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ΘΕΜΑ:

«Σταθμοί Συμπληρωματικής Τηλεοπτικής Κάλυψης Δήμων»

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Η επιτυχής μετάβαση || στους νέους διαύλους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με σκοπό την
απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με τη συνεργασία του
συνόλου των δήμων της χώρας, της Κ.Ε.Δ.Ε., του αδειοδοτημένου παρόχου επίγειας ψηφιακής

ευρυεκπομπής και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφορά, όπως γνωρίζετε, την πρόσβαση
στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς του 95% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δράση για τις λεγόμενες λευκές περιοχές «Εξασφάλιση της
πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα
των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», αυξάνοντας το ποσοστό
αυτό.
Προχωρώντας στο επόμενο κρίσιμο βήμα, προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα όλων των
συμπολιτών μας οι οποίοι κατοικούν στις λευκές περιοχές, μόνιμα ή μη, στην ελεύθερη και πλήρη
πρόσβαση στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία, τόσο μέσω των εθνικών αλλά και των
περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, το άρθρο 108 του ν.4915/2022 (Α’ 63) εισάγει, πλέον, τη
δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να χρηματοδοτούν τα πάσης φύσης κόστη για
την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση των Σταθμών Συμπληρωματικής
Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.) για την ομαλή μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος. Η ρύθμιση αυτή, ουσιαστικά,
ολοκληρώνει το πρόγραμμα των «Λευκών Περιοχών», δίνοντας σε όλους τους κατοίκους των οικισμών
αυτών (μόνιμους και μη) πρόσβαση στα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας κανάλια.
Επιπλέον, ξεκινά άμεσα η διαδικασία έκδοσης της προβλεπόμενης στον νόμο κοινής υπουργικής
απόφασης, για την οικονομική υποστήριξη των ο.τ.α. στην αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, μέσα από
πόρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαστασιολόγηση
του έργου και, ακολούθως η χρηματοδότησή του, η ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία όλων των
δήμων της χώρας είναι, για μία ακόμη φορά, απαραίτητη.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει, να αποτυπωθεί, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108, το
σύνολο των υφιστάμενων Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης τους οποίους χρησιμοποιούν οι δήμοι
της χώρας, εντός των διοικητικών τους ορίων, που δεν εξυπηρετούνται από το αδειοδοτημένο δίκτυο
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και να αιτηθούν την ένταξή τους σε αυτό.
Συνεπώς, έως και την 24η Μαΐου 2022, κάθε δήμος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) τη θέση των σταθμών αυτών, προκειμένου να είναι,
καταρχάς, σύννομη η συνέχιση της λειτουργίας τους μέχρι την αδειοδότηση και ολοκλήρωση της ένταξής
τους στο δίκτυο του αδειοδοτημένου παρόχου, με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν παρεμβολές σε
άλλα νόμιμα δίκτυα. Για τον λόγο αυτό, οι δήμοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά

συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ», σε επεξεργάσιμη μορφή
στη διεύθυνση info@eett.gr, το αργότερο ως την ως άνω προθεσμία.
Ακολούθως, έως και την 24η Σεπτεμβρίου 2022, οι δήμοι προκειμένου να εντάξουν τους ως άνω Σ.Σ.Κ.
στο δίκτυο του αδειοδοτημένου παρόχου (DIGEA), οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Για τις
λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
Επισημαίνεται ότι για Σταθμούς Συμπληρωματικής Κάλυψης που τυχόν δεν δηλωθούν εντός των ως άνω
προθεσμιών, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου (δυνατότητα
χρηματοδότησης), ενώ δεν ισχύει η δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας τους έως την ολοκλήρωση της
αδειοδότησής τους ή την απόρριψή τους ή, σε κάθε περίπτωση, έως την 24η Μαρτίου 2027, αλλά
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν.4635/2019 και 4727/2020, ως ισχύουν.
Επιπλέον, όσον αφορά τυχόν νέους Σ.Σ.Κ. που επιθυμούν οι δήμοι της χώρας να εγκαταστήσουν,
αδειοδοτήσουν και εντάξουν στο αδειοδοτημένο δίκτυο, με στόχο την κάλυψη οικισμών ή/και περιοχών
όπου υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού, παρακαλούνται να αποστείλουν, ομοίως έως τις 24 Μαΐου
2022, συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο με τίτλο «ΝΕΟΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ», σε επεξεργάσιμη μορφή,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramyfyp@mindigital.gr.
Το ισχύον πρόγραμμα για τις «Λευκές Περιοχές» θα συνεχίσει τη λειτουργία του για την κάλυψη
μεμονωμένων περιπτώσεων μόνιμων κατοίκων.
Αγαπητέ Πρόεδρε,
όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η σημαντική αυτή δράση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία δίχως
την ενεργό συνδρομή των δήμων της χώρας και, ιδίως, των δημάρχων των ορεινών και νησιωτικών
περιοχών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σύνολο των δημάρχων, ζητώντας την
έγκαιρη συμμετοχή τους.
Με εκτίμηση,

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

