
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-
ρείας «ORIFLAME BULGARIA» EOOD με έδρα στη 
Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 
89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε 
και συμπληρώθηκε, με τον ν. 3427/2005 (Κεφά-
λαιο ΣΤ’) και ισχύει.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 72142/1663/2014 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της ποιότητας 
των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοι-
νοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» (Β’ 3423).

3 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ.892/
036/22-04-2019 απόφασης «Τροποποίηση της 
απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 “Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων” 
(Β΄ 1845/2018)» (Β’ 3023/2019).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 116075 
ΕΞ 2020/13-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4565).

ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 112878 (1) 
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-

ρείας «ORIFLAME BULGARIA» EOOD με έδρα 

στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστά-

θηκε και συμπληρώθηκε, με τον ν. 3427/2005 (Κε-

φάλαιο ΣΤ’) και ισχύει.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) «Περί εγκατα-

στάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών 
Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε 
και συμπληρώθηκε, με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’) 
(Α’ 312) και ισχύει και ιδίως παρ. 2 το άρθρο 1, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 
παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Την υπ’ αρ. 73678/05-07-2018 (ΑΔΑ:73ΙΞ465ΧΙ8-931) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Το-
ποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης».

6. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β’ 3682) απόφα-
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της 
διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρ-
θρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλά-
δι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών», όπως 
ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκρι-
τικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου».

7. Την υπό στοιχεία ΙΕ/4488/4667/8-2-2006 (Β’ 152) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του πε-
ριθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’)».

8. Το υπ’ αρ. οικ. 13830/618/05-02-2020 (Κωδ. Ενεργ. 
ΠΣΚΕ 2417931), 96826/2588/17-09-2020 (Κωδ. Ενεργ. 
ΠΣΚΕ 3782558) και 97553/2585/18-09-2020 (Κωδ. Μην. 
ΠΣΚΕ 5730) αίτημα της εταιρείας «ORIFLAME BULGARIA» 
EOOD που εδρεύει στη Βουλγαρία, για εγκατάσταση 
γραφείου στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του α.ν. 
89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και 
συμπληρώθηκε, με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’) και 
ισχύει.

9. Το από 17-01-2020 πιστοποιητικό του μητρώου 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας από το 
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οποίο πιστοποιείται η εγγραφή της εταιρείας «ORIFLAME 
BULGARIA» EOOD με Κωδικό 831497138.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
15-07-2020 (Συνεδρίαση 76), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-

λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε, 
με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’) και ισχύει, της εταιρεί-
ας «ORIFLAME BULGARIA» EOOD με έδρα στη Βουλγαρία, 
με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη λιανική πώλη-
ση αρωμάτων, καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής 
περιποίησης.

2. Το γραφείο, που εγκαθίσταται στην Ελλάδα δυνάμει 
της παρούσας, ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή 
υπηρεσιών α) διαφήμισης και μάρκετινγκ, β) διαχείρισης 
προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με 
ίδια μέσα και γ) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων 
και πληροφοριών προς τα κεντρικά της εταιρείας στη 
Βουλγαρία και τις συνδεδεμένες, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 του α.ν. 89/1967, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 27 του ν. 3427/2007 και ισχύει, επιχειρήσεις 
«Oriflame Holdings B.V.» με έδρα στην Ολλανδία και 
«ORIFLAME CYPRUS LIMITED» με έδρα στην Κύπρο.

Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 

και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισο-
δήματος που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και 
ισχύει, ορίζεται σε οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (8,00 %).

2. Το ποσοστό κέρδους της παρ. 1 επανεξετάζεται ανά 
πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημα-
ντικά οι συνθήκες της αγοράς.

3. Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ποσο-
στού κέρδους που ορίζεται στην παρούσα απόφαση ή 
τροποποίηση της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επανακαθο-
ρισμού αυτού με τη μελέτη τεκμηρίωσης, που προβλέπε-
ται στην απόφαση υπ’ αρ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 (Β’ 152), 
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων

Άρθρο 3
Το γραφείο της εταιρείας «ORIFLAME BULGARIA» 

EOOD, η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρί-
νεται με την παρούσα, υποχρεούται:

α) Να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο-
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται από αντί-
στοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν 

τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής νομοθε-
σίας.

β) Να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επι-
χειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τη 
παρ. 2 του άρθρου 1.

γ) Να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ-
βάζει το ποσό αυτό.

δ) Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλάδα 
προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των 
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «ORIFLAME BULGARIA» EOOD είναι υπο-

χρεωμένη:
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 

δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουρ-
γίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκα-
τάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω-
τερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης 
εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεω-
μένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές 
συμβάσεις για την παροχή από το γραφείο των αναφε-
ρόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2 υπηρεσιών.

β) Να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) κάθε με-
ταβολή των στοιχείων της, όπως η ιθαγένεια και η έδρα 
της, η επωνυμία και νομική της μορφή, το αντικείμενο 
δραστηριότητάς της, η σύνθεση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση εγκατά-
στασης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου 
στην Ελλάδα, εντός 50 ημερών το αργότερο από την 
ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου, (Διεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, 
καθώς και για κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου 
στην Ελλάδα και της διεύθυνσης και των στοιχείων επι-
κοινωνίας του γραφείου.

δ) Να υποβάλλει κάθε έτος, το αργότερο εντός ενός 
μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλω-
σης Φορολογίας Εισοδήματος, στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), 
όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του γρα-
φείου της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Ειδικότερα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και 
σε έντυπη μορφή και αφορούν:

- τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον προ-
ηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησής του,
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- το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 
πάσης φύσεως άλλα έξοδα,

- το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων,
- το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά-

των από το εξωτερικό και
- ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφορια-

κό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφεί-

ου, η εταιρεία «ORIFLAME BULGARIA» EOOD υποχρεού-
ται να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), 
υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συ-
νοδευόμενο από την σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της.

Άρθρο 5
1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του α.ν. 

89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και 
συμπληρώθηκε, με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’) και 
ισχύει, καθώς και των όρων της παρούσας απόφασης, 
επιφέρει την επιβολή κυρώσεων, που συνίστανται σε 
πρόστιμο ή και ανάκληση της χορηγούμενης έγκρισης 
εγκατάστασης του γραφείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην απόφαση υπ’ αρ. 76068/7006/22- 12-2014 (Β’ 3682).

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι-
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται-
ρείας «ORIFLAME BULGARIA» EOOD στην Ελλάδα, διέπε-
ται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 29768 ΕΞ 2020 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 72142/1663/2014 

Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της ποι-

ότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών 

και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» 

(Β’ 3423).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουρ-

γίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 44), όπως ισχύει, 
και ειδικότερα της παρ. 6 αυτού,

β) της υπ’ αρ. οικ. 72142/1663/2014 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κα-
θορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών 
εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» 
(Β’ 3423),

γ) της υπ’ αρ. οικ. 7728/190/2013 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός περιεχο-
μένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρε-
σία (Κ.Υ.)» (Β’ 478),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει,

θ) της υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902).

2. Την υπ’ αρ. ΑΠ 928/18/18.03.2020 απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων (ΕΕΤΤ) «Εισήγηση της γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ. προς τον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αναμόρ-
φωση του περιεχομένου της Καθολικής Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας και των όρων παροχής αυτής, ώστε αυτό να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ταχυδρομικής αγοράς 
και των χρηστών», η οποία διαβιβάσθηκε με το υπό στοι-
χεία 10515/Φ.620/30.03.2020 έγγραφό της.

3. Την υπό στοιχεία 22579 ΕΞ 2020/13.08.2020 εισήγη-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία 
από την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής Απόφα-
σης δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στον 
κρατικό προϋπολογισμό το Μ.Π.Δ.Σ. και τους Φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. 

72142/1663/2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και 
ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» (Β’  3423) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. H διάρκεια διεκπεραίωσης των ταχυδρομικών απο-
στολών, δηλαδή του χρονικού διαστήματος που παρεμ-
βάλλεται ανάμεσα στο σημείο πρόσβασης στο ταχυδρο-
μικό δίκτυο και στο σημείο παράδοσης στον παραλήπτη, 
ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο D + n, όπου D η ημερομη-
νία κατάθεσης και n ο αριθμός εργάσιμων ημερών που 
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παρεμβάλλονται ανάμεσα στην ημερομηνία κατάθεσης 
και την ημερομηνία επίδοσης στον παραλήπτη. Ως ημε-
ρομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η ίδια ημερομηνία της 
κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου, αν αυτό 
κατατεθεί πριν από την τελευταία αναγραφόμενη ώρα 
συλλογής για το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης στο 
ταχυδρομικό δίκτυο. Αν το αντικείμενο κατατεθεί μετά 
από αυτό το χρονικό όριο, τότε ως ημερομηνία κατάθε-
σης λαμβάνεται η επόμενη ημέρα συλλογής.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές για τα ποσοστά επίδοσης 
της αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας, στον 
παραλήπτη, μετά από τρείς (3) και πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την εργάσιμη ημερομηνία κατάθεσης (ημέ-
ρα D), είναι:

Διάρκεια διεκπεραίωσης Στόχος

D+3 90% των αποστολών

D+5 98% των αποστολών
»

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 72142/1663/

2014 υπουργική απόφαση (Β’ 3423).

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.01.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΑΠ 960/23 (3)
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ.892/

036/22-04-2019 απόφασης «Τροποποίηση της 

απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 “Μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων” 

(Β΄ 1845/2018)» (Β’ 3023/2019).

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη: 
α. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 1894), 
ιδίως τα άρθρα 113, και 231 αυτού, 

β. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 82), ιδίως τη παρ. 3 του άρθρου 11 και τα άρθρα 
12 και 13, όπως ισχύουν, 

β. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-

μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 44), όπως ισχύει, 

γ. τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 26), όπως ισχύει, 

δ. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 176), ιδίως το άρθρο 20, όπως ισχύει, 

ε. τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», 
(Α’ 94), όπως ισχύει, 

στ. τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση 
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επι-
λογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και απο-
τελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύει, 

ζ. το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της ΕΕΤΤ, 
προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συ-
ναφείς Διατάξεις» (Α’ 335), όπως ισχύει, 

η. το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 191), όπως ισχύει, 

θ. την υπ’ αρ. 62189/18-10-2001 κοινή απόφαση «Κα-
νονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (Β’ 1391), 

ι. την υπ’ αρ. 78/10-1-2018 υπουργική απόφαση «Διο-
ρισμός μελών Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (Β’ 7), 

ια. την υπό στοιχεία ΑΠ 237/84/3.12.2001 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και πα-
ροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων» (Β’ 1701), όπως ισχύει, 

ιβ. την υπό στοιχεία ΑΠ 280/127/4.4.2003 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Παροχή εξουσιοδοτήσεων στους προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 460), όπως ισχύει, 

ιγ. την υπό στοιχεία ΑΠ 664/002/10-9-2012 απόφα-
ση της ΕΕΤΤ «Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για 
το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και 
Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων 
της Διεύθυνσης Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», (Β’ 2821), 

ιδ. την υπό στοιχεία ΑΠ 709/79/6-3-2014 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊστα-
μένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ», (Β’  797), 

ιε. την υπό στοιχεία ΑΠ 816/20/29-6-2017 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Πλαίσιο λειτουργίας ομάδων εργασίας της 
ΕΕΤΤ», (Β’ 2489), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ιστ. Την υπό στοιχεία ΑΠ 847/36 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» 
(ΦΕΚ 1845/22-5-2018), 
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ιζ. την υπό στοιχεία 34749/Φ600/01-10-2020 Εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

ιη. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν επιβαρύνονται ούτε ο κρατικός προϋπολογι-
σμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, 

και κατόπιν της προφορικής εισήγησης του Προέδρου 
της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου, 

Επειδή: 
1. Με την υπό στοιχεία απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» 
(Β΄ 1845/2018), μεταξύ άλλων, ανατέθηκε (άρθρο 2) 
στον αρμόδιο για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ Δρα Σπ. Παντελή 
η άσκηση ορισμένων διαχειριστικών καθηκόντων με 
σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας, 
της αξιοκρατίας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας 
της Υπηρεσίας. 

2. Λόγω των αυξημένων αυτών καθηκόντων του Αντι-
προέδρου της ΕΕΤΤ αρμοδίου για τον τομέα ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών, Σπ. Παντελή, ως Αντιπροέδρου του 
Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες (ERGP) για το έτος 2019 και ως Προέδρου αυ-
τού για το έτος 2020, κατέστη αναγκαία η αντικατάστασή 
του στα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2, στοιχεία 1, 
2 και 3, της ΑΠ 847/36 απόφασης από το μέλος της ΕΕΤΤ 
Αργυρώ Μαγκανιώτη ώστε να διασφαλίζεται η αποτε-
λεσματικότητα, η διαφάνεια και η νομιμότητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων αυτών. Προς τούτο εκδόθηκε 
η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 892/036/22-04-2019, που τρο-
ποποίησε την υπό στοιχεία απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 
και δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (Β’ 3023). 

3. Δεδομένης της κρίσης του κορωνοϊού και του περι-
ορισμού προσέλευσης στους γραφειακούς χώρους της 
ΕΕΤΤ και του περιορισμένου χρόνου της Α. Μαγκανιώτη, 
προς άσκηση των ανατεθέντων καθηκόντων ελέγχου 
των Ομάδων Εργασίας της ΕΕΤΤ, που απαιτούν καθη-
μερινή ενασχόληση, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί το 
καθήκον αυτό σε στέλεχος της ΕΕΤΤ που υπηρετεί στη 
Γραμματεία της Ολομελείας και έχει άμεση πρόσβαση 
σε όλα τα σχετικά στοιχεία και θα είναι σε άμεση επικοι-
νωνία με το Προεδρείο και γενικότερα με την Ολομέλεια 
και τις οργανικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Η ανάθεση αυτή 
σκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότη-
τας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, 
αποφασίζει: 

Άρθρο 1 
1. Η άσκηση των καθηκόντων των στοιχείων 1, 2 και 3, του 

άρθρου 2, της υπό στοιχεία απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 847/36 
(Β΄ 1845/2018), ανατίθεται στο μέλος του τακτικού προ-

σωπικού της ΕΕΤΤ, με βαθμό Α’, Γεώργιο Γιαννιτσιώτη που 
υπηρετεί στη Γραμματεία της Ολομελείας της ΕΕΤΤ, ήτοι: 

1) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των πρόσθετων 
αμοιβών που λαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού της 
ΕΕΤΤ στο πλαίσιο πραγματοποίησης υπερωριών και 
λόγω συμμετοχής τους σε κλιμάκια επιφυλακών και συ-
νεργείων ελέγχου. 

2) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δαπανών που 
προκύπτουν από την πραγματοποίηση ταξιδιών του 
προσωπικού της ΕΕΤΤ για υπηρεσιακούς ή επιμορφω-
τικούς λόγους. 

3) Η παρακολούθηση του έργου και εν γένει της λει-
τουργίας όλων των ομάδων εργασίας της ΕΕΤΤ. 

2. Ο Γ. Γιαννιτσιώτης συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσι-
ών της ΕΕΤΤ για θέματα σχετικά με τις διοικητικές και 
οικονομικές υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. 

Άρθρο 2 
1. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 

απόφαση ΑΠ 847/36 της ΕΕΤΤ. 
2. Η υπό στοιχεία ΑΠ 892/036/22-04-2019, (Β’ 3023) 

απόφαση της ΕΕΤΤ καταργείται. 

Άρθρο 3 
Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας θα αρχίζει 

από τη δημοσίευσή της, να κοινοποιηθεί στους αποδέ-
κτες της Αργυρώ Μαγκανιώτη και Γεώργιο Γιαννιτσιώτη, 
και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2020

  Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
   Στην υπό στοιχεία 116075 ΕΞ 2020/13-10-2020 απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4565) στη σελίδα 
49517 στην Α’ στήλη, στο σημείο στ) διορθώνεται, 

το εσφαλμένο: «30 ημερών»,
στο ορθό: «τριών (3) μηνών».

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών )  
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*02048590411200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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