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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγε−
ται η εγκατάσταση Τυποποιηµένων Κατασκευών
Κεραιών. .................................................................................................
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Καθορισμός κατηγοριών νομικών προσώπων στα
οποία μπορεί να δίδεται το δικαίωμα ταξινόμη−
σης και κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρή−
σης (ΛΙΧ) αυτοκινήτων............................................................... 2
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Β3−165/
19.11.2010 (ΦΕΚ 1840/Β΄/23.11.2010) απόφασης του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Β. Κεγκέρογλου, για την εξουσιοδότηση για υπο−
γραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον
Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και στους Προϊ−
σταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτε−
λών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργεί−
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. ................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 11926/261
(1)
Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η
εγκατάσταση Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 6 του Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13).
2. Το άρθρο 12, παρ. λβ’ του Ν.3431/2006, όπως τρο−
ποποιήθηκε µε το άρθρο 24, παρ. 2 του Ν.3534/2007,
Κεφάλαιο «Ρυθµίσεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»
(ΦΕΚ Α΄ 401).
3. Το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46).
4. Το Π.∆. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινω−
νιακός τερµατικός εξοπλισµός και αµοιβαία αναγνώριση

της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτών. Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ Α΄ 44).
5. Το Π.∆. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισµός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 49535/7669/13.10.10 (ΦΕΚ Β΄ 1644) Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων Σπυρίδωνα Βούγια.
7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 53571/3839/2000
«Μέτρα προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κε−
ραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ B’ 1105).
8. Την υπουργική απόφαση ΕΥΠΕ/126880 (ΦΕΚ 435/Β/29−
3−2007) «Συµπλήρωση της αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης,
κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστη−
ριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
1 του ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του ν.1650/1986 µε τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ Α΄ 91).»
9. Την υπουργική απόφαση ΕΥΠΕ/126884 (ΦΕΚ Β΄
435) «∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και
Περιεχόµενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκα−
ταστάσεις Κεραιών Σταθµών στην Ξηρά, σύµφωνα µε
το άρθρο 31, παρ. 18 του ν.3431/2006 (ΦΕΚ A΄ 13).»
10. Την υπουργική απόφαση αριθ. ∆3/∆/35694/6190/2000
«Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από
τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών − εµποδίων
γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των
υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/Β/11−
9−2000), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΥΜΕ/
ΥΠΑ/∆3/∆/3271/781/27−1−2009 (ΦΕΚ 191/Β/5−2−2009).
11. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 427/16/22−3−2007 «΄Εγκρι−
ση και Αποστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και στο Υπουργείο Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών Σχεδίου της «Ειδικής ∆ιαδικασίας
Αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση των
Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών» για την έκδοση
ΚΥΑ σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 31
του ν.3431/2006».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής

Η παρούσα απόφαση προβλέπει την ειδική διαδικα−
σία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση
όλων των Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών που
χρησιµοποιούνται για την παροχή ασύρµατων δικτύ−
ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας σύµφωνα µε το ν.3431/2006.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστηµα κεραιών εκποµπής
ή/και λήψης ραδιοσηµάτων µετά των κατασκευών στή−
ριξής τους, συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων
και παρελκοµένων.
2. Τύπος Κατασκευής Κεραίας: Τεχνική προδιαγραφή
που περιγράφει επακριβώς και µε σαφήνεια το σύνολο
των χαρακτηριστικών κατασκευής κεραίας µε σκοπό να
χρησιµοποιηθεί − εφαρµοσθεί κατ’ επανάληψη. Όλες οι
κατασκευές κεραιών που συµµορφώνονται µε την τεχνι−
κή προδιαγραφή υπάγονται στον αντίστοιχο τύπο.
3. Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας (Άδεια Τύπου):
Άδεια που παρέχεται για συγκεκριµένο τύπο κατασκευ−
ής κεραίας και περιλαµβάνει τους όρους τις προϋποθέ−
σεις και τους περιορισµούς που οφείλει να ικανοποιεί
κατά την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευή
κεραίας που υπάγεται στον συγκεκριµένο τύπο. Η Άδεια
Τύπου εκδίδεται κατόπιν ειδικής αίτησης, στην οποία
αποτυπώνεται µε ακρίβεια και σχεδιαστική λεπτοµέρεια
ο Τύπος της Κατασκευής Κεραίας, δηλαδή τα γενικά
και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της υποψήφιας για
τυποποίηση κατασκευής κεραίας.
4. Τυποποιηµένη Κατασκευή Κεραίας (ΤΚΚ): Κατα−
σκευή κεραίας η οποία συµµορφώνεται πλήρως µε
συγκεκριµένη Άδεια Τύπου.
5. ∆ήλωση Εγκατάστασης Τυποποιηµένης Κατασκευής
Κεραίας (∆ήλωση Εγκατάστασης):
∆ήλωση που υποβάλλει ο κάτοχος της Κατασκευής
Κεραίας και βεβαιώνει ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας
είναι Τυποποιηµένη. Η ∆ήλωση υποβάλλεται πριν την
εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ.
6. Ορθή τεχνική πρακτική: Η πρακτική που εφαρµόζεται
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης
για να διασφαλιστεί ότι οι ΤΚΚ ικανοποιούν τις απαιτή−
σεις της παρούσας απόφασης.
7. Κάτοχος ΤΚΚ : Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
είναι ιδιοκτήτης ΤΚΚ ή έχει την ευθύνη λειτουργίας
ΤΚΚ.
8. Τεχνικός υπεύθυνος ΤΚΚ : Ο τεχνικός που έχει τα
κατά νόµο δικαιώµατα και ορίζεται από τον κάτοχο ΤΚΚ
ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και
την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΤΚΚ σύµφωνα µε
την ορθή τεχνική πρακτική.
Άρθρο 3
Γενικές Αρχές
1. Κατασκευές κεραιών που συµµορφώνονται πλήρως
µε τα οριζόµενα στη σχετική Άδεια Τύπου Κατασκευής
Κεραίας (εφεξής Άδεια Τύπου) µπορούν να εγκαθίστα−
νται και να λειτουργούν σύµφωνα µε τους όρους της
άδειας εφόσον ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικα−
σία της παρούσας απόφασης.

2. Για την υπαγωγή κατασκευής κεραίας στο κα−
θεστώς των Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών
(ΤΚΚ) απαιτείται ∆ήλωση Εγκατάστασης του κατόχου
της που βεβαιώνει ότι η εν λόγω κατασκευή κεραίας
συµµορφώνεται πλήρως µε συγκεκριµένη Άδεια Τύπου
που εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω−
νιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
3. Η Άδεια Τύπου εκδίδεται για την υλοποίηση
ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε πε−
ριοχές συχνοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και
υφίστανται δικαιώµατα χρήσης στο όνοµα παρόχων
που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Επι−
πρόσθετα η Άδεια Τύπου µπορεί να προβλέπει και την
χρήση µικροκυµατικών κεραιών που χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για τη διασύνδεση των σταθµών βάσης
του παρόχου και για τις οποίες δεν απαιτείται, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, να προϋπάρχουν ή να έχουν
εκδοθεί σχετικά δικαιώµατα χρήσης.
4. Η Άδεια Τύπου αφορά συγκεκριµένο τύπο κατασκευ−
ής κεραίας και περιλαµβάνει τους γενικούς και ειδικούς
όρους και περιορισµούς που πρέπει να πληροί κάθε
αντίστοιχη εγκατάσταση ΤΚΚ.
5. Για την έκδοση της Άδειας Τύπου απαιτείται η κα−
τάθεση αίτησης που περιλαµβάνει λεπτοµερή τεχνική
περιγραφή του Τύπου Κατασκευής Κεραίας και συνο−
δεύεται από σχετική µελέτη που εκτιµά τις πιθανές
επιπτώσεις στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον από
την εγκατάσταση της υπόψη κατασκευής κεραίας.
6. Για την εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων στο αν−
θρώπινο και φυσικό περιβάλλον θα πρέπει στη σχετική
αίτηση να προσδιορίζεται το ειδικότερο σκοπούµενο
περιβάλλον και υπόβαθρο εγκατάστασης (π.χ αστι−
κός ιστός, αγροτική περιοχή, επί οροφής κτιρίου ή επί
εδάφους) εντός του οποίου θα γίνεται η εγκατάστα−
ση των κατασκευών κεραιών του προς εξέταση τύπου
και να βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του
Π∆.44/2002 όπως ισχύει, και συγκεκριµένα α) η απαίτηση
για την ασφάλεια του χρήστη ή τρίτου, β) η απαίτηση
προστασίας για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, γ)
η απαίτηση για αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος
και αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών.
7. Στη µελέτη της παραγράφου 5 του παρόντος άρ−
θρου πρέπει να εξετάζεται, διασφαλίζεται και βεβαι−
ώνεται ότι η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο
σκοπούµενο περιβάλλον ικανοποιεί αθροιστικά:
α. Την απαίτηση προστασίας του κοινού από την
έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (βασιζόµενη στα
πρότυπα τεχνικών µελετών που εκδίδει η ΕΕΑΕ και
στα σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα),
συνυπολογίζοντας µε ποσοτικά στοιχεία την ένταση
του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου στη σκοπούµενη
περιοχή εγκατάστασης της ΤΚΚ, ορίζοντας σαφώς την
περιοχή εντός της οποίας ενδέχεται να παρατηρηθεί
υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων (µε κατάλληλα
σχεδιαγράµµατα) καθώς και τα αναγκαία µέτρα προ−
φύλαξης του κοινού.
β. Τη στατική επάρκεια της εγκατάστασης, λαµβανοµένης
υπόψη και της αντοχής του υποβάθρου στερέωσης και
τη συµµόρφωση προς τις γενικότερες πολεοδοµικές και
αρχιτεκτονικές ρυθµίσεις, ιδίως τις σχετιζόµενες µε την
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ. Την προστασία του περιβάλλοντος µε την αποτρο−
πή της ρύπανσης και της υποβάθµισής του.
Άρθρο 4
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΤΚΚ
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για ΤΚΚ που ικα−
νοποιούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
α. Η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς της ΤΚΚ
είναι µικρότερη από 1,5 kW eirp. Σε περίπτωση που η ΤΚΚ
φέρει κεραιοσυστήµατα πολύ υψηλής κατευθυντικότη−
τας όπως αυτά που χρησιµοποιούνται για την υλοποίη−
ση επίγειων µικροκυµατικών ζεύξεων τότε η ισχύς εξό−
δου του ποµπού που τροφοδοτεί τα ανωτέρω υψηλής
κατευθυντικότητας κεραιοσυστήµατα δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το 1W ( µε την προϋπόθεση χρήσης το
πολύ 2 µικροκυµατικών) η δε ακτινοβολούµενη ισχύς των
κεραιοσυτηµάτων αυτών δεν συνυπολογίζεται στην ως
άνω συνολική ενεργό ακτινοβολούµενη ισχύ της ΤΚΚ.
β. Το ύψος της κατασκευής κεραίας είναι µέχρι 5,5
µέτρα από τη βάση στήριξης, µη συµπεριλαµβανοµένου
του αλεξικέραυνου.
γ. Επιτρέπεται κατασκευή οικίσκου στέγασης µηχα−
νηµάτων µε µέγιστο εµβαδόν 6 τ.µ. και µέγιστο ύψος
2,4 µέτρων.
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι δύο (2) ΤΚΚ σε
άρτια οικόπεδα ή σε δώµα κτιρίου.
3. Σε περίπτωση που η ΤΚΚ τοποθετείται επί δώµατος,
η µέγιστη πίεση που ασκείται επί της οροφής από την
εγκατάσταση δεν θα υπερβαίνει τα 200 κιλά ανά τε−
τραγωνικό µέτρο.
4. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου
εξοπλισµού επί του ιστού ΤΚΚ εκτός των όσων προβλέ−
πονται στην σχετική άδεια τύπου.
Άρθρο 5
∆ιαδικασία Έκδοσης Άδειας Τύπου
Κατασκευής Κεραίας
1. Η άδεια τύπου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υπο−
βάλλεται στην ΕΕΤΤ.
2. Η αίτηση για την έκδοση άδειας τύπου περιγρά−
φει πλήρως τον τύπο της κατασκευής κεραίας και
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:
α. Την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας και το
σκοπούµενο περιβάλλον εγκατάστασης.
β. Πλήρη τεχνική περιγραφή µε δυνητική αναφορά
σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή σχετικούς κανονισµούς
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
εφόσον υφίστανται.
γ. Μελέτη για την εκτίµηση των επιπτώσεων της
εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας στο φυσικό και
ανθρώπινο περιβάλλον µε την οποία θα διασφαλίζεται
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παρ. 5, 6 και 7,
του Άρθρου 3 της παρούσας.
3. Η αίτηση µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά υπο−
βάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Αντίγραφα
της αίτησης µετά των δικαιολογητικών διαβιβάζει η
ΕΕΤΤ στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στην
ΕΕΑΕ ενώ ένα αντίγραφο τηρείται από την ΕΕΤΤ.
4. Οι ανωτέρω φορείς, κατόπιν εξέτασης της αίτη−
σης κατά λόγο αρµοδιότητας, παρέχουν στην ΕΕΤΤ
τη σύµφωνη ή µη γνώµη τους στην οποία δύνανται να
ενσωµατώνουν πρόσθετους όρους και περιορισµούς.
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5. Η ΕΕΤΤ, µετά τη λήψη της σύµφωνης γνώµης όλων
ανεξαιρέτως των ανωτέρω εµπλεκοµένων φορέων, εκ−
δίδει την άδεια τύπου στην οποία περιλαµβάνονται και
πιθανοί πρόσθετοι όροι και περιορισµοί που θα πρέπει
να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της
κατασκευής κεραίας.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία Εγκατάστασης ΤΚΚ
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΤΚΚ υπό τις προϋποθέ−
σεις του παρόντος άρθρου από τον φορέα στο όνοµα
του οποίου έχει εκδοθεί η σχετική Άδεια Τύπου.
2. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ
απαιτείται η κατάθεση ∆ήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ
στην ΕΕΤΤ, µε κοινοποίηση στην αρµόδια Πολεοδοµική
Υπηρεσία, την αρµόδια Περιφέρεια (ή την κατά περί−
πτωση αρµόδια για περιβαλλοντικά θέµατα κεραιών
υπηρεσία) και την ΕΕΑΕ.
3. Με την ∆ήλωση Εγκατάστασης ΤΚΚ που κατατί−
θεται στην ΕΕΤΤ , µε ευθύνη του κατόχου της κατα−
σκευής, βεβαιώνεται ότι η εν λόγω κατασκευή κεραί−
ας είναι τυποποιηµένη. Η ∆ήλωση Εγκατάστασης ΤΚΚ
περιλαµβάνει:
α) τον αριθµό της απόφασης χορήγησης του δικαιώ−
µατος χρήσης ραδιοσυχνότητας,
β) τον αριθµό της απόφασης της ΕΕΤΤ για την Άδεια
Τύπου µε την οποία συµµορφώνεται η εν λόγω κατα−
σκευή κεραίας,
γ) τα στοιχεία του κατόχου της ΤΚΚ και τον αριθµό
του µητρώου Γενικών Αδειών που κατέχει,
δ) κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη θέση εγκατάστα−
σης ΤΚΚ,
ε) τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο−
πορίας (ΥΠΑ) σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας
εφόσον απαιτείται,
στ) τα πλήρη στοιχεία του Τεχνικού Υπευθύνου ΤΚΚ, ο
οποίος συνυπογράφει τη ∆ήλωση Εγκατάστασης ΤΚΚ.
ζ) τη µελέτη ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών της
κεραίας η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραί−
τητα σχεδιαγράµµατα (σε ακτίνα 50 µ από το σηµείο
τοποθέτησης της ΤΚΚ), όπου πέραν των άλλων απει−
κονίζονται και τα όρια του µη ελεύθερα επισκέψιµου
χώρου. Η µελέτη θα αναφέρεται στις εκποµπές
ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών από το σταθµό και θα
λαµβάνει υπόψη της την επιβάρυνση από τυχόν άλλους
γειτονικούς (ευρισκόµενους σε απόσταση µικρότερη
των 50 µέτρων) σταθµούς η συνολική ενεργός ισοτροπι−
κά ακτινοβολούµενη ισχύς των οποίων είναι µεγαλύτερη
από 164W eirp.
4. Η ΕΕΤΤ παραλαµβάνει τη ∆ήλωση και εφόσον αυτή
είναι πλήρης, δηµιουργεί τη σχετική εγγραφή στο Εθνι−
κό Μητρώο Κεραιών, δίνει µοναδικό αριθµό εγγραφής
και εκδίδει βεβαίωση για την ορθή υποβολή της ∆ήλω−
σης εγκατάστασης της ΤΚΚ, εφόσον δεν έχει ληφθεί
τεκµηριωµένη αρνητική γνώµη από τις συναρµόδιες
υπηρεσίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντός
τριµήνου από την κατάθεση της ∆ήλωσης.
5. Αν η ∆ήλωση δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ δεν χορηγεί
αριθµό εγγραφής και βεβαίωση µέχρι να συµπληρωθεί
πλήρως εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός
από την ειδοποίηση του αιτούντος από την ΕΕΤΤ. Μετά
την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η ΕΕΤΤ
απορρίπτει τη ∆ήλωση.
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6. Για την εγκατάσταση ΤΚΚ σε δασικές περιοχές ή
σε περιοχές ειδικής προστασίας απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη των κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών και
της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε), οι
οποίες λαµβάνονται από τον ενδιαφερόµενο, µετά την
προσκόµιση στις υπηρεσίες αυτές της βεβαίωσης της
ΕΕΤΤ για την ορθή υποβολή της ∆ήλωσης.
7. Μετά την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων
επιτρέπεται η εγκατάσταση της Κατασκευής Κεραίας.
8. Η σύνδεση των ΤΚΚ µε τα δίκτυα των κοινωφελών
οργανισµών επιτρέπεται µε την προσκόµιση της βεβαί−
ωσης ΕΕΤΤ για την ορθή υποβολή της ∆ήλωσης.
Άρθρο 7
Τεχνικός Φάκελος − Σήµανση
1. Για κάθε ΤΚΚ, ο κάτοχός της έχει την ευθύνη να τη−
ρεί σχετικό τεχνικό φάκελο στον οποίο περιλαµβάνονται
όλες οι απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, δικαιολογητικά,
βεβαιώσεις και µελέτες. Με ευθύνη του κατόχου της
κεραίας ο τεχνικός φάκελος προσκοµίζεται, εφόσον
ζητηθεί, για έλεγχο από κάθε αρµόδια υπηρεσία.
2. Επιπλέον, ο κάτοχος είναι υποχρεωµένος να πιστο−
ποιεί ότι η ΤΚΚ πληροί τις προδιαγραφές και τα όρια
που ορίζονται στη σχετική Άδεια Τύπου και να συντάσ−
σει τεχνική έκθεση, η οποία τηρείται στον φάκελο της
κατασκευής.
3. Σε κάθε εγκατάσταση ΤΚΚ θα υπάρχει ευανάγνω−
στη, ανεξίτηλη πινακίδα η οποία ευκρινώς αναφέρει τον
κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας, τον αριθµό της Άδειας
Τύπου Κατασκευής Κεραίας και τον αριθµό βεβαίωσης
της ΕΕΤΤ για τη ∆ήλωση εγκατάστασης ΤΚΚ.
Άρθρο 8
Ανάκληση άδειας ΤΚΚ
1. Η Άδεια Τύπου ανακαλείται έπειτα από ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις ακόλου−
θες περιπτώσεις:
α. Όταν τεκµηριωµένα διαπιστωθεί σφάλµα στην
τεχνική προδιαγραφή του τύπου της κατασκευής το
οποίο οδηγεί σε µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης.
β. Όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα σύµφωνη γνώµη
άλλης υπηρεσίας που αποτελεί απαραίτητο δικαιολο−
γητικό για τη χορήγηση Άδειας Τύπου από την ΕΕΤΤ.
γ. Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος του κατόχου
της Άδειας Τύπου.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Τύπου, ο κά−
τοχος ΤΚΚ υποχρεούται στην άµεση παύση λειτουρ−
γίας και στην αποµάκρυνση εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος όλων των ΤΚΚ που καλύπτονται από την
εν λόγω Άδεια Τύπου.
Άρθρο 9
Παύση ισχύος ∆ήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ
1. Η ισχύς της ∆ήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ παύει και
δεν παράγει οποιοδήποτε έννοµο αποτέλεσµα έπειτα
από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ανακληθεί η Άδεια Τύπου στην οποία εµπίπτει
η συγκεκριµένη ΤΚΚ.
β. Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί το δικαίωµα χρή−
σης ραδιοσυχνότητας που χρησιµοποιείται στην εν

λόγω ΤΚΚ, ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο
έγινε Απονοµή ή Χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης της
συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας (λήξη ∆ικαιώµατος
Χρήσης).
γ. Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρµόδιας υπη−
ρεσίας.
δ. Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος από τον
κάτοχο της ΤΚΚ.
ε. Όταν τεκµηριωµένα διαπιστωθεί από αρµόδιο
φορέα ότι δεν πληρούνται είτε γενικότεροι όροι της
νοµοθεσίας είτε οι όροι και οι περιορισµοί της Άδειας
Τύπου.
στ. Αν διαπιστωθεί από αρµόδιο φορέα ότι µια ΤΚΚ
δεν συµµορφώνεται µε την Άδεια Τύπου, η οποία ανα−
φέρεται στην αντίστοιχη ∆ήλωση που είχε κατατεθεί
στην ΕΕΤΤ.
2. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της ∆ήλωσης Εγκα−
τάστασης ΤΚΚ, ο κάτοχος των συγκεκριµένων ΤΚΚ
υποχρεούται στην άµεση παύση λειτουργίας καθώς
και την αποµάκρυνση αυτών εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος.
Άρθρο 10
Έλεγχοι − Κυρώσεις
1. Η ΕΕΑΕ δια των οργάνων της ή µέσω εξουσιοδο−
τηµένων από αυτήν συνεργείων ελέγχει την τήρηση
των ορίων ασφαλούς έκθεσης από τις ΤΚΚ, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 31, του
ν.3431/2006.
2. Σε περίπτωση παράβασης των γενικών ή ειδικών
διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των οριζο−
µένων πολεοδοµικών µεγεθών για τις ΤΚΚ της παρούσας
απόφασης, επιλαµβάνονται οι αρµόδιες πολεοδοµικές
υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ειδικότερων ραδιοηλε−
κτρικών χαρακτηριστικών των ΤΚΚ, επιλαµβάνεται η
ΕΕΤΤ.
4. Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων της παρού−
σας απόφασης επιβάλλονται εκτός των άλλων κυρώ−
σεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία
και οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 63 του ν.3431/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 11
Κανονισµός ΕΕΤΤ − Ισχύς
1. Με κανονισµό που εκδίδει η ΕΕΤΤ προσδιορίζο−
νται αναλυτικότερα οι επιµέρους διαδικασίες και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια αναφορικά µε την εφαρµογή της παρού−
σας απόφασης.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. οικ.8250/826
(2)
Καθορισμός κατηγοριών νομικών προσώπων στα οποία
μπορεί να δίδεται το δικαίωμα ταξινόμησης και κυ−
κλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (ΛΙΧ) αυ−
τοκινήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.2898/
2001 (Α΄ 71) «περί σύστασης και λειτουργίας Συμβουλίου
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής
συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες δια−
τάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση και η κυκλοφορία Λεωφο−
ρείων Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων και στις περιπτώσεις
που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών
Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ), που συμ−
μετέχουν στο Ελληνικό Επαγγελματικό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου Α΄ Κατηγορίας – Super League.
2. Τα δικαιούμενα πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης υποβάλλουν
στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφέρειας αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόφαση ή πρακτικό του αρμοδίου οργάνου, κατά
το καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, περί
της σκοπιμότητας χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας
του αυτοκινήτου.
β. Βεβαίωση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου, κατά το
καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, με περι−
γραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό
ταξινόμηση οχήματος (κυβισμός, μικτό βάρος κτλ) και
του τρόπου απόκτησης της κυριότητας του οχήματος
(δωρεά, αγορά κτλ).
3. Ύστερα από εξέταση της πληρότητας των προα−
ναφερόμενων δικαιολογητικών, αυτά θα αποστέλλονται
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων (Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφο−
ρών) με έγγραφο του οικείου Περιφερειάρχη στο οποίο
θα διατυπώνεται η γνώμη αυτού περί της σκοπιμότητας
χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
με παράλληλη διαβεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο
υπάγεται στα δικαιούμενα πρόσωπα της παραγράφου
1 της παρούσας απόφασης.
4. Κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση της άδειας
κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων απαιτείται,
εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγκρι−
τική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
5. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες
αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη
διαδικασία της παρούσης απόφασης ανακαλούνται από
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την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφέρειας:
α. Όταν διαλυθεί ο φορέας στο όνομα του οποίου
έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου
οχήματος.
β. Όταν παύσει η ανάγκη χρησιμοποίησης του αυτο−
κίνητου οχήματος.
γ. Όταν διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου
για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε
κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται οριστι−
κά η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και
το ίδιο όχημα δεν μπορεί να επανακυκλοφορήσει στο
όνομα του ίδιου ή διαφορετικού προσώπου εφόσον στη
δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει έγκριση τύπου.
6. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία λεωφορεία ιδιωτικής
χρήσης, στο όνομα των προσώπων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, δύνανται
να κυκλοφορούν για τη μεταφορά αποκλειστικά και
μόνο προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτε−
λούμενο παρ’ αυτών έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. Ζ5−167
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Β3−165/19.11.2010
(ΦΕΚ 1840/Β΄/23.11.2010) απόφασης του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Β. Κεγκέρο−
γλου, για την εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγρά−
φων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμ−
ματέα Καταναλωτή και στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και
Γραφείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 5, 47 παρ. 3, 54 και 90 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
γ) Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως
ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
ε) Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α΄ 51).
στ) Του π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»
(ΦΕΚ Α΄ 156).
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ζ) Του άρθρου 11 του ν.3758/2009 «Εταιρείες ενημέρω−
σης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68).
η) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213).
θ) Του π.δ. 89/2010 « Διορισμός Υπουργών, αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154/7−9−10).
ι) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170/28−9−10).
ια) Του άρθρου 9, παρ. 5 του ν.3892/10 «Ηλεκτρονική
καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και πα−
ραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 189/4−11−10),
με το οποίο συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Κατα−
ναλωτή, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
2. Την αριθ. οικ.20854/54/20−10−10 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Βασίλειο Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα» (ΦΕΚ Β΄
1673/21−10−10).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
4. Την ανάγκη να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδοτι−
κή λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων
που έχουν ανατεθεί σε αυτές, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθ. πρωτ.
Β3−165/19.11.2010 (ΦΕΚ 1840/Β/23.11.2010) απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Β.
Κεγκέρογλου, ως εξής:
Α) Στο άρθρο 1 «Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή»
μετά την παράγραφο 13 προστίθενται παράγραφοι ως
ακολούθως :
14. Αποφάσεις σχετικά με την εγκατάσταση, διαχείρι−
ση και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρη−
σης καταναλωτών σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή.
15. Αποφάσεις ορισμού ή αντικατάστασης εκκαθα−
ριστή.
16. Αποφάσεις έγκρισης κίνησης − κυκλοφορίας οχημά−
των και λοιπών εξόδων αυτών της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή.
17. Έγγραφα που περιέχουν τις απόψεις της υπηρεσί−
ας, σχετικά με τις αιτήσεις ακυρώσεως των υπαλλήλων
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στα Δικαστήρια,
κατά πράξεων της Διοίκησης.
18. Ερωτήματα στα αρμόδια Υπουργεία ή φορείς για
θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους στην Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή.

19. Γενικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες με τις οποίες παρέ−
χονται ερμηνευτικές πληροφορίες και οδηγίες στα πλαί−
σια της ακολουθούμενης πρακτικής και νομολογίας.
20. Αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης τηλεφωνικών
συνδέσεων, χρήσης αυτόματης υπεραστικής γραμμής,
χρήσης κινητών, όρια μονάδων κ.λπ.
21. Τις πειθαρχικές αποφάσεις και πράξεις πειθαρχικής
διαδικασίας.
22. Αποφάσεις σχετικά με την εγκατάσταση συστημά−
των και εφαρμογών Πληροφορικής για τις ανάγκες της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και για τις ηλεκτρονι−
κές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου στους
καταναλωτές, καθώς και Αποφάσεις που σχετίζονται
με την υποστήριξη και λειτουργία των συστημάτων αυ−
τών (ασφάλεια, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών κ.λπ.)
καθώς και για την διαχείριση τόσο των συστημάτων
αυτών, όσο και των βάσεων δεδομένων.
23. Βεβαιώσεις προστίμων.
24. Έγγραφα για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋ−
πολογισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
25. Εισηγήσεις εγγραφής πιστώσεων από το αποθε−
ματικό.
26. α) Αποφάσεις και πράξεις για ανάληψη, έγκριση,
διάθεση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων από τον
κρατικό προϋπολογισμό,
β) Εντολές για εκτελέσεις έργων και πραγματοποίηση
προμηθειών, για διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών,
κατακύρωση των αποτελεσμάτων και υπογραφή των
συμβάσεων που συνάπτονται καθώς και
γ) Εγκρίσεις εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προ−
πληρωμής του κρατικού προϋπολογισμού, εφόσον σ’
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσόν είναι από
3.000 € έως 20.000 €.
27. Αποφάσεις για παράταση της προθεσμίας αποδό−
σεως λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων.
28. Παραπομπή πρωτοκόλλων παραλαβής ή απόρριψης
υλικών σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
29. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ή γραμματίων
παρακαταθήκης.
30. Έγγραφα κατάπτωσης (δέσμευσης) υπέρ του Δη−
μοσίου των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσε−
ων ή προκαταβολής ή συμμετοχής σε διαγωνισμό που
είναι περιορισμένης ισχύος και ο προμηθευτής αρνείται
την παράταση τους ή για παρακράτηση προστίμου, τό−
κου, έκπτωσης ή άλλης απαίτησης του Δημοσίου.
31. Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών σε εκτέλεση
σχετικής απόφασης.
Β. Μετά το άρθρο 5, προστίθεται άρθρο 5α ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 5α
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Α΄ Προϊστάμενος Διεύθυνσης
1. Έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή
απαντήσεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιώτες.
2. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε θέματα που μπο−
ρούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν από τα τη−
ρούμενα στην Υπηρεσία στοιχεία.
3. Έγγραφα και διαβιβαστικά σχετικά με την εγκατά−
σταση, διαχείριση και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής
πληροφόρησης καταναλωτών σε θέματα αρμοδιότη−
τας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, κατόπιν των
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σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Κατα−
ναλωτή.
4. Έγγραφα και Εγκυκλίους σχετικά με την Τήρηση
Γενικού και Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και τη γραμμα−
τειακή υποστήριξη των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
5. Πράξεις χρέωσης εγγράφων και υποθέσεων στις
Διευθύνσεις, στα Τμήματα και στα Αυτοτελή Γραφεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή».
6. Υπογραφή εγγράφων που αφορούν θέματα διαδικα−
σίας πρόσληψης, επιλογής υπαλλήλων με μετάταξη και
απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καθώς
και εγγράφων που απευθύνονται στην Υπηρεσία Δη−
μοσιονομικού Ελέγχου και αφορούν τις πιστώσεις για
προσλήψεις, προαγωγές, μεταθέσεις, μετατάξεις και
λοιπές μεταβολές των υπαλλήλων.
7. Υπογραφή εγγράφων σχετικά με την οργάνωση, πα−
ρακολούθηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης του προσωπικού της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή και Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων
για παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων στο εσωτερικό, μετά προηγού−
μενη συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή
και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
8. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για νόμιμη
χρήση, σε θέματα που μπορούν κατά νόμο να βεβαιω−
θούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία,
εφόσον τούτο δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάτα−
ξη.
9. Οδηγίες και Εγκύκλιοι σε θέματα διοίκησης και
κατάστασης προσωπικού (π.χ. για τον προγραμματισμό
κανονικών αδειών, εκλογές κ.λπ.).
10. Αποφάσεις χορήγησης αδειών (κανονικές, αναρ−
ρωτικές, άνευ αποδοχών κ.λπ.) σε Προϊσταμένους Τμη−
μάτων και τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή.
11. Αποφάσεις, Διαπιστωτικές Πράξεις, Βεβαιώσεις και
έγγραφα σχετικά με διαδικασίες για θέματα υπηρεσι−
ακής κατάστασης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (Προαγωγές, κοινοποίηση ετησίων πινάκων,
λύση υπαλληλικής σχέσης κ.λπ.) πλην αποφάσεων, που
αφορούν ηθικές αμοιβές και βραβεύσεις υπαλλήλων.
12. Αποφάσεις έγκρισης για την παροχή κάθε φύσης
αντιγράφων από τα επίσημα στοιχεία των ατομικών
φακέλων των υπαλλήλων και πρακτικών των Υπηρεσι−
ακών Συμβουλίων.
13. Εισηγητικά Σημειώματα προς το Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο, για θέματα που απαιτείται σύμφωνη γνώμη αυ−
τού και Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων
που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πλην της πειθαρχικής
παραπομπής.
14. Υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων στο Υπηρε−
σιακό Συμβούλιο και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου,
των ακυρωτικών αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστη−
ρίων.
15. Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής
εργασίας των υπαλλήλων.
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16. Έγγραφα σχετικά με τα γενικά θέματα Οργάνω−
σης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Σχέσεων Κράτους
− Πολίτη και Προγραμματισμού και για τις ενέργειες
σχετικές με την εφαρμογή μέτρων για την διευκόλυνση
της επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες.
17. Ενημερωτικά έγγραφα και εισηγήσεις σχετικά με
την υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών πληροφο−
ρικής της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (παρακο−
λούθηση, αξιολόγηση, πιθανή τροποποίηση, απρόσκο−
πτη λειτουργία, υποστήριξης προς τους χρήστες των
πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη όλων
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω
διαδικτύου στους πολίτες).
18. α) Αποφάσεις και πράξεις για ανάληψη, έγκριση,
διάθεση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων από τον
κρατικό προϋπολογισμό,
β) Εντολές για εκτελέσεις έργων και πραγματοποίηση
προμηθειών, για διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών,
κατακύρωση των αποτελεσμάτων και υπογραφή των
συμβάσεων που συνάπτονται καθώς και
γ) Εγκρίσεις εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προ−
πληρωμής του κρατικού προϋπολογισμού, εφόσον σ’
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσόν είναι έως
3.000 €.
19. Προτάσεις − Εισηγήσεις για έγκριση πίστωσης για
διορισμούς, προαγωγές, μεταθέσεις, μετατάξεις και λοι−
πές μεταβολές προσωπικού.
20. Εντολή επισκευής μηχανημάτων και επίπλων της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή μέχρι του ποσού που
ισχύει κάθε φορά για προμήθεια ειδών χωρίς δημόσιο
διαγωνισμό.
21. Αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Β΄Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού
1. Έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές ή Υπηρεσίες ή ιδιώ−
τες με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες
και στοιχεία απλού περιεχομένου.
2. Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εισέρ−
χονται ή εξέρχονται στη Γενική Γραμματεία Κατανα−
λωτή.
3. Επικύρωση αντιγράφων των δικαιολογητικών και εγ−
γράφων που είναι μέσα στους ατομικούς φακέλους των
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
4. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
5. Εντολές για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως των Προεδρικών Διαταγμάτων, αποφάσεων
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και Πράξεων,
αρμοδιότητας του Τμήματος (διορισμός, μετάταξη, από−
λυση υπαλλήλων κ.λπ.) καθώς και Ανακοινώσεις των
αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί.
6. Διαβιβαστικά, υπομνηστικά και έγγραφα με τα οποία
ανακοινώνονται στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμ−
ματείας Καταναλωτή, αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε
θέματα αρμοδιότητας τους ή κοινοποιούνται προεδρικά
διατάγματα ή άλλες πράξεις.
7. Πράξεις θεώρησης των εκδιδομένων βιβλιαρίων νο−
σηλείας των υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών
τους, καθώς και η σχετική με αυτά αλληλογραφία.
8. Παραπεμπτικά έγγραφα για υγειονομική εξέταση των
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
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9. Διαβιβαστικά για την επίδοση κάθε είδους εγγρά−
φων.
10. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων σχετικά με
την υπηρεσιακή τους κατάσταση που προκύπτουν από
τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία.
Γ΄ Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού και Διοικη−
τικής Μέριμνας
1. Έγγραφα κατόπιν αποφάσεων και πράξεων σε θέ−
ματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
2. Τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές ή Υπηρεσίες ή
ιδιώτες με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφο−
ρίες και στοιχεία απλού περιεχομένου.
3. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται αποφάσεις
που έχουν ληφθεί σε θέματα αρμοδιότητας τους ή κοι−
νοποιούνται προεδρικά διατάγματα ή άλλες πράξεις.

4. Τα διαβιβαστικά ή υπομνηστικά έγγραφα και τα
έγγραφα με τα οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι
για την πορεία των υποθέσεων τους
5. Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης προ−
στίμων.
6. Έγγραφα διαβίβασης δικαιολογητικών πληρωμών,
σχετικά με προμήθεια υλικών και εκτέλεση έργου ή δια−
φόρων εργασιών σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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