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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ17/7966/573 (1)

  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 
ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2014.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

3. Την με αριθ. Φ37/10594/1183/2011 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Θέση 
σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 
ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 473/Β΄/24.3.2011).

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη πα−
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

5. Τη με αριθμ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση της 
22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με την 
οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή απα−
σχόληση αρχίζει άμα την δημοσίευσή τους.

6. Τη με αριθμ. 329/2013 (ΦΕΚ Β' 1655) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 
1208/2013 (ΦΕΚ Β΄/1718) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απασχόλησης 
όπως αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 239540/5.2.2014 
σχετικό έγγραφο της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.

1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας για το έτος 2014 για τους υπαλλήλους 
της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο, ως εξής:

Χώρος Απασχόλησης  Σύνολο 
Υπαλλήλων

Απογευματινές 
ώρες

Έργο Στρώσης Γραμμής 4 880
Εργοτάξια Αττικής − 
Προαστιακός 16 3.520
Εργοτάξια Βόρειας Ελλάδος 6 1.320
Εργοτάξιο Κεντρικής 
Ελλάδος 20 4.400

Εργοτάξια Κιάτου − 
Ψαθόπυργου 21 4.620
Κεντρικά Γραφεία 14 3.080
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2. Εγκρίνουμε την προσφορά νυκτερινής εργασίας ή 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ωρών για το έτος 2014 για 
τους υπαλλήλους της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε μέχρι δεκαέξι (16) 
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, ως εξής:

Χώρος Απασχόλησης  Σύνολο 
Υπαλλήλων

Νυχτερινές
εξαιρέσιμες

ώρες

Έργο Στρώσης Γραμμής 4 1.056

Εργοτάξια Αττικής − 
Προαστιακός 16 2.816

Εργοτάξια Βόρειας Ελλάδος 3 528

Εργοτάξια Κεντρικής Ελλάδος 13 2.288

Εργοτάξια Κιάτου − Ψαθόπυργου 10 1.760

Κεντρικά Γραφεία 3 528

3. Το σύνολο ωρών υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου χρόνου θα ανέλθει σε 26.796 κατ’ ανώτατο όριο 
ετησίως, με τη δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύτερου 
αριθμού υπαλλήλων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθ−
μού των ωρών.

4. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας 
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών θα βεβαιώνεται 
στα τέλη κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε 
Υπηρεσίας.

5. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. και 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 147.300 ευρώ 
ετησίως.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει με τη δημοσίευσή της έως 
31.12.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. Γ456/10508/795/14 (2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Γ456/οικ.39728/3692/2013 

(Β΄/2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τα−
κτικών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χω−
ρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (Α΄/157), 

όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρ−
θρου 185 του Ν. 4070/2012 (Α΄/82) συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4138/2013 (Α΄/72),

β) του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 118/2013 (Α΄/152) «Τροπο−
ποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως», 

γ) του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄/153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»,

δ) της αριθ. 329/2013 (ΦΕΚ Β΄/1655) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου»,

ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98),

2. Την ανάγκη ακριβούς καθορισμού των διεθνών τα−
κτικών γραμμών που λειτουργούν, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της υποπαραγράφου 1, της παραγράφου 1(α) του 
άρθρου 10 του Ν. 1906/90 (Α΄/157), όπως αντικαταστά−
θηκαν με την παρ. 15 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 
(Α΄/82), καθώς επίσης και των τακτικών γραμμών που 
μπορούν να λειτουργούν βάσει διακρατικής συμφωνίας 
εν ισχύ, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του τετάρτου 
και πέμπτου εδαφίου της ως άνω υποπαραγράφου, σε 
εφαρμογή της προσθήκης στο ίδιο άρθρο με το άρθρο 
5 του Ν. 4138/2013 (Α΄/72). 

3. Τις προβλέψεις του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επι−
τροπής οδικών μεταφορών Ελλάδας − Σερβίας που υπε−
γράφη στην Αθήνα στις 13/11/2013.

4. Τη σχετική αλληλογραφία, μεταξύ του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δη−
μοκρατίας της Σερβίας, με βάση την οποία εγκρίθηκε η 
ακριβής διαδρομή Αθήνα – Νόβισαντ και οι ενδιάμεσες 
στάσεις αυτής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Στο τέλος της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθ. Γ456/οικ.39728/3692/13 (Β΄/2127) απόφασης του 
Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με βάση το πρωτόκολλο της Μικτής Επιτροπής Ελ−
λάδας − Σερβίας επί θεμάτων Οδικών Μεταφορών, που 
υπεγράφη στην Αθήνα στις 13/11/2013 και την οριζόμενη 
σε αυτό διαδικασία έγκρισης της τακτικής γραμμής Αθή−
να – Νόβισαντ, καθορίζουμε την ακόλουθη διαδρομή της 
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που συνδέει 
την Ελλάδα (Αθήνα) με τη Σερβία (Νόβισαντ) καθώς και 
τις ενδιάμεσες στάσεις της, ως εξής:

Αθήνα – Νόβισαντ (Novisad), με κύρια διαδρομή: Αθήνα 
– Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι / Bogorodica (σύ−
νορα)−Tabanovci / Presevo (σύνορα) – Nis – Belgrade 
− Novisad». 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 708/14 (3)
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/

11−7−2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών 
στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β΄/2013).

   Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Ε.Ε.Τ.Τ.)

   Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), ιδίως τα άρθρα 3, 12, στοιχ. 
(ιβ), (κα), (κβ), (κη) και (μγ), 17, 22, 46 έως 51, 77, 79 και 
το άρθρο 68 αυτού, όπως ισχύει τροποποιηθέν με τη 
διάταξη του άρθρου 58, παρ. 3 του νόμου Ν. 4146/2013 
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες δι−
ατάξεις», (ΦΕΚ 90/Α΄/18−4−2013).

β. το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επεν−
δύσεις και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 58, παρ. 3 
αυτού, (ΦΕΚ 90/Α΄/18−4−2013),

γ. τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/19 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, 
όπως ισχύουν τροποποιηθείσες με την Οδηγία 2009/140/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση 
των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δί−
κτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 
καθώς και με τη διασύνδεση τους, και 2002/20/ΕΚ για 
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009,

δ. την Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμ−
βρίου 2009, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την καθολική υπη−
ρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της 
Οδηγίας 2002/5 8/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστα−
σία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 
για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που εί−
ναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών, (ΕΕ L 337/11, 18.12.2009),

ε. το Ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Αντα−
γωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α΄/20.04.2011),

στ. το Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
Ν. 2472/1997», (ΦΕΚ 133/Α΄/2006),

ζ. το Ν. 2251/1994 «Περί προστασίας καταναλωτών» (ΦΕΚ 
191/Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2251/94 «Προ−

στασία των καταναλωτών», όπως ισχύει −Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΕΕ Λ 149)» (ΦΕΚ 152/Α΄/2007),

η. την υπουργική απόφαση αριθ. Οικ. 26634/924/
3−05−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρε−
σιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 768/Β΄/2007), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Οικ. 26073/937/
26−5−2010 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Τροποποίηση της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 805/Β΄/9−6−2010) και την υπ’ αριθ. Οικ. 20509/541/
19−5−2011 «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθ−
μοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 
ως ισχύει» (ΦΕΚ 1284/Β΄/16−6−2011),

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/8−1−2013, «Τροπο−
ποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21−6−2007 
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμοδοτικών 
πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/
Β΄/31.01.2013), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ ΑΠ. 685/16/12−3−2013 (ΦΕΚ 734/Β΄/29−3−2013) και 
ΑΠ. 698/24/25−7−2013 (ΦΕΚ 2233/Β΄/10−9−2013,

ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20−12−2012 «Κανο−
νισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β΄/2013), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 693/12/4−6−2013 
(ΦΕΚ 1529/Β΄/21−6−2013) και ΑΠ. 701/064/23−12−2013 (ΦΕΚ 
179/Β΄/31−1−2014),

ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 566/016/3.06.2010 «Τρο−
ποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κα−
νονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγο−
ρά», (ΦΕΚ 967/Β΄/2010), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με 
τις υπ’ αριθ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΕΚ 2052/Β΄/2010) και 
ΑΠ. ΕΕΤΤ 598/10/31−3−2011 (ΦΕΚ 987/Β΄/2011) αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ, 

ιβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11−7−2013 «Τροπο−
ποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονι−
σμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» 
(ΦΕΚ 1873/Β΄/2013),

ιγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 707/018/13.02.2014 με 
θέμα «Κατακύρωση του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνι−
σμού για την επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη, εγκα−
τάσταση και συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων 
Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη 
λειτουργία και διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ετών»,

ιδ. την υπ’ αριθ. 3/2014 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ 
της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας TELCORDIA TECHNOLOGIES 
INC. dba ICONECTIV Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνι−
σμού για τη την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκα−
τάσταση και Συντήρηση της Ενικής Βάσης Δεδομένων 
Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ)καθώς και τη 
Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ετών,

ιε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.708/13/20−2−2014 «Κύρω−
ση της υπ’ αριθμ. 3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia Technologies 
Inc.dba iconectiv., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού 
για την ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και 
Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς 
για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία 
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και διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών”»,

ιστ. τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 28707/26−7−2012, 44584/
28−11−2012 και 5779/7−2−2013 επιστολές του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων προς την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της Υπό−
θεσης EU−PILOT 3652/12/INSO,

ιζ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 46760/13−11−2013 επιστολή της 
Εταιρείας Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες A.E. με την οποία, 
εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της ΕΒΔΑΦ δεν θα 
ήταν διαθέσιμες εντός του Νοεμβρίου 2013, αιτείται την 
ολιγόμηνη μετάθεση της προθεσμίας της 2ας Μαρτί−
ου 2014 για την εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.696/115/11−7−2013 ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο 
στη διάθεσή της για την υλοποίηση των αντίστοιχων 
τεχνικών λύσεων,

ιη. την υπ’ αριθ. πρωτ. 46848/14.11.2013 επιστολή της 
Εταιρείας Vodafone στην οποία αναφέρεται ότι θα πρέ−
πει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλε−
κόμενων μερών εντός του μηνός Νοεμβρίου 2013, όσον 
αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τις 
τροποποιημένες διαδικασίες φορητότητας. Σε διαφο−
ρετική περίπτωση η Vodafone δηλώνει ότι αντιμετωπί−
ζει το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ανυπαίτιας αδυναμί−
ας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εντός των 
χρονικών περιθωρίων που ορίζει η απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.696/115/11−7−2013,

ιθ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 49723/3−12−2013 επιστολή της 
Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στην οποία αναφέρεται ότι είναι 
σκόπιμο να εξεταστεί η υλοποίηση των αλλαγών σε δύο 
φάσεις, τη Φάση Α και τη Φάση Β. Η Φάση Α περιλαμ−
βάνει, μεταξύ άλλων, την αφαίρεση του τύπου σύνδεσης 
από τους λόγους απόρριψης, τη δυνατότητα εκτύπωσης 
αντιγράφου των αιτήσεων φορητότητας και ακύρωσης 
φορητότητας κ.λπ. Η Φάση Β περιλαμβάνει όλες τις 
υπόλοιπες αλλαγές (πλατφόρμα IVR, άμεση ενημέρωση 
καταναλωτή σε κάθε στάδιο του αιτήματος κ.λπ.). Επί−
σης, στην επιστολή αναφέρεται ότι, με δεδομένη την 
υποχρεωτική αλλαγή προγραμματισμού εργασιών από 
την κύλιση των χρονοδιαγραμμάτων λόγω της έλλειψης 
αναλυτικών προδιαγραφών, ο ΟΤΕ θα είναι σε θέση 
να υλοποιήσει πλήρως τις αλλαγές μέχρι τον Ιούλιο 
2014, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι είναι γνωστές 
οι αναλυτικές προδιαγραφές. Ο χρόνος υλοποίησης 
που απαιτείται σύμφωνα με την ΟΤΕ Α.Ε. είναι 4 μήνες 
από τη λήψη των αναλυτικών προδιαγραφών λόγω της 
πολυπλοκότητας των αλλαγών,

κ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1181/13−1−2013 επιστολή της Εται−
ρείας HOL στην οποία αναφέρεται ότι επειδή για τη 
διεκπεραίωση των σημαντικών αλλαγών που επιφέρει 
η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11−7−2013, υφίσταται 
ανάγκη αγοράς ειδικού λογισμικού, τροποποίησης υπαρ−
χόντων συστημάτων, συνεργασίας με τρίτες εταιρείες 
(προμηθευτές) αλλά και συντονισμός του συνόλου της 
αγοράς (με δοκιμαστικά αιτήματα) καθώς οι αλλαγές 
πρέπει να υλοποιηθούν για όλους κατά την ίδια ημερο−
μηνία και μέχρι σήμερα δεν είναι διαθέσιμες οι τεχνικές 
προδιαγραφές, η Εταιρεία HOL αιτείται τη χορήγηση 
παράτασης για την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Φο−
ρητότητας κατά έξι (6) μήνες από τη γνωστοποίηση των 
τεχνικών προδιαγραφών, 

κα. την υπ’ αριθμ. 28691/Φ600/17.02.2014 Εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

κβ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Κωνσταντίνου Γ. Λουρό−
πουλου και Δρ. Νικολάου Χ. Παπαουλάκη), αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 
696/115/11−7−2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθ−
μών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β΄/2013), ως ακο−
λούθως: 

Α. Το άρθρο 14 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/
11−7−2013 τροποποιείται ως εξής:

1. Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών οφείλουν μέχρι την 2α Νοεμβρίου 2014 να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων τους προς 
συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στην παρούσα από−
φαση. 

2. Έως την ολοκλήρωση των αναφερόμενων στην πα−
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αλλαγών των πληρο−
φοριακών συστημάτων των παρόχων, η διαδικασία φο−
ρητότητας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 566/016/3−6−2010 «Τροποποίηση 
και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της 
Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/
Β΄/2010), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις υπ’ αριθ. 
ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΕΚ 2052/Β΄/2010) και ΑΠ. ΕΕΤΤ 
598/10/31−3−2011 (ΦΕΚ 987/Β΄/2011) αποφάσεις της ΕΕΤΤ, 
με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 3 για τους 
λόγους απόρριψης των αιτήσεων φορητότητας.

3. Από την 3η Μαρτίου 2014 μέχρι και την 1η Νοεμ−
βρίου 2014 ο πάροχος−δότης που λαμβάνει μέσω της 
ΕΒΔΑΦ την αίτηση φορητότητας από τον πάροχο−δέκτη 
οφείλει να προβεί στη διακοπή της σύνδεσης και την 
τροποποίηση /λύση της σύμβασης με το συνδρομητή 
στο μέτρο που αφορά το μεταφερόμενο αριθμό, εκτός 
από τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις Α1, 
Α2, Α3 (μη περιλαμβάνοντας τον τύπο σύνδεσης) και 
Α4 (για την περίπτωση αιτήσεων φορητότητας αριθ−
μών σταθερής τηλεφωνίας) και Β1, Β2, Β3 και Β4 (για 
την περίπτωση αιτήσεων φορητότητας αριθμών κινητής 
τηλεφωνίας) του άρθρου 9, παρ. 9 της απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ.: 566/016/3−6−2010.

Β. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11−7−2013 
προστίθενται τα εξής:

«Οι πάροχοι που συνδέονται απευθείας στην ΕΒΔΑΦ 
έχουν υποχρέωση να συνάψουν σύμβαση με τον Ανά−
δοχο στον οποίο ανατίθεται από την ΕΕΤΤ το έργο 
της λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΒΔΑΦ, εντός 45 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης 
του έργου από την ΕΕΤΤ.

Οι πάροχοι οι οποίοι συνδέονται στην ΕΒΔΑΦ μέσω 
άλλου παρόχου, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν το 
γεγονός αυτό στον Ανάδοχο του Έργου και στην ΕΕΤΤ 
εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας. 

Κάθε πάροχος που προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή 
στον τρόπο σύνδεσής του στην ΕΒΔΑΦ (απευθείας ή 
μέσω άλλου παρόχου) κατά τη διάρκεια της περιόδου 
λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΒΔΑΦ υποχρεούται 
να τη γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ εντός 15 ημερών από 
την αλλαγή αυτή». 
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2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις 
αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
        Αριθμ. 11/19058 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ.14/2011 απόφασης Δημάρχου 

Ρόδου περί κατάταξης προσωπικού στο Δήμο Ρόδου, 
συμφωνά με τις διατάξεις του αρ. 254 του Ν. 3852/2010, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 69/28−1−2011 
τεύχος Β΄, μόνον όσον αφορά την κατάταξη του υπαλ−
λήλου Παρασκευά Λάζαρο του Γεωργίου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 259 παρ. 1, 

104 και 102 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Νόμου 3870 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Εκλογι−
κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος 
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 
163/Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Την αρ. 14/2011 απόφαση Δημάρχου Ρόδου περί 
κατάταξης προσωπικού στο Δήμο Ρόδου.

6. Την ορθή επανάληψη της αρ. 212/2013 απόφασης 
Δημάρχου, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε μερικώς την με αριθμό 14/2011 από−
φαση μας μόνον όσον αφορά τον Παρασκευά Λάζαρο 
του Γεωργίου ως προς την κατάταξη του V  αρχικά σε 
προσωποπαγή θέση του Δήμου Ρόδου στην κατηγορία 
ΔΕ Κλάδου Τεχνιτών με βαθμό Β΄ και στη συνέχεια σε 
κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρόδου στην 
κατηγορία ΔΕ Κλάδου Τεχνιτών με Βαθμό Γ΄.

2. Κατατάσσουμε σε προσωποπαγή θέση του Δήμου 
Ρόδου αναδρομικά από 1−1−2011 το μόνιμο υπάλληλο 
Παρασκευά Λάζαρο του Γεωργίου, στην κατηγορία ΥΕ 
του Κλάδου Εργατών, σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 1 
και 2 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιαλυσός, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		2014-03-06T21:17:09+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




