Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.10.01 09:46:16
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

32341

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2589
29 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας. .....................................
Ορισµός Εκπαιδευτικού Φορέα Συµβούλων Ασφα−
λούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων ..
Οικονοµική ενίσχυση ρητινεργατών. ....................................
Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεω−
τικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου. .................................................................................
Έκδοση Κανονισµού για την πρόσβαση στο Ταχυ−
δροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από Παρόχους Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια. ..................................................
Καθορισµός του ακριβούς αριθµού γονιµοποιηµένων
ωαρίων που µεταφέρονται σε επί µέρους οµάδες
υποβοηθούµενων προσώπων, ανάλογα µε την ηλι−
κία αυτών και τις ιατρικές ενδείξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 6 παρ. 1 και 20 παρ. 1 εδ. Ιγ του Ν. 3305/
2005. ..........................................................................................................

1
2
3

4

5

6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 148303/∆4
Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 3475/
2006 (ΦΕΚ 146/τ. Α΄/13−07−2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ. Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/
2011 «Θεσµικό πλαίσιο των πρότυπων πειραµατικών
σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ
118/τ. Α΄/24−05−2011).
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του
άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17−09−2013).

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/
2013 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235/τ. Α΄/01−11−2013).
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/
22−11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (98Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονοµικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213Α΄).
9. Την αριθµ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/09−07−2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».
10. Την αριθµ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618/τ. Β΄/
19−06−2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και θρησκευµάτων µε θέµα «Καθο−
ρισµός αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας
και θρησκευµάτων, Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο και
Κωνσταντίνο Κουκοδήµο».
11. Το αριθµ. Φ.2.1/9013/16−12−2013 έγγραφο της ∆ιεύ−
θυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
12. Το αριθµ. Φ.2.1/3632/28−05−2014 έγγραφο της Περι−
φερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ−
µιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
13. Την αριθµ. 471/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Πρέβεζας.
14. Το αριθµ. Φ.2.1/5822/26−08−2014 έγγραφο της ∆ιεύ−
θυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας σύµ−
φωνα µε το οποίο δε θα προκύψει δαπάνη επί του
προϋπολογισµού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. για
τον εξοπλισµό του σχολείου.
15. Την αριθµ. 37861/09−12−2013 βεβαίωση δέσµευσης
οικονοµικών πιστώσεων του ∆ήµου Πρέβεζας.
16. Την αριθµ. 139648/∆11/04−09−2014 βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού ΜΠ∆Σ και Π∆Ε
του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευµάτων για τη δέ−
σµευση της οικονοµικής πίστωσης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
προκαλείται δαπάνη ύψους 3.200 ευρώ περίπου για το
έτος 2014 και 10.600 ευρώ περίπου για καθένα από τα
επόµενα οικονοµικά έτη, η οποία αναλύεται ως εξής:
α) Επί του κρατικού προϋπολογισµού:
Η εκ 1.200 ευρώ περίπου δαπάνη οικονοµικού έτους
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2014 θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολο−
γισµού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ε.Φ. 19−220, ΚΑΕ 0227).
Η εκ 3.600 ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα
επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπιστεί µε την πρό−
βλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227
του Ε.Φ. 19−220 του Υ.ΠΑΙ.Θ. στον κατ’ έτος προϋπολο−
γισµό.
β) Επί του προϋπολογισµού του οικείου ΟΤΑ:
Η εκ 2.000 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δα−
πάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης του οικείου ∆ήµου και εγγράφεται στον κωδικό
εξόδων 02.00.6711.
Η εκ 7.000 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργι−
κές δαπάνες) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά
έτη θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλε−
ψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ του οικείου δήµου,
αποφασίζουµε:
Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2014−2015 το Εσπερινό
Επαγγελµατικό Λύκειο Πρέβεζας, µε έδρα την Πρέβεζα,
της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρέβε−
ζας, της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηπείρου το οποίο θα
λειτουργεί ως εξής:
Ι. ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής
Β) Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ
Γ) Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού
2. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κα−
τασκευών
Β) Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και
Μηχανικός
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισµού και κλι−
µατισµού
∆) Τεχνικός Οχηµάτων
3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστη−
µάτων, Εγκαταστάσεων
Β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκατα−
στάσεων και ∆ικτύων
Γ) Τεχνικός Αυτοµατισµού
∆) Τεχνικός ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών
4. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων και Γεω−
πληροφορικής
5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:
Τεχνικός ∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης
II. ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών
Β) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστηµάτων Εφοδιασµού
Γ) Υπάλληλος Εµπορίας και ∆ιαφήµισης

∆) Υπάλληλος Οικονοµίας και ∆ιοίκησης στον Του−
ρισµό
III. ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟ−
ΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Β) Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Γ) Τεχνικός Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
∆) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων και Ποτών
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Σεπτεµβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. 43629/2787
(2)
Ορισµός Εκπαιδευτικού Φορέα Συµβούλων Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ 225/Α΄) «Κύρωση της Ευρωπα−
ϊκής Συµφωνίας για την διεθνή Οδική Μεταφορά Επι−
κίνδυνων Εµπορευµάτων (ΑDR) που υπογράφηκε στην
Γενεύη την 30η Σεπτεµβρίου 1957»
β. του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)
γ. του άρθρου 1 του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Τροπο−
ποίηση του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) – Ίδρυση Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων αντιστοίχως»
δ. του Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»,
ε. Της αριθµ. 329/2013 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 1655/Β΄) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλου»
στ. του άρθρου 2 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄) «Σύ−
σταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε−
νικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελ−
τίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για
την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστα−
σία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ του
ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
2. Την κ.υ.α. 40955/4862/2013 (ΦΕΚ 2514/Β΄) «Προσαρ−
µογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου
2012 για την δεύτερη προσαρµογή στην επιστηµονική
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και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της Οδηγίας
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ−
βουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίν−
δυνων εµπορευµάτων».
3. Την κ.υ.α. µε αριθµ. πρωτ. οικ.52280/4720/2011 «Συ−
µπλήρωση της 35043/2524/1−9−2010 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης – Καθορισµός διαδικασίας πιστο−
ποίησης Συµβούλων Ασφαλούς µεταφοράς Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων»(ΦΕΚ 2640/Β΄).
4. Την από 17−7−2014 αίτηση του Εργαστηρίου Στοι−
χείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού του
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί−
κης και τα συνηµµένα µε αυτή δικαιολογητικά µε την
οποία αιτείται τον ορισµό του ως φορέας εκπαίδευσης
Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπο−
ρευµάτων.
5. Το γεγονός ότι η αίτηση του Εργαστηρίου Στοιχείων
Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης πληροί
τις απαιτήσεις της αριθµ. οικ. 52280/4720/2011 κοινής
υπουργικής απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
1. Ορίζουµε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και
Μηχανολογικού Σχεδιασµού του Τµήµατος Μηχανολό−
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ως Εκπαιδευτικό
Φορέα Εκπαίδευσης Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων για όλες τις κλάσεις πλην
της 7 (ραδιενεργά υλικά).
2. Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού για την παροχή
επιµόρφωσης−κατάρτισης να είναι πτυχιούχοι σχολών
ΑΕΙ µε ειδικές γνώσεις στα αντικείµενα µεταφοράς
επικίνδυνων εµπορευµάτων, οριζόµενοι από τον Εκπαι−
δευτικό Φορέα.
3. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει εντός διαστήµατος
ενός (1) έτους από την δηµοσίευση της παρούσης να
πιστοποιηθεί για την εκπαιδευτική διαδικασία σύµφωνα
µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και να διατηρεί
την πιστοποίησή του καθ’ όλο το διάστηµα που παρέχει
την εκπαίδευση αυτή.
4. Ο Εκπαιδευτικός Φορέας οφείλει να διοργανώνει
προγράµµατα εκπαίδευσης και υποχρεούται να τηρεί
όλες τις διατάξεις της κ.υ.α. µε αριθµ. πρωτ. οικ. 52280/
4720/2011(ΦΕΚ 2640/Β΄).
5. Ο µέγιστος αριθµός διδακτικών ωρών κατά την διάρ−
κεια µιας ηµέρας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ(8).
Η διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.
6. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες της εκπαίδευσης και το
ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από τον Εκπαιδευτικό
Φορέα.
7. Ο ορισµός του Φορέα Εκπαίδευσης ανακαλείται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από αυτόν οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το
τµήµα 1.8.3 της ADR/RID και τις σχετικές διατάξεις της
κ.υ.α. µε αριθµ. πρωτ. οικ. 52280/4720/2011 (ΦΕΚ 2640/Β΄).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

32343

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 15 Σεπτεµβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. 113977/2118
Οικονοµική ενίσχυση ρητινεργατών.

(3)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ρύθµιση του θεσµού των
επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987
για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσε−
ων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 154) που τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
β) Του Ν.∆. 131/1974 (ΦΕΚ Α΄ 320) «Περί παροχής οικο−
νοµικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτρο−
φική και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α΄ 199).
γ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 «Ανα−
µόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 113).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
2. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» µε το οποίο η Γενική
∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. µετα−
φέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. (ΦΕΚ Α΄ 221).
3. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Το Π.∆. 46/2014 «∆ιορισµός Αναπληρωτών Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 79).
5. Την Υ436/3−4−2014 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Νικολάου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄ 831), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Την Υ 48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα−
θορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
7. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2111: «Οι−
κονοµικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του
Κρατικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ανέρχεται
σε 2.155.973,05 €, µε ποσοστό διάθεσης στο 100% της
συνολικής πίστωσης (σύµφωνα µε τις 000 31 000065/
12−5−2014 και 000 31 000097/23−7−2014 αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

8. Την 27141/12−6−2014 απόφαση Ανάληψης Υποχρέω−
σης η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 55479 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ∆η−
µοσιονοµικού Ελέγχου στο ΥΠΕΚΑ (Α∆Α: ΩΑ8Β0−Ε7Θ).
9. Την 38590/7−8−2014 απόφαση Ανάληψης Υποχρέ−
ωσης η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 72513 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ∆η−
µοσιονοµικού Ελέγχου στο ΥΠΕΚΑ (Α∆Α: Ω3980−ΣΩΑ).
10. Το γεγονός ότι το 2013 παρήχθησαν στα ελληνικά
δάση από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις
εγχώριες βιοµηχανίες επεξεργασίας ρητίνης 5.464.514
κιλά ρητίνης σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα των βι−
οµηχανιών.
11. Την αριθµ. 9518/20−07−95 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετική µε κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα
για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.
12. Το ενηµερωτικό σηµείωµα της αρµόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα−
τικής Αλλαγής.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 2.155.973,05 € περί−
που σε βάρος του Κ/Π, η οποία θα αντιµετωπιστεί από
τον Ειδ. Φ. 31−130 ΚΑ 2111, αποφασίζουµε:
Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγ−
µατοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών,
κατά το έτος 2013, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους
και προϋποθέσεις:
1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και
καθαρισµός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε πο−
σοστό 20% περίπου, που πραγµατοποιήθηκε το έτος
2013.
2) ∆ικαιούχοι: Ρητινεργάτες µέλη Αγροτοδασικών Συ−
νεταιρισµών καθώς και µεµονωµένοι ρητινεργάτες, οι
οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
2.1 Είναι µόνιµοι κάτοικοι ∆ήµων και Κοινοτήτων των
περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των
νοµών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας,
Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και
Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.
2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωµα της δουλείας ή
ενοικιάζουν τα ρητινευόµενα δάση και αξιοποιούν έκτα−
ση πευκοδάσους στις παραπάνω ορεινές περιοχές.
2.3 Έχουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα.
2.4 ∆εν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από
άλλο πρόγραµµα για το έτος 2013.
2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπό−
ροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της
συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδη−
λώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αµέσως, αµισθί, και σύµ−
φωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών για
την καταστολή της.
3) Ύφος ενίσχυσης για τον καθαρισµό των δασών
έτους 2013
Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε
0,394 € ανά κιλό ρητίνης (2.155.973,05 €/5.464.514 κιλά
ρητίνης).
4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προ−
ϋποθέσεων
Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους,
ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις
εξαπάτησης του ∆ηµοσίου, για εµπορία ή καλλιέργεια
ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος,
αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην

επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 356/1974 «Περί
Κωδικός Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων».
5) Συνολική πίστωση του προγράµµατος
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους µέχρι 2.155.973,05
ευρώ για την υλοποίηση του προγράµµατος και θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Κ.Α.Ε. 2111 έτους 2014.
6) Γενικά
6.1 Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περι−
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως µε
απόφαση του καθορίσει κάθε λεπτοµέρεια που αφορά
στην εκτέλεση της παρούσης.
6.2 Η πληρωµή των δικαιούχων θα γίνει από την Τρά−
πεζα Πειραιώς της οποίας η αµοιβή ορίζεται σε 0,25%
επί του συνολικού ύψους των πληρωµών που θα πραγ−
µατοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2014
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ,Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
Αριθµ. 57134
(4)
Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτι−
κής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 20 του N. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο−βαθµολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο−
πρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).
β. Του π.δ/τος 63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98 Α΄).
2) Την 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουργού ∆ι−
καιοσύνης «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 842/
8.6.2004, τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την 47149/16−7−2014 απόφαση µεταφοράς πίστωσης
στον ΚΑΕ 0511.
4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 66.000 € περίπου σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2014, η οποία θα
καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 17−220 ΚΑΕ0511, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την καθιέρωση απογευµατινής υπερωρι−
ακής εργασίας σε εξακόσιους είκοσι (620) υπαλλήλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κάλυψη επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών και µέχρι είκοσι (20) ώρες µηνιαία
σε έκαστο, µέχρι 31/12/2014.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, προκύπτουν αφε−
νός από την έλλειψη προσωπικού και αφετέρου από τις
αυξηµένες αρµοδιότητες που προέκυψαν:
α) από την επέκταση του κατασταλτικού ελέγχου σε
όλους τους φορείς που χρηµατοδοτούνται ή επιχορη−
γούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό (άρθρα 81 και
82 του N. 4055/2012) και
β) από τον έλεγχο των εσόδων του ∆ηµοσίου, των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθµού)
και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(άρθρο 27 N. 3871/2010 και 277 N. 3852/2010).
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο−
ζηµίωσης, µόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού−
χοι άλλης υπερωριακής αποζηµίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Για τη συνδροµή
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται βεβαίωση του
δικαιούχου µε ευθύνη του οικείου Επιτρόπου.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία µπορούν να µε−
τέχουν και οι αποσπασµένοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο
υπάλληλοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθµού
ωρών, που εγκρίνονται µε την παρούσα απόφαση.
Η κατανοµή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριµένων εργασιών που θα
πραγµατοποιηθούν, θα γίνει µε ονοµαστικές καταστά−
σεις των Επιτρόπων.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέ−
λεση των προαναφερόµενων εργασιών θα βεβαιώνεται εγ−
γράφως από τον Επίτροπο της κάθε Υπηρεσίας Επιτρόπου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραµµατέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθµ. 728/6
(5)
Έκδοση Κανονισµού για την πρόσβαση στο Ταχυδρο−
µικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρε−
σίας (ΦΠΚΥ) από Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρε−
σιών µε Ειδική Άδεια.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. το N. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυ−
δροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012), ιδίως το
άρθρο 5 παρ. κστ., σύµφωνα µε το οποίο « … Εφόσον,
κατόπιν µελέτης, κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλι−
ση των συµφερόντων των χρηστών και την προώθηση
του ανταγωνισµού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της
καθολικής υπηρεσίας, εκδίδει κανονισµό, µε τον οποίο
καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των φορέων παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες
του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας …»,
β. το N. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012),
γ. τον Κανονισµό Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρο−
µικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1876/Β/31−7−2013),
δ. τη µελέτη µε τίτλο «Όροι πρόσβασης των φορέων
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών σε υποδοµές και
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υπηρεσίες του ΦΠΚΥ», το τελικό παραδοτέο της οποίας
υπεβλήθη από την ανάδοχο εταιρεία µε αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ
8823/28.2.2014,
ε την απόφαση Ολοµέλειας ΕΕΤΤ 714/13/10−4−2014
µε θέµα «∆ιεξαγωγή ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, αναφο−
ρικά µε την έκδοση Απόφασης για την πρόσβαση στο
Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από Παρόχους Ταχυδροµικών Υπη−
ρεσιών µε Ειδική Άδεια»,
στ. τις µε αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20320/16−5−14 και 20505/
19−5−14 απαντήσεις της εταιρείας ACS ΑΕΕ επί του υπό
∆ιαβούλευση Σχεδίου Κανονισµού Πρόσβασης και το
από 16−5−14 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της
εταιρείας Delta Post SA,
ζ. την απόφαση Ολοµέλειας ΕΕΤΤ 728/5/24−7−14 µε
θέµα «Θέσεις της ΕΕΤΤ στα σχόλια συµµετεχόντων
στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, αναφορικά µε την έκδοση
απόφασης για την πρόσβαση στο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο
του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από
Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια»,
η. την υπ’ αριθµ. 29526/18−7−2014 εισήγηση της αρµό−
διας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου ∆ρ. Κων/νου Σ. ∆εληκωστόπου−
λου, αποφασίζει:
Την έκδοση Κανονισµού σύµφωνα µε το οριζόµενα
στο ακόλουθο κείµενο:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και Ορισµοί
1. Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθο−
ρισµός των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο
Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από παρόχους ταχυδροµικών υπη−
ρεσιών µε Ειδική Άδεια [εφεξής εναλλακτικοί πάροχοι].
2. Οι λέξεις ή/και φράσεις που χρησιµοποιούνται στον
παρόντα Κανονισµό, έχουν την έννοια που τους αποδί−
δεται στην Εθνική Νοµοθεσία και τις σχετικές Οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι
παρακάτω λέξεις ή/και φράσεις που χρησιµοποιούνται
στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, έχουν την
ακόλουθη έννοια:
α) Ταχυδροµική Θυρίδα (Τ.Θ.) ορίζεται ως σηµείο
εντός του δικτύου του ΦΠΚΥ, το οποίο λειτουργεί ως
εναλλακτική διεύθυνση φυσικού προσώπου, ύστερα από
αίτηµά του στο ΦΠΚΥ και βρίσκεται εντός καταστήµα−
τος του ταχυδροµικού δικτύου του ΦΠΚΥ.
β) Υπαίθρια γραµµατοθυρίδα, αποτελεί εκείνο το τµή−
µα του δικτύου του ΦΠΚΥ, το οποίο εξυπηρετεί ταχυ−
δροµικά κατοίκους περιοχών ανά την Επικράτεια, µε
ελλιπή οδαρίθµηση.
γ) Ανακατεύθυνση ορίζεται ως η διαδικασία γνωστο−
ποίησης αλλαγής διεύθυνσης φυσικού ή νοµικού προσώ−
που στο ΦΠΚΥ, µε σκοπό την προώθηση των ταχυδρο−
µικών αντικειµένων του στη νέα δηλωθείσα διεύθυνση.
δ) Υπηρεσία επιστροφής, ορίζεται ως η επαναπροώ−
θηση ανεπίδοτων, σύµφωνα µε το αρ. 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ
710/019/13−3−14 (ΦΕΚ Β΄/1441/4−6−2014), ταχυδροµικών
αντικειµένων, από το ΦΠΚΥ σε εναλλακτικούς παρόχους
µε Ειδική Άδεια, τα οποία είχαν περισυλλεχθεί αρχικά
από τον εναλλακτικό πάροχο και είχαν κατατεθεί στον
ΦΠΚΥ για επίδοση στον παραλήπτη.
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Άρθρο 2
Πρόσβαση σε κατάντη (downstream) ταχυδροµικές
υπηρεσίες
1. Ο εναλλακτικός πάροχος προωθεί σε επιλεγµένα
σηµεία του δικτύου του ΦΠΚΥ, τα οποία έχουν προκα−
θοριστεί σε σχετική σύµβαση µεταξύ του εναλλακτικού
παρόχου και του ΦΠΚΥ, το σύνολο των αντικειµένων
της οµαδικής κατάθεσης.
2. Ο ΦΠΚΥ προβαίνει σε παραλαβή των αντικειµένων
ελέγχοντας τη συµµόρφωσή τους ως προς την τυπο−
ποίηση και την ταξινόµησή των.
3. Τα κατατεθέντα ταχυδροµικά αντικείµενα φέρουν
κατ’ ελάχιστον επ’ αυτών µε διακριτό τρόπο τα ακό−
λουθα στοιχεία µε ευθύνη του εναλλακτικού παρόχου:
α) διακριτικό τίτλο ή λογότυπο του εναλλακτικού πα−
ρόχου συνοδευόµενο µε τον Αριθµό Μητρώου ΕΕΤΤ
β) ένδειξη της χρησιµοποιούµενης υπηρεσίας του
ΦΠΚΥ,
γ) το σηµείο κατάθεσης,
δ) τον αριθµό της σύµβασης βάσει της οποίας διακι−
νούνται τα εν λόγω αντικείµενα,
ε) τα στοιχεία αποστολέα/παραλήπτη,
στ) προαιρετικά µπορεί να τυπώνεται χρονοσφραγίδα
(timestamp) στους φακέλους που καταθέτουν οι εναλ−
λακτικοί πάροχοι ή/και barcode, µε δυνατότητα ελέγχου
ορθότητας από τον ΦΠΚΥ.
4. Τα ταχυδροµικά αντικείµενα, εφόσον διαπιστωθεί
ότι πληρούν τους όρους της σύµβασης (π.χ. είναι κα−
ταλλήλως ταξινοµηµένα/τυποποιηµένα) και της παρ. 3
ανωτέρω, προωθούνται από τον ΦΠΚΥ για διανοµή στον
παραλήπτη.
5. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από τον ΦΠΚΥ
στον εναλλακτικό πάροχο, έναντι εύλογου ανταλλάγµα−
τος που συµφωνείται µεταξύ των µερών, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9. παρ. 3. του Ν. 4053/2012,
όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Ο ΦΠΚΥ διατηρεί κεντρικό αρχείο στο οποίο κατα−
γράφεται κατ’ ελάχιστο για κάθε συνεργαζόµενο πάρο−
χο και κάθε συναλλαγή, ο αριθµός ή η ηµεροµηνία της
σχετικής σύµβασης, το σηµείο κατάθεσης των αντικει−
µένων, η χρησιµοποιούµενη υπηρεσία, ο αριθµός των
διακινούµενων αντικειµένων και η τιµολόγηση αυτών.
Άρθρο 3
Πρόσβαση σε Ταχυδροµικές Θυρίδες (Τ.Θ.) εντός
καταστηµάτων
1. Με φροντίδα του ΦΠΚΥ, διατίθεται στους εναλλα−
κτικούς παρόχους βάση δεδοµένων µε το γεωγραφι−
κό προσδιορισµό των ενεργών εντός καταστηµάτων
γραµµατοθυρίδων (π.χ. πλήρης διεύθυνση Ταχυδροµικού
Καταστήµατος και οι αριθµοί ταυτοποίησης των γραµ−
µατοθυρίδων που φιλοξενεί).
2. Ο εναλλακτικός πάροχος παραδίδει σε ταχυδροµικό
κατάστηµα του ΦΠΚΥ τα ταχυδροµικά αντικείµενα προς
προώθηση στις Τ.Θ. φυσικών ή νοµικών προσώπων του
καταστήµατος, όπως ορίζεται στη σχετική σύµβαση
που συνάπτεται µεταξύ του ΦΠΚΥ και του εναλλακτικού
παρόχου.
3. Τα αντικείµενα είναι καταλλήλως προ−ταξινοµηµένα
(π.χ. ανά Τ.Θ.), όπως αναγράφεται στη σχετική σύµβαση,
και φέρουν επ’ αυτών τα περιγραφόµενα στο άρθρο 2.,
παρ. 3. του παρόντος Κανονισµού.

4. Ο ΦΠΚΥ διατηρεί κεντρικό αρχείο στο οποίο κατ’
ελάχιστον αποθηκεύονται τα στοιχεία του άρθρου 2.,
παρ. 6., του παρόντος Κανονισµού.
5. Η τιµή για την παροχή πρόσβασης σε Τ.Θ. εντός
καταστηµάτων του ΦΠΚΥ από εναλλακτικούς παρόχους,
καθορίζεται στη σύµβαση µεταξύ του ΦΠΚΥ και του
εναλλακτικού παρόχου. Η εν λόγω υπηρεσία τιµολογεί−
ται µε τρόπο εύλογο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 9. παρ. 3. του Ν. 4053/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.
Το τίµηµα ανά κατάθεση σε Τ.Θ. εντός καταστήµατος
δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των €0,53+€0,28*Χ,
όπου Χ ο αριθµός των αντικειµένων της κατάθεσης. Το
όριο αυτό θα επαναπροσδιορίζεται τακτικά στον τιµο−
κατάλογο του ΦΠΚΥ που εγκρίνει και δηµοσιεύει η ΕΕΤΤ.
Άρθρο 4
Πρόσβαση σε Υπαίθριες Γραµµατοθυρίδες
ιδιοκτησίας ΦΠΚΥ
1. Ο ΦΠΚΥ διατηρεί κεντρικό αρχείο στο οποίο κατα−
γράφονται τα χαρακτηριστικά των εγκατεστηµένων ανά
την Επικράτεια υπαίθριων γραµµατοθυρίδων. Το αρ−
χείο αυτό περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον για κάθε γραµ−
µατοθυρίδα την τοποθεσία της (Νοµό, ∆ήµο, Οικισµό,
Ταχυδροµικό Κώδικα και ακριβή θέση) και τον αριθµό
ταυτοποίησης κάθε γραµµατοθυρίδας. Το αρχείο δια−
τίθεται στους εναλλακτικούς παρόχους.
2. Η επίδοση αντικειµένων στις υπαίθριες γραµµατο−
θυρίδες ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού.
Άρθρο 5
Πρόσβαση σε πληροφορίες ανακατεύθυνσης
1. Η αλληλογραφία φυσικού ή νοµικού προσώπου, το
οποίο προβαίνει σε αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας
του, δύναται να προωθηθεί στη νέα του διεύθυνση, µετά
την υποβολή της σχετικής δήλωσης αλλαγής διεύθυν−
σης στο οικείο κατάστηµα του ΦΠΚΥ.
2. Η δήλωση αλλαγής διεύθυνσης περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστο τα στοιχεία του αιτούντος (ονοµατεπώνυµο
και στοιχεία ταυτοποίησης για φυσικά πρόσωπα, επωνυ−
µία, ΑΦΜ και στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου για επιχει−
ρήσεις), την παλαιά και τη νέα ταχυδροµική διεύθυνση
του αιτούντος (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη, Νοµός).
3. Τα στοιχεία ανακατεύθυνσης τηρούνται σε κεντρικό
ηλεκτρονικό αρχείο του ΦΠΚΥ, στο οποίο έχουν πρό−
σβαση δωρεάν οι εναλλακτικοί πάροχοι. Ο ΦΠΚΥ οφείλει
να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων (ΦΕΚ Α΄ 50) εξασφαλίζοντας
ιδίως την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του αι−
τούντος.
Άρθρο 6
∆ιαδικασίες Επιστροφής
1. Οι εναλλακτικοί ταχυδροµικοί πάροχοι στους οποί−
ους έχει κατατεθεί αρχικά η αλληλογραφία και στη
συνέχεια χρησιµοποιούν το δίκτυο του ΦΠΚΥ για µερική
ή ολική διανοµή, θα παραλαµβάνουν τα επιστρεφόµενα
ταχυδροµικά αντικείµενα από συγκεκριµένα σηµεία του
δικτύου του ΦΠΚΥ. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας
επιστροφής θα προσδιορίζονται στη σχετική σύµβαση
µεταξύ ΦΠΚΥ και εναλλακτικού παρόχου.
2. Σε κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο, ο ΦΠΚΥ καταγρά−
φει για κάθε διαδικασία επιστροφής, τα στοιχεία του
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συνεργαζόµενου παρόχου, τον αριθµό της σχετικής σύµ−
βασης συνεργασίας, το σηµείο επιστροφής των αντι−
κειµένων, τη χρησιµοποιούµενη υπηρεσία, τον αριθµό
των προς επιστροφή αντικειµένων και την τιµή αυτών.
3. Λόγω του αναµενόµενου περιορισµένου όγκου των
προς επιστροφή αντικειµένων και της υφιστάµενη πρα−
κτικής, η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από το ΦΠΚΥ
χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος εκ µέρους του
εναλλακτικού παρόχου.

θώς και τον καθορισµό του είδους και της διαδικασίας
διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων, για
τη διαπίστωση παραβάσεων του N. 4053/2012, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Η ΕΕΤΤ εκδίδει δεσµευτική για τα
µέρη απόφαση εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
2. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόµενες
στο ν. 4053/2012 κυρώσεις σε περιπτώσεις µη συµµόρ−
φωσης των ταχυδροµικών παρόχων µε τον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 7
Πρόσβαση στο σύστηµα Ταχυδροµικών Κωδικών

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Ο ΦΠΚΥ υποχρεούται στην παροχή ενηµερωµένων
στοιχείων αναφορικά µε τους Ταχυδροµικούς Κωδικούς
ανά την Επικράτεια στους εναλλακτικούς παρόχους,
αλλά και στο ευρύ κοινό, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
µορφή, έναντι εύλογου ανταλλάγµατος και ανάλογου µε
το πραγµατικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο ΦΠΚΥ.

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευ−
σή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Τέλη
Τα έσοδα του ΦΠΚΥ από την παροχή υπηρεσιών σε
Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια,
στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού, δεν υπόκεινται
σε τέλη από την ΕΕΤΤ.
Άρθρο 9
Υποβολή στοιχείων στην ΕΕΤΤ
1. Ο ΦΠΚΥ υποχρεούται σε ετήσια βάση στην υποβολή
στοιχείων στην ΕΕΤΤ, αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά
των αντικειµένων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος Κανονισµού. Η ενηµέρωση πραγµατο−
ποιείται για στατιστικούς σκοπούς. Για κάθε υπηρεσία
πρόσβασης και συνεργαζόµενο εναλλακτικό πάροχο,
υποβάλλεται κατ’ ελάχιστον ο αριθµός των διακινού−
µενων αντικειµένων, τα εισπραχθέντα έσοδα από τον
εναλλακτικό πάροχο και η γεωγραφία επίδοσης των
αντικειµένων (π.χ. νοµός επίδοσης).
2. Οι εναλλακτικοί πάροχοι που χρησιµοποιούν τις
υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο του ΦΠΚΥ, υποχρε−
ούται σε ετήσια βάση στην υποβολή στοιχείων στην
ΕΕΤΤ. Συγκεκριµένα για κάθε υπηρεσία πρόσβασης, υπο−
βάλλεται κατ’ ελάχιστον ο αριθµός των αντικειµένων,
τα εισπραχθέντα έσοδα από τους λιανικούς πελάτες
και η γεωγραφία περισυλλογής των αντικειµένων (π.χ.
νοµός περισυλλογής).
3. Κάθε σχετική λεπτοµέρεια και οι κυρώσεις σε περί−
πτωση παραβίασης των ως άνω υποχρεώσεων ορίζονται
µε Απόφαση της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 10
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών – Κυρώσεις
1. Για την επίλυση των διαφορών εφαρµόζεται το άρ−
θρο 4 του Κανονισµού της ΕΕΤΤ 687/327/2013 περί « …
διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται µεταξύ
των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, µεταξύ
αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών
εξέτασης παραπόνων των χρηστών …» (ΦΕΚ Β΄ 1874),
καθώς και ο Κανονισµός της ΕΕΤΤ 686/063/2013 για τη
διενέργεια Ακροάσεων, τη συγκρότηση και λειτουργία
∆ιαρκών Επιτροπών επί ταχυδροµικών θεµάτων, για τη
λήψη άµεσων και επειγόντων µέτρων για τη διαφύλαξη
της οµαλής λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, κα−

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθµ. 47
(6)
Καθορισµός του ακριβούς αριθµού γονιµοποιηµένων
ωαρίων που µεταφέρονται σε επί µέρους οµάδες
υποβοηθούµενων προσώπων, ανάλογα µε την ηλι−
κία αυτών και τις ιατρικές ενδείξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παρ. 1 και 20 παρ. 1 εδ. Ιγ του Ν. 3305/2005.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 3305/2005
2. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του N. 3305/2005 σύµφωνα
µε το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφά−
σεις για τη ρύθµιση ειδικών τεχνικών και λεπτοµερει−
ακών θεµάτων στα οποία αναφέρεται ο N. 3305/2005
οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού αποφασίζει:
1. Καθορίζει τον αριθµό των µεταφερόµενων ωαρίων
σε επί. µέρους οµάδες υποβοηθούµενων προσώπων,
ανάλογα µε την ηλικία και τις ιατρικές ενδείξεις ως εξής:
1.α Σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, επιτρέπε−
ται να µεταφέρονται ένα ή δύο έµβρυα από δικά τους
ωάρια.
1.β Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών και κάτω των
40, επιτρέπεται να µεταφέρονται δύο έµβρυα από δικά
τους ωάρια στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο, και τρία
στον τρίτο και κάθε επόµενο κύκλο.
1.γ Σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών επιτρέπεται να µετα−
φέρονται τρία έµβρυα από δικά τους ωάρια.
1.δ Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών επιτρέπεται
να µεταφέρονται τέσσερα έµβρυα από τα δικά τους
ωάρια.
1.ε Στην περίπτωση που τα έµβρυα προέρχονται από
δωρεά ωαρίων, επιτρέπεται να µεταφέρονται µέχρι δύο
έµβρυα.
1.στ. Για τον αριθµό των εµβρύων που µεταφέρονται
απαιτείται έγγραφη συναίνεση των υπό θεραπεία ζευ−
γαριών, αφού προηγουµένως έχουν ενηµερωθεί από
την Μ.Ι.Υ.Α.
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2.α Στην περίπτωση της µεταφοράς ζυγωτών ή ωαρί−
ων και σπέρµατος στις σάλπιγγες ισχύουν όσα ανωτέρω
στην παρ. 1 ορίζονται.
2.β Η µεταφορά ζυγωτών ή γαµετών στις σάλπιγγες
λαπαροσκοπικά δεν επιτρέπεται να γίνεται στις Μ.Ι.Υ.Α.,
οι οποίες δεν ευρύσκονται εντός νοσοκοµείων ή κλι−
νικών.
3.α Για τις περιπτώσεις τεχνικής σπερµατέγχυσης,
οι οποίες συνοδεύονται από πρόκληση πολλαπλής πα−
ραγωγής ωαρίων µε εξωγενή χορήγηση ωορρηκτικών
φαρµάκων σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών η
Μ.Ι.Υ.Α. δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε ολοκλήρω−
ση του κύκλου στην περίπτωση που υπερυχογραφικά
φαίνεται ότι το σύνολο των ώριµων ωοθυλακίων είναι
περισσότερα των τριών και η οιστραδιόλη αίµατος την
ηµέρα της πρόκλησης ωορρηξίας υπερβαίνει τα 800−
900 pg/ml.
3.β Σε γυναίκες ηλικίας 36−39 ετών που κάνουν την
παραπάνω θεραπεία ο κύκλος δεν επιτρέπεται να ολο−
κληρώνεται όταν το σύνολο των ώριµων ωοθυλακίων

είναι περισσότερα των πέντε και η οιστραδιόλη αίµατος
κατά την ηµέρα της πρόκλησης ωορρηξίας υπερβαίνει
τα 1200−1500 pg/ml. Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 η
απόφαση για τη τύχη του κύκλου θεραπείας λαµβάνεται
από την Μ.Ι.Υ.Α.
3.γ Η γυναίκα στις ανωτέρω περιπτώσεις ενηµερώνε−
ται για την πιθανότητα πολύδυµης κύησης και τοκετού
και τους περιγεννητικούς κινδύνους που αυτοί ενέχουν.
Η φόρµα πληροφορηµένης συγκατάθεσης και τα απο−
δεικτικά έγγραφα της υπερηχογραφικής και ορµονικής
κατάστασης των ωοθηκών κατά την ηµέρα πρόκλη−
σης ωορρηξίας παραµένουν στον ιατρικό φάκελο της
ασθενούς.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
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