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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
         Αριθμ. 24556/20566 (1)
Έγκριση της υπ’ αρ. 30/2013 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ωρωπού, περί σύστασης μίας (1) προσω−
ποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Ωρωπού, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Την υπ’ αρ. 1124/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με την 
οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Βασιλείου Ράπτη του Δη−
μητρίου εργαζόμενου στο Δήμο Ωρωπού με συμβάσεις, 
με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο ανωτέρω συνδέεται 
με το Δήμο Ωρωπού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από 07−10−1999.

3. Το υπ’ αρ. 1896/2008 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικεί−
ου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί 
ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) κατά της ανωτέρω 
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απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
συνεπώς η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.

4. Την υπ’ αρ. 30/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ωρωπού, περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς 
θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο Ωρωπού, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 30/2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, περί σύστασης μίας (1) 
προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Ωρωπού, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟ−
ΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
του Δημητρίου ΥΕ Εργατών Κα−

θαριότητας 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
17.900,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προ−
ϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2013 
σε βάρος των Κ.Α. 20.6021.0001 και 20.6052.0001. Ανά−
λογη δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ 
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαΐου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 5200 (2)
Λύση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 104 παρ. 1−3 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 245−251 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

3. Τις υπ’ αριθμ. 74896/59/30−12−2010 και 4569/11/27−1−2011
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 5003, (2520)/16−08−2010 (ΦΕΚ 1473/
Β΄/6−9−2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα πρώην 
Περιφέρειας Κρήτης, περί σύστασης Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελαιο−
κομικών Δήμων Κρήτης».

5. Το υπ’ αριθμ. 27/16−07−2012 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης», με το οποίο 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας οι αριθμ. 242/15−06−
2012,457/29−12−2011,20/7−3−2012, 272/29−12−2011,1065/15−12−
2011, 260/20−12−2011,45/8−3−2012, 79/13−3−2012, 70/18−5−2012, 
943/14−12−2011, 356/23−12−2011, 379/30−11−2011, 526/30−11−
2011, 385/29−12−2011 και 417/22−12−2011 αποφάσεις των 
Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Μαλεβιζίου, Γόρ−

τυνας, Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου, Χανίων, Κισσάμου, 
Αποκορώνου, Πλατανιά, Καντάνου − Σελίνου, Ρεθύμνης, 
Αγίου Βασιλείου, Μυλοποτάμου, Αγίου Νικολάου, Σητεί−
ας και Ιεράπετρας αντίστοιχα, καθώς και το αρ. πρωτ. 
2006/9−4−2012 έγγραφο του Δήμου Ανωγείων, με το 
οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η αριθμ. 37/26−
3−2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αναφο−
ρικά με τη λύση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Ελαιοκομικών 
Δήμων Κρήτης».

6. Το γεγονός ότι άνω των δύο τρίτων των Δημοτικών 
Συμβουλίων των Δήμων που μετέχουν στον εν λόγω 
Σύνδεσμο αποφάσισαν τη λύση του λόγω αδυναμίας 
επίτευξης του σκοπού του.

7. Το υπ’ αριθμ. 8/16−04−2013 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης», με το οποίο 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η 19/24−11−2011 απόφα−
ση του Δ.Σ. του εν λόγω Συνδέσμου, σύμφωνα με την 
οποία ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει ενεργητικό, υποχρεώ−
σεις και προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
αποφασίζουμε:

Τη λύση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης» 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 26261 (3)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. έτους 2013.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου Γ υποπαραγράφου Γ1 του Ν. 

4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−11−2012).
β) του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27−10−2011)
γ) του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012
δ) τη σύσταση πράξη ίδρυσης της Δημοτικής Επι−

χείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου Τρικκαίων 
(ΦΕΚ αρ. φύλλου 302/30−12−1980 τ. Α΄), καθώς και τις 
τροποποιήσεις αυτής

ε) τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (ΦΕΚ αρ. φύλλου 559/
12−04−2000 τ. Β΄) 

στ) την 19/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Τρικκαίων περί ορισμού του Νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και συγκρότησής του σε σώμα.

ζ) την υπ’ αριθ. 2/85127/0022/22−11−2012 εγκύκλιο Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους 30.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού 
έτους 2013 και ειδικότερα από τον Κ.Α. 60.00.002.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για την αντι−
μετώπιση εποχικών, έκτακτων και επειγουσών εργασιών, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. οι οποίοι θα απασχοληθούν για υπερωριακή 
εργασία το έτος 2013 ως εξής:
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Eξήντα δυο (62) υπάλληλοι για υπερωριακή απογευ−
ματινή εργασία μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 2 Μαΐου 2013

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 41/2013 (4)
    Τροποποίηση της 66/2011 απόφασης Δημοτικού Συμ−

βουλίου Χαλκηδόνος περί σύστασης της «Ενιαίας 
επιτροπής Β΄ β/θμιας εκπαίδευσης δήμου Χαλκηδό−
νος» ως προς τον καθορισμό των μελών του Δ.Σ 
της επιτροπής. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
 Έχοντας υπόψη:
• τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/10
• την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
• την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 

8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

• την απόφαση σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. αρ. 66/2011 
απόφαση Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1106/τεύχος 
Β΄/3−6−2011

• Το υπ’ αριθμ. 21486/2013 έγγραφο της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, Γεν. Δ/νση Εσω−
τερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, με το οποίο μας 
ανακοινώθηκε ότι η αρ. 41/2013 απόφαση λήφθηκε νό−
μιμα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2011 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος 3 του αποφα−
σιστικού με τίτλο «Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώ−
που» και συγκεκριμένα ως προς τον αριθμό των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας τον αριθμό των 
μελών του Δ.Σ της Ενιαίας Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής 
του Δήμου Χαλκηδόνος από δεκατέσσερα (14) που ήταν 
σε έντεκα (11) μέλη ως εξής:

Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων δύο (2) του−
λάχιστον από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

Δυο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων σχολι−
κών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους της σχολικής μονάδας, ορίζεται 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων

Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

Δύο (2) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης

Σημείωση: Εάν στο μέλλον, το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολήσει 
περισσότερα από 10 άτομα, τότε στο Δ.Σ. του Ν.Π. θα 
συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
σε βάρος του αριθμού των δημοτών που από δύο (2) 
θα γίνουν ένας (1).

• Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 66/2011 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1106/τ. 
Β΄/3−6−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κουφάλια, 16 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

F

Αριθμ. 40/2013 (5)
Τροποποίηση     της 65/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Χαλκηδόνος περί σύστασης της «Ενιαίας επι−
τροπής Α΄ β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος» ως 
προς τον καθορισμό των μελών του Δ.Σ της επιτροπής. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

 Έχοντας υπόψη:
• τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/10
• την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
• την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 

8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

• την απόφαση σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. αρ. 65/2011 από−
φαση Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1106/τ. Β΄/3−6−2011

• Το υπ’ αριθμ. 21482/2013 έγγραφο της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, Γεν. Δ/νση Εσω−
τερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, με το οποίο μας 
ανακοινώθηκε ότι η αρ. 40/2013 απόφαση λήφθηκε νό−
μιμα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος 3 του αποφα−
σιστικού με τίτλο «Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώ−
που» και συγκεκριμένα ως προς τον αριθμό των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας τον αριθμό των 
μελών του Δ.Σ της Ενιαίας Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής 
του Δήμου Χαλκηδόνος από δεκατέσσερα που ήταν σε 
εννέα (9) μέλη ως εξής:

Τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων δύο 
(2) τουλάχιστον από την μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου

Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων σχο−
λικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους της σχολικής μονάδας, ορίζεται 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων

Δύο (2) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης

Σημείωση: Εάν στο μέλλον, το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολήσει 
περισσότερα από 10 άτομα, τότε στο Δ.Σ. του Ν.Π. θα 
συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
σε βάρος του αριθμού των δημοτών που από δύο (2) 
θα γίνουν ένας (1).

• Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκρι−
μένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχο−
λικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 65/2011 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1106/τ. 
Β΄/3−6−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κουφάλια, 16 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

F
Αριθμ. 21952 (6)
   Εξουσιοδότηση στον Πρύτανη καθηγητή Ιωάννη Μυλό−

πουλο για έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων 
του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των εγκεκριμένων, 
σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμών του.

    Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Αριθμ. Συνεδρίασης 2859/24−4−2013)

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 20 ιζ. του Ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 1/26−2−2013 (ΦΕΚ 615/15−3−2013 τ. Β΄) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ σχετικά με έγκριση 
της με αριθμό 14072/13−2−2013 απόφασης του Πρύτανη 
του ΑΠΘ περί ορισμού αναπληρωτών Πρύτανη και περί 
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

3. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Να εξουσιοδοτήσει του Πρύτανη καθηγητή Ιωάννη Μυλό−
πουλο (Α.Δ.Τ. AB 163318) να εγκρίνει οικονομικά αιτήματα 
μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των εγκεκρι−
μένων, σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμών του Α.Π.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2013

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

F
Αριθμ. ΑΠ 685/17 (7)
   Τροποποίηση της ΑΠ 675/09/11−12−2012 απόφασης της 

ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Έγκριση Προσφοράς Αναφο−
ράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρ−
μογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28−07−2011
(ΦΕΚ 1908/Β/30−08−2011)» (ΦΕΚ 3402/Β/20−12−2012).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Αφού έλαβε υπόψη:
α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 3, 
το άρθρο 12, στοιχ. α, ιβ, κστ’, μγ’ και μδ’, το άρθρο 17, 
το άρθρο 47, το άρθρο 49, το άρθρο 50 ιδίως την πα−

ράγραφο 1, στοιχείο α), περίπτωση αγ), το άρθρο 51, το 
άρθρο 52, το άρθρο 79 ιδίως η παρ. 3. και το άρθρο 80 
(ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012), 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 
337 της 18/12/2009, σ. 37,

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρε−
σίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως 
δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15 και 16 αυτής, Επίσημη Εφημερίδα 
αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0033,

δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020, ιδίως δε το άρθρο 
7 παρ. 3 και 8 έως και 13 αυτής,

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και Υπη−
ρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι 
οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμι−
ση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανο−
νιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 
5406], (OJ L344/65, 28−12−2007), (εφεξής Νέα Σύσταση),

στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο−
ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά 
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων 
για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11−7−2002),

ζ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 15.10.2008 σχετικά με 
τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο 
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
[Ε(2008) 5925 τελικό],

η. τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 
2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) [2010/572/ΕΕ, ΕΕ L 251/35, 
25−9−2010],

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/13/28.07.2011 «Ορι−
σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) 
Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης 
μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβα−
σης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις 
αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1908/B/30−08−2011),

ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/11−12−2012 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμο−
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές 
Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
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614/013/28−07−2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30−08−2011)» (ΦΕΚ 3402/
Β/20−12−2012),

ια. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 3151/23.01.2013 επιστολή της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Προσφορά Αναφοράς για 
την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και 
τις Σχετικές Υπηρεσίες (Παραδοτέα RUO 2012)»,

ιβ. την υπ’ αριθμ. 4382/Φ.960/18.02.2013 επιστολή της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Προσφορά Αναφοράς για 
την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και 
τις Σχετικές Υπηρεσίες (Παραδοτέα RUO 2012)».

ιγ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 26656/08−03−2013 εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος ούτε του 
κρατικού προϋπολογισμό αλλά ούτε και του προϋπο−
λογισμού της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δεληκωστόπουλου),

Επειδή:
Ι. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 

614/13/28.07.2011 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως απο−
δεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθο−
ρισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», 
(ΦΕΚ 1908/B/30−08−2011) και ειδικότερα αναφορικά με 
τη διαδικασία δημοσίευσης της σχετικής Προσφοράς 
Αναφοράς, στο Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστι−
κές Υποχρεώσεις, ενότητα (5), υποενότητα 5.3 ορίζονται 
τα εξής:

[…
5.3 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς πρέπει να 

επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες της αγοράς, επιβάλλεται η τήρηση της ακό−
λουθης διαδικασίας:

(i) […]
(ii) Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώ−

ρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, κα−
θώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια της 
προγενέστερης εφαρμογής της Προσφοράς Αναφοράς, 
θα εξετάσει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινό−
μενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. 
Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά 
Αναφοράς για την πρόσβαση σε φυσική υποδομή δικτύ−
ου στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές 
είναι αιτιολογημένες.

(iii) […]
(iv) […]
(v) Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ 

δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας 
στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν 
τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τρο−
ποποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. 
Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθεωρη−
μένης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλογο χρονικό 
διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές.

…]
ΙΙ. Το αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για τροποποίηση της από−

φασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/11−12−2012 (ΦΕΚ 3402/Β/20−
12−2012), αποκλειστικά ως προς τη θέση σε ισχύ ειδικό−

τερων διατάξεων αυτής, υπήρξε επαρκώς αιτιολογημένο 
στις ανωτέρω υπό στοιχείο (ια) και (ιβ) επιστολές της. 
Με τις επιστολές αυτές, μάλιστα, η ΟΤΕ Α.Ε., παρου−
σίασε προς την ΕΕΤΤ οψιγενή της απόφασης με την 
οποία εγκρίθηκε η υπό κρίση προσφορά αναφοράς 
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία κρίνεται από την ΕΕΤΤ 
απαραίτητη η παράταση συγκεκριμένων προθεσμιών οι 
οποίες αφορούν τη θέση σε ισχύ της ισχύουσας Προ−
σφοράς Αναφοράς προς το σκοπό της εύρυθμης και 
απρόσκοπτης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότη−
τας της προσφοράς.

ΙΙΙ. Τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ είναι κρίσιμα 
για την αποτύπωση, υλοποίηση και την ορθή και αποτε−
λεσματική λειτουργία των διαδικασιών που περιγράφο−
νται στην Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, ενδεικτικά και όχι περι−
οριστικά αναφερομένων των: διαδικασίας παραγγελίας 
ΤοΒ, παράδοσης−παραλαβής ΤοΒ, βλαβοδιαχείρισης, 
υλοποίησης αιτημάτων συνεγκατάστασης, κ.λπ. Στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο, η ΕΕΤΤ θεωρεί απαραίτητη την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των τροποποιήσεων 
στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η έγκαιρη εισαγωγή τους 
στην παραγωγική διαδικασία.

ΙV. Ο ΟΤΕ αιτιολογεί το αίτημα του ΟΤΕ για παράταση 
στις ημερομηνίες υλοποίησης λειτουργιών στο πληρο−
φοριακό του σύστημα, βάσει του μεγάλου αριθμού των 
αλλαγών που έχει επιφέρει στο εν λόγω σύστημα η νέα 
Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ (ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11−12−2012, 
ΦΕΚ 3402/Β/20−12−2012). 

V. H παράταση την οποία ο ΟΤΕ αιτείται δεν αναμέ−
νεται να δημιουργήσει προβλήματα στους τηλεπικοινω−
νιακούς παρόχους και ειδικότερα, η παράταση:

• αναφορικά με την αποστολή στους παρόχους του 
σχεδίου σύμβασης, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11−
12−2012, δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην αγορά, 
δεδομένου ότι οι πάροχοι λαμβάνουν όλες τις υπηρε−
σίες, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας ΕΜΑ, 
βάσει της υφιστάμενης Σύμβασης,

•  αναφορικά με την υποβολή στοιχείων εγκατάστα−
σης και απεγκατάστασης ΕΗΖ δεν αναμένεται να καθυ−
στερήσει το συνολικό έργο σύνδεσης του εξοπλισμού με 
το δίκτυο ΕΗΖ του ΟΤΕ δεδομένου ότι υπάρχει πλήθος 
ΑΚ με επάρκεια ΕΗΖ (ώστε δεν απαιτείται απεγκατά−
σταση υφιστάμενου και εγκατάσταση νέου), στα οποία 
οι πάροχοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν σύνδεση 
με το ΕΗΖ.

• στην υποβολή των αναλυτικών προτάσεων για 
ανάπτυξη των τεχνικών διεπαφών (API’s) καθώς και η 
παράταση για την υλοποίησή τους δεν θα επιφέρει προ−
βλήματα στους παρόχους δεδομένου ότι οι διαδικασίες 
που θα υλοποιηθούν μέσω API’s λειτουργούν ήδη μέσω 
άλλων διεπαφών (web interface, batch interface). 

• στην καθυστέρηση στη συστημική υλοποίηση χρέω−
σης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει επιπτώσεις στον 
τρόπο λειτουργίας της αγοράς δεδομένου ότι ο νέος 
τρόπος υπολογισμού που εισήχθηκε με την απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/11−12−2012 (ΦΕΚ 3402/Β/20−12−2012) 
εφαρμόζεται ήδη.

• στην υλοποίηση/ενσωμάτωση των διαδικασιών του 
ΤοΥΒ δεν έχει επιπτώσεις δεδομένου ότι η ζήτηση για 
τις εν λόγω υπηρεσίες υπήρξε, μέχρι σήμερα, μηδενική.
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VI. Η παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχεί−
ων ομαδοποίησης των ΑΚ έως την 20η Μαρτίου 2013, 
δεν θα λειτουργήσει σε βάρος των τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων, αφού για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους 
2013, για τα οποία οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα 
υποβάλουν προβλέψεις ανά ΑΚ και όχι ανά ομάδα ΑΚ, 
ο ΟΤΕ θα υποχρεούται να αθροίζει τις υποβαλλόμενες 
ανά ΑΚ προβλέψεις των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 
σε ομάδα ΑΚ, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που ο ίδιος 
θα προτείνει στις 20/3/2013, ώστε να προκύψει συνολική 
πρόβλεψη για κάθε ομάδα ΑΚ και να καθίσταται δυνα−
τός ο υπολογισμός των ρητρών, όπως αυτές ορίζονται 
σαφώς στην ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11−12−2012, αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση διατάξεων της απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/11−12−2012 «Έγκριση Προσφοράς Ανα−
φοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή 
της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28−07−2011 (ΦΕΚ 
1908/Β/30−08−2011)» (ΦΕΚ 3402/Β/20−12−2012), αποκλειστι−
κά ως προς τις ακόλουθες διατάξεις της, ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται το σημείο 1 του Άρθρου 2 ως εξής:
«Οι υφιστάμενες συμφωνίες Αδεσμοποίητης Πρόσβα−

σης στον Τοπικό Βρόχο οι οποίες υπογράφηκαν δυνάμει 
της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22−7−2010 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποί−
ητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 
Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
531/065/23−07−2009» (ΦΕΚ 1338/Β/31−8−2010), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/14−10−2010 (ΦΕΚ 1814/Β/19−11−2010) και 
612/013/14−7−2011 (ΦΕΚ 1952/Β/2−9−2011), παραμένουν σε 
ισχύ, και εφαρμόζονται από τα μέρη, κατά το μέρος που 
δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας, μέχρι τη 
σχετική προσαρμογή τους από τα μέρη στις διατάξεις 
αυτής. Η εν λόγω προσαρμογή πραγματοποιείται υπο−
χρεωτικά, με επιμέλεια του ΟΤΕ, εντός προθεσμίας τεσ−
σάρων (4) μηνών από τη θέση αυτής σε ισχύ, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ΟΤΕ 
υποχρεούται να αποστείλει στους αντισυμβαλλόμενους 
παρόχους σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας, έως τις 20/3/2013.»

2. Τροποποιείται το σημείο 2 του Άρθρου 2 ως εξής:
«Ορίζεται γενικά ότι στις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες για την συμμόρφωση του ΟΤΕ με τις διατάξεις 
της παρούσας Απόφασης, απαιτείται τροποποίηση υφι−
σταμένων ή κατασκευή νέων πληροφοριακών συστη−
μάτων, ο ΟΤΕ οφείλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή των 
ανωτέρω, εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση αυτής σε 
ισχύ, εκτός αν με άλλη διάταξη της παρούσας ορίζεται 
άλλη της παρούσας προθεσμία. Ο ΟΤΕ οφείλει να υπο−
βάλει έως τις 5/4/2013 αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της 
προτεινόμενης από τον ίδιο υλοποίησης τροποποιήσεων 
στο πληροφοριακό του σύστημα, όπου θα παρουσιάζο−
νται οι ημερομηνίες υλοποίησης σημαντικών σημείων 
του κάθε έργου (milestones), ώστε η ΕΕΤΤ να μπορεί 
να παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των νέων κα−
ταληκτικών ημερομηνιών. Από την ανωτέρω προθεσμία 

εξαιρούνται ρητά: (α) η υποχρέωση της συστημικής υλο−
ποίησης της χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11−12−2013, η οποία 
παρατείνεται έως τις 31−11−2013, (β) η υλοποίηση των 
τεχνικών διεπαφών του ΠΣ ΟΤΕ (API’s) η οποία πα−
ρατείνεται έως τις 31−12−2013 και (γ) η υλοποίηση των 
διαδικασιών παράδοσης και βλαβοδιαχείρισης του ΤοΥΒ, 
η οποία παρατείνεται έως τις 31−12−2013.»

3. Τροποποιείται το σημείο 4 του Άρθρου 3 ως εξής:
«Ο ΟΤΕ καλείται να καταθέσει τα απαραίτητα υπο−

στηρικτικά στοιχεία, ώστε να υπολογιστεί το κόστος 
απεγκατάστασης και εγκατάστασης του εξοπλισμού 
Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (ΕΗΖ) έως τις 
20−3−2013.» 

4. Τροποποιείται το σημείο 6 του Άρθρου 3 ως εξής:
«Ο ΟΤΕ οφείλει να καταθέσει την αναλυτική πρότα−

σή του για τις προδιαγραφές ανάπτυξης των τεχνικών 
διεπαφών (API) έως τις 30−4−2013. Οι εν λόγω προδια−
γραφές θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:

• αναλυτική και σαφή περιγραφή των διαδικασιών που 
υλοποιούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΟΤΕ 
μέσω των τεχνικών διεπαφών με χρήση δόκιμων μεθό−
δων τυπικών ορισμών όπως είναι οι Πίνακες Αλλαγής 
Καταστάσεων, flow charts, κ.λπ. 

• ακριβή και σαφή περιγραφή των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των συστημάτων. 

• περιγραφή της μεθόδου ενημέρωσης μεταξύ του 
ΠΣ ΟΤΕ και των πληροφοριακών συστημάτων των Τ.Π. 
(π.χ. Polling, Interrupt/Event−Driver κ.λπ.) 

• τη διαθεσιμότητα (up−time) των τεχνικών διεπαφών 
(API). 

• τα μέτρα ασφάλειας πρόσβασης στις τεχνικές διε−
παφές και τα μέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας και 
της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που ανταλλάσ−
σονται με χρήση των τεχνικών διεπαφών του ΠΣ ΟΤΕ.»

5. Τροποποιείται το σημείο 9 του Άρθρου 3 ως εξής:
«Ο ΟΤΕ καλείται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ ομαδοποίηση 

των Αστικών Κέντρων (Α/Κ) σύμφωνα με τις προδια−
γραφές της παραγράφου 4.5.2, για τους σκοπούς της 
παροχής προβλέψεων παράδοσης ΤοΒ και ΤοΥΒ έως τις 
20−3−2013. Για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους 2013, για 
τα οποία οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα υποβάλουν 
προβλέψεις ανά ΑΚ και όχι ανά ομάδα ΑΚ, ο ΟΤΕ υπο−
χρεούται να αθροίζει τις ανά ΑΚ προβλέψεις των Τηλε−
πικοινωνιακών Παρόχων σε ομάδα ΑΚ, σύμφωνα με την 
ομαδοποίηση που ο ίδιος θα υποβάλει στις 20/3/2013.»

6. Τροποποιείται το σημείο 10 του Άρθρου 3 ως εξής:
«Ο ΟΤΕ οφείλει να καταθέσει επικαιροποιημένη έκδο−

ση του Παραρτήματος 2 «Διαδικασίες Παροχής ΤοΥΒ» 
στο οποίο θα περιλαμβάνεται σαφή αναφορά και στον 
ΜΤοΥΒ έως τις 31−12−2013.»

Β. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και την έναρξη ισχύς αυτής 
από την ως άνω δημοσίευσή της.

Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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