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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών τεσσάρων (04) κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής
και Συστηματικής Μουσικολογίας β) Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
γ) Μουσικής Τεχνολογίας και δ) Βυζαντινής Μουσικολογίας.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή
(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

4

Κύρωση της τροποποίησης της 3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
και της εταιρείας Telcordia Technologies Inc.dba
iconectiv., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού
νια την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ)
καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής για
το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών».

5

Τροποποίηση απόφασης 1105/491/29-08-2018
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά στην αποζημίωση προϊόντων υγειονομικού υλικού από τον Οργανισμό.

Αρ. Φύλλου 1819

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 69218/Ζ1
(1)
Ίδρυση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών τεσσάρων (04) κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας β) Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
γ) Μουσικής Τεχνολογίας και δ) Βυζαντινής Μουσικολογίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α'114),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (Α'38) και αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α'13)
β) του π.δ. 527/1989 « Ίδρυση Τμημάτων Μουσικών
Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών και Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α'223), του π.δ. 229/2002 «Ανασυγκρότηση της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α'209) και του π.δ. 85/2013
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α'124) και
γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210) και του
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α'31), ως ισχύει.
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2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (Απόφαση 19η
συνεδρίας ακαδ. έτους 2016-2017/13-06-2017- θέμα
8ο και απόφαση 7ης συνεδρίας έκτακτης ακαδ. έτους
2018-2019/22-11-2018-θέμα 6o εκτός ημερησίας διάταξης) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
3. Την Φ.1/Γ/69ΝΠ/58444/Β1 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως ισχύει, του προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της
παρούσας απόφασης δεν θα επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος, οπότε δεν θα προκύψει υπέρβαση
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, αποφασίζουμε:
1. Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύονται οι ακόλουθες τέσσερις (04) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής και
Συστηματικής Μουσικολογίας β) Εθνομουσικολογίας και
Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας γ) Μουσικής Τεχνολογίας
και δ) Βυζαντινής Μουσικολογίας.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα για τη λειτουργία των Κατευθύνσεων, όπως ιδίως
το εξάμηνο έναρξης λειτουργίας τους, ο χρόνος και η
διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ21/68027/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή
(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/
08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄129/13-07-2016),
γ) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
δ) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38/02-03-2018) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
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ε) του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
στ) του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13/29-01-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»,
ζ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
η) του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ Α΄130/05-06-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων –Συγχώνευση Τμημάτων –
Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση
Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ
Α΄190/16-09-2013),
θ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
ι) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ια) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄311/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Την Φ.ΔΔ.1/1.14/2303/12-07-2012 (ΦΕΚ 825/τ.Γ’/
16-08-2012) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας με την οποία εξελίχθηκε ο Ιωάννης Βελέντζας του Ευθυμίου, από τη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή
Καθηγητή, σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή (πρώτης
βαθμίδας), με γνωστικό αντικείμενο «Γενικές Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου», του Τμήματος Λογιστικής, της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την 270/26-02-2019 (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) αίτηση του Ιωάννη Βελέντζα, καθηγητή
(πρώτης βαθμίδας) του εν λόγω Τμήματος, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
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4. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, δεν λειτουργούν Τομείς.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της 05/27-02-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,
σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή (πρώτης βαθμίδας)
Ιωάννη Βελέντζα.
6. Το Φ.ΔΔ.1/1.14/812/28-03-2019 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Ιωάννη Βελέντζα του Ευθυμίου, καθηγητή (πρώτης
βαθμίδας) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (με έδρα την Κοζάνη), της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, από «Γενικές
Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου» σε «Οικονομικό και Εμπορικό /
Επιχειρησιακό Δίκαιο (Δίκαιο Οικονομίας και Εμπορίας /
Επιχειρήσεων)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 68617/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α') «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α') «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α') «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου
48 του ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», και του άρθρου 24
παρ. 2 του ν. 4559/2018 (142 Α').

21165

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017 (109 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α').
4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012» (3057 Β'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-032013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β').
5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ»
(3324 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β').
6. Την Φ.2.ΓΑ/137123/Δ5/26-9-2013 (ΦΕΚ 319/Β'/
12-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΣΕΓΓΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
O.E.», όπως τροποποιήθηκε με την 91689/Ν1/5-6-2018
(ΦΕΚ 2224/Β'/14-6-2018) όμοια της.
7. Την Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/Β'/
4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ.
(Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
8. Την από 18-7-2018 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την ΔΑ/4343/15-2-2019 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Το 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΑ/137123/Δ5/26-9-2013 (ΦΕΚ
319/Β'/12-2-2014) απόφαση, με τη οποία χορηγήθηκε
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. και
η οποία τροποποιήθηκε με την 91689/Ν1/5-6-2018 (ΦΕΚ
2224/Β'/14-6-2018) όμοια της, ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο, τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητα,
ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εταιρεία «ΣΕΓΓΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ O.E.» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28)
νηπίων εκάστη.
Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός
των νηπίων που δύνανται να εγγραφούν δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα (24) νήπια ανά τμήμα.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο -ΤΟ ΡΟΔΙ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 8ο χλμ. Τρικάλων - Καλαμπάκας, στα Τρίκαλα, με νόμιμο εκπρόσωπο
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στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
τον Σέγγη Ευάγγελο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 891/31
(4)
Κύρωση της τροποποίησης της 3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
και της εταιρείας Telcordia Technologies Inc.dba
iconectiv., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού
νια την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ)
καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής για
το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), όπως ισχύει τροποποιηθείς,
β. τον ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 58, παρ.
3 αυτού, (ΦΕΚ 90/Α΄/18-4-2013),
γ. τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες με την Οδηγία
2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009,
δ. την Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, για την
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2009, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Μαρτίου 2002 σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/
ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσω-
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πικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών,
(EE L 337/11, 18.12.2009),
ε. τον ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α΄/20.04.2011),
στ. τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997», (ΦΕΚ 133/Α΄/2006),
ζ. τον ν. 2251/1994 «Περί προστασίας καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως
ισχύει – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE Λ 149)»
(ΦΕΚ 152/A΄/2007),
η. την υπουργική απόφαση Οικ. 26634/924/3-052007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 768/Β΄/2007), όπως
τροποποιήθηκε με την Οικ. 26073/937/26-5-2010 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Οικ.
26634/924/3-5-2007 Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β΄/
9-6-2010) και την Οικ. 20509/541/19-5-2011 «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Οικ. 26634/924/35-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών
ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως ισχύει» (ΦΕΚ 1284/Β΄/
16-6-2011),
θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/8-1-2013, «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/
21-6-2007 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»
(ΦΕΚ 170/Β΄/31.01.2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα,
ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β΄/2017), όπως ισχύει,
ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7-2013
«Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του
Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική
Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β΄/2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/2014 (ΦΕΚ 557/
Β΄/2014), ΑΠ. 735/006/9-10-2014 (ΦΕΚ 2986/Β΄/2014) και
ΑΠ.837/2/30-11-2017 (ΦΕΚ 4413/Β΄/14-12-17),
ιβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.:708/13/20-2-2014 «Κύρωση της υπ’ αριθ. 3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia Technologies
Inc.dba iconectiv., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και
Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς
για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία
και διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών”» (ΦΕΚ 468/Β΄/2014),
ιγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 743/10/18-12-2014
«Τροποποίηση της 3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
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δρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia Technologies
Inc.dba iconectiv., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και
Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για
την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών»,
ιδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης», (ΦΕΚ
314/Β΄/16.03.2006),
ιε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 874/14/3-12-2018
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανανέωση της σύμβασης της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia
Technologies Inc.dba iconectiv για τη λειτουργία και διαχείριση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για
τη Φορητότητα»,
ιστ. την 38101/20-12-2018 απάντηση της εταιρείας
ΟΤΕ ΑΕ στην υπό στοιχείο ιε’ Δημόσια Διαβούλευση,
ιζ. την 38150/20-12-2018 απάντηση της εταιρείας
NOVA στην υπό στοιχείο ιε’ Δημόσια Διαβούλευση,
ιη. την 2389/21-1-2019 επιστολή της ΕΕΤΤ προς
την εταιρεία Telcordia με θέμα «Σύμβαση μεταξύ της
ΕΕΤΤ και της Εταιρείας Telcordia Technologies Inc. dba
iconectiv για την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για
τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), όπως ισχύει.»,
ιθ. την 3381/29-12019 επιστολή της εταιρείας Telcordia
Technologies Inc. dba iconectiv, σε απάντηση της υπό
στοιχείο ιη’ ανωτέρω επιστολής της ΕΕΤΤ, με θέμα
«ανανέωση σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας Telcordia Tecnologies, Inc. Dba iconectiv για την
Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα
(ΕΒΔΑΦ), όπως ισχύει»,
κ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 884/21/18-2-2019
«Τροποποίηση - χρονική επέκταση της 3/2014 Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και της εταιρείας Telcordia Technologies
Inc. dba Iconectiv Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη
λειτουργία και διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα
πέντε (5) ετών»,
κα. την από 1/3/2019 υπογραφείσα τροποποίηση-χρονική επέκταση της 3/2014 σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ
και της Εταιρείας TELCORDIA TECHNOLOGIES INC. dba
ICONECTIV Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για
την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και
Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς
για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και
Διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.
884/21/18-2-2019,
κβ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 33152/Φ600/10-4-2019 Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
κγ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου
Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής Σγώρα)
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Επειδή:
1. Με την απόφασή της ΑΠ 884/21/18-2-2019 η ΕΕΤΤ
αποφάσισε την τροποποίηση-χρονική επέκταση της
3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και
της εταιρείας Telcordia Technologies Inc.dba iconectiv.,
Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση
αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών» για δύο
(2) έτη και έξι (6) μήνες ακόμη, από τη λήξη της, ήτοι για
το χρονικό διάστημα από 3/3/2019 έως τις 2/9/2021.
2. Σε εφαρμογή της απόφασης ΑΠ 884/21/18-2-2019
υπογράφηκε την 1η/3/2019 η τροποποίηση της 3/2014
σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας TELCORDIA
TECHNOLOGIES INC. dba ICONECTIV Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών.
3. Δεδομένου ότι στη Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών προβλέπεται ότι η σύμβαση που
καταρτίζεται υποβάλλεται για κύρωση στην Ολομέλεια
της ΕΕΤΤ, η δε σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και η προαναφερθείσα τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2014 σύμβασης πρέπει
να κυρωθεί από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η δε σχετική
απόφαση της ΕΕΤΤ να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, αποφασίζει:
1. Κυρώνει την τροποποίηση-χρονική επέκταση της
3/2014 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και
της εταιρείας Telcordia Technologies Inc., dba iconectiv,
Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση
αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών», η οποία
έχει ως εξής:
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
TELCORDIA TECHNOLOGIES INC. dba ICONECTIV ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ (ΕΒΔΑΦ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ»
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Σήμερα, 1η Μαρτίου 2019 στα Γραφεία της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
Κηφισίας 60, Μαρούσι, μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής
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Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, νόμιμα εκπροσωπούμενης από
τον Πρόεδρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο, και
της εταιρείας Telcordia Technologies Inc.dba iconectiv,
Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για
την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και
διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών», που εδρεύει στο New Jersey, HΠΑ, 100 Somerset
Corporate Boulevard νόμιμα εκπροσωπούμενης από τoν
Χαρακτινιώτη Στέφανο, εξουσιοδοτημένο προς τούτο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, προς υπογραφή της
παρούσας συμβάσεως,
Συμφώνησαν και από κοινού αποφάσισαν την Τροποποίηση-Χρονική Επέκταση της υπ’ αριθ. 3/2014 Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και Telcordia Technologies Inc.
dba iconectiv, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την από
24/3/2015 τροποποίησή της. Η εν λόγω τροποποίηση χρονική επέκταση έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1.1., «Ορισμοί των Συμβατικών Τευχών,
Συντομογραφίες και Αρχικά όπως εμφανίζονται στις
παρενθέσεις», o ορισμός «Περίοδος Λειτουργίας και Διαχείρισης», εδ. β΄, αντικαθίσταται ως εξής: «[……………]
Το εν λόγω χρονικό διάστημα ορίζεται σε δύο (2) έτη
και έξι (6) μήνες από τη λήξη της από 20-02-2014 υπογραφείσας 3/2014 Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και
της εταιρείας Telcordia Technologies Inc. Dba iconectiv,
Αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
του Έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση
αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών”, λήξη η οποία
επέρχεται στις 2/3/2019.
Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 3.1.2 της υπ’ αριθ. 3/2014 συμβάσεως, όπως ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το έργο της λειτουργίας, διαχείρισης, ενημέρωσης
και συντήρησης της βάσης ανατίθεται στον Ανάδοχο
για συνεχές χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και έξι (6)
μηνών από την λήξη της από 20-2-2014 υπογραφείσας
αριθ. 3/2014 σύμβασης, ήτοι για το χρονικό διάστημα
από 3/3/2019 έως τις 2/9/2021».
Άρθρο 3
1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την ΕΕΤΤ, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ τεχνικές πληροφορίες έτσι ώστε η ΕΕΤΤ να διαθέτει την αναγκαία γνώση
και τεχνική κατάρτιση για να προβαίνει αυτοτελώς στην
προετοιμασία της πρόσκλησης σε διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της λειτουργίας και διαχείρισης του
συστήματος της ΕΒΔΑΦ. Για την αποφυγή αμφιβολίας, οι
ανωτέρω πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9.9 της υπ’ αριθ. 3/2014 συμβάσεως.
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2. Σε χρόνο που θα υποδείξει η ΕΕΤΤ και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει σε Ομάδα
Εργασίας, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους της
ΕΕΤΤ, των παρόχων και του νέου αναδόχου, ο οποίος
θα αναδειχθεί έπειτα από την προαναφερθείσα διαγωνιστική διαδικασία, για την παροχή τεχνικής βοήθειας και
συμβουλών, με σκοπό την προετοιμασία της λειτουργίας
του νέου συστήματος της ΕΒΔΑΦ. Σε κάθε περίπτωση και
ανεξαρτήτως της ανάδειξης νέου αναδόχου πριν τη λήξη
της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη λειτουργία,
διαχείριση, ενημέρωση και συντήρηση της βάσης μέχρι
τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε ως άνω.
3. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παράσχει τις ανωτέρω
υπηρεσίες υποστήριξης στο νέο Ανάδοχο σύμφωνα με
την παράγραφο 1 και 2 της παρούσης χωρίς επιπλέον
αμοιβή.
Άρθρο 4
1. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της 3/2014
Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας Telcordia
Technologies Inc.dba iconectiv, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την από 24/3/2015 τροποποίηση της Σύμβασης.
2. Ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 6.1 «Τρόπος
πληρωμής» της υπ’ αριθ. 3/2014 Σύμβασης μεταξύ της
ΕΕΤΤ και Telcordia Technologies Inc.dba iconectiv, όπως
ισχύει τροποποιηθείσα με την από 24/3/2015 τροποποίηση της Σύμβασης και των χρεώσεων του Παραρτήματος 2 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά
τον καθορισμό των χρεώσεων» αυτής, ισχύουν τα εξής:
α. Η ετήσια χρέωση για τη συντήρηση της βάσης {Fi},
i=6, 7, 8, για τα δύο και μισό έτη της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης που εκκινούν από τις 3/3/2019,
προσδιορίζεται από την τιμή F5 του τελευταίου έτους
της 3/2014 Σύμβασης και τον ρυθμό απόσβεσης α=0.1
ανά έτος, όπως ίσχυε για τα 5 πρώτα έτη της Σύμβασης.
Δηλαδή:
F6=F5/(1+a), F7=F5/(1+a)^2, F8=F5/(1+a)^3.
Τα δύο και μισό έτη λειτουργίας της ΕΒΔΑΦ που αφορά η παρούσα τροποποίηση- χρονική επέκταση σε συνέχεια της 5ετούς λειτουργίας που ολοκληρώνεται στις
2/3/2019, ορίζονται ως εξής:
6ο έτος λειτουργίας: 3/3/2019-29/2/2020
7ο έτος λειτουργίας: 1/3/2020-28/2/2021
Τελευταίο εξάμηνο λειτουργίας: 1/3/2021-2/9/2021
Η συνολική χρέωση παγίων τελών των συνδεδεμένων
στην ΕΒΔΑΦ παρόχων για το εξάμηνο διάστημα από
1/3/2021 έως 2/9/2021 θα είναι ίση με το ½ του ανωτέρω
ποσού F8.
β. Η χρέωση ανά ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς
{ci}, i=6, 7, 8, για τα επιπλέον δύο και μισό έτη της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης που εκκινούν από τις
3/3/2019 θα συνεχίσει να υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή
της σχέσης (2) του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης, βάσει
των χρεώσεων και των αριθμών των ολοκληρωμένων
αιτήσεων μεταφοράς των προηγούμενων ετών.
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Άρθρο 5
Ακροτελεύτιος Διάταξη
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 3η/3/2019
και λήγει στις 2/9/2021.
2. Η παρούσα Σύμβαση θα υποβληθεί για κύρωση
στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η δε σχετική απόφαση της
ΕΕΤΤ θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών, το καθένα
έλαβε από ένα πρωτότυπο.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για την ΕΕΤΤ
Για τον Ανάδοχο»
2. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι 15 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ.16588
(5)
Τροποποίηση απόφασης 1105/491/29-08-2018
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά στην αποζημίωση προϊόντων υγειονομικού υλικού από τον
Οργανισμό.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/
2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
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2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/23-12- 2016).
5. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017, άρθρο 108 (ΦΕΚ
38/τ.Α’/28-3-2017).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1α.του άρθρου 95 του
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/19-05-2017).
7. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του
ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/7-8- 2017).
8. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής
υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”», (ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/
01-11-2018).
9. Την 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ με
θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού
Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής
Διατροφής».
10. Την 1105/491/29-08-2018 απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΟΠΥΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4888/Β΄/
01-11-2018.
11. Την 402/547/28-03-2019 απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΟΠΥΥ.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφασίζει:
Την εξαίρεση των προϊόντων υγειονομικού υλικού του
Πίνακα 1, τα οποία είχαν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 4888/
Β΄/01-11-2018, από τα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
υλικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
1
2
3

EAN

ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

5060458870148

0214200000096

AQUAFLUSH AFLM

5060458870117

0214200000062

AQUAFLUSH AFQS

5060458870087

0214200000070

AQUAFLUSH AFCS

4

5060458870100
0214200000088
AQUAFLUSH AFQM
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ
Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ
Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ
Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02018192305190008*

