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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36
Παράταση της μεταβατικής περιόδου ενεργοποίησης των νέων ραδιοδιαύλων από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 114 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
2. του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 161) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 13 αυτού,
3. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως του άρθρου 234 αυτού,
4. της απόφασης (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017,
σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790
ΜHz στην Ένωση (L 138),
5. της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 ΜΗz για επίγεια
συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για ευέλικτη
εθνική χρήση στην Ένωση (L 118),
6. της υπό στοιχεία οικ. 93/Φ.211/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Έγκριση
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
(ΕΚΚΖΣ)» (Β’ 751),
7. της υπ’ αρ. 14879/2018 απόφασης του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
«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
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Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος”» (Β’ 4991), και
ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 5,
8. της υπ’ αρ. οικ. 18/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14879/2018 υπουργικής
απόφασης «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)» (Β’ 1752),
9. της υπό στοιχεία οικ. 45858/1799/Φ.150/2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων 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),
10. της υπ’ αρ. 284/2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 45858/
1799/Φ.150/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων 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),
11. της υπ’ αρ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.)» (Β’ 1956),
12. της υπό στοιχεία 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),
13. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 21 και 28
αυτού,
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14. της υπό στοιχεία οικ. 323/Φ.213/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Ορισμός μεταβατικής περιόδου
ενεργοποίησης ραδιοδιαύλων από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 18/2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 1752), ανακατανομή και αλλαγή χρήσης των ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και
ορισμός εύλογης αποζημίωσης του παρόχου δικτύου
DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της
παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4070/2012» (Β’ 3221),
15. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
16. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
17. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων, Α’ 126),
18. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).
19. της υπό στοιχεία Υ26/2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788),
20. της υπ’ αρ. 4252/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996).
IΙ. Την υπ’ αρ. 6743/29-09-2021 επιστολή της DIGEA και
την υπ’ αρ. 2241/29-9-2021 επιστολή της ΕΡΤ, με θέμα
«Τροποποίηση συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος
μεταβατικής περιόδου ενεργοποίησης ραδιοδιάυλων
από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκ-
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πομπής στην περιοχή απονομής ΚΡΗΤΗ, λόγω έκτακτων
συνθηκών».
ΙΙI. Την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μετάβασης των
υπολοίπων περιοχών της Επικράτειας, καθώς και την
έκτακτη ανάγκη παράτασης της μεταβατικής περιόδου
ενεργοποίησης των νέων ραδιοδιαύλων από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, εξαιτίας των εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν ανακύψει
λόγω των σεισμικών δονήσεων στην Κρήτη από την 27
Σεπτεμβρίου 2021.
IV. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Στην παρ. 1 της υπό στοιχεία οικ. 323/Φ.213/2020
κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 3221) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά και μόνο για τις περιοχές απονομής 25 (WEST
CRETE), 26 (CENTRAL CRETE) και 27 (EAST CRETE) του Παραρτήματος Α της κοινής απόφασης υπ’ αρ. οικ. 18/2020
των Υπουργών Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό (Β’ 1752) η μεταβατική περίοδος έχει ως
ημερομηνία λήξης την 20η Οκτωβρίου 2021.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 323/Φ.213/2020
κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 3221).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Ο Υφυπουργός
στον Υφυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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