (Β’ 4652),
14. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133) όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων
21 και 28 αυτού,
15. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
16. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
17. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
18. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων,
Α΄ 126),
19. της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
(Β΄ 2902),
20. της Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008),
21. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
IΙ. Την επιστολή του Υπουργού Επικρατείας με υπ’ αρ.
οικ. 179/Φ111Γ/29.6.2020 με θέμα «Μεταβατική περίοδος ενεργοποίησης ραδιοδιαύλων από τους παρόχους
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα
με τον Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος»,
IΙΙ. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ΑΠ 707/2/2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή
διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Β' 1676), όπως τροποποιήθηκε διά της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/003/2014 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13.02.2014
«Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση
Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» (Β’ 1693) ως ισχύει τροποποιηθείσα με
την ΑΠ ΕΕΤΤ 731/02/04.09.2014,
ΙV. Την υπ’ αρ. 6987/Φ.386/24.02.2020 επιστολή της
ΕΕΤΤ προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
V. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 946/1/13.07.2020 «Έγκριση των αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση της απόφασης της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
ΑΠ 716/003/2014: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της απόφασης της ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση
στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή
διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄1693)», ως αυτή ισχύει»,
VΙ. Την εισήγηση της ΕΕTT προς τον Υπουργό Επικρατείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 4 του
ν. 4070/2012 (Α’ 82) υποβληθείσας διά της απόφασης ΑΠ
947/2/15.07.2020 «Υποβολή στον Υπουργό Επικρατείας Εισήγησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 4 του
ν. 4070/2012»,
VΙΙ. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13
του ν. 3592/2007 «6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη
της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές
εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου,
συμπεριλαμβανομένης και της Ε.P.T. A.E., οι περιορισμοί
εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου,
τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή
κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών
εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών,
τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν
χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Εάν
η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου,
συμπεριλαμβανομένης της Ε.P.T. A.E., υποχρεούνται να
αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τε-
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χνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού
διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν
από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.»
VΙΙI. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 14879/2018 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ.
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ”Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος”» (Β΄ 4991), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 18/2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (B’ 1752) «7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μεταβατικής περιόδου καθορίζονται
και επικαιροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού ή του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο εκάστοτε
ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνιών και Ενημέρωσης».
IΧ. Επειδή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της
ΕΕTT προς τον Υπουργό Επικρατείας κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4070/2012 που υποβλήθηκε με
την υπ’ αρ. 947/2/15.07.2020 απόφαση «Υποβολή στον
Υπουργό Επικρατείας Εισήγησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4070/2012» (Α’ 82) («Εισήγηση»):
Α) Θα προκύψει αφενός μείωση του αριθμού των υφιστάμενων εθνικών διαύλων, καθώς δεν είναι δυνατή η
αντικατάστασή τους και αφετέρου, η θέση τοπικών λειτουργικών περιορισμών σε υφιστάμενους εθνικούς και
περιφερειακούς διαύλους.
Β) Για όσο χρόνο διατηρείται η χρήση του τεχνολογικού
προτύπου DVB T, η προαναφερόμενη μη αντικατάσταση
των διαύλων προκαλεί ζημία στον πάροχο ψηφιακής
ευρυεκπομπής DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. καθώς
έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της χωρητικότητας
σε σχέση με τις προδιαγραφές του δικαιώματος, επομένως τίθεται θέμα ορισμού εύλογης αποζημίωσης.
Γ) Υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης σύμφωνα
με την οριζόμενη μεθοδολογία του Παραρτήματος που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εισήγησης της ΕΕTT
και με τους παρακάτω όρους:
α) Η απώλεια υφιστάμενων εθνικών διαύλων αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε αναλογικό ποσοστό τουλάχιστον
της τάξεως του 25,00% (εφεξής «απώλεια εθνικών διαύλων»), με την επιφύλαξη οριστικοποίησης του ποσοστού απώλειας μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής
περιόδου και την τελική διερεύνηση τυχόν πρόσθετων
προβλημάτων συγχρονισμού. Ομοίως θα υπολογισθεί
επιπροσθέτως και η ενδεχόμενη απώλεια περιφερειακών
διαύλων, λόγω αδυναμίας συγχρονισμού στις περιοχές
απονομής που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση.
β) Σύμφωνα με την οριζόμενη μεθοδολογία του Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης της ΕΕTT το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στα
1.910.639 ευρώ. Το ως άνω ποσό επιμερίζεται σε ποσό
ύψους 681.389 ευρώ, καταβλητό προς τον πάροχο ψηφια-
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κής ευρυεκπομπής DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., και
ποσό 1.229.250 ευρώ, το οποίο θα συμψηφισθεί με μελλοντικές πληρωμές ύψους 409.750 ευρώ, ανά έτος, που
είναι προγραμματισμένες για τα έτη 2021, 2022 και 2023.
γ) Το καταβλητέο ποσό της χρηματικής αποζημίωσης
θα συμψηφισθεί με την πληρωμή του παρόχου DIGEAΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., για το έτος 2021. Αν κατόπιν
αιτήματος του παρόχου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε., ο συμψηφισμός γίνει σε επόμενη δόση μετά το 2021,
τότε δεν θα υπάρξει επιτοκιακή επιβάρυνση για το διάστημα από 2021 έως την ημερομηνία καταβολής δόσης
στην οποία θα συμψηφιστεί το ποσό.
δ) Στη λήξη της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 1, της υπ’ αρ. 18/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, αν δεν έχει εξασφαλιστεί συγχρονισμός
διαύλων στις περιοχές απονομής AKARNANIKA, AINOS,
KYKLADES-2 και DODEKANISA, SAMOS και KYKLADES-1
υπολογίζεται η απώλεια διαύλων ανά περιοχή απονομής
και η αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση από την ημερομηνία έναρξης της μετάβασης, η οποία αναλύεται σε
καταβλητό ποσό, λαμβάνοντας υπόψη επιτοκιακή επιβάρυνση μέχρι και το έτος 2020 και ποσό συμψηφισμού
με μελλοντικές πληρωμές, σύμφωνα με τους Πίνακες 1
και 2 της εισήγησης της ΕΕΤΤ.
Το καταβλητέο ποσό θα συμψηφιστεί με την πληρωμή
του παρόχου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., για το
έτος 2022. Αν κατόπιν αιτήματος του παρόχου DIGEAΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., ο συμψηφισμός γίνει σε επόμενη δόση μετά το 2022, τότε δεν θα υπάρξει επιτοκιακή επιβάρυνση για το διάστημα από 2022 έως την ημερομηνία
καταβολής δόσης, στην οποία θα συμψηφιστεί το ποσό.
ε) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18/2020 κοινή υπουργική
απόφαση, μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης, στις
περιοχές απονομής ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΒΟΛΟΣ και ΣΠΑΡΤΗ
ένας (1) δίαυλος καθίσταται ανενεργός, λόγω παρεμβολών, αναμένεται όμως να αποκατασταθεί πλήρως η
λειτουργία του μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου.
Δεδομένου ότι για την μεταβατική περίοδο υπολογίζεται
το σύνολο της απώλειας διαύλων από την έναρξη αυτής
και επειδή δεν είναι εφικτός ο προοδευτικός υπολογισμός της απώλειας διαύλων, η χρηματική αποζημίωση
που έχει υπολογισθεί ανωτέρω θεωρείται επαρκής για
να καλύψει και την παροδική απώλεια διαύλου στις ανωτέρω περιοχές.
στ) Σε περίπτωση μετάβασης σε τεχνολογικό πρότυπο
DVB-T2 σε ύστερο χρόνο, η οποία θα έχει ως συνέπεια
να αποκατασταθεί η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα του παρόχου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., δεν
υφίσταται πλέον υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου
περί σχετικής χρηματικής αποζημίωσης. Σε αυτήν την
περίπτωση, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του
Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Εισήγησης της ΕΕTT θα υπολογιστεί η αξία του ίδιου ποσοστού απώλειας διαύλων, το οποίο πια αποκαθίσταται,
λόγω μετάβασης στο νέο πρότυπο τεχνολογίας, για το
εναπομείναν χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση
του DVB-T2 και μέχρι τη λήξη του δικαιώματος χρήσης.
Η διαφορά αυτή θα επιστραφεί από τον πάροχο DIGEAΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. προς την ΕΕΤΤ.
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ζ) Στην περίπτωση που σε χρόνο μεταγενέστερο της
λήξης της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 18/2020 κοινής υπουργικής
απόφασης αλλά προγενέστερο της μετάβασης σε τεχνολογικό πρότυπο DVB-T2, υπάρξει συγχρονισμός διαύλων σε κάποια ή/και σε όλες τις περιοχές απονομής
AKARNANIKA, AINOS, KYKLADES-2 και DODEKANISA,
SAMOS και KYKLADES-1, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της διαθέσιμης χωρητικότητας του παρόχου
DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στις εν λόγω περιοχές
απονομής, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου περί σχετικής χρηματικής αποζημίωσης
του παρόχου για τους εν λόγω διαύλους. Σε αυτήν την
περίπτωση, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εισήγησης της ΕΕTT θα υπολογιστεί η αξία του ίδιου ποσοστού απώλειας διαύλων, το οποίο πια αποκαθίσταται για
το εναπομείναν χρονικό διάστημα από τον συγχρονισμό
των διαύλων μέχρι τη λήξη του δικαιώματος χρήσης. Η
διαφορά αυτή θα επιστραφεί από τον πάροχο DIGEAΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στην ΕΕΤΤ.
Χ. Επειδή το ποσό της εύλογης αποζημίωσης δύναται
να αναπροσαρμοσθεί λόγω μεταβολής τεχνικών ή/και
οικονομικών δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
XΙ. Την υπ’ αρ. 21121/27.07.2020 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε απάντηση του οικ.
274/Φ111Α/24.07.2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Ασυρμάτων Επικοινωνιών Δικτύων Πέμπτης Γενιάς (5G) και
Διαστήματος.
XΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό
και στο Μ.Π.Δ.Σ. σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση
δημοσιονομικών επιπτώσεων, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό της μεταβατικής περιόδου ενεργοποίησης των νέων ραδιοδιαύλων από τους παρόχους δικτύου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ήτοι την εταιρεία με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και την εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης την 30η Σεπτεμβρίου
2021 κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 18/2020 κοινή
υπουργική απόφαση.
2. Την ανακατανομή και την αλλαγή χρήσης της ζώνης
των 700MHz, όπως εναρμονίστηκε με την υπ’ αρ. οικ:
93/Φ.211/26.02.2019 κοινή υπουργική απόφαση, και
σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 18/2020 κοινή υπουργική
απόφαση και την συνακόλουθη τροποποίηση του Χάρτη
Συχνοτήτων της Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 284/2020
υπουργική απόφαση.
3. Τον ορισμό της εύλογης αποζημίωσης για την
ως άνω ανακατανομή και αλλαγή χρήσης των ζωνών
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ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής,
που πρέπει να καταβληθεί προς τον πάροχο ψηφιακής
ευρυεκπομπής με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα εννέα ευρώ (1.910.639 ευρώ), υπό τους κάτωθι
όρους, σύμφωνα με την Εισήγηση της ΕΕTT, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα αυτής
που αφορά στην μεθοδολογία υπολογισμού της εν λόγω
αποζημίωσης:
α) Η απώλεια υφιστάμενων εθνικών διαύλων αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε αναλογικό ποσοστό τουλάχιστον
της τάξεως του 25,00%, με την επιφύλαξη οριστικοποίησης του ποσοστού απώλειας μετά την ολοκλήρωση της
μεταβατικής περιόδου και την τελική διερεύνηση τυχόν
πρόσθετων προβλημάτων συγχρονισμού. Ομοίως θα
υπολογισθεί επιπροσθέτως και η ενδεχόμενη απώλεια
περιφερειακών διαύλων, λόγω αδυναμίας συγχρονισμού
στις περιοχές απονομής που αναφέρθηκαν στην Εισήγηση της ΕΕΤΤ, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί
το Παράρτημα αυτής που αφορά στην μεθοδολογία
υπολογισμού της εν λόγω αποζημίωσης.
β) Σύμφωνα με την οριζόμενη μεθοδολογία του Παραρτήματος της Εισήγησης της ΕΕΤΤ το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στα 1.910.639 ευρώ.
γ) Στη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αν δεν έχει εξασφαλιστεί συγχρονισμός διαύλων στις περιοχές απονομής AKARNANIKA, AINOS, KYKLADES-2 και DODEKANISA,
SAMOS και KYKLADES-1 υπολογίζεται η απώλεια διαύλων
ανά περιοχή απονομής και η αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση από την ημερομηνία έναρξης της μετάβασης,
η οποία αναλύεται σε καταβλητό ποσό, λαμβάνοντας
υπόψη επιτοκιακή επιβάρυνση μέχρι και το έτος 2020
και ποσό συμψηφισμού με μελλοντικές πληρωμές, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 της Εισήγησης της ΕΕΤΤ,
αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα
αυτής που αφορά στην μεθοδολογία υπολογισμού της
εν λόγω αποζημίωσης.
δ) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18/2020 κοινή υπουργική
απόφαση, μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης, στις
περιοχές απονομής ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΒΟΛΟΣ και ΣΠΑΡΤΗ
ένας (1) δίαυλος καθίσταται ανενεργός, λόγω παρεμβολών, αναμένεται όμως να αποκατασταθεί πλήρως η
λειτουργία του μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου.
Δεδομένου ότι για την μεταβατική περίοδο υπολογίζεται
το σύνολο της απώλειας διαύλων από την έναρξη αυτής
και επειδή δεν είναι εφικτός ο προοδευτικός υπολογισμός της απώλειας διαύλων, η χρηματική αποζημίωση
που έχει υπολογισθεί ανωτέρω θεωρείται επαρκής για
να καλύψει και την παροδική απώλεια διαύλου στις ανωτέρω περιοχές.
ε) Σε περίπτωση μετάβασης σε τεχνολογικό πρότυπο
DVB-T2 σε ύστερο χρόνο, η οποία θα έχει ως συνέπεια
να αποκατασταθεί η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα
του παρόχου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
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«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου περί σχετικής
χρηματικής αποζημίωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Παραρτήματος της
Εισήγησης της ΕΕΤΤ θα υπολογιστεί η αξία του ίδιου ποσοστού απώλειας διαύλων, το οποίο πια αποκαθίσταται,
λόγω μετάβασης στο νέο πρότυπο τεχνολογίας, για το
εναπομείναν χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση
του DVB-T2 και μέχρι τη λήξη του δικαιώματος χρήσης.
Η διαφορά αυτή θα επιστραφεί από τον πάροχο με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» προς την ΕΕΤΤ.
στ) Στην περίπτωση που σε χρόνο μεταγενέστερο της
λήξης της μεταβατικής περιόδου, αλλά προγενέστερο
της μετάβασης σε τεχνολογικό πρότυπο DVB-T2, υπάρξει συγχρονισμός διαύλων σε κάποια ή/και σε όλες τις
περιοχές απονομής AKARNANIKA, AINOS, KYKLADES-2
και DODEKANISA, SAMOS και KYKLADES-1, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της διαθέσιμης χωρητικότητας
του παρόχου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στις εν λόγω περιοχές απονομής, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του
Ελληνικού Δημοσίου περί σχετικής χρηματικής αποζημίωσης του παρόχου για τους εν λόγω διαύλους. Σε αυτήν
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την περίπτωση, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του
Παραρτήματος της Εισήγησης της ΕΕΤΤ θα υπολογιστεί
η αξία του ίδιου ποσοστού απώλειας διαύλων, το οποίο
πια αποκαθίσταται για το εναπομείναν χρονικό διάστημα
από τον συγχρονισμό των διαύλων μέχρι τη λήξη του
δικαιώματος χρήσης. Η διαφορά αυτή θα επιστραφεί
από τον πάροχο με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην ΕΕΤΤ.
4. H ΕΕΤΤ καταβάλλει την ως άνω αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης, τον επιμερισμό και συμψηφισμό αυτής, καθώς
και την τυχόν αναπροσαρμογή της αποζημίωσης λόγω
μεταβολής τεχνικών ή/και οικονομικών δεδομένων,
όπως περιγράφονται στην εισήγησή της.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Επικρατείας

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02032210308200008*

