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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Μακεδονίας− Θράκης.

  Με την υπ’ αριθμ. 36496/03−01−2011 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3660/2008 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες 
από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/07.05.2008), μεταφέρονται στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης, και 
σε υπηρεσία αυτής στην Ξάνθη, οι κάτωθι υπάλληλοι 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται 
με την απόφαση αυτή:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1. Μοναχίδου Αικατερίνη του Ναπολέοντα
2. Κωνστανταράκης Κωνσταντίνος του Πασχάλη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

3. Καπετανίδης Παύλος του Κωνσταντίνου
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωρινές προσωποπα−

γείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταρ−
γούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
μεταφερόμενων.

Οι ως άνω υπάλληλοι διατηρούν ως προσωπική δια−
φορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές οι οποίες 
μειώνονται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή 
απολαβών από οποιοδήποτε αιτία και αν προέρχεται, 
μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και 
απολαβές της νέας θέσης.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της Υ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης: 
323/17−03−2011).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
 (2)

   Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών 

 Με την υπ’ αριθμ. 2/21540/0004/4.3.2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 περ. δ του Ν. 3867/2010 
(ΦΕΚ 128/τ.Α΄/8.8.2010), μεταφέρονται από 1η Δεκεμβρίου 
2010, ημερομηνία κατάργησης της Επιτροπής Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης, οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου/Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό της ΕΠ.Ε.ΙΑ, σε συνιστώμενες 
με την ανωτέρω απόφαση προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουρ−
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γείο Οικονομικών, ως εξής:
Α) Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 

Γ.Λ. Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία):
i) Αναγνώστου Στέργιος−Νεκτάριος του Μενελάου, 

ειδικότητας Εσωτερικού Ελεγκτή.
ii) Λαμπροπούλου Δήμητρα του Ιωάννη, ειδικότητας 

Οικονομολόγου.
iii) Μπούρα Χριστίνα του Βασιλείου, ειδικότητας Οι−

κονομολόγου.
Β) Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά−

των:
i) Σάλλας Φώτιος του Γεωργίου, ειδικότητας Επιστή−

μης της Πληροφορικής.
Οι ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται αυ−

τοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

Η αμοιβή των μεταφερόμενων υπαλλήλων θα καθορι−
στεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 
2732/24.3.2011). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

F
(3)

   Σύσταση θέσεων στο Λαογραφικό και Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης. 

 Με την αριθμ. πρ. 388/23−03−2011 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινωνι−
κές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε. Ολυμπιακή Αεροπορία − 
Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Τ.Α΄/26−11−2008).

Την αριθμ. οικ. 47094/393/27−8−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/ 
3−9−2009).

Τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών που συγκροτήθη−
καν με την αριθμ. Πρωτ. 3502/39/20−1−2010 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την 
διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής: αριθ. 2/2010 της 
Α επιτροπής, αριθ. 11/2010 της Β επιτροπής και αριθ. 18 
της Γ επιτροπής, μεταφέρονται στο Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας − Θράκης οι κατωτέρω 
πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. 
Ολυμπιακή Αεροπορία − Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή 
Αεροπλοΐα Α.Ε, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς 
θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας στο 
ΛΕΜΜ−Θ, ως ακολούθως:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ TE ΔΙΟΙΚ−ΛΟΓ.

2. ΑΝΝΑ ΖΙΛΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΚΗ −
ΤΣΙΑΓΚΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά 
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερομένου.

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3717/2008.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΛΕΜΜ−Θ 297/1.3.2011.) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
(4)

   Σύσταση θέσης στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

  Με την υπ’ αριθμ. 5116.03/14/2011/28−03−2011 Κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νή−
σων και Αλιείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του Ν. 3891/2010 και του άρθρου 2 παρ. 
22 του Ν. 3899/2010, μεταφέρεται ο κατωτέρω πρώην 
υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Ναυτικό Απομαχικό 
Ταμείο, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση εκπαιδευ−
τικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΕΚΠ/ΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Χρήστος 
Σιλίκης

Νικόλαος ΔΕ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής 
οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν 
πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής 
θέση, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποι−
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παρ. 9 του 
Ν. 3891/2010.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού του Ναυτικού 
Απομαχικού Ταμείου 92388/288/17−02−2011).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F
(5)

    Σύσταση θέσης στον Οίκο Ναύτου. 

 Με την αριθ. 5116.03/15/2011/28−03−2011 Κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων και Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3891/2010 και του 
άρθρου 2 παρ. 22 του Ν. 3899/2010, μεταφέρεται ο 
κατωτέρω πρώην υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
στον Οίκο Ναύτου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως 
ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

ΕΚΠ/ΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σέργιος 
Νόστιμος

Ελευθέριος Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής 
οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν 
πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής 
θέση, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποι−
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παρ. 9 του 
Ν. 3891/2010.

(Αριθ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Οίκου Ναύτου, 3544/15−02−2011). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F

Αριθμ. αποφ. 60/2011 (6)
   Συγχώνευση Δημοτικών − Κοινοτικών Κοινωφελών επι−

χειρήσεων και σύσταση ενιαίας κοινωφελούς δημο−
τικής Επιχείρησης Δήμου Ζαγορίου.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν. 3852/10 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ.Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 255 και 266 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

2. Την εγκ. 11/οικ. 4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.
3. Την υπ’ αριθ. 10149/2837/30−3−2011 απόφαση της Γενι−

κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ 
αριθ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Ζαγορίου.

Συγχωνεύουμε τις Δημοτικές − Κοινοτικές Κοινωφελής 
επιχειρήσεις:

1. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΜΦΗΣ (Δ.Κ.Ε.Δ.Τ.)» συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
55/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή−
μου Τύμφης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11605/ 
2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1470/τ.Β΄/ 
21−07−2009.

2. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΑΜΝΕ−
ΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΦΗΣ (Δ.Κ.Ε.Σ.Δ.Τ.)», συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 54/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Τύμφης, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 11607/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ηπείρου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1469/τ.Β’/21−07−2009.

3. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕ−
ΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Δ.Κ.Ε.Δ.Κ.Ζ.)», συστάθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 28/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 6038/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ηπείρου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
784/τ.Β΄/29−04−2009.

4. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ», συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 59/2009 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατο−
λικού Ζαγορίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
15397/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1684/
τ.Β΄/17−08−2009.

5. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΒΟΥ−
ΣΑΣ», συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 65/2009 απόφα−
ση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βο−
βούσας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11004/ 
2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1275/τ.Β΄/ 
29−06−2009.

Συνιστούμε Νέα ενιαία Κοινωφελή Δημοτική Επιχεί−
ρηση ως εξής:

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
Γ. ΣΚΟΠΟΣ:
Αρμοδιότητες της νέας κοινωφελούς επιχείρησης 

είναι οι εξής:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. δ’):
Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − παι−

δικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
2. Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δημοτικού ιατρείου,
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

4. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

5. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

6. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
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παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκο μείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλι−
κιωμένων, γηροκομείων, Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδων 
Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, 
Κέντρων για ΑΜΕΑ, ελληνικής γλώσσας στους μετανά−
στες, αναψυχής ατόμων με αναπηρία

7. Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλι−
κιωμένων (ΚΑΠΗ)

8. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και 
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη−
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης.

Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρειά τους. 

Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα. 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές 
− Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστα−
σίας αγρίων ζώων. 

Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου. 

Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής.
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−

νονται:
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ−

νας. και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 
τους.

− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι χρόνια 

από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ε. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Τοπική Κοινότητα 

Μηλιωτάδων της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζα−
γορίου του Δήμου Ζαγορίου.

ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρή−
σεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πρά−
ξεις τους. Συγκεκριμένα υπολογίζεται σε 189.031,55€ 
όπως προκύπτει από το άθροισμα:

α. του κεφαλαίου ύψους 75.000€ της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΦΗΣ»

β. του κεφαλαίου ύψους 39.031,55 € της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΑΜΝΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΜΦΗΣ»

γ. του κεφαλαίου ύψους 20.000 € της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑ−
ΓΟΡΙΟΥ»

δ. του κεφαλαίου ύψους 30.000€ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»

ε. του κεφαλαίου ύψους 25.000€ της «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ»

Το ακριβές κεφάλαιο που θα διαθέτει η κοινωφελής 
επιχείρηση θα προσδιοριστεί στο πρώτο εξάμηνο του 
2011 ύστερα απ’ τον απολογισμό−ισολογισμό των επι−
μέρους κεφαλαίων των επιχειρήσεων.

Ζ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
Η επιχείρηση διοικείται από 9μελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα Μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 
Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον: 

−Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της 
Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προ−
έρχεται από τη μειοψηφία. 

−Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

−Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δή−
μου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχε−
τικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

−Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως 
μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συ−
νέλευση αυτών.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ακολουθεί τη δημοτική πε−
ρίοδο. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργό−
τερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικη−
τικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Η. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ζαγορίου για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
ν. 3463/2006. 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06.

Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών 
Φορέων.

Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11845

Από διάθεση υλικού προβολής, από χορηγίες, διαφη−
μίσεις κ.λπ.

Από λειτουργία ξενώνων, καταστημάτων κ.λπ.
Λοιπές επιχορηγήσεις.
Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς 

σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
Κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Θ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Η επιχείρηση λύεται όταν: 
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχε−
ται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη 
τους. 

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η νέα κοινωφελής επιχείρηση αναλαμβάνει, ως δι−
άδοχος φορέας τα κοινωνικά προγράμματα των υπό 
συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου και 
συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΜΦΗΣ (Δ.Κ.Ε.Δ.Τ.)», της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» και της 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ». Ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων όλων των ανωτέρων προγραμμά−
των, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν 
από συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέ−
σεων κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των 
αναγκών των προγραμμάτων αυτών. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ασπράγγελοι, 6 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 598/3 (7)
    Τροποποίηση της ΑΠ 276/49/14−2−2003 απόφασης της 

ΕΕΤΤ «Kανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης 
του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυ−
χνοτήτων» (ΦΕΚ 256/Β/4−3−2003). 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3431/2006, «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ιδίως τα άρθρα 
12, 23 και 24,

2. την Κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνι−
κής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθ. 
17225/655/2006, «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανο−
μής Ζωνών Συχνοτήτων», (ΦΕΚ 399/Β/2006), ως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38960/1619/2008 (ΦΕΚ 
1979/Β/2008) ΚΥΑ και όπως εκάστοτε ισχύει,

3. την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων, «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (98/2007/ΕΚ) της 
14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εναρμονισμένη 
χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz 
για την υλοποίηση συστημάτων που παρέχουν κινητές 
δορυφορικές υπηρεσίες», όπου προβλέπεται η εναρμόνι−
ση των ζωνών συχνοτήτων 1980−2010 MHz και 2170 − 2200 
MHz μεταξύ των κρατών μελών για τη θέση σε λειτουργία 
εντός αυτών των κινητών δορυφορικών συστημάτων πα−
ροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών (MSS),

4. την απόφαση «ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 626/2008/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 30ης Ιουνίου 2008 για την επιλογή και αδειοδότη−
ση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες (MSS)», βάσει της οποίας έλαβε χώρα από 
την Επιτροπή διαδικασία συγκριτικής επιλογής φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών συστημάτων και 
έδωσε κατευθύνσεις στα Κράτη Μέλη για τη διαμόρ−
φωση εξ αυτών του πλαισίου αδειοδότησης,

5. την από 07/08/2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Call for applications for 
pan−European systems providing mobile satellite services 
(MSS)» (2008/C 201/03), όπου καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες επί της διαδικασίας επιλογής των παροχών 
Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών,

6. την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων, «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (449/2009/ΕΚ) 
της 13ης Μαΐου 2009 σχετικά με την επιλογή φορέων 
εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκών συστημάτων που παρέ−
χουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (ΚΔΥ)», βάσει της 
οποίας επιλέχθηκαν και για τα 27 κράτη μέλη 2 πάρο−
χοι Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών, για την παροχή 
αντίστοιχων υπηρεσιών εντός της ζώνης συχνοτήτων 
1980−2010 MHz και 2170 −2200 MHz, για χρονικό διάστημα 
18 ετών. Ειδικότερα το φάσμα συχνοτήτων στη ζώνη 
των 2 GHz απονεμήθηκε ως εξής:

α) Για τον Inmarsat Ventures Limited: από 1980 έως 1995 
MHz για επικοινωνίες Γης — διαστήματος και από 2170 
έως 2185 MHz για επικοινωνίες διαστήματος — Γης

β) Για το Solaris Mobile Limited: από 1995 έως 2010 MHz 
για επικοινωνίες Γης — διαστήματος και από 2185 έως 
2200 MHz για επικοινωνίες διαστήματος — Γης.

7. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/13−6−2006 «Κανο−
νισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/21−6−2006) όπως 
εκάστοτε ισχύει,
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8. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/13−6−2006 «Κανο−
νισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για 
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών», (ΦΕΚ 750/Β/21−6−2006), ως αυτή δύναται να 
εφαρμοστεί αναλογικά και σύμφωνα με τις Αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου,

9. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 521/32/5−5−2009, «Κανο−
νισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων 
ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 1010/Β/28−5−2009), και 
ιδίως το Παράρτημα Α.8 αυτής, σύμφωνα με το περι−
εχόμενο του οποίου: α) Στις ζώνες συχνοτήτων 1980 
− 2010 MHz και 2170 − 2200 MHz δεν απαιτείται χορήγηση 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την Κινητή 
Δορυφορική Υπηρεσία, β) οι πάροχοι κινητών δορυφο−
ρικών υπηρεσιών υπάγονται μόνο σε καθεστώς Γενικής 
Άδειας ενώ γ) για τη λειτουργία των Συμπληρωματι−
κών Σκελών Εδάφους απαιτείται χορήγηση δικαιώματος 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,

10. 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), και ιδίως το Παράρτημα Γ αυτής,

11. την απορρέουσα εκ των υπ’ αρ. 4 και 6 διατάξε−
ων υποχρέωση των Κρατών Μελών περί της θέσης σε 
εφαρμογή της υπ’ αρ. 6 απόφασης και έναρξης παροχής 
των προβλεπόμενων σε αυτή υπηρεσιών πριν από τις 
13/5/2011,

12. την απόφαση της ΕΕΤΤ 593/10/17−2−2011 «Έναρξη 
Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαι−
σίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών 
Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, 
που πρόκειται να υλοποιήσουν οι εταιρίες Inmarsat 
Ventures Limited και Solaris Mobile Limited, κατ’ εφαρ−
μογή της απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 449/2009/ΕΚ, καθώς και για τον υπολογισμό 
των επιβλητέων τελών»

13. την απόφαση της ΕΕΤΤ 597/1/24−3−2011 «Δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ των απαντήσεων επί της 
Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ 593/10/17−2−2011»,

14. την απόφαση της ΕΕΤΤ 598/1/31−3−2011 «Δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ των αποτελεσμάτων επί της 
Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ 593/10/17−2−2011»,

15. Την υπ’ αριθμ. 22140/31 −3−2011 εισήγηση της αρμό−
διας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, αποφασίζει: 

Άρθρο 1

Την Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ της παρα−
γράφου 1 της απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14−2−2003, 
«Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φά−
σματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων», 
(ΦΕΚ 256/Β/4−3−2003) ως εξής:

1.1 Ειδικά για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
που έχει χορηγηθεί στους επιλεγμένους παρόχους, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 του Ν. 3431/2006, για 
τη χρήση του φάσματος στην Ελλάδα για επικοινωνίες 
Γης — διαστήματος και διαστήματος — Γης για κινητά 
δορυφορικά συστήματα, σύμφωνα και με τα αναφερό−
μενα 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 ρα−
διοσυχνοτήτων επτά μισή χιλιάδων ευρώ (7.500 €).

Δυνάμει του ανωτέρω χορηγηθέντος δικαιώματος, σύμ−
φωνα με το οποίο επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία Συ−
μπληρωματικών Σκελών Εδάφους (Complementary Ground 
Components) κατόπιν δήλωσης από τον πάροχο κινητών 
δορυφορικών υπηρεσιών, θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 
€) για αριθμό Συμπληρωματικών Σκελών Εδάφους ως και 
δέκα (10). Για κάθε επιπλέον δεκάδα Συμπληρωματικών 
Σκελών Εδάφους θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) ανε−
ξάρτητα εάν δεν έχει συμπληρωθεί δεκάδα.

Η χρέωση των Συμπληρωματικών Σκελών Εδάφους 
αρχίζει από την πρώτη του μήνα της ημερομηνίας κα−
τάθεσης της αντίστοιχης δήλωσης προσθήκης ή ανά−
κλησης και υπολογίζεται ως την 31 Δεκεμβρίου του 
εκάστοτε έτους.

και της παραγράφου 2 ως εξής:
2. Τέλη Εκχώρησης των Ραδιοσυχνοτήτων
Για κάθε αιτούμενη νέα Εκχώρηση ή Τροποποίηση 

υπάρχουσας, θα καταβάλλεται με την αίτηση Εκχώρη−
σης ή Τροποποίησης τέλος εκχώρησης ίσο με 440 ευρώ, 
για κάθε Κινητό Σταθμό.

Για κάθε αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ρα−
διοσυχνοτήτων ή τροποποίησης υφιστάμενου δικαιώμα−
τος για τη χρήση του φάσματος στην Ελλάδα για επι−
κοινωνίες Γης — διαστήματος 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.

Άρθρο 2
 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

F
Αριθμ. αποφ. 598/2 (8)
   Τροποποίηση της ΑΠ 521/32/5−5−2009 απόφασης της 

ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ρα−
διοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 
1010/Β΄/28−5−2009).

   Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3431/2006, «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ιδίως τα άρθρα 
12, 23 και 24,
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2. την Κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνι−
κής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθ. 
17225/655/2006, «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανο−
μής Ζωνών Συχνοτήτων», (ΦΕΚ 399/Β/2006), ως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38960/1619/2008 (ΦΕΚ 
1979/Β/2008) ΚΥΑ και όπως εκάστοτε ισχύει,

3. την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων, “ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (98/2007/EΚ) της 
14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εναρμονισμέ−
νη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 
2 GHz για την υλοποίηση συστημάτων που παρέχουν 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες”, όπου προβλέπεται η 
εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων 1980 – 2010 MHz 
και 2170 – 2200 ΜHz μεταξύ των κρατών μελών για τη 
θέση σε λειτουργία εντός αυτών των κινητών δορυ−
φορικών συστημάτων παροχής Κινητών Δορυφορικών 
Υπηρεσιών (MSS), 

4. την απόφαση “ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 626/2008/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 30ης Ιουνίου 2008 για την επιλογή και αδειοδότη−
ση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές 
υπηρεσίες (MSS)”, βάσει της οποίας έλαβε χώρα από 
την Επιτροπή διαδικασία συγκριτικής επιλογής φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών συστημάτων και 
έδωσε κατευθύνσεις στα Κράτη Μέλη για τη διαμόρ−
φωση εξ αυτών του πλαισίου αδειοδότησης,

5. την από 07/08/2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Call for applications for 
pan−European systems providing mobile satellite services 
(MSS)» (2008/C 201/03), όπου καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες επί της διαδικασίας επιλογής των παρόχων 
Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών,

6. την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, “ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (449/2009/
EΚ) της 13ης Μαΐου 2009 σχετικά με την επιλογή 
φορέων εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκών συστημάτων 
που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (ΚΔΥ)”, 
βάσει της οποίας επιλέχθηκαν και για τα 27 κράτη 
μέλη 2 πάροχοι Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών , 
για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών εντός της 
ζώνης συχνοτήτων 1980 – 2010 MHz και 2170 – 2200 
MHz, για χρονικό διάστημα 18 ετών. Ειδικότερα το 
φάσμα συχνοτήτων στη ζώνη των 2 GHz απονεμήθηκε 
ως εξής: 

α) Για τον Inmarsat Ventures Limited: από 1980 έως 1995 
MHz για επικοινωνίες Γης — διαστήματος και από 2170 
έως 2185 MHz για επικοινωνίες διαστήματος — Γης

β) Για το Solaris Mobile Limited: από 1995 έως 2010 MHz 
για επικοινωνίες Γης — διαστήματος· και από 2185 έως 
2200 MHz για επικοινωνίες διαστήματος — Γης.

7. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/13−6−2006 “Κα−
νονισμός Γενικών Αδειών”, (ΦΕΚ 748/Β/21−6−2006) όπως 
εκάστοτε ισχύει, 

8. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/13−6−2006 “Κανο−
νισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για 
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών”, (ΦΕΚ 750/Β/21−6−2006), ως αυτή δύνα−
ται να εφαρμοστεί αναλογικά και σύμφωνα με τις 
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοι−
νοβουλίου,

9. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 521/32/5−5−2009, “Κανο−
νισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων 
ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων”, (ΦΕΚ 1010/Β/28−5−2009), και 
ιδίως το Παράρτημα Α.8 αυτής, σύμφωνα με το περι−
εχόμενο του οποίου: α) Στις ζώνες συχνοτήτων 1980 
– 2010 MHz και 2170 – 2200 MHz δεν απαιτείται χορήγηση 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την Κινητή 
Δορυφορική Υπηρεσία , β) οι πάροχοι κινητών δορυφο−
ρικών υπηρεσιών υπάγονται μόνο σε καθεστώς Γενικής 
Άδειας ενώ γ) για τη λειτουργία των Συμπληρωματι−
κών Σκελών Εδάφους απαιτείται χορήγηση δικαιώματος 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,

10. 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/
B/4−3−2003), και ιδίως το Παράρτημα Γ αυτής,

11. την απορρέουσα εκ των υπ’ αρ. 4 και 6 διατάξε−
ων υποχρέωση των Κρατών Μελών περί της θέσης σε 
εφαρμογή της υπ’ αρ. 6 απόφασης και έναρξης παροχής 
των προβλεπόμενων σε αυτή υπηρεσιών πριν από τις 
13/5/2011, 

12. την απόφαση της ΕΕΤΤ 593/10/17−2−2011 «Έναρξη 
Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαι−
σίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών 
Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, 
που πρόκειται να υλοποιήσουν οι εταιρίες Inmarsat 
Ventures Limited και Solaris Mobile Limited, κατ’ εφαρ−
μογή της απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 449/2009/EΚ, καθώς και για τον υπολογισμό 
των επιβλητέων τελών»,

13. την απόφαση της ΕΕΤΤ 597/1/24−3−2011 «Δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ των απαντήσεων επί της 
Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ 593/10/17−2−2011»,

14. την απόφαση της ΕΕΤΤ 598/1/31−3−2011 «Δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ των αποτελεσμάτων επί της 
Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ 593/10/17−2−2011»,

15. Την υπ’ αριθμ. 22139/31−3−2011 εισήγηση της αρμό−
διας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Την Τροποποίηση του Παραρτήματος Α.7 «Κινητή 
Δορυφορική Υπηρεσία» της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
521/32/5−5−2009 “Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονω−
μένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων” 
(ΦΕΚ 1010/Β/28−5−2009) ως εξής:
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Ζώνη Συχνοτήτων 
(MHz)

Χρήσεις Δικαίωμα Χρήσης Πρότυπα 
Εξοπλισμού 

(ETSI)

Πρόσθετες Απαιτήσεις

1980–2010 (E−s) Απαιτείται

EN 301 442 
ΕN 302 574−1 
ΕN 302 574−2 
ΕN 302 574−3

Χορήγηση δικαιώματος χρήσης στους επιλεγμένους παρόχους, σύμφω−
να με το άρθρο 24 παρ. 8 του Ν. 3431/2006, για τη χρήση του φάσματος 
στην Ελλάδα για επικοινωνίες Γης — διαστήματος για κινητά δορυ−
φορικά συστήματα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ 
98/2007/EΚ 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/EΚ απόφαση της 
Επιτροπής για την παροχή Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών. 

Δεν απαιτείται χορήγηση δικαιώματος χρήσης για τη λειτουργία Συ−
μπληρωματικών Σκελών Εδάφους (Complementary Ground Components) 
εφόσον αυτά λειτουργούν μόνο για την αναμετάδοση των υπηρεσιών 
και των σημάτων που παρέχονται αποκλειστικά από το δορυφορι−
κό κομμάτι και πληρούν τους όρους του Άρθρου 8 της απόφασης 
626/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός του ίχνους 
του δορυφόρου, δεν παρέχουν υπηρεσίες συμπληρωματικές σ’ αυτές 
που παρέχονται από το δορυφορικό κομμάτι και δεν αυξάνουν τη 
χωρητικότητα του δικτύου. Η χρήση των συχνοτήτων από τα CGC 
θα γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της ECC/DEC/(06)09 amended 
ECC Decision of 1 December 2006.
Δύο μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας των Συμπληρωματικών 
Σκελών Εδάφους, του δικτύου, υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ δήλωση των 
αδειοδοτημένων παρόχων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Συμπλη−
ρωματικών Σκελών Εδάφους
Ο τερματικός δορυφορικός εξοπλισμός λειτουργεί υπό τον έλεγ−
χο δορυφορικού δικτύου σύμφωνα και με την ECC/DEC(07)05 ECC 
Decision of 21 December 2007 και CC/DEC(07)04 ECC Decision of 21 
December 2007.

2170–2200 (s−E) Απαιτείται
EN 301 442 
ΕN 302 574−1 
ΕN 302 574−2 
ΕN 302 574−3

Χορήγηση δικαιώματος χρήσης στους επιλεγμένους παρόχους, σύμφω−
να με το άρθρο 24 παρ. 8 του Ν. 3431/2006, για τη χρήση του φάσματος 
στην Ελλάδα για επικοινωνίες διαστήματος — Γης για κινητά δορυ−
φορικά συστήματα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθμ 
98/2007/EΚ 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/EΚ απόφαση της Επι−
τροπής για την παροχή Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών. 
Δεν απαιτείται χορήγηση δικαιώματος χρήσης για τη λειτουργία Συ−
μπληρωματικών Σκελών Εδάφους (Complementary Ground Components) 
εφόσον αυτά λειτουργούν μόνο για την αναμετάδοση των υπηρεσιών 
και των σημάτων που παρέχονται αποκλειστικά από το δορυφορι−
κό κομμάτι και πληρούν τους όρους του Άρθρου 8 της απόφασης 
626/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός του ίχνους 
του δορυφόρου, δεν παρέχουν υπηρεσίες συμπληρωματικές σ’ αυτές 
που παρέχονται από το δορυφορικό κομμάτι και δεν αυξάνουν τη 
χωρητικότητα του δικτύου. Η χρήση των συχνοτήτων από τα CGC 
θα γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της ECC/DEC/(06)09 amended 
ECC Decision of 1 December 2006.
Δύο μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας των Συμπληρωματικών 
Σκελών Εδάφους, του δικτύου, υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ δήλωση των 
αδειοδοτημένων παρόχων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Συμπλη−
ρωματικών Σκελών Εδάφους.

Ο τερματικός δορυφορικός εξοπλισμός λειτουργεί υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου σύμφωνα και με την ECC/DEC(07)05 ECC Decision 
of 21 December 2007 και CC/DEC(07)04 ECC Decision of 21 December 
2007.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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