
Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους προκήρυξης της 
δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής

Ερώτηση 1. Επί του Χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στο Σημείο 3 σελ. 11 του Τεύχους 
Προκήρυξης,  σε συνδυασμό και  με την διαδικασία του όρου 5.2.  για την υποβολή των 
φακέλων συμμετοχής και του όρου 6.2., ερωτάται: 

• Μεταξύ της 30/1/2014 και της 7/2/2014 (ημερομηνία παρέλευσης του δικαιώματος 
ενστάσεων)  θα  υπάρξει  δημοσιότητα  στην  διαδικασία  ελέγχου  των  τυπικών 
στοιχείων του φακέλου των Αιτούντων; 

• Θα συγκροτηθεί επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων και με 
ποια σύνθεση; 

• Θα εκδοθεί πράξη για την πληρότητα εκάστου φακέλου; 

• Θα  υπάρχει  δυνατότητα  ενστάσεων  επί  τυπικών  ελλείψεων  εκ  μέρους  κάποιου 
Αιτούντος σε σχέση με τον φάκελο συμμετοχής των λοιπών; 

Απάντηση:

α)  Ο έλεγχος  των  τυπικών στοιχείων διενεργείται  από την ΕΕΤΤ.  Η ΕΕΤΤ σε κάθε 
περίπτωση θα δημοσιοποιήσει  τα αποτελέσματα του ελέγχου των τυπικών στοιχείων 
μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας ελέγχου.

β)  Η  κατάθεση  των  φακέλων  γίνεται  στο  πρωτόκολλο  της  ΕΕΤΤ.  Ο  έλεγχος  των 
φακέλων  και  συνεπώς  των  προεπιλεγέντων  συμμετεχόντων  γίνεται  με  Απόφαση  της 
Ολομέλειας της ΕΕΤΤ. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να συγκροτήσει ειδική 
επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων, η οποία μπορεί να αποτελείται 
από στελέχη ή/και μέλη της ΕΕΤΤ.

γ) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του Τεύχους Προκήρυξης 
θα υπάρξει απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ με την οποία θα κριθεί η προεπιλογή 
των υποψηφίων, προαπαιτούμενο για την οποία είναι η κατάθεση πλήρους Αίτησης.

δ)  Υπάρχει  δυνατότητα  ενστάσεων  από  συμμετέχοντα  στη  δημοπρασία  επί  τυπικών 
ελλείψεων  άλλων  συμμετεχόντων  μετά  την  ανακοίνωση  του  καταλόγου  των 
προεπιλεγμένων υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.3 του 
Τεύχους Προκήρυξης.

Ερώτηση 2: Επί του όρου 4.3. και ιδίως 4.3.3 της διαδικασίας ερωτάται με ποια διαδικασία 
δημοσιότητας των σταδίων της δημοπρασίας θα μπορούσαν να υποπέσουν στην γνώση 
και  αντίληψη  Συμμετέχοντα  σφάλματα  ή  λάθη  που  αφορούν  την  σχέση  άλλων 
συμμετεχόντων με την ΕΕΤΤ; Είναι στάδιο που καταλαμβάνεται από την ισχύ της διάταξης 
αυτής  και  η  περίοδος  μεταξύ  της  30-1-2014  και  της  5-2-2014  αναφορικά  με  λάθη  ή 
παραλείψεις που αφορούν αυτή την περίοδο; 

Απάντηση:

Ο όρος 4.3 αφορά λάθη και εσφαλμένες πληροφορίες κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, 
ιδίως αναφορικά με την συμμετοχή των συμμετεχόντων και τις προσφορές που υποβάλλουν 



καθώς και πιθανή ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων κατά 
παράβαση του όρου 4.1. Η περίοδος μεταξύ της 30-1-2014 και της 5-2-2014 αποτελεί στάδιο 
της διαδικασίας της Δημοπρασίας και καταλαμβάνεται από την ισχύ της διάταξης 4.3. Σε 
κάθε  περίπτωση  οι  Συμμετέχοντες  υποχρεούνται  άμεσα  να  ενημερώνουν  την  ΕΕΤΤ εάν 
θεωρούν ότι  η ΕΕΤΤ έχει  υποπέσει  σε σφάλμα σε οποιοδήποτε στάδιο της  διαδικασίας, 
προκειμένου η ΕΕΤΤ εάν συμφωνήσει μαζί τους να αναλάβει εγκαίρως διορθωτική δράση. 

Ερώτηση  3.  Επί  του  όρου  5.3  αναφορικά  με  την  δήλωση  αποδοχής  των  όρων  της 
Δημοπρασίας  και  την  υπογραφή  της  Αιτήσεως  συμμετοχής,  παρακαλούμε  να  μας 
διευκρινίσετε εάν αρκεί η απλή υπογραφή με την σφραγίδα της εταιρείας ή εάν και κατά 
πόσον είναι απαραίτητη και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή 
δικηγόρο σε αυτά τα έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Δημοπρασίας; 

Απάντηση:

Αρκεί η απλή υπογραφή με την σφραγίδα της εταιρείας.

Ερώτηση 4.  Επί  του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων,  ερωτώνται 
συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα: 

• Επί του όρου 6.2.2.(α), πώς πιστοποιείται η προσκόμιση όλων των εγγράφων κατά 
την 30.1.2013 και πώς συνδέεται η επί ποινή αποκλεισμού μη προσκόμιση εγγράφων 
κατά  την  ημερομηνία  αυτή  με  την  διαδικασία  χορήγησης  Συμπληρωματικών 
Πληροφοριών του όρου 6.4.1 κατά το στάδιο της προεπιλογής; 

• Πως θα προκύπτει και από ποιο έγγραφο της Αρχής ότι συμπληρώθηκαν στοιχεία 
επί του φακέλου μετά την 30.1.2013 και κατά πόσο αυτή η πληροφορία θα είναι 
διαθέσιμη στους λοιπούς Αιτούντες; Θα δύναται Αιτών να υποβάλει ενστάσεις για 
την μη προσήκουσα συμπλήρωση του φακέλου κατά το στάδιο της προεπιλογής; 

• Ισχύει στο στάδιο αυτό και ειδικά για τον έλεγχο πληρότητας, σύμφωνα με το 6.2.2.
(α) και την προσήκουσα προσθήκη κατά τον όρο 6.4.1., ο όρος 4.3. της Προκήρυξης; 

• Δεδομένου ότι  στα τυπικά έγγραφα του Κεφαλαίου 5 (στο οποίο παραπέμπει  ο 
όρος  6.2.2.(α))  περιλαμβάνονται  τα  στοιχεία  του  Παραρτήματος  Α,  τα  οποία 
περιέχουν ειδικές τεχνικές πληροφορίες και ποιοτικά στοιχεία ή αξιολογήσεις για την 
επάρκεια του Αιτούντος, υπάρχει κατά το στάδιο προεπιλογής ειδική αξιολόγηση των 
στοιχείων αυτών, με ποια βαρύτητα και πως τεκμαίρεται η πληρότητα της Αίτησης ως 
προς αυτά τα ποιοτικά στοιχεία;  

• Επί  του  όρου  6.2.3.  η  διακριτική  ευχέρεια  της  ΕΕΤΤ  για  τον  αποκλεισμό 
Συμμετέχοντα προϋποθέτει συμμετοχή, η οποία κατά τα λοιπά (λαμβάνοντας υπόψει 
και την απάντησή σας επί της ανωτέρω ερωτήσεώς μας) είναι πλήρης; 

Απάντηση:

α)  Κατά  την  διάρκεια  του  Σταδίου  Προεπιλογής,  η  ΕΕΤΤ μπορεί  να  ζητήσει  από  τον 
Συμμετέχοντα να υποβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες, όχι έγγραφα που λείπουν από 
τον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ λαμβάνουν 
αριθμό  πρωτοκόλλου  και  εισάγονται  στο  πληροφοριακό  σύστημα  της  ΕΕΤΤ 
αποδεικνυόμενου κατά τον τρόπο αυτό του ακριβούς χρόνου κατάθεσής τους.



β) Ο συμμετέχων, για να προεπιλεγεί, πρέπει να υποβάλλει πλήρη φάκελο συμμετοχής. Δεν 
δύναται να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα, μόνο συμπληρωματικές πληροφορίες. Σε 
κάθε  περίπτωση  όλα  τα  έγγραφα  που  υποβάλλονται  στην  ΕΕΤΤ  λαμβάνουν  αριθμό 
πρωτοκόλλου και εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ αποδεικνυόμενου κατά 
τον τρόπο αυτό του ακριβούς χρόνου κατάθεσής τους.

γ) Ισχύει.

δ) Ο συμμετέχων με τα στοιχεία που προσκομίζει, πρέπει να αποδεικνύει στην ΕΕΤΤ ότι 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο Τεύχος Προκήρυξης.

ε)  Ανεξάρτητα  εάν  ο  φάκελος  Αίτησης  Συμμετοχής  είναι  πλήρης,  εναπόκειται  στην 
διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ, να μην προεπιλέξει Συμμετέχοντα για την Συμμετοχή στην 
Δημοπρασία, εάν η ΕΕΤΤ αιτιολογημένα κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 
6.2.3.

Ερώτηση  5.  Υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής  ενστάσεων  για  άλλους  λόγους  πλην  του 
αποκλεισμού Αιτούντα για τον περιοριστικά αναφερόμενο στον όρο 6.2.3. λόγο; 

Απάντηση:

Αναφορικά με τον όρο της παραγράφου 6.2.3,   ένσταση μπορεί  να υποβληθεί μόνο από 
συμμετέχοντα  που  έχει  αποκλειστεί  από την ΕΕΤΤ επικαλούμενη την παράγραφο 6.2.3. 
Κατά τα λοιπά ένσταση μπορεί να υποβληθεί και κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 
4.4 και 4.5 καθώς και 6.3. 

Ερώτηση 6. Ως προς τον όρο 7.1.1. παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 

Η παράγραφος ορίζει ότι εφόσον «…έχει προεπιλεγεί μόνο ένας Συμμετέχων, ο οποίος 
…. ενδιαφέρεται για την χορήγηση του ενός Δικαιώματος Συχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης, 
η ΕΕΤΤ με Απόφασή της,  χωρίς τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ανακηρύσσει   αυτόν 
υπερθεματιστή για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και 
τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης…». 

Η γραμματική προσέγγιση της διάταξης φαίνεται να εξαρτά την - χωρίς διαγωνισμό  - 
ανάθεση  τόσο  του  Δικαιώματος  Εθνικής  Κάλυψης  όσο  και  των  Δικαιωμάτων 
Περιφερειακής Κάλυψης,  μόνο από τον αριθμό των προεπιλεγμένων συμμετεχόντων 
για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης. 

• Η  χωρίς  διαγωνισμό  ανακήρυξη  του  υπερθεματιστή  για  το  σύνολο  των 
δικαιωμάτων πραγματοποιείται  ανεξαρτήτως εάν υπήρξαν συμμετοχές για ένα ή 
περισσότερα  Δικαιώματα Χρήσης  Περιφερειακής  Κάλυψης;  Εάν  δηλαδή υπάρχει 
πράγματι  μία  μόνο  αίτηση  για  το  Δικαίωμα  Εθνικής  Κάλυψης  μόνο  και 
περισσότερες αιτήσεις για κάποια από τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης, όλα 
τα Δικαιώματα θα δοθούν χωρίς διαγωνισμό στον Αιτούντα το Δικαίωμα Εθνικής 
Κάλυψης; 

• Εάν  υπάρχει  ένας  μόνο  προεπιλεγμένος  Πάροχος,  του  οποίου  η  Αίτηση 
αφορά  τόσο  το  ένα  Δικαίωμα  Εθνικής  Κάλυψης  όσο  και  ένα  Δικαίωμα 
Περιφερειακής Κάλυψης, αλλά υπάρχουν και άλλοι αιτούντες για κάποια από τα 
Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης, εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω διατύπωση 
έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε από την γραμματική της ερμηνεία; Ο συμμετέχων 



για  την  Εθνική  Κάλυψη  αποκλείει  τους  υπολοίπους  και  ανακηρύσσεται 
υπερθεματιστής χωρίς διαγωνισμό;  

• Γιατί εξαρτάται η συμμετοχή του αιτούντος το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης 
από το είδος της Εγγυητικής Επιστολής και όχι και από το περιεχόμενο της Αιτήσεώς 
του; Εξάλλου σύμφωνα με τον ορισμό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής αυτή 
είναι  ενιαία  και  μία  για  τις  αιτήσεις  που  αφορούν  την  Εθνική  Κάλυψη  και  τις 
αιτήσεις που αφορούν ταυτόχρονα την Εθνική και Περιφερειακή Κάλυψη; 

Απάντηση:

Σημεία  (α)  και  (β):  Διευκρινίζεται  ότι  ο  όρος  7.1.1  τίθεται  σε  εφαρμογή  μόνο  στην 
περίπτωση που έχει προεπιλεγεί μονάχα ένας Συμμετέχων και εφόσον αυτός ενδιαφέρεται 
για τη χορήγηση του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης. 

Σε  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση  διεξάγεται  η  διαδικασία  της  δημοπρασίας.  Δηλαδή  σε 
περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας Συμμετέχων και ενδιαφέρεται για Δικαιώματα Χρήσης 
Συχνοτήτων  Περιφερειακής  Κάλυψης  διεξάγεται  δημοπρασία.  Επίσης  σε  περίπτωση  που 
υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Συμμετέχοντες εκ των οποίων ο ένας ενδιαφέρεται για το 
Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης πάλι διεξάγεται δημοπρασία.

Σημείο (γ): Η συμμετοχή του Αιτούντος εξαρτάται από το περιεχόμενο της Αιτήσεώς του και 
από το είδος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που κατατίθεται μαζί με τον φάκελο 
Αίτησης  Συμμετοχής.  Δεδομένου  ότι  ο  Συμμετέχων  έχει  προεπιλεγεί  υποδηλώνει  ότι  η 
Αίτηση  Συμμετοχής  του  Συμμετέχοντος  ικανοποιεί  όλους  τους  όρους  του  Τεύχους 
Προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαφοροποιείται σε σχέση 
με  το  είδος  των  δικαιωμάτων  χρήσης  συχνοτήτων  (Εθνικό  ή  Περιφερειακά)  τα  οποία 
επιθυμεί να διεκδικήσει. Εάν ένας Συμμετέχων υποβάλλει φάκελο και δηλώνει ενδιαφέρον 
για το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα Δικαιώματα Χρήσης 
Συχνοτήτων  Περιφερειακής  Κάλυψης  αλλά  έχει  προσκομίσει  Εγγυητική  Επιστολή 
Συμμετοχής που καλύπτει την συμμετοχή του μόνο για Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων 
Περιφερειακής Κάλυψης, οποιαδήποτε προσφορά υποβάλλει για Δικαίωμα Χρήσης Εθνικής 
Κάλυψης είναι άκυρη. 

Ερώτηση  7.  Δεδομένου  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα  ένα  νομικό  πρόσωπο  να  αιτηθεί  την 
ταυτόχρονη χορήγηση προς αυτό τόσο του Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης όσο και ενός ή 
περισσοτέρων δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, συμπληρώνοντας μάλιστα ένα ενιαίο 
excel, όπως αυτό προβλέπεται στα Παραρτήματα, και εκδίδοντας μία εγγυητική επιστολή, 
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον ειδικό τρόπο συμμετοχής στην δημοπρασία ενός 
τέτοιου συμμετέχοντα. 

Συγκεκριμένα,  αναφορικά  με  τον  όρο  7  παρακαλούμε  να  μας  διευκρινίσετε  εάν  η 
διαδικασία  της  δημοπρασίας  για  το  Δικαίωμα  Εθνικής  Κάλυψης  και  τα  Δικαιώματα 
Περιφερειακής Κάλυψης θα διεξάγεται ταυτόχρονα στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο, καθώς 
επίσης και εάν οι αιτήσεις ενός συμμετέχοντα για το Δικαίωμα εθνικής κάλυψης και ένα εκ 
των  δικαιωμάτων  Περιφερειακής  Κάλυψης  αντιμετωπίζονται  ενιαία  για  τον  σκοπό 
εξεύρεσης  της  υπέρτερης  τιμής  και  εν  τέλει  του  υπερθεματισμού ή  αποχωρίζονται  και 
ακολουθείται διαφορετική διαδικασία δημοπρασίας για το κάθε δικαίωμα; 



Εφόσον η δημοπρασία για το εθνικό και τα περιφερειακά δικαιώματα είναι διακριτή αλλά 
διεξάγεται στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα 
ακολουθείται η σειρά κάθε Περιφέρειας όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 7.1. 

Εφόσον  διεξάγεται  σε  διαφορετικό  χώρο  αλλά  την  ίδια  ημέρα  παρακαλούμε  να  μας 
διευκρινίσετε  εάν  θα  είναι  εφικτή  και  με  ποια  διαδικασία  η  επικοινωνία  μεταξύ  των 
εκπροσώπων του ίδιου αιτούντα. 

Απάντηση:

Η Δημοπρασία για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης και για τα Δικαιώματα Περιφερειακής 
Κάλυψης  είναι  ενιαία  και  διεξάγεται  ταυτόχρονα  στον  ίδιο  χώρο.  Ο  κάθε  Συμμετέχων 
υποβάλλει  προσφορά  για  όποια  Δικαιώματα  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων  (Εθνικό  ή 
Περιφερειακά)  έχει  προεπιλεγεί  να  συμμετάσχει.  Επίσης  ενημερώνουμε  ότι  η  ΕΕΤΤ θα 
διεξάγει ημερίδα ενημέρωσης των προεπιλεγέντων Συμμετεχόντων σχετικά με το μηχανισμό 
της δημοπρασίας.

Ερώτηση  8.  Στο  Παράρτημα  Α Τμήμα  ΙΙ  επί  εταιρειών  με  μετοχές  εισηγμένες  αρκεί  η 
αναφορά των στοιχείων μετόχων με ποσοστό άνω του 5% ή άλλου τυχόν ποσοστού ή αρκεί 
η προσκόμιση βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου ότι πρόκειται περί Εισηγμένης εταιρείας; 

Απάντηση:

Όπως αναφέρεται και στο Τεύχος Προκήρυξης, απαιτείται αναφορά των μετόχων καθώς 
και του αριθμού των μετοχών που τους αντιστοιχεί εφόσον έχουν ποσοστό άνω του 5%.

Ερώτηση 9. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙ η ύπαρξη τυχόν συμφωνιών μεταξύ των μετόχων 
του Συμμετέχοντος σχετικά με την Διοίκηση του Συμμετέχοντος (η περιγραφή της οποίας 
ζητείται)  ασκεί  κάποια  ουσιώδη  επιρροή  στην  αξιολόγηση  του  φακέλου  αυτού  του 
Συμμετέχοντος κατά το στάδιο του προελέγχου και αν ναι ποια; 

Η  ύπαρξη  τυχόν  τέτοιας  συμφωνίας  επιδρά  και  με  ποιον  τρόπο  στην  λειτουργία  του 
συμμετέχοντα στην περίπτωση που αυτός ανακηρυχθεί και υπερθεματιστής και συνεπώς 
Αδειούχος; 

Σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μοναδικού δικαιούχου για όλα τα Δικαιώματα η ύπαρξη 
τέτοιας συμφωνίας δημοσιοποιείται με κάποιο τρόπο; 

Απάντηση:

α) Δεν ασκεί  ουσιώδη επιρροή,  απλά αποτελεί  ενημέρωση προς την ΕΕΤΤ για το ποιος 
ασκεί έλεγχο στον συμμετέχοντα.

β) Η ύπαρξη τυχόν συμφωνίας δεν επιδρά στην λειτουργία του συμμετέχοντα.

γ)  Δε  γίνεται  δημοσιοποίηση  της  ύπαρξης  συμφωνίας  σε  περίπτωση  ανακήρυξης  του 
υπερθεματιστή.

Ερώτηση 10. Στο Παράρτημα Α – Τμήμα ΙΙΙ αναφορικά με την περιγραφή των τεχνικών 
στοιχείων και στοιχείων κόστους παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε τα ακόλουθα: 

• Με ποιον  τρόπο  ελέγχεται  το  ειδικό  περιεχόμενο  των  τεχνικών  φακέλων;  Ασκεί 
επιρροή η λεπτομερής αναφορά των στοιχείων του Παραρτήματος Α Τμήμα ΙΙΙ, στην 



προεπιλογή Αιτούντος και ποια; Υφίσταται περιορισμός για τον συμμετέχοντα από το 
περιεχόμενο των στοιχείων του Τμήματος ΙΙΙ εάν εν τέλει ανακηρυχθεί  υπερθεματιστής 
να τηρήσει τις προδιαγραφές που έχει υποβάλει; 

• Παρακαλώ  να  απαντηθεί  και  σε  συνάρτηση  με  τις  ερωτήσεις  μας  με  αριθμό  4 
ανωτέρω.  

• Ασκεί  κάποια  επιρροή  στην  αξιολόγηση  και  ποια  η  τυχόν  υφιστάμενη 
δραστηριοποίηση και εμπειρία στην αγορά ψηφιακής ευρυεκπομπής, σε σχέση με την 
αναφορά που περιγράφεται στο σημείο ΙΙΙ.1 

• Τα στοιχεία του ΙΙΙ.1 μπορούν να μεταβληθούν μετά την κατακύρωση ελεύθερα;»

• Τα στοιχεία κόστους του Παραρτήματος ΣΤ όπως αυτά προβλέπεται να εισαχθούν 
στην αίτηση σύμφωνα με το σημείο ΙΙΙ.6 του Τμήματος ΙΙΙ, μπορούν να μεταβληθούν 
μετά την κατακύρωση στον αιτούντα; Ασκούν επιρροή για την διαδικασία προεπιλογής 
και ποια; 

• Δεδομένου ότι σύμφωνα με την αναφορά του Παραρτήματος Ε σελίδα 12 για τον 
καθορισμό  ΑΟΤ,  τα  στοιχεία  του  Παραρτήματος  ΣΤ  όλων  των  συμμετεχόντων 
λαμβάνονται  υπόψη  από  την  ΕΕΤΤ σε  μετά  την  κατακύρωση  στάδιο,  μαζί  με  τις 
εκτιμήσεις της ΕΕΤΤ για το κόστος ενός αποδοτικού παρόχου, παρακαλούμε να μας 
ενημερώσετε  εάν και  σε ποιο  στάδιο  μπορεί  ένας  συμμετέχων να λάβει  γνώση των 
στοιχείων του Παραρτήματος ΣΤ άλλων συμμετεχόντων για τους ακόλουθους κυρίως 
λόγους: 

- Υποβολής ενστάσεων για προφανώς μη προσήκουσα τεχνική προσφορά

-  Διόρθωσης  προφανών  λαθών  (σύμφωνα  με  την  διαδικασία  του  όρου  4.3.  του 
Τεύχους Προκήρυξης 

- Δικαίωμα αντιρρήσεων στο στάδιο καθορισμού της ΑΟΤ μετά την κατακύρωση.

Απάντηση 

Σημείο (α) έως (δ). Στο Τεύχος Προκήρυξης, Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ προσδιορίζονται τα 
τεχνικά  στοιχεία  που πρέπει  να  παρέχονται  από τους  Συμμετέχοντες.  Ο συµµετέχων θα 
πρέπει να υποβάλλει τα εν λόγω τεχνικά στοιχεία, βάση των οποίων θα προκύπτει  ότι είναι 
δυνατόν να καλυφθούν οι  απαιτήσεις  ανάπτυξης δικτύου και  οι  λοιπές υποχρεώσεις  του 
Παρόχου Δικτύου όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία 
αυτά,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  χρονοδιαγραμμάτων   είναι  δεσµευτικά.  Οι 
Συµµετέχοντες  δεν  υποχρεούνται  να  δώσουν  στοιχεία  πέραν  των  όσων  είναι  αναγκαία 
σύµφωνα µε τα παραπάνω,. Σε περίπτωση που υποβληθούν στοιχεία πέραν αυτών που είναι 
αναγκαία,  όπως  ενδεικτικά  λεπτομέρειες  σχετικά  με  το  μοντέλο/κατασκευαστή  του 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, αυτά δεν είναι δεσµευτικά.

Η  μη  αναφορά  σε  υφιστάμενη  δραστηριοποίηση  και  εμπειρία  στην  αγορά  ψηφιακής 
ευρυεκπομπής δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο 
η υπάρχουσα σχετική εμπειρία,  αν και από μόνη της δεν είναι ικανή συνθήκη, αποτελεί  
στοιχείο  που  ενισχύει  την  υποψηφιότητα  του  Συμμετέχοντα  σχετικά  με   την  ικανότητα 
διεκπεραίωσης του έργου. 

Μεταβολή των τεχνικών στοιχείων μετά την κατακύρωση,  μπορεί  να γίνει  μόνο εφόσον 
αυτές  δεν  συνιστούν  απόκλιση από τις  Υποχρεώσεις  του Παρόχου  δικτύου,  όπως  αυτές 
περιγράφονται  αναλυτικά  στο  Τεύχος  Προκήρυξης,  αλλά   βελτιώνουν  τις  παρεχόμενες 
υπηρεσίες ή τα χαρακτηριστικά του δικτύου όπως ενδεικτικά τη ραδιοκάλυψη αυτού. Είναι 
αυτονόητο ότι μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης  του δικτύου ή κατά τη διάρκεια αυτού 



εντός  των  χρονοδιαγραμμάτων  που  έχουν  τεθεί,  ο  κάτοχος  του  Δικαιώματος  είναι 
υποχρεωμένος  να  ελέγχει  ότι  δεν  υπάρχουν  αποκλίσεις  από  τις  υποχρεώσεις  που  έχει 
αναλάβει  στα  πλαίσια  του  Δικαιώματος.   Εφόσον  παρατηρηθούν  τέτοιες  αποκλίσεις  οι 
οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στη περιγραφή των τεχνικών στοιχείων του ΙΙΙ.1, 
ο  κάτοχος  του  Δικαιώματος  προβαίνει  σε  όλες  τις  απαραίτητες  τεχνικές  βελτιώσεις 
προκειμένου να ικανοποιούνται πλήρως οι όροι του Δικαιώματος. 

Σημείο (ε). Τα στοιχεία κόστους που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΣΤ είναι δεσμευτικά. Με βάση το τεχνοοικονομικό μοντέλο 
του  Παραρτήματος  Ε4  τα  ΑΟΤ θα  οριστικοποιηθούν  μετά  την  διαγωνιστική  διαδικασία 
λαμβάνοντας  υπόψη  το  τίμημα  που θα  καταβληθεί  για  την  χορήγηση των  δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα στοιχεία κόστους που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες 
στο  πλαίσιο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  σε  συνδυασμό  με  αντίστοιχες  εκτιμήσεις 
κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο 
μέσο ρυθμό μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν τα 
ΑΟΤ θα κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές. 

Το  τεχνοοικονομικό  μοντέλο  του  Παραρτήματος  Ε4  δύναται  να  αναθεωρείται  και 
ενημερώνεται  ανά  διετία  εφόσον  έχουν  υπάρξει  αλλαγές  που  επηρεάζουν  τα  κόστη 
λειτουργίας.

Σε  περίπτωση  που  κάποιος  υπερθεματιστής  επιθυμεί  να  τροποποιήσει  κάποιο  από  τα 
στοιχεία κόστους που υπέβαλε σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ μετά την κατακύρωση του 
Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα το οποίο θα εξεταστεί από την 
ΕΕΤΤ προκειμένου να αποφανθεί εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο ώστε 
να αποδεχτεί τυχόν τροποποιήσεις. 

Το  ύψος  των  ποσών  που  θα  υποβληθούν  από  κάθε  συμμετέχοντα,  σύμφωνα  με  το 
Παράρτημα ΣΤ, δεν επηρεάζει τη διαδικασία προεπιλογής.

Σημείο (στ). Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού τα στοιχεία του παραρτήματος ΣΤ που 
θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να κοινοποιηθούν σε άλλους συμμετέχοντες 
για λόγους εμπιστευτικότητας. Επισημαίνεται, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι το ύψος 
των ποσών που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ, δεν 
θα επηρεάσει τη διαδικασία προεπιλογής.

Τα ΑΟΤ θα οριστικοποιηθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη 
το τίμημα που θα καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
και  τα  στοιχεία  κόστους  που  έχουν  υποβάλλει  οι  Συμμετέχοντες  στο  πλαίσιο  της 
διαγωνιστικής  διαδικασίας  σε  συνδυασμό  με  αντίστοιχες  εκτιμήσεις  κόστους  ενός 
αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο μέσο ρυθμό 
μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ θα 
κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει 
δημόσια διαβούλευση επί του μοντέλου με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ. 

Ερώτηση 11. Στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙV, σημείο ΙV.1, σελ. 5 τα στοιχεία υπό (α) και (γ) 
ισχύουν σωρευτικά ή αρκεί η προσκόμιση των υπό (α) στοιχείων; Εάν δεν προσκομιστούν 
υπό (γ) άλλα ισοδύναμα στοιχεία λόγω προσκόμισης των υπό α και β παύει να τεκμαίρεται η 
επάρκεια  χρηματοοικονομικών  πόρων  σύμφωνα  με  τον  όρο  6.2.2.(ii)  του  Τεύχους 
Προκήρυξης (σελ. 17). 

Απάντηση:

Αρκεί η προσκόμιση των υπό (α) στοιχείων.



Ερώτηση 12. Στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ, σημείο ΙΙΙ.4 στην σελίδα 13, παρακαλούμε να 
μας διευκρινίσετε εάν συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για το ένα 
Δικαίωμα  Εθνικής  και  οποιονδήποτε  αριθμό  Δικαιωμάτων  Περιφερειακής  Κάλυψης, 
υποχρεούται  και  πάλι  να  συμπληρώσει  το  excel  για  όλες  τις  διαθέσιμες  περιφέρειες, 
σύμφωνα με το σημείο β, ενώ για τις περιφέρειες στις οποίες επιθυμεί συμμετοχή πρέπει να 
συμπληρώσει άλλο excel, ή εάν θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα excel για τα δικαιώματα της 
επιλογής του και ένα ακόμη για όλες τις περιφέρειες; 

Παρακαλούμε  να  λάβετε  υπόψη  για  την  απάντησή  σας  στην  παρούσα  ερώτηση  και  τις 
ερωτήσεις μας υπό σημείο 6 ανωτέρω. 

Απάντηση:

Συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για το ένα Δικαίωμα Εθνικής και 
οποιονδήποτε αριθμό Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης θα πρέπει να υποβάλλει στην 
ΕΕΤΤ συμπληρωμένα τα εξής:

1. ένα αρχείο  excel  αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται  για  την ανάπτυξη και 
λειτουργία  δικτύου  επίγειας  ψηφιακής  ευρυεκπομπής  εθνικής  εμβέλειας  (θα 
συμπληρωθεί μόνο το φύλλο «MODEL ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟ»)

2. ένα αρχείο  excel  αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται  για  την ανάπτυξη και 
λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τόσο εθνικής εμβέλειας όσο 
και περιφερειακής κάλυψης για όλες τις διαθέσιμες περιφέρειες.

3. ένα αρχείο  excel  αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται  για  την ανάπτυξη και 
λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης μόνο 
για τις περιφέρειες που ενδιαφέρεται.

Ερώτηση  13.  Τι  επιρροή  ασκεί  το  ειδικό  περιεχόμενο  των  excel  στην  διαδικασία 
προεπιλογής του συμμετέχοντα ή στην μετέπειτα δραστηριοποίηση του υπερθεματιστή και 
ποια η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων αυτών σε μεταγενέστερο στάδιο;

Στο  βαθμό  που  ασκεί  επιρροή  στην  αξιολόγηση  της  συμμετοχής  ή  στην  μετέπειτα 
λειτουργία του συμμετέχοντα ως υπερθεματιστή και άρα αδειούχου, θα μπορούσαμε για 
την αποφυγή λάθους να έχουμε συμπληρωμένα από την αρχή σας σε σχέδιο τα excel; Αν 
ασκεί  επιρροή  για  τον  καθορισμό  της  ΑΟΤ  και  την  επιλογή  της  αδειούχου  ποια  η 
μεθοδολογία βαθμολόγησης μεταξύ Capex, Opex και του φάσματος;

Απάντηση:

Το ερώτημα 13 καλύπτεται από τις απαντήσεις που παραθέτει η ΕΕΤΤ στο ερώτημα 10. 
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα ΙΙΙ.4 (σελ 13-18) 
παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των excel αρχείων. 

Ερώτηση 14.  Αναφορικά  με  την  απόδειξη  της  αξιοπιστίας  του  αιτούντος  (όρος  ΙV.2 
Παραρτήματος  Α):  Παρακαλώ  να  μας  διευκρινίσετε  κατά  πόσο  είναι  αποδεκτή  για  τη 
συμμετοχή στην υπό κρίση δημοπρασία η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του νομίμου 
εκπροσώπου του συμμετέχοντα, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο του 
συγκεκριμένου όρου, αντί της προσκόμισης των αιτούμενων πιστοποιητικών, η έκδοση των 
οποίων ως γνωστόν είναι χρονοβόρα.  



Απάντηση: 

Απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης 
και δεν αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων.

Ερώτηση  15.  Στο  Παράρτημα  Ε,  άρθρο  2,  σημείο  1,  iii,  σελ.  5  παρακαλούμε  να 
διευκρινιστεί  εάν  στο  πεδίο  των  χορηγούμενων  δικαιωμάτων,  με  την  ένδειξη  «…
ραδιοφώνου  ….»,  νοείται  η  μετάδοση  ραδιοφωνικών  προγραμμάτων  σε  τερματικές 
συσκευές τηλεόρασης ή η μεταφορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων επί των χορηγούμενων 
διαύλων για τον σκοπό της δικτύωσης ή άλλως πως η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του ν.  
3592/2007 (όπως τροποποιημένο ισχύει) λειτουργία επίγειων ψηφιακών ραδιοφώνων για την 
λειτουργία των οποίων δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη σε αυτό ΚΥΑ.

Η παροχή υπηρεσιών ραδιοφώνου που αναφέρεται  στο Παράρτημα Ε,  άρθρο 2,  παρ.  1, 
στοιχείο  iii  αφορά  σε  ενσωμάτωση  προγραμμάτων  ραδιοφώνου  στο  περιεχόμενο  που 
πολυπλέκεται  και  μεταδίδεται  από  το  δίκτυο  επίγειας  ψηφιακής  ευρυεκπομπής  και 
λαμβάνεται από τις τερματικές συσκευές τηλεόρασης.

Ερώτηση 16. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 5, παρ. 4 γιατί υπάρχει η έμφαση στο τέλος της  
παραγράφου  «…εφόσον  κάνουν  αναμετάδοση  του  επίγειου  ψηφιακού  σήματος…»;  Θα 
υπήρχε  δυνατότητα  να  αναμεταδίδουν  κάτι  διαφορετικό  οι  Σταθμοί  Συμπληρωματικής 
Κάλυψης, το οποίο χρήζει περιορισμού ή αποκλεισμού για τους σκοπούς χορήγησης της 
άδειας; 

Η  προσθήκη  της  φράσης  «…εφόσον  κάνουν  αναμετάδοση  του  επίγειου  ψηφιακού 
σήματος…» έγινε για να διαχωρίσει το είδος του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης (gap-
filler) εννοώντας ότι εφόσον πρόκειται για απλό αναμεταδότη (re-transmitter) των σημάτων 
της ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απομόνωση μεταξύ της κεραίας 
λήψης  και  της  κεραίας  εκπομπής  του  Σταθμού  (βλ.  ETSI  TR  101  190,  παρ.  5.4).   Σε 
αντίθεση με ένα Σταθμό Συμπληρωματικής Κάλυψης που δεν κάνει απλή αναμετάδοση αλλά 
λαμβάνει τα δεδομένα μέσω άλλου δικτύου και λειτουργεί συγχρονισμένα σε δίκτυο SFN, 
στους διαύλους που προβλέπει το αντίστοιχο Δικαίωμα.

Ερώτηση 17. Στο  Παράρτημα  Ε,  αρ.  6,  παρ.  2,  σελ.  8  στην  περίπτωση  που  οι  ΟΤΑ 
αναλάβουν  τα  προβλεπόμενα  κόστη  για  την  λειτουργία  των  Σταθμών  Συπληρωματικής 
Κάλυψης, με ποια διαδικασία θα αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η χρήση 
της  συχνότητας  ανήκει  στον  αδειοδοτημένο  πάροχο;  Θα  υπάρξει  ειδική  ρύθμιση  με 
αντίστοιχο κανονισμό της ΕΕΤΤ για την ουσιαστική εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης του 
αδειοδοτημένου παρόχου δικτύου; 

Όπως  ρητά  αναφέρεται  στο  Τεύχος  Προκήρυξης  «…Στις  συγκεκριμένες  περιπτώσεις 
υπεύθυνος  για  την  εγκατάσταση,  θέση  σε  λειτουργία  και  χρήση  των  Σταθμών 
Συμπληρωματικής Κάλυψης είναι ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία….»

Είναι  σαφές  ότι  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,   η  υποχρέωση   λήψης όλων των 
διοικητικών  εγκρίσεων  και  αδειών  που  είναι  απαραίτητες  για  την  εγκατάσταση  και 
λειτουργία  του  Σταθμού  Συμπληρωματικής  Κάλυψης,  βαρύνει  σε  κάθε  περίπτωση  τον 
κάτοχο  του  δικαιώματος  οποίος  πρέπει  να   λάβει  άδεια  κατασκευής  κεραίας  ή  να 
φιλοξενηθεί σε άλλη αδειοδοτημένη κατασκευή κεραίας.



Ερώτηση 18. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 6, παρ. 4, σελ. 8 παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε 
πως θα εξασφαλιστεί η λειτουργία και των λοιπών σημείων μετάβασης που προβλέπονται 
στην ΚΥΑ 21161/2008 σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν διαθέτει ήδη υποδομή στα λοιπά 
σημεία  αλλά  υφιστάμενος  πάροχος  περιεχομένου  ήδη  μεταδίδει  πρόγραμμα  στα  σημεία 
αυτά; 

Ποια η μέριμνα που θα λάβει η ΕΕΤΤ για την διασφάλιση της συνέχισης υπηρεσίας όλων 
των παρόχων περιεχομένου, περιλαμβανομένων και των συνδρομητικών που δεν διαθέτουν 
καμία αναλογική μετάδοση;

Παρακαλούμε  να  μας  διευκρινίσετε  ποιες  οι  υποχρεώσεις  αδειούχου  για  την  αδιάλειπτη 
μετάδοση περιεχομένου εντός της προθεσμίας των 91 ημερών  και με ποια διαδικασία εάν 
δεν  διαθέτει  υποδομή  για  την  εξυπηρέτηση  του  συνόλου  του  μεταδιδόμενου  κατά  την 
έναρξη ισχύος της αδείας περιεχομένου; 

Στα σημεία εκπομπής που προβλέπονται στην ΚΥΑ 21161/2008 και δεν περιλαμβάνονται σε 
αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, άρθρο 6, παρ. 4, τα τηλεοπτικά προγράμματα που 
μεταδίδονται  κατά  την  ημερομηνία  χορήγησης  των  Δικαιωμάτων  εξακολουθούν  να 
μεταδίδονται από τους Παρόχους Δικτύου που τα μετέδιδαν τη δεδομένη χρονική στιγμή 
μέχρι την παύση των αναλογικών εκπομπών βάση του σχετικού χρονοδιαγράμματος (ΚΥΑ 
41167/1375/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).

Ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων οφείλει εντός ενενήντα μία (91) 
ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων να έχει αναπτύξει δίκτυο, στα κέντρα εκπομπής 
που προβλέπονται στην παρ. 4, αρ. 6, Παράρτημα Ε, χρησιμοποιώντας τους διαύλους που 
ορίζονται στην ΚΥΑ 21161/12-8-2008 μέχρι την παύση των αναλογικών εκπομπών, ώστε 
μετά την πάροδο των 91 ημερών να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αιτήματα μετάδοσης 
περιεχομένου  από  τα  εν  λόγω  κέντρα  εκπομπής.  Κατά  τα  λοιπά  ακολουθεί  το 
χρονοδιάγραμμα  παύσης  των  αναλογικών  εκπομπών  (ΚΥΑ 41167/1375  όπως  εκάστοτε 
ισχύει).

Ερώτηση 19. Σε συνδυασμό με την ερώτηση 18, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως 
προβλέπεται να οριστεί νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της ΚΥΑ 21161 σε σχέση με 
την ΚΥΑ 41167, όπως ισχύει;

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Απάντηση της Ερώτησης 18.

Ερώτηση 20. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του παραρτήματος Ε ο πάροχος έχει δικαίωμα 
να ολοκληρώσει το δίκτυο 6 μήνες μετά την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών. 
Δύναται  δηλαδή  να  μην  εκπληρώνει  την  υποχρέωση  εθνικής  κάλυψης,  ((95%)  ή  την 
υποχρέωση διεθνούς συντονισμού συνολικά για όλες τις συχνότητες) αρκετό καιρό μετά την 
διακοπή μετάδοσης του προγράμματος περιεχομένου σε κάποιες περιοχές. Δεδομένου δε ότι 
σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Ε αλλά και τον νόμο οι πάροχοι περιεχομένου 
έχουν υποχρέωση (και αντίστοιχα δικαίωμα) αδιάλειπτης μετάδοσης του περιεχομένου τους 
στην Επικράτεια, η οποία μπορεί να επιβληθεί και από το ΕΣΡ και τα πολιτικά δικαστήρια 
στον  υπόχρεο  πάροχο,  τι  προστασία  θα  χορηγηθεί  στον  πάροχο  δικτύου  για  τυχόν  μη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των παρόχων περιεχομένου στην περίπτωση αυτή; 

Πως συνδέεται αυτό το δικαίωμα με την αντίστροφη υποχρέωση της πρώτης περιόδου του 
ίδιου άρθρου; στους παρόχους περιεχομένου που μεταδίδουν αναλογικά το πρόγραμμά τους 



και τι υποχρεώσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών βαρύνουν τον 
πάροχο δικτύου στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί μεν το δίκτυο (αφού σύμφωνα 
με το αρ. 6 παρ. 6 ο πάροχος;

Στην  περίπτωση  που  ο  πάροχος  μέχρι  την  λήξη  του  εξαμήνου  μετά  την  παύση  της 
αναλογικής εκπομπής χρησιμοποιεί μειωμένο αριθμό πολυπλεκτών, θα ακολουθήσει άλλη 
χρέωση προς τους παρόχος περιεχομένου; 

Πως υπολογίζεται η κλιμακωτή τοποθέτηση επενδύσεων κεφαλαίων capex και λειτουργικών 
εξόδων opex; 

Θα υπάρχει κλιμάκωση και αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο;

Σε περίπτωση που ο πάροχος αναπτύξει δίκτυο  

Απάντηση 

Ο κάτοχος των δικαιωμάτων έχει υποχρέωση στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος και μέχρι 
την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει στο 
σύνολο  των  κέντρων  εκπομπής  αριθμό  πολυπλεκτών,  ώστε  να  καλύψει  τουλάχιστον  τις 
ανάγκες των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση σύναψης σύμβασης, 
παρέχοντας την κάλυψη που προσδιορίζεται στους όρους του Δικαιώματος.

Το χρονικό πλαίσιο των έξι (6) μηνών παρέχει στο κάτοχο των δικαιωμάτων τη δυνατότητα 
να μην χρησιμοποιήσει εξαρχής το σύνολο των ραδιοδιαύλων που προβλέπει το Δικαίωμα, 
εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση χωρητικότητας από τους παρόχους περιεχομένου. 

Επομένως,  δεν  είναι  δυνατόν  κάποιος  πάροχος  περιεχομένου,  που  πληροί  τα  κριτήρια 
νομιμότητας,  να  μην  εξυπηρετηθεί  από  τους  Παρόχους  Δικτύου  στους  οποίους  θα  έχει 
υποβάλει αίτηση σύναψης σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του δικτύου πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στους όρους του Δικαιώματος.

Το μοντέλο θα λάβει υπόψη και θα ενσωματώσει (προσδιορίζοντας το ύψος capex και του 
opex για κάθε έτος) την πιθανή χρήση μειωμένου αριθμού πολυπλεκτών μέχρι την λήξη του 
εξαμήνου μετά την παύση της αναλογικής εκπομπής. Η ΕΕΤΤ, με βάση τα στοιχεία που θα 
έχει στη διάθεση της,  θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της ΑΟΤ για το χρονικό διάστημα 
της  χρήσης  μειωμένου  αριθμού πολυπλεκτών  στην περίπτωση που  κριθεί  ότι  απαιτείται 
τέτοιου είδους αναπροσαρμογή.

Ερώτηση 21. Σε συνέχεια  με την ανωτέρω ερώτηση: Θα υπάρχει πιθανή παράταση για την 
παύση της αναλογικής εκπομπής και με την ευθύνη ή αρμοδιότητα ποίου;

Ισχύει  το  υφιστάμενο  χρονοδιάγραμμα  και  οποιαδήποτε  τροποποίησή  του  αποτελεί 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ερώτηση 22. Με ποιο  κανονισμό  θα  μεταφερθούν  τα  προγράμματα  που  έχουν συνάψει 
σύμβαση με τον πάροχο. Θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε συνολικά δύο πολυπλέκτες και 
οι επόμενοι να υλοποιηθούν μετά τη λήξη εκπομπής αναλογικού σήματος;

Οι συμβάσεις μεταξύ παρόχων δικτύου και παρόχων περιεχομένου διέπονται από τους όρους 
που περιέχονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης και το δικαίωμα του παρόχου δικτύου καθώς 
και στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Eφόσον οι Πάροχοι Δικτύου ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα σύναψης σύμβασης Παρόχων 
Περιεχομένου με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD) 



μπορούν  να  χρησιμοποιούν  λιγότερους  από  το  σύνολο  των  χορηγηθέντων  σε  αυτούς 
ραδιοδιαύλους,  μέχρι  την  παρέλευση  ενός  εξαμήνου  από  την  οριστική  παύση  των 
αναλογικών  εκπομπών.  Μετά  την  παρέλευση  του  εν  λόγω  εξαμήνου  οφείλει  να  έχει 
ολοκληρώσει την εγκατάσταση του δικτύου για το σύνολο των ραδιοδιαύλων που του έχουν 
χορηγηθεί.

Ερώτηση 23. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 8, παρ. 6, σελ. 10 όπου προβλέπεται η μη διακριτική 
μεταχείριση παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου με όρους όμοιους με συνδεδεμένα με τον 
πάροχο μέρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν πρόκειται να επιβληθούν και άλλου 
είδους, ειδικές υποχρεώσεις στον πάροχο δικτύου εθνικής κάλυψης, δεδομένου ότι σκοπείται 
η χορήγηση ενός μοναδικού Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης. 

Απάντηση:

Οι υποχρεώσεις είναι αυτές που αναφέρονται στον Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. 
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται να επιβληθούν ειδικές υποχρεώσεις. 

Ερώτηση 24. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 9, σελ. 11 με τη νέα διατύπωση που έχει εισαχθεί 
στην  προκήρυξη  (έναντι  του  μοντέλου  που  υπήρχε  στην  διαβούλευση)  ορίζεται  το 
κοστοστρεφές  μοντέλο  με  διαφορετικό  παρονομαστή  (το  οριζόμενο  ως  C:  συνολική 
χωρητικότητα που κάνουν χρήση τα προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών).

Δεδομένης  της  ευρείας  διατύπωσης  του  ανωτέρω  ορισμού  παρακαλούμε  να  μας 
διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 

Η συνολική χωρητικότητα ( C ) θα επιμερίζεται στους εκάστοτε μεταδίδοντες περιεχόμενο 
παρόχους προγράμματος ανεξαρτήτως του εύρους που καταλαμβάνουν;

Πιο συγκεκριμένα  ο παρανομαστής C και ο ορισμός που δίνεται για τη χρήση που κάνουν 
τα μεταδιδόμενα προγράμματα στο σύνολο της χωρητικότητας πως επιμερίζεται στα δέκα 
σημερινά προγράμματα εθνικής εμβέλειας;

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή σας επί 
του ανωτέρω, πως επιδρά στο μοντέλο η κατάληψη χωρητικότητας χωρίς να μεταδίδεται 
πρόγραμμα π.χ. Alter;

Ποια  η  σχέση  με  το  τουλάχιστον  3  mbps  που  ορίζεται  ως  ελάχιστο  όριο  B/W για  τα  
προγράμματα εθνικής εμβέλειας; 

Ποια η σχέση με τον τρόπο διαμόρφωσης του διαύλου και τον πίνακα διαθέσιμων ρυθμών 
μετάδοσης στη σελίδα 25 Παράρτημα Ε2 πίνακας 1?

Απάντηση 

Ο παράγοντας C ισούται με τη Συνολική χωρητικότητα που προκύπτει ως άθροισμα των 
μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα στο 
σύνολο των πολυπλεκτών. Για παράδειγμα εάν υφίστανται 12 μεταδιδόμενα προγράμματα 
τα οποία χρησιμοποιούν μέσους ρυθμούς μετάδοσης σε Mbps σύμφωνα με τον παρακάτω 
Πίνακα, ο παράγοντας C που θα αποτελέσει τον παρανομαστή ισούται με 61. 

Μέσος ρυθμός μετάδοσης σε 
Mbps

Πρόγραμμα 1 6



Πρόγραμμα 2 3
Πρόγραμμα 3 4
Πρόγραμμα 4 5
Πρόγραμμα 5 4
Πρόγραμμα 6 5
Πρόγραμμα 7 5
Πρόγραμμα 8 6
Πρόγραμμα 9 6
Πρόγραμμα 10 5
Πρόγραμμα 11 6
Πρόγραμμα 12 6
Σύνολο (=C) 61

Συνεπώς σε σχέση με τα ερωτήματα:

(α) η συνολική χωρητικότητα (C) δεν επιμερίζεται, αλλά προκύπτει ως άθροισμα των μέσων 
ρυθμών μετάδοσης κάθε προγράμματος.

(β) Τα μη μεταδιδόμενα κανάλια δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής 
χωρητικότητας (C).

(γ)  Η απαίτηση για  μέσο ρυθμό μετάδοσης  τουλάχιστον 3 Mbps  για  τους  τηλεοπτικούς 
σταθμούς  Εθνικής  Εμβέλειας  Απλής Ευκρινείας  (Standard  Definition)  συνεπάγεται  ότι  ο 
μέσος ρυθμός μετάδοσης κάθε προγράμματος (που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του 
C σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ανωτέρω) του δεν δύναται να είναι μικρότερος 
του 3 Mbps.

Ερώτηση 25. Στη τιμή χρέωσης των περιφερειακών που είναι σε μέρος δύο allotment πως 
υπολογίζεται η πληθυσμιακή κάλυψη του κέντρου συγκάλυψης η εκπομπή σε μέρος του 
allotment. 
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σε ευρώ ανά Mbps ανά κάτοικο 

Όπου Ci: Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της Περιφέρειας που 
προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα 
μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής

Απάντηση 

Οι πάροχοι δικτύου περιφερειακής εμβέλειας που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό δεν θα 
δύνανται  να  αναπτύξουν  δίκτυο  επίγειας  ψηφιακής  ευρυεκπομπής  μόνο  για  τμήμα  ενός 
allotment. Η πληθυσμιακή κάλυψη ανά allotment φαίνεται στο Παράρτημα Ε.4 του τεύχους 
προκήρυξης.

Ερώτηση 26. Στο άρθρο 10 παρ. 2, σημείο 2.1. γίνεται χρήση του όρου «Μετάβαση» με 
κεφαλαίο.  Ο όρος αυτός δεν υπάρχει στους ορισμούς.  Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι 



σηματοδοτείται με τον όρο αυτό στην συγκεκριμένη διάταξη. Ποια νοείται ως μετάβαση, 
ώστε να έχει νόημα και η ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τον όρο αυτό; 

Ο  όρος  Μετάβαση  δεν  χρήζει  ορισμού.  Στη  συγκεκριμένη  παράγραφο  εννοείται  η 
ημερομηνία  οριστικής  παύσης  αναλογικών  εκπομπών  και  μετάβασης  στην  ψηφιακή 
εκπομπή.

Ερώτηση 27. Στο Παράρτημα Ε2, σελίδα 25 εισάγεται ο Πίνακας 1, με «…τους διαθέσιμους 
ρυθμούς  μετάδοσης…»,  ο  οποίος  ανακόλουθα  τιτλοφορείται  «Πίνακας  1:  Διαθέσιμος 
Ρυθμός  Μετάδοσης  για  64  QAM  και  ¾  FEC»  Στο  μέσο  αυτού  του  πίνακα  υπάρχει  η 
σημείωση «Ενδεικτικό». Δεδομένων των ανωτέρω αντιφατικών στοιχείων παρακαλούμε να 
μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 

- Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών τιμών διαμόρφωσης, μεταβάλει το κόστος στο excel 
που  συνοδεύει  την  αίτηση.  Για  σκοπούς  ομοιόμορφης  παρουσίασης  του  κόστους  (σε 
περίπτωση  που  γίνεται  και  ποιοτική  αξιολόγηση  των  στοιχείων  του  excel  στα  πλαίσια 
προεπιλογής, σύμφωνα με την ανωτέρω ερώτησή μας), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο excel η ενδεικτική τιμή ως προαπαιτούμενη. 

- Με  ποια  κριτήρια  και  με  ποια  διαδικασία  (γνωστοποίησης  στην  ΕΕΤΤ ή  άλλη) 
μπορεί ο πάροχος να κινείται μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης; 

- Μπορεί  η  ΕΕΤΤ  να  ζητήσει  την  χρήση  συγκεκριμένου  ρυθμού  και  υπό  ποιες 
προϋποθέσεις; 

Τα χαρακτηριστικά του δικτύου βασίζονται στις προβλέψεις του χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 
42800).  Βάσει  του  Άρθρου  4  της  εν  λόγω  ΚΥΑ,  ο  χάρτης  υλοποιήθηκε  σύμφωνα  με 
συστημικές παραμέτρους σχεδίασης διαμόρφωση 64−QAM, κωδικοποίηση 3/4 και διάστημα 
φύλαξης (Guard Interval − Gl) τουλάχιστον 1/8, για λήψη από σταθερή θέση. Εφόσον οι 
τεχνικές  προδιαγραφές  εκπομπής  που  προσδιορίζονται  στα  Παράρτημα  Δ΄  και  Ε’ του 
τεύχους  προκήρυξης  δεν  παραβιάζονται,  ο  πάροχος  μπορεί  να  επιλέγει  ελεύθερα  την 
τεχνολογία  ανάπτυξης  των δικτύων του,  ενώ στα πλαίσια  αυτά η  χρήση συγκεκριμένου 
ρυθμού μετάδοσης αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στον πάροχο του δικτύου και 
τους πελάτες του, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση της ΕΕΤΤ.

- Μπορεί  πάροχος  περιεχομένου  να  αιτηθεί  την  χρήση  διαφορετικού  ρυθμού  στην 
περίπτωση που το B/W επαρκεί ή η κάλυψη υστερεί και με ποια διαδικασία; 

Ισχύουν τα ανωτέρω, υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια εντός των οποίων ο πάροχος μπορεί 
να κινηθεί.

- Πως  ελέγχεται  η  βέλτιστη  χρήση  του  ρυθμού  μετάδοσης  για  τους  σκοπούς 
καθορισμού του ΑΟΤ; Μπορεί η ΕΕΤΤ να καθορίσει στο μοντέλο του αποδοτικού παρόχου 
άλλο ρυθμό από τον χρησιμοποιούμενο και να καθορίσει διαφορετικά την ανώτατη τιμή 
χρέωσης σε συνδυασμό με την ερώτηση μας αριθμό 24; 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Ερώτηση 24.

Ερώτηση 28. Στο Παράρτημα Ε3, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε γιατί στον πίνακα τα 
συνδρομητικά  προγράμματα  εμφανίζονται  να  ακολουθούν  τα  περιφερειακά,  ενώ  στην 
διατύπωση του κειμένου κάτω από τον πίνακα αναφέρεται ρητά ότι τα περιφερειακά έπονται 
της εθνικής κάλυψης;



Ο  Πίνακας  1  του  Παραρτήματος  Ε3  αφορά  την  κατηγοριοποίηση  προγραμμάτων 
περιεχομένου ενώ το κείμενο που ακολουθεί τον Πίνακα 1 αναφέρεται στην προτεραιότητα 
μεταξύ των παρόχων δικτύου: Δημόσια Τηλεόραση, Πάροχος Εθνικής Κάλυψης, Πάροχος 
Περιφερειακής Κάλυψης.

Ερώτηση 29. Στο Παράρτημα Ε4, σημείο 1.2. παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τα 
έξοδα  ίδρυσης  και  πρώτης  εγκατάστασης  που  αναφέρονται  στον  πίνακα  στην  στήλη 
Γενικές Δαπάνες (CAPEX) αφορούν μόνο εταιρείες νεοϊδρυθείσες που θα συμμετάσχουν 
στον  διαγωνισμό  ή  οποιαδήποτε  εταιρεία  αδιακρίτως;   Τα  έξοδα  αυτά  έχουν  χρονικό 
ορίζοντα πχ 5ετία; Περιλαμβάνουν έξοδα μετάβασης για την ΚΥΑ21161 και τις ενέργειες 
που έγιναν γύρω ή και πριν από αυτή και για ποιο χρονικό διάστημα; 

Απάντηση 

Τα  έξοδα  ιδρύσεως  και  πρώτης  εγκαταστάσεως  εμπεριέχουν  έξοδα  καταρτίσεως  και 
δημοσιεύσεως του καταστατικού των οικονομικών μονάδων εταιρικής  μορφής,  τα έξοδα 
δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως 
τεχνικών,  εμπορικών  και  οργανωτικών  μελετών,  καθώς  και  τα  έξοδα  διοικήσεως  που 
πραγματοποιούνται  μέχρι  την  έναρξη  της  εκμεταλλεύσεως.  Τέτοιου  τύπου  έξοδα  που 
δημιουργούνται μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) για την 
επέκταση  της  δραστηριότητας  της  οικονομικής  μονάδας  μπορούν  να  ενταχθούν  στην 
κατηγορία «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως». Συνεπώς, για την περίπτωση μη- 
νεοϊδρυθέντων εταιρειών τα  έξοδα ιδρύσεως  και  πρώτης  εγκαταστάσεως  περιλαμβάνουν 
έξοδα που θα πραγματοποιηθούν λόγω της κατακύρωσης του διαγωνισμού και σχετίζονται 
με την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.

Ερώτηση 30. Στη Σελίδα 37 παράρτημα Ε4, Παράγραφος 1.5 αναφέρεται σε «άθροισμα των 
ετήσιων λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων αποσβέσεων, και του 
αντίστοιχου κόστους κεφαλαίου,  δίνει  το συνολικό ετήσιο κόστος του παρόχου εθνικού 
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.»

Να διευκρινιστεί αν η παράγραφός στον υπολογισμό περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες 
(1.3), κόστος κεφαλαίου (1.5), αλλά και ετήσιες αποσβέσεις κατά τα λογιστικά πρότυπα. Για 
ποιο λόγο συνυπάρχουν στον ίδιο υπολογισμό και το κόστος και η απόσβεση όταν συνήθως 
υπάρχει ή το ένα ή το άλλο; 

Απάντηση 

Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τις ετήσιες αποσβέσεις 
των πάγιων στοιχείων της εταιρείας. Για τον προσδιορισμό των ρυθμιζόμενων τιμών, πέρα 
από το κόστος που προκύπτει ως άθροισμα των λειτουργικών δαπανών, προβλέπεται και 
κάποια απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (ήτοι το κόστος κεφαλαίου).

Η  εν  λόγω  προσέγγιση  προσδιορισμού  ρυθμιζόμενων  τιμών  ακολουθείται  και  σε  άλλες 
περιπτώσεις που έχει επιβληθεί από την ΕΕΤΤ ρύθμιση τιμών (π.χ. ΟΤΕ, εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας).


