
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση επαναφοράς υπαλλήλου.

2 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για Αποκατά-
σταση αστοχίας και ενίσχυσης θωράκισης προ-
βλήτας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου.

3 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων περί απομά-
κρυνσης κρηπιδώματος περιοχής Βασιλικών Σα-
λαμίνας.

4 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφα-
σης ΡΑΕ για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν 
στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata - Σιδηρόκαστρο.

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 276/49/14.2.2003 
απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού 
των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τε-
λών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/
B΄/4.3.2003).

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
και αποσπασμένων υπαλλήλων υπηρετούντων 
στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7 Μεταφορά θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού 
που υπηρετεί στις καταργούμενες δυνάμει του 
ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοη-
θών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ του 
ν. 4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ9/Β/21494/10037 (1)
Ανάκληση επαναφοράς υπαλλήλου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και των παραγράφων 

4, 5 και 7 του άρθρου 17 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 «Φο-
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύουν, και του 
ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» (ΦΕΚ/208/Α΄/4.11.2016).

4. Το π.δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» ΦΕΚ 209/
Α΄/5.11.2016).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016).

6. Το π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α΄/1989) όπως ισχύει.

7. Το ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως ΔΕΜ κλπ» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/1449/1011/26.1.2016 
διαπιστωτική πράξη «Επαναφορά υπαλλήλων σε συ-
νιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατ’ εφαρμογή του 
ν. 4325/2015» η οποία δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. ΦΕΚ 
Β΄/887/1.4.2016.

9. Την με αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/14633/7277/27.6.2016 
απόφαση «Τοποθέτηση υπαλλήλων κατόπιν επαναφο-
ράς κατ’ εφαρμογή του ν. 325/2015».

10. Την από 11.8.2016 αίτηση του υπαλλήλου Ταξάκη 
Ανδρέα του Βασιλείου, με την οποία ανακαλεί την αί-
τηση επαναφοράς του στην Υ.Π.Α. και δεν αποδέχεται 
την θέση.

11. Τη σχετική διαγραφή υπό πρόσληψη υπαλλή-
λου από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας. 
(4866414910/19.4.2016).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
διαπιστώνουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/1449/1011/
26.1.2016 διαπιστωτική πράξη, κατά το μέρος που 
αφορά την επαναφορά του κατωτέρω αναφερόμενου 
υπαλλήλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, ειδικότητας Χειριστών Αεροσκαφών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, στην Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, βάσει της από 11.8.2016 

αίτησης με την οποία δεν αποδέχεται την επαναφορά 
του στην Υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4325/2015.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ

1 ΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΙΔΑΧ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Β 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/1449/1011/26.1.2016 διαπιστωτική πράξη.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 19 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ29/14749/2017 (2)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για Αποκατά-

σταση αστοχίας και ενίσχυσης θωράκισης προ-

βλήτας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Του π.δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄ 125): «Αναδιάρθρωση Πε-
ριφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και 
ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών».

δ. Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170): «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114): «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

στ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄), «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το αριθμ. Πρ.: 2107/10.11.2016 έγγραφο του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου με συνημμένη την 
αριθμ. 110/2016 (ΑΔΑ:7Φ52ΟΡΗΜ-ΕΒΙ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του.

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 5693/26.10.2015 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε αποφαινόμενα όργανα του έργου «Αποκα-
τάσταση αστοχίας και ενίσχυσης θωράκισης προβλήτας 
Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου», προϋπολογι-
σμού 100.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

- Για την επίβλεψη της μελέτης ως Προϊσταμένη Αρχή 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάτμου με Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

- Για την εκτέλεση του έργου ως Προϊσταμένη Αρχή το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πάτμου με Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ61/14726/2017 (3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων περί απομά-

κρυνσης κρηπιδώματος περιοχής Βασιλικών Σα-

λαμίνας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το π.δ. 103/14 (Α΄ 170): «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

δ. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ε. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210): «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Το αριθμ. πρωτ. 28-2/737/28.7.2016 έγγραφο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος.

ζ. Το αριθμ. πρωτ. 94577/18.7.2016 έγγραφο της Πε-
ριφέρειας Αττικής / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων.
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η. Το αριθμ. πρωτ. 3122.1-Τ61/73629/2016/26.8.2016 
έγγραφό μας.

θ. Το αριθμ. πρωτ. 28-2/1340/20.12.2016 έγγραφο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

ι. Το αριθμ. πρωτ. 392/2016 απόφαση Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07).

ια. Το αριθμ. πρωτ. 3122.1-Τ61/6431/2017/26.1.2017 
έγγραφο μας.

ιβ. Το αριθμ. πρωτ. 3122.1/158/2017/30.1.2017 έγ-
γραφο του Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΣΑΛΑ-
ΜΙΝΑΣ)).

ιγ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σαλαμίνας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
του Δήμου Σαλαμίνας ως Προϊσταμένης Αρχής για την 
εκτέλεση του έργου: «Απομάκρυνση κρηπιδώματος πε-
ριοχής Βασιλικών Σαλαμίνας».

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 187/2017 (4)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 209/2016 από-
φασης ΡΑΕ για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφο-
ρούν στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata - Σιδηρό-
καστρο.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 23η Φεβρουαρίου 2017)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη 

λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ-
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα-
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως 
ισχύει, και ιδίως του άρθρου 21 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενερ-
γειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγο-
ράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313), όπως ισχύει.

5. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
«Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μετα-
φοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1775/2005 (EE L 211/14.8.2009), 
όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2015/703 της Επιτροπής 
της 30ης Απριλίου 2015 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και 
την ανταλλαγή δεδομένων (ΕΕ L 113/1.5.2015).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 312/2014 της Επιτροπής 
της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα 
δίκτυα μεταφοράς (EE L 91/27.3.2014).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379/2010) (εφεξής 
«Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/4.10.2011) και 
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/9.12.2013) αποφάσεις 
της ΡΑΕ.

10. Την κωδικοποιημένη πρόταση του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
Ι-200993/25.11.2015) για την 3η αναθεώρηση του Κώ-
δικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε-
ρίου και τη θέση αυτής σε Δημόσια Διαβούλευση από 
10.12.2015 έως 15.1.2016 καθώς και τα αποτελέσματα 
αυτής.

11. Την υπ’ αριθμ. 209/23.6.2016 απόφαση ΡΑΕ για τη 
«θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύν-
δεσης Kulata - Σιδηρόκαστρο με ισχύ από 01.07.2016 
έως 1.10.2016 και με σκοπό την πρακτική αποτελεσμα-
τικότητα της Συμφωνίας Διασυνδεδεμένου Συστήμα-
τος μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Bulgartransgaz EAD» (ΦΕΚ 
Β΄ 1942/29.6.2016).

12. Την από 27.6.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με θέμα «New gas interconnection agreement 
between Bulgaria and Greece» (https://ec.europa.eu/
energy/en/news/new-gas-interconnection-agreement-
between-bulgaria-and-greece).

13. Το υπ’ αριθμ. Ο-64543/8.7.2016 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς τον ΔΕΣΦΑ με θέμα «Συμφωνία Συνδεδεμένου 
Συστήματος στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata / Σιδηρό-
καστρο».

14. Το έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-208277/11.7.2016) 
με θέμα «Συμφωνία Συνδεδεμένου Συστήματος μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ και Bulgartransgaz».

15. Τη συμπλήρωση της ως άνω πρότασης του ΔΕΣΦΑ 
για την 3η αναθεώρηση του Κώδικα με τα υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 
Ι-208021/1.7.2016, Ι-209219/5.8.2016, Ι-209217/5.8.2016, 
Ι-214402/22.11.2016, Ι-214882/2.12.2016 και Ι-215580/
20.12.2016 έγγραφα του ΔΕΣΦΑ.

16. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-212367/23.9.2016 ηλεκτρονι-
κό έγγραφο του Διαχειριστή με θέμα «Interconnection 
Agreement V.2».

17. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-212483/28.9.2016 ηλεκτρονι-
κό έγγραφο του Διαχειριστή με θέμα «Interconnection 
Agreement V.2».

18. Το έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-212523/29.9.2016) 
με θέμα «Παράταση ισχύος της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 
209/2016».
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19. Την υπ’ αριθμ. 337/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 
3179/4.10.2016) με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της 
υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφασης της ΡΑΕ για τη θέσπι-
ση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης 
Kulata - Σιδηρόκαστρο μέχρι την 1η.2.2017.

20. Το υπ’ αριθμ. 100822/5.1.2017 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ Ι-216141/9.1.2017) με θέμα «Συμφωνία Συνδεδε-
μένου Συστήματος μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Bulgartransgaz».

21. Το κωδικοποιημένο κείμενο της 3ης Αναθεώρησης 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως τέθηκε σε σύντομη 
συμπληρωματική διαβούλευση στις 24.1.2017.

22. Το υπ’ αριθμ. 101421/24.1.2017 έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-216643/25.1.2017) με θέμα «Επέκταση 
της χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης ΡΑΕ υπ’ 
αριθμ. 209/2016».

23. Την υπ’ αριθμ. 54/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 
469/17.2.2017) με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της 
υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφασης της ΡΑΕ για τη θέσπι-
ση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης 
Kulata - Σιδηρόκαστρο μέχρι την 1η.3.2017.

24. Την από 30.1.2017 από κοινού ανακοίνωση των δύο 
διαχειριστών ΔΕΣΦΑ και Bulgartransgaz για τη θέση σε 
δημόσια διαβούλευση των επιχειρησιακών κανόνων της 
2ης έκδοσης της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήμα-
τος (http://www.desfa.gr/wp-content/uploads/2017/01/
PC_IA2_Business_Rules_r2.pdf).

25. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-217617/17.2.2017 έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Urgent -EL- BG IA V2 -state of play».

26. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-217821/22.2.2017 έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ για την παράταση ισχύος της Συμφωνίας Συνδε-
δεμένου Συστήματος μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Bulgartransgaz 
μέχρι την 1.3.2017.

27. Το υπ’ αριθμ. 102342/20.2.2017 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-217731/21.2.2017) με θέμα «Παράταση 
της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. 209/2016 απόφα-
σης ΡΑΕ».

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, για τους λόγους που παρουσιάστηκαν ενδελε-

χώς στην υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 11) θεσπίστηκαν ρυθμίσεις που αφορούν στο 
Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG)/Sidirokastron (GR) για 
το μεταβατικό διάστημα από 1.7.2016 έως 1.10.2016 
με σκοπό την πρακτική αποτελεσματικότητα της Συμ-
φωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος μεταφοράς μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Bulgartransgaz EAD.

Επειδή, όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. 14 σχετικό 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ οι Διαχειριστές των Συστημάτων 
Φυσικού Αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας (ΔΕΣΦΑ και 
Bulgartransgaz αντίστοιχα) προέβησαν στην υπογραφή 
και θέση σε εφαρμογή Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστή-
ματος για το Σημείο Διασύνδεσης Kulata - Sidirokastro με 
ισχύ από 1.7.2016 έως 30.9.2016. Ως απόρροια της θέσης 
σε ισχύ της ως άνω Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήμα-
τος Φυσικού Αερίου είναι εφικτή πλέον η ανάστροφη 
ροή αερίου από την Ελλάδα στη Βουλγαρία.

Επειδή, όπως προκύπτει από το σχετικό υπ’ αριθμ. 20, 
οι Διαχειριστές προχώρησαν σε παράταση της διάρκειας 

ισχύος της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος μέχρι 
την 1.2.2017 λόγω σχετικού αιτήματος του Διαχειριστή 
του ανάντη Συστήματος Μεταφοράς (σχετικό 16) ώστε 
στο ενδιάμεσο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
που απαιτούνται για την εφαρμογή του συνόλου των 
διαδικασιών προγραμματισμού που προβλέπει ο Κανονι-
σμός (ΕΕ) 2014/312, ήτοι πλήρη κύκλο επαναδηλώσεων, 
και αντίστοιχα να προβεί στην από κοινού, μαζί με τον 
ΔΕΣΦΑ, προσαρμογή της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συ-
στήματος με την ενσωμάτωση του συνόλου των εν λόγω 
διαδικασιών προγραμματισμού.

Επειδή, όπως προκύπτει από το σχετικό υπ’ αριθμ. 26, 
οι Διαχειριστές προχώρησαν σε παράταση της διάρκει-
ας ισχύος της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος 
μέχρι την 1.3.2017 προκειμένου να δοθεί ο απαραίτη-
τος χρόνος για να τεθούν, από κοινού από τους δύο 
Διαχειριστές, σε δημόσια διαβούλευση, οι κανόνες για 
τη διαδικασία αντιστοίχισης και για την κατανομή των 
ποσοτήτων φυσικού αερίου, καθώς και οι διαδικασίες 
επικοινωνίας σε περίπτωση εκτάκτων συμβάντων που 
θα περιλαμβάνονται στη δεύτερη έκδοση της Συμφωνί-
ας Συνδεδεμένου Συστήματος, όπως προβλέπεται από 
τον Κανονισμό 2015/703.

Επειδή, όπως προκύπτει από το σχετικό υπ’ αριθμ. 24, 
οι δύο Διαχειριστές έθεσαν από κοινού σε δημόσια δια-
βούλευση για το χρονικό διάστημα 30.01.2017-22.2.2017 
τους επιχειρησιακούς κανόνες της δεύτερης έκδοσης της 
Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος.

Επειδή, όπως προκύπτει από το σχετικό υπ’ αριθμ. 25, 
οι δύο Διαχειριστές δεσμεύτηκαν, και προς την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, στην τήρηση χρονοδιαγράμματος στο 
οποίο αποτυπώνεται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης έως την 24η 
Φεβρουαρίου 2017 και η συμφωνία επί του τελικού κει-
μένου της δεύτερης έκδοσης της Συμφωνίας Συνδεδε-
μένου Συστήματος μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2017.

Επειδή, επιπλέον, ως ημερομηνία υπογραφής της Συμ-
φωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος έχει συμφωνηθεί με-
ταξύ των δύο Διαχειριστών η 7η Μαρτίου 2017 και ως 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτής η 1η Απριλίου 
2017.

Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ, με το υπ’ αριθμ. 27 σχετικό έγγραφό 
του αιτήθηκε προς τη ΡΑΕ την παράταση ισχύος της υπ’ 
αριθμ. 209/2016 απόφασης της Αρχής κατά ένα ακόμα 
μήνα προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους 
δύο Διαχειριστές να εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα στο 
προαναφερθέν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα (σχετικό 
25) και κατά τρόπον ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα 
και ανάστροφης ροής στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata 
(BG) / Sidirokastron (GR) από την 1η Μαρτίου 2017 και 
μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Επειδή, το ωφέλιμο αποτέλεσμα της τήρησης του 
ημερολογίου δημοπρασιών του ΕΝΤSOg, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό 984/2013, δεν παραβλά-
πτεται δεδομένης και της συναφούς δέσμευσης της 
Bulgartransgaz για διάθεση ετήσιου δεσμοποιημένου 
προϊόντος αδιάλειπτης δυναμικότητας στην κατεύθυνση 
Ελλάδα --> Βουλγαρία στην προσεχή δημοπρασία του 
Μαρτίου 2017.
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Επειδή, η διαδικασία πλήρους και συνολικής προσαρ-
μογής του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου στις προβλέ-
ψεις των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2014/312 και 
2015/703 της Επιτροπής βρίσκεται παράλληλα εν εξε-
λίξει (σχετικό 21).

Επειδή, η μέχρι σήμερα έντονη δραστηριοποίηση Χρη-
στών Μεταφοράς στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG) / 
Sidirokastron (GR) καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σημείου Διασύνδε-
σης ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών 
και των δύο Συστημάτων σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο 
ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό 
και παράλληλα να διατηρηθεί η δυνατότητα και ανά-
στροφης ροής στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG) / 
Sidirokastron (GR) και μετά από την 1η Μαρτίου 2017, 
αποφασίζει:

1. Την επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της 
απόφασης 209/2016 έως και την 31.3.2017.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΔΕΣ-
ΦΑ Α.Ε..

Η παρούσα υπόκειται στα ένδικα μέσα του άρθρου 33 
του ν. 4001/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. 799/8 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 276/49/14.2.2003 

απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού 

των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τε-

λών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/

B΄/4.3.2003).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4070/10.4.2012, “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως τα άρθρα 12, 
στοιχ. ιη΄ και μγ΄, 17, 20, παράγραφος 6, 21 και 75, αυτού.

2. Tην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20.12.2012 «Κα-
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών», (ΦΕΚ 110/Β΄/24.1.2013) όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Tην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 721/2/12.6.2014 “Κανο-
νισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων 
ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 1713/B΄/26.6.2014) 
όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14.2.2003, «Κα-
νονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος 
και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 256/
Β΄/4.3.2003), ως αυτή τροποποιήθηκε δια της απόφα-

σης της ΕΕΤΤ με ΑΠ 598/3/31.3.2011 «Τροποποίηση της 
ΑΠ 276/49/14.2.2003 απόφασης της ΕΕΤΤ «Kανονισμός 
Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και 
των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 256/
Β΄/4.3.2003», (ΦΕΚ 841/Β΄/13.5.2011), και όπως εκάστοτε 
ισχύει.

5. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 795/1/19.1.2017 «Απο-
τελέσματα και συμπεράσματα της ΕΕΤΤ επί των απαντή-
σεων των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση με 
ΑΠ ΕΕΤΤ 782/1/20.10.2016».

6. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 799/9/16.2.2017 «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 721/2/12.6.2014 «Κανονισμός 
Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζω-
νών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/B΄/26.6.2014)».

7. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 782/1/20.10.2016 «Έναρ-
ξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρ-
φωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση της ζώνης 
1980 - 2010 MHz / 2170 - 2200 MHz από τους επιλεγμέ-
νους φορείς, δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (449/2009/EΚ) της 13ης Μαΐου 
2009, για την παροχή Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών 
σε αεροσκάφη».

8. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 789/1/1.12.2016 «Δημο-
σίευση στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ των απαντήσεων επί 
της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την απόφαση 
της ΕΕΤΤ 782/1/20.10.2016».

9. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 795/1/19.1.2017 «Απο-
τελέσματα και συμπεράσματα της ΕΕΤΤ επί των απαντή-
σεων των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση με 
ΑΠ ΕΕΤΤ 782/1/20.10.2016».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Επειδή:
α. Κατά την διενεργηθείσα από την 16η Δεκεμβρίου 

2016 μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017 δημόσια διαβού-
λευση αναφορικά με τις προτεινόμενες από την ΕΕΤΤ 
τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει 
τις ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος δεν 
υποβλήθηκαν σχόλια ή παρατηρήσεις από τους ενδια-
φερόμενους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

β. Με την ανωτέρω υπό (6) τροποποίηση του Κανονι-
σμού Όρων Χρήσης, για τις ζεύξεις μεταφοράς ραδιο-
φωνικού προγράμματος προβλέπεται χορήγηση δικαι-
ωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με εύρος διαύλου 
0,25 MHz ή 0,5 MHz αντί του 0,2 MHz που ισχύει σήμερα.

γ. Στον ανωτέρω υπό (4) Κανονισμό και για συχνότη-
τα εκπομπής μεγαλύτερη των 1,4375 GHz δεν υπάρχει 
διαφοροποίηση στα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για 
ραδιοζεύξεις εύρους μικρότερου ή ίσου των 250 kHz και 
μεγαλύτερου των 250 kHz, αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση της ανωτέρω υπό (4) απόφασης 
της ΕΕΤΤ ως ισχύει τροποποιηθείσα ως εξής:

i. Την τροποποίηση των τιμών του Συντελεστή Σ2 του 
Παραρτήματος Α΄ αυτής της υπό (4) απόφασης της ΕΕΤΤ, 
ως τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ2
Ο Συντελεστής εύρους ζώνης Σ2 δίνεται παρακάτω ως:
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 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ F 

ΕΥΡΟΣ 
ΡΑΔΙΟΔΙΑΥΛΟΥ (ΕΡ) 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) 

TIMΗ 

Σ2 

F > 1,4375 GHz 

ΕΡ ≤ 0,25 0,5

0,25<ΕΡ ≤ 0,5 0,75 

0,5< ΕΡ ≤ 1,75 1 

1,75< ΕΡ ≤ 3,5 2 

3,5< ΕΡ ≤ 7 4 

7< ΕΡ ≤ 14 6 

14< ΕΡ ≤ 28 7,5 

28< ΕΡ ≤ 56 9,3 

56< ΕΡ ≤ 250 25 

250< ΕΡ ≤ 1000 70 

1000< ΕΡ ≤ 2000 100 

2000< ΕΡ ≤ 5000 175 

F =< 1,4375 GHz

ΕΡ ≤ 0,25 1

0,25< ΕΡ ≤ 0,5 2 

0,5< ΕΡ ≤ 1 3,5 

ii. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του Παραρ-
τήματος Γ’ της ανωτέρω υπό (4) απόφασης της ΕΕΤΤ, ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

1.1 Ειδικά για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
που έχει χορηγηθεί στους επιλεγμένους παρόχους, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 4070/2012, για 
τη χρήση του φάσματος στην Ελλάδα για επικοινωνίες 
Γης - διαστήματος και διαστήματος - Γης για κινητά δο-
ρυφορικά συστήματα, σύμφωνα και με τα αναφερόμε-
να στην υπ’ αριθμ. 98/2007/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην υπ’ αριθμ. 626/2008/ 
ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους 
Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 449/2009/ΕΚ απόφαση 
της Επιτροπής για την παροχή Κινητών Δορυφορικών 
Υπηρεσιών θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης ραδι-
οσυχνοτήτων επτά μισή χιλιάδων ευρώ (7.500 €).

1.1.1. Δυνάμει του ανωτέρω χορηγηθέντος δικαιώ-
ματος (υπό 1.1), επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία 
Συμπληρωματικών Επίγειων Σκελών (ΣΕΣ) κατόπιν 
δήλωσης από τον πάροχο κινητών δορυφορικών υπη-
ρεσιών. Όταν τα ΣΕΣ λειτουργούν σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο Μέρος Α, των Πρόσθετων Απαιτήσεων της 
ζώνης συχνοτήτων 1980 - 2010 ΜΗz και 2170 - 2200 
MHz του Παραρτήματος Α.6 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
721/2/12.6.2014 “Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμέ-
νων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 
1713/B΄/26.6.2014) όπως εκάστοτε ισχύει, θα καταβάλ-
λεται ετήσιο τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τριάντα χι-
λιάδων ευρώ (30.000 €) για αριθμό ΣΕΣ ως και δέκα (10). 
Για κάθε επιπλέον δεκάδα ΣΕΣ θα καταβάλλεται ετήσιο 
τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000 €) ανεξάρτητα εάν δεν έχει συμπληρωθεί δεκά-
δα. Η χρέωση των ΣΕΣ αρχίζει από την πρώτη του μήνα 
της ημερομηνίας υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης 

προσθήκης ή ανάκλησης στην ΕΕΤΤ και υπολογίζεται 
ως την 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους.

1.1.2. Δυνάμει του ανωτέρω χορηγηθέντος δικαιώμα-
τος (υπό 1.1), επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία αε-
ροναυτικών Συμπληρωματικών Επίγειων Σκελών (ΣΕΣ) 
κατόπιν αίτησης από τον πάροχο Κινητών Δορυφορι-
κών Υπηρεσιών και σχετικής χορήγησης δικαιώματος 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ. Όταν τα ΣΕΣ 
λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β 
(Αεροναυτικά ΣΕΣ), των Πρόσθετων Απαιτήσεων των 
ζωνών συχνοτήτων 1980 - 2010 ΜΗz και 2170 - 2200 
MHz του Παραρτήματος Α.6 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
721/2/12.6.2014 “Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονω-
μένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων” 
(ΦΕΚ 1713/B΄/26.6.2014) όπως εκάστοτε ισχύει, θα κα-
ταβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) για κάθε αερο-
ναυτικό ΣΕΣ. Η χρέωση των αεροναυτικών ΣΕΣ αρχίζει 
από την πρώτη του μήνα της ημερομηνίας χορήγησης 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ 
και υπολογίζεται ως την 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε 
έτους. Τα τέλη της παραγράφου αυτής δύναται να επα-
νεξετάζονται κάθε τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση 
του παρόντος κανονισμού.

iii. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του Παραρ-
τήματος Γ’ της ανωτέρω υπό (4) απόφασης της ΕΕΤΤ, ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

2. Τέλη Εκχώρησης των Ραδιοσυχνοτήτων για κάθε 
αιτούμενη νέα Εκχώρηση ή Τροποποίηση υπάρχουσας, 
θα καταβάλλεται με την αίτηση Εκχώρησης ή Τροποποί-
ησης τέλος εκχώρησης ίσο με 440 ευρώ, για κάθε Κινητό 
Σταθμό και για κάθε αεροναυτικό Συμπληρωματικό Επί-
γειο Σκέλος (ΣΕΣ) που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 
1980 - 2010 MHz και 2170 - 2200 MHz. Για κάθε αίτηση 
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χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
τροποποίησης υφιστάμενου δικαιώματος για τη χρήση 
του φάσματος στην Ελλάδα για επικοινωνίες Γης - δια-
στήματος και διαστήματος - Γης για κινητά δορυφορικά 
συστήματα στις ζώνες συχνοτήτων 1980 - 2010 MHz και 
2170 - 2200 MHz, θα καταβάλλεται με την αίτηση τέλος 
εκχώρησης ίσο με 440 ευρώ.

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 427 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

και αποσπασμένων υπαλλήλων υπηρετούντων 

στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 

(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176),
β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

γ) το ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Διαχείρι-
σης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)” και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Την αριθμ. 2055582/6087/0004/20.8.1998 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (ΦΕΚ 156/ΝΠΔΔ/28.8.1998), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την με αριθμ. 2/23033/0004/6.4.2015 υπουργική 
απόφαση περί τροποποίησης της αριθμ. 2/11543/0004/
6.4.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με 
θέμα «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)» 
(ΥΟΔΔ 125) όπως ισχύει».

4. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 2/8879/
0094/22.3.2000 (ΦΕΚ 412/Β΄) όπως τροποποιημένη ισχύει.

5. Το από 7.2.2017 έγγραφο του προϊσταμένου Δ/νσης 
Δανεισμού και Διαχείρισης του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους προς το Γενικό Διευθυντή του Οργανι-
σμού, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κα-
νονικό ωράριο στο προσωπικό του ΟΔΔΗΧ και των υπη-
ρετούντων αποσπασμένων υπαλλήλων στον ΟΔΔΗΧ.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 372/21.2.2017 (ΑΔΑ 7ΦΑ-
Β469Η1Χ-17Ρ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης / έγκρι-
ση δαπάνης του Γενικού Δ/ντή του ΟΔΔΗΧ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους 25.000 € για την πληρωμή ισόπο-
σης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού 
εξόδων του ΟΔΔΗΧ οικονομικού έτους 2017 και ΚΑΕ 
02.01.0261, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για τριάντα δύο (31) υπαλλήλους των 
κάτωθι υπηρεσιών του Οργανισμού Διαχείρισης Δη-
μοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες συνολικά ο καθένας, για χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας και έως 30.6.2017, ως εξής:

1. Σε 3 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δανεισμού και 
Διαχείρισης

2. Σε 2 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτο-
φυλακίου και Αγορών

3. Σε 10 υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

4. Σε 16 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέ-
ους.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου 
αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα από-
φαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ-
νων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 8/2017 (7)
Μεταφορά θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού 

που υπηρετεί στις καταργούμενες δυνάμει του 

ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βο-

ηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότη-

τας του Υπουργείου Υγείας στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ 

του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργεί-

ου Υγείας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81 Α΄/4.4.2005)
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.12972/22.5.2015 απόφαση 

του Αναπλ. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1038/Β΄/3.6.2015) 
περί ίδρυσης Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 4384/2016 
όπως αντικατέστησαν το άρθρο 58 του ν. 4316/2014 περί 
δημοσίων ΙΕΚ που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουρ-
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γείου Υγείας, το οποίο κατήργησε τις Επαγγελματικές 
Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

4. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 377/1990 «Ίδρυση Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου 
Νικολάου Λασιθίου Κρήτης και έγκριση του Οργανισμού 
αυτής» (ΦΕΚ 149 Α΄/19.11.1990).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π. 1226/18.4.2013 (ΦΕΚ 1029/
Β΄/25.4.2013) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάργηση 
και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προ-
σωπικού των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείων 
της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει», 
διαπιστώνουμε:

1. Η ακόλουθη μία (1) οργανική θέση εκπαιδευτικού 
προσωπικού που υπηρετεί στις καταργούμενες δυνά-
μει του ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) 
Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται αυτοδίκαια, καθώς 
και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν, με την ίδια 
σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό 
και ειδικότητα στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ του ν. 4186/2013 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που συνιστούν 

παραρτήματα των ίδιων Νοσοκομείων. Οι άδειες και το 
ωράριο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ δι-
έπονται από τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για το 
μόνιμο προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 14 και ΠΕ 
18 των ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας, μεταφέρονται και εντάσσονται στο 
Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

3. Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ 17 μετατρέπονται σε 
οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ 18 μετά την με οποιοδήποτε 
τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

4. Η ισχύς των ανωτέρω ανατρέχει στις 15.9.2015.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 17 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Άγ. Νικόλαος, 20 Φεβρουαρίου 2017 

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ

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