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Ξεκίνηςε η 2η ψηφιακή μετάβαςη. Τι ςημαίνει; Πτι τα κανάλια κα εκπζμπονται ςτισ νζεσ – 
τελικζσ και διεκνϊσ κατοχυρωμζνεσ  ςυχνότθτεσ. 

Γιατί γίνεται αυτό; Για να απελευκερωκεί χϊροσ ςτο φάςμα και να χρθςιμοποιθκεί από τισ 
εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ για τθν ανάπτυξθ του 5G.  

Ποιοσ το αποφάςιςε; Η ΕΕ με οδθγία που εξζδωςε (και άρα είναι υποχρεωτικό για όλεσ 
τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ).  

Που θα γίνει; Θα γίνεται ςταδιακά, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ κάκε φορά και κα 
ολοκλθρωκεί τον Σεπτζμβριο του 2021. Τα4 πρϊτα βιματα τθσ 2θσ Ψθφιακισ Μετάβαςθσ 
ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 6/11/20, 20/11/20, 11/12/20& 15/1/21 ςτο Βόρειο Αιγαίο, ςτα 
Δωδεκάνθςα και ςτισ Κυκλάδεσ, ςτον Ζβρο και τθν Κομοτθνικαι ο επόμενοσ ςτακμόσ είναι 
ςτισ 05/02/21 ςτηνΜαγνηςία, την Σκφρο, τισ Σποράδεσ και ςε τμήματα τησ Βόρειασ 
Εφβοιασ, τησ Καρδίτςασ και τησ Λάριςασ. 

Τι πρζπει να κάνει ο τηλεθεατήσ; Ζναν απλό επαναςυντονιςμό του δζκτθ του 
(αποκωδικοποιθτι ι τθλεόραςθ ανάλογα με το τι ζχει ο κακζνασ) τθν θμζρα που κα γίνει θ 
μετάβαςθ ςτθν περιοχι του.  

Πωσ γίνεται ο επαναςυντονιςμόσ? Θα χρειαςτϊ τεχνικό;Η διαδικαςία είναι απλι. Δεν 
χρειάηεται τεχνικό: Ράρε το τθλεκοντρόλ, πάτθςε μενοφ,  επίλεξε εγκατάςταςθ ι ρυκμίςεισ, 
αυτόματο ςυντονιςμό και πάτθςε ΟΚ. 

 

 
Λαμβάνω όλα τα κανάλια που ζβλεπα και επιπλζον ςε κάποια βλζπω το όνομα του 
καναλιοφ,μαφρη εικόνα και ακοφω ήχο. Γιατί ςυμβαίνει αυτό? Η ςυςκευι ςασ δεν 
υποςτθρίηει τθν λιψθ των προγραμμάτων ςε Υψθλι Ευκρίνεια (HighDefinition).  

Πρζπει να πάρουμε άλλο εξοπλιςμό; Πχι δεν χρειάηεται καμία αλλαγι εξοπλιςμοφ (οφτε 
τθλεόραςθ, οφτε κεραία, οφτε τίποτε).  

Υπάρχει κάποιου είδουσ οικονομική επιβάρυνςη για τουσ πολίτεσ; Απολφτωσ καμία. 
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Και πωσ θα το ξζρω εγϊ πότε θα γίνει;Η Digea  κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ το τθλεοπτικό 
κοινό για κάκε νζα μετάβαςθ μζςω ανακοινϊςεων, τθλεοπτικϊν ςποτ και άλλων μζςων. 
Μπορείτε επίςθσ να ενθμερϊςτε από τθν ιςτοςελίδα digea.gr. 
 
Ποια περιοχή θα ακολουθήςει;Στισ 26/2/21 ςε Δράμα, Θάςο, Καβάλα, Ξάνκθ,τμιμα του Ν. 
οδόπθσ και Σζρρεσ και ςτισ 19/03/21 ςε Θεςςαλονίκθ, ΧαλκιδικιΚιλκίσ, Ρζλλα, Ημακία , 
Ριερία. 
 
Θα επηρεαςτοφν άλλεσ υπηρεςίεσ (π.χ. υπηρεςίεσ streaming, onlinegaming κ.τ.λ.) για τισ 
οποίεσ χρηςιμοποιϊ την τηλεόραςή μου; Πχι. Η μετάβαςθ αφορά μόνο ςτο τθλεοπτικό 
ςιμα.  


