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Στις 21/09/2017 το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης (ΨΗΠΤΕ) και η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) προκήρυξαν διαγωνισµό για το χάρτη των συχνοτήτων 
της επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκποµπής (ψηφιακό ραδιόφωνο), 
την επιλογή των Κέντρων Εκποµπής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
Σύµφωνα µε την ΓΓΤΤ, οι τεχνολογίες του ψηφιακού ραδιοφώνου Digital 
Audio Broadcasting (DAB και DAB+) αναµένεται να αλλάξουν την έννοια του 
σηµερινού αναλογικού ραδιοφώνου καθώς θα το µετατρέψουν σε ψηφιακό 
ραδιόφωνο, δηλαδή σε φορέα διανοµής πολυµεσικών υπηρεσιών (εικόνα, 
ήχος, slideshow, mobile TV κ.α.) µέσω των δικτύων ευρυεκποµπής.  

Αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής, σύµφωνα µε την ΓΓΤΤ, θα είναι η ακρόαση 
υψηλής ποιότητας ήχου, η δυνατότητα επιλογής πολλαπλάσιων 
ραδιοφωνικών προγραµµάτων, καθώς και η ευκολία συντονισµού και λήψης 
χωρίς παρεµβολές για τον ακροατή. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα 



µετάδοσης κειµένου και γραφικών στην οθόνη του ραδιοφωνικού δέκτη. 
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, σήµερα, πάνω από 475 εκατοµµύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο µπορούν να χρησιµοποιήσουν περισσότερες από 
800 διαφορετικές υπηρεσίες DAB. 

Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς στον χώρο της ψηφιακής 
αναµετάδοσης ραδιοφωνικών υπηρεσιών έφεραν στο προσκήνιο νέες 
τεχνολογικές δυνατότητες γεννώντας προβληµατισµούς ως προς την επιλογή 
εκείνη που διασφαλίζει και προάγει τόσο το συµφέρον των επαγγελµατιών 
του κλάδου όσο και το δηµόσιο συµφέρον. Το ψηφιακό πρότυπο DAB, το 
οποίο προκρίνουν το υπουργείο ΨΗΠΤΕ και η ΓΓΤΤ, ξεκίνησε ως ένα 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα στη δεκαετία του 1980.  Η νορβηγική 
Broadcasting Corporation (NRK) ξεκίνησε το πρώτο κανάλι DAB στον κόσµο 
την 1η Ιουνίου 1995 (NRK Klassisk). Δέκτες DAB είναι διαθέσιµοι σε πολλές 
χώρες από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Στην αρχή της δεκαετίας του 2000, αναπτύχθηκε το ψηφιακό πρότυπο 
επίγειας ραδιοφωνικής εκποµπής Digital Radio Mondiale (DRM), το οποίο 
σχεδιάστηκε ειδικά ως ένα υψηλής ποιότητας ψηφιακό µέσο αντικατάστασης 
των τρεχουσών αναλογικών εκποµπών σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Το 
DRM έχοντας λάβει τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) για την παγκόσµια ανάπτυξη, επωφελείται επίσης από το να είναι ένα 
ανοικτό πρότυπο. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του και είναι σε θέση να 
σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τον εξοπλισµό τους σε ισότιµη βάση. 

Η σύγκριση των δύο ψηφιακών προτύπων οδηγεί σε ορισµένα γενικά 
συµπεράσµατα, στα οποία συνηγορούν η διεθνής εµπειρία και πρακτική σε 
χώρες που το ψηφιακό ραδιόφωνο αποτελεί εδώ και χρόνια 
πραγµατικότητα:  

Το DRM-FM εξοικονοµεί έως και το 90% της ενέργειας που θα απαιτείτο για 
ίδιας εµβέλειας αναλογική εκποµπή. Το κόστος ενέργειας, µέσω του 
λογαριασµού της ΔΕΗ, αποτελεί σηµαντική επιβάρυνση για κάθε επιχείρηση, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση πανελλαδικής κάλυψης. Το DAB εξοικονοµεί έως 
και το 60% της ενέργειας σε σχέση µε την αναλογική εκποµπή, και επειδή 
έχει κατά κανόνα µικρότερη εµβέλεια, απαιτεί αναµεταδότες ή 
περισσότερους ποµπούς, που όχι µόνο εκµηδενίζουν την εξοικονόµηση 
ενέργειας, αλλά µε δεδοµένο το ανάγλυφο της χώρας µπορεί να απαιτούν 
περισσότερη ενέργεια από την αναλογική εκποµπή. 

Το DRM-FM παραµένει στις ίδιες συχνότητες Fm. Πολλοί από τους 
υπάρχοντες ποµπούς θα χρειαστούν απλώς αναβάθµιση, και µόνο τα πολύ 



παλαιά και κακής ποιότητας συστήµατα θα χρειαστούν αντικατάσταση. Τα 
υπάρχοντα κεραιοσυστήµατα αναλογικής εκποµπής είναι τα ίδια µε της 
ψηφιακής, και σχεδόν στο σύνολό τους θα παραµείνουν ως έχουν. Το DAB 
απαιτεί νέους ποµπούς, νέα κεραιοσυστήµατα, νέα κέντρα εκποµπής, 
ορισµένες φορές, µάλιστα, πολλαπλά κέντρα εκποµπής, µε αποτέλεσµα 
πολύ µεγαλύτερο κόστος. Συνεπώς υποχρεώνει την ραδιοφωνική επιχείρηση 
σε άµεση κατασκευή παράλληλου δικτύου και ενοικίαση υπηρεσιών παρόχου 
πολλαπλασιάζοντας το λειτουργικό κόστος εκποµπής.  

Το DRM-FM δεν υποχρεώνει την επιχείρηση σε επείγουσα νέα επένδυση 
ταυτόχρονα µε το κόστος αδειοδότησης για το περιεχόµενο. Παράλληλα 
επιτρέπει την σταδιακή αντικατάσταση των συστηµάτων εκποµπής και 
λήψης, χωρίς αυτό να έχει δυσµενή αντίκτυπο στο πλήθος των ακροατών, 
και κατά συνέπεια στην διαφήµιση. Το DAB υποχρεώνει την επιχείρηση σε 
άµεση κατασκευή παράλληλου δικτύου, ενώ η λήψη θα απαιτεί δύο 
ραδιόφωνα, ένα για το αναλογικό FM και ένα για DAB. Ο ακροατής θα 
πρέπει να έχει δυο ραδιοφωνικούς δέκτες για ένα πρόγραµµα, ενώ ο 
επιχειρηµατίας θα έχει επιπλέον κόστος εκποµπής για το ίδιο ή µικρότερο 
ακροατήριο. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:  

-Με βάση ποιο σκεπτικό επελέγη για τη µετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο 
το ψηφιακό πρότυπο DAB, το οποίο συνεπάγεται πολλαπλάσιο κόστος σε 
εξαγωγή κεφαλαίων, σε σχέση µε το ψηφιακό πρότυπο DRM-FM;  

-Βάσει ποιας µελέτης προκρίθηκε το ψηφιακό πρότυπο DAB, το οποίο 
αυξάνει το ενεργειακό κόστος εκποµπής και λειτουργίας του ψηφιακού 
ραδιοφώνου σε σχέση µε το πρότυπο DRM-FM;  

-Ποιες παραχωρήσεις γης θα απαιτηθούν για τη δηµιουργία νέων κέντρων 
εκποµπής ανά την επικράτεια, ποιο το εκτιµώµενο κόστος και ποιες οι πηγές 
χρηµατοδότησης;  

-Έχετε προϋπολογίσει ποια θα είναι η οικονοµική επιβάρυνση των 
ραδιοφωνικών επιχειρήσεων από τις υποδοµές που απαιτούνται για τη 
µετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία DAB και ποια η οικονοµική επιβάρυνση 
των ακροατών για την προµήθεια του σχετικού εξοπλισµού;  

        Ο ερωτών βουλευτής 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