
1 

 

                                                                                                 

                                                                          
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

Αθήνα, 9.9.2016 

  Α.Π. 239 

 

Θζμα: Ζγκριςη του υπ’ αρ. 24/9.9.2016 Πρακτικοφ τησ Πενταμελοφσ Ειδικήσ Επιτροπήσ 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τη χορήγηςη των τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψηφιακήσ τηλεοπτικήσ ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ 

εθνικήσ εμβζλειασ ενημερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςη 

υψηλήσ ευκρίνειασ (high definition) περί ανακηρφξεωσ των οριςτικϊν υπερθεματιςτϊν 

για τισ τζςςερισ (4) δημοπρατηθείςεσ άδειεσ.  

 

      ΑΠΟΦΑΘ 

 

            Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ζχοντασ υπόψη: 

 

Ι. τισ διατάξεισ: 

1. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίςεισ για την οργάνωςη τησ 

Κυβζρνηςησ, τη διοικητική διαδικαςία και τουσ Ο.Σ.Α» (Αϋ102), όπωσ ιςχφει  

2. του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίςεισ για τη λήψη άμεςων μζτρων για την 

αντιμετϊπιςη τησ ανθρωπιςτικήσ κρίςησ, την οργάνωςη τησ Κυβζρνηςησ και των 

Κυβερνητικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 29)  

3. του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηςη παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψηφιακήσ 

τηλεοπτικήσ ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ − Ίδρυςη ςυνδεδεμζνησ με την 

Ε.P.T. Α.Ε. ανϊνυμησ εταιρίασ για την ανάπτυξη δικτφου επίγειασ ψηφιακήσ 

ευρυεκπομπήσ − Ρφθμιςη θεμάτων Εθνικήσ Επιτροπήσ Σηλεπικοινωνιϊν και 

Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωςη τησ 

Επικοινωνιακήσ Διπλωματίασ − φςταςη Εθνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν 

Μζςων και Επικοινωνίασ και Μητρϊου Επιχειρήςεων Ηλεκτρονικϊν Μζςων 

Ενημζρωςησ − Σροποποίηςη διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Αϋ 82) και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αϋ 133), όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τισ διατάξεισ του  άρθρου  2Α  

4. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτήριξησ και ανάπτυξησ τησ ελληνικήσ οικονομίασ, 

οργανωτικά θζματα του Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφει (Α’ 160) 
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5. των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45) 

6. του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριςη των μη εξυπηρετοφμενων δανείων, 

μιςθολογικζσ ρυθμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογήσ τησ 

ςυμφωνίασ δημοςιονομικϊν ςτόχων και διαρθρωτικϊν μεταρρυθμίςεων» (Αϋ 

176) 

7. του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ενημζρωςησ και τησ 

Γενικήσ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολήσ» (Α’ 169) 

8. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμηθειϊν Δημοςίου (Κ.Π.Δ.)» (Αϋ 150), όπωσ 

ιςχφει και ιδίωσ των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 4  

9. του π.δ. 60/2007 «Προςαρμογή τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ ςτισ διατάξεισ τησ 

Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων 

ςυμβάςεων ζργων, προμηθειϊν και υπηρεςιϊν», όπωσ τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπήσ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 16ησ Νοεμβρίου 2005» (Αϋ 64) 

10. τησ υπ’ αρ. 167/27.2.2015 κοινήσ απόφαςησ του Πρωθυπουργοφ και του 

Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενημζρωςησ» (ΤΟΔΔ 103) 

11. τησ υπ’ αρ. 5719/2015 απόφαςησ  του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςη του 

δικαιϊματοσ υπογραφήσ «Με εντολή Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα 

Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν 

Μονάδων (Διευθφνςεων, Αυτοτελϊν Σμημάτων και Γραφείων), τησ Γενικήσ 

Γραμματείασ Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ» (Β’ 546) 

12. τησ υπ’ αρ. 4297/1.3.2016 απόφαςησ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςη 

επιμζρουσ αρμοδιοτήτων τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψηφιακήσ τηλεοπτικήσ ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ 

εθνικήσ εμβζλειασ ενημερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου ςτη 

Γενική Γραμματεία Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ και ρφθμιςη ειδικότερων 

θεμάτων τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ» (Βϋ 518) 

13. τησ υπ’ αρ. 7230/4.4.2016 απόφαςησ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςη 

αρμοδιότητασ ςτη Γενική Γραμματεία Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ για τη 

ςφςταςη Ειδικήσ Επιτροπήσ Ενςτάςεων ςτο πλαίςιο τησ διαγωνιςτικήσ 

διαδικαςίασ αδειϊν παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψηφιακήσ τηλεοπτικήσ 

ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ εθνικήσ εμβζλειασ ενημερωτικοφ 

προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςη υψηλήσ ευκρίνειασ (high 

definition)» (Βϋ 930) 

14. τησ υπ’ αρ. 1/2016 απόφαςησ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Προκήρυξη 

δημοπραςίασ  για τη χορήγηςη τεςςάρων (4)  αδειϊν παρόχων  περιεχομζνου   

επίγειασ  ψηφιακήσ  τηλεοπτικήσ  ευρυεκπομπήσ  ελεφθερησ  λήψησ  εθνικήσ 

εμβζλειασ  ενημερωτικοφ  προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  μετάδοςη  

υψηλήσ  ευκρίνειασ  (high  definition)», η περίληψη τησ οποίασ, καθϊσ και το 

ςυνολικό κείμενο αυτήσ,  δημοςιεφθηκαν ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ 

ΑΔΑ: 7Φ2Ξ465ΙΧΦ-9ΑΛ



3 

 

(Σεφχοσ Διακηρφξεων Δημοςίων υμβάςεων 216/20.5.2016 και 301/24.6.2016  

αντίςτοιχα). 

ΙΙ. Σο υπ’ αρ. 21/30.8 – 2.9/2016 Πρακτικό τησ Πενταμελοφσ Ειδικήσ Επιτροπήσ 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τη χορήγηςη των τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψηφιακήσ τηλεοπτικήσ ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ εθνικήσ 

εμβζλειασ ενημερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςη υψηλήσ 

ευκρίνειασ (high definition), περί διεξαγωγήσ και ολοκλήρωςησ τησ δημοπραςίασ και 

ανακήρυξησ των προςωρινϊν υπερθεματιςτϊν . 

 

IIΙ.  Σο υπ’ αρ. 24/9.9.2016 Πρακτικό τησ Πενταμελοφσ Ειδικήσ Επιτροπήσ Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ για τη χορήγηςη των τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων περιεχομζνου επίγειασ 

ψηφιακήσ τηλεοπτικήσ ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ εθνικήσ εμβζλειασ 

ενημερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςη υψηλήσ ευκρίνειασ 

(high definition), περί ανακηρφξεωσ των οριςτικϊν υπερθεματιςτϊν για τισ τζςςερισ (4) 

δημοπρατηθείςεσ άδειεσ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

 

Εγκρίνεται το υπ’ αρ. 24/9.9.2016 Πρακτικό τησ Πενταμελοφσ Ειδικήσ Επιτροπήσ 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τη χορήγηςη των τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψηφιακήσ τηλεοπτικήσ ευρυεκπομπήσ ελεφθερησ λήψησ εθνικήσ 

εμβζλειασ ενημερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςη υψηλήσ 

ευκρίνειασ (high definition), με το οποίο ανακηρφςςονται οριςτικοί υπερθεματιςτζσ για 

τισ τζςςερισ (4) δημοπρατηθείςεσ άδειεσ  παρόχων περιεχομζνου   επίγειασ  ψηφιακήσ  

τηλεοπτικήσ  ευρυεκπομπήσ  ελεφθερησ  λήψησ  εθνικήσ εμβζλειασ  ενημερωτικοφ  

προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  μετάδοςη  υψηλήσ  ευκρίνειασ  (high  

definition), οι εξήσ: 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΟΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΜΑΣΙΣΘ ΣΙΜΘΜΑ 

1 ΕΙΔΘΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΘ 

ΡΑΔΙΟΣΘΛΕΟΠΣΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ   

(ΚΑΙ ΑΕ) 

αράντα τρία εκατομμφρια 

εξακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 

(€ 43.600.000,00) 

2 ΙΩΑΝΝΘ-ΒΛΑΔΙΜΘΡΟ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΣΑ 

ΣΘΛΕΟΡΑΘ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΑΝΩΝΤΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ    (Σ.Π.Κ 

μ.α.ε) 

Πενήντα δφο εκατομμφρια 

εξακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 

(€ 52.600.000,00) 

3 
ΑΝΣΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

Εβδομήντα πζντε 

εκατομμφρια εννιακόςιεσ 

χιλιάδεσ ευρϊ 

(€ 75.900.000,00) 
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4 ΑΛΣΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΜΕΩΝ ΜΑΗΙΚΘ 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ (ΑΛΣΕΡ ΕΓΚΟ 

Μ.Μ.Ε. Α.Ε.) 

Εβδομήντα τρία εκατομμφρια 

εννιακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 

(€ 73.900.000,00) 

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενημζρωςησ 

και Επικοινωνίασ  

 

 

Ελευθζριοσ Κρζτςοσ 

ΑΔΑ: 7Φ2Ξ465ΙΧΦ-9ΑΛ


		2016-09-10T15:44:00+0300
	Athens




