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          Μαρούσι,   15 - 6 - 2016 

          Αριθ. : 766-019 

        
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

  

Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου 

ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής 

εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής 

περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.   

    

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (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 1
η
 Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία 

διάθεσης του ψηφιακού μερίσματος (790 – 862 ΜΗz). 

2. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 

ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και ιδίως το 

παράρτημα Ι.  

3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

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 Ανταγωνισμού», (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 

http://www.forin.gr/articles/article/6610/nomos-4046-2012-egkrish-twn-sxediwn-sumbasewn-xrhmatodotikhs-dieukolunshs-metaksu-tou-eurwpa%cf%8akou-tameiou-xrhmatopistwtikhs-statherothtas-e-t-x-s-ths-ellhnikhs-dhmokratias-kai-ths-trapezas-th
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τροποποιηθείσα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. 68148/2461/20-12-

2013 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 45858/1799/Φ150 απόφασης 

του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «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 3275/Β/23-12-2013). 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 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 ΚΥΑ με αρ. 46157/1815/16-9-2013 

«Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής 

εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία», 

(ΦΕΚ 2421/Β/27-9-2013). 

8. Την ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας με αρ. 27294/796/Φ150/5-6-

2013 «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με 

αναλογικό τρόπο», (ΦΕΚ 1500/Β/20-6-2013). 

9. Την ΚΥΑ με 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 «Κανονισμός Γενικών 

Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 

11. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κανονισμός Χρήσης 

και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς 

Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 110/Β/24-1-2013), όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

12. Την Απόφαση της EETT ΑΠ 375/10/16-2-2006 «Κανονισμός 

Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/B/16-3-2006). 

13. Την Απόφαση της EETT ΑΠ 688/03/16-4-2013, «Κείμενο Δημόσιας 

Διαβούλευσης Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των 

Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 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, «Ανακήρυξη 

Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής»,  με την 

οποία ανακηρύχθηκε Υπερθεματιστής για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρία με την 
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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 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» σύμβαση 

παραχώρησης. 

17. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13-02-2014 «Χορήγηση 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 ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και 

Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την 

παροχή 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 χρησιμοποιείται 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 «Τροποποίηση 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 ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA-

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την 

Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας 

ψηφιακής 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 «Οριστικοποίηση 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 
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τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»». 

23.  Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 765/76/23-06-2015 «Αποδοχή του 

Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της εταιρείας «MAZARS 

A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 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 A.E. 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 27257/21-9-15 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την 

εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» 

με θέμα «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου προσδιορισμού 

Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ)». 

26. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5979/Φ.960/29-9-15 επιστολή της εταιρείας με 

το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε». 

27. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6084/Φ.960/15-12-15 επιστολή 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.960/12-1-16 επιστολή της εταιρείας με 

το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» με θέμα 

«Διευκρινήσεις επί του ελέγχου του Τεχνοοικονομικού μοντέλου της 

εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»». 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6111/Φ.960/27-1-15 παραδοτέο της εταιρείας 

«MAZARS A.E. 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 Επιτροπής 

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 προϋπολογισμό, ούτε στον 

προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ, 
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Επειδή: 

 

I. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 716/3/30-4-

2014 Απόφασης της ΕΕΤΤ επιβάλλονται στον κάτοχο των δικαιωμάτων 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (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/ενημέρωσης που μπορεί να γίνει νωρίτερα από τη διετία 

μετά την οριστικοποίηση 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 προσδιορισμό των ΑΟΤ από την εταιρεία «DIGEA 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε». Ο υπολογισμός των ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ 

βασίστηκε στη μεθοδολογία του τεχνοοικονομικού μοντέλου του 

Παραρτήματος Ε4 των εκχωρηθέντων Δικαιωμάτων. 

  

III. Λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν άρθρο 9 του Παραρτήματος των 

εκχωρηθέντων δικαιωμάτων (ανωτέρω παρ. Ι), η ΕΕΤΤ, τον Μάιο του 

2015, έκρινε ότι, μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, το 

τεχνοοικονομικό μοντέλο καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών θα πρέπει 

να ελεγχθεί και να ενημερωθεί/αναθεωρηθεί 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 ελεγκτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

 

IV. Τον Ιούνιο του 2015, η ΕΕΤΤ ανακήρυξε την εταιρεία «MAZARS A.E. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί 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 A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», ο Ανάδοχος υπέβαλε στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου την τελική έκδοση του 
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Παραδοτέου 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 Παρακολούθησης 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 υποχρεώσεων 

του Αναδόχου.  

 

VI. Σύμφωνα με το Παραδοτέο της εταιρείας «MAZARS A.E. Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 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 A.E. Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», περιλαμβάνονται 2 

βελτιωτικές προτάσεις: 

(α) Η πρώτη πρόταση αφορά την επανεξέταση των δεδομένων εισόδου 

που χρησιμοποιεί το μοντέλο υπολογισμού 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 εξοπλισμού: 

      (i) με τις κατηγορίες του μοντέλου υπολογισμού και 

      (ii) με την πραγματική γεωγραφική κατανομή του  

Σχετικά με τη βελτιωτική πρόταση που αφορά το μητρώο παγίων, η 

εταιρεία «MAZARS A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί 

Σύμβουλοι Α.Ε.» αναφέρει ότι η μη επακριβής αποτύπωση των στοιχείων 

του μητρώου παγίων, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 

δεν επηρεάζει ουσιωδώς τον υπολογισμό του μοντέλου. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τον Ανάδοχο, δεδομένου του όγκου εργασίας του 

συγκεκριμένου έργου και της ανάγκης συνεργασίας των τμημάτων της 

εταιρείας 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 
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ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τηλεοπτικών 

περιεχομένων και τη χωρητικότητα ανά τηλεοπτικό περιεχόμενο. 

2. Η παρούσα Απόφαση και το Excel αρχείο που περιλαμβάνεται στο 

παραδοτέο του Αναδόχου να κοινοποιηθούν στην εταιρεία «DIGEA 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» προκειμένου να προσδιορίσει τα ΑΟΤ 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των προγραμμάτων και την 

χωρητικότητα ανά τηλεοπτικό περιεχόμενο. 

3. Χορηγεί προθεσμία έξι μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας 

Απόφασης, στην εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 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 Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

5. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης 
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