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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας
του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ».

2

Επιβολή εισαγωγικού δασμού, Φ.Π.Α. και ποινής
ανακριβούς δήλωσης.

3

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον
HUSSAIN (επιθ.) SAQIB (ον.) του REHMAT και της RIAZ

4

Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 144790/Ν1
(1)
Έγκριση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας
του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2/1931, τ.Α΄)
«Περί των ξένων σχολείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/2013, τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/2017, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/1977, τ.Α΄)
«Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και
Σχολικών Οικοτροφείων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2731/1999
(ΦΕΚ 138/1999, τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 3854

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/2012 τ.Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/2013,
τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/2013,
τ.Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013» και
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013, τ.Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 2682013, τ.Α΄) «Κύρωση της πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014, τ.Α΄) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων...
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/2014, τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
6. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/2019, τ.Α΄) με το οποίο διορίστηκε η Σοφία Ζαχαράκη στη θέση της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Την αρ. 10135/18.11.2012 (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18.10.2012)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/
3-04-2013) κοινή υπουργική απόφαση.
8. Τη με αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (ΦΕΚ 3009 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΑΙΘ περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΠΑΙΘ.
9. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/
12.12.2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Το με αρ. πρ. 972/19-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (αρ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ/ΚΠ 10397/22-01-2018)
με το οποίο διαβιβάζεται η αίτηση τροποποίησης του
ξένου σχολείου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
το οποίο προωθήθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ με το με αρ. πρωτ.
52424/30-3-2018 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
του ΥΠΠΕΘ.
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11. Τη με αρ. πρωτ. 148899/Ν1/11-9-2018 (ΦΕΚ 4458/
9-10-2018, τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκριση τροποποίησης του Ξένου Σχολείου “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ”», με
την οποία εγκρίνεται το αίτημα ως προς τους χώρους του
Γυμνασίου του εν λόγω σχολείου.
12. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑ/3558/11-02-2019 απόφαση
της 350ης/08-02-2019 (αρ. πρωτ. ΚΥ ΥΠΠΕΟ 22056/
13.02.2019) Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ ως προς
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων ως προς
τους χώρους του Λυκείου του εν θέματι σχολείου, σε
συνδυασμό με την αρ. 129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/
τ.Β΄/1-10-2013) «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Λύκεια».
13. Τα με αρ. πρωτ. 101187/Ν1/24.06.2019 και 110651/
Ν1/08.07.2019 έγγραφα του ξένου σχολείου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ», με τα οποία κατέθεσε το Ξένο
σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία.
14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στο Λύκειο
του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ» άδεια λειτουργίας για σαράντα τέσσερις (44)
αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων μία (1) δυναμικότητας έντεκα (11) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας δεκαπέντε
(15) μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας δεκαέξι (16) μαθητών, τέσσερις (4) δυναμικότητας δεκαεπτά (17) μαθητών,
μία (1) δυναμικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών, δύο (2)
δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών, τέσσερις (4) δυναμικότητας
είκοσι δύο (22) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι
πέντε (25) μαθητών, τρεις (3) δυναμικότητας τριάντα δύο
(32) μαθητών, είκοσι μία (21) δυναμικότητας τριάντα τριών (33) μαθητών και μίας (1) δυναμικότητας τριάντα τεσσάρων (34) μαθητών καθώς και για δέκα (10) εργαστήρια
(τα τέσσερα (4) κοινά με το Γυμνάσιο).
Οι ανωτέρω αίθουσες του Λυκείου θα λειτουργήσουν
στην οδό Γραβιάς 6 στην Αγία Παρασκευή, με νόμιμο
εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ David George Horner του William
και της Dorothy.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
I

(2)
Επιβολή εισαγωγικού δασμού, Φ.Π.Α. και ποινής
ανακριβούς δήλωσης.
Με την 19GRYX200100002925 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών -
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Εξαγωγών Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 08-10-2019
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, 31 του
ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 101, 104 και 105 του καν. 952/13, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5
του ν. 2960/2001, βεβαιώνεται συμπληρωματικά επί της
αρίθμ. 16GRIM200100509549/18-10-2016 διασάφησης
εισαγωγής, που κατατέθηκε στην υπηρεσία από την
εταιρεία «ALFA ΕΜΠΟΡΙΚΗ MON. IKE» ΑΦΜ 800732237,
με έδρα στον Άλιμο Αττικής, Ν. Μαλτέζου 39, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον PENCHEV ANDREY του PEN,
ΑΦΜ 169300040, ο οποίος τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου
διαμονής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με την αρίθμ.
πρωτ. 1507/17/212339/23-10-2017 βεβαίωση αγνώστου
διαμονής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
ποσό Εισαγωγικού Δασμού ύψους χιλίων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων (1.657,74 €),
Φ.Π.Α. ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (4.965,73 €)
και ποινή ανακριβούς δήλωσης άρθρου 42 ν. 2960/2001
ύψους εννιακόσιων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα
δύο λεπτών (993,52 €), κατ' εφαρμογή των άρθρων 70
έως 74 του Καν. 952/13 ΕνΤΚ περί της δασμολογητέας
αξίας εμπορευμάτων καθώς και των άρθρων 140 και 141
του καν. 2447/2015 περί μη αποδοχής της δηλωθείσας
συναλλακτικής αξίας. Κατά της πράξης μας αυτής μπορεί
να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΔΠΟ), εντός 30 ημερών από την
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

(3)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον HUSSAIN (επιθ.) SAQIB (ον.) του REHMAT
και της RIAZ
Δυνάμει της 15/07.10.2019 (MRN: 19GRYK13020000058-9)
καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 142 παρ.1 και του άρθρου 137 Α παράγραφος
1 περίπτωση α σε βάρος του HUSSAIN (επιθ.) SAQIB
(ον.) του REHMAT και της RIAZ γεν. στις 10/04/1981
στο Πακιστάν, κάτοχος του αριθ. 457836 (αρ. υπόθεσης
95136) Δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία εκδοθέν
την 05/09/2018 από το Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου
Αττικής, με ΑΦΜ: 171604219, κάτοικος Αθηνών και ήδη
αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού οκτώ χιλιάδων
ευρώ (8.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας BMW 525TDS,
με αριθμό κυκλοφορίας CO5350BT Βουλγαρικών Αρχών,
με αριθμό πλαισίου WBADF81000BT05559 και κυβισμό
2.497 κ.ε. από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Ο καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά
της παρούσας στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο
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σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας (ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρθρο 137
παρ. Γ, περ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των
δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή
των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπόμενων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την
οποία η καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων
κατέστη οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του
επιβληθέντος προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως
στην κυριότητα του δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα
πρόστιμα, αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων
μέσων και δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του
ελληνικού δημοσίου.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 157/2019
(4)
Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
θεμελιωδών Ελευθεριών.
4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ
(ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε
μετά την τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία
2007/65/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄ 190).
6. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών
εκπομπών» (Α΄ 75).
7. Τον κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών
Προγραμμάτων» (Β΄ 421).
8. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α΄ 262).
9. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220).
10. Την προκήρυξη ΕΣΡ 1/2019 «Δημοπρασία για τη
χορήγηση δύο (2) αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος
γενικού περιεχομένου» (Β΄ 22).
11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 1065/28.2.2019 (εντύπως) και 1059/28.2.2019 (ηλεκτρονικώς) αιτήσεις της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά
τους όρους της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019.
12. Τις με αριθμό 115/2019 και 117/2019 αποφάσεις
του ΕΣΡ, με τις οποίες η εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακηρύχθηκε αρχικά προσωρινή προεπιλεγείσα
και στη συνέχεια οριστική προεπιλεγείσα για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019.
13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 670/Γ΄/2.9.2019 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
14. Την με αριθμό 135/2019 απόφαση του ΕΣΡ, με
την οποία η εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακηρύχθηκε οριστικός δικαιούχος για τη χορήγηση άδειας
παρόχου περιεχομένου κατά τους όρους της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019 με τίμημα 35.000.000 ευρώ.
15. Το με αριθμό 20642/23-09-2019 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α΄ της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, από το οποίο
προκύπτει ότι η εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατέβαλε εμπροθέσμως το αντιστοιχούν στην πρώτη δόση
του τιμήματος της άδειάς της ποσό των 3.500.000 ευρώ.
16. Τον υπ' αριθμόν 7.2.5. όρο της προκήρυξης ΕΣΡ
1/2019, σχετικά με τον αριθμό προγράμματος (LCN) της
χορηγούμενης άδειας και την συναφή δήλωση της εταιρείας (Α.Π. 4600/8.10.2019) με την οποία επέλεξε αριθμό
προγράμματος (Logical Channel Number - LCN) 10 για
μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 16 για μετάδοση σε
τυπική ευκρίνεια.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει
ετήσιο όφελος 3.450.000 ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφαιρουμένων των 50.000 ευρώ που
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περιέρχονται ετησίως στο ΕΣΡ κατά το άρθρο 13 παρ.
3 του ν. 4339/2015.
Αποφασίζουμε τη χορήγηση στην εταιρεία «ΑΛΤΕΡ
ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου, με τους ακόλουθους νόμιμους όρους:
Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη από
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως
εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να
μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική
περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική
ευκρίνεια έως την 31.12.2021.
Αποδίδεται στον αδειούχο ο αριθμός προγράμματος
(Logical Channel Number -LCN) 10 για μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια και 16 για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια,

Τεύχος B’ 3854/17.10.2019

μεταβατικώς έως την 31.12.2021. Μετά την παρέλευση
της ως άνω ημερομηνίας, ισχύει αποκλειστικά ο αριθμός
προγράμματος που έχει απονεμηθεί για μετάδοση σε
υψηλή ευκρίνεια.
Εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται να
διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή
υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 4339/2015.
Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο ΕΣΡ κατάσταση
του απασχολούμενου προσωπικού του, από την οποία να
αποδεικνύεται η τήρηση του άρθρου 9 παρ. 2 περίπτωση
α΄ του ν. 4339/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
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