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Με την υπ’ αριθμ. 52363/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/19.12.2006
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 32430/
ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφαση ολοκλήρωσης
− οριστικοποίησης του κόστους και η πιστοποίηση έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας «ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αναφέρεται
σε επένδυση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές (επεξεργασμένα απορρίμματα) (ενότητα 1) και σε
συμβατική επένδυση που αναφέρεται στην εγκατάστα−
ση συστήματος εξοικονόμησης ρητίνης στην παραγωγή
νέου προϊόντος MDF (ενότητα 2), με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων
διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδο−
μήντα οκτώ (7.253.478,00) € με ενισχυόμενο κόστος το
ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε
χιλιάδων (7.245.000,00) €.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων
πεντακοσίων (1.950.500) € που αποτελεί ποσοστό 26,92 %
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πε−
ντακοσίων (3.622.500,00) € που αποτελεί ποσοστό 50%
της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται οτο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα δύο
χιλιάδων (1.672.000,00) €.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβο−
λή της διαφοράς της επιχορήγησης ποσού εκατόν ογδό−
ντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός (180.761,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Κ1−2534
(2)
Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων
των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών
ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2081/1992
«Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποί−
ηση των διατάξεων του νόμου 1712/1987 για τον εκ−
συγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των
εμπόρων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10.9.1992),
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21
του νόμου 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
(Φ.Ε.Κ. 297/Α/6.12.2005).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ.98/Α/2005).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Γιάννη Παπαθανασίου
(Φ.Ε.Κ. 249/Β/27.2.2006)».
5. Το υπ’ αριθμ. 3624/30.10.2006 έγγραφο της Κεντρι−
κής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων
Οικονομικής Δραστηριότητας
Η ταξινόμηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των
μελών των Επιμελητηρίων και η κατάταξη αυτών ανά
Επιμελητήριο, όσον αφορά τα αμιγή Επιμελητήρια (Βι−
οτεχνικά και Επαγγελματικά), ή ανά Τμήμα Επιμελητη−
ρίου, όσον αφορά τα μικτά Επιμελητήρια (υποχρεωτι−
κά Τμήματα: Εμπορικό, Υπηρεσιών και Μεταποιητικό),
σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του
νόμου 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3419/2005, γίνεται
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και κατά τις διακρίσεις
της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής
Δραστηριότητας του 2003 (ΣΤΑΚΟΔ 2003), που έχει

εκπονηθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος.
Άρθρο 2
Κριτήρια κατάταξης
στα Αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
1. Στα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατατάσσονται
οι επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότη−
τα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα
για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να
υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλω−
ση) καθώς και οι επιχειρήσεις που για την άσκηση της
δραστηριότητας τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και
δεξιότητα ή και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού
μηχανολογικού εξοπλισμού, κατά τα αναφερόμενα στις
επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
2. Κριτήρια των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι κυ−
ρίως:
(α) το μέγεθος της επιχείρησης (ατομική μορφή ή
νομική οντότητα), ο αριθμός των απασχολουμένων
υπαλλήλων (κατά κανόνα μέχρι 50 άτομα ) και το εται−
ρικό ή μετοχικό κεφάλαιο (κατά κανόνα περί τα 150.000
ευρώ).
(β) ο χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός
και ο τρόπος παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή σε
σειρά και τυποποίηση της παραγωγής)
(γ) η προσωπική συμβολή του επιχειρηματία στην πα−
ραγωγή και τους άλλους συντελεστές της παραγωγικής
διαδικασίας
(δ) η οργάνωση και ο καταμερισμός των εσωτερικών
αρμοδιοτήτων της επιχείρησης (τομείς παραγωγής, πω−
λήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, έρευνας κλπ.).
3. Ο έλεγχος και η εφαρμογή των παραπάνω κριτη−
ρίων γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιμελη−
τηρίου, στο οποίο αποτείνεται ο επιχειρηματίας για
εγγραφή. Η συνδρομή των παραπάνω κριτηρίων γίνε−
ται κατά αποκλειστική κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας
με αιτιολογημένη απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο να
συντρέχουν όλα τα παραπάνω κριτήρια για την τελική
απόφαση της ταξινόμησης μιας επιχείρησης στο προ−
αναφερόμενο Επιμελητήριο.
4. Στην αίτηση για εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος επιχει−
ρηματίας αναφέρεται στα παραπάνω σημεία της παρ.
2 του παρόντος άρθρου, τα οποία περιλαμβάνονται σε
σχετικό ερωτηματολόγιο. Η επαλήθευση αυτών γίνεται
με κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφα αποδεικτικά στοι−
χεία, αυτοψία, επικουρικά δε υπεύθυνες δηλώσεις).
Άρθρο 3
Κριτήρια κατάταξης
στα Αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια
1. Στα αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατατάσ−
σονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν κατά κύριο
λόγο υπηρεσίες ή χαμηλής αξίας αγαθά, υπό τον όρο
ότι η προσωπική και πλήρης συμμετοχή του επιχειρη−
ματία στην ασκούμενη δραστηριότητα είναι εμφανής.
Δεν κατατάσσονται σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια,
κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις οι οποίες ταξινομούνται
αποκλειστικά στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελη−
τήρια,
2. Κριτήριο του είδους αυτού της επιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι κυρίως το μικρό μέγεθος της
επιχείρησης.
3. Ο έλεγχος και η εφαρμογή των παραπάνω ανα−
φερομένων στις παρ. 1 και 2 γίνεται από τις αρμόδιες
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υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, στο οποίο αποτείνεται
ο επιχειρηματίας για εγγραφή. Η συνδρομή των παρα−
πάνω κριτηρίων γίνεται κατά αποκλειστική κρίση της
αρμόδιας υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφαση της.
4. Στην αίτηση για εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος επι−
χειρηματίας αναφέρεται στα παραπάνω σημεία της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία περιλαμβάνο−
νται σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Η επαλήθευση αυτών
γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά, έγγραφα
αποδεικτικά στοιχεία, αυτοψία, επικουρικά δε υπεύθυνες
δηλώσεις).
Άρθρο 4
Κριτήρια κατάταξης στα υποχρεωτικά Τμήματα
(Εμπορικό, Υπηρεσιών και Μεταποίησης) των Μικτών
Επιμελητηρίων
1. Στο Εμπορικό Τμήμα των Μικτών Επιμελητηρίων
(εκτός των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρί−
ων), κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που ασκούν κατά
κύριο λόγο εμπορική δραστηριότητα που αφορά αγο−
ρά και μεταπώληση προϊόντων και διαθέτουν εμπορική
στέγη.
2. Στο Τμήμα Υπηρεσιών των Μικτών Επιμελητηρίων
(εκτός των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητη−
ρίων), κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που παρέχουν
υπηρεσίες.
3. Στο Τμήμα Μεταποίησης των Μικτών Επιμελητηρίων
(εκτός των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων),
κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που ασκούν μεταποιη−
τική δραστηριότητα.
4. Ο έλεγχος και η εφαρμογή των παραπάνω κριτη−
ρίων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμε−
λητηρίου, στο οποίο αποτείνεται ο επιχειρηματίας για
εγγραφή. Η συνδρομή των παραπάνω κριτηρίων γίνεται
κατά αποκλειστική κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας με
αιτιολογημένη απόφαση της.
Δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν όλα τα παραπά−
νω κριτήρια για την τελική απόφαση της ταξινόμησης
μιας επιχείρησης στο προαναφερόμενο Επιμελητήριο.
Σε περίπτωση άσκησης πολλαπλών δραστηριοτήτων
λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα που προέχει από
πλευράς κύκλου εργασιών.
5. Στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια κα−
τατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική ή
μεταποιητική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες, και
οι οποίες δεν ταξινομούνται σε άλλα Επιμελητήρια.
Άρθρο 5
Κριτήρια κατάταξης σε άλλα Τμήματα
των Μικτών Επιμελητηρίων
1. Για την δημιουργία άλλων Τμημάτων (π.χ. Εξαγω−
γικού, Τουριστικού κ.λπ.) στα Επιμελητήρια απαιτείται
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τον όρο ότι
πληρούται, κατά περίπτωση, η κάτωθι προϋπόθεση:
(α) Για τα Επιμελητήρια, που εδρεύουν στους Δήμους
Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις, που
θα εγγραφούν στο νέο Τμήμα πρέπει να υπερβαίνουν
τις διακόσιες (200).
(β) Για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας, οι επιχει−
ρήσεις, που θα εγγραφούν στο νέο Τμήμα πρέπει να
υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
2. Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων, που θα απαρτίσουν το νέο Τμήμα
του Επιμελητηρίου πρέπει να προκύπτει σαφώς από
τα υποβαλλόμενα στοιχεία, είτε ως μοναδική, είτε ως
προέχουσα δραστηριότητα.
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Άρθρο 6
Λειτουργία νέων Τμημάτων και εκλογή Προέδρων
και Αναπληρωτών αυτών
Η λειτουργία των νέων Τμημάτων που ιδρύονται κα−
θώς και η ανάδειξη προέδρων και αναπληρωτών αυτών,
πραγματοποιείται μετά τη διενέργεια των επομένων
εκλογών στα Επιμελητήρια, κατά τις οποίες θα έχουν
εκλεγεί οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 7
Μεταβολές Ταξινόμησης Επιχειρήσεων
1. Κάθε ταξινομημένη επιχείρηση έχει το δικαίωμα
οποτεδήποτε, με βάση νέα στοιχεία που δικαιολογούν
αλλαγή της ταξινόμησης σε άλλο Τμήμα, να υποβάλει
αίτηση προς την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητη−
ρίου και να ζητήσει την αναταξινόμησή της.
2. Κάθε Επιχείρηση με αίτηση της στη Διοικητική
Επιτροπή του Επιμελητηρίου που είναι ταξινομημένη,
μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, με βάση νέα στοιχεία
που δικαιολογούν αλλαγή Επιμελητηρίου, τη διαγραφή
της προκειμένου να εγγραφεί σε άλλο Επιμελητήριο.
3. Η Διοικητική Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Επιμελητηρίου,
αποφασίζει κατά περίπτωση την αναταξινόμησή της
επιχείρησης σε άλλο Τμήμα ή τη διαγραφή της προ−
κειμένου να εγγραφεί σε άλλο Επιμελητήριο, εφόσον
αποδεχθεί τα υποβληθέντα στοιχεία, άλλως απορρίπτει
την αίτησή της.
Άρθρο 8
Αμφισβήτηση της ταξινόμησης
ή της αναταξινόμησης των Επιχειρήσεων
1. Σε περίπτωση, κατά την οποία ένα Επιμελητήριο
διαφωνεί με την ταξινόμηση επιχείρησης σε άλλο Επι−
μελητήριο, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Τριμελή
Επιτροπή Ταξινόμησης του άρθρου 3, παρ. 3, εδάφ. β΄
του νόμου 2081/1992, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 21 του νόμου 3419/2005.
2. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ταξινομηθείσα
επιχείρηση διαφωνεί με την απόφαση της υπηρεσίας
του Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής, έχει το
δικαίωμα να προσφύγει στις Τριμελείς Επιτροπές Τα−
ξινόμησης του άρθρου 3, παρ. 3, εδάφ. β΄ (όσον αφορά
την ταξινόμηση της σε άλλο Επιμελητήριο) και εδαφ.γ΄
(όσον αφορά την ταξινόμηση της σε τμήμα του ίδιου
Επιμελητηρίου) του νόμου 2081/1992, όπως τούτο αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3419/2005.
3. Στις ίδιες Επιτροπές έχει το δικαίωμα να προσφύγει
και κάθε άλλη επιχείρηση, που έχει έννομο συμφέρον
και διαφωνεί με την ταξινόμηση επιχείρησης σε άλλο
Επιμελητήριο ή σε Τμήμα του ίδιου Επιμελητηρίου.
4. Οι αποφάσεις των Τριμελών Επιτροπών Ταξινόμη−
σης είναι άμεσα εκτελεστές.
Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης
1. Επιχειρήσεις, που έχουν αντικείμενο δραστηριότη−
τας, που δεν περιλαμβάνεται στις διακρίσεις της Στατι−
στικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστη−
ριότητας του 2003 (ΣΤΑΚΟΔ 2003), που έχει εκπονηθεί
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ταξι−
νομούνται στα κατά περίπτωση Επιμελητήρια ή Τμήματα
αυτών σύμφωνα με το αντικείμενο, που δηλώνουν ή που
προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα (καταστατικά
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ή έναρξη επιτηδεύματος ή δήλωση), και το οποίο ευρί−
σκεται εγγύτερα προς δραστηριότητα που ρυθμίζεται
από τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων.
2. Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων, που πρόκειται να
αποτελέσουν Τμήμα διαφορετικό (Εξαγωγών, Τουρισμού
κλπ.) από τα υποχρεωτικά Τμήματα των άρθρων 2 έως
και 4 της παρούσας κατά την κείμενη νομοθεσία, γί−
νεται με την επίκληση και εφαρμογή των αντίστοιχων
ειδικών δραστηριοτήτων του συναφούς κεφαλαίου της
Στατιστικής Ταξινόμησης.
Άρθρο 10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 200988
(3)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ταμείο Νομικών που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές
ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας».
5. Το υπ’ αριθμ. 56442/28.11.2006 έγγραφο του Ταμείου
Νομικών για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλή−
ρωσης δώδεκα (12) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών
υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικο−
τήτων, για το Ταμείο Νομικών.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 32063/17.12.2002 και 32063/
17.12.2002 προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε
το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Ταμείο
Νομικών, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.2643/1998, σε
μία (1).
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Α.Μ.Ε.Α.
(πρώτο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν.
2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορίας
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΑΘΗΝΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: Ταμείο Νομικών
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Α.Μ.Ε.Α.
ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998: 1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 201014
(4)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Γενικό Νοσοκομείο
Πρέβεζας − Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
ει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
5. Το υπ’ αριθμ. 8457/28.11.2006 έγγραφο του Γενι−
κού Νοσοκομείου Πρέβεζας για την επικείμενη έκδοση
προκήρυξης, πλήρωσης δώδεκα (12) συνολικά θέσεων
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών,
κλάδων και ειδικοτήτων, για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέ−
βεζας − Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1046/13.8.2003 προηγού−
μενης απόφασής μας, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό
των θέσεων εργασίας για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβε−
ζας − Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας, που πρόκειται
να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις
διατάξεις του ν.2643/1998, σε μία (1).
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Α.Μ.Ε.Α.
(πρώτο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1
ν.2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορί−
ας TE Εργοθεραπευτών.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας − Κέντρο
Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Εργοθεραπευτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Α.Μ.Ε.Α.
ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998: 1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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Αριθμ. 200981
(5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Συνήγορο του Κα−
ταναλωτή που πληρούνται από άτομα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
5. Το υπ’ αριθμ. 1683/22.11.2006 έγγραφο του Συνήγο−
ρου του Καταναλωτή για την επικείμενη έκδοση προ−
κήρυξης, πλήρωσης δέκα πέντε (15) συνολικά θέσεων
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών,
κλάδων και ειδικοτήτων, για τον Συνήγορο του Κατα−
ναλωτή.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργα−
σίας για τον Συνήγορο του Καταναλωτή, που πρόκειται
να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις
διατάξεις του ν.2643/1998, σε μία (1).
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Α.Μ.Ε.Α.
(πρώτο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1
ν.2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορί−
ας ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΑΘΗΝΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: Συνήγορος του Καταναλωτή
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Διοικητικού − Οικονομικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Α.Μ.Ε.Α.
ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998: 1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 2122
(6)
Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία
ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία
«KARLOS ENTERPRISES ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛ−
ΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕ».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 233/28.11.2006 θέμα 4)
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,

β) το άρθρο 15 του ν. 2515/1997 περί ανταλλακτηρίων
συναλλάγματος,
γ) την ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004, Κωδικοποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.1999 «Ίδρυση και λειτουργία
ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώ−
νυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύμα−
τα», όπως ισχύει,
δ) την υπ’ αριθμ. 564/1/20.7.1994 απόφαση της Επι−
τροπής Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία πέντε
(5) ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία
«KARLOS ENTERPRISES ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓ−
ΜΑΤΟΣ ΑΕ»,
ε) το από 14.11.2006 (ΑΠ 7428) έγγραφο της εταιρείας
«KARLOS ENTERPRISES ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓ−
ΜΑΤΟΣ ΑΕ», με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα
της Ελλάδος την απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 2006
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,
σχετικά με τη λύση και τη θέση της σε εκκαθάριση,
αποφάσισε τα ακόλουθα:
Ανακαλείται από την κοινοποίηση της παρούσας από−
φασης η άδεια που είχε παρασχεθεί με την υπ’ αριθμ.
564/1/20.7.1994 απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος
της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία
ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «KARLOS
ENTERPRISES ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2006
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 2322
(7)
Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της κα−
λούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων
H ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
(Αριθμ. Απόφ.: 159/2006)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 παρ. 7 εδ. α΄ του ν. 3471/2006 «Προ−
στασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιω−
τικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133 Α΄),
β. του άρθρου 10 περ. α΄ της υπ’ αριθμ. 2002/58/ΕΚ
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου «σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτι−
κής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(Oδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλε−
κτρονικές επικοινωνίες)»,
γ. του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α΄) και ιδίως το άρθρο 6
παρ. 1 εδ. ιβ΄,
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της πρά−
ξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της
6ης Δεκεμβρίου 2006, την έγκριση της πράξης με θέμα:
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«Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της
καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων» με το περιεχόμενο που αναπτύσ−
σεται ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα πράξη καθορίζονται οι ειδικότερες
διαδικασίες, ο τρόπος, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εξουδετέρωση της δυνατότητας
μη αναγραφής της καλούσας γραμμής από τους φορείς
παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπη−
ρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τον εντοπισμό
κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, και τη διάθεση των
δεδομένων που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτό−
τητας του καλούντος συνδρομητή ή χρήστη έναντι του
συνδρομητή ή χρήστη που ζητά τον εντοπισμό.
2. Στις διατάξεις της παρούσας πράξης υπάγονται
όλοι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου επικοινω−
νιών ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, πέραν των
ορισμών που περιλαμβάνονται στο ν. 3471/2006 (ΦΕΚ
133 Α΄), λαμβανομένων δε υπόψη των ορισμών του ν.
3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄), νοούνται ως:
«Συνδρομητής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για
την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
«Χρήστης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί
διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών
για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να
είναι απαραίτητα συνδρομητής της εν λόγω υπηρεσίας.
«Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες
που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων
η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά
σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπε−
ριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Στις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαμβά−
νονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου που
μεταδίδεται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄), και που δεν
αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων
σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
«Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: το δίκτυο ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολο−
κλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
«Διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που παρέχονται στο κοινό.
«Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: η σύ−
σταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η διάθεση τέτοιου
δικτύου.
«Υπόχρεος Πάροχος»: φορέας παροχής δημοσίου δι−
κτύου επικοινωνιών ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
«Φορέας παροχής δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών»: η επιχείρηση που συνιστά,

λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για διαθέσιμες
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που
απλώς παρέχει διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών.
«Κλήση»: σύνδεση που πραγματοποιείται μέσω μιας
διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας που επι−
τρέπει αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.
«Αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλη−
τικών Κλήσεων» ή «Αίτηση»: αίτηση που υποβάλλεται
προς τον φορέα παροχής δημόσιου δικτύου ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εξουδετέρωση της
δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής
και τη διάθεση των δεδομένων που περιέχουν την ανα−
γνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή ή
χρήστη για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών
κλήσεων.
«Κακόβουλη κλήση»: κλήση η οποία ενέχει ιδίως απειλή
βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, εξύβρι−
ση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εκβιασμό.
«Ενοχλητική κλήση»: κλήση η οποία, χωρίς να είναι
κακόβουλη, διαταράσσει την οικιακή ειρήνη και προ−
καλεί ανησυχία, όπως για παράδειγμα οι σιωπηλές και
επαναλαμβανόμενες κλήσεις.
Άρθρο 3
Γενικές Υποχρεώσεις
1. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι οφείλουν να διαθέτουν μέσα
εξουδετέρωσης της δυνατότητας μη αναγραφής της
καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων, ιδίως με την προσθήκη των προς
τούτο αναγκαίων εντολών στο λογισμικό των εγκατα−
στάσεών τους.
2. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι που είναι αποδέκτες Αιτήσεων
για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων,
οφείλουν, κατά τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να τηρούν αρχείο
με τις πρωτότυπες Αιτήσεις, καθώς και όλα τα σχετικά
νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
της παρούσας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για διάστημα
δύο (2) ετών από την υποβολή κάθε ως άνω Αίτησης.
Εάν στο ανωτέρω διάστημα ανακύψουν διαφορές ενώ−
πιον οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής ή Δικαστηρίου, τα
αρχεία που αφορούν στις διαφορές αυτές θα πρέπει να
διατηρούνται με ευθύνη του Υπόχρεου παρόχου μέχρι
την αμετάκλητη επίλυσή τους, εφόσον έχει γνωστοποι−
ηθεί η επίδικη διαφορά στον υπόχρεο πάροχο.
3. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι, που είναι αποδέκτες Αιτήσεων
για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων,
φροντίζουν ώστε όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 2
του παρόντος άρθρου στοιχεία να είναι διαθέσιμα, και
σε περίπτωση που ζητηθούν από την Α.Δ.Α.Ε., να πα−
ραδίδονται σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας
πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του σχετικού
αιτήματος.
4. Τα δεδομένα, που περιέχουν την αναγνώριση της
ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή ή χρήστη, απο−
θηκεύονται και είναι διαθέσιμα από τον Υπόχρεο πάρο−
χο μόνο έναντι του συνδρομητή ή χρήστη που ζητεί τον
εντοπισμό, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 5 της
παρούσας πράξης διαδικασία, και κατόπιν διαγράφονται,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.
5. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι, που προβαίνουν στην εξουδε−
τέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας
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γραμμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5
της παρούσας πράξης, οφείλουν, κατά το χρονικό διά−
στημα της εξουδετέρωσης και πριν την αποκατάσταση
της σύνδεσης με τον αριθμό του συνδρομητή που έχει
υποβάλει την αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή
Ενοχλητικών Κλήσεων, να ενημερώνουν τους καλούντες
με ηχογραφημένο μήνυμα ότι η δυνατότητα μη ανα−
γραφής της καλούσας γραμμής προς τον συγκεκριμένο
καλούμενο αριθμό πρόκειται να εξουδετερωθεί και ότι
τα στοιχεία του άρθρου 5 παρ. 2 της παρούσας θα είναι
διαθέσιμα έναντι του συνδρομητή ή χρήστη που ζητεί
τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων.
6. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι κατά την εφαρμογή της πα−
ρούσας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα
για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
και να τηρούν την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου
των επικοινωνιών.
7. Η διεκπεραίωση των Αιτήσεων για τον Εντοπισμό
Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων πρέπει να γίνε−
ται με αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια, ταχύτητα και
ασφάλεια, και μόνο για το χρονικό διάστημα που ορί−
ζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
8. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν
ανά πάσα στιγμή καθορισμένη εσωτερική διαδικασία
διεκπεραίωσης Αιτήσεων για τον Εντοπισμό Κακόβου−
λων ή Ενοχλητικών Κλήσεων.
9. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι οφείλουν να προβαίνουν σε
τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις της αναφε−
ρόμενης στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου εσωτερικής
διαδικασίας, είτε αυτόβουλα, είτε ύστερα από σχετική
εντολή της Α.Δ.Α.Ε.
10. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι οφείλουν να ορίζουν Κεντρικό
Υπεύθυνο Διεκπεραίωσης Αιτήσεων για τον Εντοπισμό
Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων, ο οποίος θα επι−
βλέπει την ορθή εφαρμογή και τήρηση της εσωτερικής
διαδικασίας διεκπεραίωσης των Αιτήσεων, σύμφωνα με
την παρούσα πράξη. Τα στοιχεία του Κεντρικού Υπεύ−
θυνου Διεκπεραίωσης Αιτήσεων για τον Εντοπισμό Κα−
κόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων γνωστοποιούνται
στην ΑΔΑΕ εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας
πράξης.
11. Ως προς την επιλογή του Κεντρικού Υπεύθυνου
Διεκπεραίωσης Αιτήσεων για τον Εντοπισμό Κακόβου−
λων ή Ενοχλητικών Κλήσεων ισχύουν όσα ορίζονται
στο άρθρο 8 παρ. 8 π.δ. 47/2005 («Διαδικασίες καθώς
και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση
του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή
του», ΦΕΚ Α΄ 64) για την επιλογή του «εξουσιοδοτημένου
προσώπου».
12. Για τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων στην πα−
ρούσα πράξη διαδικασιών, οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν
να επιλέγουν προσωπικό, το οποίο παρέχει επαρκείς
εγγυήσεις ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων
μέτρων ασφάλειας και τη διασφάλιση του απορρήτου
των επικοινωνιών.

τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας στοιχεία
και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογη−
τικά, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, υποβάλλονται
με τους εξής τρόπους:
α) απευθείας στα κεντρικά γραφεία του Υπόχρεου
Παρόχου
β) σε καταστήματα του Υπόχρεου παρόχου για την
παροχή υπηρεσιών λιανικής
γ) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορείς προς
τα κεντρικά γραφεία του Υπόχρεου Παρόχου. Σε αυτή
την περίπτωση η αίτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής
δ) ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπο−
γραφής.
Οι Υπόχρεοι Πάροχοι οφείλουν να διαθέτουν τυποποι−
ημένα έντυπα Αιτήσεων για τον Εντοπισμό Κακόβουλων
ή Ενοχλητικών Κλήσεων και να τα διαθέτουν στους
ενδιαφερόμενους συνδρομητές.
3. Η αίτηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλη−
τικών Κλήσεων είναι παραδεκτή εφόσον συντρέχουν οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν συμπληρωθεί τα αναφερόμενα στο Παράρ−
τημα της παρούσας στοιχεία και,
β) υποβάλλεται αποδεδειγμένα από τον συνδρομητή
της καλούμενης γραμμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμε−
να στις παρ. 4 έως 6 του παρόντος άρθρου.
4. Για τον έλεγχο της ταυτότητας του συνδρομητή
που υποβάλλει την αίτηση για τον Εντοπισμό Κακό−
βουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων, ο υπόχρεος πάροχος
λαμβάνει και διατηρεί αντίγραφο του δελτίου ταυτότη−
τας του συνδρομητή, ή άλλου δημοσίου εγγράφου που
πιστοποιεί την ταυτότητά του.
5. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής υποβάλλει αί−
τηση για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών
Κλήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος όχι
του ιδίου αλλά άλλου χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί τη
σύνδεση του συνδρομητή, η αίτηση φέρει, εκτός από την
υπογραφή του συνδρομητή, και την υπογραφή του εν
λόγω χρήστη, και αναγράφονται σε αυτήν τα στοιχεία
της ταυτότητας του τελευταίου.
6. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από χρήστη
υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας με κάρτα προπληρωμέ−
νου χρόνου ομιλίας, ο αιτών, εκτός από την πιστοποί−
ηση της ταυτότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 4 του
παρόντος άρθρου, υποβάλλει στον Υπόχρεο πάροχο
και Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας της κάρτας SIM, συ−
νοδευόμενη από φωτοτυπικό αντίγραφο της κάρτας.
7. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι διεκπεραιώνουν με τη διαδικα−
σία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας μόνο
τις Αιτήσεις που είναι παραδεκτές, σύμφωνα με την παρ.
3 του παρόντος άρθρου, και αιτιολογημένες.

Άρθρο 4
Υποβολή Αιτήσεων για τον Εντοπισμό
Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων

1. Ο Υπόχρεος Πάροχος προβαίνει στην εξουδετέ−
ρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας
γραμμής για το χρονικό διάστημα που έχει ζητήσει ο
συνδρομητής, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει
σε διάρκεια τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη
της εξουδετέρωσης. Το διάστημα αυτό άρχεται δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της
Αίτησης από τον Υπόχρεο πάροχο.

1. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι δέχονται Αιτήσεις για τον
Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων απο−
κλειστικά και μόνο από συνδρομητές τους.
2. Οι Αιτήσεις για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενο−
χλητικών Κλήσεων, οι οποίες περιέχουν κατ’ ελάχιστον

Άρθρο 5
Διεκπεραίωση Αίτησης για τον Εντοπισμό
Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων
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To συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθορίζεται κατά
τα ως άνω στην αίτηση του συνδρομητή.
Σε περίπτωση απόρριψης Αίτησης για τον Εντοπισμό
Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων λόγω απαραδέ−
κτου ή λόγω έλλειψης αιτιολογίας, ο υπόχρεος πάροχος
υποχρεούται να ενημερώσει προς τούτο τον συνδρο−
μητή εντός προθεσμίας έξι (6) εργασίμων ημερών από
την παραλαβή της αντίστοιχης Αίτησης.
2. Ο Υπόχρεος Πάροχος διαθέτει χωρίς υπαίτια κα−
θυστέρηση τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώ−
ριση της ταυτότητας των καλούντων συνδρομητών ή
χρηστών, για το προσδιορισμένο στην αίτηση χρονικό
διάστημα, στο συνδρομητή που υπέβαλε την αντίστοιχη
Αίτηση. Τα δεδομένα αυτά περιορίζονται σε αναφορά
των εισερχομένων κλήσεων προς τη γραμμή του συν−
δρομητή που ζητά τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλη−
τικών κλήσεων, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:
α) καλών αριθμός τηλεφώνου,
β) ημερομηνία,
γ) ώρα και,
δ) διάρκεια της κλήσης.
Κατά τα λοιπά, η διάθεση από τον Υπόχρεο Πάροχο
στοιχείων επικοινωνίας, πέραν των προαναφερομένων,
για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσε−
ων τελεί υπό τους όρους και τις διαδικασίες του ν.
2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της αντα−
πόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121
Α΄), όπως ισχύει, και 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 Β΄).
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
ο υπόχρεος πάροχος διαθέτει στο συνδρομητή που έχει
υποβάλει την αίτηση τα δεδομένα που αναφέρονται
στην παρ. 2 του παρόντος με έναν από τους ακόλου−
θους τρόπους, τον οποίο έχει επιλέξει ο αιτών με την
αίτησή του:
α) ο Υπόχρεος Πάροχος ειδοποιεί το συνδρομητή να
παραλάβει τα δεδομένα από το κατάστημα παροχής
υπηρεσιών λιανικής στο οποίο υπεβλήθη η Αίτηση, με
την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου
εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του.
β) ο Υπόχρεος Πάροχος αποστέλλει συστημένη επι−
στολή προς το συνδρομητή, στη διεύθυνση που ο τε−
λευταίος έχει ορίσει στην Αίτησή του.
4. Στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 5 της παρούσας,
τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτό−
τητας των καλούντων συνδρομητών ή χρηστών διατίθε−
νται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο αποκλειστικά στον χρήστη, ο οποίος έχει
συνυπογράψει την αίτηση για τον Εντοπισμό Κακό−
βουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων, και η ειδοποίηση ή η
συστημένη επιστολή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου
απευθύνεται αποκλειστικά στον εν λόγω χρήστη.
5. Σε περίπτωση που, για τεχνικούς ή άλλους λόγους,
ο Υπόχρεος Πάροχος δεν δύναται να διαθέσει στο συν−
δρομητή ή χρήστη που υπέβαλε την αίτηση όλα ή μέρος
των αναφερόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου
δεδομένα, υποχρεούται να ενημερώσει περί αυτού τον
εν λόγω συνδρομητή ή χρήστη, αιτιολογώντας την αδυ−
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ναμία αυτή και παρέχοντας παράλληλα τα δεδομένα
που δύναται να διαθέσει.
Άρθρο 6
Έλεγχος
1. Η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους για την τήρηση και
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πράξης σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3115/2003, στο π.δ. 47/2005
και τις αποφάσεις της ΑΔΑΕ με αριθμ. 629α/2004 «Κανο−
νισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή
Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄87/2005)
και 630α/2004 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινω−
νιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄87/2005).
2. Οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ διενεργούνται τακτικώς ή
εκτάκτως.
3. Ο έλεγχος διενεργείται με την παρουσία του Κε−
ντρικού Υπεύθυνου Διεκπεραίωσης Αιτήσεων για τον
Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων.
4. Κάθε Υπόχρεος Πάροχος, εντός του πρώτου τρι−
μήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, υποβάλλει στην
ΑΔΑΕ Ετήσια Έκθεση, η οποία αφορά στο προηγούμενο
έτος, με στοιχεία που σχετίζονται με τη Διεκπεραίωση
Αιτήσεων για τον Εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητι−
κών Κλήσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου της
συγκεκριμένης διαδικασίας.
5. Το ελάχιστο περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης
ορίζεται ως εξής:
α) Αριθμός Αιτήσεων για τον Εντοπισμό Κακόβουλων
ή Ενοχλητικών Κλήσεων.
β) Αριθμός Αιτήσεων που απορρίφθηκαν ως απαρά−
δεκτες.
γ) Αριθμός Αιτήσεων που απορρίφθηκαν ως μη αιτι−
ολογημένες.
δ) Μέσος χρόνος απόκρισης των Υπόχρεων Παρόχων
από τη λήψη της Αιτήσεως.
ε) Τεχνικά προβλήματα που τυχόν εμφανίσθηκαν κατά
τη διεκπεραίωση των Αιτήσεων.
στ) Περιστατικά που απείλησαν τη διασφάλιση του
απορρήτου της συγκεκριμένης διαδικασίας.
ζ) Μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των
ως άνω περιστατικών.
Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι Υπόχρεοι Πάροχοι οφείλουν να υλοποιήσουν την
υποχρέωση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της πα−
ρούσας πράξης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από
τη δημοσίευσή της.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2006
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΕΚ 1853

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25189

25192

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
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