
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

2 Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λει-
τουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνι-
κής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέ-
λειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και 
διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερεια-
κής εμβέλειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Ζ1/108690 (1)
    Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑ-

ΚΥΝΘΟΥ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του 

Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 
Α΄) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

14. Τη με αρ. Υ27/ 8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».

15. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμέ-
νων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθ-
μιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

16. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

17. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Τη με αριθμό 11/08-02-2016 απόφαση της Λιμενικής 
Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», 
η οποία διαβιβάσθηκε με το με αρ. πρωτ. Φ.2.2.3/152/
23-02-2016 έγγραφο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. προς το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

19. Τη με αριθμό 101.43/08-02-2016 απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑ-
ΚΥΝΘΟΥ», για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύψους 4.468,56 ευρώ 
για το οικονομικό έτος 2016 και 8.937,12 ευρώ περίπου 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

21. Τη με αρ. πρωτ. Φ.2.2.3/152/23-02-2016 βεβαίωση 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», για τη 
δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τέσσερεις (04) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για 
το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 01-07-2016.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Από 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 
ύψους 4.468,56 ευρώ για το έτος 2016, η οποία θα καλυ-
φθεί από τον Κ.Α.Ε. 0289 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ως εξής:

4.468,56 ευρώ (04 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 06 μήνες) 
για το έτος 2016, και

8.937,12 ευρώ (04 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες), 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δε-
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και για καθένα 
από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετή-
σια δαπάνη ύψους 8.937,12 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

      Αριθμ. 766-019 (2)
Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λει-

τουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνι-

κής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέ-

λειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και 

διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερει-

ακής εμβέλειας.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  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 
ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διάθεσης 
του ψηφιακού μερίσματος (790 - 862 MHz).

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, Μεταφο-
ρών και Δικτύων με αρ. 45858/1790/12-9-2013 «Περιο-
ρισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρή-
σης 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/Β/
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 με αρ. 41167/1375/22-
8-2013 «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών 
τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία», 
(ΦΕΚ 2064/Β/23-8-2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα 
με την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 46157/1815/
16-9-2013 «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημε-
ρομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμμα-
τος με αναλογική τεχνολογία», (ΦΕΚ 2421/Β/27-9-2013).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση των 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 απόφαση με αρ. 21161/
12-8-2008 «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη Με-
τάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπο-
μπή» (ΦΕΚ 1680/Β/20-8-2008), όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 
«Κανονισμός 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 
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Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών», (ΦΕΚ 110/Β/24-1-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.

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

13. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 688/03/16-4-2013, 
«Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Αναφορικά με τον 
Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ρα-
διοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και 
τη Διαδικασία Χορήγησής τους».

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

15. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 706/4/6-2-2014, «Ανα-
κήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορή-
γηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής», με την οποία ανακηρύχθηκε 
Υπερθεματιστής για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδι-
οσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) 
Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής 
Κάλυψης η εταιρία 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 εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑ-
ΚΟΣ 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 Εκμετάλλευση 
Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την πα-
ροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών».

18. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 711/14/20-03-2014 
«Διεξαγωγή 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 716/2/30-04-2014 
«Τροποποίηση του Παραρτήματος της από 7-2-2014 
συνομολογηθείσας μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρίας με 
το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» 
σύμβαση παραχώρησης».

20. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/3/30-04-2014 «Τρο-
ποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 707/2/13-02-2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την 
Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟ-
ΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑ-
ΡΟΧΟΣ 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» (ΦΕΚ 
1693/Β/2014).

21. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/7/30-04-2014 «Ορι-
στικοποίηση του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων 
Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. για την υπηρεσία μεταφοράς 
και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής 
εμβέλειας» (ΦΕΚ 1587/Β/2014).

22. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 759/13/14-05-2015 
«Προκήρυξη διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία 
για το έργο “Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της 
εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”».

23. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 765/76/23-06-2015 
«Αποδοχή του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρω-
σης της εταιρείας “MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογι-
στές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.”, και κήρυξη αυτής 
ως οριστικού Αναδόχου του έργου της ΕΕΤΤ «Έλεγχος 
του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας "DIGEA-
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε."».

24. Την υπ' αριθ. 27/2015 Σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και 
της εταιρείας «MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» για το έργο «Έλεγχος 
του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας “DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”».

25. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 27257/21-9-2015 επιστολή 
της ΕΕΤΤ προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με θέμα «Έλεγχος του τε-
χνοοικονομικού μοντέλου προσδιορισμού Ανώτατων 
Ορίων Τιμών (ΑΟΤ)».

26. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5979/Φ.960/29-9-2015 
επιστολή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».

27. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6084/Φ.960/15-12-2015 επι-
στολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο 
«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με θέμα «Έλεγχος 
του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας “DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”».

28. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6100/Φ.960/12-1-2016 επι-
στολή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗ-
ΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με θέμα «Διευκρινίσεις επί του 
ελέγχου του Τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας 
“DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”».

29. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6111/Φ.960/27-1-2015 πα-
ραδοτέο της εταιρείας «MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», για το έργο 
«Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας 
“DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”».

30. Το από 10 Φεβρουαρίου 2016 πρακτικό της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Παραδοτέου 
του Έργου «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της 
εταιρείας “DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”».

31. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30548/9-6-2016 Εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ,
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Επειδή:
Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Παραρτήματος της υπ' 

αριθ. 716/3/30-4-2014 απόφασης της ΕΕΤΤ επιβάλλονται 
στον κάτοχο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή-
των (εταιρεία DIGEA) υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών και 
μεταξύ άλλων ορίζονται τα ακόλουθα:

«το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 
δύναται να αναθεωρείται και ενημερώνεται ανά διετία, 
με εξαίρεση την πρώτη φορά αναθεώρησης/ενημέρω-
σης που μπορεί να γίνει νωρίτερα από τη διετία μετά την 
οριστικοποίησή του, εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές που 
επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας».

II. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/007/30-4-2014 
οριστικοποιήθηκε «το τεχνοοικονομικό μοντέλο για τον 
προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα 
χρεώνει η εταιρεία DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. για 
την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας». Ειδικότερα, η 
ΕΕΤΤ προέβη σε έκδοση απόφασης για τη χρήση ΚΑΛΔ= 
€ 14.321.530 και ΚΑΛΠΔ= € 5.055.803 για τον προσδι-
ορισμό των ΑΟΤ από την εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». Ο υπολογισμός των ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ 
βασίστηκε στη μεθοδολογία του τεχνοοικονομικού μο-
ντέλου του Παραρτήματος Ε4 των εκχωρηθέντων Δι-
καιωμάτων.

III. Λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν άρθρο 9 
του Παραρτήματος των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων 
(ανωτέρω παρ. Ι), η ΕΕΤΤ, τον Μάϊο του 2015, έκρινε ότι, 
μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, το τε-
χνοοικονομικό μοντέλο καθορισμού ανώτατων ορίων 
τιμών θα πρέπει να ελεγχθεί και να ενημερωθεί/αναθεω-
ρηθεί στο βαθμό που αυτό απαιτείται και αποφάσισε ότι 
θα πρέπει να επιλέξει, μέσω διαδικασίας διαγωνισμού, 
Ανάδοχο, ο οποίος θα την συνδράμει, ως ανεξάρτητος 
φορέας, στο έργο της ενημέρωσης/αναθεώρησης του 
ως άνω τεχνοοικονομικού μοντέλου με την παροχή ελε-
γκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

IV. Τον Ιούνιο του 2015, η ΕΕΤΤ ανακήρυξε την εταιρεία 
«MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρημα-
τικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» ως οριστικό Ανάδοχο του έργου 
της ΕΕΤΤ «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της 
εταιρείας "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε."».

V. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση που 
υπεγράφη μεταξύ ΕΕΤΤ και «MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», ο 
Ανάδοχος υπέβαλε στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου την τελική έκδοση του Παραδο-
τέου με θέμα «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου 
της εταιρείας "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε."», το 
οποίο έλαβε τον αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου 
ΕΕΤΤ: 6111/Φ.960/27-01-2016. Η Επιτροπή Παρακολού-
θησης και Παραλαβής του Έργου βεβαίωσε, με το από 
10-2-2016 πρακτικό της, την καλή εκτέλεση του συνόλου 
του Έργου και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρε-
ώσεων του Αναδόχου.

VI. Σύμφωνα με το Παραδοτέο της εταιρείας «MAZARS 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμ-
βουλοι Α.Ε.», μετά την διενέργεια του ελέγχου τα ΚΑΛΔ 
και ΚΑΛΠΔ επανυπολογίστηκαν ως εξής:

ΚΑΛΔ=€ 12.418.840
ΚΑΛΠΔ= € 4.324.630
VII. Επιπροσθέτως, στο Παραδοτέο της εταιρείας 

«MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρημα-
τικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», περιλαμβάνονται 2 βελτιωτικές 
προτάσεις:

(α) Η πρώτη πρόταση αφορά την επανεξέταση των 
δεδομένων εισόδου που χρησιμοποιεί το μοντέλο υπο-
λογισμού μετά τη λήξη του έτους 2016. 

(β) Η δεύτερη πρόταση αφορά τη σύσταση προς την 
DIGEA για διόρθωση του μητρώου παγίων της με σκοπό 
την απόλυτη αντιστοίχιση του κεφαλαιουχικού εξοπλι-
σμού:

(i) με τις κατηγορίες του μοντέλου υπολογισμού και
(ii) με την πραγματική γεωγραφική κατανομή του
Σχετικά με τη βελτιωτική πρόταση που αφορά το μη-

τρώο παγίων, η εταιρεία «MAZARS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» αναφέρει ότι 
η μη επακριβής αποτύπωση των στοιχείων του μητρώ-
ου παγίων, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, δεν επηρεάζει ουσιωδώς τον υπολογισμό του 
μοντέλου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ανάδοχο, δεδομέ-
νου του όγκου εργασίας του συγκεκριμένου έργου και 
της ανάγκης συνεργασίας των τμημάτων της εταιρεί-
ας παρόχου, ένα διάστημα 6 μηνών από τη στιγμή της 
σχετικής σύστασης της ΕΕΤΤ θεωρείται εύλογο για την 
υλοποίηση της ως άνω βελτιωτικής πρότασης.

Αποφασίζει:
1. Τη χρήση ΚΑΛΔ= €12.418.840 και ΚΑΛΠΔ= €4.324.630 

για τον προσδιορισμό των ΑΟΤ από την εταιρεία «DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» λαμβάνοντας υπόψη τον αριθ-
μό των τηλεοπτικών περιεχομένων και τη χωρητικότητα 
ανά τηλεοπτικό περιεχόμενο.

2. Η παρούσα απόφαση και το Excel αρχείο που πε-
ριλαμβάνεται στο παραδοτέο του Αναδόχου να κοινο-
ποιηθούν στην εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
Α.Ε.» προκειμένου να προσδιορίσει τα ΑΟΤ λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των προγραμμάτων και τη χωρητικό-
τητα ανά τηλεοπτικό περιεχόμενο.

3. Χορηγεί προθεσμία έξι μηνών, από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης, στην εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙ-
ΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» προκειμένου να υλοποιήσει τη 
βελτιωτική πρόταση που σχετίζεται με το μητρώο παγίων 
της, προς διευκόλυνση μελλοντικών ελέγχων.

4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2016 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022091807160004*
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