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Διεξαγωγή δημόζιαρ διαβούλεςζηρ  αναθοπικά με ηη σπήζη ηος ηηλεοπηικού 
διαύλος 36 ζηα πλαίζια εθαπμογήρ ηος άπθπος 9 παπ. 3 ηος Ν3548/2007 

(ΦΕΚ68/Α΄/2007) 

 

«Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (E.E.T.T.), ζην πιαίζην 

ρνξήγεζεο γλώκεο πξνο ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ  θαη Γηθηύσλ,  

(Τ.Τ.Μ.Γ.), σο απηή δεηήζεθε δπλάκεη ηνπ εγγξάθνπ ηνπ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε 

ηεο ππ’ αξ. 15587/Δ/1.9.1997 Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ θαη Σύπνπ θαη ΜΜΔ γηα ηελ απνλνκή ηνπ ηειενπηηθνύ δηαύινπ 36 

πξνο ρξήζε, παλειιαδηθά, από αλαινγηθνύο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο κέρξη ηελ 

νξηζηηθή ςεθηαθή κεηάβαζε»,  αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 

πεξί ηεο δηάζεζεο ή κε ηνπ ηειενπηηθνύ δηαύινπ 36 γηα εθπνκπέο ηειενπηηθώλ 

ζηαζκώλ κε αλαινγηθό ηξόπν, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ 

λ.3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α΄/2007). 

 

1. Γενικά 

ην παξειζόλ, νη ζπζθεπέο video θαζώο θαη άιιεο παξόκνηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, 

ζπλδένληαλ ζηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ππνδνρήο θεξαίαο 

ηεο ηειεόξαζεο. ύκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην παξαγόκελν ζήκα ησλ νηθηαθώλ 

ζπζθεπώλ δηακνξθώλεη θάπνην ηειενπηηθό δίαπιν (κε ρξήζε RF Modulators) θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεηαη – κέζσ νκναμνληθνύ θαισδίνπ - ζηελ ππνδνρή ηεο θεξαίαο 

ηεο ηειεόξαζεο. Καηά θαλόλα ν θαηαζθεπαζηήο ξύζκηδε αξρηθά ηελ νηθηαθή 

ζπζθεπή έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί ην δίαπιν 36 γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

ηειενπηηθό δέθηε. εκεηώλεηαη όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη νηθηαθέο ζπζθεπέο 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθό ηειενπηηθό δίαπιν γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ην ηειενπηηθό δέθηε, ξύζκηζε πνπ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ 

θαηαλαισηή.  

Η ηερληθή απηή ιύζε είρε ην κεηνλέθηεκα ηεο κείσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζήκαηνο 

πνπ παξαγόηαλ ζηελ νηθηαθή ζπζθεπή, ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ηνπ video, 

δεδνκέλεο ηε πεξηηηήο δηαδηθαζίαο αλαινγηθήο δηακόξθσζεο - απνδηακόξθσζεο 

πνπ αθνινπζείην. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαη θπξίσο ιόγσ ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ κεηνλεθηεκάησλ, νη θαηαζθεπαζηέο  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζθεπώλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη ησλ ζπζθεπώλ ηειεόξαζεο αλέπηπμαλ 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δηαζύλδεζεο, όπσο ελδεηθηηθά είλαη ε ζύξα SCART θαη νη 

ππνδνρέο Audio/Video (A/V).  

 

2. Νομοθεηικό πλαίζιο 

H ππ’ αξ. 15587/Δ/26-8-1997 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ θαη Σύπνπ θαη Μ.Μ.Δ, «Γηακόξθσζε Υάξηε πρλνηήησλ θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ηδησηηθώλ ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ γηα ηελ παξαγσγή, εθπνκπή, 

κεηαθνξά, κεηάδνζε θαη αλακεηάδνζε ηνπ ηειενπηηθνύ ζήκαηνο - Πεξηερόκελν 

ηερληθήο κειέηεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ηδησηηθώλ ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ», (ΦΔΚ 

785/Β/1997), σο  ηζρύεη, όπνπ θαζνξίδεηαη  ην ζύλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ γηα ηελ 
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εθπνκπή δηαύισλ ζε ηκήκα θάζκαηνο ζπρλνηήησλ εύξνπο 8ΜΗz ηνπο νπνίνπο 

αξηζκεί από ην 21 έσο ην 66, δελ πεξηιακβάλεη ξεηή δηάηαμε γηα ηε ρξήζε ηνπ 

δηαύινπ 36. 

Αληίζεηα, ν δίαπινο 36 πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο γηα 

ςεθηαθέο εθπνκπέο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία έρεη ήδε μεθηλήζεη, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΚΤΑ 21161/12-8-2008 «Γηακόξθσζε Υάξηε 

πρλνηήησλ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειενπηηθή επξπεθπνκπή» 

(ΦΔΚ1680/Β/20-8-2008),   

 

3. Υθιζηάμενη καηάζηαζη 

Η ρξήζε ηνπ  δηαύινπ 36 έρεη δεισζεί ζηνπο ράξηεο ζπρλνηήησλ ηεο  REGIONAL 

AGREEMENT GE06 γηα ηελ ςεθηαθή ηειεόξαζε (Final Acts of the Regional 

Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting 

service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-

862 MHz (RRC-06) Geneva, 15 May - 16 June 2006). Δπηπιένλ ζηε κειέηε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Αζπξκάηνπ θαη Δπηθνηλσληώλ Μεγάισλ Απνζηάζεσλ ηνπ ΔΜΠ 

ζρεηηθά κε ηνλ Υάξηε πρλνηήησλ Φεθηαθήο Σειεόξαζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 

24/7/2008 (ε παξνπζίαζε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/draseis_new_technologies_digit

aler.htm ), είρε πξνβιεθζεί  ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαύινπ γηα ηε ςεθηαθή 

ηειεόξαζε.    

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ην Δζληθό πκβνύιην 

Ραδηνηειεόξαζεο (Δ..Ρ.) ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ γηα ηε ζέζε ζε εθαξκνγή εμ απηήο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ  Ν.3548/2007, πεξί απόδνζεο δηαύισλ ζηνπο ηειενπηηθνύο 

ζηαζκνύο, αλαθέξεηαη όηη: 

α. Η ΔΡΣ είρε δειώζεη όηη ρξεζηκνπνηεί ην δίαπιν 36 γηα εθπνκπή 

ηειενπηηθνύ ζήκαηνο  ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

β. Ννκίκσο ιεηηνπξγνύληεο ηειενπηηθνί ζηαζκνί, πεξηέιαβαλ ζηηο 

ππνβιεζείζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 6 ηνπ Ν.2644/1998, ελώπηνλ 

ηνπ Τπνπξγείν Σύπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Τπεύζπλεο 

Γειώζεηο πεξί ησλ δηαύισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ, θαη ην δίαπιν 36.   

Σέινο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 472/157/2008 

«Καλνληζκόο Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Γηαύισλ ζηνπο Σειενπηηθνύο 

ηαζκνύο (Σ/) Δζληθήο Δκβέιεηαο νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα ηδξύζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1866/1989  θαη ζηνπο Σ/ 

Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Δκβέιεηαο πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2644/1998 θαη ην πιαίζην ρξήζεο απηώλ θαη' 

εθαξκνγή ηνπ Ν.3548/2007» (ΦΔΚ 711/Β/2008) έρνπλ θαηαηεζεί  ζηελ ΔΔΣΣ 

αηηήκαηα ρνξήγεζεο  ηνπ ηειενπηηθνύ  δηαύινπ 36 ζε δηάθνξεο ζέζεηο εθπνκπήο 

αλά ηελ επηθξάηεηα.  

 

 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-RRC.14-2006-TOC-HTM-E.htm#None#None
http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-RRC.14-2006-TOC-HTM-E.htm#None#None
http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-RRC.14-2006-TOC-HTM-E.htm#None#None
http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-RRC.14-2006-TOC-HTM-E.htm#None#None
http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/draseis_new_technologies_digitaler.htm
http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/draseis_new_technologies_digitaler.htm
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4.  Επωηήμαηα 

ε ζπλέρεηα ησλ  αλσηέξσ, νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο παξαθαινύληαη όπσο 

απαληήζνπλ ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα θαη ππνβάινπλ ζρεηηθά ζρόιηα, πξνθεηκέλνπ 

ε ΔΔΣΣ λα απνζηείιεη γλώκε πξνο ην Τ.Τ.Μ.Γ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ηειενπηηθνύ 

δηαύινπ 36 :   

 

Δξώηεζε 1: πκθσλείηε ή όρη κε ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο από ηελ ΔΔΣΣ ηνπ 

δηαύινπ  36 γηα εθπνκπέο ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ κε αλαινγηθό ηξόπν, ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ λ3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α΄/2007); Παξαθαινύκε 

αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Δξώηεζε 2: Θεσξείηε όηη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαύινπ από ηειενπηηθνύο 

ζηαζκνύο, ζα δεκηνπξγήζεη ηερληθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ video 

ή/θαη άιισλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο ρξήζεο πνπ ζπλδένληαη ζηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο; 

ε θαηαθαηηθή πεξίπησζε πνηέο ζπζθεπέο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνύλ πεξηζζόηεξν, 

ππάξρνπλ θαηά ηελ άπνςή ζαο θάπνηεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα θαη πνηέο είλαη απηέο; 

 

Δξώηεζε 3: Οη ζπζθεπέο  πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην έρνπλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 

δηαζύλδεζεο κε ηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο ή πεξηνξίδνληαη ζηε δηαζύλδεζε κέζσ 

ηειενπηηθνύ δηαύινπ; 

 

Η δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο νξίδεηαη από 20/1/2011 κέρξη 10/2/2011. Οη 

απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε έληππε 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 10/2/2011 θαη ώξα 13:00 µµ. Σπρόλ 

αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ 

απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά 

ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό 

Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ. 

 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

 

Διεξαγωγή δημόζιαρ διαβούλεςζηρ  αναθοπικά με ηη σπήζη ηος ηηλεοπηικού 
διαύλος 36 ζηα πλαίζια εθαπμογήρ ηος άπθπος 9 παπ. 3 ηος Ν3548/2007 
(ΦΕΚ68/Α΄/2007) 

 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

 

ΔΔΣΣ 

Λ. Κεθηζίαο 60, 

15125 Μαξνύζη 

Αηηηθή 

θαη ζηελ Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ : info@eett.gr αλαθέξνληαο ζην 

ζέκα ηελ αλσηέξσ έλδεημε. 

 

mailto:info@eett.gr
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη από ηελ 

ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε 

δηεύζπλζε: info@eett.gr. 

 

Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ πξάμεσλ 

πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ. 

mailto:info@eett.gr

