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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 171118/Γ2 (1)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 

με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του 

Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)«Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ 
του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 28/29−05−2014 
συνεδρίας της (θέμα 22ο «Πρόταση προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για έκδοση διαπιστωτικής 
απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος Ιτα−
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας»).

4. Την υπ’ αριθ. 55/15−09−2014 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618 Β΄) απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμά−
των αναφορικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο, διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 
και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυ−
χίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά 
αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται σε 
πίνακα που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 
28/29−05−2014 (θέμα 22ο) συνεδρίας της Συγκλήτου 
του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες 
θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτι−
κή και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του 
Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 
22 περ. β΄ του Ν. 4186/2013).



35674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.50/306/171086/Γ1 (2)
Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Μετα−

τροπή Νηπιαγωγείου σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας  υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και την παράγραφο 

5 του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97, (ΦΕΚ 188 τ.Α΄).
2. Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων (ΦΕΚ 1618/09−06−2014, τ.Β΄) με θέμα: «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και 
Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

3. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα τρία (3) Δη−
μοτικά Σχολεία με τρία (3) τμήματα, χωρίς αύξηση του 
συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων 
της χώρας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

25ο
ΣΕΡΡΩΝ 9521119 6/Θ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

5ο ΗΓΟΥ−
ΜΕΝΙΤΣΑΣ 9521679 6/Θ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΜΕΝΩΝ 9320099 2/Θ 1
2. Τη μετατροπή ενός (1) Νηπιαγωγείου με ένα (1) 

τμήμα, σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, χωρίς αύξηση του 
συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών 
της χώρας:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

3ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470074 2/Θ 1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 735/006 (3)
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), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα από την απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ. 708/014/2014 (ΦΕΚ 557/Β΄/2014).

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  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 διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για 
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» (EE 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 2002/58/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 (EE 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 
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«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2251/94 «Προστα−
σία των καταναλωτών,» όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EE Λ 149)» (ΦΕΚ 152/A΄/2007),

η. την κοινή υπουργική απόφαση Αριθ. Ζ1−891/13.8.2014 
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδη−
γία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της 
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθη−
κε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αριθμ. L 304 της 22.11.2011» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2013),

θ. την Υπουργική απόφαση με αριθ. Οικ. 26634/924/ 
3.05.2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 768/Β΄/2007), όπως 
τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ. 
Οικ. 26073/937/26−5−2010 (ΦΕΚ 805/Β΄/9−6−2010) και Οικ. 
20509/541/19−5−2011 (ΦΕΚ 1284/Β΄/16−6−2011),

ι. 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,

ια. 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),

ιβ. 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. 598/10/31−3−2011 (ΦΕΚ 987/Β΄/2011) αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ,

ιγ. 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), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την 
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/014/2014 (ΦΕΚ 557/Β΄/2014),

ιδ. 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»,

ιε. την υπ’ αριθ. 3/2014 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ 
της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας Telcordia Technologies Inc.
dba iconectiv., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για 
τη την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και 
Συντήρηση της Ενικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για 
τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ)καθώς και τη Λειτουργία και 
Διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών,

ιστ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.708/13/20−2−2014 
«Κύρωση της υπ’ αριθμ. 3/2014 υπογραφείσας Σύμβα−
σης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (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 Δεδο−
μένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς 
και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής για το χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών» (ΦΕΚ 468/Β΄/2014),

ιζ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 12347/21−3−2014 Επιστολή της 
Εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ προς την 
ΕΕΤΤ με θέμα «Καταγγελία»,

ιη. την υπ’ αριθ. πρωτ. 7001/19−2−2014 ηλεκτρονική επι−
στολή (e−mail) της Εταιρείας ΟΜΝΙΝΕΤ προς την ΕΕΤΤ 
με θέμα «αλλαγή όρων σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ»,

ιθ. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 30484/29−7−2014 ηλεκτρονική 
επιστολή (e−mail) της Εταιρείας ΟΝ TELECOMS προς 
την ΕΕΤΤ,  

κ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14−2−2006, «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 
314/Β΄/16.03.2006),

κα. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 729/11/31−7−2014 «Διε−
νέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για το ελάχιστο τέλος 
που καταβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που συνδέονται στην Εθνική Βάση Δεδο−
μένων Αναφοράς για τη Φορητότητα»,

κβ. τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην υπό 
στοιχείο κα’ διεξαχθείσα Δημόσια Διαβούλευση που 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εταιρεία Αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ

COSMOTE ΕΜΠ 5487/27−8−2014

CYTA 34307/4−9−2014

FORTHNET 33911/2−9−2014

HOL ΕΜΠ 55497/3−9−2014

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

33089/25−8−2014
33261/26−8−2014

MEDIATEL 32869/21−8−2014

MODULUS 32993/22−8−2014
33260/26−8−2014

OMNINET 33868/1−9−2014

ON TELECOMS 33856/1−9−2014

ΟΤΕ 33126/25−8−2014

ROLAWARE 33870/1−9−2014

WIND ΕΜΠ 5490/1−9−2014

κγ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 16487/17−4−2014 επιστολή της 
Εταιρείας ON TELECOMS, με την οποία αιτείται, όπως 
δοθεί εύλογη παράταση στην υποχρέωση των παρόχων 
να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων τους προς 
συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.696/115/11−7−2013, όπως ισχύει τροποποιηθείσα από 
την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/014/2014, μέχρι τουλά−
χιστον το τέλος του Νοεμβρίου 2014,

κδ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 18079/2−5−2014 ηλεκτρονική επι−
στολή (email) της Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., με την οποία αιτείται 
την παράταση της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας της 
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα 
(ΕΒΔΑΦ) από τις 2/11/2014 στα τέλη Νοεμβρίου του 2014,
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κε. την υπ’ αριθμ. 29751/6−10−2014 Εισήγηση της αρμό−
διας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

κστ. 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), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 
708/014/2014 (ΦΕΚ 557/Β΄/2014), ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 8 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11−
7−2013, όπως ισχύει, προστίθεται η παράγραφος 6, ως 
εξής:

«6. Το ελάχιστο μηνιαίο πάγιο τέλος σύνδεσης στην 
ΕΒΔΑΦ καθορίζεται σε €300 ανά συνδεδεμένο πάροχο 
και περιλαμβάνει και το δικαίωμα πραγματοποίησης 250 
φορητοτήτων μηνιαίως ανά πάροχο χωρίς χρέωση από 
το διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ.

Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε ισχύ από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αφορά και τον τρέχοντα της δημοσιεύσεως μήνα».

Β. Η περίπτωση Β του εδαφίου α της παραγράφου 
5 του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/ 
11.7.2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για ομάδα 
συνεχόμενων αριθμών, όταν:

Β1. Η ομάδα που μεταφέρεται δεν έχει μέγεθος ίσο 
με το 1/10 του μεγέθους της αρχικής ομάδας αριθμών 
που ο συνδρομητής έχει στον πάροχο−δότη ή ακέραιο 
πολλαπλάσιο αυτού.

Β2. Η ομάδα που μεταφέρεται έχει μέγεθος μικρότερο 
από 100 αριθμούς. Ο λόγος αυτός δεν εφαρμόζεται εάν 
η ομάδα που ζητείται να μεταφερθεί είναι η ομάδα που 
ο συνδρομητής διαθέτει στο δίκτυο του παρόχου−δότη 
και έχει μέγεθος ήδη μικρότερο από 100 αριθμούς.

Β3. Η ομάδα που μεταφέρεται δεν έχει τελευταίο 
ψηφίο του πρώτου αριθμού της ίσο με 0, εάν πρόκειται 
για ομάδα με λιγότερους από 100 αριθμούς, ή δεν έχει 
τα τελευταία δύο ψηφία του πρώτου αριθμού της ίσα 
με 00, εάν πρόκειται για ομάδα με 100 ή περισσότερους 
αριθμούς.

Β4. Κάποιοι εκ των αριθμών της ομάδας είναι εκχω−
ρημένοι σε άλλο συνδρομητή, συμπεριλαμβανόμενης 
της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 3.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πάροχος−δότης παρέχει 
μέσω του μηνύματος απόρριψης της ΕΒΔΑΦ στον πάρο−
χο−δέκτη σαφείς πληροφορίες για το εύρος της ομάδας 
αριθμών ή για τους αριθμούς που είναι εκχωρημένοι σε 
άλλους συνδρομητές.»

Γ. Το εδάφιο β της παραγράφου 7 του άρθρου 7 της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11−7−2013, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στην περίπτωση φορητότητας γεωγραφικού αριθ−
μού χωρίς αποδεσμοποίηση ή κατασκευή τοπικού βρό−
χου ή φορητότητας μη γεωγραφικού αριθμού (εκτός των 
αριθμών κινητής τηλεφωνίας), ο πάροχος−δέκτης υπο−
χρεούται να ενημερώσει το συνδρομητή για την αποδο−
χή της αίτησης φορητότητας εντός μίας (1) εργάσιμης 

ημέρας από την κοινοποίηση μέσω της ΕΒΔΑΦ της 
αποδοχής της αίτησης φορητότητας.».

Δ. Το εδάφιο α της παραγράφου 11 του άρθρου 7 της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11−7−2013, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«11. α. Ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να υπο−
βάλλει αίτημα ακύρωσης της αίτησης φορητότητας, το 
οποίο γίνεται αποδεκτό εφόσον υποβληθεί εντός των 
ακόλουθων κατά περίπτωση προθεσμιών:

i. τουλάχιστον μέχρι τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία 
αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου ή κατασκευής 
νέου βρόχου, στην περίπτωση της συνυποβολής αιτή−
σεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του 
τοπικού βρόχου που ορίζει η παρ. 4 εδάφιο β,

ii. μέχρι την παραλαβή της νέας κάρτας SIM του πα−
ρόχου−δέκτη από το συνδρομητή, στην περίπτωση φο−
ρητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας.

iii. εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ενημέρω−
ση, σύμφωνα με την παράγραφο 7β, του συνδρομητή 
από τον πάροχο−δέκτη ότι η αίτηση φορητότητας έγινε 
αποδεκτή, στην περίπτωση φορητότητας γεωγραφικού 
αριθμού χωρίς αποδεσμοποίηση ή κατασκευή τοπικού 
βρόχου ή φορητότητας μη γεωγραφικού αριθμού (εκτός 
των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ακύρωσης εκτός 
των ανωτέρω κατά περίπτωση προθεσμιών, το αίτημα 
ακύρωσης απορρίπτεται από τον πάροχο−δέκτη, ο οποί−
ος ενημερώνει προσηκόντως το συνδρομητή, εγγράφως 
ή με αποστολή SMS σε δηλωθέν αριθμό κινητού του συν−
δρομητή, παραθέτοντας την σχετική αιτιολογία εκπρό−
θεσμης υποβολής και η αίτηση φορητότητας υλοποιείται, 
με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9, παρ. 7.»

Ε. Η περίπτωση 4 του εδαφίου β της παραγράφου 
11 του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/ 
115/11.7.2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«(4) με τηλεφωνική κλήση από τη γραμμή του συνδρο−
μητή με τον αριθμό για τον οποίο έχει υποβάλει την 
αίτηση φορητότητας προς συγκεκριμένο τηλεφωνικό 
αριθμό του παρόχου−δέκτη, ο οποίος δεν είναι αριθμός 
υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης. Κατά την κλή−
ση αυτή, ο συνδρομητής, αφού ταυτοποιηθεί με βάση 
τον αριθμό της καλούσας γραμμής ή επιπλέον και με 
τον αριθμό αναφοράς της αίτησης φορητότητας, δη−
λώνει με κατάλληλη επιλογή ή απάντηση σε αυτοματο−
ποιημένο σύστημα (IVR−Interactive Voice Response) ότι 
επιθυμεί την ακύρωση της αίτησης φορητότητάς του. Η 
επιλογή ή η απάντηση του συνδρομητή καταγράφεται 
υποχρεωτικά από το ανωτέρω αυτοματοποιημένο σύ−
στημα (IVR) και τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Το ανω−
τέρω αυτοματοποιημένο σύστημα (IVR) λειτουργεί σε 
24ωρη βάση τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες.»

ΣΤ. Το άρθρο 14 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/ 
11.7.2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«1. Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών οφείλουν μέχρι την 23η Νοεμβρίου 
2014 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων τους 
προς συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση.

2. Έως την ολοκλήρωση των αναφερόμενων στην πα−
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλαγών των πλη−
ροφοριακών συστημάτων των παρόχων, η διαδικασία 
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φορητότητας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 566/016/3−6−2010 «Τροπο−
ποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονι−
σμού 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 παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου για τους λόγους απόρριψης των αι−
τήσεων φορητότητας.

3. Μέχρι και την 22α Νοεμβρίου 2014, ο πάροχος−δότης 
που λαμβάνει μέσω της ΕΒΔΑΦ την αίτηση φορητό−
τητας 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 ανα−
φερόμενες περιπτώσεις Α1, Α2, Α3 (μη περιλαμβάνοντας 
τον τύπο σύνδεσης) και Α4 (για την περίπτωση αιτήσεων 
φορητότητας αριθμών 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.».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους 
διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 76625 (4)

Διαπιστωτική πράξη αποβολής της ιδιότητας της 
Ληξιάρχου του Δήμου Κάσου Ν. Δωδεκανήσου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων (ΦΕΚ 143/11−6−1976,τ.Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκε με τις παραγράφους 14−17 του άρθρου 9 
του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/15−6−1995, τ.Α΄), την παράγραφο 
2 του άρθρου 1 και την παράγραφο 4 του άρθρου 14 
του Ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 τ.Α΄/18−4−2013) 
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση».

5. Την αριθμ. 9 αριθ. πρωτ. 131360/12503/2013/08.05.2013 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις 
Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις».

6. Το υπ’ αριθ. Φ.131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την υπ’ αριθ. 4101/2012/31−01−2013 απόφαση Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί 
ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου του Δήμου Κάσου 
στην Ιουλία Δασκαλάκη του Μηνά (ΦΕΚ 421/Β΄/25.02.2013).

8. Τα αριθμ. πρωτ. 3243/18−09−2014 και 3388/02−10−2014 
έγγραφα της Δημάρχου Κάσου, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας της ληξιάρχου 
στο Δήμο Κάσου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑΣ του Μηνά, λόγω 
μεταβολής στο πρόσωπο του δημάρχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

    Αριθμ. 107342/3897 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

ένα (1) άτομο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για 
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του 
Ν. 4261/2014.

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για 1 TE Τεχνολόγων Γεωπονίας στο Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας για την εξυπηρέτηση 
πέραν του κανονικού ωραρίου με σκοπό την κάλυψη 
έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που 
προκύπτουν κατά την λειτουργία του Γραφείου του 
Αντιπεριφερειάρχη καθημερινά λόγω συσκέψεων.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
320 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 
των ΚΑΕ 0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 
2014, για την πληρωμή των υπερωριών του ανωτέρω 
υπαλλήλου.

5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) άρθρο 45.
6. Το γεγονός ότι τοποθετήθηκε από 08−10−2014 στο 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ο ανωτέρω υπάλληλος, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τον παρα−
κάτω υπάλληλο του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
για το Β΄ εξάμηνο έτους 2014, μέχρι 60 απογευματινές 
ώρες:

Γραφείο Κλάδος−
Ειδικότητα

Αριθμ.
Υπαλλήλων

Σύνολο
ωρών

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

TE Τεχνολόγων
Γεωπονίας 1 60

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  
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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
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