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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή Φ.Π.Α και λοιπών φόρων.

   Με την αριθ. 34486/19−11−12 «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 
ΦΟΡΩΝ» του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, προέκυψε μη ορθή 
εφαρμογή του καθεστώτος 4200 (θέση σε ελεύθερη κυκλο−
φορία εμπ/των από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο 
κράτος−μέλος με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος−μέλος 
με απαλλαγή Φ.Π.Α) σύμφωνα με την αριθ. 5014486/1716/
Α0019 Α.Υ.Ο.Ο, σε εξήντα οκτώ (68) εισαγωγές που πραγ−
ματοποίησε η βουλγαρική εταιρεία «ARIEL EKSPORT EOOD» 
με ΑΦΜ BG 200896820 και ΑΦΜ στην Ελλάδα GR 999419733, 
με έδρα το Βαμβακόφυτο Σιδηροκάστρου Ν. Σερρών και 
φορολογικό εκπρόσωπο την εταιρεία «ΖΩΗ ΣΤΟΪΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ» με ΑΦΜ 999419536 και νόμιμη εκπρόσωπο αυτής την 
ΖΩΗ (ΖΟΥΑ) STOYLA BOYKOVA με ΑΦΜ 139546236, αγνώ−
στου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμέ−
να, διαπιστώθηκε μη δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
από την «ARIEL EKSPORT EOOD» ενώ δεν επιβεβαιώθηκε 
η φυσική παραλαβή των εμπ/των από τη φερόμενη ως 
παραλήπτρια εταιρεία, με αποτέλεσμα να της επιβληθούν 
ο αναλογούν ΦΠΑ και οι λοιποί φόροι ύψους 256.366,80 
€ σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
2, 3, 5, 10, 11, 23, 35 και 60 του Ν. 2859/2000 και της αριθ. 
5014486/1716/Α0019 Α.Υ.Ο.Ο.

   Ο Προϊστάμενος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.908/138511/Η (2)
Εξαίρεση Ειδικών Συμβούλων, δικηγόρων στο Πολιτικό 

Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου από τον περιο−
ρισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δι−
κηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8 γ΄ του άρθρου 
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57 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.
Α΄/22.04.2005),

β) του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό−
ρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013),

γ) του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/15.03.1976),

δ) του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/27.6.2011),

ε) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄/141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Φ.Ε.Κ. 152/τ.Α΄/25.06.2013),

στ) του Π.Δ. 88/2014 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.
Α΄/10.06.2014) και του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.
Α΄/10.06.2014).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/98766/Η/26.06.2014 (Α.Δ.Α.: 
6ΕΓ09−4Τ6) απόφαση διορισμού σε θέσεις Ειδικών Συμ−
βούλων, των δικηγόρων: α) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΟΥ 
του Γεωργίου και β) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ του Κωνστα−
ντίνου στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου 
(Φ.Ε.Κ. 380/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07.07.2014), αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε τους: α) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΚΟΝΤΟ του Γεωρ−
γίου με Α.Δ.Τ.: Σ 164314 και β) ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ του 
Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 509123, δικηγόρους, οι οποίοι 
διορίσθηκαν από 10.06.2014, σε θέση Ειδικού Συμβούλου 
στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, από τον 
περιορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013) και τους επιτρέ−
πουμε από το διορισμό τους στη παραπάνω θέση να 
ασκούν παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμ−
βούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, το 
επάγγελμα του δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. 9475(ΔΚΗ/Α) 1600 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας μίας (1) υπαλλήλου που 

έχει τοποθετηθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμμα−
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 3, 4 και 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).

β. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).

γ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (ΦΕΚ 141/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α΄), 
Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄) και Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄).

δ. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄).

ε. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ 56/Α΄).

2. Την αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα 
«Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ−
γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνη−
σης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/
ΥΟΔΔ/24−2−2012).

3. Τη με αριθμ. Φ. 908/116326/Η/23−8−2013 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 418/
ΥΟΔΔ/30−8−2013).

4. Τη με α.π. 17049 (ΔΚΗ/Α)1784/27−12−2012 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμμα−
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων 
της ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ του δικαιώματος να υπογράφουν «Με 
εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 3546/Β΄/2012).

5. Τη με αρ. πρωτ. 9176(ΔΚΗ/Α)1530/21−8−2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμ−
φωνα με την οποία τοποθετήθηκε η Σιταρένιου Αλεξία, 
μόνιμη υπάλληλος της ΓΓΕΤ, στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία στο γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού 500,00 ΕΥΡΩ, σε βάρος του ειδικού 
φορέα 19/710, ΚΑΕ 0511 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι 
απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία μίας (1) υπαλλήλου της ΓΓΕΤ, που έχει τοποθετηθεί στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από απο−
γευματινής έως 22ας βραδινής, από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
31−12−2014 και μέχρι είκοσι (20) ώρες το ανώτερο μηνιαίως. Η ανωτέρω υπάλληλος δεν κατέχει οργανική θέση 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2014 της ΓΓΕΤ (ειδικός φορέας 19/710) 
και μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων.

3. Με Πράξη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγ−
ματοποίηση των ωρών της υπερωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
F

    Αριθμ. 137843/Γ2 (4)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (Β΄/1984) όσον αφορά στην ανάθεση 

του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄ του Ν. 4186/2013 (Α΄/193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 
(Α΄/118).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α΄/193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

3. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, 
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (Β΄/1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄/118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98).

6. Την με αρ. 48/2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» (Β΄/1618).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (Β΄/1984) ως ακολούθως:

− ΓΥΜΝΑΣΙΟ:

Μαθήματα Τάξεις Α΄ Ανάθεση Β΄ Ανάθεση

1. Φυσική Α΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

2. Φυσική Β΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

3. Φυσική Γ΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

− ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μαθήματα Τάξεις Α΄ Ανάθεση Β΄ Ανάθεση

1. Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

2. Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
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3.
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού 

Θετικών Σπουδών
Β΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

4.
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού 

Θετικών Σπουδών
Γ΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

5. Αρχές Φυσικών Επιστημών Γ΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

− ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ:

Μαθήματα Τάξεις Α΄ Ανάθεση Β΄ Ανάθεση

1. Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

2. Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

3. Φυσική Γενικής Παιδείας Γ΄ ΠΕ04.01, ΠΕ12.10 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01 και κλάδου ΠΕ12.10, προηγείται 
στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 131801/Γ2 (5)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−

ας από το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι−
ολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

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

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/ 03−04−2014 
συνεδρίας της (θέμα 6ο «Πρόταση προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση διαπιστω−
τικής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής 
και διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με τη 
διάταξη του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄) άρθρο 2 παρ. 3 
περ. β΄ σε συνδυασμό με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) 
άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ και ε΄»).

4. Την υπ’ αριθ. 41/23−06−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο» (ΦΕΚ 1618/Β΄), διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και 
εξής, πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με 
την κατοχή του πτυχίου του ανωτέρω Τμήματος, εφόσον 
έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−
μαθήματα, όπως αυτά εμφαίνονται σε πίνακα που προ−
σαρτάται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/03−04−2014 (θέμα 
6ο) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά 
εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα 
εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδα−
σκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 
2 παρ. 3 περ. β΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του Ν. 4186/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 138465/Γ2 (6)
Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 

κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξι−
ολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών (Ε.Κ.Π.Α.).

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

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

3. Την υπ’ αριθ. Β7/22/17−01−1994 υπουργική απόφαση 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι−
στημίου Αθηνών στη Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας 
και της Αξιολόγησης» (ΦΕΚ 55/Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθ. Β7/237/11−05−1998 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 490/Β΄), όπως αυτή ακολούθως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθ. 123696/Β7/23−12−2002 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 41/Β΄/22−01−2003) με την οποία και μετονομά−
στηκε ο τίτλος του Προγράμματος σε «Θεωρία, Πράξη 
και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», η οποία εκ 
νέου τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 115922/Β7/23−11−
2006 (ΦΕΚ 1788/Β΄) και 94135/Β7/16−08−2012 (ΦΕΚ 2398/
Β΄) υπουργική απόφαση.

4. Την υπ’ αριθ. 44/01−07−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης του 
Ε.Κ.Π.Α., όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 
25/30−04−2014 συνεδρίας της (θέμα 1o).

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

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο» (ΦΕΚ 1618/Β΄), διαπιστώνουμε:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, 
Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του 
Τμήματος φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Β7/22/17−01−
1994 υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του 
οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίη−

σης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του 
Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 
22 του Ν. 4186/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 131803/Γ2 (7)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 

από το πτυχίο του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

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

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/03−04−2014 
συνεδρίας της (θέμα 5ο «Πρόταση προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για έκδοση διαπιστωτι−
κής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής 
και διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος 
Φιλολογίας»).

4. Την υπ’ αριθ. 41/23−06−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο» (ΦΕΚ 1618/Β΄), διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουν 
εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και εξής, 
πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την 
κατοχή του πτυχίου του ανωτέρω Τμήματος, εφόσον  
έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμε−
να−μαθήματα, όπως αυτά εμφαίνονται σε πίνακα που 
προσαρτάται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/03−04−2014 
(θέμα 5ο) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς 
αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθη−
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σης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική 
άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του Ν. 3848/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του 
Ν. 4186/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/2795/24/23097 (8)
Ανάκληση της αριθ. 1241.2795/23097/11−4−1995 κοινής  

υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελ−
λάδα γραφείου της εταιρείας TWEEN SHIPPING INC 
με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17−4−1968),
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−1994),
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997),
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−12−2005),
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009),
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/ Α΄/29−4−2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),

θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012),

ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των 
αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) και 1246.3/6/94/1−
12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας,

ιβ. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ),

ιγ. της αριθ. 1241.2795/23097/11−4−1995 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 91/ΤΑΠΣ/20−4−1995).

2. Την από 26 Αυγούστου 2014 αίτηση της εταιρείας 
TWEEN SHIPPING INC με την οποία ζήτησε την ανάκλη−
ση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην 
Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.2795/23097/11−4−1995 κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 91/ΤΑΠΣ/20−4−1995) σχετι−
κά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, 
Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013, γραφείου της 
εταιρείας TWEEN SHIPPING INC με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 8411/03/2014 (9)

Ανάθεση πλοήγησης στο λιμένα Ρεθύμνου.

  Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

       Έχοντας υπόψη:
(Α) Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.Δ. 187/1973 

«Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α΄).
(Β) Τις διατάξεις τις παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Γενι−

κού Κανονισμού Λιμένα Ρεθύμνου (ΦΕΚ 320/Β΄/11−04−1978).
(Γ) Την ανάγκη υπόδειξης έμπειρου ναυτικού, γνώστη 

των συνθηκών λιμένα και της ευρύτερης περιοχής Ρε−
θύμνου, στις περιπτώσεις που απαιτείται η πλοήγηση 
πλοίων από πλοιάρχους καταπλεόντων, αποπλεόντων 
ή μεθορμιζομένων πλοίων.

(Δ) Την αριθ. πρωτ. 8411/01/12/24−04−2012 απόφαση 
Λιμενάρχη Ρεθύμνου με θέμα «Πλοήγηση και αμοιβή 
πλοηγού στο λιμένα Ρεθύμνου» ΦΕΚ 1830/Β΄/11−06−2012).

(Ε) Την αριθ. πρωτ. 8411/01/14/06−06−2014 απόφαση 
Λιμενάρχη Ρεθύμνου με θέμα «Πλοήγηση και αμοιβή 
πλοηγού στο λιμένα Ρεθύμνου».

(ΣΤ) Το με αριθ. πρωτ. 9065/24−06−2014 έγγραφο Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης /Γενική Δ/νση Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας /Δ/νση Διοίκησης /Τμήμα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών προσώπων, αποφασίζουμε:

1. Η πλοήγηση πλοίων κατά τον είσπλου, έκπλου 
και μεθόρμισης τους στο λιμένα Ρεθύμνου ανατίθεται 
στους:

α) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 
Νικόλαο του Βασιλείου (ΜΕΘ 1744 ΙΕ).

β) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 
Ελευθέριο του Μιχαήλ (ΜΕΘ 7946 Ζ).

γ) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. ΠΑΓΚΑΛΟ 
Γεώργιο του Βασιλείου (ΜΕΘ 3109 ΙΕ).

δ) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. ΦΘΕΝΟ 
Ελευθέριο του Κωνσταντίνου (ΜΕΘ 37636 ΑΑ).

2. Από εφαρμογή της παρούσης κάθε άλλη απόφαση 
οποία ρυθμίζει το ίδιο θέμα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει δέκα ημέρες μετά την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 25 Αυγούστου 2014

Ο Λιμενάρχης
 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 729/07 (10)
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» για την τρο−

ποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 725/03/2014 
σχετικά με τη διάθεση του οικονομικού προγράμ−
ματος με την ονομασία «ΟΤΕ DOUBLE PLAY 24 
ECONOMY με προνομιακή τιμή (για σύνδεση PSTN: 
21,06 € χωρίς ΦΠΑ για α΄ και β΄ εξάμηνο και 26,75 € 
χωρίς ΦΠΑ μετά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο και για σύν−
δεση ISDN: 25,53 € χωρίς ΦΠΑ για α΄ και β΄ εξάμη−
νο και 31,22 € χωρίς ΦΠΑ μετά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο) 
για περιορισμένο αριθμό πελατών».

H EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

      Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/2012) 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 
3, 12 στοιχ. α), β) και στ), 41 επ. και 38 αυτού, 

β. την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
τίτλο “Guidance on the Commission’s enforcement 
priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive 
exclusionary conduct by dominant undertakings” (COM 
2009, Brussels, 9 February 2009),

γ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 (ΦΕΚ 1151/
Β΄/2008) «Μεθοδολογίες/Αρχές Κοστολόγησης και Λο−
γιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβλη−
θέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και λοιπές ρυθμίσεις»,

δ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 573/017/22.07.2010 (ΦΕΚ 1353/
Β΄/01.09.2010) «Ορισμός Αγορών Χονδρικής εκκίνησης 
κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται 
σε σταθερή θέση, Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε 
μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, Χονδρικής δια−
βίβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, Κα−
θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω 
Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)»,

ε. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/
Β΄/06.04.2011) «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής 
των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων 
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις 
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», όπως ισχύει,

στ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 612/011/14.07.2011 (ΦΕΚ 
1758/Β΄/03.08.2011) «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/017/22.07.2010 (ΦΕΚ 1353/Β΄/01.9.2010)»,

ζ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 1907/
Β΄/30.08.2011) «Ορισμός των εθνικών αγορών: (α) λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN−BRA και 
managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες 
και (β) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης 
ISDN PRA, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ 
στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος 
Ανάλυσης)»,

η. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28.07.2011 (ΦΕΚ 1983/
Β΄/07.09.2011) «Ορισμός Eθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις 
αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης),

θ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 1908/
Β΄/30.08.2011) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Πα−
ροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συ−
μπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμο−
ποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός 
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 
και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», 

ι. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 686/021/26−03−2013 (ΦΕΚ 870/
Β΄/10−04−2013 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ 
Α.Ε.) Έτους 2013 (με απολογιστικά στοιχεία 2011) για τις 
υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 
έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
σης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις»,

ια. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 657/14/19.06.2012 (ΦΕΚ 2863/
B΄/3−10−2012), «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του 
ΟΤΕ για τροποποίηση των τιμολογίων του για τις κλή−
σεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητά και γε−
ωγραφικούς αριθμούς εκτός δικτύου (off net)»,

ιβ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 675/009/11.12.2012 (ΦΕΚ 3402/
Β΄/20.12.2012) «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 
για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 1908/Β΄/30.08.2011)

ιγ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 675/010/11.12.2012 (ΦΕΚ 3330/
Β΄/12.12.2012) «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών 
Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνι−
ών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην 
εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος 
Ανάλυσης)»,

ιδ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11−07−2013 (ΦΕΚ 1865/
Β΄/30.07.2013) «Μερική κατάργηση της απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β΄/06.04.2011), στο 
πλαίσιο του 3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς εθνικών 
κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα (κλήσεις προς 
γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς στην Ελ−
λάδα), σύμφωνα με το σημείο 6 της υπ’ αριθ. 2008/850/
ΕΚ Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 
κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις, το 
Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει τροπο−
ποιηθείσα και το άρθρο 16 του Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/
Α΄/10.04.2012), όπως ισχύει»,

ιε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 725/3/8−7−2014 «Εξέταση 
του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού 
προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία 
«ΟΤΕ DOUBLE PLAY 24 ECONOMY με προνομιακή τιμή 
(για σύνδεση PSTN: 21,06 € χωρίς ΦΠΑ για α΄ και β΄ 
εξάμηνο και 26,75 € χωρίς ΦΠΑ μετά το Α΄ και Β΄ εξά−
μηνο και για σύνδεση ISDN: 25,53 € χωρίς ΦΠΑ για α΄ 
και β΄ εξάμηνο και 31,22 € χωρίς ΦΠΑ μετά το Α΄ και Β΄ 
εξάμηνο) για περιορισμένο αριθμό πελατών», (Β΄ 2039),

ιστ. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 29900/24−7−2014 επι−
στολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Απόφαση ΕΕΤΤ 
726/03/2014»,

ιζ. την υπ’ αριθμ. 29541/25−07−2014 Εισήγηση της αρ−
μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική 
εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ 
(Κ. Λουρόπουλου και Ν. Παπαουλάκη),

Επειδή:
1. Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 

ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 5341/Φ960/10−06−2014 επιστολή της αιτήθηκε 
από την ΕΕΤΤ την έγκριση διάθεσης του οικονομικού 
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προγράμματος «ΟΤΕ DOUBLE PLAY 24 ECONOMY» με 
προωθητική ενέργεια για περιορισμένο αριθμό πελατών. 
Συγκεκριμένα αιτήθηκε την έγκριση του οικονομικού 
προγράμματος «OTΕ DOUBLE PLAY 24 ECONOMY με 
προνομιακή τιμή (για σύνδεση PSTN: 21,06 € χωρίς ΦΠΑ 
για α΄ και β΄ εξάμηνο και 26,75 € χωρίς ΦΠΑ μετά το 
Α΄ και Β΄ εξάμηνο και για σύνδεση ISDN: 25,53 € χωρίς 
ΦΠΑ, για α΄ και β΄ εξάμηνο και 31,22 € χωρίς ΦΠΑ μετά 
το Α΄ και Β΄ εξάμηνο) για περιορισμένο αριθμό πελατών». 

Το εν λόγω πρόγραμμα υπεβλήθη προς έγκριση, με−
ταξύ άλλων, με το ακόλουθο χαρακτηριστικό:

• «Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας είναι από 
την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ και μέχρι την 
εξάντληση του αριθμού των προβλεπόμενων αιτημάτων 
και μέχρι την έγκριση του νέου αντίστοιχου προγράμμα−
τος ΟΤΕ DOUBLE PLAY 24 ECONOMY, χαρτοφυλακίου 
2014. Η ενέργεια μπορεί να πραγματοποιείται περιοδικά 
και όχι απαραίτητα συνεχόμενα».

2. Η ΕΕΤΤ με την απόφασή της ΑΠ 725/3/8−7−2014 
(ανωτέρω ιε’) ενέκρινε το ως άνω υποβληθέν οικονο−
μικό πρόγραμμα της εταιρείας ΟΤΕ «μέχρι την εξά−
ντληση του αριθμού των προβλεπόμενων αιτημάτων 
και μέχρι την έγκριση του νέου αντίστοιχου προ−
γράμματος ΟΤΕ DOUBLE PLAY 24 ECONOMY, χαρ−
τοφυλακίου 2014».

3. Ακολούθως η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ’ αρ. πρωτ. 
29900/24−7−2014 επιστολή της αιτήθηκε την τροποποίη−
ση του εγκριθέντος χρόνου διάθεσης του ανωτέρω οι−
κονομικού προγράμματος και συγκεκριμένα την έγκριση 
της διάθεσής του «μέχρι την εξάντληση του αριθμού 
των προβλεπόμενων αιτημάτων και μέχρι την έναρξη 
διάθεσης του νέου αντίστοιχου προγράμματος ΟΤΕ 
DOUBLE PLAY 24 ECONOMY, χαρτοφυλακίου 2014».

4. Η αιτούμενη τροποποίηση του χρόνου διάθε−
σης του ανωτέρω προγράμματος εκτιμάται ότι δεν 
επηρεάζει τον έλεγχο της ΕΕΤΤ για ύπαρξη ή μη 
επιθετικής τιμολόγησης ή συμπίεσης περιθωρίου, 
αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου 
της υπ’ αρ. 1 διάταξης της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 725/03/
8−7−2014, ως προς τον χρόνο διάθεσης του δι’ αυτής 
εγκριθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας 
ΟΤΕ Α.Ε., ως ακολούθως:

«Εγκρίνει το υποβληθέν οικονομικό πρόγραμμα της 
εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία: «ΟΤΕ DOUBLE 
PLAY 24 ECONOMY με προνομιακή τιμή (για σύνδεση 
PSTN: 21,06 € χωρίς ΦΠΑ για α΄ και β΄ εξάμηνο και 
26,75 € χωρίς ΦΠΑ μετά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο και για 
σύνδεση ISDN: 25,53 € χωρίς ΦΠΑ για α΄ και β΄ εξάμηνο 
και 31,22 € χωρίς ΦΠΑ μετά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο) για 
περιορισμένο αριθμό πελατών», μέχρι την εξάντληση 
του αριθμού των προβλεπόμενων αιτημάτων και κατ’ 
ανώτατο όριο μέχρι την έναρξη διάθεσης του νέου 
αντίστοιχου προγράμματος ΟΤΕ DOUBLE PLAY 24 
ECONOMY, χαρτοφυλακίου 2014».

2. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 
απόφασης ΑΠ 725/03/8−7−14.

3. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην εταιρεία 
ΟΤΕ Α.Ε. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ    
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