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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1458
20 Ιουλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 81088/Β7
(1)
Κατανομή επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια της χώρας
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Π.Μ.Σ.
για το οικονομικό έτος 2009.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανομή επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια της χώ−

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ρας για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
των Π.Μ.Σ. για το οικονομικό έτος 2009 ....................

1

Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του
τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσι−
ου δικαιώματος, από τους προσερχόμενους στους
χώρους των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελ−
ματίες – παραγωγούς) αρμοδιότητας των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας,
Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής........................................

2

Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρ−
θρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του ν. 2801/2000. ..........................

3

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «περί
Δημοσίου Λογιστικού».
2. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπο−
γραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (άρθρο 6 παρ. 4).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κωδ. νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2009, αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της
χώρας για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας των
Π.Μ.Σ. για το οικονομικό έτος 2009 ως ο ακόλουθος πίνακας:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2009
A.E.I.

ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ.

(Τα ποσά είναι σε χιλ. Ευρώ)
Ποσό
9
9

Θεολογίας (1)
Κοινωνικής Θεολογίας (1)
Νομικής (7)
(1 Ελλην/γαλ. – 28.000€)
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (1)
Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (1)
Φιλολογίας (3) 2δ. – 1 μ.
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (2) 1μ.+1δ.
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (6) όλα μονοτμ.
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2)1μ. + 1δ.
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2)1 μ.+1δ
Θεατρικών Σπουδών (1)
Εθνικό και
Φυσικής (2) 1μ+1δ
Καποδιστριακό
Χημείας (6) 3μ+3δ
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιολογίας (4) 2μ+2δ
Μαθηματικών (2) 1μ.+1δ.
Ιατρικής (1)
Φαρμακευτικής (1)
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (2 μ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2 μ.)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (1)
Οικονομικών Επιστημών (1)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (1)
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας(1)
Μουσικών Σπουδών (1 μ.)
ΣΥΝΟΛΟ (53) Π.Μ.Σ.
Πολιτικών Μηχανικών (2 δ.)
Μηχαν. Μεταλλείων–Μεταλλουργών (1 δ.)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2δ.)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1 δ.)
Εθνικό Μετσόβειο
Εφαρμοσμένων Μαθηματ. και Φυσικών Επιστημών (3 δ.)
Πολυτεχνείο
Χημικών Μηχανικών (1 δ.)
Ναυπηγών (1 δ.)
Μηχανολόγων Μηχανικών (2δ.)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1 δ.)
ΣΥΝΟΛΟ 14 Π.Μ.Σ.

73
23
23
58
46
45
46
46
23
46
90
70
46
23
23
35
35
23
23
23
23
23
23
(907)
35
23
35
23
45
23
23
35
23
265

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΛΟ

Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΣΥΝΟΛΟ
Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
ΣΥΝΟΛΟ

Θεολογίας (1)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (1)
Φιλολογίας (2) 1δ 1μ
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (3) 1δ+2μ
Οικονομικών Επιστημών (1)
Θεάτρου (1)
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (1)
(1 Ελλην/γαλ)
Νομικής (1)
Πολιτικών Επιστημών (1)
Φυσικής (5) 4μονοτ. + 1 διατμ
Χημείας (1)
Χημικών Μηχανικών (1)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (3 διατμ)
Πολιτικών Μηχανικών (4) 3μ + 1δ
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2)
Ιατρικής (2) 1μ 1δ
Κτηνιατρικής (1)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2 μον)
Γεωπονίας (1)
Γεωλογίας (2 μ)
Μαθηματικών (1)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1)
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1)
Αγγλικής (3) 1μον. + 2 διατ.
Ψυχολογίας (1)
Βιολογίας (1)
Φαρμακευτική (1)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (1)
Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. (1)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
51 Π.Μ.Σ.
Οικονομικής και Περιφερ. Ανάπτυξης (1)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (1)
Ψυχολογίας (2) 1 μ. 1. δ.
Κοινωνιολογίας (2)
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (1)
Κοινωνικής Πολιτικής (1)
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1)
Δημόσιας Διοίκησης (2)
Γενικό Τμήμα (1)
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (1)
13 Π.Μ.Σ.
Οικονομικών Επιστημών (1)
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (1)
2 Π.Μ.Σ.

18697
23
23
46
55
23
23
23
23
23
28
23
23
68
23
23
40,1
68
35
46
23
35
23
35
23
23
23
58
23
23
23
23
23
23
1020,1
23
23
46
35
23
11,5
11,5
35
23
23
254
23
23
46
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ιατρικής (4) 1μ. +3 δ.
Φαρμακευτικής (1)
Φυσικής (3) 1μ. 2 δ.
Χημείας (3) 1μ. 2 δ.
Βιολογίας (2) 1μ. 1 δ.
Μαθηματικών (2) 1μ. 1 δ.
Πολιτικών Μηχανικών (1)
Χημικών Μηχανικών (1)
Γεωλογίας (1)
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων (1)
Επιστήμης των Υλικών (1)
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (1)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)
Φιλοσοφίας(1)
Μηχαν. Ηλεκτρον. Υπολογιστών και Πληρ. (3) 2μ. 1δ.
Οικονομικών Επιστημών (1)
Φιλολογίας (1)
Θεατρικών Σπουδών (1)
ΣΥΝΟΛΟ 30 Π.Μ.Σ.
Μαθηματικών (1)
Χημείας (4) 2 μον + 2 διατ
Ιατρικής 1 μ..
Φυσικής (5) 1 διατ. + 4 μον
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2) 1δ.+1μ.
Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών (1)
Φιλολογίας (1)
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2) 1 διατ + 1 μον.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2) 2μ.
Πλαστικών Τεχνών (1)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2) (1μ. +1δ)
Πληροφορικής (1)
Οικονομικών Επιστημών (1)
Διαχ. Περιβ. και Φυσικών Πόρων (1)
ΣΥΝΟΛΟ 25 Π.Μ.Σ.
Νομικής (1)
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης Ηλεκτρολόγων Μηχαν και Μηχ. Υπολογ. (1)
ΣΥΝΟΛΟ 2 Π.Μ.Σ.

68
23
58
58
46
46
23
23
23
23
23
23
23
23
23
58
23
23
20
630
23
70
23
68
46
23
23
39
35
20
43
23
20
23
479
23
23
46

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (5) 2 διατ. 3 μον

77

Φιλολογίας (1)

23

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (1)

23

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1)

23

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (3) 2 δ. + 1 μ.

58

Ψυχολογίας (1)

23

Ιατρικής (5) 3 μον + 2 διατ

80

Βιολογίας (4) 1 μον + 3 διατ

68

Φυσικής (2)

35

Χημείας (4) 2 μον +2 διατ

70

Μαθηματικών (1)

23

Οικονομικών Επιστημών (1)

23

Πολιτικής Επιστήμης (1)

23

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (1)

23

Επιστήμης Υπολογιστών (2) (Ελληνογαλλικό 28.000€ + 1μον.)

51

Κοινωνιολογίας (1)
ΣΥΝΟΛΟ 34 Π.Μ.Σ.

Πολυτεχνείο Κρήτης

23

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (1)
Γενικό (1)
Μηχανικών Περιβάλλοντος (1 μ.)
Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών(1)

23
23
23
23

Γενικό (1)

ΣΥΝΟΛΟ 1 Π.Μ.Σ.
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1)
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερ. Ανάπτυξης (2 Ελλην/γαλ)
Πανεπιστήμιο
Παιδαγωγ. Δημ. Εκπαίδευσης (1)
Θεσσαλίας
Ιατρικής (1)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)
ΣΥΝΟΛΟ 6 Π.Μ.Σ.
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (1)
Μαθηματικών (1)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημών της Θάλασσας (1) (Ελλην/γαλ)
Μηχαν. Πληροφ. και Επικοινωνιακών . Συστημάτων .(1)
ΣΥΝΟΛΟ 4 Π.Μ.Σ.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

23
646

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (1)

ΣΥΝΟΛΟ 5 Π.Μ.Σ.
Γεωπονικό Παν/μιο

18699

115
23
23
23
61
23
23
23
153
23
23
28
23
97

Ιστορίας (3) μονοτμ

45

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (2) (1 Ελλην/γαλ 28.000€)

51

Μουσικών Σπουδών (1)

23

Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 1 μ

23

Πληροφορικής 1 μ.

23

ΣΥΝΟΛΟ 8 Π.Μ.Σ.
165
Α.Σ.Κ.Τ.
Εικαστικών Τεχνών (2 μον.)
35
ΣΥΝΟΛΟ 2 Π.Μ.Σ.
35
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας (1) 23
Πανεπιστήμιο Δυτικής
Βαλκανικών Σπουδών (1)
23
Μακεδονίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας 1μ.
23
ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ.
69
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
253 Π.Μ.Σ.
4950,1

18700

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η ανωτέρω επιχορήγηση των ΠΜΣ βασίζεται στα κά−
τωθι:
α) Συμπεριλαμβάνονται τα ΠΜΣ που δεν χρηματοδο−
τούνται από το ΕΠΕΑΕΚ ή ίδιους πόρους κάθε μορφής
(δίδακτρα, κ.λπ.).
β) Κάθε ΠΜΣ ενός Τμήματος μονοτμηματικό ή δια−
τμηματικό χρηματοδοτείται κατ’ αρχήν με το ποσό
των 23.000€ εκτός αν προβλέπεται λιγότερο κόστος
λειτουργίας στην υπουργική απόφαση.
γ) Εφόσον σε ένα Τμήμα λειτουργούν περισσότερα
από ένα ΠΜΣ στην κάθε κατηγορία (μονοτμηματικά ή
διατμηματικά), η χρηματοδότηση διαμορφώνεται στο
ποσό των 35.000 ευρώ για δύο Π.Μ.Σ. και 45.000 ευρώ
για τρία ή περισσότερα Π.Μ.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 17.352
(2)
Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρό−
που καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου δικαι−
ώματος, από τους προσερχόμενους στους χώρους
των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελματίες – πα−
ραγωγούς) αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερ−
ρών και Χαλκιδικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ
202 Α΄) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λει−
τουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπο−
ρίου και της αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»
και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100 Α΄/14.5.2007),
β) των άρθρων 2 και 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», αναφορικά με τον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις,
γ) του π.δ. 51/9.3.2006 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Όροι και προϋπο−
θέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών»,
2. Την από 16.1.2008 ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ.
Α2−105/9.1.2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Το υπ’ αριθμ. 9075/30.3.2009 έγγραφό μας προς την
επιτροπή του άρθρου 7 ε του ν. 2323/1995, με το οποίο
ζητείται να συνεδριάσει και να καταθέσει σε χρονικό
διάστημα ενός (1) μήνα την προβλεπόμενη εισήγησή της
προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τον
καθορισμό του ύψους του ημερήσιου δικαιώματος, που
θα καταβάλλουν οι προσερχόμενοι στους χώρους των
Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγοί)
αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ημα−
θίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

4. Το υπ’ αριθμ. Δ.Υ/18.6.2009 έγγραφο της επιτροπής
του άρθρου 7 ε του ν. 2323/1995 με το οποίο κατατίθε−
νται τα από 13.4 και 9.6.2009 πρακτικά συνεδριάσεώς
της και από τα οποία προκύπτει ότι δεν κατέστη δυ−
νατός ο σχηματισμός απαρτίας ώστε να συνεδριάσει
και να καταθέσει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω
εισήγησή της προς τον Γενικό Γραμματέα.
5. Επειδή κατά τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου
20 του ν. 2690/1999 «Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί
μέσα στην προθεσμία που τυχόν έχει ταχθεί προς τούτο
από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή, σε κάθε
περίπτωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη
μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτή». Περαιτέρω, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου «Με την
επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα διοικητικά όργανα
οφείλουν να προβαίνουν, αυτεπαγγέλτως, στις ενέργει−
ες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εντός
των οριζομένων, σχετικών, προθεσμιών. Σε περίπτωση
που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, η ενέργεια
συντελείται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί
να υπερβεί το τρίμηνο».
6. Το γεγονός ότι, από την υποβολή του αιτήματος
προς την επιτροπή του άρθρου 7 ε του ν. 2323/1995,
παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να
καταστεί δυνατή η συνεδρίασή της και να καταθέσει την
εισήγησή της στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών από την καθυστέρηση
στον καθορισμό του ημερησίου δικαιώματος.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ημερήσιου δικαιώματος
Καθορίζουμε το ημερήσιο δικαίωμα που υποχρεούνται
να καταβάλουν οι προσερχόμενοι στους χώρους των
Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγοί)
αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ημα−
θίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής,
ως εξής:
α) Σε 2,30 ευρώ για χώρο δύο (2) μέτρων
β) Σε 3,30 ευρώ για χώρο τριών (3) μέτρων
γ) Σε 4,30 ευρώ για χώρο τεσσάρων (4) μέτρων
δ) Σε 5,30 ευρώ για χώρο πέντε (5) μέτρων
ε) Σε 6,30 ευρώ για χώρο επτά (7) μέτρων
3) Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών
αγορών εκδοθείσης από όμορο νομό θα καταβάλουν
ημερήσιο δικαίωμα 6,30 Ευρώ.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος
1. Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώμα−
τος που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας είναι οι
κατωτέρω πωλητές, που κατέχουν νόμιμη άδεια πωλητή
για Λαϊκές Αγορές.
α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι, ανεξάρτητα αν προσέρ−
χονται ή όχι στις Λαϊκές Αγορές, καταβάλλουν το ημε−
ρήσιο δικαίωμα για είκοσι πέντε (25) ημέρες το μήνα.
β) Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των Πρωτοβάθ−
μιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών, κατα−
βάλλουν το ημερήσιο δικαίωμα μόνο για όσες ημέρες
προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές.
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2. Από την υποχρέωση καταβολής του ημερήσιου δι−
καιώματος, απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές,
οι οποίοι δεν προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές λόγω
ανικανότητάς τους προς εργασία, η οποία διαρκεί πε−
ρισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Άρθρο 3
Αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ
επί του ημερησίου δικαιώματος
Στο ημερήσιο δικαίωμα, που καθορίζεται κατά περί−
πτωση, στο άρθρο 1 της παρούσας, περιλαμβάνεται το
αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,40% σύμφωνα
με τις ισχύουσες περί χαρτοσήμου διατάξεις (ν. 187/1943 −
ν. 12/1975).
Άρθρο 4
Θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων
Στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών απα−
γορεύεται η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, με τη μορ−
φή «τέλη καθαριότητας» − «τέλη κατάληψης πεζοδρομίου
και χρήσης κοινοχρήστων χώρων».
Άρθρο 5
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, όπου κατατίθενται
τα ποσά του ημερήσιου δικαιώματος
Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου κάθε Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ανοίγεται τραπεζικός λογαρι−
ασμός όπου θα κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλουν
οι υπόχρεοι ως «ημερήσιο δικαίωμα». Η υπηρεσία κάθε
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που έχει αρμοδιότητα επί
θεμάτων Λαϊκών Αγορών, οφείλει να ενημερώσει τους
υπόχρεους πωλητές Λαϊκών Αγορών, που αναφέρονται
στο άρθρο 2 της παρούσας, σχετικά με τον τραπεζικό
αυτό λογαριασμό.
Άρθρο 6
Τρόπος καταβολής του ημερήσιου δικαιώματος από
τους υπόχρεους πωλητές του άρθρου 2 της παρούσας
1. Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών, υποχρε−
ωτικά κάθε μήνα καταβάλλουν εφάπαξ απευθείας στον
τραπεζικό λογαριασμό του άρθρου 5 της παρούσας, το
συνολικό μηνιαίο ποσό του ημερήσιου δικαιώματος και
με παράλληλη υποχρέωσή τους όπως, αμέσως μετά
την καταβολή αυτή, ενημερώσουν την υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που έχει αρμοδιότητα επί
θεμάτων Λαϊκών Αγορών, είτε προσκομίζοντας στην
υπηρεσία το τραπεζικό αποδεικτικό κατάθεσης είτε
αποστέλλοντας αυτό ταχυδρομικά με συστημένη επι−
στολή.
2. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκ−
πρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργα−
νώσεων Παραγωγών, που πωλούν τα προϊόντα τους
στις Λαϊκές Αγορές, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση
της άδειάς τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για
συμμετοχή τους σε Λαϊκές Αγορές, καταβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία της παραγρ. 1 το αναλογούν ποσό
του ημερήσιου δικαιώματος μόνο για όσες ημέρες προ−
σέρχονται στις Λαϊκές Αγορές, για ολόκληρη τη χρονική
περίοδο ισχύος της άδειας.
3. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι της ως άνω πα−
ραγράφου 2, για διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας,
επιλέγουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκές
Αγορές αρμοδιότητας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δια−
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φορετικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, κατα−
βάλλουν το αναλογούν ημερήσιο δικαίωμα στην αρμόδια
ως άνω υπηρεσία, για τόσες προσελεύσεις, όσες οι ίδιοι
δηλώνουν και σε κάθε περίπτωση όχι για λιγότερες των
τεσσάρων (4) προσελεύσεων ανά μήνα.
Το ποσό που καταβάλλουν για κάθε μήνα ισούται:
(Αριθμός ημερών της εβδομάδας που έχουν επιλέξει
Λαϊκές Αγορές αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης) x (4 εβδομάδες) x ( Ύψος ημερήσιου δικαι−
ώματος).
4. Η καταβολή των ποσών του ημερήσιου δικαιώματος
από τους υπόχρεους των ως άνω παραγρ. 2 και 3, πι−
στοποιείται μέσω διπλοτύπου απόδειξης είσπραξης, που
εκδίδει η αρμόδια επί θεμάτων Λαϊκών Αγορών υπηρε−
σία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η υπηρεσία αυτή,
με ευθύνη της, καταθέτει στον Τραπεζικό λογαριασμό
του άρθρου 5 της παρούσας τα χρηματικά ποσά που
εισπράττει από τους ως άνω υπόχρεους, όσον αφορά
το ημερήσιο δικαίωμα.
Άρθρο 7
Σχετικά με την ειδική κάρτα και τη διπλότυπη
απόδειξη είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος.
1. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκπρό−
σωποι των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Παραγωγών, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειάς
τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή
τους σε Λαϊκές Αγορές, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
τη διπλότυπη απόδειξη είσπραξης ημερησίου δικαιώμα−
τος και με την ειδική κάρτα, που ισχύει για ένα εξάμηνο
και στην οποία κάρτα θα αναφέρονται τα εξής:
− Τα στοιχεία του πωλητή (επώνυμο, όνομα, όνομα
πατρός ή συζύγου).
− Η Λαϊκή Αγορά όπου είναι τοποθετημένος/η.
− Ο αριθμός της διπλότυπης απόδειξης.
− Το χρηματικό ποσό και ο αριθμός προσελεύσεων
που αντιστοιχούν σε αυτό.
2. Η ανωτέρω ειδική κάρτα θα είναι ειδικά γραμμογρα−
φημένη σε αριθμημένα τετραγωνίδια. Κάθε αριθμημένο
τετραγωνίδιο αντιστοιχεί σε μία προσέλευση του αδει−
ούχου και σε ένα ημερήσιο δικαίωμα.
3. Ο υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης, ακυρώνει ένα αριθμημένο τετρα−
γωνίδιο για κάθε ημερήσια προσέλευση (παρουσία) του
αδειούχου πωλητή στη λαϊκή αγορά, με την αναγραφή
στο ακυρωθέν τετραγωνίδιο της ημερομηνίας και την
υπογραφή του.
4. Στην περίπτωση που ο παραπάνω υπόχρεος, εξα−
ντλήσει τις προσελεύσεις ή απωλέσει ή καταστρέψει
την ειδική κάρτα, υποχρεούται να την αντικαταστήσει
με την προμήθεια νέας κάρτας, καταβάλλοντας, για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειάς του, την
αναλογούσα αξία.
Άρθρο 8
Το καθοριζόμενο, στο άρθρο 1 της παρούσης, ημερή−
σιο δικαίωμα διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος της παρούσας
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 529/138
Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells
στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του ν. 2801/2000.

(3)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. το ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/3.3.2006) και ιδίως το
άρθρο 12 στ. λβ) αυτού, σύμφωνα με το περιεχόμενο του
οποίου η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών
κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις,
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. το ν. 1843/1989 «Κύρωση Τελικών Πράξεων της Πα−
γκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών
(Γενεύη 1979)» (ΦΕΚ 96/Α΄/1989),
δ. την υπ’ αριθμ. 53571/3839 κοινή υπουργική απόφαση
σύμφωνα με την οποία υποχρέωση σύνταξης και υποβο−
λής τεχνικής μελέτης στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας για την προστασία του κοινού, έχουν οι σταθ−
μοί των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη
ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 164 W για τις
ζώνες συχνοτήτων άνω των 30 MHz,
ε. την υπ’ αριθμ. 17225/655/2006 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής
Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 399/Β΄/2006) όπως ισχύει
τροποποιημένη με την υπ’ αριθμ. 38960/1619/2008 (ΦΕΚ
1979/Β΄/2008),
στ. την υπ’ αριθμ. 390/3/13.6.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β΄/21.6.2006),
ζ. την υπ’ αριθμ. 390/1/13.6.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή−
σης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας

για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 750/Β΄/21.6.2006),
η. την υπ’ αριθμ. 521/32/5.5.2009 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κα−
νονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων
ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1010/Β΄/28.5.2009),
θ. την υπ’ αριθμ. κατάθεσης ΕΕΤΤ 28200/9.6.2009 επι−
στολή της Εταιρείας «VODAFONE − ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυ−
μη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» με την οποία
ζητείται να εξεταστεί η διαδικασία αδειοδότησης
των συσκευών femtocells βάσει των εξαιρέσεων του
ν. 2801/2000 λόγω της αμελητέας επίδρασης στο δομικό
ιστό των κτηρίων, της χρήσης εντός κτηρίων και της
πολύ χαμηλής μέγιστης ισχύος λειτουργίας τους,
ι. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Ορίζει ότι υπάγονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄
του ν. 2801/2000 ως κατασκευές μικρών κεραιών που
εξαιρούνται αδειοδότησης τα κεραιοσυστήματα που
πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποστηρίζουν τη λειτουργία femtocells
β) Λειτουργούν υπό τον έλεγχο του δικτύου και με
την ευθύνη του παρόχου που έχει στην κατοχή του το
σχετικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
γ) Η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς δεν
υπερβαίνει τα 20 mW (32,8 mW eirp), και
δ) Εγκαθίστανται και λειτουργούν σε εσωτερικούς
χώρους κτιρίων.
2. Ο όρος femtocell ορίζεται ως: Σταθμός ασύρματης
πρόσβασης χαμηλής ισχύος ο οποίος λειτουργεί σε
αδειοδοτημένες για κινητή υπηρεσία ραδιοεπικοινωνί−
ας ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και προσφέρει κάλυψη σε
περιορισμένους εσωτερικούς χώρους. Ο Σταθμός απο−
τελεί τμήμα κυρίως ασύρματου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργεί και
χρησιμοποιείται για να συνδέει τον τερματικό εξοπλισμό
χρήστη με το κυρίως δίκτυο (μέσω ενσύρματης ευρυζω−
νικής υποδομής, ή άλλου κατάλληλου μέσου).
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2009
Ο Πρόεδρος
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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