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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 402/2013
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης.

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Πρόγραμμα
Καλλικράτης», αποφασίζουμε:
Την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργί−
ας του «Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης» στον Δήμο
Πετρούπολης.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Δήμου Πετρούπολης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15−1−1966)
«Περί ιδρύσεως ιδιωτικών ιδρυμάτων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 (ΦΕΚ 90/Α/1976) «Περί
ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον κανονισμό
λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων».
4) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/46640/18−10−1983
υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
846/τ. B΄/8−11−1993, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λει−
τουργία Ωδείου στο Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης.
5) Την υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Πετρούπολης περί κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με
όνομα «Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης» και την μετα−
φορά των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο Πετρούπολης.
6) Του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 8 και του άρθρου 95

Ο Δήμαρχος
ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ
F
Αριθμ. 688/52
(2)
Καθορισμός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’
αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυ−
δρομικών υπηρεσιών.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
1. Tο Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο−
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/07−03−2012) και ιδίως το
άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο ιζ και το άρθρο 16.
2. Tη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία διε−
νεργήθηκε από, 10−10−2012 έως 31−10−2012.
3. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουρ−
γείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ.
4. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ Εισήγηση 27067/11−04−2013
της διεύθυνσης Ταχυδρομείων και ύστερα από προφο−
ρική Εισήγηση του Αντιπροέδρου Μ. Σακκά, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Καταβολή αποζημίωσης για πλημμελή παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών
1. Καθορίζει κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τους παρόχους
ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής ή Ει−
δικής Άδειας προς τον χρήστη στις εξής περιπτώσεις:
α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική
καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, το οποίο
φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, κατα−
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βάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη απο−
ζημίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους
για τη συγκεκριμένη αποστολή.
β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική
καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται
ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση
400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού
τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική
καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με
δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημί−
ωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επι−
στρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη
συγκεκριμένη αποστολή.
δ. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή
ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μο−
νοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος
καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία
της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπό−
θεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για
απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.
ε. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή
ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος
με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται απο−
ζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή
κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν
υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.
στ. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο τα−
χυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής
του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή
των ταχυδρομικών εξόδων.
ζ. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυ−
δρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του
συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται
αποζημίωση ίση με 6 € για κάθε μέρα καθυστέρησης
και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει
το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης,
επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού
τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋ−
πόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν
υπερβαίνει τα 100 €.
η. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται
στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώ−
λεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.
Β. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:
α. Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να
συμφωνήσουν με τους χρήστες μεγαλύτερο ποσό κατ’
αποκοπή αποζημίωσης.
α. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολ−
λά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και
που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρο−
μικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης
και αποζημιώνεται ξεχωριστά.
β. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων κατα−
βάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των
δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού
αντικειμένου.
γ. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός
περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
έγκρισης καταβολής αποζημίωσης.

δ. Η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση
απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα
αποζημίωσης.
Άρθρο 2
Έλλειψη ευθύνης Παρόχου
Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (πάροχοι) δεν ευθύνο−
νται για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περι−
πτώσεις:
1. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν
μπορούσαν να προβλέψουν ούτε να αποφύγουν. Στις
περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν τα−
χυδρομικό τέλος.
2. Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις
εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν
σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή
ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές,
επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
3. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχο−
μένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως
ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα,
4. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως
ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή
του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του
παραλήπτη.
5. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε
απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα
και/ή τον παραλήπτη.
6. Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται
ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές,
7. Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή
του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των
6 μηνών,
8. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει
επιφύλαξη.
Άρθρο 3
Λοιπές Ρυθμίσεις
Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με
την χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβά−
νει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση
είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει, εάν η παράβαση
της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται
σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.
Ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών απαλλάσσεται
σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασ−
δήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυ−
δρομικών υπηρεσιών εφόσον δεν έχει υποβληθεί από
το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από
την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.
Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Με την έναρξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης
καταργείται οποιαδήποτε αντίθετη ρύθμιση.
2. Η παρούσα απόφαση διέπει τις αποζημιώσεις για
καταγγελίες που υποβάλλονται μετά την έναρξη εφαρ−
μογής της.
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Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπ’ αριθ. Φ.473/5/13/Σ.134327/13//27.2.2013 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 652/τ. Β΄/21−3−13, επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 11469:
από το λανθασμένο: «… ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Αικατερίνη του
Σταύρου… »
στο σωστό «… ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Αικατερίνη του Χρήστου …»
(Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας −
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)

21329
(4)

Στην αριθμ Φ.1849/2013/0000702/14.5.2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Μακεδονίας −
Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1278/τ. Β΄/28.5.2013,
στη σελίδα 20144, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «ΜΕΜΓΚΡΙ»
στο ορθό: «ΜΕΝΓΚΡΙ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(5)
Στην αριθμ 16770/7.9.2012 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Μακεδονίας − Θράκης, που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2589/τ. Β΄/25.9.2012, στη σελίδα
41124, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «… παρ. 1 του άρθρου 1 …»
στο ορθό: «… παρ. 2 του άρθρου 1 …».
(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

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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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
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