« Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία Χορήγησής τους»

Προτάσεις που αφορούν περιφερειακούς παρόχους δικτύου για την μετάδοση συχνοτήτων της
επίγειας Περιφερειακής ψηφιακής τηλεόρασης.

1. Προτείνω όσων αφορά τους χάρτες στους οποίους έχει χωριστεί γεωγραφικά η Ελλάδα , θεωρώ ότι
οι δυο συχνότητες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί για την μετάδοση του προγράμματος των παρόχων
προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας θα πρέπει να δημοπρατηθούν μία – μια και όχι και οι δυο
μαζί όπως προβλέπεται στην πρόταση που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και να δίνεται
η δυνατότητα οι χάρτες οι γεωγραφικοί να είναι εντός τουλάχιστον μιας γεωγραφικής περιφέρειας
που περιλαμβάνει μια γραμματεία αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης , χώρος που θα είναι ο μέγιστος
δυνατότητας εκπομπής προγράμματος ενός παρόχου προγράμματος και σε περίπτωση που η 2 η
συχνότητα δεν ζητηθεί από κανέναν ενδιαφερόμενο πάροχο δικτύου να δίνεται κατά πρώτον η
δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί κατά πρώτον με την τιμή εκκινήσεως στον περιφερειακό πάροχο
που έχει πλειοδοτήσει για τη μια απο τις δυο και αν δεν ενδιαφέρεται μετέπειτα να περνάει είτε σε
πανελλήνιο πάροχο δικτύου στην τιμή εκκινήσεως είτε στην νέα ΕΡΤ που θα δημιουργηθεί. Τα
ανωτέρω ενδείκνυνται αφενός για την βιωσιμότητα του περιφερειακού παρόχου και αφετέρου για
να μην υπάρχει μονοπωλιακή σχέση και έλλειψη 2ης επιλογής παρόχου δικτύου στους παρόχους
προγράμματος της συγκεκριμένης περιφέρειας ή αποκεντρωμένης περιφέρειας.
2. Το κόστος το οποίο βγαίνει με βάση τη μελέτη που έχει γίνει από τους πανελλήνιους παρόχους
δικτύου όπως έχει υπολογιστεί και σύμφωνα με την διαβούλευση στην οποίαν αναφέρεται ότι θα
χρησιμοποιηθούν αναλογιστικά πληθυσμιακά και οικονομικά κριτήρια ούτως ώστε να προσαρμοστεί
στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια του παρόχου δικτύου , θεωρούμε ότι θα βγάλει πολύ
υψηλό το κόστος επένδυσης , λειτουργίας συντήρησης και κέρδους της επένδυσης που θα πρέπει να
κάνει ο περιφερειακός πάροχος με αποτέλεσμα σύμφωνα με τον τύπο μέσα από τον οποίον θα
προκύψει το κόστος επένδυσης και στη συνέχεια από αυτό το κόστος το τέλος που θα πρέπει να
πληρωθεί για τις αντίστοιχες συχνότητες στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια από τον
περιφερειακό πάροχο , θα ανέβει σε κόστος πολύ πιο πάνω από αυτό που μπορούν να πληρώσουν οι
πάροοχι προγράμματος στον πάροχο δικτύων και αυτός στην συνέχεια στο κράτος. Έτσι
κινδυνεύουμε να έχουμε μη βιώσιμους οικονομικά περιφερειακούς παρόχους δικτύου και
περιφερειακούς παρόχους προγράμματος . Προτείνουμε λοιπόν να καθοριστούν τα γεωγραφικά όρια
των περιφερειακών παρόχων π δικτύου σύμφωνα με τα της προηγούμενης παραγράφου
προτάσεως , στη συνέχεια αφου οριστούν οι χάρτες μές στους οποίους θα έχουν δικαίωμα εκπομπής
οι πάροχοι προγράμματος και ο αριθμός των παρόχων προγράμματος που θα οριστούν από το Ε.Σ.Ρ
στους αντίστοιχους γεωγραφικούς χάρτες , αμέσως μετά να γίνουν μελέτες από αξιόλογους
οικονομικούς μελετητές για τους συγκεκριμένους γεωγραφικούς χάρτες και με τις παραμέτρους που
πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας στα συγκεκριμένα διαμερίσματα ώστε να περιοριστεί και το κόστος
επένδυσης και ένεκα αυτού το κόστος ενοικίου συχνοτήτων για τους περιφερειακούς παρόχους
προγράμματος και δικτύου, διαφορετικά δεν θα είναι βιώσιμοι εάν το κόστος και της επένδυσης και
του ενοικίου συχνοτήτων είναι πολύ υψηλό.
3. Θεωρώ υπερβολική την εγγύηση συμμετοχής και την εγγύηση καλής εκτέλεσης για την διαδικασία
του διαγωνισμού προτείνω: η εγγύηση συμμετοχής για τους περιφερειακούς παρόχους δικτύου
λόγω και της εξειδικευμένης γεωγραφικής διασποράς των παρόχων προγράμματος να ανέρχεται στο

1/15 του ποσού το οποίο θα πρέπει να έχουν ως εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης οι
πανελλήνιοι περιφερειακοί πάροχοι δικτύου. Διότι αυτό που έχει αναρτηθεί στην διαδικασία της
διαβούλευσης είναι περίπου το μισό του κόστους που πρέπει να καταβάλλει ένας περιφερειακός
πάροχος σε σχέση με την συμμετοχή ενός πανελληνίου παρόχου.

4. Η είσπραξη των τελών για τους περιφερειακούς παρόχους που θα ζητηθεί ως προκαταβολή να μην
υπερβαίνει το ποσό των 2 ετών από τα 15 έτη που παραχωρούνται οι συχνότητες. Για το ανωτέρω
λαμβάνετε υπόψιν εάν ο περιφερειακός πάροχος έχει ήδη συμβόλαια μετάδοσης για τα ¾ των
παρόχων προγράμματος που μπορεί να μεταδώσει . Στις περιπτώσεις αυτές να μην ζητούνται
διασφαλίσεις για το υπόλοιπο του ποσού έως και τα 15 χρόνια και να καταβάλλεται το ποσό ανα 2
χρόνια προκαταβολικά.
5. Στην περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του περιφερειακού παρόχου είτε γιατί καθυστερεί το ΕΣΡ να
αδειοδοτήσει παρόχους προγράμματος είτε γιατί οι πάροχοι προγράμματος δεν καταβάλλουν το
κόστος που έχουν συμφωνήσει και αφορά το κόστος μετάδοσης και μεταφοράς του προγράμματος
και το κόστος συχνότητος να μειώνονται τα κόστη των τελών προς το κράτος αναλόγως με την
μείωση των μεγαμπιτ τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από παρόχους προγράμματος χωρίς την
υπαιτιότητα του παρόχου δικτύου.
6. Να μειωθούν στο ελάχιστο οι διαδικασίες που προβλέπονται για την αδειοδότηση των
κεραιοσυστημάτων που θα πρέπει να εγκαταστήσει ο πάροχος δικτύου στα συγκεκριμένα κέντρα
εκπομπής τα οποία προβλέπονται από τους χάρτες των συχνοτήτων ούτως ώστε να μπορεί να
εγκαταστήσει όλο το δίκτυο του εντός των 6 μηνών που προβλέπει η σχετική νομολογία από την
ημερομηνία που θα του κατοχυρωθεί η συγκεκριμένη συχνότητα και ο συγκεκριμένος χάρτης μέσα
στον οποίο θα πρέπει να μεταδώσει και να μεταφέρει τα προγράμματα των αντιστοίχων παρόχων
προγράμματος.
7. Να προβλεφθεί αναλυτικά ο τρόπος εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργία στων μικρών
δημοτικών αναμεταδοτών οι οποίοι αγοράζονται από τους δήμους και εγκαθίστανται και
συντηρούνται από τους παρόχους δικτύου στις αντίστοιχες περιοχές, ούτως ώστε να μην
προκύπτουν αφενός τεχνικά θέματα και αφετέρου αυθαίρετες εγκαταστάσεις και λειτουργίας
διαύλων όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
8. Εφόσον συμφωνούν οι πάροχοι προγράμματος του συγκεκριμένου διαύλου ομοφώνως να δίνεται η
δυνατότητα μετάδοσης και πάνω από τον αριθμό των 8 παρόχων προγράμματος εφόσον οι τεχνικές
προδιαγραφές εκπομπής του ψηφιακού σήματος δεν αλλοιώνονται.
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