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ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ τον κ. Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

ΘΕΜΑ:  «Διακοπζσ ψηφιακοφ ςήματοσ τησ DIGEA ςε περιοχζσ του Ν. Θεςπρωτίασ»   

Σφμφωνα με καταγγελίεσ κατοίκων από όλουσ τουσ διμουσ του Νομοφ Θεςπρωτίασ, το ψθφιακό 

ςιμα τθσ DIGEA που λαμβάνεται ςτουσ αποκωδικοποιθτζσ/τθλεοπτικοφσ δζκτεσ των περιοχϊν 

αυτϊν εμφανίηει ςυχνότατο πρόβλθμα. Το ηιτθμα επιδεινϊνεται τισ θμζρεσ με ζντονα καιρικά 

φαινόμενα (ιςχυροί άνεμοι και βροχόπτωςθ) όταν και παρατθρείται διακοπι τθσ τθλεοπτικισ 

εικόνασ. 

Στον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ αναφζρεται ότι «τα ζντονα καιρικά φαινόμενα μποροφν να 

αποδυναμϊςουν τη λήψη του ψηφιακοφ ςήματοσ, ςυνεπϊσ… ςε περιοχή με οριακή κάλυψη το 

ςήμα ίςωσ να χάνεται» ενϊ ςυνίςταται, για τουσ δζκτεσ που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ 

κάλυψθσ και εμφανίηουν πρόβλθμα ςτθν εικόνα, να γίνει ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ για τυχόν 

τροποποιιςεισ, όπωσ ο θ μετατόπιςθ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ κεραίασ λόγω ιςχυρϊν ανζμων ι θ 

φκορά/αποςφνδεςθ κάποιου καλωδίου.  

Παρ’ όλα αυτά, θ γεωγραφικι ζκταςθ του διακοπτόμενου/προβλθματικοφ ςιματοσ είναι τζτοια 

που δεν περιλαμβάνει μόνο περιοχζσ με «οριακή κάλυψη», οφτε αφορά προβλιματα ςε 

μεμονωμζνεσ εγκαταςτάςεισ. Ζρχεται δε ςε αντίκεςθ με τθ δθμόςια δζςμευςθ τθσ εταιρείασ για 

τθν «άριςτη ποιότητα λήψησ ςήματοσ και περιεχομζνου». 

Δεδομζνου ότι θ εταιρεία κατζχει το ςφνολο των δικαιωμάτων χριςθσ ενόσ δθμοςίου αγακοφ, 

όπωσ οι ραδιοςυχνότθτεσ εκνικισ και περιφερειακισ  κάλυψθσ και ωσ εκ τοφτου είναι υπεφκυνθ 

για τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, είναι ςαφζσ ότι 

επιβάλλεται θ ανάλθψθ των κατάλλθλων ενεργειϊν εκ μζρουσ τθσ για τθν οριςτικι 

αποκατάςταςθ τεχνικϊν προβλθμάτων που διαπιςτϊνονται ςε ευρεία γεωγραφικι κλίμακα. 

Κατόπιν τοφτων, ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: 

 Εάν προτίκεται να διαβιβάςει το ηιτθμα προσ ενδεχόμενο ζκτακτο ζλεγχο από τθν 

αρμόδια Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων *Ε.Ε.Τ.Τ.+ ςχετικά με τθν 

τιρθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν εκπομπισ ςιματοσ ςτθν περιοχι του Ν. 

Θεςπρωτίασ από τον πάροχο του δικτφου επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ. 

Ο Ερωτϊν Βουλευτήσ 

Βαςίλειοσ Γιόγιακασ 


