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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/395/8766 (1)
 Κατανομή προσωπικού στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλε−

κτρισμού Α.Ε., (ΔΕΗ Α.Ε.) στο Διαχειριστή Ελληνι−
κού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Με−
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ−

θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστα−
σία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/
15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ−
ληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

4. Τα αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/1059/3−4−14, ΔΑΝΠΟ5137/12−3−14, 
ΔΑΝΠΟ/8960/6−5−2014 έγγραφα της Δημόσιας Επιχεί−
ρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., το αριθμ. πρωτ. ΔΑΔΥ/20405/
10−3−14 έγγραφο και τις από 9 και 20/5/2014 ηλεκτρο−
νικές επιστολές του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μετα−
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., καθώς και την από 
8−5−14 ηλεκτρονική επιστολή του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
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1. Την κατανομή διοριστέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 

στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 

ως εξής:

Α. Διορισμοί από αντικατάσταση − αναπλήρωση

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα
Αριθμός 

Προς 
Πλήρωση

ΦΕΚ οριστικών 
αποτελεσμάτων

1 ΔΕ Τεχνικοί Γενικά 1 261/Γ΄/31−3−10

2 ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί 1 302/Γ΄/16−4−10

3 ΔΕ Τεχνικοί Γενικά 1 339/Γ΄/28−4−10
4 ΥΕ Εργάτες 4 520/Γ΄/17−6−10

5 ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί 2 733/Γ΄/16−8−2010

6 ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικοοικονομικοί 3 856/Γ΄/6−9−10

7 ΔΕ Τεχνικοί Γενικά 1 856/Γ΄/6−9−10
8 ΔΕ Τεχνικοί Γενικά 2 868/Γ΄/7−9−10
9 ΔΕ Τεχνικοί Γενικά 1 938/Γ΄/29−9−10

10 ΔΕ Λοιποί 
Διοικητικοοικονομικοί 1 982/Γ΄/15−10−10

11 TE Πτυχιούχοι Μηχανικοί 1 1003/Γ΄/21−10−10

12 ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί 9 1213/Γ΄/24−12−10
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Β. Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα
Αριθμός 

Προς 
Πλήρωση

ΦΕΚ οριστικών 
αποτελεσμάτων

1 ΔΕ Τεχνικοί Γενικά 1
938/Γ΄/29−9−10
796/Γ΄/18−10−11
(διόρθωση)

2 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί 1
529/Γ΄/18−6−10
748/Γ΄/4−10−11
(διόρθωση)

3 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί 1
1003/Γ΄/21−10−10
549/Γ΄/5−8−11
(διόρθωση)

4 ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί 1 1213/Γ΄/24−12−10

ΣΥΝΟΛΟ 4

Γ. Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 190/

Γ΄/18−2−14

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Α Κατηγορία Μονάδα 
απασχόλησης

Αριθμός 
ατόμων

1 ΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΓΥ5) ΥΕ

Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α/Α Κατηγορία Μονάδα 
απασχόλησης

Αριθμός 
ατόμων

1 ΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΓΥ5) ΥΕ

Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Α Κατηγορία Μονάδα 
απασχόλησης

Αριθμός 
ατόμων

1 ΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΓΥ5) ΥΕ

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20

2 ΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΓΥ5) ΥΕ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 5

3 ΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΓΥ5) ΥΕ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 5

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α/Α Κατηγορία Μονάδα 
απασχόλησης

Αριθμός 
ατόμων

1 ΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΓΥ5) ΥΕ

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ − 
ΦΙΛΩΤΑ 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55

Δ. Διορισμός σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα ΦΕΚ οριστικών 
αποτελεσμάτων

Ημερομηνία 
έκδοσης 

δικαστικής 
απόφασης

Αριθμός 
ατόμων

1 ΔΕ Τεχνικός 
Γενικά 261/Γ΄/31−3−2010

2812/2013 
Απόφαση 

ΙΑ 
Τμήματος 

Διοικητικού 
Εφετείου 
Αθηνών 
αριθμ. 

155/17−3−14 
Απόφαση 

Γ΄ 
Τμήματος 

ΑΣΕΠ

1

2. Την κατανομή διοριστέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 
στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 

Α. ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 868/Γ΄/7−9−2010

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Νομός Αριθμός 
ατόμων

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός 
Δικτύων (Τ4/Α/) Σερρών 1

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός 
Δικτύων (Τ4/Α) Αττικής 6

3 ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικός 

Σταθμών−
Υποσταθμών (Τ4/Β)

Αττικής 1
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4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός 
Δικτύων (Τ4/Α) Πέλλας 1

5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός 
Δικτύων (Τ4/Α) Αχαΐας 1

6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός 
Δικτύων (Τ4/Α) Θεσσαλονίκης 2

7 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός 
Δικτύων (Τ4/Α) Δράμας 1

Β. ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 856/Γ΄/6−9−10

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Νομός Αριθμός 
ατόμων

1 ΠΕ Διοικητικοοικονομικός 
Υπάλληλος (ΔΟ1/Α) Πέλλας 2

2 ΠΕ Διοικητικοοικονομικός 
(ΔΟ1/Α) Δωδεκανήσου 1

Γ. ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 1213/Γ΄/24−12−10

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Νομός Αριθμός 
ατόμων

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός (Τ1/Α) Δωδεκανήσου 2

2 ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός (Τ1/Α) Πέλλας 1

3 ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός (Τ1/Α) Κυκλάδων 1

4 ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός (Τ1/Α) Αττικής 1

Δ. Προκήρυξη 2/2007
ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 520/Γ΄/17−6−10

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Νομός Αριθμός 
ατόμων

1 ΥΕ Εργατών (ΓΥ5) Φθιώτιδας 1
2 ΥΕ Εργατών (ΓΥ5) Δωδεκανήσου 1
3 ΥΕ Εργατών (ΓΥ5) Αττικής 2
4 ΥΕ Εργατών (ΓΥ5) Αχαΐας 1
5 ΥΕ Εργατών (ΓΥ5) Λασιθίου 1
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3. Την κατανομή διοριστέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 
στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Α. Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων 
προκήρυξη 1/9Μ/2008

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων

ΦΕΚ οριστικών 
αποτελεσμάτων

1 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί 4

1155/Γ΄/
3−12−10

2 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί 6

3 ΤΕ

Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί και 

Μηχανικοί 
Αυτοματισμού

2

4 ΤΕ Μηχανικοί 
Πληροφορικής 2

6 ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί 
Επιμελητές 2

5 ΔΕ
Οδηγών 

Μηχανοδηγών −
Χειριστών

1

Β. Διορισμοί από αντικατάσταση − αναπλήρωση Προ−
κήρυξη 1/2007

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων

Απόφαση 
ΑΣΕΠ

1 ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών 

Σταθμών − 
Υποσταθμών

1

786/
14−7−2011 
1ο τμήμα 
διακοπών

2 ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών 

Εγκαταστάσεων και 
Εξοπλισμού

1
1021/9−

11−2011 Β’ 
τμήμα
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Γ. Διορισμός σε εκτέλεση αμετάκλητης Δικαστικής 
απόφασης

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Προκήρυξη
Αριθμ. 

Δικαστική 
απόφαση

Αριθμός 
ατόμων

1 ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί 
Εγκαταστάσεων 
και Εξοπλισμού 

(Τ4/Γ)

1/2007 
(ΦΕΚ 49/

26−3−2007/
τ. προκ. 
ΑΣΕΠ

2742/2013 
απόφαση 

ΙΑ΄ 
Τμήματος 

του 
Διοικητικού 
Εφετείου 
Αθηνών

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 108/3/6.6.2014 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με τη με αριθμό 

107/5/30.5.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Πιστο−
ποίηση Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγι−
κών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών 
Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου 
VLT και την κατάρτιση των σχετικών Μητρώων».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
(Ε.Ε.Ε.Π.)

  Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/ 

2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 
(Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 
του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των 
άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατά−
ξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις 
του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α 253) και της διατά−
ξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.  4223/2013 (Α 287), τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α 89) και τις 
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διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α 107), και 
συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), 
όπως ισχύει και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 5 του 
άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί−
ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με 
αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με 
αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε 
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 
(Β 2066) αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντί−
στοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης καθώς 
και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.,

ε) τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013 (Β 1819) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

στ) τη με αριθμό 107/5/30.5.2014 απόφαση Ρύθμισης 
θεμάτων πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνι−
κών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων 
και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημά−
των, τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων, 
της Ε.Ε.Ε.Π.,

ζ) τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 
του ν. 4141/2013 (Α 81),

η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π. και του Κρατικού Προϋπολογισμού,

θ) την από 4.6.2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με την 
Πιστοποίηση Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγω−
γικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών 
Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT 
και την κατάρτιση των σχετικών Μητρώων»,

ι) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
1. Μεταβιβάζουμε στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του 
ν. 4141/2013 (Α 81), τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την έκδοση και δημοσίευση των προσκλήσεων εγ−
γραφής στο μητρώο,

β) τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμε−
νων δικαιολογητικών και της συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο,

γ) την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης των τε−
χνικών,

δ) την έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής 
στο μητρώο,

ε) τον ορισμό του τύπου και του περιεχομένου της 
βεβαίωσης εγγραφής,

στ) να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 
υλοποίηση της με αριθμό 107/5/30.5.2014 απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμισης θεμάτων πιστοποίησης Τε−
χνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων 
και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνί−

ων και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT και κατάρτισης 
των σχετικών Μητρώων, της Ε.Ε.Ε.Π.»,

ζ) τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών καθώς και 
απαντήσεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με 
την πιστοποίηση και εγγραφή στο μητρώο που τηρεί η 
Ε.Ε.Ε.Π. για τεχνικούς ηλεκτρονικών τεχνικών − ψυχαγω−
γικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων και τεχνικούς 
τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, 
οι οποίες θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. 
με τη μορφή «απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» 
(frequently asked questions, FAQs).

2. Με αποφάσεις του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., που δη−
μοσιεύονται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να μεταβιβάζονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες 
αυτές, στους Προϊσταμένους και το προσωπικό που 
υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  O Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 721−006 (3)
Τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέ−

ση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φω−
νητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης 
από Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative 
Roaming Provider) στους Έλληνες καταναλωτές. 

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) Tον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι−

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012) και ιδίως τα άρθρα 1, 3, 17, 
18 74 και 77,

β) την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύει,

γ) την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 375/10/14−2−2006, «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β΄/
16−3−2006),

δ) την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/2012 (ΦΕΚ 298/Β/2013), 
όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 693/12/2013 (ΦΕΚ 
1529/Β/21−6−2013) και με την ΑΠ ΕΕΤΤ 701/64/2013 (ΦΕΚ 
179/Β/2014), 

ε) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 677/03/2013 «Τροποποί−
ηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχε−
δίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β/2013), ως ισχύει τροπο−
ποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 685/016/2013 
(ΦΕΚ 734/Β/2013),

στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοι−
νωνιών εντός της Ένωσης,

ζ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές του BEREC BoR (13) 
82 «BEREC Guidelines on Roaming Regulation (EC) NO 
531/2012 (Third Roaming Regulation) (Articles 4 and 5 on 
Separate Sale of Roaming Services)», 
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η) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 1723/16.1.2014 έγγραφο της 
εταιρίας Cloud9, με θέμα «Alternative Roaming Provider»,

θ) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 3924/30.1.2014 έγγραφο 
της εταιρίας Cloud9, με θέμα «Notification»,

ι) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 4797/5.2.2014 απάντηση 
της ΕΕΤΤ προς την εταιρία Cloud9 με θέμα «Emails 
received on 15/01/14 και 29/01/14 (Reference numbers 
1723/16.01.14 και 3924/30.1.14)», 

ια) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 10609/12.3.2014 επιστολή 
της εταιρίας VODAFONE προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Ερώ−
τημα σχετικά με την αδειοδότηση των εναλλακτικών 
παρόχων περιαγωγής που αιτούνται την πρόσβαση σε 
στοιχεία δικτύου και συναφείς υπηρεσίες των εγχώριων 
φορέων εκμετάλλευσης δικτύου για τη μεταπώληση 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής στους 
συνδρομητές της Ελληνικής Επικράτειας», 

ιβ) το υπ’ αρ. πρωτ. EETT 11566/18.03.2014 έγγραφο της 
εταιρείας WIND με θέμα «Roaming & ARPs»,

ιγ) την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ EETT 5182/Φ960/ 
14.03.2014 επιστολή της εταιρίας COSMOTE με θέμα 
«Αδειοδότηση Εναλλακτικών Παρόχων Περιαγωγής»,

ιδ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 715/02/14−04−2014 με 
θέμα «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της 
ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 
Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέ−
σμης από Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative 
Roaming Provider) στους Έλληνες καταναλωτές» η οποία 
διήρκεσε από την 15η.04.2014 έως την 15η.05.2014,

ιε) την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5294/Φ960/13.05.2014 επι−
στολή της εταιρείας WIND που περιέχει τις απαντήσεις 
της επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά 
με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών 
σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από 
Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative Roaming 
Provider) στους Έλληνες καταναλωτές,

ιστ)την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20074/15.05.2012 επιστολή 
της εταιρείας VODAFONE που περιέχει τις απαντήσεις 
της επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά 
με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών 
σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από 
Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative Roaming 
Provider) στους Έλληνες καταναλωτές,

ιζ) την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20094/15.05.2014 επιστολή 
της εταιρείας COSMOTE που περιέχει τις απαντήσεις 
της επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά 
με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών 
σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από 
Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative Roaming 
Provider) στους Έλληνες καταναλωτές,

ιη) την εισήγηση αριθ. 29304/Φ600/30.05.14 της αρμο−
δίας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

ιθ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου 
της ΕΕΤΤ και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ. Νικόλαου 
Παπαουλάκη).

Επειδή:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 531/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, από 1η Ιουλί−
ου 2014, οι πελάτες περιαγωγής έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής (Alternative Roaming 
Provider (ARP)).

2) Σύμφωνα με τις Οδηγίες του BEREC1 για την ξεχωρι−
στή πώληση των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής, ο εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής υποχρε−
ούται να ακολουθήσει την νομοθεσία αδειοδότησης στο 
Κράτος Μέλος, στο οποίο συνάπτεται η σύμβαση για 
την παροχή της υπηρεσίας.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4070/2012, οι δια−
τάξεις του εν λόγω νόμου (και συνεπώς του άρθρου 
18 που αφορά τη Γενική Αδειοδότηση) καθορίζουν το 
πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρε−
σιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

4) Στις 15−01−2014, η Cloud9 απέστειλε έγγραφο αίτη−
μα (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1723/16.1.2014) με θέμα: «Alternative 
Roaming Provider», με το οποίο ζητούσε πληροφορίες 
αναφορικά με το καθεστώς αδειοδότησης στην περί−
πτωση παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από 
Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative Roaming 
Provider) στους Έλληνες καταναλωτές. 

5) Στις 29−1−2014, η εταιρία Cloud9 απέστειλε εκ νέου 
στην ΕΕΤΤ έγγραφο (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3924/30.1.2014) με 
θέμα «Notification», με το οποίο επαναλάμβανε το αίτημα 
της 15ης Ιανουαρίου 2014 και χαρακτήριζε το εν λόγω 
αίτημα της ως επείγον.

6) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονι−
στικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως 
τα άρθρα 1 και 18 του Ν. 4070/2012 (βλ. υπό 3) ανωτέρω, η 
ΕΕΤΤ ενημέρωσε την εταιρία Cloud9 (αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
4797/5.2.2014) ότι, εφόσον η ως άνω εταιρία δεν θα πα−
ρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας, δεν απαιτείται να αδειοδοτηθεί. 

7) Οι εταιρίες WIND, COSMOTE και VODAFONE 
μέσω σχετικών επιστολών τους (αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
10609/12.3.2014, αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 11566/18.03.2014, 
αρ.πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ EETT 5182/Φ960/14.03.2014) προς 
την ΕΕΤΤ, εξέφρασαν τις ενστάσεις τους με την ως 
άνω θέση της ΕΕΤΤ και υποστήριξαν την άποψη ότι 
απαιτείται Γενική Άδεια Καταχώρησης στην περίπτωση 
εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής που θα προσφέρει 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους έλληνες 
συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ 
άλλων, αναφέρουν ότι: 

− Ο εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής θα προσφέρει 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους συνδρο−

1 BEREC BoR (13) 82 «BEREC Guidelines on Roaming Regulation (EC) 
NO 531/2012 (Third Roaming Regulation), Articles 4 and 5 on Separate Sale 
of Roaming Services».
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μητές κινητής τηλεφωνίας της Ελληνικής Επικράτειας, 
μέσω της μεταπώλησης των υπηρεσιών χονδρικής που 
θα λάβει από τους εγχώριους παρόχους κινητής τηλε−
φωνίας σε επίπεδο λιανικής. 

− Με την υποβολή Γενικής Δήλωσης Καταχώρησης, η 
ΕΕΤΤ θα οριστεί ως αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, 
τυχόν, θεμάτων που θα προκύψουν μεταξύ των παρόχων 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και μεταξύ 
παρόχων και Ελλήνων καταναλωτών. Σε άλλη περίπτω−
ση, οι Έλληνες καταναλωτές και οι ελληνικές εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να απευθυνθούν στην 
αντίστοιχη ρυθμιστική Αρχή του Κράτους Μέλους, όπου 
έχει αδειοδοτηθεί ο εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής 
για την επίλυση προβλημάτων. 

− Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι υπό ρύθμιση και οι 
ελληνικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται 
να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες περια−
γωγής στην ΕΕΤΤ καθώς και στο Παρατηρητήριο Τιμών. 
Ένας εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής θα πρέπει να 
λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι εγ−
χώριοι πάροχοι περιαγωγής και να υπόκειται στις ίδιες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης υποβολής Γενικής Άδειας Καταχώρησης. 

− Η διαδικασία αδειοδότησης των εναλλακτικών παρό−
χων στα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είναι κοινή. 
Στην περίπτωση της Γερμανίας, η αντίστοιχη ΕΡΑ επι−
βεβαίωσε ότι, η εταιρία Cloud9 αιτήθηκε να λάβει Γενική 
Άδεια ως εναλλακτικός πάροχος υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής.

− Ενδέχεται ένας εναλλακτικός πάροχος υπηρεσιών 
διεθνούς περιαγωγής να παρέχει υπηρεσίες χωρίς να 
αδειοδοτηθεί σε κάποιο Κράτος Μέλος και ως εκ τούτου 
να μην υπόκειται σε ρύθμιση / έλεγχο στην ΕΕ, με απο−
τέλεσμα την αδυναμία προστασίας των συμφερόντων 
των καταναλωτών. 

8) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. στ. του ν. 4070/2012, 
η ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων λαμβάνει 
κάθε εύλογο μέτρο για την προαγωγή των συμφερό−
ντων των χρηστών. 

9) Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ως άνω νόμου, σε 
περίπτωση παραβάσεων, η ΕΕΤΤ δύναται να λαμβάνει 
κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις 
και να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
κυρώσεις:

− Σύσταση 
− Πρόστιμο έως 3 εκατομμύρια ευρώ
− Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής 

δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λειτουργίας υπό καθεστώς γενικής άδειας

− Διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή 
υπηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών. 

10) Η λήψη υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής από έναν 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής προϋποθέτει ότι ο 
χρήστης λαμβάνει ήδη υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών από ΕΚΤ εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
Ειδικότερα, ο χρήστης υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής 
θα πρέπει να λαμβάνει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 
από μια από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δρα−
στηριοποιούνται στην Ελλάδα.

11) Η λήψη υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής από έναν 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής πραγματοποιείται 
μέσω της χρήσης αριθμοδοτικών πόρων από το Εθνικό 

Σχέδιο Αριθμοδότησης που έχουν εκχωρηθεί δευτε−
ρογενώς στους συνδρομητές από τις αδειοδοτημένες 
στην Ελλάδα εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

12) Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε Εθνική Δημόσια Διαβούλευση 
αναφορικά με την «Τροποποίηση του Κανονισμού Γε−
νικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέ−
σμης από Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής (Alternative 
Roaming Provider) στους Έλληνες καταναλωτές», η οποία 
διήρκεσε από την 15η Απριλίου 2014 έως την 15η Μαΐου 
2014.

13) Στο πλαίσιο της ως άνω Εθνικής Δημόσιας Δι−
αβούλευσης, η ΕΕΤΤ έλαβε τις σχετικές απαντήσεις 
των εταιρειών VODAFONE, COSMOTE και WIND. Όλοι οι 
συμμετέχοντες στην ως άνω διαβούλευση συμφώνησαν 
με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση του Κα−
νονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που παρέχονται στο 
πλαίσιο δέσμης από Εναλλακτικό Πάροχο Περιαγωγής 
(Alternative Roaming Provider) στους Έλληνες κατανα−
λωτές, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/
20−11−2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ/Β/14.2.13), 
όπως ισχύει ως εξής: 

Στο Παράρτημα Α στην «Ομάδα Β. Παροχή Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» στον πίνακα δραστηριοτή−
των της υποομάδας «Β01. Γενικές Υπηρεσίες» προστίθε−
ται νέα υπηρεσία «Υπηρεσίες Διεθνούς Περιαγωγής από 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής (alternative roaming 
provider)» με κωδικό Β0106 η οποία παρέχεται μέσω 
κινητών δικτύων. 

Σ Κ Ν Δ
Β0106 Υπηρεσίες Διεθνούς 
Περιαγωγής από εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής (alternative roaming 
provider) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 720/31 (4)
Κατανομή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το 
Β΄ εξάμηνο του έτους 2014.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη: 
α. Το Ν.4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−

ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ 82/Α΄), και ιδίως την παρ λστ του άρθρου 12,

β. Το Ν.4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015” (ΦΕΚ226/Α΄), και 
ιδίως το άρθρο 20,
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γ. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

δ. το Π.Δ. 387/2002 “Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συ−
ναφείς Διατάξεις” (ΦΕΚ 335/Α΄), 

ε. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2/17127/0022/28−2−2012 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέ−
ση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή 
Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» 
(ΦΕΚ 498/Β΄),

στ. Την ΑΠ:280/127/4−4−2003 Απόφαση της Ολομέλειας 
της ΕΕΤΤ “Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμέ−
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων” (ΦΕΚ 460/Β΄),

ζ. τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, για το Β΄ εξά−
μηνο του έτους 2014,

η. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, προϋπολογιζόμε−
νου ύψους 110.000,00€ κατ’ ανώτατο όριο, βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2014, στον οποίο 
έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη, και όχι τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό,

θ.  την με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 29263/23−5−2014 Εισήγη−
ση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, εισηγούμαστε: 

1. Κατανέμει την υπερωριακή, νυχτερινή και εξαιρέσι−
μων ημερών εργασία στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2014, ως εξής:

1.1 Για σαράντα πέντε (45) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ’ ανώτατο όριο δύο 
χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες. 

1.2 Για έντεκα (11) μέλη του Προσωπικού της Διεύ−
θυνσης Ταχυδρομείων, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες 
(800) ώρες.

1.3 Για ογδόντα πέντε (85) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Φάσματος, κατ’ ανώτατο όριο επτά χιλιάδες 
(7.000) ώρες.

1.4 Για είκοσι πέντε (25) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, 
κατ’ ανώτατο όριο χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες.

1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων, κατ’ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες 
(1.200) ώρες.

1.6 Για δώδεκα (12) μέλη του Προσωπικού του Τμήμα−
τος Νομικών Υπηρεσιών, κατ’ ανώτατο όριο πεντακόσιες 
(500) ώρες.

1.7 Για οκτώ (8) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος 
Πληροφορικής, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες (800) 
ώρες.

1.8 Για πέντε (5) μέλη του Προσωπικού του Γραφείου 
Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ’ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες 
(1.200) ώρες.

1.9 Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού της Γραμ−
ματείας της Επιτροπής, κατ’ ανώτατο όριο επτακόσιες 
(700) ώρες.

2. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων και 
ανεξάρτητων Τμημάτων της ΕΕΤΤ, θα βεβαιώνουν τις 
πραγματοποιηθείσες, ανά υπάλληλο και σε διάστημα 
ενός μηνός υπερωρίες. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος 
αριθμός υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 
250 ώρες ανά εξάμηνο.

3. Για τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων στις 
οποίες δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις ευθύνης ή για τους 
υπαλλήλους που τυχόν δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργα−
νικές μονάδες, η βεβαίωση των υπερωριών, θα γίνεται 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ. 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

      Στην υπ’ αριθμ. Φ.429.1/11/367920/Σ.813/30.5.14 απόφα−
ση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση 
Στρατολογικών Θεμάτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1560/13 Ιουν 14, (τ. Β΄), γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

Στην 20807 σελίδα, στην Α΄ στήλη στο Άρθρο 1 στην 
παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «στην προϊσταμένη της Διοίκησης 
Στρατολογικής Υπηρεσίας (ΔΣΥ)», 

στο ορθό: «στην προϊστάμενη της Διοίκηση Στρατο−
λογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ)».

  (Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας)

F

(6)
      Στο Φ.Ε.Κ. 707/Β΄/20.03.2014 που δημοσιεύθηκε η αριθμ. 

15629/05.03.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, αναφο−
ρικά με την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Δι−
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής 
Μακεδονίας, το άρθρο 21 «ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» του Ο.Ε.Υ. δι−
ορθώνεται, ως προς την Κατηγορία Εκπαίδευσης της 
Ειδικότητας ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ − ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ως 
εξής: 

από το εσφαλμένο: «... ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ−ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑ−
ΘΗΚΟΝΤΩΝ ...»

στο ορθό: «... ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ−ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ...»

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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
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