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Κυρίες και Κύριοι,  
 
Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας µια σηµαντική ενότητα µε θέµα την 
ψηφιακή µετάβαση, ένα µακροχρόνιο και επίπονο έργο που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από την 
ΕΕΤΤ και την ελληνική Πολιτεία  και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους.  
 
Το 2014 αποτέλεσε για την Ελλάδα έτος ψηφιακής µετάβασης. Ο οριστικός τερµατισµός της 
αναλογικής εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος σηµατοδοτεί µία νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στη χώρα µας, δηµιουργώντας νέες προοπτικές αποδοτικότερης αξιοποίησης του 
φάσµατος και τη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  
 
Η ψηφιακή µετάβαση – που είναι ακόµα σε εξέλιξη – υπήρξε ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα 
διαδικασία, καθώς απαιτήθηκε συντονισµός πολλών δράσεων σε πολλά επίπεδα και µε τη συµµετοχή 
πλήθους εµπλεκόµενων φορέων. 
 
Εντούτοις βρισκόµαστε πλέον σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ πρέπει να επισηµανθεί ότι πριν από 8 µέρες 
ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσµατος των 800MHz δηλ. του 
φάσµατος που απελευθερώθηκε ως αποτέλεσµα της προόδου της ψηφιακής µετάβασης. 
 
Τέσσερα είναι τα σηµεία που θα ήθελα να τονίσω αναφορικά µε την πορεία της ψηφιακής µετάβασης: 
• Πρώτον, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε επιτυχώς και εκπλήρωσε νωρίτερα µία σηµαντική δέσµευσή της, 

για ψηφιακή µετάβαση και εκχώρηση του ψηφιακού µερίσµατος των 800 ΜΗz. 
• ∆εύτερον, η αναλογική τηλεόραση είναι πλέον παρελθόν για το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας και η 

ψηφιακή τηλεόραση αναµένεται να φέρει νέες υπηρεσίες για τους τηλεθεατές και νέες δυνατότητες 
για τους παρόχους περιεχοµένου. 

• Τρίτον, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πλέον έχουν ικανό εύρος φάσµατος, δηλ. την «πρώτη ύλη» 
για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων (4G). 

• Τέταρτον, ότι η ΕΕΤΤ πέτυχε να συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ  µέσα στο 2014 
από την εκχώρηση φάσµατος, προς όφελος του δηµοσίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2000 
έως σήµερα η ΕΕΤΤ έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ από διαγωνισµούς φάσµατος, 
απόδειξη ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών είναι ένας σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης της χώρας 
αφού προσελκύει επενδύσεις αυτής της κλίµακας που έχουν και µεγάλο πολλαπλασιαστικό 
παράγοντα για την ευρύτερη αγορά.  

 
Όλοι γνωρίζετε ότι η µετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση ήταν επιβεβληµένη. Αφενός µεν από τις 
αποφάσεις της ITU, που έχει ορίσει ως καταληκτική ηµεροµηνία για τη µετάβαση σε παγκόσµιο 
επίπεδο, τον Ιούνιο του 2015 και αφετέρου, από τις νέες ανάγκες που δηµιουργούν οι τεχνολογικές 
εξελίξεις και οι συνθήκες της αγοράς. 
 
 Άλλωστε η τηλεοπτική εκποµπή µε αναλογικό σήµα αποτελεί πλέον εξαιρετικά παρωχηµένο τρόπο 
µετάδοσης εικόνας και ήχου, όπου και σε συνδυασµό µε το µη αδειοδοτηµένο και άναρχα δοµηµένο 
αναλογικό δίκτυo, δεν µπορούσε πλέον κατ’ ουδένα τρόπο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις 
για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του φάσµατος, αλλά και σε αυτές του καταναλωτή για καλύτερη 
ποιότητα εικόνας και επιπρόσθετες υπηρεσίες. 



 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αναλογικά δίκτυα, που είχαν υλοποιηθεί από τους ιδιωτικούς σταθµούς, δεν 
ξεπερνούσαν σε πληθυσµιακή κάλυψη το 92% κατά µέσο όρο και η επιπλέον κάλυψη γινόταν 
ασυντόνιστα και χωρίς τεχνικές προδιαγραφές από τις τοπικές αρχές δήµων και κοινοτήτων, µε την 
δηµιουργία προβληµάτων και παρεµβολών.  
 
Τα οφέλη από τη µετάβαση στην ψηφιακή εκποµπή θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 
• ∆υνατότητα ταυτόχρονης εκποµπής πολλών προγραµµάτων και από πολλά κέντρα εκποµπής στον 

ίδιο τηλεοπτικό δίαυλο, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, που 
αποτελεί σπάνιο εθνικό πόρο, και την αξιοποίησή του σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

• ∆υνατότητα µείωσης του κόστους δικτύωσης για την µετάδοση του περιεχοµένου, καθώς µέσω 
του ίδιου δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής µπορούν πλέον να µεταδοθούν πολλαπλά τηλεοπτικά 
προγράµµατα. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το γεγονός ότι η απαιτούµενη συνολική ισχύς 
εκποµπής ενός ψηφιακού πολυπλέκτη που µεταφέρει έως και 12 προγράµµατα είναι το 1/10 της 
ισχύος που απαιτείται για την αναλογική εκποµπή, ενός µόνο τηλεοπτικού προγράµµατος.  

• Εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας εικόνας και ήχου για τους τελικούς χρήστες, του τηλεθεατές, 
καθώς η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει σταθερή ποιότητα, εξαλείφοντας φαινόµενα όπως τα 
πολλαπλά είδωλα από ανακλάσεις και το «χιόνι» από τον θόρυβο. 

• ∆υνατότητα εισαγωγής πρόσθετων υπηρεσιών όπως: 
(α) λήψη εικόνας υψηλής ευκρίνειας ακόµα και 3D στο µέλλον 
(β) ηλεκτρονικός οδηγός τηλεοπτικού προγράµµατος EPG, 
(γ) δυνατότητα επιλογής πολλαπλού ξενόγλωσσου υποτιτλισµού  
(δ) διαδραστικές υπηρεσίες 
και 
(ε) υπηρεσίες για ΑΜΕΑ  
 
Για την Ελλάδα, σύµφωνα µε την ITU, είχαν προβλεφθεί 8-10 συχνότητες για τις 34 περιοχές 
απονοµής (allotments) και βάσει αυτών, η ΓΓΤΤ και τα αρµόδια Υπουργεία προχώρησαν στη 
δηµιουργία του πρώτου εθνικού χάρτη συχνοτήτων για την ψηφιακή τηλεόραση µε την ΚΥΑ 
42800/2012.  
 
Πρώτη φορά, το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο αποκτούσε χάρτη συχνοτήτων που ήταν νόµος του κράτους 
και περιέγραφε λεπτοµερώς το πώς θα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο ψηφιακής ευρυεκποµπής µε 
πληθυσµιακή κάλυψη που θα ξεπερνούσε το 96.2%. 
 
Σηµαντική εξέλιξη για την χώρα σε νοµοθετικό επίπεδο, υπήρξε και η ψήφιση του Ν.4070/2012, που 
προέβλεπε σαφή διαχωρισµό µεταξύ του παρόχου δικτύου και του παρόχου περιεχοµένου για την 
ψηφιακή τηλεόραση. 
 
Οι δύο αυτοί νόµοι έθεταν πλέον, την βάση για την αδειοδότηση του επίγειο ψηφιακού δικτύου 
ευρυεκποµπής βάζοντας τέλος στο άναρχο αναλογικό τηλεοπτικό τοπίο των προηγούµενων 
δεκαετιών. 
 
Επίσης, η ΕΕΤΤ οριζόταν ως η αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους δικτύου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 
Έτσι, µε βάση οικονοµική µελέτη βιωσιµότητας των εθνικών και περιφερειακών δικτύων σχεδίασε και 
πρότεινε την δηµιουργία 14 δικαιωµάτων πάροχων δικτύων; ενός εθνικού και 13 περιφερειακών.  
 
Χαρακτηριστικό της δηµιουργίας ενός εθνικού παρόχου δικτύου για την ιδιωτική επίγεια ψηφιακή 
τηλεόραση, όπως ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι η βιωσιµότητα του δικτύου, που 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς του τηλεοπτικού περιεχοµένου και του 
πλουραλισµού στη χώρα µας.  



Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη δικτύου ιδιωτικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ξεκίνησε 
ουσιαστικά µε τη δηµόσια διαβούλευση τους τεύχους προκήρυξης το Μάιο του 2013 και 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς 8 µήνες µετά στις 7 Φεβρουαρίου 2014.  
 
Πριν την δηµοσίευση του τεύχους, η ΕΕΤΤ είχε συνεχή και διαρκή διάλογο µε την ΕΕ. Συγκεκριµένα 
µε τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού DG Competition και DG Connect ώστε να έχει και την τελική 
έγκριση.  
 
 Στο κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης παρουσιάστηκαν: 
• ο αριθµός των δικαιωµάτων για τα δίκτυα εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας 
• οι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας 
• οι υποχρεώσεις για την λειτουργία του δικτύου  
• οι περιορισµοί στην τιµολόγηση των υπηρεσιών του παρόχου, βασισµένες στην αρχή της 

κοστοστρέφειας 
 
Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ενδιαφερόµενος 7 µήνες πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ήταν πλήρως 
ενηµερωµένος και µπορούσε να προετοιµαστεί για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
  
Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόµενος, µέλος της αγοράς ή και απλός πολίτης µπορούσε µέσω της 
συµµετοχής του στην διαβούλευση να προτείνει βελτιωτικές αλλαγές, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια 
της διαδικασίας. 
 
Σχετικά µε τη διαδικασία, τρία σηµεία αξίζει να τονιστούν:  
Α) Η ΕΕΤΤ διασφάλισε χωρίς περιορισµούς το δικαίωµα κάθε ενδιαφερόµενου να υποβάλει προσφορά 
µέσω µίας ανοικτής, διεθνώς αναγνωρισµένης διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο και µετά από δηµόσια διαβούλευση του τεύχους προκήρυξης  
Β) ∆όθηκε ειδική µέριµνα ώστε σε περίπτωση που για κάποια δικαιώµατα περιφερειακής εµβέλειας δεν 
υπήρχε ενδιαφέρον, αυτά να αναληφθούν υποχρεωτικά από τον πάροχο εθνικής εµβέλειας που θα 
κατέβαλε και το αντίστοιχο τίµηµα στην τιµή εκκίνησης, ακόµα και αν ο τελευταίος δεν είχε εκδηλώσει 
σχετικό ενδιαφέρον.  
Αυτός ο όρος εξασφάλιζε τη συνέχεια στη µετάδοση των περιφερειακών προγραµµάτων, 
προστατεύοντας το δικαίωµα των κατοίκων ακόµα και της πιο αποµακρυσµένης περιοχής στην Ελλάδα 
να έχουν πρόσβαση µέσω της ψηφιακή µετάδοσης, στην τοπική ενηµέρωση και ψυχαγωγία, αλλά 
ταυτόχρονα εξασφάλιζε και την ολοκλήρωση της µετάβασης εντός των χρονοδιαγραµµάτων. 
Γ) Ο πάροχος δικτύου έχει την υποχρέωση:  
• ανάπτυξης δικτύου σε εθνικό επίπεδο µε πληθυσµιακή κάλυψη πλέον του 95%  
• εγκατάσταση δικτύου έτοιµο για µετάδοση DVB-T2 
• µεταφοράς κάθε αδειοδοτηµένου περιεχόµενου Εθνικού ή περιφερειακού  
• της µη διακριτικής µεταχείρισης  
και τέλος  
• του ελέγχου τιµών στις χρεώσεις για όλους τους παρόχους περιεχοµένου (εθνικούς και 

περιφερειακούς) 
 
Έτσι υπήρξε η ανακήρυξη του υπερθεµατιστή για τα δικαιώµατα του εθνικού δικτύου και σύµφωνα µε 
τους όρους του διαγωνισµού και η υποχρεωτική ανάληψη των δικαιωµάτων των δικτύων 
περιφερειακής εµβέλειας. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη του δικτύου περιλαµβάνει την εγκατάσταση τουλάχιστον 6 
πολυπλεκτών σε 157 κέντρα εκποµπής, σε όλη την επικράτεια εξασφαλίζοντας πληθυσµιακή κάλυψη 
πλέον του 96,2 % και επιπλέον πρόβλεψη για σταθµούς συµπληρωµατικής κάλυψης gap filler, εφόσον 
απαιτηθούν.  
 



Συγκεκριµένα το τεύχος προκήρυξης και οι όροι της σύµβασης προβλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας 
των gap fillers. (Άρθρο 4 παραγ. 2 SFN – Άρθρο 5 παραγ. 4  ισχύς 22dBw – Άρθρο 6 παραγ. 2 µετά 
την µετάβαση ∆ήµοι κλπ).   
 
Σηµειώνω ότι η προαναφερόµενη διαγωνιστική διαδικασία δεν αφορούσε τη ΝΕΡΙΤ, η οποία έλαβε 
από τα αρµόδια Υπουργεία δυο πολυπλέκτες ανά περιοχή απονοµής, εκτός της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και χωρίς τίµηµα, σύµφωνα µε το νόµο, προκειµένου να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει 
ανεξάρτητο δηµόσιο δίκτυο ψηφιακής ευρυεκποµπής.  
 
Με αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα πλέον θα υπάρχουν εγκατεστηµένα δυο ανεξάρτητα δίκτυα επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκποµπής.  
 
Μέχρι σήµερα, έχουν µεταβεί οι νοµοί της Πελοποννήσου, Φωκίδας, Αττικής, Λέσβου, Χίου, Λήµνου, 
Σερρών, οι νοµοί της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και µέρος των νοµών Ζακύνθου, 
Αιτωλοακαρνανίας και Εύβοιας µε πληθυσµιακή κάλυψη πλέον του 85%. 
 
Η ΕΕΤΤ, από τον Ιούλιο 2014 έως σήµερα, πραγµατοποιεί, µε εξειδικευµένο εξοπλισµό, λεπτοµερείς 
και εντατικές µετρήσεις για την καταγραφή: 
• της πληθυσµιακής κάλυψης 
• της δυνατότητα λήψης  
• και της ποιότητας του ψηφιακού σήµατος  
στις εν λόγω περιοχές  που έχουν µεταβεί στην ψηφιακή τηλεόραση. 
 
Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα των µετρήσεων, η πληθυσµιακή κάλυψη που επιτυγχάνεται 
είναι µεγαλύτερη της θεωρητικά προβλεπόµενης και σύµφωνα µε το Χάρτη Συχνοτήτων (ΚΥΑ 
42800/2012) ακόµα και σε επίπεδο µικρών οικισµών. 
 
Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουµε να επιβλέπουµε και να ελέγχουµε τη συµµόρφωση του παρόχου µε 
τις υποχρεώσεις πληθυσµιακής κάλυψης, µε σκοπό να παρεµβαίνουµε στην περίπτωση αποκλίσεων 
από τα προβλεπόµενα του δικαιώµατος.  
 
Όπως ανέφερα, στην αρχή της τοποθέτησής µου, αποτέλεσµα της ψηφιακής µετάβασης και της 
αποδοτικότερης αξιοποίησης του ραδιοφάσµατος, ήταν η απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσµατος –
και συγκεκριµένα στη ζώνη των 800MHz– προς διάθεση σε νέες υπηρεσίες.  
 
Έτσι, η ΕΕΤΤ πριν από 8 µέρες, διενήργησε ανοιχτή πλειοδοτική δηµοπρασία µε συµµετοχή των 
εταιριών COSMOTE, VODAFONE και WIND, η οποία ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 
 
Πιο συγκεκριµένα, κατακυρώθηκε στις παραπάνω εταιρίες και για διάστηµα 15 ετών, όλο το διαθέσιµο 
φάσµα των 800 και 2600MHz έναντι τιµήµατος 381.114.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εν 
συνεχεία από την ΕΕΤΤ στο ελληνικό δηµόσιο.  
 
Η εξέλιξη αυτή, πέραν του προφανούς δηµοσιονοµικού οφέλους σε µία κρίσιµη περίοδο για τη χώρα, 
συνιστά ένα σηµαντικό βήµα προς την ψηφιακή εποχή, καθώς ανοίγει το δρόµο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη νέων ασύρµατων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G).  
 
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι µία νέα εποχή ξεκινά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στη 
χώρα µας. Μία εποχή δυνατοτήτων και ευκαιριών ειδικά για τους παρόχους περιεχοµένων και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  
 
Η Ελλάδα και παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία δεν µπορεί και δεν πρέπει να καθυστερήσει 
στην πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι καινοτόµες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, 



µεταφοράς περιεχοµένου και δεδοµένων αποτελούν σήµερα προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη 
και την κοινωνική πρόοδο. 
 
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ως Ανεξάρτητη 
Ρυθµιστική Αρχή, µε πλήρη συνείδηση του ρόλου της, συνεχίζει να διασφαλίζει τη λειτουργία του 
υγιούς ανταγωνισµού και να εγγυάται τη ρυθµιστική σταθερότητα, µε γνώµονα το όφελος του πολίτη 
και της οικονοµίας. 
 
Σας ευχαριστώ. 


