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                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (24.5.2016) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διεφθυνςη Οικονομικϊν & Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν                      Αθήνα, 20.5.2016 

Σμήμα Διοικητικήσ Τποςτήριξησ          Α.Π.: 10215 

Δ/ΝΗ: Φραγκοφδη 11 & Αλ. Πάντου                                      

Σ.Κ.: 101 63 Καλλιθζα 

Πληρ.: Ευγ. Μονεμβαςίτησ 

Σηλ.: 210 9098491  

Fax: 210 9098433 

 

Θζμα: φςταςη-ςυγκρότηςη Σριμελοφσ Ειδικήσ Επιτροπήσ Ενςτάςεων ςτο πλαίςιο τησ 

διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ 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) 

 

      ΑΠΟΦΑΗ 

 

            Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

Ι. τισ διατάξεισ: 

1. του άρκρου 2 παρ. 2 και 3 του ν. 3242/2004 «Ρυκμίςεισ για τθν οργάνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και τουσ Ο.Σ.Α» (Αϋ102), όπωσ ιςχφει  

2. του άρκρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των 

Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 29)  

3. του ν. 4339/2015 «Αδειοδότθςθ παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ 

τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ − Κδρυςθ ςυνδεδεμζνθσ με τθν Ε.P.T. 

Α.Ε. ανϊνυμθσ εταιρίασ για τθν ανάπτυξθ δικτφου επίγειασ ψθφιακισ 

ευρυεκπομπισ − Ρφκμιςθ κεμάτων Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και 

Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) − Εκνικι Επικοινωνιακι Πολιτικι, Οργάνωςθ τθσ 

Επικοινωνιακισ Διπλωματίασ − φςταςθ Εκνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων 

και Επικοινωνίασ και Μθτρϊου Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ − 

Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Αϋ 82) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 133) και 

ιδίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 2Α, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο τρίτο του ν. 

4367/2016 (Αϋ 19) 
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4. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 

οργανωτικά κζματα του Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

(Α’ 160) 

5. των άρκρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45) 

6. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 112), όπωσ ιςχφει 

7. του άρκρου 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 

μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (Αϋ 176) 

8. του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’ 169) 

9. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» (Αϋ 150), όπωσ 

ιςχφει και ιδίωσ των διατάξεων του άρκρου 38 παρ. 4  

10. του π.δ. 60/2007 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» (Αϋ 64) 

11. τθσ υπ’ αρ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ 103) 

12. τθσ υπ’ αρ. 5719/2015 απόφαςθσ  του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςθ του 

δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων 

(Διευκφνςεων, Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων), τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 546) 

13. τθσ υπ’ αρ. 4297/1.3.2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςθ 

επιμζρουσ αρμοδιοτιτων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ 

εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ» (Βϋ 518) 

14. τθσ υπ’ αρ. 7230/4.4.2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςθ 

αρμοδιότθτασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για τθ ςφςταςθ 

Ειδικισ Επιτροπισ Ενςτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ αδειϊν 

παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ 

λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για 

μετάδοςθ υψθλισ ευκρίνειασ (high definition)» (Βϋ 930) 

15. τθσ υπ’ αρ. 1/2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Προκιρυξθ δθμοπραςίασ  

για τθ χοριγθςθ τεςςάρων  (4)  αδειϊν παρόχων  περιεχομζνου   επίγειασ  

ψθφιακισ  τθλεοπτικισ  ευρυεκπομπισ  ελεφκερθσ  λιψθσ  εκνικισ εμβζλειασ  
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ενθμερωτικοφ  προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  μετάδοςθ  υψθλισ  

ευκρίνειασ  (high  definition)», θ περίλθψθ τθσ οποίασ δθμοςιεφκθκε ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων 

216/20.5.2016) 

 

II. Σο γεγονόσ ότι κρίνεται αναγκαία θ ςυγκρότθςθ Ειδικισ Επιτροπισ Ενςτάςεων για τθν 

εξζταςθ των ενςτάςεων που τυχόν κα υποβλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθ χοριγθςθ των τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ 

εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςθ υψθλισ 

ευκρίνειασ (high definition), δεδομζνου ότι απαιτοφνται ειδικζσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ, 

εμπειρία και τεχνογνωςία λόγω του εξειδικευμζνου αντικειμζνου, των τεχνικϊν όρων και 

τθσ ιδιαιτερότθτασ του διαγωνιςμοφ αυτοφ.  

 

ΙΙΙ. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Α. υνιςτάται ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ Σριμελισ Ειδικι 

Επιτροπι Ενςτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθ χοριγθςθ των 

τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ 

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ 

περιεχομζνου για μετάδοςθ υψθλισ ευκρίνειασ (high definition), θ οποία ςυγκροτείται ωσ 

εξισ: 

 

1. Βλάχου Ευαγγελία, Νομικόσ, Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ υντονιςμοφ & Ελζγχου 

τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.), Πρόεδροσ, με 

αναπλθρωτι τον κοφφο Αθανάςιο, Αναπλθρωτι Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ 

Διαχείριςθσ και Εκτζλεςθσ Διαγωνιςτικϊν Διαδικαςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι.  

2. Βζργαδοσ Δημήτριοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Πλθροφορικισ του 

Πανεπιςτθμίου Πειραιά, μζλοσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ 

Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.), μζλοσ, με αναπλθρωτι τον 

Πλατανιϊτη Γεϊργιο, Μθχανικό Τπολογιςτϊν ςτο Σμιμα Αςφάλειασ υςτθμάτων 

Δικτφων τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Αςφάλειασ υςτθμάτων τθσ 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ (Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ).  

3. υμεωνίδησ Βαςίλειοσ, Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ και 

Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, μζλοσ, με αναπλθρϊτρια τθν Καμποφρη Αλεξία, Προϊςταμζνθ του 

Σμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ. 
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Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται θ Βαςιλικι Σηϊγα, μόνιμθ υπάλλθλοσ με βακμό Βϋ του 

κλάδου ΔΕ Διοικθτικόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, με 

αναπλθρϊτρια τθν Ελζνθ Χρόνθ, μόνιμθ υπάλλθλο με βακμό Γϋ του κλάδου ΔΕ Διοικθτικόσ 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

 

Β. Ζργο τθσ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 12 παρ. 4 και 13 του ν. 4339/2015 και τουσ 

ειδικότερουσ όρουσ του κεφαλαίου 9 τθσ υπ’ αρικ. 1/2016 Προκιρυξθσ, είναι θ εξζταςθ των 

ενςτάςεων των υποψθφίων κατά το ςτάδιο τθσ προεπιλογισ και κατά τθν κφρια διαδικαςία 

του διαγωνιςμοφ για τθ χοριγθςθ των τεςςάρων αδειϊν παρόχων περιεχομζνου επίγειασ 

ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ 

προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςθ υψθλισ ευκρίνειασ (high definition). 

 

Γ. Θ Επιτροπι κα ςυνεδριάηει εντόσ του κανονικοφ ωραρίου λειτουργίασ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, κα λειτουργεί χωρίσ αμοιβι και θ κθτεία τθσ 

λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ.  

 

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ 

και Επικοινωνίασ 

 

 

Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

 

 

 
Εςωτερική Διανομή:                                                      

-Γρ. κ. Τπουργοφ Επικρατείασ                                   

-Γρ. κ. Γ. Γ. Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

-Σμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ                                                              

-Σμιμα Προμθκειϊν  

-Οριηόμενουσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 62ΓΣ465ΙΧΦ-5ΟΨ



5 

 

ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 

 

 

1. ΒΛΑΧΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

2. ΚΟΤΦΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

3. ΒΕΡΓΑΔΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 

 

4. ΠΛΑΣΑΝΙΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

5. ΤΜΕΩΝΙΔΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

6. ΚΑΜΠΟΤΡΘ ΑΛΕΞΙΑ 

 

7. ΣΗΩΓΑ ΒΑΙΛΙΚΘ 

 

8. ΧΡΟΝΘ ΕΛΕΝΘ 
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