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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1935
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10932/ΔΙΟΕ 225/10.03.2014
(Β΄ 691) απόφασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4242/2014 «Ενιαίος
φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50),
β) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως
ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 10932/ΔΙΟΕ 225/10.03.2014 απόφασης
«Ορισμός Εκκαθαριστή της ανώνυμης εταιρείας «Ελ−
ληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε.
Α.Ε.)» (Β΄691).
3. Την υπ’ αρ. 54169/31.10.2014 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας» (Β΄ 2944).
4. Το υπ’ αρ. 5252/23.12.2014/ΥΠΑΑΝ 77512/24.12.2014
εξαιρετικά επείγον αίτημα του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Μηταράκη περί τροποποίησης
της υπ’ αρ. (2) ανωτέρω απόφασης.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο τέλος της φράσης «Τον ορισμό ως εκκαθαριστή
της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξω−
τερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε Α.Ε.)» τον Νικόλαο Κουλο−
χέρη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών ΑΜΔΣΑ 20723»
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η αμοιβή που θα καθοριστεί με την απόφαση
που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του
Ν. 4242/2014 βαρύνει τα διαθέσιμα της υπό εκκαθάριση
εταιρείας Ο.Π.Ε. Α.Ε.»
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α3γ/οικ.740
(2)
Καταλληλότητα για διενέργεια εμβολισμών αρτηριο−
φλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων του Κε−
ντρικού Νευρικού Συστήματος στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Έβρου − Οργανική Μονάδα Αλε−
ξανδρούπολη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (Φ.Ε.Κ.
123/Α/92).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του
Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ/101/Α/90).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄)
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1
του Ν. 1278/82(ΦΕΚ 105/Α/82) «Για σύσταση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθη−
κε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94)
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις»
5. Την αριθμ. Υ4α/1793/11.6.97 (ΦΕΚ 523/Β/25.6.97) από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός
προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα Περιφερειακά
Γενικά Νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές για την
εκτέλεση εμβολισμού αρτηροφλεβωδών δυσπλασιών
και ανευρυσμάτων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
6. Την υπ’ αριθμ. 12 απόφαση της 244ης /18.02.2014
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό, αποφασίζουμε:
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου − Οργα−
νική Μονάδα Αλεξανδρούπολη κρίνεται κατάλληλο για
τη διενέργεια εμβολισμών αρτηριοφλεβωδών δυσπλα−
σιών και ανευρυσμάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστή−
ματος. Ως επιστημονικά Υπεύθυνος για τη διενέργεια
των εμβολισμών ορίζεται ο ιατρός Μαντατζής Μιχάλης
του Μόσχου Λέκτορας Ακτινολογίας −Νευροακτινολο−
γίας του Δ.Π.Θ.
Για την μετά τη διενέργεια του εμβολισμού παρα−
κολούθηση του ασθενούς, η Νευροχειρουργική κλινική
διαθέτει προς αυτό δύο (2) κλίνες νοσηλείας, με συνεχή
ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα εφόσον κρίνει ο θε−
ράπων ιατρός ότι δεν απαιτείται να εισαχθεί στην ΜΕΘ
αλλά σε κλίνη νοσηλείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 743/14
(3)
Σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακο−
λούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργί−
ας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7−3−2012)
και ιδίως τα άρθρα 5 (παρ. 1 στοιχ. δ, ε, ιζ, κδ), 13 (παρ.
1 στοιχ. ια και ιβ) και 15,
β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012),
γ. τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία των κα−
ταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/16−11−1994), όπως τροποποιήθη−
κε με το Ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως
ισχύει – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 149)»
(ΦΕΚ 152/A/10−07−2007),
δ. την Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΠ. 686/064/2013 «Κανονι−
σμός Γενικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ 1700/Β/2013),
ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΠ. 686/065/2013 «Κανονισμός
Ειδικών Αδειών» (ΦΕΚ 1876/Β/2013),
στ. την Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΠ 687/328/2013 «Κώδικας
Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
1874/Β/2013),
ζ. την Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΠ. 375/10/14−2−2006 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ
314/Β/16−03−2006),
η. την Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΠ. 735/7/9−10−2014 «Διεξα−
γωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης
για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία ”Συστήματος
Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομι−
κών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά”», η οποία διεξήχθη
κατά το χρονικό διάστημα από 24/10/2014 έως 14/11/2014
καθώς και τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων φορέων
στην ως άνω δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η
ΕΕΤΤ,
θ. την Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΠ 743/13/18−12−2014 με θέμα
«Θέσεις της ΕΕΤΤ στα σχόλια συμμετεχόντων στη Δημό−
σια Διαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση
και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης
Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην
ελληνική αγορά»,
ι. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού
της ΕΕΤΤ,
ια. την υπ’ αριθμ. 29901/12−12−2014 Εισήγηση της αρμό−
διας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική
εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Δρ. Κων/
νου Σ. Δεληκωστόπουλου, αποφασίζει:
Τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Πα−
ρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά», ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Σκοπός−Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση αφορά στο σύνολο κανόνων που
διέπουν τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας ενός
ενιαίου σχήματος ηλεκτρονικής αποτύπωσης, συλλογής
και διάθεσης στο κοινό των στοιχείων και των αντιστοί−
χων λιανικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσι−
ών των υπόχρεων παρόχων, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2 της παρούσας, με σκοπό οι τελικοί χρήστες
και οι καταναλωτές να μπορούν να προβούν σε ανε−
ξάρτητη συγκριτική αξιολόγηση των προσφερομένων
ταχυδρομικών υπηρεσιών λιανικής χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα κριτήρια.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης οι όροι
που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω:
α) «Σύστημα Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών Τα−
χυδρομικών Υπηρεσιών»: Σύστημα πληροφορικής, που
αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική απο−
τύπωση, συλλογή και διάθεση σε τρίτους με ενιαίο και
ενοποιημένο τρόπο των στοιχείων και των λιανικών
τιμών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το εν λόγω Σύστημα
αποτελείται από δύο τμήματα: το Ηλεκτρονικό Αποθε−
τήριο και το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο.
β) «Λιανική Τιμή Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»: Η τιμή
της αποστολής ενός ή πολλαπλών ταχυδρομικών αντι−
κειμένων σε έναν παραλήπτη, σύμφωνα με το τιμο−
λόγιο του υπόχρεου παρόχου. Η τιμή της αποστολής
θα απεικονίζει την τελική επιβάρυνση του καταναλωτή
συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ΦΠΑ, όπου αυ−
τός εφαρμόζεται.
γ) «Λιανική Τιμή Ομαδικής Ταχυδρομικής Υπηρεσί−
ας»: Η τιμή της αποστολής πολλαπλών ταχυδρομικών
αντικειμένων σε πολλούς παραλήπτες, σύμφωνα με το
τιμολόγιο του υπόχρεου παρόχου.
δ) «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο»: Το τμήμα του Συστή−
ματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών, που τηρείται στην ΕΕΤΤ και στο οποίο οι
υπόχρεοι πάροχοι θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά με
μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης
πληροφοριών/δεδομένων τα στοιχεία και τις λιανικές
τιμές των τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών ακολου−
θώντας τις επιταγές συγκεκριμένου Σχήματος Αρχείου
Στοιχείων Τιμολογίων, όπως διατίθενται σε συγκεκρι−
μένη περιοχή του ιστότοπου της ΕΕΤΤ.
ε) «Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο»: Το τμήμα του Συ−
στήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών Ταχυδρομι−
κών Υπηρεσιών, το οποίο χρησιμοποιεί η ΕΕΤΤ για την
διάθεση στο κοινό με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο
όλων των δημοσιοποιήσιμων στοιχείων και των λιανικών
τιμών των τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών των
υπόχρεων παρόχων.
στ) «Συγκριτική Αξιολόγηση των Ταχυδρομικών Υπηρε−
σιών»: Η διαδικασία καταχώρησης από τον καταναλωτή
στο Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο των επιθυμητών χαρα−
κτηριστικών μιας ταχυδρομικής υπηρεσίας (αποστολή
εγγράφων ή/και δεμάτων σε Ελλάδα ή εξωτερικό) και
η αυτοματοποιημένη απόκριση του Παρατηρητηρίου με
ταξινομημένες λίστες διαθέσιμων ταχυδρομικών υπη−
ρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του καταναλωτή.
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ζ) «Σχήμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου»: Η απεικόνι−
ση των δεδομένων λιανικών τιμών του τιμολογίου ταχυ−
δρομικών υπηρεσιών με ένα συγκεκριμένο συντακτικό
και μορφολογικό πρότυπο.
η) «Μορφότυπος Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου»: Η
σημασιολογική περιγραφή του Σχήματος Αρχείου Στοι−
χείων Τιμολογίου.
θ) «Υπόχρεοι Πάροχοι»: Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις
με Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών από την παροχή ταχυδρο−
μικών υπηρεσιών άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
ευρώ. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, οι επι−
χειρήσεις με Ειδική Άδεια καθώς και οι ταχυδρομικές
επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια
ετήσιου κύκλου εργασιών αλλά δύνανται να ανταποκρι−
θούν στις απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης, μπο−
ρούν να συμμετέχουν στο Σύστημα Παρακολούθησης
Τιμών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
ι) «Δημόσια Δεδομένα»: Τα στοιχεία λιανικών τιμών
τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών τα οποία είναι
κοινοποιήσιμα σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το
επιχειρηματικό απόρρητο.
ια) «Ιδιωτικά Δεδομένα»: Τα εμπιστευτικά στοιχεία
λιανικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών
που δίνονται αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ.
2. Όροι ή φράσεις, που δεν ορίζονται στο παρόν άρ−
θρο και χρησιμοποιούνται στην παρούσα, έχουν την
έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν. 4053/2012 »
(ΦΕΚ 44/Α/7−3−2012).
Άρθρο 3
Απεικόνιση των λιανικών τιμών και στοιχείων
τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών
1. Η ΕΕΤΤ καθορίζει Σχήμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολο−
γίων και Μορφότυπο για την απεικόνιση των στοιχείων
και των λιανικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπη−
ρεσιών. Το Σχήμα και ο Μορφότυπος αφορούν σε δημό−
σια και ιδιωτικά δεδομένα και αποσκοπούν αποκλειστικά
στην επικοινωνία των παρόχων με την ΕΕΤΤ και στη
δημοσιοποίηση των λιανικών τιμών και στοιχείων τιμο−
λογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ ή όποιο
τρίτο μέρος, διαπιστευμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ, επιθυμεί να
αξιοποιήσει τα δημόσια δεδομένα.
2. Το Σχήμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίων και ο Μορ−
φότυπος για την απεικόνιση των στοιχείων και των λια−
νικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών διατί−
θενται ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφερόμενο από τον
ιστότοπο της ΕΕΤΤ και βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα.
3. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναδιατάσσει και να προσαρ−
μόζει, μέσω εμπλουτισμού ή διαγραφής, τα στοιχεία
του Σχήματος Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίων και του
Μορφότυπου στο τέλος Απριλίου και Οκτωβρίου κάθε
έτους, κατόπιν ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης προ
εξήντα ημερών (60) στον ιστότοπό της ή/και έγγραφης
ενημέρωσης των υπόχρεων παρόχων. Στην ανακοίνωση
αυτή, η ΕΕΤΤ θα επισημαίνει τα προς τροποποίηση ση−
μεία για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των παρόχων.
Οι υπόχρεοι πάροχοι δύνανται να αποστέλλουν καθ' όλη
τη διάρκεια του χρόνου στην ΕΕΤΤ προτάσεις τους για
αναδιάταξη ή/και προσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος
Σχήματος και Μορφότυπου. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφεί−
λουν να αποστέλλουν προτάσεις με το ως άνω περιε−
χόμενο και σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή νέων
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υπηρεσιών τους στην αγορά, διαπιστώνουν αδυναμία
συμμόρφωσης με το ισχύον Σχήμα και Μορφότυπο.
4. Οι εκάστοτε νεοεισερχόμενοι στην αγορά υπόχρεοι
πάροχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν τις συγκεκρι−
μένες ενέργειες για την απεικόνιση των στοιχείων και
των λιανικών τιμών των τιμολογίων των ταχυδρομικών
υπηρεσιών τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία έναρξης παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών.

4. Οι υπόχρεοι πάροχοι θα πρέπει να φορτώνουν σε
Βάση Δεδομένων (ΒΔ) της ΕΕΤΤ τα δεδομένα τιμολο−
γίων των ταχυδρομικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας
την πρότυπη μορφή των σχημάτων. Η διεπαφή με τους
παρόχους θα είναι μια υπηρεσία παγκόσμιου ιστού μέσω
της οποίας εξουσιοδοτημένοι χρήστες των παρόχων θα
έχουν ιδιωτική πρόσβαση και θα φορτώνουν τα τιμολο−
γιακά δεδομένα λιανικής των διαθέσιμων ταχυδρομικών
υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Άρθρο 6
Λειτουργία Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου

Αποστολή στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο των στοιχεί−
ων λιανικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών
1. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν να αποστέλλουν στο
Ηλεκτρονικό Αποθετήριο συμπληρωμένα αρχεία στοι−
χείων και λιανικών τιμών τιμολογίων που θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του Σχήματος και του Μορφότυπου. Τα
αρχεία εμπεριέχουν ιδιωτικά και δημόσια δεδομένα,
όπως ορίζεται στο Άρθρο 3, παρ. 1 της παρούσας.
2. Η αποστολή των στοιχείων από τους υπόχρεους
παρόχους στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο της ΕΕΤΤ προ−
βλέπεται σε τακτική περιοδική βάση ή και, εκτάκτως,
σε περίπτωση εισαγωγής νέων υπηρεσιών στην αγορά
ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων αναφορικά με
υφιστάμενες υπηρεσίες.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά:
α) Στην αποστολή σε τακτική βάση των αρχείων στοι−
χείων και λιανικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπη−
ρεσιών στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου
της ΕΕΤΤ. Οι υπόχρεοι πάροχοι πρέπει να αποστέλλουν
τα σχετικά αρχεία σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός αρχής γενομένης από
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β) Στην έκτακτη αποστολή, οι υπόχρεοι πάροχοι πρέ−
πει να αποστέλλουν τα αρχεία στοιχείων και λιανι−
κών τιμών τιμολογίων, το αργότερο εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της εμπορικής
διάθεσης νέων υπηρεσιών ή της επικαιροποίησης των
τιμοκαταλόγων για υφιστάμενες υπηρεσίες.
3. Με την αποστολή στοιχείων στο σύστημα παρα−
κολούθησης λιανικών τιμών θεωρείται ότι πληρούται η
υποχρέωση του στοιχείου ια΄, παραγρ. 1, άρθρ. 13 του
Ν. 4053/2012, ως προς την υποχρέωση κοινοποίησης
των τιμολογίων των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών
στην ΕΕΤΤ.
Άρθρο 5
Λειτουργία Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου
1. Η διαδικασία αποστολής των σχετικών αρχείων από
τους υπόχρεους παρόχους στο Ηλεκτρονικό Αποθετή−
ριο της ΕΕΤΤ πραγματοποιείται με αξιοποίηση σχετι−
κής διαδικτυακής υπηρεσίας της ΕΕΤΤ που διαθέτει
μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης
πληροφοριών / δεδομένων.
2. Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο διαθέτει ελεύθερα τα
αρχεία στοιχείων τιμολογίων που αφορούν τα δημόσια
δεδομένα.
3. Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο θα ενημερώνεται από
τους παρόχους με τα πρωτογενή τιμολογιακά δεδομένα
λιανικής των ταχυδρομικών υπηρεσιών, μέσω ασφαλούς
υπηρεσίας παγκόσμιου ιστού.

1. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο προσφέρει σε κάθε
ενδιαφερόμενο υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης του
κόστους και άλλων χαρακτηριστικών των ταχυδρομικών
υπηρεσιών λιανικής. Η συγκριτική αξιολόγηση αφορά σε
εισροές επιθυμητών χαρακτηριστικών της ταχυδρομι−
κής αποστολής από το χρήστη του Παρατηρητηρίου
και στην αυτοματοποιημένη απόκριση του τελευταίου
με ταξινομημένες λίστες στη βάση των προτιμήσεων
του χρήστη.
2. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο λειτουργεί ως ξε−
χωριστή περιοχή του ιστότοπου της ΕΕΤΤ ή και κάθε
άλλου κρατικού φορέα που επιλέγει η ΕΕΤΤ.
3. 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 Λιανικών Τιμών
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης
ορίζεται ότι η περίοδος προσαρμογής των υπόχρεων
παρόχων και της ΕΕΤΤ 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
του Σχήματος αρχείου και Μορφότυπου στοιχείων δε−
δομένων θα διαρκέσει μέχρι 30/4/2015. Η ΕΕΤΤ μπορεί
να παρατείνει την περίοδο προσαρμογής για σπουδαίο
λόγο. Η λήξη ή η παράταση της περιόδου προσαρμογής
ανακοινώνεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν το
πέρας της μέσα από το διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ
2. Από το πέρας της περιόδου προσαρμογής ορίζε−
ται ότι η 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 ΕΕΤΤ, θα διαρκέσει μέχρι 31/8/2015. Η ΕΕΤΤ διατηρεί
τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου δοκιμαστικής
λειτουργίας για σπουδαίο λόγο. Η λήξη ή η παράταση
της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας ανακοινώνεται
το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν το πέρας της μέσα
από το διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.
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.
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Άρθρο 8
Κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.
4053/2012.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 32
(4)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 5401/31.12.2014 απόφασης του Πρύ−
τανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περί ορι−
σμού Αναπληρωτών Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αναπληρωτές Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ., και καθορισμού
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159Α΄/10.8.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες
διατάξεις»,
3. Την υπ’ αριθ. 5094/1.12.2014 (ΦΕΚ 792/16.12.2014,
τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών με την οποία διορίστηκε ο Καθηγη−
τής Παναγιώτης Χαραλάμπους του Χρίστου ως Πρύτα−
νης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τετραετή
θητεία από 16.12.2014 έως 15.12.2018,
4. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (συνεδρία 12 Φεβρουαρίου 2013), η οποία
έχοντας υπόψη τις διατάξεις (α) της παραγράφου 17 του
άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄/6.9.2011) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων», και (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α΄/10.8.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων
Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», αποφάσισε και όρισε ότι
ο αριθμός των Αναπληρωτών Πρύτανη της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών είναι, δύο (2).
5. Την υπ’ αριθ. 1/8.1.2015 απόφαση του Συμβουλίου της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με την οποία εγκρίθηκε
η υπ’ αριθ. 5401/31.12.2014 απόφαση του Πρύτανη της Ανω−
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών περί ορισμού Αναπληρωτών
Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη της
Α.Σ.Κ.Τ., και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υπο−
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χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη−
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 11227865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση,
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε−
χνών και του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του
ΠΔ 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα»), αποφασίζει:
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 5401/31.12.2014 απόφασης
του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περί
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ., μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη της
Α.Σ.Κ.Τ., και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύ−
τανη, η οποία έχει ως ακολούθως:
Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αναπληρωτές Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και καθο−
ρισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159Α΄/10.8.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες
διατάξεις»,
3. Την υπ’ αριθ. 5094/1.12.2014 (ΦΕΚ 792/16.12.2014, τ.
ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών με την οποία διορίστηκε ο Καθηγητής
Παναγιώτης Χαραλάμπους του Χρίστου ως Πρύτανης
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τετραετή θη−
τεία από 16.12.2014 έως 15.12.2018,
4. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (συνεδρία 12 Φεβρουαρίου 2013), η οποία
έχοντας υπόψη τις διατάξεις (α) της παραγράφου 17 του
άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄/6.9.2011) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων», και (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α΄/10.8.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων
Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», αποφάσισε και όρισε ότι
ο αριθμός των Αναπληρωτών Πρύτανη της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών είναι δύο (2),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112Α΄/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη−
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 11227865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση,
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε−
χνών και του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του
ΠΔ 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα»), αποφασίζει:
Α. Ορίζει ως Αναπληρωτές Πρύτανη της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών τους εξής:
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1. Τον Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της
Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών Νικόλαο Τρανό του Αναστασίου με Αριθμό Δελ−
τίου Ταυτότητας Μ 154051/19.1.1983/Γ΄ Π.Α. Αθηνών, και
2. Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεω−
ρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Σοφία−Λαμπρινή
Ντενίση του Αθανασίου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
ΑΒ 065205/18.1.2006/Τ.Α. Παπάγου.
Β. Μεταβιβάζει στους Αναπληρωτές Πρύτανη της Ανω−
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών τις εξής αρμοδιότητες του:
1. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη Αναπληρωτή Καθηγητή
Νικόλαο Τρανό, τις αρμοδιότητες:
• Την συνεργασία για την σύνταξη, υπογραφή, εφαρ−
μογή, παρακολούθηση υλοποίησης, και ανάπτυξη δια−
πανεπιστημιακών συμφωνιών συνεργασίας.
• Την παρακολούθηση, τον συντονισμό, και την επο−
πτεία όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας (σίτιση,
στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.), καθώς
και την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την υλο−
ποίηση θεμάτων σχετικών με τα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus, Socrates, Lingua κ.λπ.).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβιβαζόμενης αρμοδιό−
τητας ο Αναπληρωτής Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος
Τρανός έχει την ευθύνη της εποπτείας του Τμήματος
Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θε−
μάτων της Α.Σ.Κ.Τ.
• Την παρακολούθηση, όλων των υπηρεσιακών θεμά−
των (ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών) που άπτονται του
διδακτικού, εκπαιδευτικού, εργαστηριακού προσωπικού
όλων των κατηγοριών (συμπεριλαμβανομένων των συμ−
βασιούχων διδασκόντων, Ε.Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.). Επίσης
την παρακολούθηση, τον συντονισμό των διαδικασι−
ών εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του διδακτικού,
εκπαιδευτικού, εργαστηριακού προσωπικού όλων των
κατηγοριών, και
• Την υπογραφή όλων των μισθολογικών καταστάσε−
ων όλων των κατηγοριών προσωπικού καθώς και την
υπογραφή συμβάσεων έργου συμβάσεων παροχής υπη−
ρεσιών και προμηθειών που αφορούν στην εκπαιδευτική
και διοικητική λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ
2. Στην Αναπληρωτή Πρύτανη Αναπληρώτρια Καθηγή−
τρια Σοφία−Λαμπρινή Ντενίση, τις αρμοδιότητες:
• Την παρακολούθηση, συντονισμό και γενικότερη
εποπτεία όλων των θεμάτων που αφορούν ερευνητική
δραστηριότητα και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
Ε.Λ.Κ.Ε.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβιβαζόμενης αρμοδι−
ότητας η Αναπλ. Πρύτανη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σοφία−Λαμπρινή Ντενίση έχει την ευθύνη της Προεδρίας
της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.Κ.Τ. με όλες
τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την ισχύουσα
νομοθεσία.
• Την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την υλοποί−
ηση θεμάτων και διαδικασιών που άπτονται των διεθνών
σχέσεων και των μορφωτικών ανταλλαγών της Α.Σ.Κ.Τ.
• Την παρακολούθηση, τον συντονισμό, και την εφαρ−
μογή και υλοποίηση όλων των διαδικασιών διασφάλισης
και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτι−
κού και ερευνητικού έργου καθώς και την αποτελεσμα−
τική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ..
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβιβαζόμενης αρμοδι−
ότητας η Αναπλ. Πρύτανη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σοφία−Λαμπρινή Ντενίση έχει την ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π.
της Α.Σ.Κ.Τ., συμπεριλαμβανομένης και της προεδρίας
της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., με όλες τις αρμοδιότητες που
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ. Όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες κατά τα ανωτέ−
ρω μεταβιβάζονται στους Αναπληρωτές Πρύτανη της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών μπορούν σε κάθε πε−
ρίπτωση να ασκούνται και από τον ίδιο τον Πρύτανη.
Δ. Ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Χαραλάμπους
έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται
από τη νομοθεσία, αλλά και από τον Οργανισμό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε−
χνών, και οι οποίες δεν μεταβιβάζονται με την παρούσα
πράξη − απόφαση σε Αναπληρωτή Πρύτανη.
Ε. Καθορίζεται επίσης ότι ο Πρύτανης αναπληρώνεται
κατά σειρά, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για
οποιονδήποτε λόγο, πρώτα από τον Αναπληρωτή Πρύ−
τανη Καθηγητή Νικόλαο Τρανό και εφόσον και αυτός
κωλύεται ή απουσιάζει ή ελλείπει για οποιονδήποτε
λόγο από την Αναπληρωτή Πρύτανη Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Σοφία−Λαμπρινή Ντενίση.
ΣΤ. Η Πράξη αυτή διαβιβάζεται στο Συμβούλιο της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για έγκριση.
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΟΥΡΓΗΣ
F
Αριθμ. 122/2014
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
ΔΕΥΑΛ έτους 2015.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ−ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 12 της υποπαραγράφου Γ1
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
3. Τις με αριθμό πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 και
2/41768/0022/20−5−2014 εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της ΔΕΥΑΛ.
5. Τις διατάξεις του Ν.1069/80.
6. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ−
ντα προϋπολογισμό του έτους 2015 της ΔΕΥΑΛ.
7. Την με αρ. πρωτ. 4159/19−12−2014 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή
απασχόληση έτους 2015, ώστε να διασφαλιστεί η συ−
νεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική
λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑΛ,
αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών
μέχρι την 22η ώρα, 20 υπαλλήλων που απασχολούνται
στα δίκτυα ύδρευσης−αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια
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και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών−απο−
φρακτικό μηχάνημα της ΔΕΥΑΛ, και μέχρι 20 ώρες το
μήνα για τον κάθε εργαζόμενο για όλο το έτος 2015,
για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης−
αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστά−
σεων βιολογικών καθαρισμών, την άμεση αποκατάσταση
διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για την
αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών καθώς και την απο−
κατάσταση των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για
την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων
και προστασία της δημόσιας υγείας
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα
γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών
ανά υπάλληλο.
Η αμοιβή του προσωπικού για την υπερωριακή απα−
σχόληση του απασχόληση του μέχρι την 22η ώρα, θα
είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα
νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του προσωπικού
κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο ) δεν θα κατα−
βάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα ανάπαυ−
σης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας
καθοριζόμενη από την υπηρεσία.
Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών
για μεν τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας στον
προϊστάμενο της Τ.Υ. για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων υπο−
λογίζεται περίπου σε 3.500 € η οποία έχει προβλεφθεί
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60 «Αμοιβές και έξοδα προ−
σωπικού» του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ του έτους
2015. (Σχετική Βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας αρ.
πρωτ. 4159/19−12−2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λειβαδιά, 19 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
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(6)
Στην Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 112203/24.12.2014 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών − Υγείας − Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3504/29.12.2014 Τεύχος Β΄, διορθώνονται τα εξής:
1. Στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 11Α «Με−
ταβατικές Διατάξεις» της παρ. 10 του πρώτου άρθρου,
από το εσφαλμένο:
«Η εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Θήβας, με την
προϋπόθεση ότι τα στραγγίδια θα επεξεργάζονται και
θα ανακυκλώνονται πλήρως ενός της μονάδας»
στο ορθό:
«Η εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Θήβας, με την
προϋπόθεση ότι τα στραγγίδια θα επεξεργάζονται και
θα ανακυκλώνονται πλήρως εντός της μονάδας».
2. Η προτελευταία και η τρίτη από το τέλος γραμ−
μές της πρώτης στήλης (Κωδικός Αριθμός ΕΣΥΕ) του
Πίνακα του Παραρτήματος IV (στήλες 3 και 4) της
παραγράφου 11 του πρώτου άρθρου διορθώνονται ως
ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΥΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Υποκατηγορία του 631.2

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τρο−
φίμων γεωργικής προέλευσης με
ψύξη ή χωρίς και αδρανών εν γένει
μη τοξικών και επικίνδυνων υλικών
έως 50KW κατ’ εξαίρεση

Υποκατηγορία του 153.9

Συσκευαστήρια φρούτων και λα−
χανικών έως 50KW κατ’ εξαίρεση

(Από το Υπουργείο Υγείας)
F
(7)
Στην αριθ. 109633/3.9.2014 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3323/
τ.Β΄/11.12.2014, στις σελίδες 38533 και 38535, γίνεται η
εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης»,
στο ορθό: «στην Περιφέρεια Κρήτης».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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