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Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής  κατ' εφαρµογή 

του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ261/Α/2014, ιδίως το άρθρο 85 αυτού, 

 

2. Το Ν.4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» ιδίως το Άρθρο 37 αυτού, 

 

3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), ιδίως τα άρθρα 1, 3, 12, 17, 18, 

20 παρ. 2, 8 και 9, 21 παρ. 1, 13, 15, 16 και 17, 23, 38, 75, 77 και 80 αυτού,  

 

4. Το Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων 

Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α/2077), και ιδίως το άρθρο 14, 

Παράγραφος 8 αυτού, ως προστέθηκε µε το άρθρο 37 του Ν4053/2012 και όπως 

εκάστοτε ισχύει,  

 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) µε αρ. 42800/5-10-2012 «Χάρτης 

Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής Τηλεοπτικού Σήµατος» (ΦΕΚ 

2704/Β/5-10-2012), όπως εκάστοτε ισχύει, 

 

6. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/3/30-4-2014 «Τροποποίηση της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 716/3/30-04-2014 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13−02−2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία µε την Επωνυµία 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 

«DIGEA−ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και 

Εκµετάλλευση ∆ικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, και την παροχή 

διαθέσιµων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»», όπως εκάστοτε 

ισχύει, 

 

7. Tις Τελικές Πράξεις της Περιοχικής ∆ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) Γενεύη 2006, για τον σχεδιασµό της επίγειας 

ψηφιακής υπηρεσίας ευρυεκποµπής σε τµήµατα των Περιοχών 1 και 3 στις ζώνες 

συχνοτήτων 174−230 MHz και 470−862 MHz, (RRC −06) και την αναθεώρηση της 

Συµφωνίας της Στοκχόλµης 1961, (RRC −06−REV.ST61). 

 

8. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 «Κανονισµός Γενικών Αδειών», 

(ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, 

 

9. Το γεγονός ότι από τις προτεινόµενες αλλαγές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 
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Άρθρο 1  

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία 

τους αποδίδεται παρακάτω : 

 

Ευρυεκποµπή: Μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σηµάτων (προγράµµατα) σε ένα 

ευρύ αριθµό αποδεκτών (ακροατές ή τηλεθεατές). 

 

Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου 

Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής: O αδειοδοτηµένος πάροχος δικτύου επίγειας 

ψηφιακής ευρυεκποµπής που έχει το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του 

οµοσυχνοτικού δικτύου του χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, 

στις Περιφερειακές Ζώνες όπως αυτές έχουν ορισθεί στο δικαίωµα του.   

 

Ραδιοτηλεοπτικό Σήµα: Σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που µεταδίδεται 

ενσύρµατα ή ασύρµατα. 

 

Τηλεοπτικός ∆ίαυλος: Καθορισµένο τµήµα συχνοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού 

φάσµατος που εκφράζεται µε αριθµηµένο κανάλι µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού 

σήµατος. Όσον αφορά τη ζώνη UHF (470-790 MHz) οι δίαυλοι αριθµούνται από 21 

έως 60.  

 

Κέντρο Εκποµπής: Κατάλληλη γεωγραφική θέση, στην οποία εγκαθίσταται και 

λειτουργεί εξοπλισµός ευρυεκποµπής ραδιοτηλεοπτικού σήµατος.  

 

Παρεµβολή: Το φαινόµενο εµφάνισης στη λήψη σε ένα σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας, 

µιας ανεπιθύµητης ενέργειας που οφείλεται στην εκποµπή ή/ και ακτινοβολία ή/ και 

επαγωγή το οποίο εκδηλώνεται µε την µορφή υποβάθµισης της ποιότητας της 

µετάδοσης παραµόρφωσης ή απώλειας της πληροφορίας, η οποία θα ήταν δυνατόν να 

εξαχθεί χωρίς την ανεπιθύµητη αυτή ενέργεια.  

 

Επιβλαβής Παρεµβολή: Παρεµβολή που παρακωλύει τη λειτουργία µιας υπηρεσίας, 

ή υποβαθµίζει σοβαρά, διακόπτει κατ’ επανάληψη ή παρεµποδίζει τη λειτουργία µιας 

υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

Χάρτης Συχνοτήτων: Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) µε Αριθµ. 42800/5-10-

2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής Τηλεοπτικού 

Σήµατος» (ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012) όπως εκάστοτε ισχύει. 

Περιοχές Απονοµής (allotments): Οι γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα Α του Χάρτη Συχνοτήτων, ακολουθούν την αντίστοιχη αρίθµηση και 

κωδική ονοµασία και περικλείονται από τα σηµεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα 

Β αυτού, και οι οποίες απεικονίζονται στο Παράρτηµα Ε1 της Παρούσας.  

Οµοσυχνοτικό ∆ίκτυο: ∆ίκτυο συγχρονισµένων σταθµών εκποµπής οι οποίοι 

εκπέµπουν ταυτόσηµα σήµατα σε ίδιους ραδιοδιαύλους. 

ΠΖ: Ενιαία Γεωγραφική Περιοχή εντός της οποίας αναπτύσσεται δίκτυο επίγειας 

ψηφιακής ευρυεκποµπής που αποτελείται από ένα σύνολο Περιοχών Απονοµής. 

Εξυπηρετούµενη ΠΖ: Η ΠΖ εντός της οποίας δεν είναι δυνατή η λήψη και 

αποδιαµόρφωση του προβλεπόµενου στη νοµοθεσία διαύλου που µεταφέρει 

περιεχόµενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών. 
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ΠΖ εγκατάστασης: Είναι η ΠΖ, όµορη µε την εξυπηρετούµενη ΠΖ, εντός της οποία 

εγκαθίστανται η Συµπληρωµατική Εγκατάσταση Εκποµπής (ΣΕΕ) µε αποκλειστικό 

σκοπό την επικουρική κάλυψη της Εξυπηρετούµενης ΠΖ. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής 

 

1. Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία 

εγκατάστασης Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής (ΣΕΕ), που 

λειτουργούν σε συχνότητες που δεν προβλέπονται στη  Περιοχή Απονοµής εντός της 

οποίας εγκαθίστανται, προκειµένου να λειτουργήσουν επικουρικά για την 

πληρέστερη ραδιοκάλυψη και µεταφορά των περιεχοµένων περιφερειακών 

τηλεοπτικών σταθµών όµορης ΠΖ.  

 

2. Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο, σε περιπτώσεις όπου δεν 

είναι δυνατόν να επιτευχθεί  η προβλεπόµενη στη νοµοθεσία τηλεοπτική κάλυψη για 

τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς, ούτε µέσω των κέντρων εκποµπής που 

προβλέπει ο χάρτης συχνοτήτων για την εκάστοτε ΠΖ, ούτε µέσω Σταθµών 

Συµπληρωµατικής Κάλυψης, στο πλαίσιο του δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

του παρόχου δικτύου.  

 

Άρθρο 3 

Σκοπιµότητα λειτουργίας ΣΕΕ  

 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαµόρφωση 

του διαύλου που µεταφέρει περιεχόµενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών, σε 

µέρος της ΠΖ εντός της οποίας εκπέµπουν νοµίµως,  επιτρέπεται η ψηφιακή 

αναµετάδοση του εν λόγω διαύλου και από σηµεία εκτός της ΠΖ,  µέσω της 

εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΕ, οι οποίες εντάσσονται στο οµοσυχνοτικό δίκτυο 

της εξυπηρετούµενης ΠΖ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΣΕΕ σε σηµεία εκτός της ΠΖ 

και µόνο σε κέντρα εκποµπής όπως αυτά ορίζονται στο υπό 5 σχετικό.  

 

2. Οι ΣΕΕ εντάσσονται αποκλειστικά και µόνο στα οµοσυχνοτικά δίκτυα των 

Εξυπηρετούµενων ΠΖ. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΕ σε 

οµοσυχνοτικό δίκτυο διαφορετικό από την εξυπηρετούµενη ΠΖ.  

 

3. Ο Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου 

Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής, εφόσον δεν προτίθεται να επεκτείνει το δίκτυό 

του στις περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οφείλει να συνεργάζεται 

µε τρίτους οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν και το αντίστοιχο κόστος προµήθειας, 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ΣΕΕ. Στις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις υπεύθυνος για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση των ΣΕΕ 

είναι ο Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου 

Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 

µεταφορά του σήµατος στις ΣΕΕ αποτελεί υποχρέωση και βαρύνει τον Κάτοχο των 

∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου Επίγειας Ψηφιακής 

Ευρυεκποµπής. 
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Άρθρο 4 

∆ιαδικασία Έγκρισης Λειτουργίας ΣΕΕ 

 

1. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΕ, ο Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής οφείλει 

να έχει εξασφαλίσει ότι έχει εξετάσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, σχετικά µε την 

κάλυψη της Εξυπηρετούµενης ΠΖ.  

 

2. Για την έναρξη, την εγκατάσταση και λειτουργία της ΣΕΕ, απαιτείται Απόφαση που 

εκδίδει η ΕΕΤΤ.  Για την έκδοση της εν λόγω Απόφασης, ο  Κάτοχος ∆ικαιωµάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής 

υποβάλλει δήλωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 6, παρ. 4 της 

παρούσας, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα της παρούσης, 

η οποία πρέπει να είναι πλήρης και να περιέχει όλα τα απαιτούµενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Η ∆ήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

 

i. ∆ηλώσεις όλων των παρόχων περιεχοµένου, που πρόκειται να µεταφερθούν από το 

συγκεκριµένο δίαυλο (πολυπλέκτη) της Εξυπηρετούµενης ΠΖ, περί αποδοχής  της 

λειτουργίας της ΣΕΕ και της κάλυψης του κόστους προµήθειας, εγκατάστασης και 

λειτουργίας αυτού. 

 

ii. ∆ηλώσεις όλων των παρόχων περιεχοµένου της ΠΖ Εγκατάστασης της ΣΕΕ περί 

αποδοχής  της λειτουργίας της ΣΕΕ.  

 

iii. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της επιστολής – ενηµέρωσης του Κάτοχου ∆ικαιωµάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου Επίγειας Ψηφιακής 

Ευρυεκποµπή  προς  τον φορέα στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες 

της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας 

Μέσων Ενηµέρωσης περί  εγκατάστασης και λειτουργίας της δηλωθείσης ΣΕΕ.  

 

iv. Βεβαίωση από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού για 

την κατάθεση στην ITU, αιτήµατος διεθνούς συντονισµού της ΣΕΕ, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο ∆ιεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών, εφόσον απαιτείται σύµφωνα 

µε το Άρθρο 6 του παρόντος.  

 

v. Η δήλωση συνοδεύεται µε την απεικόνιση της ραδιοκάλυψης του ΣΕΕ στην οποία 

εµφανίζεται και η περιοχή όπου δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαµόρφωση του 

διαύλου και θα καλύψει η συγκεκριµένη ΣΕΕ, σε ηλεκτρονική µορφή σε 

µορφότυπο *.kmz. Η περιοχή στην οποία δεν είναι δυνατή η λήψη και 

αποδιαµόρφωση του διαύλου, θα πρέπει να προσδιορίζεται στον Χάρτη 

Συχνοτήτων. Η κατεύθυνση των κεραιοσυστηµάτων  θα πρέπει να είναι µόνο προς 

την κατεύθυνση της περιοχής της Εξυπηρετούµενης ΠΖ όπου δεν είναι δυνατή η 

λήψη . Ο συγχρονισµός του δικτύου πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ώστε να 

αποφευχθεί η όχληση στο κοινό. Για λόγους διεθνούς συντονισµού θα πρέπει να 

φαίνεται ακριβώς η χιλιοµετρική απόσταση της θέσης της ΣΕΕ από τα όρια της 

Εξυπηρετούµενης ΠΖ.  

 

3. Η ΕΕΤΤ, εξετάζει τη ∆ήλωση χωρίς να απαιτείται εκ µέρους της η εκπόνηση σχετικής 

τεχνικής µελέτης και εφόσον δεν υπάρχει αρνητική άποψη από τον φορέα στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης, µε Απόφασή της εγκρίνει τη 

λειτουργία της ΣΕΕ, η οποία εντάσσεται στο οµοσυχνοτικό δίκτυο του Κατόχου 

∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου Επίγειας Ψηφιακής 
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Ευρυεκποµπής της εξυπηρετούµενης ΠΖ, υπαγόµενη στους όρους και τις υποχρεώσεις 

του χορηγούµενου σε αυτόν δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.  Στην Απόφαση της 

ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ρητά η ηµεροµηνία έναρξης εκποµπής, 

λαµβάνοντας υπόψη την πορεία της διαδικασίας διεθνούς συντονισµού της ΣΕΕ.  

 

Άρθρο 5  

Όροι Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

 

1. Ο  Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου 

Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής υποχρεούται να εφαρµόζει τη µάσκα εκποµπής 

για εύρος διαύλου 8 MHz όπως ορίζεται στα αντίστοιχα Παραρτήµατα του 

∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής. 

 

2. Σε περίπτωση αλλαγής, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 26 του Ν. 4070/2012, των 

αντίστοιχων κανονιστικών κειµένων (ενδεικτικώς αναφέρεται Χάρτης Συχνοτήτων, 

ΕΚΚΖΣ) καθώς και των σχετικώς εκδοθεισών διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών 

Αποφάσεων ή/και Συστάσεων, στην κατανοµή ή/και τη χρήση των ζωνών 

ραδιοσυχνοτήτων που χορηγούνται (ενδεικτικώς αναφέρεται η ζώνη 649-740 MHz) 

οι αντίστοιχες Αποφάσεις έγκρισης  λειτουργίας  ΣΕΕ τροποποιούνται.  

 

Στην περίπτωση που τίθεται θέµα µεταβολής/αντικατάστασης διαύλων εκποµπής,  

για όσους διαύλους δεν ήταν δυνατή η αντικατάστασή τους, δεν καταβάλλεται 

αποζηµίωση.  

 

3. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί  νέα τεχνολογία  προτύπου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκποµπής (όπως ενδεικτικά DVB-T2) στο οµοσυχνοτικό δίκτυο του Κατόχου  

∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Οµοσυχνοτικού ∆ικτύου Επίγειας Ψηφιακής 

Ευρυεκποµπής της εξυπηρετούµενης ΠΖ, η αντίστοιχη ΣΕΕ προσαρµόζεται άµεσα.  

 

4. Η λειτουργία της ΣΕΕ οφείλει να συµµορφώνεται µε τυχόν τροποποιήσεις του Χάρτη 

Συχνοτήτων για λόγους ∆ιεθνούς Συντονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 9 του 

ν. 3592/2007, ως αυτό τροποποιήθηκε δια του άρθρου 80 παρ. 1 εδ. στ) του Ν. 

4070/2012,  χωρίς να καταβάλλεται αποζηµίωση. 

 

5.  Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων των ΣΕΕ πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται επιζήµια παρεµβολή σε ραδιοσυχνότητα που έχει 

οριστεί σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων για τη 

λειτουργία των δικτύων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Σε περίπτωση µη δυνατότητας 

άρσης πιθανών παρεµβολών η εν λόγω χρήση πρέπει άµεσα να διακοπεί. 

 

Άρθρο 6  

∆ιεθνής Συντονισµός 
 

1. Οποιαδήποτε ψηφιακή αναµετάδοση µέσω ΣΕΕ γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται 

η πρόκληση επιζήµιας παρεµβολής σε υπηρεσίες που προσφέρονται από Σταθµούς άλλης 

χώρας που χρησιµοποιούν συχνότητες εκχωρηθείσες σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής 

Συχνοτήτων και τις άλλες διατάξεις του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο ∆ιεθνές Μητρώο 

Συχνοτήτων.  

 

2. Σε κάθε περίπτωση  απαιτείται διεθνής συντονισµός για τη ΣΕΕ και εφαρµόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν. Το 
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αίτηµα για το οποίο απαιτείται διεθνής συντονισµός αποστέλλεται στο Υπουργείο 

Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού από τον Πάροχο ∆ικτύου.  

 

3. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη θέση εγκατάστασης ΣΕΕ είναι εντός των 20 χλµ από τα 

όρια της περιοχής απονοµής, στο οµοσυχνοτικό δίκτυο της οποίας ενσωµατώνεται η ΣΕΕ,   

εφαρµόζονται οι διατάξεις  των ανωτέρω υπό (7) Τελικών Πράξεων και ιδίως της παρ. 

4.3.1 σχετικά µε εκχωρήσεις που προέρχονται  από τις περιοχές απονοµής.  

 

4. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη θέση εγκατάστασης ΣΕΕ είναι σε απόσταση 

µεγαλύτερη των 20 χλµ. από τα ανωτέρω όρια, η δήλωση γίνεται δεκτή µόνο εφόσον έχει 

προηγηθεί ανάλογη αίτηση µεταβολής του πλάνου της χώρας που περιέχεται στην 

συνθήκη της Γενεύης 06 σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των υπό (7) τελικών 

πράξεων. 

 

5. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεθνούς συντονισµού, η ΣΕΕ µπορεί να 

λειτουργήσει, κατόπιν απόφασης της ΕΕΤΤ, υπό την προϋπόθεση να µη δηµιουργεί 

προβλήµατα σε νόµιµα δίκτυα χρηστών άλλης χώρας και ούτε να ζητά προστασία από 

ενδεχόµενες παρεµβολές από άλλα δίκτυα που λειτουργούν νόµιµα. 

 

Άρθρο 7 

Κόστος 

 

Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της ΣΕΕ σε καµία περίπτωση 

δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο 

Τιµών (ΑΟΤ).  

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση Όρων ∆ικαιώµατος Χρήσης ∆ιαύλου 

 

1. Κατόπιν αιτήµατος του Παρόχου ∆ικτύου, δύναται να τροποποιηθεί η απόφαση έγκρισης 

λειτουργίας ΣΕΕ που χορηγήθηκε κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014. 

 

2. Κατόπιν οριστικής απόφασης ∆ιεθνούς Συντονισµού, όπου καθορίζονται διαφορετικά από 

τα αιτηθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Άρθρο 9 

Ανάκληση ∆ικαιώµατος Χρήσης ∆ιαύλου 

 

1. Η Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΕΕ µπορεί να ανακληθεί,  έπειτα από ειδικά 

αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις εξής περιπτώσεις: 

 

α. Μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυµεί 

πλέον να χρησιµοποιεί την ΣΕΕ. Η ισχύς της ανακλητικής Απόφασης αρχίζει από την 

ηµεροµηνία υποβολής στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης, 

 

β. Εφόσον το νεοεγκατασταθέν σύστηµα δέχεται ή προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές 

σε νοµίµως λειτουργούντα συστήµατα, 

 

γ. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της διαδικασίας διεθνούς συντονισµού κατά τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού, 

δ. Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η αντικατάστασή διαύλων που προήλθε 

από αλλαγή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 26 του Ν. 4070/2012 
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2. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, 

εφαρµόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού 

 

 

 

Άρθρο 10 

     Kυρώσεις 

 

Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 77 του Ν. 4070/2012. 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη και Λήξη Ισχύος 

 

Ο συγκεκριµένος Κανονισµός της ΕΕΤΤ ισχύει έως τις 31/09/2015 µε την επιφύλαξη της 

αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Έντυπο ∆ήλωσης 

 
 
 
 
 
Α.1  Στοιχεία ∆ικαιούχου ∆ικαιώµατος Χρήσης: 
 

Φυσικό Πρόσωπο 
(Ιδιώτης) 

 Νοµικό Πρόσωπο 
(Εταιρεία) 

 

 
Επωνυµία / 
Ονοµατεπώνυµο 

        

∆ιεύθυνση 
(Οδός / Αριθµός) 

        

Πόλη       ΑΡΜΑΕ 
(εφόσον υπάρχει)

 
      

Ταχ. Κώδικας       ΑΦΜ       

Τηλέφωνο       ∆ΟΥ       

 
Α.2 Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου (Συµπληρώνεται µόνο από νοµικά πρόσωπα) 

 

Ονοµατεπώνυµο       

∆ιεύθυνση 
(Οδός / Αριθµός) 

      

Πόλη       

Νοµός       

Ταχ. Κώδικας       

Τηλέφωνο       

e-mail       

 
Α.3 Στοιχεία Τεχνικού Υπεύθυνου 

 

Ονοµατεπώνυµο       

∆ιεύθυνση 
(Οδός / Αριθµός) 

      

Πόλη       

Νοµός       

Ταχ. Κώδικας       

Τηλέφωνο (σταθερό, κινητό)                                                       

e-mail       

 
Α.4 Στοιχεία Προσώπου Επικοινωνίας 
 

Ονοµατεπώνυµο       

∆ιεύθυνση 
(Οδός / Αριθµός) 

      

Α. Στοιχεία ∆ηλούντος  
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Πόλη       

Νοµός       

Ταχ. Κώδικας       

Τηλέφωνο       

e-mail       

 
 

 
 
Β.1  Προσδιορίστε το σκοπό υποβολής της δήλωσής σας, σύµφωνα µε το Άρθρο 85 

του Ν.4313  (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014): 
 

Νέα ∆ήλωση  

Τροποποίηση Απόφασης Αποδοχής 
∆ήλωσης λειτουργίας ΣΕΕ  

 Αρ. Απόφασης ΕΕΤΤ:         

Αλλαγή Στοιχείων ∆ικαιούχου  

 

 
 
 
Γ.1  Θέση Συµπληρωµατικής Εγκατάστασης Εκποµπής (ΣΕΕ) 

 
 
 
 
 
 

Κέντρο Εκποµπής  
(βάσει Παραρτήµατος Γ, ΚΥΑ 42800) 

      

Περιοχή Απονοµής στην οποία γεωγραφικά 
τοποθετείται η ΣΣΕ (ΚΥΑ 42800) 

 

      

Περιοχή Απονοµής για την πληρέστερη 
κάλυψη της οποίας δηλώνεται η ΣΣΕ (ΚΥΑ 
42800) 
 

      

Συντοµότερη Απόσταση από το περίγραµµα 
της ανωτέρω Περιοχής Απονοµής 

      

 
 
Γ.2  Ενδεικτική περιοχή κάλυψης  
 

 Επισυνάψτε γεωγραφικό χάρτη στον οποίο να υποδεικνύεται η περιοχή κάλυψης που 
εξυπηρετεί η δηλούµενη Συµπληρωµατική Εγκατάσταση Εκποµπή. 

  
Γ.4  Προσοµοίωση πεδιοκάλυψης  
 

 Επισυνάψτε ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου συµβατού µε την εφαρµογή googlearth, 
µε σκοπό την απεικόνιση της πεδιοκάλυψης της Συµπληρωµατικής Εγκατάστασης 
Εκποµπής.  

 
 Αναφέρετε τις τεχνικές παραµέτρους µε βάση τις οποίες υλοποιήθηκε η προσοµοίωση 

πεδιοκάλυψης (π.χ. µοντέλο διάδοσης)   
 
 
 

Β. Σκοπός ∆ήλωσης  

Γ. Στοιχεία Συµπληρωµατικής Εγκατάστασης Εκποµπής 
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∆ 1. Εισάγετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της Ευρυεκποµπής 
 

∆ίαυλος  Ευρυεκποµπής        

Κεντρική Συχνότητα Ευρυεκποµπής       

Σηµείωση  

 
Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά για την εκποµπή του τηλεοπτικού σήµατος τηρούνται όπως 
αυτά περιλαµβάνονται στις ∆ιεθνείς Συνθήκες που η Ελλάδα έχει κυρώσει και Συστάσεις της 
ITU-R. 
 
 
 
 
Ε.1  Ποµπός 
 

Κατασκευαστής                             

Μοντέλο                             

Ισχύς Λειτουργίας Ποµπού                                           W 

 
Ε.2   Κεραιοσύστηµα  

 
 

  Τύπος κεραιoστοιχείου 
 

Panel  Άλλος  

  Καθορίστε 
τον τύπο 

      

 

Κατασκευαστής       

Μοντέλο       

Απολαβή κεραιoστοιχείου                                         (dBd) 

 
  

∆. Στοιχεία Ευρυεκποµπής 
 

Ε. Περιγραφή Συστήµατος  Ακτινοβολίας   
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Ε.3  Πόλωση  

 
Οριζόντια  

Ε.4  ∆οµή Συστήµατος Ακτινοβολίας 
 

Συνολικός Αριθµός κεραιοστοιχείων 
(πχ panel) 

       

 

Πλευρές Α  Β  Γ ∆ 

Προσανατολισµός Συστοιχίας 
κεραιοστοιχείων (πχ Panel) ως 
προς Βορρά (

ο
) 

                            

Αριθµός  κεραιοστοιχείων (πχ 
Panel) ανά Πλευρά 

                            

Μηχανική Γωνία κλίσης ως 
προς τον ορίζοντα (tilt) (+/-) 

                            

Κατανοµή Ισχύος ανά πλευρά 
(%) 

                            

 
 Ε.4.1  Βασικά Χαρακτηριστικά Συνολικού Κεραιοσυστήµατος 
 

Μέγιστη 
Απολαβή  

     (dBd)  
Αζιµούθιο Μέγιστης 
Κατεύθυνσης 

     (
 o
) 

Μέγιστη Γωνία 
Κλίσης (+/-) 

     (
 o
) 

 
Συνολικές Απώλειες 
(καλωδίων, feeders, connectors) 

                       (dB) 

 

Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούµενη Ισχύς (ERPd)                 dBW    και              ΚW 

 
Ε.5  ∆ιαγράµµατα Συστήµατος Ακτινοβολίας  
 

Z.4.1. Επισυνάψτε σε ηλεκτρονική µορφή αζιµουθιακό ∆ιάγραµµα Ακτινοβολίας του 
συνολικού κεραιοσυστήµατος σε πολική µορφή (relative field)/0

o
-360

o
) καθώς και τον 

αντίστοιχο πίνακα τιµών µε βήµα 5
ο
 ή 10

ο
. (∆είτε τις οδηγίες) 

 
Z.4.2. Επισυνάψτε σε ηλεκτρονική µορφή κατακόρυφο (elevation) ∆ιάγραµµα Ακτινοβολίας 

στους µέγιστους λοβούς του ανωτέρω διαγράµµατος σε καρτεσιανή µορφή (relative 
field/0

o
-360

o
) καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα τιµών µε βήµα 1

ο
 για τις πρώτες δέκα 

µοίρες και 5
 ο

 ή 10
ο
 για τον υπόλοιπο. Στο ∆ιάγραµµα συµπεριλαµβάνεται και η 

ηλεκτρική κλίση εάν υπάρχει (∆είτε τις οδηγίες) 
 
Ε.6   Πυλώνας 
 

Τύπος πυλώνα:        

Ύψος πυλώνα από την επιφάνεια του 
εδάφους: 

                                m 

Ύψος µέσου κεραίας από  το έδαφος:                                 m 
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∆ια της παρούσης υποβάλλω στην ΕΕΤΤ όλα τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα ή/και 
όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα ∆ήλωση δεσµεύει 
τον εκπροσωπούµενο. 
∆ηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην υποβαλλόµενη ∆ήλωση και κάθε άλλη 
πληροφορία που τη συνοδεύει είναι αληθείς και ακριβείς

2
. 

 

 Τόπος /Ηµεροµηνία                                             Όνοµα/Υπογραφή/Σφραγίδα 

                     …..……………............  

 …………………………………………… 

 
2
Υπενθυµίζεται ότι η υποβολή ανακριβούς ∆ηλώσεως δύναται να επισύρει την επιβολή των διοικητικών 
κυρώσεων του Άρθρου 77 του Ν. 4070/2012. 

 
 
 
 
 

 

Β. ∆ήλωση 
 


