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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.  1200 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 απόφα−

σης (ΦΕΚ 1685/Β΄/2001) «Επιστροφή του φόρου ει−
σοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμά−
των», όπως ισχύει, και της απόφασης με αριθμό πρωτ. 
11142200/8853/0016 (ΦΕΚ 1945/Β΄/2006) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδή−
ματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (α) της περί−

πτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως προστέθηκε με την 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου 
Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγο−
ντα μέτρα εφαρμογής των νομών 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/91 (ΦΕΚ 
70/91 Α) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και 
άλλες ρυθμίσεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α΄/1995).

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.
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5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 1591 
(ΦΕΚ Α΄50).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 74 του Π.Δ. 
16/89 (ΦΕΚ 6/89 Α) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γρα−
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128).

8. Το π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/12 Α), «Διορισμός Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1117082 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ Β΄1779/23−

07−2013) απόφαση «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσω−
πικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της 
Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων 
προσωπικού αυτής».

10. Την υπ’ αριθ.  Δ6Α 1121589 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ Β΄1908/05−
08−2013) απόφαση «Σύσταση οργανικών μονάδων στην 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός 
της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων 
αυτών».

11. Την υπ’ αριθ. 1106485/6220/0016 (ΦΕΚ Β΄1685/18−12−
2001) απόφαση «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 11142200/8853/0016 (ΦΕΚ Β΄1945/29−
12−2006) απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την 
επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
μέσω Τραπεζών» όπως ισχύει

13. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
2574/12 Β), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

14. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 
διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν 
στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

15. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 (ΦΕΚ 
1685/Β΄/2001) και 11142200/8853/0016 (ΦΕΚ 1945/Β΄/2006) 
Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως εξής: η 
φράση «Γ.Γ.Π.Σ.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων». Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι ως άνω αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
    Αριθ. 195 (2)

Έγκριση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για καθαριότητα του Τελωνείου Oινόης έτους 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 26 παρ. 7β του Ν. 2362/95 «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.,

β) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως δα−
πανών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και 

γ) Του άρθρου 12 του Π.Δ. 151/98 «Περί δαπανών στα−
θερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 2314/1953 (ΦΕΚ Α΄/59) «Περί τροποποιήσεως των περί 
καθαρισμού των δημόσιων καταστημάτων διατάξεων».

3. Την υπ’ αριθ. 2062200/6414/0004/1997 (ΦΕΚ Β΄ 
158/1997) απόφαση «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους και της εξουσίας να υπογράφουν “Με εντολή 
Υπουργού” στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημο−
σιονομικών Ελέγχων και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως 
και Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

4. Την παράγραφο 10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 95Α).

5. Την υπ’ αριθ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/ 
Β΄/25.05.2012) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί καθο−
ρισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πλη−
ρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και 
μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το 
άρθρο 2 αυτής».

6. Την υπ’ αριθ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ Β΄/54/1997) 
απόφαση «Ορισμός κύριων διατακτών».

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

8. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για 
το έτος 2013 πίστωση στον ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 
1232 για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας ποσού 
3000,00 ευρώ.

9. Τη σχετική απόφαση 30/04.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ9ΘΗ70Γ) 
ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης ύψους 3.000,00€ με 
α/α 2143 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υπηρεσίας μας.

10. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή μηνιαίου χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου 
Οινόης του Ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό 
των 250,00 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λιβαδειά, 22 Αυγούστου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος ΥΔΕ κ.α.α

Ο Τμηματάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

F
    Αριθ. Οικ. 27953/1745 (3)
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαι−

ολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ−

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
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Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90 

2. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄160).

3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. 22365/97/05−07−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1667) κοινή 
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου». 

5. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγ−
γελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων πε−
ριορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων 
(ΦΕΚ Α΄32).

6. Το άρθρο 4 παράγραφος 16 του Ν. 4038/2012 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).

7. Τα εδάφια 4 και 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 «Ρυθ−
μίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις 
Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα Ιδιωτικά 
Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή των Νό−
μων 3919/2011 και 4038/ 2012, του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 
Α΄ 222). 

8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ Β΄1276) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιε−
χομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

10. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 
την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/ 
2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

12. Την παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 «Αντιμε−
τώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιό−
τητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88)

13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

14. Την υπ’ αριθ. 14366/416/9−5−2013 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογη−

τικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκ−
φορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 1110/Β/9.5.2013).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΞΗΡΑΣ−ΛΙΜΕΝΟΣ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝ−
ΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ, του άρθρου 
6 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 14366/416/9−5−2013 
(ΦΕΚ Β΄ 1110) εξειδικεύονται με το προσαρτώμενο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ της παρούσας και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω Υπουρ−
γικής απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ

Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων 
και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευ−
σή του. Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Β΄ εκτελεί τις 
εργασίες που εμπίπτουν στο Μητρώο Α΄ και ιδίως τις 
ακόλουθες επιπλέον εργασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (Εργασίες που εκτελούνται από φορ−
τοεκφορτωτές Λιμένος ή Ξηράς που είναι χειριστές 
μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης εφοδια−
σμένοι με την αντίστοιχη άδεια χειρισμού μηχανημάτων 
ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης).

1. Χειρίζεται μηχανήματα ή οχήματα ή μηχανολογικό 
εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης για τη μεταφορά, φορτο−
εκφόρτωση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων. 

1.1 Χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα για να μεταφέρει 
και να τοποθετήσει εμπορεύματα σε πάσης φύσεως με−
ταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους.

1.2 Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματο−
κιβωτίων (container) για να φορτώσει τα εμπορεύματα 
σε φορτηγά.

1.3 Χειρίζεται γερανό και περονοφόρο (clark) για την 
πλήρωση ή εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων, για τη 
μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων και για την 
τοποθέτηση εμπορευμάτων σε χερσαίους χώρους ενα−
πόθεσης και αποθήκες.

1.4 Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην 
φορτίου (σιλό).

1.5 Χειρίζεται μηχανήματα για την μεταφορά των 
εμπορευμάτων μέσα στο πλοίο.

1.6 Χειρίζεται το γερανό του πλοίου για να τοποθετή−
σει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (Εργασίες που εκτελούνται από φορτο−
εκφορτωτές Λιμένος ή Ξηράς που δεν είναι χειριστές 
μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)

1. Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφάλιση 
των εμπορευμάτων. 

1.1 Φορτοεκφορτώνει οχληρά, ειδικά ή επικίνδυνα φορ−
τία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφαλείας.

1.2 Συνδέει και αποσυνδέει τα εμπορεύματα στον γε−
ρανό.

1.3 Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοπο−
θετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο.

1.4 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού 
ιμάντα ή σωληνώσεων μέσα σε πλοία.
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1.5 Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς 
υγρών φορτίων συστημάτων του δεξαμενόπλοιου.

1.6 Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών ερ−
γασιών κύτους πλοίου.

1.7 Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να με−
ταφέρει τα εμπορεύματα.

1.8 Στοιβάζει, αποστοιβάζει, τακτοποιεί και ασφαλίζει 
εμπορεύματα παντός τύπου στα μεταφορικά μέσα.

1.9 Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώ−
τια πάνω στα πλοία και τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία 
πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα και στους χερσαίους 
χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.

1.10 Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία.
1.11 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία με−

ταφορικά μέσα.
2. Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς καβοδεσία 

των πλοίων. 
2.1 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες 

για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του πλοίου.
2.2 Διευκολύνει την από θαλάσσης καβόδεση και εκτε−

λεί τις συμπληρωματικές εργασίες της καβόδεσης.
2.3 Τοποθετεί ή αφαιρεί τους τάκους από τα οχήματα 

εντός του πλοίου (έχμαση οχημάτων από πλοίο).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθ.     41440/1379/Φ250 (4)
Καθορισμός ανταποδοτικών ανταλλαγμάτων υπέρ του 

Δημοσίου και του τρόπου καταβολής τους, σε σχέση 
με την χορήγηση επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων 
σχετιζομένων με την τροχιακή θέση των 39 μοιρών 
ανατολικώς, στην εταιρεία HELLAS SAT A.E.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
Α) Της παρ. 2 του άρθρου 31 καθώς και της παρ. 5 του 

άρθρου 79 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82).

Β) Του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Γ) Του π.δ. 118/25.6.2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 
(Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄ 152).

Δ) Του π.δ. 119/25.6.2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

Ε) Της υπ’ αριθ. 329/3.7.2013 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδό−
πουλου» (Β΄ 1655), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
1208/10.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τρο−
ποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλο» (Β΄ 1718).

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα».

2. Την υπ’ αριθ. 457/14−12−2001 Απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών δυνάμει της οποίας 
χορηγήθηκε στην εταιρεία HELLAS SAT ειδική άδεια 
εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελ−
ληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομα−
στικής θέσης των 39 μοιρών ανατολικά επί της τροχιάς 
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των 
συγγενών αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά 
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής 
εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλε−

πικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας 
υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT).

3. Την από 23 Αυγούστου 2001 Σύμβαση «Περί παρο−
χής ειδικής αδείας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού 
δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση 
και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39 μοιρών ανα−
τολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών 
δορυφόρων της γης και των συγγενών αυτής ραδιοσυ−
χνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτό−
ξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός 
συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας 
και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ 
ΣΑΤ (HELLAS SAT)», εφεξής «Σύμβαση».

4. Την ανάγκη ανάπτυξης των δορυφορικών επικοινω−
νιών που σχετίζονται με δικαιώματα της χώρας στην 
δορυφορική τροχιακή θέση 39 μοίρες ανατολικώς (39 Ε).

5. Την ανάγκη καθορισμού ανταποδοτικών ανταλλαγ−
μάτων υπέρ του Δημοσίου και του τρόπου καταβο−
λής τους σε σχέση με την Απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων α.π. 40.007/1333 
/8−8−2013 «Χορήγηση επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων 
σχετιζομένων με την τροχιακή θέση των 39 μοιρών 
ανατολικώς, στην εταιρεία HELLAS SAT A.E.»

6. Την εισήγηση της Ειδικής Ομάδας Εργασίας (α.π. 
ΓΓΤΤ 823/9−8−2013) που συγκροτήθηκε με την Απόφαση 
του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
α.π. 36568/1166/Φ.250/23−7−2013 «Συγκρότηση ειδικής 
ομάδας εργασίας για την διερεύνηση και εισήγηση 
ανταποδοτικών ανταλλαγμάτων υπέρ του Δημοσίου 
και του τρόπου καταβολής τους, σύμφωνα με το εδαφ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4070/2012».

7. Τη δήλωση του αναδόχου ότι οι επιπρόσθετες κα−
ταχωρίσεις (filings) στις 39 μοίρες ανατολικώς (39Ε) με 
βάση τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπι−
κοινωνιών (ΔΕΤ) θα πρέπει να τεθούν σε χρήση εντός 
καταληκτικών ημερομηνιών που είναι γνωστές, και στις 
οποίες μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως, διαφορετικά 
χάνονται οριστικά για τη χώρα.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ανταλλάγματα υπέρ του Δημοσίου 
για την χορήγηση άδειας χρήσης των επιπροσθέτων 
συχνοτήτων για τις οποίες η Ελλάδα έχει ήδη πραγ−
ματοποιήσει ανακοινώσεις / καταχωρίσεις (filings) στη 
Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) με τις ονομασίες 
«HELLAS−SAT−2G», «GRC15002» και «HELLAS−SAT−3G», 
που σχετίζονται με την δορυφορική τροχιακή θέση των 
39 μοιρών ανατολικώς, στην Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΣ 
ΣAT» και «HELLAS SAT» που εδρεύει στο Μαρούσι με 
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50582/01AT/B/01/496 και Α.Φ.Μ. 999844621/ 
ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, το ποσό των 80.000€ ανά έτος 
για το χρονικό διάστημα έως την ημερομηνία λήξης 
της Σύμβασης (23−8−2021). Για τον τρόπο καταβολής 
των υπόψη ανταλλαγμάτων σε τρέχουσες τιμές, με 
προεξοφλητικό επιτόκιο ποσοστού 4,5% περίπου (Μ.Ο. 
επιτοκίου εξαμηνιαίου και ετήσιου εντόκου γραμμα−
τίου του Ελληνικού Δημοσίου) προσδιορίζουμε ολικό 
τίμημα ύψους 530.000 € καταβλητέο με επιταγή υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ−ΑΓΙΑΣ 




