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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 712/0051 (1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 
3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη 
διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του 
Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024 /
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επι−
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) Από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν 
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμέ−
νους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής /
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011 
Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσε−
ων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19−02−2014 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ − ΝΟ−
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 22+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 26+900» (κωδ. 2) 
της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ−
ΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ − ΝΟΤΟΥ» 
(κωδ. 200060) (Δικαιούχος: « ΓΓΔΕ − ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ») στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ /
ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 055405, 

υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 530340, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι−
φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 
510782, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 20/05/2014 έως 
22/05/2014 και από 26/05/2014 έως 27/05/2014 ως εξής:

− στις 20/05/2014 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προ−
σπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠ−ΕΠ) στην Αθήνα,

− στις 21/05/14 και 22/5/2014 στην ΓΓΔΕ − ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 
στην Αθήνα, −στις 25/05/14 αναχώρηση από Αθήνα για 
Πρέβεζα,

− στις 26/05/14 έλεγχος στην ΓΓΔΕ − ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

− στις 27/05/14 έλεγχος φυσικού αντικειμένου και επι−
στροφή στην Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης 
της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθω−
μένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 289 ΥΟΔΔ/28−5−2014.

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ 
F

   Αριθμ. 315/0056 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέργο του 
ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Ιταλία / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024 /
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/
2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) Από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν 
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμέ−
νους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής /
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
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όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 97.16 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19−02−2014 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στην 
Πράξη «BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION» (κωδ. 
902003) και συγκεκριμένα στο Υποέργο 1 που υλοποι−
είται από το φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» (Επικεφαλής Εταίρος) στο πλαίσιο του ΕΠ 
ΕΕΣ Ελλάδα− Ιταλία/ ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ−ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με 

Α.Δ.Τ. ΑΕ139134, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

− ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 
087664, Προϊστάμενος της ΥΔΕ στο Ν. ΔΡΑΜΑΣ του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στις 04/06/2014 στα Ιωάν−
νινα. Διευκρινίζεται ότι η Ομάδα Ελέγχου θα βρίσκεται 
ήδη στα Ιωάννινα στις 04/06/2014 στο πλαίσιο ελέγχου 
πράξης/υποέργου του ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ − ΑΛΒΑΝΙΑ/ΕΤΠΑ, 
του ΕΣΠΑ.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 286 ΥΟΔΔ/28−5−2014.

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ 
F

(3)
   Επιβολή δασμών, φόρων και πολλαπλού τέλους

για λαθρεμπορία. 

 Με τις αριθ. 37/2013/23−05−2014 και 38/2013/23−05−2014 
Καταλογιστικές Πράξεις του Προϊσταμένου του Ε΄ Τε−

λωνείου Πειραιά, από το ιστορικό των οποίων προκύπτει 
λαθρεμπορία−υποτιμολόγηση εισαγομένων εμπορευ−
μάτων κατά παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2 σε συν−
δυασμό με το άρθρο 155 παρ. 1β΄ και 2θ' του ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται 
μεταξύ άλλων ως υπαίτιος ο RASHED KHLLEEL του 
Jalal, με ΑΦΜ 134027287, κάτοικος Πάτρας επί της οδού 
Μαιζώνος 2 Τ.Κ 26−223 με έδρα επιχείρησης επί της 
οδού Ζακύνθου 24 ή 28, Τ.Κ 26−441, κάτοχος του αριθ. 
G 1871852 διαβατηρίου, αγνώστου ταυτότητας και νυν 
αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 
επιβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1:

α) για την αριθ. 37/2013/23−05−14 Καταλ. Πράξη, δασμοί 
και φόροι ύψους 23.460,94 € και πολλαπλό τέλος ύψους 
35.191,41 €, ενώ κηρύσσεται αλληλέγγυα υπόχρεος για 
την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολ. τέλους, 
που ισούται με το τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών−
φόρων, ήτοι 70.382,82 € πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

β) για την αριθ. 38/2013/23−05−14 Καταλ. Πράξη, δασμοί 
και φόροι ύψους 17.036,86 € και πολλαπλό τέλος ύψους 
25.555,29 €, ενώ κηρύσσεται αλληλέγγυα υπόχρεος για 
την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολ. τέλους, 
που ισούται με το τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών−
φόρων, ήτοι 51.110,58 € πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 

 Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ 
F

   Αριθμ. 6771/Γ5−692 (4)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας 
– Κύμα 2 (EHIS− European Health Interview Survey − 
Wave 2), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
νων και καθορισμός αμοιβής τους, έτους 2014. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
το άρθρο 10, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το άρθρο 323 του 
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σή−
ματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 
1 του άρθρου 7 της από 18.11.2012 πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228Α΄).

β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),

δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της 
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εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την 
προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του 
άρθρου 45 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄),

ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194),

στ. της ΓΠ – 400/27.8.2012 απόφασης με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα 
λεπτών (204.862,70 €) − συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
όπου προκύψει − η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ έτους 2014. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 (αμοιβή συνεργατών 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών) κατά είκοσι χιλιάδες 
τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 
(20.399,30 €) και τον ΚΑΕ 0429 (αμοιβή συνεργατών 
με υπεύθυνη δήλωση) κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα 
λεπτά (184.463,40 €).

3. Για την πληρωμή της δαπάνης που θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0419.01 σύμφωνα με την 5379/Α2−2974/30.04.2014 
απόφαση έχει εγκριθεί πίστωση με αριθμό καταχώρη−
σης 467.1 και για τον ΚΑΕ 0429.01 σύμφωνα με την 5378/
Α2−2973/30.04.2014 απόφαση έχει εγκριθεί πίστωση με 
αριθμό καταχώρησης 466.1, αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας – Κύμα 2 (EHIS –European 
health interview survey − Wave 2) κατά το έτος 2014.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικο−
κυριών της Δ/νσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγο−
ράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω 
έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της κατά−
στασης της υγείας του πληθυσμού της Χώρας, ανάλογα 
με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο και ηλικία), 
την εκπαίδευση, την ασχολία και το συνολικό εισόδημα 
των νοικοκυριών. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνονται 
βασικά στοιχεία για το νοικοκυριό, αλλά και για τα μέλη 
του νοικοκυριού και ειδικότερα, στοιχεία που αφορούν 
στην κατάσταση υγείας, στη χρήση υπηρεσιών υγείας, 
στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της 
υγείας – θετικά ή αρνητικά –, όπως η φυσική άσκηση, η 
υγιεινή διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ 
κ.λπ.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι−
ασμό της εφαρμόζεται η πολυσταδιακή στρωματοποιη−
μένη δειγματοληψία, με πρωτογενή μονάδα έρευνας την 
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ή 
ένας μικρός οικισμός), δευτερογενή μονάδα το νοικο−
κυριό και τελική μονάδα το άτομο ηλικίας 15 ετών και 
άνω (πληθυσμός – στόχος).

Για την επιλογή των πρωτογενών μονάδων της έρευ−
νας, σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2), οι μονάδες επιφά−
νειας κατανέμονται σε 8 στρώματα, βάσει του βαθμού 
αστικότητας των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων, 
όπου αυτές ανήκουν. Οι επιφάνειες της πρώην Περι−
φέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατανέμονται σε 47 και 
11 ομοιογενή στρώματα, αντίστοιχα, με βάση κοινωνικά 
και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Δή−
μων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Από τη στρωμάτωση 
των πρωτογενών μονάδων επιφάνειας προκύπτουν 151 
ομοιογενή ως προς τα χαρακτηριστικά της έρευνας 
στρώματα.

Σε κάθε ομοιογενές στρώμα (τελικό στρώμα), επιλέγε−
ται δείγμα μονάδων επιφάνειας με πιθανότητα ανάλογη 
του μεγέθους τους (αριθμός νοικοκυριών, βάσει της 
Απογραφής Πληθυσμού 2011), από πλαίσιο δειγματολη−
ψίας που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της Απογρα−
φής Πληθυσμού έτους 2011. Το σύνολο των μονάδων 
επιφάνειας του δείγματος ανέρχεται στις 1.265. Στις 
μονάδες επιφάνειας του δείγματος επιλέγεται δείγ−
μα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από ενημερωμένο 
κατάλογο−πλαίσιο και με την εφαρμογή της συστημα−
τικής δειγματοληψίας. Τέλος, σε κάθε νοικοκυριό του 
δείγματος επιλέγεται 1 άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω 
με ίσες πιθανότητες. 

Η έρευνα θα διενεργηθεί σε δείγμα περίπου 9.922 
νοικοκυριών (κλάσμα δειγματοληψίας 0,24%).

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση της έρευνας και η συλ−
λογή των ερωτηματολογίων θα ολοκληρωθούν εντός 
του έτους 2014 και οι λοιπές εργασίες για τη σύντα−
ξη της τελικής έκθεσης ποιότητας των δεδομένων θα 
πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2015. Αναλυτικότερα, 
περιλαμβάνονται κατ΄ έτος οι εξής εργασίες:

Έτος 2014:
1. Οργάνωση της έρευνας.
2. Εκτύπωση ερωτηματολογίων.
3. Κατάρτιση καταλόγων − πλαισίων για την επιλογή 

των νοικοκυριών του δείγματος
4.  Εκπαίδευση των ερευνητών (ιδιωτών – συνεργατών 

και υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ) στον τρόπο συλλογής των 
στατιστικών πληροφοριών από τα νοικοκυριά.

5. Συλλογή των πληροφοριών από τα νοικοκυριά του 
δείγματος και εισαγωγή των δεδομένων με τη χρήση 
φορητών υπολογιστών ή μέσω του πληροφοριακού συ−
στήματος της ΕΛΣΤΑΤ (on line).

6. Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών.
7. Κατάρτιση προγραμμάτων εισαγωγής δεδομένων 

στους Η/Υ.
8. Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχων των στοιχείων 

των ερωτηματολογίων.
Έτος 2015:
1. Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών.
2. Κωδικογράφηση των συλλεγέντων στοιχείων.
3. Μηχανογραφικός έλεγχος των συλλεγέντων στοι−

χείων.
4. Μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων της 

έρευνας.
5. Σταθμίσεις – imputation.
6. Δημιουργία προγραμμάτων αρχείων εξόδου και 

αποστολή των στοιχείων στη Eurostat.
7. Σύνταξη τελικής έκθεσης ποιότητας δεδομένων 

με τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας.

4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:
α) Υπάλληλοι ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/

ΑΧ με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας – εκτός 
γραφείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάβ−
βατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για 
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εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημα−
τολογίων της έρευνας, για την κατάρτιση των καταλό−
γων – πλαισίων, για τη συλλογή των στοιχείων και τον 
έλεγχο της εργασίας των ερευνητών. Οι υπάλληλοι θα 
μετακινηθούν για τη συλλογή των στοιχείων όπου δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα Ιδιωτών−Συνεργατών.

β) Ιδιώτες – συνεργάτες για τη συλλογή των στοιχείων 
της έρευνας και την κατάρτιση των καταλόγων – πλαι−
σίων καθώς και ιδιώτες – διερμηνείς για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

α) Για την κατάρτιση των καταλόγων−πλαισίων της 
έρευνας σε ολόκληρη τη Χώρα, θα χρησιμοποιηθούν 
μέχρι διακόσιοι (200) ιδιώτες–συνεργάτες με αμοιβή εί−
κοσι δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (22,61 €) για κάθε 
κατάλογο−πλαίσιο:

 130 κατάλογοι−πλαίσια x 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο = 
2.939,30 € (ΚΑΕ 0419)

1140 κατάλογοι−πλαίσια x 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο = 
25.775,40 € (ΚΑΕ 0429)

β) Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευ−
νας σε ολόκληρη τη Χώρα, θα χρησιμοποιηθούν μέχρι 
πεντακόσιοι (500) ιδιώτες – συνεργάτες με αμοιβή δε−
καεπτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (17,46 €) ανά ορθά 
και πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Αναλυτικά, η αμοιβή όσον αφορά τα πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα είναι:

 1.000 ερωτηματολόγια x 17,46 €/ερωτηματολόγιο = 
17.460,00 € (ΚΑΕ 0419)

9.000 ερωτηματολόγια x 17,46 €/ερωτηματολόγιο = 
157.140,00 € (ΚΑΕ 0429)

γ) Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευ−
νας σε νοικοκυριά που υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής 
επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μέχρι είκοσι (20) ιδι−
ώτες – διερμηνείς με αμοιβή οκτώ ευρώ και εξήντα 
λεπτά (8,60 €) ανά ορθά και πλήρως συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο:

 180 ερωτηματολόγια x 8,60 €/ερωτηματολόγιο = 
1.548,00 € (ΚΑΕ 0429)

Ο ορισμός των παραπάνω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
F

   Αριθμ. 716−007 (5)
Οριστικοποίηση του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτα−
των Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία 
DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε για την υπηρεσία 
μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/
9−5−2013), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου ορίζε−
ται η 1η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διάθεσης του 
ψηφιακού μερίσματος (790 – 862 ΜΗz).

2. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(ΦΕΚ 222/Α/12−11−2012) και ιδίως το παράρτημα Ι.

3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012), ιδίως τα άρθρα 1, 3, 12, 17, 18, 20 
παρ. 2, 8 και 9, 21 παρ. 1, 13, 15, 16 και 17, 23, 38, 75, 77 
και 80 αυτού. 

4. Το Ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Αντα−
γωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α/20−4−2011).

5. Το Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση 
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 161/Α/2077), και ιδίως το άρθρο 13 αυτού όπως 
εκάστοτε ισχύει.

6. Την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων με αρ. 45858/1790/12−9−2013 «Περιορισμός 
του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και καθορισμός 
του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4070/2012», (ΦΕΚ 2359/B/
20−9−2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Υπουρ−
γική Απόφαση με αρ. 68148/2461/20−12−2013 «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 45858/1799/Φ150 απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιω−
μάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και 
καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 3 του Ν. 4070/2012»», 
(ΦΕΚ 3275/Β/23−12−2013).

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 
41167/1375/22−8−2013 «Καθορισμός ημερομηνιών διακο−
πής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλο−
γική τεχνολογία», (ΦΕΚ 2064/Β/23−8−2013), όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα με την κοινή υπουργική απόφασημε 
αρ. 46157/1815/16−9−2013 «Τροποποίηση απόφασης κα−
θορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτι−
κού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία», (ΦΕΚ 
2421/Β/27−9−2013).

8. Την κοινή υπουργική απόφασητων Υπουργών Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Επικρατείας με αρ. 27294/796/Φ150/
5−6−2013 «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτι−
κής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο», (ΦΕΚ 1500/Β/
20−6−2013).

9. Την κοινή υπουργική απόφασημε αρ. 21161/12−8−2008 
«Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη Μετάβαση στην 
επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ 1680/
Β/20−8−2008), όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20−12−2012 «Κα−
νονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14−2−2013), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

11. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20−12−2012 «Κα−
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για 
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
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Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 110/Β/24−1−2013), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

12. Την απόφαση της EETT ΑΠ 375/10/16−2−2006 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 
314/B/16−3−2006).

13. Την απόφαση της EETT ΑΠ 688/03/16−4−2013, «Κεί−
μενο Δημόσιας Διαβούλευσης Αναφορικά με τον Περι−
ορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιο−
συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη 
Διαδικασία Χορήγησής τους».

14. Την Απόφαση της EETT ΑΠ 701/01/23−12−2013, 
«Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης της Δημοπρασίας για 
τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 
Επίγειας ψηφιακής Ευρυεκπομπής».

15. Την απόφαση της EETT ΑΠ 706/4/6−2−2014, «Ανα−
κήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορή−
γηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής», με την οποία ανακηρύχθη−
κε Υπερθεματιστής για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία 
(13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερει−
ακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και διακριτικό 
τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

16. Την από 7−2−2014 συνομογηθείσα μεταξύ της ΕΕΤΤ 
και της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙ−
ΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» σύμβαση παραχώρησης.

17. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13−02−2014 «Χο−
ρήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό 
τίτλο «DIGEA−ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπο−
μπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευ−
ση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την 
παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών».

18. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 711/14/20−03−2014 «Δι−
εξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ 
αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησι−
μοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων 
Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής 
περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας».

19. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/002/30−04−2014 
«Τροποποίηση του Παραρτήματος της από 7−2−2014 
συνομολογηθείσας μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας 
με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
Α.Ε» σύμβαση παραχώρησης».

20. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/003/30−04−2014 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13−02−2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με 
την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕ−
ΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA−ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, 
Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφι−
ακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο 
κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3969/30−1−14 αίτηση της 
εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6143/13−2−14 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9930/7−3−14 επιστολή της 
εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5172/Φ.960/10−3−14 επιστο−
λή της ΕΕΤΤ προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο 
«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 11375/17−3−14 επιστολή της 
εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

26. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14126/3−4−14 επιστολή της 
εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» που περιέχει τις απαντήσεις της επί 
της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το 
τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για 
την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

27. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15132/9−4−2014 επιστολή 
της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» με την οποία υπέβαλε αναθεωρημένες 
εκτιμήσεις κόστους αναφορικά με τα στοιχεία που είχε 
υποβάλλει με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3969/30−1−14 αί−
τηση της.

28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 29101/Φ.600/10−4−2014 
Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, και ύστερα από προφορική εισήγηση των 
Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Παπαουλάκη).

Επειδή:
1. Το τεχνικοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται 

για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) 
για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομέ−
νου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας τροφοδοτήθη−
κε με στοιχεία κόστους που υπέβαλε η εταιρεία με το 
διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» στο 
πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3969/30−1−2014 αίτησης 
της και αποτέλεσε αντικείμενο Εθνικής Δημόσιας Δια−
βούλευσης κατά το χρονικό διάστημα 20/3/2014−3/4/2014. 
Στο κείμενο της δημόσιας Διαβούλευσης η ΕΕΤΤ πα−
ρουσίασε το Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και 
Λειτουργίας Δικτύου Εθνικής Εμβέλειας και το Συνο−
λικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύ−
ου Περιφερειακής Εμβέλειας. Επιπλέον, υποθέτοντας 
συγκεκριμένο αριθμό προγραμμάτων και συγκεκριμέ−
νη μέση αιτούμενη ανά πρόγραμμα χωρητικότητα η 
ΕΕΤΤ παρουσίασε το ετήσιο AOT (ΕΘΝΙΚΟ) ανά Mbps 
ανά Πρόγραμμα και το ετήσιο ΑΟΤ (ΠΕΡΙΦ.) ανά Mbps 
ανά Πρόγραμμα ανά Πληθ.Παράγοντα. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ ενημέ−
ρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι το τεχνικοοικονομικό 
μοντέλο, σε excel μορφή, που θα χρησιμοποιηθεί για 
τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ), 
στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό του συνολικού 
κόστους (ανά κατηγορία δαπάνης) που εισάγεται στο 
μοντέλο καθώς και το ύψος των ΑΟΤ (εθνικής και ανά 
περιφερειακή ζώνη) δύναται να αποσταλεί από την ΕΕΤΤ 
σε όσους αποδεικνύουν έννομο συμφέρον για τη λήψη 
αυτού προκειμένου να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ, μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της Δημόσια Διαβούλευσης, τυ−
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χόν σχόλια τους αναφορικά με πιθανές αστοχίες στην 
ορθή λειτουργία του.

II. Στο πλαίσιο της ως άνω Εθνικής Δημόσιας Δια−
βούλευσης, η ΕΕΤΤ έλαβε απαντήσεις μόνο από την 
εταιρεία με την επωνυμία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
Α.Ε». Επιπλέον, κανένας πάροχος δεν αιτήθηκε τη λήψη 
του τεχνικοοικονομικού μοντέλου σε excel μορφή. 

III. Στις 9/4/2014, η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο 
«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» υπέβαλε αναθεω−
ρημένες εκτιμήσεις κόστους αναφορικά με τα στοιχεία 
που είχε υποβάλλει με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3969/30−
1−14 αίτησή της. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις αφορούν 
σε μειώσεις σε ποσά δαπανών που αφορούν μόνο το 
πρώτο έτος.

IV. Εισάγοντας τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις κόστους 
που υπέβαλε η «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» στο 
τεχνικοοικονομικό μοντέλο προκύπτουν τα ακόλουθα 
για Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργί−
ας Δικτύου Εθνικής Εμβέλειας και το Συνολικό Ετήσιο 
Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου Περιφερει−
ακής Εμβέλειας:

ΚΑΛΔ= € 14.321.530 και 
ΚΑΛΠΔ= € 5.055.803
V. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ, 

το ΑΟΤ(ΕΘΝΙΚΟ) και ΑΟΤ(ΠΕΡΙΦ.) δύνανται να υπολογι−
στούν μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των προ−
γραμμάτων και της μέσης αιτούμενης χωρητικότητας 
ανά πρόγραμμα, αποφασίζει:

1. Την οριστικοποίηση του τεχνικοοικονομικού μοντέ−
λου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 

Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εται−
ρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» για την υπηρε−
σία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας όπως αυτό διαμορφώθηκε με 
τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3969/30−1−2014 
αίτησή της και την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15132/9−4−2014 
επιστολή της (της οποίας οι τροποποιήσεις ενσωμα−
τώθηκαν πλήρως) και παρουσιάζεται στο συνημμένο 
excel αρχείο.

2. Τη χρήση ΚΑΛΔ= € 14.321.530 και ΚΑΛΠΔ= € 5.055.803 
για τον προσδιορισμό των ΑΟΤ από την εταιρεία «DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» λαμβάνοντας υπόψη τον 
αριθμό των προγραμμάτων και τη μέση χωρητικότητα 
ανά πρόγραμμα.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης και του 
συνημμένου Excel αρχείου στην εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙ−
ΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» προκειμένου να προσδιορίσει τα 
ΑΟΤ λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των προγραμμά−
των και τη μέση χωρητικότητα ανά πρόγραμμα.

4. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς το συνημμένο excel 
αρχείο το οποίο περιλαμβάνει εμπιστευτικά στοιχεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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