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5θΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΑΒΑΗ 

05/02/2021: Μαγνθςία, κφροσ, ποράδεσ, και ςε τμιματα 
τθσ Βόρειασ Εφβοιασ, τθσ Καρδίτςασ και τθσ Λάριςασ 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΠΗΛΙΟ 

ΩΡΟ 

ΚΙΑΘΟ 

ΚΟΠΕΛΟ 

ΚΤΡΟ 

 

Όςοι κάτοικοι λαμβάνουν επίγειο ψθφιακό ςιμα από τα ανωτζρω κζντρα 

εκπομπισ, κα χρειαςτεί ςτισ 05 Φεβρουαρίου2021 να επαναςυντονίςουν το δζκτθ 

τουσ (τθλεόραςθ ι αποκωδικοποιθτι),κακϊσ πλζον το τθλεοπτικό πρόγραμμα κα 

μεταδίδεται ςε νζεσ ςυχνότθτεσ. Διαφορετικά κα χάςουν όλα τα κανάλια και κα 

βλζπουν μαφρο ςτισ οκόνεσ τουσ. 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 654/2021
ΗΜ/ΝΙΑ 24/01/2021
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Γιατί γίνεται πάλι μετάβαςθ; Ποιοσ το αποφάςιςε; 
φμφωνα με απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, θ ηϊνθ φάςματοσ των 700 

MHz που ςιμερα χρθςιμοποιείται από τθν ψθφιακι τθλεόραςθ κα διατεκεί για τθν 

ανάπτυξθ του δικτφου 5G από εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Έτςι, θ νζα μετάβαςθ 

γίνεται ουςιαςτικά για να πραγματοποιθκεί θ μετακίνθςθ των τθλεοπτικϊν δικτφων 

ςτο φάςμα που παραμζνει για τθν ψθφιακι τθλεόραςθ.  

 

Θα μπορϊ να δω τα κανάλια και ςε υψθλι ευκρίνεια; (HighDefinition) 

υνδυαςτικά με τθ 2θ ψθφιακι μετάβαςθ κα ξεκινιςει και θ εκπομπι του ςιματοσ 
των ςτακμϊν Εκνικισ Εμβζλειασ και σευψθλι ευκρίνεια (HD) από τα Κζντρα 
Εκπομπισ «Πιλιο», «ωρόσ», «κιάκοσ», «κόπελοσ» και «κφροσ». Με τθν 
πραγματοποίθςθ του απαραίτθτουεπαναςυντονιςμοφ του δζκτθ ςτον οποίο κα 
προβοφν οι τθλεκεατζσ που καλφπτονται από τα ανωτζρω κζντρα εκπομπισ τισ 
πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ Παραςκευισ 5/2/2021 , κα εμφανιςτοφν αυτόματα και τα 
κανάλια ςε Τψθλι Ευκρίνεια (HighDefinition)εφόςον διακζτουν τθλεόραςθ ι 
αποκωδικοποιθτι που να υποςτθρίηει τθν τεχνολογία HD . 

 

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

υχνότθτεσ Κζντρων Εκπομπισ 

Κζντρο 

Εκπομπισ 
υχνότθτα MHz Σθλεοπτικοί ςτακμοί 

ΠΗΛΙΟ 

ΩΡΟ 

ΚΙΑΘΟ 

ΚΟΠΕΛΟ 

ΚΤΡΟ 

26 514 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ EΜΒΕΛΕΙΑ : 

ALPHA HD, SKAI HD, ANT1 HD, OPEN HD 

28 530 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ EΜΒΕΛΕΙΑ: 

STAR HD, MEGA HD, ΜAKTV HD 

32 562 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ EΜΒΕΛΕΙΑ: 

ALPHA SD, SKAI SD, ANT1 SD, OPEN SD, STAR 

SD, MEGA SD, MAKTV SD 

40 626 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 

ΘΕΑΛΙΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ, ASTRA TV, SMILE+, 

TRT, TV10 
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Βιματα ςυντονιςμοφ/ επαναςυντονιςμοφ:  

Για τθν πραγματοποίθςθ του ςυντονιςμοφ ο τθλεκεατισ χρειάηεται: 

(1) να μεταβεί ςτο μενοφ του δζκτθ του, 

(2) να επιλζξει «Εγκατάςταςθ» ι «Ρυκμίςεισ» (ενδζχεται να χρθςιμοποιοφνται και 

διαφορετικζσ διατυπϊςεισ ανάλογα τον δζκτθ), 

(3α) εάν επιλζξει αυτόματο ςυντονιςμό, ο δζκτθσ αναηθτά και αποκθκεφει ςτθ 

μνιμθ όλα τα διακζςιμα προγράμματα,  

(3β) εάν επιλζξει χειροκίνθτο ςυντονιςμό, ο δζκτθσ αποκθκεφει ςτθ μνιμθ τα 

προγράμματα ςυγκεκριμζνθσ ςυχνότθτασ, 

(4) ςτο τζλοσ τθσ αναηιτθςθσ πατάει ΟΚ/ ΝΑΙ  

(5) επιλζγει ζξοδο (exit) ϊςτε να παρακολουκιςει το πρόγραμμα που επικυμεί.  

 

Μαφρθ οκόνθ μετά από επαναςυντονιςμό: 

Ενδεχομζνωσ ο δζκτθσ να κρατάει ςτθ μνιμθ του τα ιδθ αποκθκευμζνα 

προγράμματα ςτισ παλιζσ ςυχνότθτεσ (που είναι πλζον ανενεργζσ), με αποτζλεςμα 

να μθν μπορεί να τα αποκθκεφςει εκ νζου. 

Εάν ςυμβεί αυτό, προτείνεται θ διαγραφι όλων των αποκθκευμζνων 

προγραμμάτων και θ πραγματοποίθςθ νζου ςυντονιςμοφ. 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει επαναφορά του δζκτθ ςτισ εργοςταςιακζσ του 

ρυκμίςεισ (ςυμβουλευτείτε τισ οδθγίεσ χριςθσ για τθ διαδικαςία) και ςτθ 

ςυνζχειαπραγματοποίθςθ νζου ςυντονιςμοφ. 

ε περίπτωςθ που μετά τον επαναςυντονιςμό βλζπετε ςε κάποια κανάλια μαφρθ 

οκόνθ, το όνομα του ςτακμοφ και ακοφτε τον ιχο τότε θ ςυςκευι ςασ δεν 

υποςτθρίηει τθν λιψθ των προγραμμάτων ςε υψθλι ευκρίνεια (HighDefinition). 

Μπορείτε να ςυνεχίςετε να παρακολουκείτε τα αγαπθμζνα ςασ προγράμματα ςε 

τυπικι ευκρίνεια ι εναλλακτικά να προμθκευτείτε εξωτερικό αποκωδικοποιθτι που 

να υποςτθρίηει τθν λιψθ ςε Τψθλι Ευκρίνεια. 

 

Πϊσ αλλάηω τθ ςειρά ςτουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ που λαμβάνω: 

Ο τθλεκεατισ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει τθ ςειρά των τθλεοπτικϊν ςτακμϊν 

ςφμφωνα με τθν προτίμθςι του.  

 

Γενικότερα, ζνασ δζκτθσ μπορεί να αποκθκεφει τα κανάλια ανάλογα με τισ 

ρυκμίςεισ του, ςυνικωσ είτε αλφαβθτικά, είτε βάςει ςυχνότθτασ λιψθσ.  
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Ανo τθλεκεατισ επικυμεί να αλλάξει τθ ςειρά των καναλιϊν, ςυνικωσ αυτό γίνεται 

επιλζγοντασ menu ι ρυκμίςεισ ςτο τθλεκοντρόλ και ςτθ ςυνζχεια επεξεργαςία 

καναλιϊν ι κάποια αντίςτοιχθ επιλογι.Κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία διαφζρει 

από δζκτθ ςε δζκτθ προτείνεται οι τθλεκεατζσ να ςυμβουλευτοφν τισ οδθγίεσ 

χριςθσ τθσ ςυςκευισ τουσ.  

 

 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα ιδιωτικά κανάλια εκνικισ και περιφερειακισ 

εμβζλειασ που εκπζμπονται μζςω τθσ Digea: 

 Γραμμι εξυπθρζτθςθσ τθλεκεατϊν: 217 77 70 100 (αςτικι χρζωςθ) 

 www.digea.gr 

 Αποςτολι emailςτο info@digea.gr ι μζςω τθσ φόρμασ επικοινωνίασ του 

siteμασ 

 Αποςτολι μθνφματοσ ςτθ ςελίδα τθσ Digeaςτο facebook 

mailto:info@digea.gr

