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"Δημοσία Διαβούλευση Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού
των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής
Ευρυεκπομπης και τη Διαδικασία Χορήγησης τους.

Απόψεις: Γεωργίου Κάλφα (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός
Ραδιοτηλεοπτικών Εγκαταστάσεων & Συσκευών) Αριθ. Πτυχ: 6621
Διεύθυνση: Σπετσών 9 Νίκαια Αττικής
Τ.Κ: 18451
Τηλέφωνο: 6994505000
e-mail: kalfas_£@yahoo.gr

Εισαγωγή
Το φάσμα των συχνοτήτων αποτελεί δημόσιο αγαθό. Δημόσιο γιατί
ανήκει στη δημοσία περιουσία του κράτους.
Δεν ανήκει σε "ιδιώτη"
Είναι "Πόρος" γιατί μια ευνομούμενη πολιτεία θα κρατήσει το
φάσμα των συχνοτήτων που χρειάζεται για τις δημοσιές υπηρεσίες
της ,και το υπόλοιπο μπορεί να το εκμισθώνει σε "Παροχους" των
αντίστοιχων υπηρεσιών που ενδειαφερονται να επενδύσουν μετά
απο δημοπρατιση και διεξαγωγή ανοικτού "Διεθνούς" πλειοδοτικου
Διαγωνισμού ,ετσι ώστε να μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα έσοδα για
το κράτος.
Επι Παραγράφου 5.8
Είχε γίνει και στο παρελθόν μια προσπάθεια με τον χάρτη ψηφιακών
συχνοτήτων.
Εγινε η διαβούλευση και πριν καλα-καλα τελειώσει αυτή Υπογράφηκε
η ΚΥΑ του χάρτη συχνοτήτων που ήταν πολύ διαφορετική απο τον
χάρτη της διαβούλευσης.
Τα 295 σημεία εκπομπής ,γινονται μονό 156 και αυτό κατά την άποψη
μου έγινε για να μειωθεί το κόστος των επενδύσεων των Παροχών
Δικτύου.
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Επι Παραγράφου 6
Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να γίνει διαφορετική η κατανομή.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορούν να έχουν τα <Κυθηρα με
την Κρητη> η <Λιβαδεια και το Διστομο με την Κορινθο> ο <Δομοκος
με την Λαρισσα>.
Ποια σχέση έχει το Φιλυτπειο Θεσσαλονίκης με το allotment της
Χαλκιδικής!!
Επι Παραγράφου 5.8
Δεν συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης δικτύου διότι είναι
αδύνατο σε μόλις 3 μήνες να αναπτυχθεί δίκτυο επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπης στα ίδια κέντρα που έχει και η ΕΡΤ και σε 6 μήνες να
έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και των 156 κέντρων εκπομπής.
Πιστεύω οτι για να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί το σύνολο του
Δικτύου θα πρέπει να γίνει σε περισσότερες απο 2 φάσεις και με
χρονική διάρκεια η κάθε φάση μεγαλύτερη των 12 μηνών η κάθε μια.
Εξ άλλου έχουμε το παράδειγμα της προηγουμένης ΚΥΑ.
Απέτυχαν τόσο η OIGEA οσσ και η ΕΡΤ να ανταποκριθούν στην
ευρωπαϊκή προθεσμία και να έχουν ολοκληρώσει ως το τέλος του
2012 τα 23 σημεία εκπομπής.
Συμπέρασμα
Θεωρώ πως είναι λάθος να ακολουθήσει άμεσο νομοθέτημα με βάση
αυτήν την μελέτη και προτείνω να δοθεί χρόνος ,οπου απο κοινού με
την μελετητική ομάδα ,οι παλαιοί και έμπειροι μελετητές των
τηλεοπτικών σταθμών ,που γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς τα Κέντρα
Εκπομπής να επανεξετάσουν τους χάρτες και να γίνουν οι
απαραίτητες διορθώσεις.
Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω οτι θα έχουμε όλοι το καλύτερο
αποτέλεσμα.

