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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 10050/18248/3650
(1)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ανάθεσης
έργου με μίσθωση σε γιατρούς από τον Οργανισμό
Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/τ.Α΄) και του άρθρου 17 του ν.
2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπι−
κού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του
ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286/τ.Α΄) όπως αντικατα−
στάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2919/2001

«Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 51/2001 «Σύσταση, οργάνωση
και λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού
Δ.Ε.Η.» (ΦΕΚ 41/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/599/32361/18.12.2007 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006
ΠΥΣ.
6. Την υπ’ αριθμ. Α−9Α/5.3.2007 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Οργανισμού Ασφάλισης Προσω−
πικού Δ.Ε.Η.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ. 10050/391/144/5.2.2008 (ΦΕΚ 180/
τ.Β΄/6.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση έργου
με μίσθωση σε γιατρούς από τον Οργανισμό Ασφάλισης
Προσωπικού Δ.Ε.Η.».
8. Την υπ’ αριθμ. 348/21/11.6.2008 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. − Δ.Ε.Η.
9. Την ανάγκη ανακατανομής των θεραπόντων ιατρών,
στους οποίους ο Ο.Α.Π. − Δ.Ε.Η. μπορεί να αναθέσει
έργο με μίσθωση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων του Οργανισμού.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
του Ο.Α.Π. − Δ.Ε.Η.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 10050/391/144/5.2.2008
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας στο σημείο που αφορά την
ανάθεση έργου σε οκτώ (8) θεράποντες ιατρούς κλινικής
ειδικότητας από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού
Δ.Ε.Η., ως εξής: αντί για 1 θεράποντα ιατρό κλινικής ειδι−
κότητας στην Καλαμάτα, σε 1 θεράποντα ιατρό κλινικής
ειδικότητας στα Χανιά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ. 10050/391/144/5.2.2008
κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 2002
(2)
Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσε−
ων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών
στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσε−
ων έκτακτης ανάγκης φορείς.
H ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)
(Αριθμ. απόφ. 216/2008)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 4, 8 παρ. 7 εδ. β΄ και 13 παρ. 2
του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.
2472/1997» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/28.6.2006).
β) Του άρθρου 10 περ. β΄ της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά
με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χα−
ρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
γ) Του άρθρου 50 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/
τ.Α΄/3.2.2006).
δ) Του άρθρου 26 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών».
ε) Της από 25.7.2003 Σύστασης της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2003/558/ΕΚ) «για την επε−
ξεργασία πληροφοριών εντοπισμού θέσης καλούντος
σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον
ακριβέστερο εντοπισμό της προέλευσης κλήσεων έκτα−
κτης ανάγκης».
στ) Της υπ’ αριθμ. 390/2003 απόφασης της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Κανο−
νισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/τ.Β΄/21.6.2006), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 442/068/2007 απόφα−
ση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ−
δρομείων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 390/3/13.6.2006
απόφασης Ε.Ε.Τ.Τ. “Κανονισμός Γενικών Αδειών” (ΦΕΚ
748/τ.Β΄/21.6.2006)» (ΦΕΚ 1279/τ.Β΄/25.7.2007) και ιδίως
το Παράρτημα Β΄ «Όροι Γενικών Αδειών – 3. Ειδικές
Υποχρεώσεις ανά Κατηγορία Δημοσίων Υπηρεσιών
– 3.1.1. Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης» και «3.7. Πρόσθε−
τες Υποχρεώσεις για παροχή Υπηρεσιών Φωνής μέσω
πρωτοκόλλου IP ή/και Υπηρεσιών φωνής που παρέχο−
νται μέσω διαδικτύου».
ζ) του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 768/τ.Β΄/15.5.2007).
η) του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/27.2.2003).

2. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η
οποία διενεργήθηκε από την Α.Δ.Α.Ε. κατά το διάστημα
από 5 Μαΐου 2008 έως 30 Μαΐου 2008.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Πρά−
ξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της
9ης Ιουλίου 2008 την έγκριση της Πράξης με θέμα: «Επε−
ξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή
πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς» με το περιε−
χόμενο που αναπτύσσεται ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός − Γενικές Διατάξεις
1. Με την παρούσα πράξη καθορίζονται οι διαδικασίες,
ο τρόπος και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την
επεξεργασία των δεδομένων θέσης και την εξουδετέ−
ρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας
γραμμής από τους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου
ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στoυς
αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης φορείς, για την απάντηση στις κλήσεις προς
τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομέ−
νου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112, και για τον εντοπισμό της θέσης του κα−
λούντος και μόνο για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πράξης
δεν περιορίζει τυχόν υποχρεώσεις των φορέων παροχής
δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που απορρέουν από άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης
στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι αρ−
μόδιοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανά−
γκης φορείς κατά την εφαρμογή της παρούσας οφείλουν
να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών και να τηρούν την κείμε−
νη νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών και περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης
στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφεί−
λουν να παρέχουν στους αρμόδιους για την αντιμετώ−
πιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς πρόσβαση
στις προβλεπόμενες στην παρούσα βάσεις δεδομένων
για τους σκοπούς της παρούσας πράξης. Ειδικότερα ζη−
τήματα πρόσβασης των αρμόδιων για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέων σε βάσεις δε−
δομένων των παρόχων για τους σκοπούς της παρούσας
πράξης ρυθμίζονται με συμφωνία μεταξύ των μερών.
5. Στις διατάξεις της παρούσας πράξης υπάγονται
όλοι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου επικοινω−
νιών ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση κα−
ταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, πέραν των
ορισμών που περιλαμβάνονται στο ν. 3471/2006 (ΦΕΚ
133/τ.Α΄), λαμβανομένων δε υπόψη των ορισμών του
ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄), νοούνται ως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης»:
υπάλληλος του φορέα παροχής δημοσίου δικτύου ή δια−
θέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή του αρμόδιου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα−
κτης ανάγκης φορέα, ο οποίος εποπτεύει τη διαδικασία
διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης του φορέα στον
οποίο ανήκει, σύμφωνα με την παρούσα πράξη.
«Πάροχος» ή «Φορέας παροχής δημόσιας τηλεφωνι−
κής υπηρεσίας»: επιχείρηση η οποία παρέχει δημόσιες
τηλεφωνικές υπηρεσίες στο κοινό.
«Φορέας παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο
κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: επιχείρη−
ση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο
για διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών ή που απλώς παρέχει διαθέσιμες στο κοινό
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
«Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης»: υπηρεσία, της οποίας
η εν λόγω ιδιότητα αναγνωρίζεται από το κράτος, η
οποία παρέχει άμεση και ταχεία στήριξη ιδίως σε κα−
ταστάσεις όπου διακυβεύονται ζωές ή η φυσική ακεραι−
ότητα ατόμων, ή όπου κινδυνεύουν η δημόσια υγεία ή
ασφάλεια, τα ιδιωτικά ή δημόσια περιουσιακά στοιχεία,
ή το περιβάλλον, χωρίς τα προαναφερόμενα να έχουν
περιοριστικό χαρακτήρα, και εξυπηρετείται από τους
αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.
«Αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα−
κτης ανάγκης φορέας»: υπηρεσία που παρέχει, σύμφω−
να με το νόμο, υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, όπως οι
διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και
πυρόσβεσης, και εξυπηρετείται από αριθμό κλήσης
έκτακτης ανάγκης.
«Κλήση»: σύνδεση η οποία πραγματοποιείται μέσω μιας
διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας που επι−
τρέπει αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.
«Κλήση έκτακτης ανάγκης»: η κλήση προς υπηρεσία
έκτακτης ανάγκης.
«Δεδομένα Θέσης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται
σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερμα−
τικού εξοπλισμού του χρήστη μιας διαθέσιμης στο κοινό
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
«Πληροφορίες Θέσης»: σε ένα δημόσιο δίκτυο κινη−
τής τηλεφωνίας τα δεδομένα τα οποία έχουν υποστεί
επεξεργασία και τα οποία υποδεικνύουν τη γεωγραφική
θέση του κινητού τερματικού χρήστη και σε ένα δημόσιο
δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας τα δεδομένα σχετικά με
τη φυσική διεύθυνση του τερματικού σημείου.
«Κωδικός Εντοπισμού Θέσης»: χαρακτηριστικός κω−
δικός που αντιστοιχεί στις πληροφορίες θέσης των
κινητών τερματικών. Στον κωδικό εντοπισμού θέσης
περιλαμβάνεται και το Χαρακτηριστικό Πρόθεμα Δικτύ−
ου Κινητών Επικοινωνιών.
«Αριθμoί Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης»: αριθμοί που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και επιτρέπουν στο
κοινό να καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συ−
μπεριλαμβανομένου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού
κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.
«Χαρακτηριστικό Πρόθεμα Δικτύου Κινητών Επικοι−
νωνιών»: ειδικό πρόθεμα που χαρακτηρίζει τον πάροχο
δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών κινητών επικοινωνιών
και καθορίζει μοναδικά το δίκτυο κινητών επικοινωνιών
εκκίνησης της κλήσης έκτακτης ανάγκης.
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«Βάση Δεδομένων Φυσικής Διεύθυνσης Τερματικού Ση−
μείου»: βάση δεδομένων, η οποία περιέχει αποκλειστικά τον
αριθμό σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας και την αντίστοιχη
φυσική διεύθυνση του τερματικού σημείου σύνδεσης.
«Βάση Δεδομένων Αντιστοίχισης Κωδικών Εντοπισμού
Θέσης και Πληροφοριών Θέσης»: βάση δεδομένων, η
οποία περιέχει τον Κωδικό Εντοπισμού Θέσης και τις
αντίστοιχες Πληροφορίες Θέσης των κινητών τερματικών.
Το ελάχιστο περιεχόμενο της βάσης ως προς τις πληρο−
φορίες θέσης είναι το ακόλουθο: α) τα στοιχεία καθορι−
σμού της κυψέλης που εξυπηρέτησε τη κλήση έκτακτης
ανάγκης, β) η διεύθυνση εγκατάστασης της κεραίας ή/και
οι συντεταγμένες κεραίας σε ΕΓΣΑ 87, γ) η αζιμουθιακή
κατεύθυνση μεγίστου της κεραίας και δ) η γωνία κλίσης
(tilt angle) ε) η περιοχή κάλυψης της κεραίας.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις σχετικά με την Αναγνώριση
Καλούσας Γραμμής
1. Οι φορείς παροχής δημόσιου δικτύου επικοινωνιών
ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών οφείλουν να διαθέτουν μέσα εξουδετέρωσης
της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής
για κλήσεις έκτακτης επέμβασης προς τους αρμόδιους
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
φορείς, ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωρινής συγκατάθεσης
του συνδρομητή ή χρήστη.
2. Οι πάροχοι του δικτύου από το οποίο εκκινεί η
κλήση έκτακτης ανάγκης (originating network providers)
υποχρεούνται να μεταδίδουν την αναγνώριση της κα−
λούσας γραμμής και να την αποθηκεύουν σε Αρχείο
Δεδομένων Κλήσεων (CDR).
3. Τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της
ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή είναι διαθέσιμα
από τον αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορέα μόνο για τον σκοπό της άμε−
σης απάντησης και επέμβασης και μόνο για το χρονικό
διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του
σκοπού, και στη συνέχεια διαγράφονται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πάροχοι από τα δίκτυα των οποίων διαβιβάζονται
οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης (transit networks) διατη−
ρούν την αναγνώριση της καλούσας γραμμής ακέραια
και αναλλοίωτη.
5. Οι πάροχοι διατηρούν την αναγνώριση της καλού−
σας γραμμής προς και από ετερογενή δίκτυα ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για
ενδεχόμενα ενδιάμεσα δίκτυα IP.
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει η δυ−
νατότητα στο χρήστη να ορίζει και να μεταδίδει έναν
επιπλέον αριθμό από την αναγνώριση καλούσας γραμ−
μής (π.χ. σε περιπτώσεις χρήσης PABX), ο πάροχος που
εξυπηρετεί την κλήση έκτακτης ανάγκης, εφόσον είναι
τεχνικά εφικτό, διατηρεί και τους δυο (2) τηλεφωνικούς
αριθμούς στο σχετικό αρχείο δεδομένων κλήσεων και
τους περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση στην μετάδοσή
του προς τον αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστά−
σεων έκτακτης ανάγκης φορέα.
7. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κλήση έκτακτης
ανάγκης προέρχεται από χρήστη ιδιωτικού τηλεφωνικού
κέντρου (αναλογικό, διεπιλογικό ISDN/PRI, διεπιλογικό
ISDN/BRI, GSM/Gateways, GPRS, LMDS κ.λπ.) ο πάροχος
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οφείλει, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να παρέχει
στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα−
κτης ανάγκης φορέα την αναγνώριση της καλούσας
γραμμής του χρήστη (CLI) και όχι του ιδιωτικού τηλε−
φωνικού κέντρου.
8. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος δη−
μόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας κι−
νητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξυπηρετεί την
κλήση έκτακτης ανάγκης δεν διαθέτει την αναγνώριση
καλούσας γραμμής του καλούντος συνδρομητή (π.χ.
κινητό χωρίς κάρτα SIM για κλήσεις προς τον αριθμό
112), μεταδίδει τον Κωδικό Εντοπισμού Θέσης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις σχετικά με την επεξεργασία
δεδομένων θέσης
1. Για κάθε κλήση προς αριθμό κλήσης έκτακτης ανά−
γκης που εξυπηρετείται από το δίκτυό τους, οι πάροχοι
προωθούν στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση κατα−
στάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα άμεσα τις αναγκαίες
πληροφορίες αναφορικά με τη θέση του καλούντος.
2. Οι πάροχοι και οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς διαθέτουν ανά
πάσα στιγμή καθορισμένη εσωτερική Διαδικασία Επε−
ξεργασίας Δεδομένων Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης και
προβαίνουν σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις
της εν λόγω διαδικασίας.
3. Οι πάροχοι και οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς ορίζουν Υπεύ−
θυνο Επεξεργασίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης.
4. Ως προς την επιλογή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης ισχύουν όσα ορίζονται στο
άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και
τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή
του» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄) ως προς την επιλογή του «εξουσιο−
δοτημένου προσώπου».
5. Για τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων στην πα−
ρούσα πράξη διαδικασιών, οι πάροχοι και οι αρμόδιοι για
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φο−
ρείς επιλέγουν προσωπικό, το οποίο παρέχει επαρκείς
εγγυήσεις ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων
μέτρων ασφαλείας και τη διασφάλιση του απορρήτου
των επικοινωνιών.
6. Οι πληροφορίες θέσης παρέχονται στους αρμόδιους
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
φορείς χωρίς διακρίσεις και ιδίως χωρίς να επιφυλάσ−
σεται διαφορετική μεταχείριση στους συνδρομητές του
δικτύου του παρόχου σε σχέση με τους άλλους χρήστες.
Ως άλλοι χρήστες νοούνται, στην περίπτωση των δι−
κτύων σταθερής τηλεφωνίας, οι χρήστες κοινόχρηστων
τηλεφώνων, ενώ, στην περίπτωση των δικτύων κινητής
τηλεφωνίας, οι χρήστες περιαγωγής ή οι επισκέπτες
χρήστες, ή, όπου απαιτείται, οι χρήστες κινητών συ−
σκευών που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από τον
αριθμό συνδρομητή ή τον αριθμό χρήστη.
7. Οι πάροχοι λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και
άλλα μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η κλήση έκτακτης
ανάγκης από το συνδρομητή στον οποίο η παροχή υπη−
ρεσιών έχει διακοπεί προσωρινά (π.χ. λόγω χρέους),
ή από δίκτυο διαφορετικού παρόχου από αυτόν του
συνδρομητή, στην περίπτωση κατά την οποία βρίσκεται
εκτός κάλυψης του οικείου δικτύου.

8. Για κάθε κλήση έκτακτης ανάγκης οι πάροχοι δημόσι−
ου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας σταθερών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν στους αρμόδιους
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
φορείς πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Φυσικής Διεύ−
θυνσης Τερματικού Σημείου, την οποία οφείλουν να δη−
μιουργούν για το σκοπό αυτό, καθώς και τη δυνατότητα
χρήσης λειτουργίας αναζήτησης στο περιεχόμενο αυτής
με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης.
9. Για κάθε κλήση έκτακτης ανάγκης οι πάροχοι δημό−
σιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας κινητών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν στους αρμόδιους
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
φορείς πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Αντιστοίχισης
Κωδικών Εντοπισμού Θέσης και Πληροφοριών Θέσης,
την οποία οφείλουν να δημιουργούν για το σκοπό αυτό,
καθώς και τη δυνατότητα χρήσης λειτουργίας αναζή−
τησης στο περιεχόμενο αυτής με βάση τον Κωδικό
Εντοπισμού Θέσης.
10. Οι πάροχοι δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο
κοινό υπηρεσίας σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ενημερώνουν τη Βάση Δεδομένων Φυσικής Διεύθυνσης
Τερματικού Σημείου για οποιαδήποτε μεταβολή των
περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων εντός μιας (1) εργά−
σιμης ημέρας από τη μεταβολή. Η υποχρέωση αυτή
ισχύει και για την περίπτωση κοινόχρηστων τηλεφώνων
διαθέσιμων στο κοινό (πχ. Τηλεφωνικοί θάλαμοι, καρτο−
τηλέφωνα, τηλέφωνα με κερματοδέκτες κ.λπ.).
11. Οι πάροχοι δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο
κοινό υπηρεσίας κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ενημερώνουν τη Βάση Δεδομένων Αντιστοίχισης Κω−
δικών Εντοπισμού Θέσης και Πληροφοριών Θέσης ως
προς οποιαδήποτε μεταβολή του σχεδιασμού ραδιοκά−
λυψης (αντιστοίχιση αριθμού κυψέλης με κωδική ονο−
μασία, διεύθυνση εγκατάστασης, αλλαγή αζιμουθιακής
κατεύθυνσης), εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την
αντίστοιχη μεταβολή.
12. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχεία κα−
ταγραφής ενεργειών (log files) για τη Βάση Δεδομένων
Φυσικής Διεύθυνσης Τερματικού Σημείου και τη Βάση
Δεδομένων Αντιστοίχισης Κωδικών Εντοπισμού Θέσης
και Πληροφοριών Θέσης.
13. Οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορείς αποκτούν πρόσβαση στις
Βάσεις Δεδομένων Φυσικής Διεύθυνσης Τερματικού
Σημείου και Αντιστοίχισης Κωδικών Εντοπισμού Θέσης
και Πληροφοριών Θέσης μόνο για τους σκοπούς και
υπό τους όρους της παρούσας πράξης, οφείλουν δε
να διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου της πρόσβασης στις
προαναφερόμενες Βάσεις Δεδομένων ώστε να επιβε−
βαιώνεται ότι αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά για
την αναζήτηση των πληροφοριών θέσης κατόπιν κλήσης
προς αριθμό έκτακτης ανάγκης.
14. Οι πάροχοι δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο
κοινό υπηρεσίας κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που διαθέτουν συστήματα εντοπισμού θέσης (LBS,
Location Based Services) τα οποία παρέχουν ακρίβεια
μεγαλύτερη από τις συντεταγμένες της κεραίας που
εξυπηρέτησε την κλήση έκτακτης ανάγκης, υποχρεού−
νται να συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές στη
Βάση Δεδομένων Αντιστοίχισης Κωδικών Εντοπισμού
Θέσης και Πληροφοριών Θέσης.
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15. Για κάθε κλήση έκτακτης ανάγκης για την οποία
έχει αναγνωριστεί από τον πάροχο ο αριθμός καλού−
ντος, και εφόσον υφίσταται τεχνική δυσλειτουργία που
δεν επιτρέπει στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση κα−
ταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα την απευθείας
κλήση προς τον αριθμό του καλούντος, ο πάροχος δια−
θέτει στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορέα, όπου είναι τεχνικά εφικτό, τη
δυνατότητα χρήσης μηχανισμού επανακλήσεως για τη
διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
16. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα της φωνής που
παρέχεται στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να
είναι τουλάχιστον εκείνη που παρέχεται στο χρήστη
της βασικής τηλεφωνικής υπηρεσίας, δίνεται δε κατ’
αρχήν προτεραιότητα στη συνδεσιμότητα έναντι της
ποιότητας φωνής.
17. Οι πάροχοι οφείλουν να ζητήσουν από όλους τους
συνδρομητές, οι οποίοι έχουν συνάψει ή πρόκειται να
συνάψουν σύμβαση μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύν−
δεσης, έγγραφη συναίνεση εάν επιθυμούν, σε περίπτω−
ση κλήσης έκτακτης ανάγκης, να δίδονται από τον πά−
ροχο στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορέα κατόπιν σχετικού αιτήματος
το όνομα και το επώνυμό τους για τη διευκόλυνση της
άμεσης επέμβασης και μόνο για το σκοπό αυτό.
18. Οι πάροχοι προσδιορίζουν τους κινδύνους και τις
ενδεχόμενες απειλές παραβίασης του απορρήτου των
στοιχείων της επικοινωνίας που επεξεργάζονται για τις
κλήσεις έκτακτης ανάγκης και λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για την αποτροπή τους.
Άρθρο 5
Τρόπος και Διαδικασία επεξεργασίας κλήσεων
έκτακτης ανάγκης
1. Στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που
εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφωνικού κέντρου του
αρμόδιου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης φορέα είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σύνδε−
σης συνδρομητή δικτύου σταθερής τηλεφωνίας που
εξυπηρέτησε την κλήση έκτακτης ανάγκης, ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) Ο αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορέας προβαίνει σε άμεση αναζή−
τηση στην Ε.Β.Δ.Α.Φ. (Ενιαία Βάση Δεδομένων Αναφο−
ράς για τη Φορητότητα), ώστε να ελέγξει αν έχει γίνει
φορητότητα ως προς τον συγκεκριμένο αριθμό σύνδε−
σης και να εντοπιστεί ο πάροχος στον οποίο ανήκει ο
αριθμός αυτός.
β) Σε περίπτωση που η αναζήτηση του εδαφίου α’ δεν
έχει αποτέλεσμα, ο αρμόδιος για την αντιμετώπιση κα−
ταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέας ενημερώνεται για
τον πάροχο στον οποίο ανήκει ο τηλεφωνικός αριθμός
σύνδεσης του καλούντος από άμεση αναζήτηση στην
ενημερωμένη Βάση Δεδομένων Αριθμοδοτικού Φάσμα−
τος της Ε.Ε.Τ.Τ..
γ) Κατόπιν της εύρεσης του παρόχου στον οποίο ανή−
κει ο αριθμός σύνδεσης του καλούντος, εξουσιοδοτημέ−
νο προς τούτο πρόσωπο του αρμόδιου για την αντιμε−
τώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα αποκτά
πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Φυσικής Διεύθυνσης
Τερματικού Σημείου του συγκεκριμένου παρόχου για να
λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό
της θέσης του καλούντος.
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δ) Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία από τον αρ−
μόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης φορέα η πληροφόρηση αναφορικά με το όνομα
και το επώνυμο του καλούντος συνδρομητή για τη δι−
ευκόλυνση της άμεσης επέμβασης, αποστέλλεται σχε−
τικό αίτημα προς τον αντίστοιχο πάροχο, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου.
2. Στην περίπτωση που πρόκειται για κλήση από συν−
δρομητή ή χρήστη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τα
στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφωνικού
κέντρου του αρμόδιου για την αντιμετώπιση καταστά−
σεων έκτακτης ανάγκης φορέα αποτελούνται από ι.
τον τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης του καλούντος και
ιι. τον αντίστοιχο Κωδικό Εντοπισμού Θέσης, ισχύουν
τα ακόλουθα:
α) Εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο του αρ−
μόδιου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης φορέα εισέρχεται στη Βάση Δεδομένων Αντι−
στοίχισης Κωδικών Εντοπισμού Θέσης και Πληροφοριών
Θέσης του αντίστοιχου παρόχου και εξάγει άμεσα τις
πληροφορίες θέσης του καλούντος.
β) Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία από τον αρ−
μόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης φορέα η πληροφόρηση αναφορικά με το όνο−
μα και το επώνυμο του καλούντος συνδρομητή για τη
διευκόλυνση της άμεσης επέμβασης, εξουσιοδοτημένο
προς τούτο πρόσωπο του αρμόδιου για την αντιμετώ−
πιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα προβαί−
νει σε άμεση αναζήτηση στην Ε.Β.Δ.Α.Φ. (Ενιαία Βάση
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα) προκειμέ−
νου να προσδιοριστεί ο πάροχος στον οποίο ανήκει
ο τηλεφωνικός αριθμός σύνδεσης του καλούντος και
στη συνέχεια αποστέλλεται σχετικό αίτημα προς τον
αντίστοιχο πάροχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
3. Στην περίπτωση που πρόκειται για κλήση από συν−
δρομητή ή χρήστη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τα
στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφωνικού
κέντρου του αρμόδιου για την αντιμετώπιση καταστά−
σεων έκτακτης ανάγκης φορέα αποτελούνται μόνο από
τον Κωδικό Εντοπισμού Θέσης (π.χ. κλήσεις χωρίς κάρτα
SIM προς τον αριθμό 112), εξουσιοδοτημένο προς τούτο
πρόσωπο του αρμόδιου για την αντιμετώπιση καταστά−
σεων έκτακτης ανάγκης φορέα εισέρχεται στη Βάση
Δεδομένων Αντιστοίχισης Κωδικών Εντοπισμού Θέσης
και Πληροφοριών Θέσης του αντίστοιχου παρόχου και
εξάγει άμεσα τις πληροφορίες θέσης του καλούντος.
4. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου
4 της παρούσας πράξης, σε περίπτωση κατά την οποία
κρίνεται αναγκαία από τον αρμόδιο για την αντιμετώ−
πιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα η πληρο−
φόρηση αναφορικά με το όνομα και το επώνυμο του
καλούντος για τη διευκόλυνση της άμεσης επέμβασης,
τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται από τον πάροχο
στον αρμόδιο φορέα για τη διευκόλυνση της άμεσης
επέμβασης και μόνο για το σκοπό αυτό.
Το αίτημα παροχής πληροφοριών για το ονοματεπώ−
νυμο του καλούντος φέρει την υπογραφή του Υπεύθυ−
νου Επεξεργασίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης ή άλλου
εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου και τη σφρα−
γίδα του αρμόδιου για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορέα. Η αντίστοιχη απάντηση φέρει
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την υπογραφή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Κλήσεων
Έκτακτης Ανάγκης ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς
τούτο προσώπου και τη σφραγίδα του παρόχου.
Η υποβολή του σχετικού αιτήματος του αρμόδιου για
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα
προς τον πάροχο και η αντίστοιχη γνωστοποίηση των
στοιχείων από τον πάροχο πραγματοποιείται με έναν
από τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών:
α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο
αποστέλλεται και λαμβάνεται υπό όρους ασφαλείας
(αυθεντικότητα, εξουσιοδότηση, εμπιστευτικότητα και
ακεραιότητα), εφαρμοζόμενων μεθόδων κρυπτογρά−
φησης και ηλεκτρονικής υπογραφής και με παράλληλη
τηλεφωνική επικοινωνία μέσω προκαθορισμένων τηλε−
φωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούνται μόνο για τις
κλήσεις έκτακτης ανάγκης και μόνο από εξουσιοδοτη−
μένα προς τούτο πρόσωπα.
β) με τηλεομοιοτυπία (FAX) σε προκαθορισμένη τηλε−
φωνική σύνδεση που χρησιμοποιείται μόνο για τη λήψη
εμπιστευτικών μηνυμάτων και με παράλληλη τηλεφω−
νική επικοινωνία μέσω προκαθορισμένων τηλεφωνικών
συνδέσεων που χρησιμοποιούνται μόνο για τις κλήσεις
έκτακτης ανάγκης και μόνο από εξουσιοδοτημένα προς
τούτο πρόσωπα.
Ο αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα−
κτης ανάγκης φορέας διατηρεί το ονοματεπώνυμο του
καλούντος μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι ανα−
γκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού της άμεσης
επέμβασης και στη συνέχεια προβαίνει στη διαγραφή
του. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν διαθέτει το ονο−
ματεπώνυμο του καλούντος ή συντρέχει η περίπτωση
της παραγράφου 17 του άρθρου 4 της παρούσας πρά−
ξης, ο πάροχος ενημερώνει εγγράφως περί αυτού τον
αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης φορέα.
Άρθρο 6
Έλεγχος
1. Ο έλεγχος ως προς την διαθεσιμότητα, την ποιό−
τητα, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα της
υπηρεσίας επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης
για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς
διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Η Α.Δ.Α.Ε. διενεργεί ελέγχους για την τήρηση και
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πράξης ανα−
φορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινω−
νιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3115/2003 «Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
47/τ.Β΄/27.2.2003), το ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση
του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/28.6.2006), το π.δ. 47/2005
«Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγ−
γυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνι−
ών και για τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/10.3.2005)
και τις υπ’ αριθμ. 629α/2004 «Κανονισμός για την Δια−
σφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλε−
πικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), 630α
/2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά
την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 87/τ.Β΄/26.1.2005), 631α/2004 «Κανονισμός για την

Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοι−
νωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων» (ΦΕΚ
87/τ.Β΄/26.1.2005), 632α/2005 «Κανονισμός για την Δι−
ασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοι−
νωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές»
(ΦΕΚ 88/τ.Β΄/26.1.2005), 633α/2005 «Κανονισμός για την
Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών»
(ΦΕΚ 88/τ.Β΄/26.1.2005) και 634α/2005 «Κανονισμός για
την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρή−
στη Διαδικτύου» (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/26.1.2005), αποφάσεις της
Α.Δ.Α.Ε. όπως ισχύουν.
3. Κάθε πάροχος, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου
ημερολογιακού έτους, υποβάλλει στην Α.Δ.Α.Ε. Ετήσια
Έκθεση, η οποία αφορά στο προηγούμενο έτος, με στοι−
χεία που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων θέσης
και την εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής
της καλούσας γραμμής για κλήσεις έκτακτης ανάγκης
και την διασφάλιση του απορρήτου της συγκεκριμένης
διαδικασίας.
4. Το ελάχιστο περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης
ορίζεται ως εξής:
α) Αριθμός κλήσεων έκτακτης ανάγκης (προς 112 και
άλλους εθνικούς αριθμούς) που εξυπηρετήθηκαν, ανά
αριθμό έκτακτης ανάγκης.
β) Τεχνικά ή άλλα προβλήματα που τυχόν εμφανίσθη−
καν κατά την εφαρμογή της παρούσας πράξης και που
άπτονται του απορρήτου των επικοινωνιών.
γ) Μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των
ως άνω προβλημάτων.
δ) Αριθμός αιτημάτων για την παροχή του ονοματε−
πώνυμου του καλούντος και κατανομή των αιτημάτων
αυτών ανά αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορέα.
ε) Αναφορά σε ζητήματα πρόσβασης των αρμόδιων
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
φορέων σε βάσεις δεδομένων των παρόχων που ρυθ−
μίστηκαν με συμφωνία μεταξύ των μερών, σύμφωνα με
το άρθρο 1 παρ. 4 της παρούσας πράξης.
Άρθρο 7
Μεταβατική Διάταξη
Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας πράξης, η
αναφερόμενη στο άρθρο 6 αυτής Ετήσια Έκθεση υπο−
βάλλεται στην Α.Δ.Α.Ε. εντός του πρώτου τριμήνου του
ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους έναρξης
ισχύος της πράξης.
Άρθρο 8
Καταργούμενες Διατάξεις
Η υπ’ αριθμ. 2240/2006 πράξη της Α.Δ.Α.Ε. «Πράξη της
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανά−
γκης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112 για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες
αρχές» (ΦΕΚ 1775/τ.Β΄/6.12.2006) καταργείται από την
έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά την πάροδο έξι
(6) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στις υπ’ αριθμ. Φ. 106343/77316/07/9.1.2008 και Φ. 106343/
47764/07/9.1.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 75/τ.Β΄/22.1.2008, δι−
ορθώνονται τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία καθώς και
το επώνυμο συζύγου, από τα λανθασμένα:
α) «ΚΟΜΝΙΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ συζ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΥ ΚΟΜΝΙΝΑΚΗ» και
β) «ΚΟΜΝΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
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στα ορθά:
α) «ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ συζ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ» και
β) «ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΥ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(4)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.20041/18595/815/21.7.2008 απόφαση
της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1527/τ.Β΄/4.8.2008, επέρ−
χεται η εξής τροποποίηση:
Η δεύτερη παράγραφος της ανωτέρω απόφασης «Το
από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης … στο εν λόγω χρονικό
διάστημα», διαγράφεται.
(Από το Υπ. Απασχόλησης και Κοινων. Προστασίας)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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