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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010
(ΦΕΚ 1651/Β’/15.10.2010) «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης».

2

Έγκριση της 5-49/22.11.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 923/12
(1)
Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010
(ΦΕΚ 1651/Β’/15.10.2010) «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 82/Α’/10-04-2012), όπως εκάστοτε ισχύει και το
ιδίως το άρθρο 12, στοιχ. γ’ αυτού,
β. την αριθμ. οικ. 26634/924/3-5-2007 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α’/2007), ως ισχύει,
γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και
Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β’/31-1-2013), ως ισχύει,
δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/2017 «Κανονισμός
Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β’/2017), ως ισχύει,
ε. το ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών»
(ΦΕΚ 191 Α’), ως ισχύει και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο
κείμενο με την αριθμ. 5338/17.12.2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 40/Β’/2018),
στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 578/29/28.10.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1651/Β’/15.10.2010),

Αρ. Φύλλου 651

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 911/3/14.10.2019 «Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση της
ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 "Κώδικας Δεοντολογίας για
την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης"
(ΦΕΚ 1651/Β’/15.10.2010)»,
η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 923/11/17.02.2020 «Έγκριση σύνοψης αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας δημόσιας
διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ
ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 (ΦΕΚ 1651/Β’/15.10.2010) "Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης"»,
θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης που
θα ληφθεί δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
ι. την αριθμ. 33953/11.02.2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική
εισήγηση του Προέδρου και τουΑντιπροέδρου της ΕΕΤΤ
(Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά), και επειδή:
- Διαπιστώθηκε αύξηση των καταγγελιών των καταναλωτών για παράνομες χρεώσεις από εγγραφή τους σε
Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ).
- Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί, ότι ο
τελικός χρήστης έχει ενημερωθεί σαφώς και επαρκώς
για την εγγραφή του σε ΥΠΠ και την χρέωση αυτής και
έχει παράσχει τη σαφή συγκατάθεσή του.
- Η ΕΕΤΤ έκρινε απαραίτητο, σε αυτήν την φάση,
να τροποποιήσει την παράγραφο 2, του άρθρου 7
και το στοιχείο β) της παραγράφου 8, του άρθρου 8
του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος
και την προστασία των καταναλωτών από παράνομες
χρεώσεις ΥΠΠ.
- Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε Εθνική Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ
578/29/28.09.2010 (ΦΕΚ 1651/Β’/15.10.2010) «Κώδικας
Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής
Πληροφόρησης», αποφασίζει:
Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ
ΑΠ 587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την
παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης», ως
ακολούθως:
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Άρθρο 1
Η παράγραφος 2, του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«2. Εφόσον, ο Τελικός Χρήστης επιλέξει μία ΥΠΠ μη
συνδρομητική, η οποία απαιτεί εγγραφή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα,
πρέπει να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο, στον οποίο έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς ή δευτερογενώς ο πενταψήφιος σύντομος κωδικός, το οποίο
θα πρέπει να του γνωστοποιεί το όνομα, το κόστος της
υπηρεσίας και την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Στην
περίπτωση που ο τελικός χρήστης αποδέχεται την εγγραφή του στην υπηρεσία, θα πρέπει να απαντήσει με
ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης εντός χρονικού ορίου πέντε (5) λεπτών από την χρονική στιγμή αποστολής
του αρχικού μηνύματος που ζητά την συγκατάθεση του
χρήστη . Η εγγραφή στην υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί,
μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει
το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσης του εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου για την εγγραφή του στην
υπηρεσία. Διαφορετικά η εγγραφή του στην υπηρεσία
ακυρώνεται. Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του
στην υπηρεσία -μέσω της ως άνω ρητής πράξης συγκατάθεσης- ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ».
Άρθρο 2
Το στοιχείο β) της παραγράφου 8, του άρθρου 8 αντικαθίσταται, ως εξής:
«β) μία υπηρεσία με συνδρομή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα, θα πρέπει
να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο, στον
οποίο έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς ή δευτερογενώς ο
πενταψήφιος σύντομος κωδικός, με το οποίο θα πρέπει
να του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή, να τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της
υπηρεσίας ανά μονάδα χρέωσης (όπως ενδεικτικά, ότι η
ΥΠΠ χρεώνεται ανά εβδομάδα), καθώς και για την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Ο Τελικός χρήστης θα πρέπει
να απαντήσει με ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης,
στην περίπτωση που αποδέχεται την εγγραφή του στην
υπηρεσία εντός χρονικού ορίου πέντε (5) λεπτών από
την χρονική στιγμή αποστολής του αρχικού μηνύματος που ζητά την συγκατάθεση του χρήστη. Η εγγραφή στην υπηρεσία με συνδρομή θα έχει ολοκληρωθεί,
μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει
το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσης του εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου, για την εγγραφή του στην
υπηρεσία με συνδρομή. Διαφορετικά, παρελθόντος του
ορίου των πέντε (5) λεπτών, η εγγραφή στην υπηρεσία
ακυρώνεται.
Σε περίπτωση που με την εγγραφή στη νέα υπηρεσία,
η συνολική μηνιαία αξία των συνδρομών του χρήστη
(MSISDN) στον Πάροχο ΥΠΠ πρόκειται να υπερβεί τα 20
ευρώ, θα αποστέλλεται σύντομο ενημερωτικό μήνυμα
από τον πάροχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς
ή δευτερογενώς ο πενταψήφιος σύντομος κωδικός με το
όποιο θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση του χρήστη θα παρέχεται με αποστολή σύντομου
ατελούς μηνύματος εντός του χρονικού ορίου των πέντε
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(5) λεπτών από την χρονική στιγμή αποστολής του ενημερωτικού μηνύματος.
Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία ΥΠΠ -μέσω της ανωτέρω διαδικασίας- ο Τελικός
Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ».
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 32248
(2)
Έγκριση της 5-49/22.11.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντες υπόψη:
1. την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α’ 107)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
2. την παρ. 2 του άρθρου 103 και το άρθρο 280 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
“Καλλικράτης”»,
3. την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
4. την παρ. 5 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)
«Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις»,
5. τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 239 καθώς και τα άρθρα 240, όπως ισχύει, και 243 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
6. την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (Α’ 98)
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις»,
7. την παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως αντικατεστάθη από την παρ. 3
του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),
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8. την 8440/2011 (Β’ 318) υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε
με τις 1940/2018 (Β’ 310) καθώς και 63967/2019 (Β’ 3537)
όμοιες,
9. την υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της
παρ. A4 του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,
10. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
11. την 102/63900/13.9.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»,
12. την 66008/24.9.2019 όμοια «Τροποποίηση της
8440/2011 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών
θεμάτων αυτών” (Β’ 318)»,
13. την 30997/10.5.2011 (Β’ 1155) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας «Συγχώνευση
των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Κέρκυρας και σύσταση νέας Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
14. το 2040/17.12.2019 έγγραφο του Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας με το οποίο μας απεστάλη η εν θέματι απόφαση περί συστάσεως σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας» και
15. την 623/3.2.2020 βεβαίωση του αναπληρωτή
προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών
και Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί προβλέψεως εγγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2020 πίστωσης ποσού 121.274,40€
για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την
παρούσα απόφαση εις βάρος του Δήμου και πρόβλεψης
εγγραφής αντίστοιχης πίστωσης στους προϋπολογισμούς των επομένων οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 5-49/22.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΞΦΚ46ΜΓΜΥΗ03) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βόρειας Κέρκυρας με την οποία συστήνεται σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο, ως εξής:
Άρθρο 1
Επωνυμία
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόρειας Κέρκυρας.
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της Σχολικής Επιτροπής είναι η έδρα του Δήμου
(Αχαράβη).
Άρθρο 3
Σκοπός
- Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
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σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων,
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
- Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού, μέχρι το επιτρεπτό όριο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η αμοιβή των καθαριστριών/στών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
- Η καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους.
- Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτίριων των αντίστοιχων σχολείων
με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες.
- Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
- Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για
την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων.
Άρθρο 4
Διοίκηση
Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν έντεκα (11) μέλη. Μεταξύ
των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται
υποχρεωτικά:
1. Δύο (2) διευθυντές/ διευθύντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών.
3. Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης
γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, μία/ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό
δυναμικό σχολικής μονάδας.
Τα λοιπά μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως ισχύει.
Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),
όπως ισχύουν, ενώ θέματα σχετικά με την λειτουργία της
σχολικής επιτροπής, την κατανομή των πιστώσεων, τον
τρόπο και την διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με
την 8440/2011 (Β’ 310) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 5
Πόροι
Τα έσοδα των σχολικών επιτροπών προέρχονται από:
1. Τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περ.α) και β) του άρθρου 113 του
ν. 1892/1990, όπως ισχύει.
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2. Προσόδους της σχολικής περιουσίας.
3. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
4. Έσοδα από εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων.
5. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
6. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 6
Περιουσία
Περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου αποτελεί η ακίνητη και κινητή περιουσία του υπό κατάργηση Νομικού
Προσώπου «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας» των σχολικών μονάδων που
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
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Άρθρο 7
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ύψους 121.274,40€ (εκατόν είκοσι μία
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών) για το τρέχον οικονομικό έτος αλλά και
για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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