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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ−
λάκων − Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (π.
Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) τις εργάσιμες ημέρες (νυκτερινές
ώρες) και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
για το έτος 2015, προς συμπλήρωση υποχρεωτι−
κού ωραρίου εργασίας. ............................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.350/17/61266/Δ1/31−5−
2012 υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα:
«Σύσταση − Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχι−
κών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1770/τ. Β΄/31−05−2012). ..........
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/
2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους
αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ..................................
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της
Έρευνας επί της Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων
στον Τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, με έτος ανα−
φοράς το 2014, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
529/138/ 30−6−2009 απόφασης της ΕΕΤΤ «Υπαγω−
γή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1
παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000. ........................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28132/1508
(1)
Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυλάκων
− Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (π. Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) τις
εργάσιμες ημέρες (νυκτερινές ώρες) και τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2015, προς
συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) όπως

συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α), του άρθρου 8
παρ. 5 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α) και του άρθρου 41
του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) και ισχύει σήμερα.
1.2 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.3 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
1.4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
1.5 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α).
1.6 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήμα−
τος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του
Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.7 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.8 του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.9 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.10 Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
1.11 Του Π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ /Α) «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/70738/0022/28−09−2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η ισχύς
των αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση που εκ−
δίδονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του
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άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 αρχίζουν από τη δημοσίευση
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 40898/5356/14−08−2013 (ΦΕΚ
2246/Β) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ144/30−3−2015 (ΦΕΚ 483/Β) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας,
και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη».
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 27765/2402/06−05−2015 έγγραφο
της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού του ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (π. Υπ.Υ.Με.Δι.).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων ευρώ
#6.000,00 €#, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του π. Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
έτους 2015 φορέας 39/110 και ΚΑΕ − 0512 «Αμοιβή για ερ−
γασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/οικ.16606/2179/Φ.ΑΝ απόφαση
δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχεί−
ρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε όπως δέκα (10) υπάλληλοι με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευ−
τικής βαθμίδας Δ.Ε. και Υ.Ε. και ειδικότητας Φυλάκων
−Νυκτοφυλάκων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού (τ. Υπ.Υ,Με.Δι.) απασχολού−
νται κατά τις εργάσιμες ημέρες (νυκτερινές ώρες) έως
χίλιες ογδόντα ώρες (1.080) και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες (πρωινές, απογευματινές και νυ−
κτερινές ώρες) έως τετρακόσιες σαράντα ώρες (440
ώρες) και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
στο Φ.Ε.Κ. και έως τις 31−12−2015.
Η παραπάνω απασχόληση θα βεβαιώνεται στο τέλος
κάθε μήνα με πράξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 29 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. Φ.354.1/14/98473/Ε1
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.350/17/61266/Δ1/31−5−2012
υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Σύστα−
ση − Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμ−
βουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ 1770/τ. Β΄/31−05−2012).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26Α), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου
5 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 47Α),
β) του άρθρου έκτου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 54Α), «Ρυθμίσεις πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτι−
κών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
2. Της παραγράφου 29ε του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78Α).
3. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181Α).
4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21Α).
5. Την υπ’ αρ. Υ100/20−02−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανα−
στάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299Β΄).
6. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/3−5−2012 εγκύ−
κλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Πειθαρχικό δίκαιο
δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων» (ΑΔΑ: Β499Χ−ΟΥΗ).
7. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/08−05−2015 εγκύ−
κλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκ−
δημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση− Αποκατάσταση
Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνη−
τικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της
οριστικής παύσης» (ΑΔΑ: 72ΟΠ465ΦΘΕ−ΝΓΩ).
8. Την υπ’ αρ. Φ.350/17/61266/Δ1/31−5−2012 υπουργική
απόφαση Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Σύσταση − Συγκρότηση
Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερει−
ακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1770/τ. Β΄/31.05.2012 − ΑΔΑ:
Β4ΛΕ9−8ΛΩ).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία
δεν δύναται να προσδιορισθεί κατά την έκδοση της πα−
ρούσας, δεδομένου ότι, η αποζημίωση των τακτικών με−
λών καθώς και των αναπληρωματικών των πειθαρχικών
συμβουλίων, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 146Β του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ.Α΄)
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», με
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
ανάλογα με τις συνεδριάσεις, στις οποίες μετείχαν σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την παράγραφο Β΄ της υπ’ αρ. Φ.350/17/
61266/Δ1/31−5−2012 υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ως
εξής:
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Β. Συγκροτούμε το πρώτο και το δεύτερο τμήμα ως
ακολούθως:
Το πρώτο τμήμα είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρω−
τοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας
ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του.
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) διευθυντή της πρωτοβάθμιας ή δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υπηρετούν στην περιφέρεια της οικείας περιφερεια−
κής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Όταν ο διευθυντής της
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
έχει οριστεί τακτικό μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρ−
χικού Συμβουλίου είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του
υπαλλήλου που διώκεται πειθαρχικά, στη σύνθεση του
μετέχει ο αναπληρωτής του.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρω−
τές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος
υπάλληλος.
Τα υπό στοιχείο α) μέλη υποδεικνύονται από τον Πρό−
εδρο του οικείου Δικαστηρίου ή από τον Προϊστάμενο
της οικείας εισαγγελίας.
Τα υπό στοιχείο β) μέλη υποδεικνύονται από τον Πρό−
εδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Τα υπό στοιχείο γ) μέλη υποδεικνύονται από τον Πρό−
εδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ύστερα από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση του Δευ−
τεροβάθμιου ΠειθαρχικούΣυμβουλίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 146Β του Μέρους Ε΄
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 τ. Α΄ 26) και υπη−
ρετούν στην έδρα του εκάστου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το δεύτερο τμήμα είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρω−
τοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας
ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του.
β) Ένα (1) μέλος, το οποίο είναι πάρεδρος ή δικαστικός
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) διευθυντή της πρωτοβάθμιας ή δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υπηρετούν στην περιφέρεια της οικείας περιφερειακής
διεύθυνσης εκπαίδευσης, για τις υποθέσεις των υπαλ−
λήλων που ανήκουν στο προσωπικό του υπό στοιχείου
β) του δευτέρου τμήματος ή έναν (1) αναπληρωτή ή επί−
κουρο καθηγητή Α.Ε.Ι., με αναπληρωτή του αναπληρωτή
ή επίκουρο καθηγητή άλλου Α.Ε.Ι., για τις υποθέσεις
των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό του υπό
στοιχείου α) του δευτέρου τμήματος.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές
τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού
Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.
Τα υπό στοιχείο α) μέλη υποδεικνύονται από τον πρό−
εδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο
της οικείας εισαγγελίας.
Τα υπό στοιχείο β) μέλη υποδεικνύονται από τον Πρό−
εδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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Τα υπό στοιχείο γ) μέλη υποδεικνύονται από τον Πρό−
εδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ύστερα από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση του Δευ−
τεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 146Β του Μέρους Ε΄
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 τ. Α΄ 26) και υπη−
ρετούν στην έδρα του εκάστου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Αν ένας από τους προϊσταμένους διευθύνσεων ή ο
αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής υπηρετούν στο
ίδιο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί και ο υπάλληλος που διώκεται
πειθαρχικά, στη σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχι−
κού Συμβουλίου μετέχει ο αναπληρωτής τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθ. ΠΟΛ1127
(3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013)
απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες
του ειδικού καθεστώτος.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000), και
ειδικότερα:
α) τις διατάξεις του άρθρου 41,
β) τις διατάξεις του άρθρου 42,
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57,
δ) τις διατάξεις του άρθρου 64,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013 «Κώ−
δικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013).
3. Τις διατάξεις του N. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20.9.2010)
«Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής
δραστηριότητας» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9 και 10.
4. Την υπ’ αριθμ. 309891/14.12.2010 (ΦΕΚ 1966 Β΄/21.12.2010
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του
Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου
νόμου, υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ) και ασφαλιστική ενημερότητα, όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 235/23719/29.2.2012 (ΦΕΚ 500
Β΄/29.2.2012 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τις διατάξεις του νόμου 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών
και αγροτικών εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 151/6.9.2010).
6. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 και 1307/2013.
7. Την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1089/20.4.2015 (ΦΕΚ Β 722.27.4.2015)
κ. την ΑΥΟ ΠΟΛ 1066/2−4−2013 (ΦΕΚ 753Β/2−4−2013).
8. Την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1098/2007 (ΦΕΚ 1630/Β/17.8.07).
9. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε, Υποπαράγραφος Ε1
«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και λοι−
πές φορολογικές διατάξεις» του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 22).
10. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012 περί σύστασης
θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄
222, όπως ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Την υπ’ αριθμ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
12. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου και πιο αποτε−
λεσματικού συστήματος ελέγχου για την ορθή καταβο−
λή του επιστρεπτέου φόρου, στους αγρότες του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α. που πραγματικά τα δικαιούνται.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται εκ νέου δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1066/2.4.2013 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει επέρχονται οι κάτωθι τροπο−
ποιήσεις:
i. Το ποσό των 100 ευρώ που αναφέρεται στο τε−
λευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4
τροποποιείται σε (500) ευρώ.
ii. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις λοιπές περιπτώσεις, η επιστροφή πραγματοποι−
είται μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη
αιτιολόγηση, με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι της
απόκλισης μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων της αίτησης
επιστροφής και της κανονικής αξίας του ΥΠΑΑΤ, αξιο−
λογήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου».
iii. Μετά την παράγραφο 8 προστίθεται νέα παράγρα−
φος 9 ως εξής:
«Αιτήσεις προηγούμενων χρήσεων που εκκρεμούν
κατά την έκδοση της παρούσας αξιολογούνται για έλεγ−
χο ή μη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. 6954/Γ4−902
(4)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Έρευ−
νας επί της Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Το−
μέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, με έτος αναφοράς το
2014, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων
και καθορισμός της αμοιβής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
όπως τροποποιηθείς ισχύει.
β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
δ. του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα:
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο−
σιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη

του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν.
3943/31−3−2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),
ε. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄),
στ. της ΓΠ – 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων (L 97/9−4−2008), παράρτημα ΙΙΙ.
3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή
των στοιχείων που διαβιβάζονται.
4. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχε−
τικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
5. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό
να καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να
μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της
ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων επτακο−
σίων ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 5.701,50) − συμπε−
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου προκύψει, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ
(ΚΑΕ 0429), του έτους 2015, ήτοι ΚΑΕ 0429 = € 5.701,50.
Για το έτος 2016 δεν προκαλείται δαπάνη.
7. Την υπ’ αριθ. 6257/Α2−3909/3.6.15 με α/α 730 από−
φαση έγκρισης δέσμευσης, πίστωσης για την πληρωμή
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους 2015, απο−
φασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια
της ετήσιας έρευνας διάρθρωσης επιχειρήσεων στον
τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας με περίοδο αναφοράς
των στοιχείων το έτος 2014 κατά τη διάρκεια των ετών
2015−2016.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της
Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της
ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του
Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, και αποσκοπεί στη συλλογή και
εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων των
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις βασικές
μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποι−
ούνται στους κλάδους 50 και 52 (τάξη 5222) του τομέα
H της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηρι−
οτήτων − NACE αναθ. 2 (γενικά χαρακτηριστικά, οικονο−
μική κατάσταση, στοιχεία απασχόλησης), προκειμένου
να προσδιορισθεί η συνεισφορά των κλάδων στη δια−
μόρφωση του εθνικού εισοδήματος και παράλληλα, να
καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική με μονάδα έρευνας
την επιχείρηση. Κατά το σχεδιασμό της εφαρμόζεται
η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με
κριτήρια στρωμάτωσης των επιχειρήσεων α) τον τε−
τραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, β) την
Περιφέρεια και γ) την τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων.
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Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται συνολικά στις
450 επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους 50
και 52 (τάξη 5222) του τομέα H της Στατιστικής Ταξι−
νόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων − NACE αναθ.
2, και θα ερευνηθούν όλες μέσω Ιδιωτών Συνεργατών.
Το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων είναι
τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται ακριβείς εκτιμήσεις των
ζητούμενων μεγεθών.
Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από κατάλ−
ληλο πλαίσιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του οποίου
προέρχονται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ
και το Ευρωπαϊκό μητρώο Ομίλων Επιχειρήσεων (EGR).
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν
α) κατά τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
σε σύνολο Χώρας, β) κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και Περιφέρεια και γ) κατά τριψήφιο
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τάξεις μεγέ−
θους των επιχειρήσεων και θα αποσταλούν στη Eurostat
σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών
Δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, και τις προδιαγραφές
του εφαρμοστικού Κανονισμού (EC) 251/2009.
Οι εργασίες της παραπάνω έρευνας ξεκίνησαν το
Μάρτιο του 2015 με το σχεδιασμό και θα ολοκληρω−
θούν με την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των
στοιχείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2016.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
• Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
• Επιλογή Ιδιωτών−συνεργατών
• Εκπαίδευση προσωπικού και Ιδιωτών−συνεργατών
για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των
ερευνών
• Συλλογή στατιστικών στοιχείων
• Ενημέρωση μητρώου Επιχειρήσεων
• Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−
ματος
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
• Μηχανογραφικοί έλεγχοι
• Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων
στη Eurostat
• Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report)
• Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−
ληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων των ερευνών
• Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,
• Ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν
κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων,
μέχρι 150.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται
ως εξής:
Αποζημίωση ιδιωτών – συνεργατών (ΚΑΕ 0429)
15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο, ήτοι:
350 ερωτηματολόγια Χ 15,41 ευρώ ανά ερωτημ.=
5.393,50 ευρώ
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Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες
βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν,
είναι προσωρινά κλειστές, οι ιδιώτες – συνεργάτες θα
αμειφθούν για την εργασία ενημέρωσης του μητρώου
με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο, ήτοι:
100 ερωτηματολόγια Χ 3,08 ευρώ ανά ερωτημ. =
308,00 ευρώ
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 = 5.701,50 ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 751/1
(5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 529/138/
30−6−2009 απόφασης της ΕΕΤΤ «Υπαγωγή κατασκευ−
ών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄
του Ν. 2801/2000.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/10−4−2012), και ιδίως το άρθρο 11 αυτού,
β. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α΄/2000), όπως ισχύει, και ειδικό−
τερα το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ αυτού, σύμφωνα με το
περιεχόμενο του οποίου εξαιρούνται της υποχρέωσης
αδειοδότησης οι κατασκευές μικρών κεραιών που προ−
ορίζονται για χρήση εντός κτηρίων,
γ. την κοινή υπουργική απόφαση 53571/3839/1−9−2000
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία
κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β΄/
6−9−2000) σύμφωνα με την οποία υποχρέωση σύνταξης
και υποβολής τεχνικής μελέτης στην Ελληνική Επιτρο−
πή Ατομικής Ενέργειας για την προστασία του κοινού,
έχουν οι σταθμοί των οποίων η συνολική ενεργός ακτι−
νοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 164
W για τις ζώνες συχνοτήτων άνω των 30 MHz,
δ. την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων υπ’ αρ. 20490/525/
2−5−2012 «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζω−
νών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (ΦΕΚ/1444/Β/2−5−2012), όπως
ισχύει,
ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20−12−2012 «Κανο−
νισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14−2−2013),
στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/13−6−2006 «Κα−
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για
τη Παροχή Δικτύων ή /και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 110/Β/24−1−13),
ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 721/2/12−06−2014 «Κανο−
νισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων
ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/B/26−06−2014),
όπως εκάστοτε ισχύει,
η. την υπ’ αριθμ. κατάθεσης ΕΕΤΤ 49710/27−12−2011 επι−
στολή της Εταιρείας ‘‘VODAFONE − ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ” με
την οποία ζητείται να εξεταστεί η διαδικασία αδειοδό−
τησης των συσκευών femtocells βάσει των εξαιρέσεων
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του Ν. 2801/2000 λόγω της μη επιβάρυνσης του περι−
βάλλοντος, τη χρήση αδειοδοτημένου φάσματος και
της πολύ χαμηλής μέγιστης ισχύος λειτουργίας τους.
θ. την υπ’ αριθμ. ‘‘VODAFONE − ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ” με
θέμα «Παρατηρήσεις της Vodafon Πάναφον ΑΕΕΤ στη
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 529/138/30−6−2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ
(ΦΕΚ 1458/Β΄/20−7−2009)».
ι. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ.,
αποφασίζει:
Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
529/138/30−6−2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Υπαγωγή κα−
τασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ.
στ΄ του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β΄/20−7−2009), ως εξής:
1. Υπάγονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000
ως κατασκευές μικρών κεραιών που εξαιρούνται αδειο−
δότησης τα κεραιοσυστήματα που ικανοποιούν αθροι−
στικά τα κάτωθι:
α) Υποστηρίζουν τη λειτουργία femtocells, και ο εξο−
πλισμός τους ανήκει στη κλάση “Local BS” ή “Home BS”
σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα ETSI/3GPP.
β) Η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς τους
δεν υπερβαίνει τα 305 mW (500 mW eirp),
γ) Εγκαθίστανται και λειτουργούν σε εσωτερικούς
χώρους κτηρίων υπό τον έλεγχο του δικτύου παρόχου

που έχει στην κατοχή του το σχετικό Δικαίωμα Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων,
δ) Σε περίπτωση που η συνολική ενεργός ακτινοβο−
λούμενη ισχύς τους υπερβαίνει τα 61 mW (100 mW eirp),
η τοποθέτησή τους γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του
παρόχου που έχει στην κατοχή του το σχετικό Δικαίωμα
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, ή κατάλληλα εξουσιοδοτη−
μένου για το σκοπό αυτό φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Ο όρος femtocell ορίζεται ως: Σταθμός ασύρματης
πρόσβασης χαμηλής ισχύος ο οποίος λειτουργεί σε
αδειοδοτημένες για κινητή υπηρεσία ραδιοεπικοινω−
νίας ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και προσφέρει κάλυψη
σε περιορισμένους εσωτερικούς χώρους. Ο Σταθμός
αποτελεί τμήμα κυρίως δημόσιου ασύρματου δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό τον έλεγχο του οποίου
λειτουργεί και χρησιμοποιείται για να συνδέει τον τερ−
ματικό εξοπλισμό χρήστη με το κυρίως δίκτυο (μέσω
ενσύρματης ευρυζωνικής υποδομής, ή άλλου κατάλλη−
λου μέσου).
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2015
Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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