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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ16γ/630/6 (1)
 Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας εργασίμων 

ημερών, Κυριακών και εξαιρεσίμων καθώς και νυ−
κτερινών ωρών του τακτικού προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας δημοσίου δικαίου της ΤΕΟ Α.Ε., για το 
έτος 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελε−
χών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 
(ΦΕΚ 297 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 περί 
συγχώνευσης του ΝΠΔΔ ΤΕΟ και της Εταιρείας «Ελ−
ληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε», σε «Ανώνυμη εταιρεία 

Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητο−
δρόμων “ΤΕΟ Α.Ε.”» (ΦΕΚ 178 Α΄).

3. Το άρθρο 1 της από 29.12.1980 πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας που κυ−
ρώθηκε με το ν.1157/1981.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/22.10.2003 κοινή από−
φαση «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης 
Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων “ΤΕΟ Α.Ε.”» (ΦΕΚ 1599/
τ.Β΄/30.10.2003).

5. Το γεγονός ότι το μόνιμο προσωπικό με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην ΝΠΔΔ ΤΕΟ, αμεί−
βεται με τις διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού 
της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 12 παρ. 1 ν.2938/2001).

6. Την υπ’ αριθμ. 126/23.10.2008 πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο Α.Ε. και το αριθ. Δ13965/3.11.2008 
έγγραφο της ΤΕΟ Α.Ε.

7. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η υπερωριακή απα−
σχόληση των υπηρετούντων υπαλλήλων στους Σταθ−
μούς Διοδίων Ακτίου και Μαλγάρων για τη συμπλήρωση 
του οκταώρου, δεδομένου ότι εργάζονται πέραν του 
κανονικού ωραρίου σε τρεις (3 ) οκτάωρης διάρκειας 
βάρδιες όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου 
και επί πλέον για τη διαλογή των χαρτονομισμάτων, την 
παράδοση και παραλαβή των χρημάτων σε δεσμίδες, 
την παράδοση και παραλαβή του ταμείου τους, τη δια−
τήρηση καθαριότητας και τη συντήρηση πρασίνου.

8. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας και των Tομέων Είσπραξης Διοδίων (Τ.Ε.Δ.) διότι 
συγκροτούν συνεργεία για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών 
ελέγχων στους Σταθμούς Διοδίων για τη διαπίστωση 
του κανονικού ή μη της καταβολής τελών διοδίων, ελέγ−
χων λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος 
είσπραξης και αιφνιδιαστικών διαχειριστικών ελέγχων 
στους Σταθμούς Διοδίων καθώς και για την επίβλεψη 
έργων συντήρησης των Σταθμών Διοδίων, τον έλεγχο 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και την συλλογή κυκλο−
φοριακών στοιχείων στις Εθνικές Οδούς.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη 560.000,00 € περίπου η 
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., 
αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή με αμοιβή εργασία ερ−
γασίμων ημερών καθώς και την απασχόληση κατά τις 
Κυριακές − εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες 
για το έτος 2009, του τακτικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου της Τ.Ε.Ο Α.Ε., ως ακολού−
θως:

1 . ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΑΚΤΙΟΥ – ΜΑΛ−
ΓΑΡΩΝ )

Α1. Yπερωριακή με αμοιβή εργασία εργασίμων ημε−
ρών :

α) Για 35 υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών 
διοδίων, μέχρι 21.000 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι :

35 υπάλληλοι Χ 12 μήνες Χ 50 ώρες / μήνα = 21.000 ώρες
β) Για 2 καθαρίστριες, μέχρι 1.200 ώρες συνολικά ετη−

σίως ήτοι :
2 υπάλληλοι (YE) Χ 12 μήνες Χ 50 ώρες / μήνα = 1.200 ώρες
Β1. Εργασία με αμοιβή προς συμπλήρωση της υπο−

χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας :
α) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 23 

υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών διοδίων, 
μέχρι 11.040 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι : 

23 υπάλληλοι Χ 64 ημέρες Χ 7 1/2 ώρες = 11.040 
ώρες

β) Eργασία νυκτερινών ωρών των εργασίμων ημερών 
για 10 υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών διο−
δίων, μέχρι 22.575 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι :

10 υπάλληλοι Χ 301 ημέρες Χ 7 1/2 ώρες = 22.575 
ώρες.

γ) Εργασία νυκτερινών ωρών των Κυριακών και εξαι−
ρεσίμων ημερών, για 12 υπαλλήλους είσπραξης − δι−
αχείρισης τελών διοδίων, μέχρι 5.760 ώρες συνολικά 
ετησίως ήτοι :

12 υπάλληλοι Χ 64 ημέρες Χ 7 1/2 ώρες = 5.760 ώρες.
δ) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, για 2 

καθαρίστριες, μέχρι 960 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι :
2 υπάλληλοι (ΥΕ) Χ 64 ημέρες Χ 7 1/2 ώρες = 960 

ώρες.
Γ1. Υπερωριακή εργασία με αμοιβή καθ’ υπέρβαση της 

υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας :
α) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 23 

υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών διοδίων, 
μέχρι 2.944 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι : 

23 υπάλληλοι Χ 64 ημέρες Χ 2 ώρες = 2.944 ώρες
β) Eργασία νυκτερινών ωρών των εργασίμων ημερών 

για 10 υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών διο−
δίων, μέχρι 6.020 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι :

 10 υπάλληλοι Χ 301 ημέρες Χ 2 ώρες = 6.020 ώρες.
γ) Εργασία νυκτερινών ωρών των Κυριακών και εξαι−

ρεσίμων ημερών, για 12 υπαλλήλους είσπραξης − δι−
αχείρισης τελών διοδίων, μέχρι 1.536 ώρες συνολικά 
ετησίως ήτοι :

12 υπάλληλοι Χ 64 ημέρες Χ 2 ώρες = 1.536 ώρες.
δ) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 2 

καθαρίστριες, μέχρι 256 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι :
2 υπάλληλοι (ΥΕ) Χ 64 ημέρες Χ 2 ώρες = 256 ώρες.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ υπερωριακής απασχόλησης του τακτι−

κού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
των Σταθμών Διοδίων Ακτίου και Μαλγάρων μέχρι 73.291 
ώρες ετησίως, με τη δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύ−
τερου αριθμού υπαλλήλων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση 
του αριθμού των ωρών.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ:

Α2. Yπερωριακή με αμοιβή εργασία εργασίμων ημερών :
α) − Για 31 μόνιμους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπη−

ρεσίας (εκ των οποίων οι 3 είναι αποσπασμένοι από 
ΓΓΔΕ)

 − Για 3 υπαλλήλους των ΤΕΔ Αθηνών, Κορίνθου, Λάρι−
σας μέχρι 10.200 ώρες συνολικά για ένα εξάμηνο μέσα 
στο έτος, ήτοι :

34 υπάλληλοι Χ 6 μήνες Χ 50 ώρες = 10.200 ώρες.
β) Για 2 καθαρίστριες της Κεντρικής υπηρεσίας, μέχρι 600 

ώρες συνολικά για ένα εξάμηνο μέσα στο έτος ήτοι :
2 υπάλληλοι (YE) Χ 6 μήνες Χ 50 ώρες = 600 ώρες.
γ) Για 1 υπάλληλο – οδηγό της Κεντρικής υπηρεσίας, 

μέχρι 600 ώρες ώρες συνολικά ήτοι :
1 υπάλληλος (οδηγός) Χ 12 μήνες Χ 50 ώρες = 600 

ώρες.
Β2. Εργασία με αμοιβή προς συμπλήρωση της υπο−

χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας :
α) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 1 

οδηγό της Κεντρικής Υπηρεσίας μέχρι 480 ώρες συνο−
λικά ετησίως ήτοι : 

 1 υπάλληλος ( οδηγός ) Χ 64 ημέρες Χ 7 1/2 ώρες = 
480 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ υπερωριακής απασχόλησης της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας και των ΤΕΔ Αθηνών, Κορίνθου, Λά−
ρισας, μέχρι 11.880 ώρες ετησίως, με τη δυνατότητα 
συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων, χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των ωρών.

α) Το άθροισμα των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προαναφερόμενου προσωπικού (ΣΔ, ΚΥ, ΤΕΔ) κατά 
μήνα, από κάθε πηγή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 
ώρες για κάθε υπάλληλο. 

β) Η καθ’ υπέρβαση εργασία των Κυριακών και εξαιρε−
σίμων ημερών καθώς και των νυκτερινών ωρών, δεν θα 
υπερβαίνει τις 16 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο. 

Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή, 
ποσού πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000,00) € πε−
ρίπου, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 463 (2)
    Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της παραδοσιακής 

τέχνης της ναυπηγικής, της χρήσης του τόπου και 
τρόπου ναυπήγησης παραδοσιακών ξύλινων σκα−
φών (παραδοσιακό ταρσανά) με όλο το μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό του ξυλοναυπηγείου, ιδιοκτη−
σίας Αφών Χαριτόπουλου στη Σκάλα Πρίνου Θάσου 
και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δό−
μησής του. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α) «Γενικός Οικοδομι−
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κός Κανονισμός» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυ−
τού, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 
1772/1988 (ΦΕΚ 69Α’) και αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 3 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α) «Τροποποίηση 
των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός 
Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» και 
ειδικότερα της παρ. 5 αυτού.

• Του π.δ. 358/1986 (ΦΕΚ 158Α) «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» και ειδικότερα του 
άρθρου 2 παρ. δ (αα), που αναφέρονται στο χαρακτη−
ρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων 
αυτών ως παραδοσιακών.

• Του π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220Α) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης».

• Του π.δ. 63/21.4.2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσία 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α’ 98/22.4.2005).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ.704/19.8.1988 (ΦΕΚ 575Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, για τη μετονομασία του Υπουργείου 
Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας−Θράκης.

3. Την υπ’ αριθμ. 301/15.1.2007 (ΦΕΚ 80Β’) κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα 
και σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στο Υπουργείο 
Μακεδονίας− Θράκης».

4. Την από 12.11.2008 αιτιολογική έκθεση της Υπηρε−
σίας μας για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέας της 
παραδοσιακής τέχνης της ναυπηγικής, της χρήσης του 
τόπου και τρόπου ναυπήγησης παραδοσιακών ξύλινων 
σκαφών (παραδοσιακό ταρσανά) με όλο το μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό του ξυλοναυπηγείου του θέ−
ματος.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΜΑΘ 13822/3.12.2008 διατύπωση 
απόψεων των «Υιών Κ. Χαριτόπουλου Ο.Ε.» ότι η επιχεί−
ρηση συμφωνεί με το πνεύμα και το περιεχόμενο της 
παραπάνω έκθεσης της Υπηρεσίας.

6. Το υπ’ αριθμ. (ΥΜΑΘ 463/20.1.2009) 23452/16.1.2009 
έγγραφο του Δήμου Θάσου για αποστολή αποδεικτικών 
ανάρτησης και καθαίρεσης, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέα την παραδοσι−
ακή τέχνη της ναυπηγικής, τη χρήση του τόπου και 
τρόπου ναυπήγησης παραδοσιακών ξύλινων σκα−
φών (παραδοσιακός ταρσανάς) και όλο το μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό του ξυλοναυπηγείου (μαζί 
με τις σχάρες καθέλκυσης και ανέλκυσης εντός 
θαλάσσης), ως στοιχεία ανθρωπογενούς περιβάλ−
λοντος, ιδιοκτησίας Αφών Χαριτόπουλου, στο ση−
μερινό χώρο των εγκαταστάσεων που εκτείνεται 
μεταξύ θαλάσσης, κοινοτικού δρόμου και ρέματος, 
μπροστά από την ιδιοκτησία του οικοπέδου του 
διώροφου κτιρίου − εργαστηρίου τους (περιοχή Α, 
Β, Γ, Δ, Η, Θ, Α όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα σε κλ. 1.200), στη Σκάλα Πρίνου Θάσου, 
για τους παρακάτω λόγους:

α. Πρόκειται για ένα ζωντανό παραδοσιακό βιοτεχνικό 
εργαστήριο που διασώζεται στην αρχική του μορφή με 
τον πλήρη εξοπλισμό του, χρησιμοποιώντας ως κύριο 
υλικό το ξύλο. Αποτελεί δείγμα ελληνικού παραδοσια−
κού ξυλοναυπηγείου, από τα λίγα εναπομείναντα στη 
χώρα μας και ειδικότερα στη Βόρειο Ελλάδα. Το με−

γαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου 
βρίσκεται επί του αιγιαλού, όπως άλλωστε συμβαίνει 
σε όλα τα ναυπηγεία.

β. Συνεχίζεται το επάγγελμα από νέους ανθρώπους 
(απογόνους της οικογένειας) που αγαπούν την παρα−
δοσιακή ναυπηγική και θέλουν να τη συνεχίσουν ως 
επάγγελμα τους.

γ. Η ύπαρξη, συνέχιση και λειτουργία των ξυλοναυ−
πηγείων − ταρσανάδων πρέπει να προστατεύεται ως 
παραδοσιακό επάγγελμα της χώρας μας.

δ. Η ύπαρξη των ξυλοναυπηγείων έχει ιδιαίτερο εν−
διαφέρον, καθώς σηματοδοτούν το ελληνικό τοπίο και 
είναι άρρηκτα δεμένα με αυτό. Τα μοναδικά ναυπηγεία 
που απέμειναν αποτελούν αξιοθέατα και πόλο έλξης 
τουριστών που φωτογραφίζουν ή βιντεοσκοπούν τις 
εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

ε. Αποτελεί δραστηριότητα, προσαρμοσμένη απόλυτα 
στο τοπίο και στις χρήσεις της περιοχής, δεδομένου ότι 
βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι του Πρίνου από όπου 
υπάρχει θαλάσσια επικοινωνία (Ferry boat και θαλάσσιο 
δελφίνι) με την πρωτεύουσα του Νομού Καβάλας και 
το λιμάνι της Περάμου.

στ. Αποτελεί δραστηριότητα που λειτουργεί όλο το 
χρόνο, προσφέρει εισόδημα σε πολλούς ανθρώπους και 
μπορεί να αποτελέσει πεδίο γνώσης για το επάγγελμα 
για νέους ανθρώπους.

2. Δεν κρίνονται διατηρητέα τα κτίσματα και οι υφι−
στάμενες «αυθαίρετες» κατασκευές (διώροφο κτίριο 
− εργαστήριο, εκκλησάκι, wc, κοντέινερ και στέγαστρο 
βαρούλκο).

3. Επιτρέπεται η στέγαση τσυ μεγάλου βαρούλκου με 
ελαφριά κατασκευή, περιορισμένων διαστάσεων, προ−
σαρμοσμένης στο περιβάλλον, εφόσον θεωρηθεί απα−
ραίτητη η ύπαρξη του στην υφιστάμενη του θέση για 
λειτουργικούς λόγους, κατόπιν μελέτης που θα υποβλη−
θεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή και στο ΥΜΑΘ.

4. Στο χαρακτηριζόμενο παραδοσιακό χώρο του 
ναυπηγείου απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή 
καταστροφή των επί μέρους στοιχείων του και γενικά 
κάθε επέμβαση που θίγει και αλλοιώνει τη μορφή της 
χρήσης του.

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επι−
γραφών και διαφημίσεων στο χαρακτηρισμένο χώρο 
του ναυπηγείου, πλην των αναγκών, περιορισμένων δι−
αστάσεων επιγραφών που υποδηλώνουν τη χρήση του, 
στην ελληνική γλώσσα.

6. Για κάθε επέμβαση στο χώρο του ναυπηγείου, για 
κάθε τοποθέτηση μικροεπιγραφών, απαιτείται ο έλεγ−
χος της μελέτης από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού και 
Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και η έγκριση αυτής από 
τη αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών του 
Υπουργείου Μακεδονίας −Θράκης.

7. Η απόφαση χαρακτηρισμού δεν πιστοποιεί δικαιώ−
ματα ιδιοκτησίας επί του χώρου του αιγιαλού.

8. Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου 
Ο.Τ.Α.



5992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

9. Κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί το 
ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 46 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων 
Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».

10. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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Αριθμ. 513/014 (3)
    Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13.6.2006 

«Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει.

  H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 21, παράγρ. 5 και 7 του ν. 3431/2006 ‘‘Περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ 
13/Α/3.2.2006),

β) τα άρθρα 13 και 15 του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση 
και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161/Α/19.7.2007),

γ) την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13.6.2006 «Κανονισμός 
Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/21.6.2006) όπως ισχύει, ιδί−
ως το άρθρο 6 παρ. 1, 

δ) την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/14.2.2006, «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 460/
Β΄/ 17.4.2003), 

ε) την δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 
από τις 17.11.2008 έως τις 16.12.2008 με θέμα «Δημόσια 
Διαβούλευση αναφορικά με τους όρους Γενικών Αδειών 
που αφορούν ιδίως την παροχή υπηρεσιών από παρό−
χους δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεο−
πτικά προγράμματα» και τα αποτελέσματα αυτής όπως 
εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 513/013/3.3.2009 
«Έγκριση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ανα−
φορικά με τους όρους Γενικών Αδειών που αφορούν 
ιδίως την παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύων 
όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προ−
γράμματα»,

στ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημι−
ουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζει :

Άρθρο 1

Η απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13.6.2006 «Κανονι−
σμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει τροποποιείται ως 
εξής: 

1. Στο Παράρτημα Α στην «Ομάδα Α. Παροχή Δικτύων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ο πίνακας δραστηριοτή−
των της υποομάδας «Α01. Παροχή Σταθερών Δικτύων» 
αντικαθίσταται από τον παρακάτω: 

Α01. Παροχή Σταθερών Δικτύων 

Α0101 Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο 

Α0102 Σταθερά Δίκτυα τηλεμετρίας, τηλεματικής, ραδιο−
εντοπισμού

Α0103 Δίκτυο Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης 

Α0104 Μικροκυματικό Δίκτυο Κορμού 

Α0105 Δίκτυο Οπτικών Ινών 

Α0106 Εκμίσθωση Οπτικών Ινών (Dark Fiber) 

Α0107 Καλωδιακό Δίκτυο 

Α0108 Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευ−
ρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή 
ραδιοτηλεοπτικού σήματος

Α0109 Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευ−
ρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή 
ραδιοτηλεοπτικού σήματος

Α0110 Άλλο – Προσδιορίστε 

2. Στο Παράρτημα Β στην «Ομάδα Β. Παροχή Υπη−
ρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών» ο πίνακας δρα−
στηριοτήτων της υποομάδας «Β08. Τεχνική παροχή 
Ευρυεκπομπής (broadcasting) αντικαθίσταται από τον 
παρακάτω:

Β08. Τεχνική παροχή Ευρυεκπομπής (broadcasting)  

Β0801 Μετάδοση ηχητικών ή/και τη−
λεοπτικών σημάτων μεταξύ 
εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
ευρυεκπομπής (Broadcasting 
Companies) 

Β0802 Αναμετάδοση σημάτων ευρυεκ−
πομπής (Broadcasting)

Β0803 Διανομή σημάτων ευρυεκπο−
μπής μέσω ευρυζωνικών δι−
κτύων 

Β0804 Δορυφορική συλλογή ειδήσεων 
(Satellite News Gathering)

Β0805 Επίγεια συλλογή ειδήσεων 
(ENG)

3. Στο Παράρτημα Α στις Επεξηγήσεις μετά το κεί−
μενο που αφορά τη δραστηριότητα με κωδικό Α0107 
προστίθενται οι ακόλουθες επεξηγήσεις:

Α0108:
Τα ασύρματα δίκτυα μετάδοσης (διανομής) σημάτων 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων 
που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτι−
κού σήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη 
Συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που 
είναι υπεύθυνα για την διαχείριση και λειτουργία των 
εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων και πομπών εντός 
Πάρκων Κεραιών 

Α0109:
Τα ασύρματα δίκτυα μετάδοσης (διανομής) σημάτων 

επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτή−
των που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλε−
οπτικού σήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Χάρτη Συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την διαχείριση και 
λειτουργία των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων και 
πομπών εντός Πάρκων Κεραιών 

4. Στο Παράρτημα Α, στις Επεξηγήσεις, το κείμενο 
που αφορά τη δραστηριότητα με κωδικό Β0803 αντι−
καθίσταται από το παρακάτω:

Β0803:
Διανομή σημάτων ευρυεκπομπής στους συνδρομητές 

μέσω ευρυζωνικών δικτύων (όχι με χρήση συχνοτήτων 
που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτι−
κού σήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη 
Συχνοτήτων)

5. Στο Παράρτημα Β, προστίθενται νέοι παράγραφοι 
3.10 και 3.11 οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

3.10 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή Δικτύου με−
τάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής και ψηφιακής 
ευρυεκπομπής (κωδικοί Α0108 & Α0109)

Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν πρό−
σθετες υποχρεώσεις για πρόσωπα που παρέχουν υπη−
ρεσίες Δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής. 

Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και λειτουργία των 
εγκατεστημένων εντός των Πάρκων Κεραιών κεραιοσυ−
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στημάτων επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής ευρυεκ−
πομπής ως πρόσωπα λειτουργούντα δίκτυο μετάδοσης 
σημάτων επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής ευρυεκ−
πομπής έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όπως 
το ν. 3592/2007, καθώς και τον παρόντα Κανονισμό και 
ιδίως τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου.

Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Δικτύου με−
τάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής 
ευρυεκπομπής:

• οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
Χάρτη Συχνοτήτων, όπως ισχύει,

• οφείλει να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες ή διαύ−
λους που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτη−
λεοπτικού σήματος, 

• δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ρα−
διοσυχνότητα ή δίαυλο, που έχει χορηγηθεί για την 
εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, χωρίς την προη−
γούμενη συμφωνία όλων των προσώπων στα οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια χρήσης της εν λόγω ραδιοσυχνότητας 
ή διαύλου. Η συμφωνία πρέπει να λαμβάνει την μορφή 
σύμβασης στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των μερών και αναφέρεται το χρονικό διά−
στημα ισχύος της συμφωνίας. Σε περιπτώσεις μη επίτευ−
ξης συμφωνίας δύνανται να εφαρμοστούν οι διατάξεις 
του άρθρου 18 ή/και του άρθρου 20 του ν.3431/2006 για 
την επίλυση των σχετικών διαφορών κατόπιν αιτήματος 
των μερών,

• οφείλει να μεταφέρει σε κάθε ραδιοσυχνότητα ή 
δίαυλο αποκλειστικά το περιεχόμενο, ιδίως το πρόγραμ−
μα, των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί η χρήση 
της ραδιοσυχνότητας ή του διαύλου, 

• υπέχει όλες τις υποχρεώσεις αναφορικά με την χρή−
ση των ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλων για την εκπομπή 
ραδιοτηλεοπτικού σήματος, και για τις οποίες έχει συ−
νάψει σχετικές συμβάσεις με τα πρόσωπα στα οποία 
έχουν χορηγηθεί, ως αυτές προβλέπονται στον παρό−
ντα Κανονισμό και στο ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό 
πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά τα οριζόμενα 
το τον ν.3431/2006, καθώς και τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους όρους 

και τις, προδιαγραφές εκπομπής σύμφωνα με τα χο−
ρηγηθέντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ως 
να ήταν το πρόσωπο στο οποίο έχουν εκχωρηθεί οι εν 
λόγω ραδιοσυχνότητες ή δίαυλοι. 

3.11 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών 
διανομής σημάτων ευρυεκπομπής μέσω ευρυζωνικών 
δικτύων (κωδικός Β0803)

Οι πάροχοι ευρυζωνικών δικτύων που μεταδίδουν 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα παρέχουν υπηρεσίες 
διανομής σημάτων ευρυεκπομπής και συνεπώς έχουν τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως απορρέουν από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως το νόμο 3592/2007, 
καθώς και τον παρόντα Κανονισμό και ιδίως τις υπο−
χρεώσεις της παρούσας παραγράφου. 

Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διανομής ση−
μάτων ευρυεκπομπής μέσω ευρυζωνικών δικτύων:

• οφείλει να μεταφέρει περιεχόμενο μόνο εφόσον 
αυτό έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδο−
τηθεί από το Ε.Σ.Ρ.. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 
ν.3592/2007 δεν απαιτείται αδειοδότηση για τηλεοπτικά 
προγράμματα, τα οποία εκπέμπονται ή αναμεταδίδο−
νται στην Ελλάδα από παρόχους που υπόκεινται στην 
δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

• υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με την επιχεί−
ρηση, που έχει λάβει άδεια ή έγκριση τηλεοπτικού ή 
ραδιοφωνικού περιεχομένου, της οποίας θα μεταφέρει 
το περιεχόμενο. Ο πάροχος υπηρεσιών διανομής ση−
μάτων ευρυεκπομπής, υποχρεούται πριν ξεκινήσει την 
μεταφορά του περιεχομένου να υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. 
αντίγραφο της ανωτέρω σύμβασης. 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
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ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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