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Αθήνα, 16/11/2018
Α.Π.: 17690/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Πληρ.: Ειρήνη Αθανασίου
Τηλ.: 210 9098872, 213 1318872
Email: i.athanassiou@mindigital.gr
Φαξ: 210 9098 834 ή 213 1318834

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των
περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για
την ένταξή τους σε αυτό»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1)
Τον Ν. 4563/2018 (Α΄ 169) «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2)
Τον Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3)
Την υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 5022)
«Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ)
στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», όπως
ισχύει και ιδίως το άρθρο 4, παρ. 3, το άρθρο 5 και 6.
4)
Το Π.Δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
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Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5)
Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6)
Το Π.Δ. 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει.
7)
Την υπ’ αριθ. οικ. 43960/29.06.2016 (ΥΟΔΔ 342) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
8)
Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Α. Την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των
περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169).
Β. Προσκαλούμε τους Παρόχους που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο, να υποβάλουν, μέχρι και
την Παρασκευή 23/11/2018, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ):

την Αίτηση Συμμετοχής τους στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. υπ’ αριθ. 1 συνημμένο
έγγραφο),

τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία του άρθρου 5, παρ. 2 της υπ’ αριθ.
3269/01.11.2018 (Β’ 5022) ΚΥΑ,

την/τις προσφορά/ές τους στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
Όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία και έγγραφα, επισημαίνεται ότι:

υποβάλλονται στη ΓΓΤΤ είτε δια ζώσης, στην έδρα της Υπηρεσίας (οδός Φραγκούδη 11 &
Αλεξ. Πάντου, Καλλιθέα), είτε ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e –
mail): ggtt@mindigital.gr,

η Αίτηση Συμμετοχής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρίας και φέρει υποχρεωτικά την σφραγίδα της,

η/οι προσφορά/ές των Παρόχων πρέπει να πληροί/ούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 5 του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169) καθώς και των άρθρων 3, 9 -11 της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018
(Β’ 5022) ΚΥΑ.

κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β’ 5022)
ΚΥΑ.
Γ. Προσκαλούμε τους Δήμους, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός
Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169), να
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υποβάλουν, μέχρι και την Παρασκευή 23/11/2018, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ),
την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VIII της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018
(Β΄ 5022) ΚΥΑ (βλ. υπ’ αριθ. 2 συνημμένο έγγραφο). Όσον αφορά την ως άνω αίτηση επισημαίνεται ότι:

υποβάλλεται στη ΓΓΤΤ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e – mail): tvkalipsi@mindigital.gr,

υπογράφεται από τον αρμόδιο Δήμαρχο, φέρει υποχρεωτικά την σφραγίδα του εκάστοτε
Δήμου και περιέχει σαφή και ρητή μνεία των περιοχών του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν.
4563/2018 (Α΄ 169), των οποίων η ένταξη στο έργο επιδιώκεται δυνάμει αυτής,

κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β’ 5022)
ΚΥΑ.
Δ. Προσκαλούμε όλους τους Δήμους της χώρας να ενημερώσουν εγκαίρως τη Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) για την τυχόν ύπαρξη περιοχών της εδαφικής τους περιφέρειας οι οποίες δεν
διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος του Παραρτήματος του
Ν. 4563/2018 (Α΄ 169). Οι ως άνω Δήμοι καλούνται να υποβάλουν στη ΓΓΤΤ, μέχρι και την Παρασκευή
30/11/2018, σχετική Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. υπ’ αριθ. 3 συνημμένο έγγραφο)
για τις ως άνω περιοχές τους. Όσον αφορά την ως άνω αίτηση επισημαίνεται ότι:

υπογράφεται από τον αρμόδιο Δήμαρχο, φέρει υποχρεωτικά την σφραγίδα του εκάστοτε
Δήμου και περιέχει σαφή και ρητή μνεία των περιοχών, των οποίων η ένταξη στο έργο επιδιώκεται
δυνάμει αυτής,

σε αυτή αναγράφονται μόνο οι περιοχές του Δήμου που δεν διαθέτουν καθόλου ή
διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.
Σημειώνεται: α) ότι μη ικανοποιητική θεωρείται η πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα όταν
αυτό καλύπτει ποσοστό μικρότερο του 95% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής, β) οι περιοχές που
αντιμετωπίζουν παροδικό πρόβλημα (π.χ. λόγω βλάβης του επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη, καιρικών
φαινομένων κ.α.) δεν δύνανται να ενταχθούν στο έργο και γ) οι περιοχές που θα συμπεριληφθούν στην
ως άνω αίτηση θα υπαχθούν σε σχετικό έλεγχο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

οι αναγραφόμενες περιοχές πρέπει: α) να αναφέρονται με τις επίσημες ονομασίες τους,
όπως έχουν αποτυπωθεί στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και β) να εξειδικεύονται επαρκώς προκειμένου να μην συγχέονται με άλλες που φέρουν
την ίδια ονομασία με αυτές,

υποβάλλεται στη ΓΓΤΤ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e – mail): tvkalipsi@mindigital.gr.
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Ε. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και
ένταξης των δικαιούχων στο έργο θα ακολουθήσει νεότερη απόφαση της ΓΓΤΤ, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στα σημεία Β, Γ και Δ του διατακτικού της παρούσας.

Ο Γενικός Γραμματέας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Βασίλειος Μαγκλάρας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1) Αίτηση Συμμετοχής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VIII της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018
(Β΄ 5022) ΚΥΑ
3) Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1)






Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών:
DIGEA Α.Ε.
OTE A.E.
FORTHNET A.E.
VODAFONE A.E.
WIND A.E.

2) Δήμοι:
 Όλοι οι Δήμοι της Ελληνικής Επικράτειας
Β) ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ





Γρ. κ. Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ)

Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διαχείρισης Ραδιοφάσματος
 Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοφωνίας & Τηλεόρασης

