
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 327/Φ.213   
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15715/2013 κοινής από-

φασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και 

του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-

κτύων «Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩ-

ΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)» 

(Β΄ 1956), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Έχοντας υπόψη:
I) Τις διατάξεις:
1. του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση 

Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 161), όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 13,

2. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει, και ιδίως της περ. στ΄ παρ. 1 
του άρθρου 80,

3. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167) και συγκεκριμένα του άρθρου 234,

4. της υπ΄ αρ. ΟΙΚ: 93/Φ.211/2019 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Έγκριση Εθνικού 
Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» 
(Β΄ 751),

5. της υπ΄ αρ. 14879/2018 απόφασης του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό ”Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής 
Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος”» (Β΄ 4991),

6. της υπ’ αρ. οικ.18/2020 κοινής απόφασης του Υπουρ-
γού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουρ-
γό {Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 42800/05.12.2012 
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού, Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
”Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής 
Τηλεοπτικού Σήματος” (Β΄ 4991)»} (B΄ 1752),

7. της υπ’ αρ. οικ. 45858/1799/Φ.150/2013 απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιω-
μάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και 
καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4070/2012» 
(Β΄ 2359), όπως ισχύει,

8. της υπ’ αρ. οικ. 547/Φ.111Α/2019 κοινής απόφασης 
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής κατ΄ εφαρμογή 
των Διεθνών Συμφωνιών» (Β΄ 4652),

9. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), όπως ισχύει,

10. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133),

11. του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

12. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

13. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

14. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων, Α΄ 126),

15. της υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β΄ 2902),

16. της υπ’ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον 
Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008),

17. της υπ’ αρ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυ-
πουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, INTERNET ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ 
Α.Ε.)» (Β΄ 1956), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
11694/2014 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό (Β΄ 1681),

18. του ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρα-
ση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α΄ 169), όπως ισχύει, 
και ιδίως της παρ. 11 του άρθρου 2,

19. της υπ’ αρ. οικ.41167/1375/Φ111Α/2013 κοινής 
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κα-
θορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτι-
κού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» (Β΄ 2064), 
όπως ισχύει.

ΙΙ. Την υπ’ αρ. 18120/ΕΞ 2020/01.07.2020 εισήγηση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων του Τμήματος Τακτικού 
Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

III. Τo υπ’ αρ. 19132/ΕΞ 2020/08.07.2020 έγγραφο του 
Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Διευκρινήσεις επί της υπ΄ αρ. 18120 ΕΞ 2020 01/07/2020 
εισήγησης δημοσιονομικών επιπτώσεων»

IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15715/2013 κοινής από-
φασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκ-
χώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗ-
ΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)» (Β΄ 1956) (εφεξής η «από-
φαση») ως εξής:

Άρθρο 1
1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπο-

μπής στην «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη 
Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2. Ο τίτλος του άρθρου 1 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Εκχώρηση Φάσματος στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:
«1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» εκχωρείται χωρίς αντάλλαγμα φάσμα συχνο-
τήτων δύο (2) διαύλων της υπ’ αρ. 14879/2018 υπουρ-
γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 

την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής εθνικής κάλυψης προς εκπλήρωση των 
σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Από τους διαύλους που ορίζονται στο Παράρτημα 
Α1 της υπ’ αρ. 14879/2018 υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμονται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 
οι ραδιοδίαυλοι του “ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΥΛΩΝ” όπως παρου-
σιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Σειρά
Ενεργοποίησης

Περιοχή Απονομής
ΠΛΑΝΟ

ΔΙΑΥΛΩΝ

1 31 LESVOS 25 39

2 28 DODEKANISA 21 42**

2 30 SAMOS 21** 34

3 29 KYKLADES-1 26 38**

3 29 KYKLADES-2 26** 38

4 32 KASTELLORIZO 23 35

5 1 EVROS 32 35

5 2 PLAKA 24 31

6 13 VOLOS 25* 37

7 3 THASSOS 22 37

7 4 PAGGAIO 22 26

8 5 THESSALONIKI 24 36

8 6 XALKIDIKI 29 36

9 7 FLORINA 34 35

9 8 METAKSAS 28 29

10 23 KALAMATA 31 37

11 21 TRIPOLI 23 26

11 24 SPARTI 21* 40

12 12 AKARNANIKA 23 35**

12 12 AINOS 23** 35

12 16 PATRA 24 30

12 20 PYRGOS 21 33

13 9 IOANNINA 24 30

13 10
THESPROTIA-

KERKYRA
21 41

14 15 KARPENISI 24 29

15 11 LARISSA 21 31

16
18-
19

ATTIKI-ATHINA 21 28

17 22 NAFPLIO 29* 35

18 14 LAMIA 29 36

18 17 KORINTHOS 39 44

19 25 WEST CRETE 24 31

19 26 CENTRAL CRETE 38 39

19 27 EAST CRETE 25 33

*Δεν χρησιμοποιείται στη μεταβατική περίοδο λόγω 
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παρεμβολών στο υπάρχον δίκτυο. Ενεργοποιείται με τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου.

** Σε περίπτωση μη εξασφάλισης συγχρονισμού στο 
πρότυπο DVB-T, λειτουργία του διαύλου μετά την εφαρ-
μογή του προτύπου DVB-T2.

5. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Η ΕΡΤ Α.Ε. οφείλει να χρησιμοποιεί τους ραδιοδι-
αύλους που της εκχωρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα, στην υπ’ αρ. 14879/2018 υπουργική από-
φαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το χρονοδι-
άγραμμα που θα συμφωνηθεί και εφαρμοσθεί δυνάμει 
της παρ. 3 του άρθρου 5 της τελευταίας, καθώς και των 
διατάξεων του ν. 4070/2012».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να εγκαταστήσει και να λει-
τουργήσει Σταθμούς Συμπληρωματικής Κάλυψης που 
είναι εγκατεστημένοι εντός των Περιοχών Απονομής που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα, χρησιμοποιώντας απο-
κλειστικά και μόνο τους αντίστοιχους ραδιοδιαύλους 
του ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΥΛΩΝ ανά Περιοχή Απονομής, υπό 
τον όρο της μη πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών σε 
άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος και πάντοτε 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ 
αρ. 14879/2018 υπουργικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει».

7. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5. Η ως άνω απονομή γίνεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. για αποκλειστική χρήση στα 
προβλεπόμενα, στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. 14879/2018 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Κέντρα Εκπομπής και σε θέσεις Σταθμών Συμπληρωμα-
τικής Κάλυψης εντός και μόνο των Περιοχών Απονομής 
ανά ραδιοδίαυλο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».

8. Η παρ. 6 του άρθρου 1 της απόφασης καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ    



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33094 Τεύχος B’ 3259/05.08.2020

*02032590508200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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