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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8774/Γ2−914 (1)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα−

πανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατι−
στικής Έρευνας, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για το 
έτος 2012 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν.  3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.  3899/2010 
με θέμα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμμα−
τος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17−
12−2010), και το άρθρο 323 του Ν.  4072/2012 «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος−Νέα Εταιρική Μορφή−
Σήματα−Μεσίτες ακινήτων−Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλί−
ας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 
τ.Α΄/2012),

β) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν.  3842/2010 (ΦΕΚ 58/
τ.Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιο−
σύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του 
οποίου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανο−

νισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. − τα 
άρθρα 9 και 10 του Ν.  2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄/9−4−1996) 
«Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστι−
κής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ. Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητι−
κές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού 
Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών 
και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της 
Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.  3470/2006 (ΦΕΚ 
132/τ.Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φο−
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

γ) την από 16−12−2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου (ΦΕΚ 262/Α/16−12−2011) άρθρο 5 παρ. 4 «Κατεπείγο−
ντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του κρατικού 
προϋπολογισμού έτους 2011», η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/23−2−2012),

δ) του άρθρου 22 του Ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1997) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9 του Ν.  
3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολο−
γικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

ε) του Ν.  2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.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/τ.Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  
3943/2011 με θέμα «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες δια−
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ 
66/τ.Α΄/31−3−2011), 

στ) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Τ.Α/8−9−2000) «Οργα−
νισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», 

ζ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005) 
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», 

η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194), 

θ) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ141/21.6. 2012),

ι) του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 144/5−7−2012), 
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κ) του Β.Δ. 111/15−2−1962 «Περί διενεργείας ετησίας γε−
ωργικής στατιστικής ερεύνης Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/22−2−1962),

λ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ 213/.τ.Α΄), 

μ) της υπ’ αριθμ. Υ48 απόφασης (ΦΕΚ 2105 Β΄/9−7−2012) 
περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

2. Την υπ’ αριθμ. Α2−2058 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ για δέσμευση πί−
στωσης ύψους τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(355.528,80) στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2013 για τις δαπάνες διενέργειας της έρευνας «Ετήσια 
Γεωργική Στατιστική Έρευνα, έτους 2012».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (355.528,80 ευρώ)−συμπεριλαμβανομέ−
νου του ΦΠΑ − για το οικονομικό έτος 2013, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ (ΚΑΕ 5254).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/64874/3−10−2102 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών σχετικά με την έγκριση για την ανάληψη 
υποχρέωσης ποσού 355.529 Ευρώ, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας, εντός των 
ετών 2012 και 2013, με έτος αναφοράς των στοιχείων 
το έτος 2012.

β. Αναθέτουμε τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας 
στο Τμήμα Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας−Κτηνοτροφί−
ας και Στατιστικών Αλιείας, της Διεύθυνσης Στατιστικών 
Πρωτογενή Τομέα της ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν στους τομείς της Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Αλιείας. Τα στοιχεία αυτά είναι απα−
ραίτητα για τη χάραξη της Αγροτικής Πολιτικής της 
χώρας και την κάλυψη άλλων εθνικών αναγκών και δι−
εθνών υποχρεώσεων.

3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η Δημοτική/Τοπική Κοι−
νότητα (πρώην Τοπικό Διαμέρισμα) κάθε Δήμου της 
Χώρας. Η έρευνα είναι απογραφική και καλύπτει όλες 
τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες της Χώρας.

4. Κατά την έρευνα θα συλλέγουν στοιχεία σχετικά 
με:

α. Τις εκτάσεις και την συγκομισθείσα παραγωγή 
των:

• αροτραίων καλλιεργειών,
• καλλιεργειών με λαχανικά,
• δενδρωδών καλλιεργειών και των συγκαλλιεργειών 

μέσα σε κανονικούς δενδρώνες,
• αμπελώνων,
• εκτάσεων αγρανάπαυσης και κηπευτικής γης (φυ−

τώρια, σπορεία, εμπορικοί ανθόκηποι),
• εκτάσεων που ποτίστηκαν, β. Την παραγωγή ελαι−

ολάδου.
γ. Τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και την παρα−

γωγή κτηνοτροφικών προϊόντων.
δ. Τα χρησιμοποιηθέντα γεωργικά μηχανήματα για τις 

διάφορες γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, 
ε. Την αλιεία εσωτερικών υδάτων, την παράκτια θα−

λάσσια αλιεία και τα μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλι−
ευτικά σκάφη θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως 
ισχύος μέχρι και 19 ίππους (HP).

5. Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των 
στοιχείων θα αρχίσει εντός του έτους 2012 και θα ολο−
κληρωθεί μέχρι 31−12−2013. Το έτος αναφοράς των στοι−
χείων της έρευνας για το Φυτικό Κεφάλαιο, τα Κτηνο−
τροφικά Προϊόντα και την Αλιεία είναι το ημερολογιακό 
έτος από 1−1−2012 μέχρι 31−12−2012. Η ημερομηνία αναφο−
ράς των στοιχείων της έρευνας για το Ζωϊκό Κεφάλαιο 
και τα Γεωργικά Μηχανήματα είναι η 31−12−2012.

6. Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των 
στοιχείων θα γίνει από τις Υπηρεσίες Στατιστικής 
Νομών. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στους Νομούς της 
Χώρας από πλευράς ελέγχου (λογικοί έλεγχοι, έλεγ−
χοι πληρότητας και συνάφειας) και μηχανογραφικής 
επεξεργασίας (εισαγωγή, μηχανογραφικοί και ποιοτικοί 
έλεγχοι), πλην λίγων εξαιρέσεων που οι σχετικές εργα−
σίες θα καλυφθούν από υπαλλήλους της Κ.Υ.

Οι Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών θα συγκεντρώ−
σουν τα ερωτηματολόγια της έρευνας από όλους τους 
Δήμους της αρμοδιότητας τους και θα προβούν σε πε−
ραιτέρω ελέγχους, σε συνεργασία με τον ειδικό γεωπό−
νο της αντίστοιχης Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και με τη χρήση κάθε πρόσφορου κατά περίπτωση, 
στοιχείου.

Η επεξεργασία των ανωτέρω ερωτηματολογίων θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για μεν τα προσωρινά απο−
τελέσματα των καλλιεργούμενων εκτάσεων (Έντυπο Ε−1) 
μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2012 και τα προσωρινά αποτε−
λέσματα των γεωργικών − κτηνοτροφικών προϊόντων 
(Έντυπο ΟΠ−1) μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013, για δε τα 
οριστικά αποτελέσματα της έρευνας (Έντυπο ΕΟΠ−1) 
μέχρι τέλος Μαίου 2013.

Η Κεντρική Υπηρεσία θα προβεί σε ποιοτικό έλεγχο 
των στοιχείων της έρευνας σε εθνικό επίπεδο και στην 
τελική επεξεργασία τους για την ανάλυση και εμφάνιση 
των αποτελεσμάτων της.

7. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
σε επίπεδο συνόλου Χώρας, με διάκριση σε πεδινές, 
ημιορεινές και ορεινές Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες, 
καθώς και σε επίπεδο, Περιφερειών και Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

8. Για τη διενέργεια της έρευνας, την επεξεργασία 
των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων 
θα χρησιμοποιηθούν:

α. Υπάλληλοι της ΕΛ. ΣΤ AT., μόνιμοι και με σύμβαση 
Ι.Δ. αορίστου χρόνου, με δυνατότητα μετακίνησης εντός 
και εκτός έδρας, β. Υπάλληλοι Δήμων, και άλλων Δημο−
σίων Υπηρεσιών ή Ν. Π.Δ.Δ., καθώς και ιδιώτες − συνερ−
γάτες, ως Συντονιστές − Στατιστικοί Ανταποκριτές και 
ως Στατιστικοί Ανταποκριτές, γ. Γεωπόνοι, υπάλληλοι 
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων,

9. Οι αρμοδιότητες των οργάνων της έρευνας καθο−
ρίζονται ως εξής:

α. Υπάλληλοι της ΕΛ. ΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι. 
Δ. αορίστου χρόνου.

Έργο τους θα είναι η οργάνωση, διενέργεια και επε−
ξεργασία των στοιχείων της έρευνας στο Νομό, η επο−
πτεία των Στατιστικών Ανταποκριτών και Συντονιστών 
− Στατιστικών Ανταποκριτών για την επιτυχή και έγκαιρη 
περάτωση της έρευνας εντός των προθεσμιών που ορί−
ζονται στην απόφαση αυτή.

β. Υπάλληλοι των Δήμων και άλλων Δημοσίων Υπη−
ρεσιών ή Ν. Π.Δ.Δ., καθώς και ιδιώτες−συνεργάτες, ως 
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Συντονιστές − Στατιστικοί Ανταποκριτές και ως Στατι−
στικοί Ανταποκριτές. Έργο τους θα είναι η συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων της έρευνας, ο λογικός και ποι−
οτικός έλεγχος των ερωτηματολογίων και η αποστολή 
τους στις Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών.

γ. Γεωπόνοι, υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Έργο τους 
θα είναι ο έλεγχος καθενός ερωτηματολογίου και η επι−
κύρωση των στοιχείων της έρευνας σε συνεργασία με 
τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών.

10. Για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων της 
έρευνας, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών

Στατιστικής Νομών της ΕΛ. ΣΤΑΤ. θα ενημερωθούν 
σε θέματα που αφορούν στη συμπλήρωση των ερω−
τηματολογίων και στην επεξεργασία τους (εισαγωγή 
δεδομένων στους Η/Υ, μηχανογραφικοί και ποιοτικοί 
έλεγχοι).

Για την ενημέρωση τους θα πραγματοποιηθούν τρείς 
(3) ενημερωτικές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα, διάρκειας 
τριών (3) ημερών έκαστη.

11. Οι δαπάνες της έρευνας για το έτος 2013, καθορί−
ζονται, ως ακολούθως:

α. Ενενήντα (90,00) ευρώ εφάπαξ αμοιβή για κάθε Συ−
ντονιστή Στατιστικό Ανταποκριτή γεωπόνο, ή υπάλληλο, 
της έδρας του Δήμου, ο οποίος θα εργασθεί για τη 
συλλογή στοιχείων και τη συμπλήρωση των ανάλογων 
στατιστικών εντύπων της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότη−
τας (πρώην Τοπικό Διαμέρισμα) της έδρας του Δήμου 
και θα έχει την ευθύνη και το συντονισμό των εργασιών, 
για την ομαλή πορεία διενέργειας της έρευνας και επε−
ξεργασίας των στοιχείων της, μέσα στα διοικητικά όρια 
του Δήμου, την τήρηση του σχετικού χρονοδιαγράμμα−
τος, καθώς και τους ελέγχους, λογικό και πληρότητας, 
των ερωτηματολογίων όλων των Δημοτικών/Τοπικών 
Κοινοτήτων (συνολική δαπάνη: 90,00 ευρώ Χ 325 Συντ. 
Στατ/κοί Ανταποκριτές = 29.250,00 ευρώ).

β. Πενήντα τέσσερα (54,00) ευρώ εφάπαξ αμοιβή για 
κάθε Στατιστικό Ανταποκριτή που θα εργασθεί σε Δη−
μοτική/Τοπική Κοινότητα (πρώην Τοπικό Διαμέρισμα) για 
τη συλλογή στοιχείων και τη συμπλήρωση των ανάλο−
γων στατιστικών εντύπων. Οι Στατιστικοί Ανταποκρι−
τές, που έχουν ορισθεί να εργασθούν σε περισσότερες 
της μιας, Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες θα πληρωθούν 
χωριστά για κάθε Δημοτική/Τοπική Κοινότητα. Το ίδιο 
ισχύει και για το Συντονιστή Στατιστικό Ανταποκριτή 
της έδρας, σε περίπτωση που θα εργασθεί και σε άλλες 
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες επιπλέον της Δημοτικής/
Τοπικής Κοινότητας της έδρας, δηλαδή θα πληρωθεί 
πενήντα τέσσερα (54,00) ευρώ για κάθε Δημοτική/Το−
πική Κοινότητα. (συνολική δαπάνη: 54,00 ευρώ x 5.739 
Στατ/κοί Ανταποκριτές = 309.906,00 ευρώ).

γ. Δύο και εβδομήντα (2,70) ευρώ αμοιβή για τον έλεγχο 
κάθε ερωτηματολογίου Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας 
(πρώην Τοπικών Διαμερισμάτων) από το Γεωπόνο της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, εντός των ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπηρετεί. (συνολική δαπά−
νη: 2,70 ευρώ x 6.064 ερωτηματολόγια = 16.372,80 ευρώ)

12. Ο ορισμός όλων των Συντονιστών − Στατιστικών 
Ανταποκριτών και των Στατιστικών Ανταποκριτών,

και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους θα γίνει με 
απόφαση του Προέδρου της ΕΛ. ΣΤAT.

13. Ο ορισμός των Γεωπόνων της παραγράφου 9(γ) θα 
γίνει με απόφαση των Προϊσταμένων των κατά τόπους 

Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

    F 
 Αριθμ. 1466 (2)
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 65/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α) άρθρα 5 και 43, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012).

4. Την υπ’ αριθμ. 341509/2008 κοινή υπουργική απόφα−
ση  «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προ−
σωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Αλιεία»» (ΦΕΚ 2437/τΒ/1−12−2008) άρθρο 1 παρ 
1, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ)1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006 για «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον Κανονισμό 498/2007 της Επιτροπής της 26ης 
Μαρτίου 2007 για «την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

7. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)6402/11−12−2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της 
Αλιείας (CCI:2007GR14FPO001) για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013 και 
ειδικότερα τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κεφαλαίου 12.2.

9. Την υπ’ αριθμ. 223/3−3−2011 (ΦΕΚ 518/Β/5−4−2011) από−
φαση ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανασυγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, 
της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
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1. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, προε−
δρεύει ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος προΐσταται της Δια−
χειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας. 

2. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι οι:
• Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Αλιείας.
• Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Δράσεων Ε.Π. Αλιείας. 
• Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
• Γενικός Διευθυντής Αλιείας του Υπουργείου Αγρο−

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, 

της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολι−
τικής του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

• Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του 
Υπουργείου Ναυτιλίας.

• Εκπρόσωπος του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς 
Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.).

• Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.

• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
& Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.).

• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 
2007−2013» (ΠΑΑ).

• Εκπρόσωπος των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας 
(ΟΤΔ). 

• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (Ο.Κ.Ε.).

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.
Π.Ε). 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Δ.Ε.). 

• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).

• Εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας 
(Σ.Α.Ε.).

• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών 
Μέσης Αλιείας (Π.Ε.Π.Μ.Α.).

• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσο−
καλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.). 

• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαί−
ων Ιχθυοκαλλιεργητών.

• Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρή−
σεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.).

• Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

• Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση 
(WWF HELLAS). 

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας 
Πολιτικής & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων.

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (Ε.Δ.ΕΛ.).

• Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

• Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών 
(ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

• Εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχεί−
ρισης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε). 

4. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολού−
θησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. 
ειδικοί επιστήμονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, 
τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανά−
λογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

5. Οι εκπρόσωποι φορέων μελών της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης ορίζονται εγγράφως και το όνομά τους 
γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Αλιείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που 
υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση αναπλήρω−
σης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα του αναπλη−
ρωτή γνωστοποιείται με την παραπάνω διαδικασία. 

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύμ−
φωνα με το άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και το 
άρθρο 43 του Νόμου 3614/2007, η παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εφαρμογής 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 και συγκεκριμένα:

α) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και εγκρίνει 
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες 
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη 
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης 
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της 
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.

β) Επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που 
σημειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επι−
χειρησιακού προγράμματος με βάση τα έγγραφα που 
υποβάλλει η Διαχειριστική Αρχή.

γ) Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως 
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας, και παρέχει κατευθύνσεις στη 
Διαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους.

δ) Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά 
την διάρκεια της της προγραμματικής περιόδου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.

ε) Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και τις τελικές 
εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 67 
του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 πριν αυτές αποσταλούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

στ) Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση 
ελέγχου καθώς και για οποιαδήποτε σχετικά σχόλια 
τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης.

ζ) Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος 
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η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων του Ε.Π. Αλιείας όπως καθορίζονται ή στη 
βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισής του.

η) Κατόπιν πρωτοβουλίας του κράτους μέλους, μπορεί 
να ενημερώνεται σχετικά με τις γραπτές πληροφορίες 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή και αναφέρονται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.

θ) Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για 
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.)

ι) Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος:

• τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
υλοποιούνται και

• τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας πα−

ρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης παραδείγματα 
τέτοιων μέτρων.

ια) Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας για 
την άσκηση των καθηκόντων της:

• Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε 
θέματα εμπιστευτικότητας.

• Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.

• Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική της 
παρ. 8, άρθ. 5, Ν.  3614/2007 της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. 

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας θεσπί−
ζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της με την 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. Αλιείας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση 
των καθηκόντων της Επιτροπής που απορρέουν από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 και τον Νόμο 3614/2007. 
Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μία φορά 
ετησίως ή τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, 
με πρόσκλησή του.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας είναι 
αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκ−
μηρίωσης για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των 
εκθέσεων καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των 
πρακτικών των συνεδριάσεων.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμ−
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου μελών της και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. 

Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των ανα−
γκών της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Αλιείας.

Η υπ’ αριθμ. 223/3−3−2011(ΦΕΚ 518/τΒ/5−4−2011) απόφαση 
για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013 παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 664/11Β (3)
Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Συστήματος Παρακο−

λούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών στην ελληνική αγορά

   Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν.  4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλε−

κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012) και ιδίως τα 
άρθρα 12 στοιχ. ιβ και μγ, 17, 66, καθώς και το Παράρ−
τημα IV αυτού.

β. Την ΑΠ. 390/3/13−06−2006 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κα−
νονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21−06−2006), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις ΑΠ. 442/068/28−06−2007 (1279/
Β/25−07−2007), 513/014/3−03−2009 (ΦΕΚ 492/Β/18−03−2009) 
και 570/032/8−07−2010 (ΦΕΚ 1148/Β/30−7−2010) αποφάσεις 
της Ε.Ε.Τ.Τ. και ιδίως την παρ. 3.1.9 του παραρτήματος 
Β αυτής.

γ. Τις διατάξεις του Ν.  2251/1994 «Προστασία των κα−
ταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/16−11−1994), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.  3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει 
– Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 149)» (ΦΕΚ 152/
A/10−07−2007).

δ. Την ΑΠ. 375/10/14−2−2006 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 
314/Β/16−03−2006).

ε. Την ΑΠ. 654/12/31−05−2012 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Δι−
εξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον 
Κανονισμό για την διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία 
Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά», η οποία 
διήρκεσε συνολικά, κατόπιν απόφασης του Προέδρου 
της Ε.Ε.Τ.Τ. περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας 
υποβολής παρατηρήσεων, από την 01−06−2012 έως την 
16−07−2012.

στ. Την με αριθ. πρωτ. 8117/Φ.610/27−06−2012 απόφαση 
του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. «Παράταση προθεσμίας της 
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό 
για την διαμόρφωση και τη θέση σε λειτουργία Συστή−
ματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην ελληνική αγορά». 

ζ. Τα με αριθ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 4006/Φ.960/19−07−2012 
(COSMOTE [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]), 4005/Φ.960/19−07−2012 
(VODAFONE [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]), 4003/Φ.960/16−07−2012 
(WIND [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]) 27141/16−07−2012 (OTE), 27207/17−
07−2012 (ON TELECOMS), 27430/18−07−2012 (FORTHNET), 
27006/16−07−2012 (NEUROCOM) και 27005/16−07−2012 
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(ΜΠΟΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) έγγραφα/παρα−
τηρήσεις των ανωτέρω παρόχων/εταιρειών επί της από 
31−05−2012 Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον 
Κανονισμό για την διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία 
Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά. 

η. Το γεγονός ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. στο πλαίσιο των αρμο−
διοτήτων της περί διενέργειας Δημοσίων Διαβουλεύ−
σεων ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, 
της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της ίσης με−
ταχείρισης και της τεχνολογικής ουδετερότητας και 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν στην 
εκάστοτε Δημόσια Διαβούλευση πριν καταλήξει στην 
υιοθέτηση αποφάσεων/μέτρων επί θεμάτων τα οποία 
εξετάσθηκαν σε αυτήν, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται 
ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που ενδέχεται 
να ακολουθήσει.

θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Τ.Τ. 

ι. Την υπ’ αριθμ. 25848/6−09−2012 Εισήγηση της αρμό−
διας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από προφορική 
εισήγηση του Αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
της Ε.Ε.Τ.Τ. Δρ. Κων/νου Σ. Δεληκωστόπουλου, αποφα−
σίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός−Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται σύνολο κανόνων 
που διέπουν τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας 
ενός ενιαίου σχήματος ηλεκτρονικής αποτύπωσης, συλ−
λογής και διάθεσης στο κοινό των στοιχείων και των 
αντιστοίχων τιμών, τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών λιανικής των υπόχρεων παρόχων, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας με σκο−
πό οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές να μπορούν 
να προβούν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους 
των πακέτων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λιανικής. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι όροι 
που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
κατωτέρω:

«Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών»: Σύστημα πληροφορικής, που 
αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική απο−
τύπωση, συλλογή και διάθεση σε τρίτους με ενιαίο και 
ενοποιημένο τρόπο των στοιχείων και τιμών των τιμολο−
γίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το εν λόγω 
Σύστημα αποτελείται από 2 τμήματα: το Ηλεκτρονικό 
Αποθετήριο και το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο.

 «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο»: Το τμήμα του Συστήμα−
τος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στο οποίο 
οι υπόχρεοι πάροχοι θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά με 
μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης 
πληροφοριών/δεδομένων τα στοιχεία και τις τιμές των 
τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λια−
νικής ακολουθώντας τις επιταγές συγκεκριμένων Σχη−
μάτων Αρχείων Στοιχείων Τιμολογίων, όπως διατίθενται 
σε συγκεκριμένη περιοχή του ιστότοπου της Ε.Ε.Τ.Τ.

«Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο»: Το τμήμα του Συστή−
ματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιεί η Ε.Ε.Τ.Τ. για την 
διάθεση στο κοινό με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο 
όλων των δημοσιοποιήσιμων στοιχείων και των τιμών 
των τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λιανικής των υπόχρεων παρόχων.

«Σχήμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου»: Η απεικόνιση 
των δεδομένων του τιμολογίου προϊόντος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών λιανικής με ένα συγκεκριμένο συντακτικό 
και μορφολογικό πρότυπο. 

«Μορφότυπος Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου»: Η σημα−
σιολογική περιγραφή του Σχήματος Αρχείου Στοιχείων 
Τιμολογίου.

 «Υπόχρεος Πάροχος»: Ο πάροχος υπηρεσιών ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας, σταθερής 
τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης. Η εν λόγω 
έννοια περιλαμβάνει και τους εικονικούς παρόχους. 

«Δημόσια Δεδομένα»: Τα στοιχεία τα οποία είναι κοι−
νοποιήσιμα σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το 
επιχειρηματικό απόρρητο. 

«Ιδιωτικά Δεδομένα»: Τα εμπιστευτικά στοιχεία στους 
τιμοκαταλόγους προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας, κινη−
τής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης που αφο−
ρούν στο πλήθος των τελικών χρηστών/καταναλωτών 
ανά προϊόν. 

2. Όροι ή φράσεις, που δεν ορίζονται στο παρόν άρ−
θρο και χρησιμοποιούνται στην απόφαση, έχουν την 
έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.  4070/2012 (ΦΕΚ 
82/Α/10−04−2012). 

Άρθρο 3
Απεικόνιση των τιμών και στοιχείων

τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

1. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι 
τα στοιχεία και οι τιμές των τιμολογίων των προϊόντων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών λιανικής τους απεικονίζονται 
στον ιστότοπό τους σύμφωνα με τα Σχήματα Αρχείων 
Στοιχείων Τιμολογίων, που ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., 
ώστε να επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση τόσο της 
διαδικασίας διάθεσης των δεδομένων από τους παρό−
χους όσο και της άντλησης των δεδομένων αυτών από 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

2. Καθορίζονται δυο Σχήματα και δυο Μορφότυποι 
για την απεικόνιση των στοιχείων και των τιμών τιμο−
λογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λιανικής 
στις αγορές σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας 
και ευρυζωνικής πρόσβασης. Το πρώτο σχήμα αφορά 
σε δημόσια και ιδιωτικά δεδομένα και αποσκοπεί απο−
κλειστικά στην επικοινωνία των παρόχων με την Ε.Ε.Τ.Τ., 
ενώ το δεύτερο σχήμα αφορά αποκλειστικά σε δημόσια 
δεδομένα και αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση των τιμών 
και στοιχείων τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών από τους παρόχους, την Ε.Ε.Τ.Τ. ή όποιο τρίτο 
μέρος επιθυμεί να αξιοποιήσει τα δημόσια δεδομένα. Η 
εν λόγω διάκριση εφαρμόζεται αναλόγως και για τους 
Μορφότυπους.

3. Τα Σχήματα Αρχείων Στοιχείων Τιμολογίων και οι 
Μορφότυποι για την απεικόνιση των στοιχείων και των 
τιμών τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λιανικής διατίθενται ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφε−
ρόμενο από τον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Τ. και βασίζονται 
σε ανοικτά πρότυπα. 

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αναδιατάσσει και να προσαρ−
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μόζει, μέσω εμπλουτισμού ή διαγραφής, τα στοιχεία των 
Σχημάτων Αρχείων Στοιχείων Τιμολογίων και των Μορ−
φοτύπων στο τέλος Απριλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους, 
κατόπιν ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης προ εξήντα 
ημερών (60) στον ιστότοπό της. Στην ανακοίνωση αυτή, 
η Ε.Ε.Τ.Τ. θα επισημαίνει τα προς τροποποίηση σημεία 
για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των παρόχων. Οι 
υπόχρεοι πάροχοι δύνανται να αποστέλλουν καθ’ όλη 
την διάρκεια του χρόνου στην Ε.Ε.Τ.Τ. προτάσεις τους 
για αναδιάταξη ή/και προσαρμογή των ισχυόντων Σχη−
μάτων και Μορφοτύπων. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν 
να αποστέλλουν προτάσεις με το ως άνω περιεχόμενο 
και σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή νέων προϊό−
ντων τους στην αγορά διαπιστώνουν αδυναμία συμμόρ−
φωσης με τα ισχύοντα Σχήματα και Μορφότυπους.

5. Οι υφιστάμενοι υπόχρεοι πάροχοι υποχρεούνται να 
προβούν στις σχετικές ενέργειες διάθεσης στον ιστότο−
πό τους εντός της διάρκειας της περιόδου προσαρμο−
γής, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της απόφασης.

6. Οι εκάστοτε νεοεισερχόμενοι στην αγορά υπόχρεοι 
πάροχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν τις συγκεκριμέ−
νες ενέργειες διάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρε−
σιών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και 
ευρυζωνικής πρόσβασης. 

Άρθρο 4
Αποστολή στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο και τήρηση 
αρχείων τιμών τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών λιανικής 

1. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν να αποστέλλουν 
στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο συμπληρωμένα αρχεία 
στοιχείων και τιμών τιμολογίων που θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των Σχημάτων και Μορφοτύπων. Προβλέπο−
νται δύο (2) κατηγορίες αρχείων. Η πρώτη κατηγορία 
εμπεριέχει το σύνολο των δεδομένων (δημόσιων και ιδι−
ωτικών) και αφορά αυστηρά στις ανάγκες παρακολού−
θησης, ανάλυσης και εποπτείας των σχετικών αγορών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η δεύτερη 
κατηγορία εμπεριέχει μόνο τα δημόσια δεδομένα, τα 
οποία είναι απρόσκοπτα και αδιάλειπτα διαθέσιμα σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.  4070/2012.

2. Η αποστολή των στοιχείων από τους υπόχρεους 
παρόχους στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο της Ε.Ε.Τ.Τ. 
προβλέπεται σε τακτική περιοδική βάση ή και, εκτάκτως, 
σε περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά 
ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων αναφορικά με 
υφιστάμενα προϊόντα. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά:
α) Στην αποστολή σε τακτική βάση των αρχείων στοι−

χείων και τιμών (δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων) 
τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λια−
νικής στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου της 
Ε.Ε.Τ.Τ., οι υπόχρεοι πάροχοι πρέπει να αποστέλλουν τα 
σχετικά αρχεία σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα 
εντός προθεσμίας ενός μηνός αρχής γενομένης από 
την 31η Δεκεμβρίου, την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου 
και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

β) Στην έκτακτη αποστολή, οι υπόχρεοι πάροχοι πρέ−
πει να αποστέλλουν τα αρχεία στοιχείων και τιμών 
(δημόσιων δεδομένων) τιμολογίων, το αργότερο εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 

εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή της επικαιροποί−
ησης των τιμοκαταλόγων για υφιστάμενα προϊόντα. 

3. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν να δηλώσουν εντός 
της περιόδου προσαρμογής, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 7 της απόφασης, την ακριβή τοποθεσία στον 
ιστότοπό τους, όπου θα τηρούν τα αρχεία των στοι−
χείων και τιμών (δημόσιων δεδομένων) τιμολογίων πα−
κέτων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λιανικής. 
Η τοποθεσία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει σε κάθε 
ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να μεταφορτώσει τα 
σχετικά αρχεία. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα δίνει ηλεκτρονική δρομο−
λόγηση (link) προς την τοποθεσία αυτή από κάθε προ−
ϊόν που παρουσιάζει στο Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο. 
Με την αποστολή των αρχείων στοιχείων τιμολογίων 
στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
διαδικασία, ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να ενημε−
ρώνει ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα αρχεία στον 
ιστότοπό του, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία 
στις μεταβλητές και στο περιεχόμενο μεταξύ αυτών 
που αποστέλλονται στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο της 
Ε.Ε.Τ.Τ. και αυτών που τηρούνται στον ιστότοπο του 
υπόχρεου παρόχου.

Άρθρο 5
Λειτουργία Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου

1. Η διαδικασία αποστολής των σχετικών αρχείων από 
τους υπόχρεους παρόχους στο Ηλεκτρονικό Αποθετή−
ριο της Ε.Ε.Τ.Τ. πραγματοποιείται με αξιοποίηση σχε−
τικής διαδικτυακής υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ. που διαθέτει 
μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης 
πληροφοριών/δεδομένων. 

2. Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο διαθέτει ελεύθερα τα 
αρχεία στοιχείων τιμολογίων που αφορούν τα δημόσια 
δεδομένα. 

Άρθρο 6
Λειτουργία Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου

1. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο της Ε.Ε.Τ.Τ. βασί−
ζεται στη χρήση διαδραστικών Διαδικτυακών οδηγών 
τιμών και στοιχείων τιμολογίων (interactive web−based 
price guides). Το Σύστημα προσφέρει σε κάθε ενδιαφε−
ρόμενο την δυνατότητα να εξετάσει με ενιαίο και ενο−
ποιημένο τρόπο τις εναλλακτικές επιλογές των πακέτων 
υπηρεσιών που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών οι υπόχρεοι πάροχοι.

2. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο λειτουργεί ως ξε−
χωριστή περιοχή του ιστότοπου της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και κάθε 
άλλου κρατικού φορέα που επιλέγει η Ε.Ε.Τ.Τ. 

3. Η πρώτη ετήσια περίοδος λειτουργίας του Ηλεκτρο−
νικού Παρατηρητηρίου αφορά μόνο στην παρουσίαση 
των στοιχείων και τιμών τιμολογίων πακέτων προϊόντων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών λιανικής των υπόχρεων πα−
ρόχων. Στη συνέχεια και εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφανθεί 
ότι είναι πρόσφορο, το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο 
δύναται να υποστηρίξει επιπροσθέτως την παροχή 
υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτι−
κών επιλογών προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
συγκριτική αξιολόγηση αφορά σε εισροές επιθυμητών 
χαρακτηριστικών από το χρήστη του Παρατηρητηρίου 
και στην αυτοματοποιημένη απόκριση του τελευταίου 
με ταξινομημένες λίστες στη βάση κόστους προς ζη−
τούμενη ωφέλεια. 
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4. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Παρα−
τηρητηρίου χαρακτηρίζονται από προσβασιμότητα και 
ευκολία χρήσης, ακρίβεια, ανεξαρτησία, διαφάνεια, εγκυ−
ρότητα και πληρότητα. 

Άρθρο 7
Δοκιμαστική και Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος 
Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επι−

κοινωνιών Λιανικής στην Ελληνική Αγορά

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
ορίζεται τρίμηνη περίοδος προσαρμογής των υπόχρεων 
παρόχων και της Ε.Ε.Τ.Τ. ώστε να προβούν σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας των συστημά−
των πληροφορικής για την ασφαλή και ορθή διακίνηση 
των δεδομένων στο Σύστημα με βάση τις προδιαγραφές 
των Σχημάτων αρχείου και Μορφοτύπων στοιχείων δε−
δομένων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να παρατείνει την περίοδο 
προσαρμογής για σπουδαίο λόγο. Η λήξη ή η παράταση 
της περιόδου προσαρμογής ανακοινώνεται το αργότε−
ρο πέντε (5) ημέρες πριν το πέρας της μέσα από το 
διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Από το πέρας της περιόδου προσαρμογής ορίζεται 
τρίμηνη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του Συ−
στήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας πρόσβαση σε 
υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου και του Πα−
ρατηρητηρίου διατηρούν μόνο οι υπόχρεοι πάροχοι και 
η Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί τη δυνατότητα παράτασης 
της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας για σπουδαίο 
λόγο. Η λήξη ή η παράταση της περιόδου δοκιμαστι−

κής λειτουργίας ανακοινώνεται το αργότερο πέντε (5) 
ημέρες πριν το πέρας της μέσα από το διαδικτυακό 
τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ.

3. Με την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουρ−
γίας, οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν να συμμορφωθούν 
με τις μνείες του άρθρου 4 της απόφασης.

4. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργί−
ας, αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του Συστήματος.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση επιβάλλονται 
διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 77 του 
Ν.  4070/2012. 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

2. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστο−
σελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. προς γνώση των ενδιαφερομένων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02029730811120008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-11-12T11:00:04+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




