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Παπάγου, 2 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Γ6/209999

Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα:

Κοινοποίηση υ.α. αριθμ. Γ6/190234/14-7-2021 (Β’ 3461) - Χορήγηση στοιχείων
κυκλοφορίας ΙΑΑ και ΙΑΒ σε φορτηγά δημοσίας χρήσης

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. Γ6/190234/14-7-2021 (Β’ 3461)
Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία τροποποιείται η υ.α. αριθμ.
19800/1982 (Β’ 455) ως προς τους συνδυασμούς γραμμάτων στις πινακίδες κυκλοφορίας που
χορηγούνται σε φορτηγά και λεωφορεία δημοσίας χρήσης.
2. Σύμφωνα με την απόφαση, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΑ και ΙΑΒ
θα χορηγούνται αποκλειστικά σε φορτηγά δημοσίας χρήσης κάθε κατηγορίας.
3. Υπενθυμίζουμε ότι το έτος 2001 είχαν κατασκευαστεί και σταλεί στις Διευθύνσεις και Τμήματα
Μεταφορών των (τότε) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι πινακίδες κυκλοφορίας με αριθμούς
ΙΑΑ 1000 έως και ΙΑΑ 7700, οι οποίες προορίζονταν τότε για τα τουριστικά λεωφορεία ΔΧ. Αυτά
τα αποθέματα πινακίδων θα χορηγούνται από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 σε φορτηγά δημοσίας χρήσης
μέχρις εξαντλήσεώς τους (άρθρο 9 υ.α. αριθμ. 4700/330/2004, Β’ 192). Για διευκόλυνση των
Υπηρεσιών Μεταφορών επισυνάπτεται απόσπασμα της αριθμ. Α-ΟΙΚ.1691/58/9-1-2001 πράξης
κατανομής πινακίδων ΔΧ αυτοκινήτων, κατά το μέρος που αφορά τις πινακίδες ΙΑΑ και ΙΑΒ.
4. Επειδή οι ανωτέρω πινακίδες λόγω έτους κατασκευής δεν φέρουν το διακριτικό σήμα της
Ελλάδας ως χώρας ταξινόμησης (GR), παρακαλούνται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών
να υπενθυμίζουν στους οδικούς μεταφορείς διεθνών μεταφορών στους οποίους χορηγούν τις
ανωτέρω πινακίδες την υποχρέωση να τοποθετήσουν στο πίσω μέρος του οχήματος το
αυτοκόλλητο με το σήμα GR [αυτοκόλλητο σε σχήμα έλλειψης με τον κύριο άξονα οριζόντιο που
φέρει το σήμα GR με μαύρα γράμματα σε λευκό υπόβαθρο, άρθρο 91 παρ. 1 Κώδικα Οδικής
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Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και άρθρο 37 συνδ. Παράρτημα 3 Σύμβασης της Βιέννης
1968 για την οδική κυκλοφορία, (ν. 4266/2014, Α’ 135)].
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
α/α Γεώργιος Πατσιαβός

Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Για την ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μεταφορών αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση
Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών,
Υπηρεσία Υποστήριξης Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεύθυνση Επιβατικών
Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών
Μεταφορών
Συνημμένα:
1. Απόσπασμα της αριθμ. Α-ΟΙΚ.1691/58/9-1-2001 πράξης
2. Η υ.α. αριθμ. Γ6/190234/14-7-2021 (Β’ 3461)
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19800/25.5.1982 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων
και ρυμουλκουμένων» (Β΄ 455).

2

Παρακράτηση και απόδοση υπέρ του κρατικού
προϋπολογισμού, ανά τρίμηνο, ποσοστού 8% των
εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας».

3

Κύρωση Κανονισμού «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών».

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 716/003/
30.4.2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ
ΑΠ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία
με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία
και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο
κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»»
(Β΄ 1693), ως αυτή ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ6/190234
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19800/24.5.1982 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων
και ρυμουλκουμένων» (Β΄ 455).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57).

Αρ. Φύλλου 3461

2. Την υπ’ αρ. 19800/24.5.1982 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων» (Β΄ 455).
3. Την υπό στοιχεία Β/24177/667/24.12.1999 απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982
(Β΄ 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών "πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων
και ρυμουλκουμένων", όπως αυτή τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις 26700/1984,
59561/317/24.2.1989, 30360/2797/30.5.1990, 15981/
137/3.5.1991 και 19357/226/30.1.1991 όμοιες»
(Β΄ 36/2000).
4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/77752/ΦΝ459/
2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
10. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131).
11. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
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σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
12. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
13. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο Κεφάλαιο ΙΙ της υπ’ αρ. 19800/24.5.1982 υπουργικής απόφασης «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων» (Β΄ 455) μετά
την παρ. 1 προστίθεται νέα παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης.
Στα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και στα τουριστικά
λεωφορεία δημοσίας χρήσης χορηγούνται νέες κρατικές
πινακίδες με συνδυασμό τριών (3) γραμμάτων και τεσσάρων (4) αριθμών, ως εξής:
α. Στα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΤΑΑ, ΤΑΒ, ΤΑΕ, ΤΑΖ,
ΤΑΗ, ΤΑΙ.
β. Στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΕΚΑ, ΕΚΒ, ΕΚΕ, ΕΚΖ,
ΙΑΕ, ΙΑΖ, ΝΧΑ, ΝΧΥ και ΝΧΧ.
γ. Στα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΑ και ΙΑΒ. Από
την 1η Σεπτεμβρίου 2021, οι συνδυασμοί γραμμάτων
ΙΑΑ και ΙΑΒ χορηγούνται μόνο σε φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης».
Άρθρο 2
Η παρ. 2 της υπό στοιχεία Β/24177/667/24.12.1999
υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β΄ 455)
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών "πινακίδες
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και
ρυμουλκουμένων", όπως αυτή τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις 26700/1984,
59561/317/24.2.1989, 30360/2797/30.5.1990, 15981/
137/3.5.1991 και 19357/ 226/30.1.1991 όμοιες»
(Β΄ 36/2000), καταργείται.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τεύχος B’ 3461/29.07.2021

Αριθμ. 3162.8/51125/2021
(2)
Παρακράτηση και απόδοση υπέρ του κρατικού
προϋπολογισμού, ανά τρίμηνο, ποσοστού 8%
των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92), και ιδίως την περ. (ε) της παρ. 3 του
άρθρου 34.
2. Τον ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας»
(Α΄ 43).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Το β.δ. 28/1958 «Περί εκτελέσεως του ν. 3142/1955»
(Α΄ 44).
5. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).
6. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204).
7. Το π.δ. 287/1991 «Πλοηγικά Δικαιώματα» (Α΄ 102).
8. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
10. Το π.δ. 136/2011 «Περί καθορισμού κατώτατου
ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 267).
11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
12. Το π.δ. 465/1975 «Περί του τρόπου αναλήψεως
δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτώντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)»
(Α΄ 147).
13. Το υπ’ αρ. 2814.2/41851/2021/11-06-2021 Εισηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.
14. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805)
15. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού
των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» και
η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του
κρατικού προϋπολογισμού κατά την περ. (ε) της παρ. 3
του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 92). Εφαρμόζεται στα βεβαιωθέντα
και εισπραχθέντα μηνιαία πλοηγικά δικαιώματα των Πλοηγικών Σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) και το π.δ. 287/1991 (Α΄ 102).
Από το ποσό των εσόδων των πλοηγικών δικαιωμάτων
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παρακρατείται και αποδίδεται ανά τρίμηνο στον κρατικό
προϋπολογισμό ποσοστό 8%. Η κράτηση επιβάλλεται
επί του συνολικού μηνιαίου ποσού των εισπραχθέντων
πλοηγικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 2
Τρόπος παρακράτησης
Υπόχρεοι για την προαναφερθείσα κράτηση είναι τα
αρμόδια τμήματα είσπραξης και βεβαίωσης Πλοηγικών
δικαιωμάτων του εκάστοτε Πλοηγικού Σταθμού.
Το ποσοστό 8% της κράτησης, θα συμπεριλαμβάνεται
στην κατάσταση καταγραφής των κρατήσεων των Εσόδων από τα Πλοηγικά δικαιώματα τα οποία αποτυπώνονται στο μηνιαίο λογιστικό δελτίο του Πλοηγικού Σταθμού.
Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία απόδοσης
Τα ποσά που παρακρατούνται από τα αρμόδια τμήματα, αποδίδονται ανά τρίμηνο στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόδοση τους γίνεται σε λογαριασμό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος και εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1110889001 «Λοιποί
ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2415.1/51133/2021
(3)
Κύρωση Κανονισμού «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
β) Της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

46919

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/50703/2021/
12-7-2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν προκαλείται
πρόσθετη επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κανονισμός «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών», ο οποίος εξεδόθη
από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ’ αρ. φακ:
040/2014/20.1.2014 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου (Β΄ 3212).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παρ. 2 του
ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
β) Του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/50703/2021/127-2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν προκαλείται πρόσθετη
επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στον Κανονισμό Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ’ αρ. φακ:
040/2014 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3212), προστίθεται άρθρο 46, ως ακολούθως:
«Άρθρο 46
Παράδοση - παραλαβή καθηκόντων
προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών
1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών οι οποίοι
μετακινούνται με τοποθέτηση, ή μετάθεση, ή απόσπαση, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη
τους και να συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και
παραλαβής των καθηκόντων τους και των αρχείων των
Λιμενικών Αρχών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 39 παρ. 3 του π.δ. 11/2021 (Α΄ 21). Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους
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προϊσταμένους των Λιμενικών Τμημάτων τα οποία στελεχώνονται με τη διαδικασία του άρθρου 119 παρ. 6 του
ν. 3079/2002 (Α΄ 311), εφόσον αυτοί μετακινούνται με
τοποθέτηση, ή μετάθεση, ή απόσπαση.
2. Οι αναπληρωτές των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών, όπως αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 8 περ. ι του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, παραλαμβάνουν
προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένων και τα αρχεία
των Λιμενικών Αρχών, μέχρι την τοποθέτηση, ή την
μετάθεση, ή την απόσπαση νέων προϊσταμένων, εφόσον οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών τους οποίους αναπληρώνουν τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας
γραφείου, ή σε κατάσταση διαθεσιμότητας, ή σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας, ή σε κατάσταση
αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή σε κατάσταση αργίας με
προσωρινή απόλυση, ή αποβιώσουν. Οι αναπληρωτές
παραλαμβάνουν τα καθήκοντα προϊσταμένων και τα
αρχεία των Λιμενικών Αρχών από τριμελή επιτροπή η
οποία συγκροτείται αμελλητί για τον σκοπό αυτό από
τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εφόσον πρόκειται για Κεντρικό
Λιμεναρχείο ή Λιμεναρχείο, ή από τον προϊστάμενο
της αρμόδιας Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
εφόσον πρόκειται για Λιμενικό Σταθμό, ή Λιμενικό Τμήμα. Ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος από τα στελέχη Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ. της ανωτέρω επιτροπής φέρει την ιδιότητα
του προέδρου. Για τον σκοπό της παρούσας παρ. συντάσσονται πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
Οι αναπληρωτές οι οποίοι παραλαμβάνουν καθήκοντα
προϊσταμένων υποχρεούνται να ενημερώνουν τους
νέους προϊσταμένους μετά την τοποθέτησήη τους, ή
την μετάθεση τους, ή την απόσπαση τους στις θέσεις
αυτές και να συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και
παραλαβής των καθηκόντων τους και των αρχείων των
Λιμενικών Αρχών.
3. Στην περίπτωση Λιμενικού Τμήματος το οποίο στελεχώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 119 παρ. 6 του
ν. 3079/2002, ο αρμόδιος Λιμενάρχης εφόσον πρόκειται για Κεντρικό Λιμεναρχείο ή ο προϊστάμενος της
αρμόδιας Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχείο τοποθετούν αμελλητί νέο διοικητή στο Λιμενικό Τμήμα, εφόσον ο υφιστάμενος διοικητής του Λιμενικού Τμήματος τίθεται
σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, ή σε κατάσταση
διαθεσιμότητας, ή σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής
άδειας, ή σε κατάσταση αργίας με πρόσκαιρη παύση,
ή σε κατάσταση αργίας με προσωρινή απόλυση, ή
αποβιώσει. Ο νέος διοικητής του Λιμενικού Τμήματος
παραλαμβάνει τα καθήκοντα του διοικητή και τα αρχεία του Λιμενικού Τμήματος από τριμελή επιτροπή η
οποία συγκροτείται αμελλητί για τον σκοπό αυτό από
τον προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος
από τα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. της ανωτέρω επιτροπής
φέρει την ιδιότητα του προέδρου. Για τον σκοπό της
παρούσας παρ. συντάσσονται πρωτόκολλα παράδοσης
και παραλαβής.
4. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών στους
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οποίους χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας
μεγαλύτερης των δύο μηνών, ή άδεια κυήσεως - λοχείας, ή άδεια ανατροφής τέκνου, ή εκπαιδευτική άδεια
διάρκειας μεγαλύτερης των δύο μηνών, υποχρεούνται
να ενημερώνουν τους αναπληρωτές τους, όπως αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 περ. ι του
ν. 4150/2013 και να συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής των καθηκόντων τους και
των αρχείων των Λιμενικών Αρχών. Οι διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου δύναται να εφαρμόζονται
και σε περίπτωση απουσίας των προϊσταμένων των
Λιμενικών Αρχών για οποιονδήποτε λόγο για χρονικό
διάστημα μικρότερο ή ίσο των δύο μηνών, εφόσον
συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, μετά από διαταγή που
εκδίδεται για τον σκοπό αυτό από τον Διευθυντή του
Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι αναπληρωτές παραδίδουν τα καθήκοντα του προϊσταμένου και τα αρχεία των Λιμενικών Αρχών στους
προϊσταμένους τους οποίους αναπληρώνουν μετά
την επιστροφή τους ή σε νέους προϊσταμένους που
τυχόν τοποθετούνται, ή μετατίθενται ή αποσπώνται
στις θέσεις αυτές.
5. Στην περίπτωση Λιμενικού Τμήματος το οποίο
στελεχώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 119 παρ. 6
του ν. 3079/2002, ο αρμόδιος Λιμενάρχης εφόσον πρόκειται για Κεντρικό Λιμεναρχείο ή ο προϊστάμενος της
αρμόδιας Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχείο δύνανται αντί των
όσων προβλέπονται στην παρ. 4, να τοποθετούν νέο
διοικητή στο Λιμενικό Τμήμα, ο οποίος ενημερώνεται
και παραλαμβάνει τα καθήκοντα του και τα αρχεία του
Λιμενικού Τμήματος από τον υφιστάμενο διοικητή πριν
αυτός απουσιάσει. Για τον σκοπό του προηγούμενου
εδαφίου συντάσσονται πρωτόκολλα παράδοσης και
παραλαβής.
6. Ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής των καθηκόντων των προϊσταμένων και των αρχείων των Λιμενικών
Αρχών δεν δύναται να υπερβαίνει τις ακόλουθες ημέρες:
α) Πέντε ημέρες για τα Κεντρικά Λιμεναρχεία.
β) Τρεις ημέρες για τα Λιμεναρχεία.
γ) Μία ημέρα για τους Λιμενικούς Σταθμούς και για τα
Λιμενικά Τμήματα».
Ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 999/1
(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 716/003/
30.4.2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της
ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο
κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»»
(Β΄ 1693), ως αυτή ισχύει.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 184) και ιδίως τα άρθρα 109, 113, 120, 121, 137, 138,
153, 154, 155, 156 και 230 αυτού, δια των οποίων αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 1, 3, 12, 17, 18, 20 παρ. 2, 8 και 9,
21 παρ. 1, 13, 15, 16 και 17, 23, 38, 75, 77 του ν. 4070/2012
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),
2. τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167) και ιδίως τα άρθρα 26, 39 και 234
αυτού,
3. τον ν. 4563/2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
4. τoν ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες
διατάξεις», (Α΄ 114) και ιδίως το άρθρο 37 αυτού,
5. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82) και ιδίως τo άρθρo 80 αυτού,
6. τον ν. 3959/2011, «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού», (Α΄ 93),
7. τον ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 161) και ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
8. την υπό στοιχεία οικ 323/φ.213/30-07-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Ορισμός μεταβατικής περιόδου
ενεργοποίησης ραδιοδιαύλων από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 18/2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1752), ανακατανομή και αλλαγή χρήσης των ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και
ορισμός εύλογης αποζημίωσης του παρόχου δικτύου
DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της
παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4070/2012» (Β΄ 3221),
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9. την υπ’ αρ. οικ. 284/2-6-2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
οικ.45858/1799/Φ.150/2013 απόφασης του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Περιορισμός του
αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής
και Περιφερειακής κάλυψης και καθορισμός του είδους
της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23
παρ. 3 του ν. 4070/2012)» (Β΄ 2359), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2165),
10. την υπό στοιχεία 22176 ΕΞ 2021/02-07-2021 κοινή
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων μετάδοσης και αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων του Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής» (Β΄ 3011),
11. την υπ’ αρ. οικ.18/7.5.2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό "Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος"» (Β΄ 4991)»,
(Β΄ 1752),
12. την υπό στοιχεία οικ. 93/Φ211/26.2.2019 κοινή
υπουργική απόφαση «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (Β΄ 751),
13. την υπ’ αρ. 14879/5.10.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης, «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ.
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό "Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος"» (Β΄ 4991),
14. την υπ’ αρ. 3269/1.11.2018 κοινή υπουργική απόφαση, «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ)
στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β΄ 5022),
15. την υπ’ αρ. 3586/3.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση, «Καθορισμός των μέσων, της διαδικασίας καθώς
και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των
Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας»
(Β΄ 5491),
16. την απόφαση της ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση
Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» (Β΄ 1676),
17. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/003/30.4.2014
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«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της
ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την
Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση,
Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»» (Β΄ 1693),
18. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 731/2/4-9-2014 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/3/30-04-2014
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της
ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13-02-2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία
με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση,
Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο
κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»»,
19. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 716/007/30.4.2014,
«Οριστικοποίηση του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων
Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία DIGEA
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε για την υπηρεσία μεταφοράς
και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής
εμβέλειας», (Β΄ 1587),
20. την από 07-02-2014 συνομολογηθείσα μεταξύ της
ΕΕΤΤ και της εταιρίας «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»,
σύμβαση παραχώρησης, ως ισχύει,
21. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 951/001/5.8.2020 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ
707/2/13.02.2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 1693)», ως
αυτή ισχύει» (Β’ 3725),
22. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17-5-2021 “Κανονισμός Γενικών Αδειών” (Β 2265),
23. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 860/2/23-07-2018 «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 3919), ως ισχύει,
24. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 925/01/03-03-2020 «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 1241), ως ισχύει,
25. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
26. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 35485/12-07-2021 εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ

Τεύχος B’ 3461/29.07.2021

Επειδή:
i) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6243/8-06-2021 (υπό στοιχεία ΕΜΠ 22/9-06-2020 ΥΨηΔ) επιστολή της, η DIGEA
αιτείται την αντιμετάθεση του διαύλου 23, με τον δίαυλο
25, για την περιοχή απονομής TRIPOLI, επιβεβαιώνοντας
ότι οι εν λόγω τεχνικές αλλαγές θα συντελεστούν με ίδια
μέσα των παρόχων (ΕΡΤ-DIGEA),
ii) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1300/11-6-2021 επιστολή
της, η ΕΡΤ Α.Ε (Α.Π.19188ΕΙ2021/ΥΨηΔ 14-06-2021) παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την αμοιβαία ανταλλαγή διαύλων,
iii) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω υπό στοιχείο
10, κοινής υπουργικής απόφασης:
iv) «1. Ο δίαυλος 23 του Παραρτήματος Α1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 18/30-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό ’’Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος’’» (Β΄ 4991)»
(Β΄ 1752), εφεξής αποδίδεται για την βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στον πάροχο δικτύου ιδιωτικών παρόχων
περιεχομένου εθνικής εμβέλειας.
2. Ο δίαυλος 25 του Παραρτήματος Α2 του άρθρου
3 της υπ’ αρ. οικ. 18/30-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό ’’Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος’’» (Β΄ 4991)»
(Β΄ 1752), εφεξής αποδίδεται για την βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στον πάροχο δικτύου δημόσιας τηλεόρασης.
3. Οι πάροχοι των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αναλαμβάνουν άμεσα με δική
τους διαχειριστική επιβάρυνση και ίδια μέσα να προβούν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τεχνικής προσαρμογής για την βέλτιστη εφαρμογή της παρούσας…».
v) H εν λόγω μεταβολή δεν επηρεάζει το σύνολο των
συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην DIGEA, καθώς
και τη λειτoυργία του Δικτύου, ενώ δεν έχει επίπτωση στο
προβλεπόμενο τεχνοοικονομικό μοντέλο, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 716/003/2014
απόφασης της ΕΕΤΤ: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της απόφασης της ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, και την παροχή
διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 1693)», ως αυτή ισχύει, ως προς το Παράρτημα αυτής «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
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ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ» κατ’ εφαρμογή
της υπό στοιχείο 10 του προοιμίου, κοινής υπουργικής
απόφασης και συγκεκριμένα:
Στον Πίνακα του Κεφαλαίου ΙΙ «Δίαυλοι Ραδιοσυχνοτήτων Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
εθνικής κάλυψης» του Παραρτήματος Ε1 του ως άνω
Παραρτήματος, ο δίαυλος 25 της Περιοχής Απονομής
TRIPOLI να αντικατασταθεί από τον δίαυλο 23.
2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
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ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο
«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» η οποία οφείλει
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο
δίκτυό της, αζημίως για τους παρόχους περιεχομένου
ψηφιακής ευρυεκπομπής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02034612907210008*

