
Κέντρο Εκπομπθσ ςτη ιέςη «Παριένι» 

 

Χάρτησ κάλυψησ με τηλεοπτικό ςθμα από το Κέντρο Εκπομπθσ «Παριένι» 
 

 
 
Όπωσ φαίνεται και ςτονπαραπάνω χάρτθ κάλυψθσ του κζντρου εκπομπισ «Παρκζνι»,οι 
τθλεκεατζσ περιοχϊν που ιταν εκτόσ τθσ κάλυψθσ από τα προβλεπόμενα κζντρα του Χάρτθ 
υχνοτιτων (λευκζσ περιοχζσ), όπωσ θ Μικρι Βόλβθ, θ Ρεντίνα, θ Νζα Απολλωνία, το 
Μεςοπόταμο, ο Μελιςςουργόσ, θ Απολλωνία, θ Κοκκαλοφ και το Μόδι, κα ζχουν πλζον 
πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό τθλεοπτικό ςιμα τθσ Digea.  
Για τθ λιψθ του ςιματοσ οι τθλεκεατζσ των περιοχϊν αυτϊνκα χρειαςτεί να 
προςανατολίςουν τισ κεραίεσ τουσ προσ τθ κζςθ «Παρκζνι» και ςτθ ςυνζχεια να προχωριςουν 
ςε επαναςυντονιςμό των δεκτϊν τουσ (τθλεοράςεων ι αποκωδικοποιθτϊν). 
 
Όςοι τθλεκεατζσ επικυμοφν να παρακολουκιςουν τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ Εκνικισ 
Εμβζλειασ και ςε Τψθλι Ευκρίνεια, είναι απαραίτθτο να διακζτουν δζκτθ ςυμβατό με τθν 
τεχνολογία HD (τθλεόραςθ ι αποκωδικοποιθτι). 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 
υχνότητεσ  
 

Κέντρο Εκπομπθσ υχνότητα MHz Σηλεοπτικοί ςταιμοί 

ΠΑΡΘΕΝΙ 

27 522 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ EΜΒΕΛΕΙΑ : 

ALPHA HD, SKAI HD, ANT1 HD, OPEN HD 

31 554 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ EΜΒΕΛΕΙΑ : 

STAR HD, MEGA HD, ΜAK TV HD 

34 578 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ EΜΒΕΛΕΙΑ: 

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

SD, MEGA SD, MAK TV SD 

38 610 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΚΑΝΑΛΙΑ: 

ΒΕΡΓΙΝΑ, ATLAS TELEVISION, DION 

ΣΗΛΕΟΡΑΗΚεντρικισΜακεδονίασ, EURO TV, 

EUROPE 1, GNOMI TV 

46 674 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΚΑΝΑΛΙΑ: 

TV100 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΕ CHANNEL 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, NICKELODEON+, 4E 

 
Βθματα 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.  
 



 
 
Μαφρη οιόνη μετά από επαναςυντονιςμό: 
 
Ενδεχομζνωσ ο δζκτθσ να κρατάει ςτθ μνιμθ του τα ιδθ αποκθκευμζνα προγράμματα ςε 
παλιζσ ςυχνότθτεσ (που πικανόν να 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 ςυνζχεια πραγματοποίθςθ 
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 αλλάζω τη ςειρά ςτουσ τηλεοπτικοφσ ςταιμοφσ 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.  

Ανo τθλεκεατισ επικυμεί να αλλάξει τθ ςειρά των καναλιϊν, ςυνικωσ αυτό γίνεται 

επιλζγοντασ menu θ ρυιμίςεισ 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)  Δευτζρα – 

Παραςκευι: 10:00 – 20:00 και άββατο: 10:00 – 18:00 

 www.digea.gr 

 Αποςτολι email ςτο info@digea.gr ι μζςω τθσ φόρμασ επικοινωνίασ του site μασ 

 Αποςτολι μθνφματοσ ςτθ ςελίδα τθσ Digea ςτο Facebook 

 

mailto:info@digea.gr

