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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1029118/2206/354/Β0014 (1)
  Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για  

τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του 
Φ.Π.Α.  στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 

248 Α΄), όπως ισχύουν:
α) του άρθρου 41
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64
2. Την παράγραφο 7 της απόφασης Π.953/432/64/

ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.1988), σύμφωνα με την 
οποία η αποζημίωση που δικαιούνται οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού κα−
θεστώτος, αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

4. Ότι η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις στον προ−
ϋπολογισμό της τάξεως των 80.000 χιλιάδων ευρώ πε−
ρίπου, αποφασίζουμε:

1. Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων 
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής 
του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που 
προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της 
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απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, προκειμένου για 
αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2007, αυξάνεται 
από 6,2 ευρώ σε 6,4 ευρώ ανά αγρότη.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχι−
κές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. των αγροτών και δεν 
καταβάλλεται από τους αγρότες, αλλά βαρύνει μόνο 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 91823 (2)
    Τροποποίηση απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής για 
την αναμόρφωση των διατάξεων του ν. 2643/1998»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απα−
σχόληση ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 
111/Α/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−
ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και 
άλλες διατάξεις».

5. Την ανάγκη αναμόρφωσης των διατάξεων του 
ν.2643/1998.

6. Την υπ’ αριθμ. 94970/5.9.2006 απόφαση «Συγκρότηση 
Επιτροπής για την αναμόρφωση των διατάξεων του 
ν.2643/1998» (ΦΕΚ 1383/Β/14.9.2006), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα.

7. Το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα − Προέδρου 
της Επιτροπής για την αναμόρφωση των διατάξεων του 
ν. 2643/1998, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 94970/5.9.2006 απόφαση 
«Συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση των δι−
ατάξεων του ν. 2643/1998», κατά το μέρος που αφορά 
το χρόνο λήξης των εργασιών της και ορίζουμε ως 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, την 30.4.2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Aριθμ. Υ4α/85479/06 (3)
    Μεταφορά μίας (1) θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ ει−

δικότητας Μαιευτικής − Γυναικολογίας και βαθμού 
ΕΒ΄, από το Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» στο Γ.Ν.Α. «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 
299 (ΦΕΚ 240/Α΄/2000).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2646/ 
1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 103 (ΦΕΚ 70/Α/3.3.2004) 
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά 
την έκδοση διοικητικών πράξεων».

5. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ 
5/16/2/2006 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α «ΣΙΣΜΑΝΟ−
ΓΛΕΙΟ».

6. Το υπ’ αριθμ. 7/17.4.2006 ακριβές απόσπασμα πρακτι−
κών συνεδρίασης του Δ.Σ. της Β΄ ΔΥΠΕ Αττικής καθώς 
και το με αριθμ. πρωτ. οικ. 6454/10.10.2006 έγγραφο 
της ιδίας ΔΥΠΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 10 της 207ης Ολομ./18.12.2006 από−
φασης του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε:

Μία (1) θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ, ειδικότητας Μαι−
ευτικής − Γυναικολογίας και βαθμού Επιμελητή Β΄ που 
έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Α3β/οικ. 5734/27.3.1986 
(ΦΕΚ 200/Β/1986) κοινή υπουργική απόφαση, στο Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», για την στελέχωση των εξωτερικών 
Ιατρείων του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, 
μεταφέρεται με την παρούσα και προστίθεται στον ορ−
γανισμό του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με ταυτόχρονη 
μεταφορά του ιατρού που την κατέχει, χωρίς την προϋ−
πόθεση να εξυπηρετεί το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 8334 (4)
    Τροποποίηση απόφασης περί έγκρισης συμβάσεων μί−

σθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί και Βρεφονη−
πιακοί Σταθμοί Δ. Χαλανδρίου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπι−
κή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 /Α1/8.10.1997).

3. Την με υπ’ αριθμ. 23727/28.4.2006 εισηγητική μας 
έκθεση.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 28062/29.5.2006 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/143/7844/24.5.2005 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98, με το οποίο εγκρίθηκαν για τους 
Ο.T.A. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά−
ξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ 
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άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται 
στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φο−
ρέων. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη 
της παρούσας απόφασης.

5. Την με υπ’ αριθμ. οικ. 33146/14.6.2006 απόφασή μας, 
περί έγκρισης ογδόντα έξι (86) ατόμων διαφόρων ει−
δικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην 25/2006 απόφαση του ΝΠΔΔ 
«Δημοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ. Χαλανδρίου», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 33146/14.6.2006 από−
φαση μας ως προς τη δαπάνη ως εξής:

1. Παιδαγωγικό Προσωπικό & Προσωπικό Ιατρικής και 
Ψυχολογικής υποστήριξης.

Το συνολικό ποσό αμοιβής του έργου και για τις πε−
νήντα πέντε (55) συμβάσεις έργου ορίζεται στο ποσό 
των 770.409,00 €.

2. Βοηθητικό Προσωπικό
Το συνολικό ποσό αμοιβής του έργου και τις εικοσι−

τέσσερις (24) συμβάσεις έργου ορίζεται στο ποσό των 
316.800,00 €.

3. Λειτουργική Υποστήριξη Νομικού Προσώπου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής του έργου και για τις 

επτά (7) συμβάσεις έργου ορίζεται στο ποσό των 
92.400,00€.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ.33146/14.6.2006 
απόφαση μας ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 1497 (5)
Μετονομασία επωνυμίας της Σχολικής Επιτροπής 5ου 

Γυμνασίου και 4ου Ενιαίου Λυκείου σε Σχολική Επι−
τροπή 5ου Γυμνασίου και 4ου Γενικού Λυκείου Ξάν−
θης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1894/1990 άρθρο 5 «περί Σχολι−

κής περιουσίας και λειτουργίας σχολείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 και του 

άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2896/2002.
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάν−

θης. (αριθμ.. απόφασης: 634/2006).
5. Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση Αρμοδιο−
τήτων στους Δ/ντες Τοπικών Αυτ/σεων και στους Τμη−
ματάρχες των ιδίων Υπηρεσιών», αποφασίζουμε:

1. Τη μετονομασία του Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου και 4ου Ενιαίου 
Λυκείου σε Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου και 4ου 
Γενικού Λυκείου Ξάνθης».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 533/2002 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης με την οποία συστή−
θηκε το Νομικό Πρόσωπο και δημοσιεύθηκε στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως αριθμός ΦΕΚ 85/Β/29.1.2003.

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 7 Μαρτίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ
F

    Αριθμ. 1496 (6)
Μετονομασία επωνυμίας της Σχολικής Επιτροπής 4ου 

και 6ου Γυμνασίου και 3ου Ενιαίου Λυκείου σε Σχο−
λική Επιτροπή 4ου και 6ου Γυμνασίου και 3ου Γενι−
κού Λυκείου Ξάνθης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1894/1990 άρθρο 5 «περί Σχολι−

κής περιουσίας και λειτουργίας σχολείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 και του 

άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2896/2002.
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάν−

θης, (αριθμ. απόφασης: 634/2006).
5. Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση Αρμοδιο−
τήτων στους Δ/ντες Τοπικών Αυτ/σεων και στους Τμη−
ματάρχες των ιδίων Υπηρεσιών», αποφασίζουμε:

1. Τη μετονομασία του Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «Σχολική Επιτροπή 4ου και 6ου Γυμνασίου και 
3ου Ενιαίου Λυκείου σε Σχολική Επιτροπή 4ου και 6ου 
Γυμνασίου και 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ../1991 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης με την οποία συστήθηκε 
το Νομικό Πρόσωπο και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως αριθμός ΦΕΚ 591/Β/29.7.1991.

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 7 Μαρτίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ
F

Αριθμ. 4136 (7)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Νεάπολης με την 
επωνυμία «2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νεά−
πολης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 

244/τ.Α΄/1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Τ.Α΄/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
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ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του 
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.6537/4.4.2001 (ΦΕΚ 473/τ.Β΄/2001) 
απόφασή μας με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Νε−
άπολης ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νε−
άπολης»

6. Την υπ’ αριθμ. 12/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης, με την οποία απο−
φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου της ανωτέρω 
συστατικής πράξης και η εναρμόνιση του με τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

7. Την υπ’ αριθμ 241/Γ.Γ/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/1.9.1998, τ.Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», αποφασί−
ζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. οικ.6537/4.4.2001 
(ΦΕΚ 473/τ.Β΄/2001) απόφαση μας, κατά το μέρος που 
αφορά τα όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου 
του Δήμου Νεάπολης, με την επωνυμία «2ος Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός Νεάπολης», και ειδικότερα το άρθρο 
5 του αποφασιστικού μέρους αυτής, ως εξής:

5. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5) 
διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, μαζί με τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο και αποτελούνται από:

Α) Τον Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο.
Β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο 

ένας (1) ορίζεται από την μειοψηφία.
Γ) Έναν (1) Σύμβουλο του Τοπικού Διαμερίσματος στην 

περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το νομικό πρόσω−
πο.

Δ) Έναν (1) δημότη ή κάτοικο χρήστη των υπηρεσιών 
του Νομικού Προσώπου ή που έχει ανάλογη επαγγελ−
ματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα 
με τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου.

Ε) Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότε−
ρους από δέκα (10) εργαζομένους, στο Δ.Σ.  συμμετέχει 
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, που προτείνεται 
από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων 
και καταλαμβάνει τη θέση ενός συμβούλου, χωρίς να 
επηρεάζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας 
(περίπτωση β).

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος μπορούν να εκλεγούν 
και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
περίπτωση όμως που ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δή−
μαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ.6537/4.4.2001 
(ΦΕΚ 473/τ.Β΄/2001) απόφαση μας.

3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογι−
σμού του Δήμου Νεάπολης, ούτε του Νομικού Προσώπου 

του Δήμου Νεάπολης, με την επωνυμία «2ος Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός Νεάπολης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ι.Π. Μεσολογγίου 13 Μαρτίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

F
Aριθμ. 2004 (8)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνα−
σίου Πέτα».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 5236/εγκ.8/26.1.2007 εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣΔΔΑ «Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυ−
μάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συν−
δέσμων».

3. Την υπ’ αριθμ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέτα περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχο−
λική Επιτροπή Γυμνασίου Πέτα».

4. Την υπ’ αριθμ. 20921/19.9.2001 (ΦΕΚ 1271/2001 τ.Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας « Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. στον Γενικό 
Δ/ντή, Δ/ντή κ.λπ. της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκη−
σης», αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 3 της συστατικής πράξης (Απόφα−
ση Νομάρχη ΕΣ 17599/1993) του Νομικού Προσώπου 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα αντικαθίσταται 
ως εξής:

Παράγραφος 3η
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενα από:
α) Τρεις (3 ) Δημοτικούς συμβούλους , από τους οποί−

ους οι δύο θα προέρχονται από τη μειοψηφία οι οποίοι 
ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπλη−
ρωτές τους.

β) Τον εκάστοτε Δ/ντή του Γυμνασίου.
γ) Τον εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδε−

μόνων.
δ) Τον εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας του Γυ−

μνασίου.
ε) Έναν κάτοικο Πέτα χρήστη των υπηρεσιών του νο−

μικού προσώπου ή κάτοικο με ανάλογη επαγγελματική ή 
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με τον σκοπό 
του νομικού προσώπου, ο οποίος ορίζεται από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του νομικού 
προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 ́ Αρτα, 9 Μαρτίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
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Aριθμ. 1214 (9)
    Ανασυγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 

18 ν.2218/1994 Νομών Εύβοιας και Βοιωτίας με έδρα 
τη Χαλκίδα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 18 (παρ. 4, 5, 6 και 7) του ν. 2218/1994 

(ΦΕΚ Α΄ 90), όπως αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 7 
(παρ. 1) του ν. 2839/2000.

2. Του άρθρου 22 ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυ−
ρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλή−
ρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 
και συναφείς ρυθμίσεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 14097/1.11.2000 απόφασή μας, περί σύ−
στασης επιτροπών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

4. Την υπ’ αριθμ. 2541/19.3.2003 απόφασή μας, περί ανα−
σύστασης − ανασυγκρότησης της τριμελούς επιτροπής 
του αρθρ. 18 ν. 2218/1994 Νομών Εύβοιας και Βοιωτίας, 
με έδρα τη Χαλκίδα.

5. Τα υπ’ αριθμ. 9330/16.1.2007 και 844/14.3.2007 έγγρα−
φα των Ν.Α. Εύβοιας και Βοιωτίας, αποφασίζουμε:

Ανασυγκροτούμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
την τριμελή επιτροπή του άρθρου 18 ν. 2218/1994, Νομών 
Εύβοιας και Βοιωτίας, με έδρα τη Χαλκίδα, αποτελού−
μενη από τους:

1. Ελισάβετ Μερτζεμεκίδου−Παπαδοπούλου, δικ. Αντι−
πρόσωπος του Ν.Σ.Κ, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την 
Μαρία Βέργου, Δικ. αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.

2. Τσιμπρικίδου Αρετή, υπάλληλο της Περιφέρειας 
Στ. Ελλάδας (Δ/νση Αυτ/σης και Διοίκησης Νομού Ευ−
βοίας κλάδου ΠΕ−Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό 
Α΄, αναπληρούμενη από τον Παπαθανασίου Δημήτριο 
υπάλληλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κλάδου 
ΠΕ με βαθμό Α΄ (Δ/νση Αυτ/σης και Δ/σης Νομού 
Βοιωτίας −ΤΥΔΚ).

3. Ανδρέα Σπανό εκπρόσωπο Ν.Α Εύβοιας και Γεώργιο 
Μουλκιώτη, εκπρόσωπο Ν.Α. Βοιωτίας αντίστοιχα, με 
αναπληρωτές τους.

− Καραβά Τριανταφυλλιά εκπρόσωπο Ν.Α. Εύβοιας 
και Ζιώγα Γεώργιο εκπρόσωπο Ν.Α Βοιωτίας αντί−
στοιχα και οι οποίοι θα μετέχουν στην επιτροπή όταν 
συζητείται θέμα, που αφορά την οικεία νομαρχιακή
αυτ/ση. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τη Διαμα−
ντή Μαρία υπάλληλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν.Εύβοιας) κλάδου ΠΕ 
Δ/κού−Οικ/κού με βαθμό Β΄ με αναπληρώτρια την Μπα−
μπέ Αγγελική, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης λάδου ΔΕ 
Δ/κών−Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώ−
σεων της Δ/νσης Αυτ/σης και Απ/σης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 19 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Aριθμ. 425/094 (10)
    Ορισμός εθνικής αγοράς λιανικής Πρόσβασης στο Δημό−

σιο Τηλεφωνικό Δίκτυο από σταθερή θέση μέσω Συν−
δέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary Rate Access 
ISDN), καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ 
στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών.

   Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) «Περί Ηλε−

κτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα 
άρθρα 3, 12 περιπτώσεις α, ι και ιβ, 16, 17, 35 έως και 45, το 
άρθρο 68 παρ. 1 καθώς και το άρθρο 69 παρ. 5 αυτού,

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με 
το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε 
τα άρθρα 6, 7, 8, 14, 15 και 16 αυτής,

γ.  την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως δε τα άρθρα 7, 8, 9, 
10, 11, 12 και 13 αυτής, 

δ. την Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), ιδίως δε τα 
άρθρα 17 και 19 αυτής,

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον το−
μέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 
των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ 
L114/45, 8.5.2003), 

στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κα−
νονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/2003),

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 411/017/22.11.2006 «Ορι−
σμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και 
BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες, Καθορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
στην εν λόγω αγορά και τις υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 
1873/Β/28.12.2006),

η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 414/072/13.12.2006 σχε−
τικά με α) την Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου 
Μέτρων για την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων υψηλής 
χωρητικότητας (Primary Rate Access (PRA) ISDN)» σύμ−
φωνα με τα Άρθρα 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ με αριθ. 
υπόθεσης EL/2006/0555 η οποία έλαβε χώρα την 14η 
Δεκεμβρίου 2006 και β) την παράλληλη Διεξαγωγή Εθνι−
κής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το ως άνω 
Σχέδιο Μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ η οποία έλαβε χώρα από 14.12.2006 μέχρι 
26.1.2007. Το κείμενο της κοινοποίησης και της εθνικής 
δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύθηκαν παράλληλα στο 
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ,
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θ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5988/1.2.2007 επιστο−
λή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Κοινοποίηση 
EL/2006/0555: Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων υψηλής 
χωρητικότητας (primary rate access ISDN)». Άρθρο 7 
παράγραφος (3) της οδηγίας πλαίσιο 2002/21/ΕΚ: Ουδέν 
σχόλιο»,

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 425/091/8.3.2007 «Αποτελέσματα της 
Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, την Ανάλυση 
και τις Προτεινόμενες Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις για την 
αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο σταθερό τηλε−
φωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας 
(primary rate access ISDN)»),

ια το από 8.3.2007 δημοσιευθέν στο δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τίτλο 
«Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον 
Ορισμό, την Ανάλυση και τις Προτεινόμενες Ρυθμιστικές 
Υποχρεώσεις για την αγορά λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων 
υψηλής χωρητικότητας (primary rate access ISDN)»,

ιβ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10434/Φ.600/6.3.2007 Εισήγηση 
προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ,

ιγ. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού. 

Επειδή:
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο περί 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών το οποίο ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/
Α΄/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (εφεξής ο Νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 
αυτού, η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το 
άρθρο 12 περ. (α) του Νόμου, καλείται να ορίσει σχετι−
κές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες − ιδίως τις 
σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικρά−
τεια − ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών 
που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο («Κεφάλαιο Δ» 
του Νόμου 3431/2006), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 
του ιδίου Νόμου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο) 

1.2. Η Οδηγία Πλαίσιο και ο ν.3431/2006 (άρθρα 35 και 
37), ορίζουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης 
του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα−
γωνισμού στην ως άνω αγορά σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντή−
ριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 
τη Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 
8.5.2003) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Η Σύσταση»).

1.3. Η «Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο λιανικής 
υφίστανται διακριτές σχετικές αγορές, που αφορούν 
την αγορά της πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο από σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες (Αγορές υπ’ αριθμ. 1 και 2 της Σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντίστοιχα). 

1.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την 
Πρόσβαση και το ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχει−
ρήσεις με ΣΙΑ στις προσδιορισθείσες σχετικές αγορές. 
Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του ν. 3431/2006 ορίζει 

μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της 
αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρ−
θρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φορείς 
εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη 
αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45…» 
«7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι 
υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17».

1.5. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ιβ και 17 του ν. 3431/2006 
(άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο), η ΕΕΤΤ προβαίνει σε 
διαβούλευση… σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη 
μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική 
αγορά, κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας 
στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν 
τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.

1.6. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ι και 16 (3) του ν. 3431/2006 
(άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο) «3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., 
κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 17, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το 
οποίο: (α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 
36 ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 1 και (β) επηρεάζει το εμπόριο 
μεταξύ Κρατών − Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την 
επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αι−
τιολογημένης απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των 
άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών 
των άλλων Κρατών − Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ή εντός 
της προθεσμίας του άρθρου 17, εάν η προθεσμία αυτή 
είναι μεγαλύτερη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την τελική απόφαση».

1.7. Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 
παρ. 5 του Νόμου «5. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχε−
τικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ε.Ε. 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και οι οποίες 
εκκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος 
νόμου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των δια−
τάξεων του νόμου αυτού.»

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ 
ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Primary 
Rate Access), ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑ−
ΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ.

2.1. Στα πλαίσια των προβλεπόμενων στην κείμενη 
νομοθεσία διαδικασιών σχετικά με τον ορισμό και 
την ανάλυση αγορών σύμφωνα με την Οδηγία Πλαί−
σιο (2002/21/ΕΚ), την Οδηγία για την Καθολική Υπη−
ρεσία (2002/22/ΕΚ) και την Οδηγία για την Πρόσβαση 
(2002/19/ΕΚ), η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
τη «Σύσταση» (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 8.5.2003) και τις 
«Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(2002/C 165/2003) αναφορικά με τις αγορές πρόσβασης 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (αγορές υπ’ αριθμ. 
1 και 2 της Σύστασης αντίστοιχα) προχώρησε στη δι−
αδικασία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών 
που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγο−
ράς. Ήδη με την υπ’ αριθμ. 411/017/22.11.2006 απόφασή 
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της (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006) όρισε μια σχετική αγορά η 
οποία περιλαμβάνει τη λιανική πρόσβαση στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και 
Basic Rate Access (BRA) − ISDN συνδέσεων για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες, καθόρισε την εταιρεία Ορ−
γανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ως Επιχείρηση 
με ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά και της επέβαλε μια σειρά 
κανονιστικών υποχρεώσεων. Εξαιτίας λειτουργικών, κυ−
ρίως, διαφορών, η ΕΕΤΤ δεν συμπεριέλαβε τις συνδέσεις 
υψηλής χωρητικότητας (PRA−ISDN) στην ίδια αγορά με 
τις συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας PSTN και BRA− 
ISDN. Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών συνθηκών, 
υφίσταται μία διακριτή σχετική αγορά λιανικής η οποία 
περιλαμβάνει την πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χω−
ρητικότητας (Primary Rate Access). 

2.2. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ, το γε−
ωγραφικό εύρος της εν λόγω αγοράς είναι η Ελληνική 
Επικράτεια.

2.3. Κατόπιν του ορισμού μιας διακριτής σχετικής 
αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χω−
ρητικότητας (Primary Rate Access), η ΕΕΤΤ διεξήγαγε 
ανάλυση προκειμένου να διαπιστώσει εάν η εν λόγω 
αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριμένα 
εάν κάποια ή κάποιες επιχειρήσεις κατέχουν σε αυτήν 
ΣΙΑ. Προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο του ανταγω−
νισμού στην ορισθείσα σχετική αγορά και να εξετάσει 
την ύπαρξη ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σειρά 
κριτηρίων, ιδίως τα μερίδια αγοράς, την πιθανότητα 
δυνητικού ανταγωνισμού, τους φραγμούς εισόδου και 
επέκτασης, την ύπαρξη ή μη αντισταθμιστικής αγορα−
στικής ισχύος. 

2.4. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχετική αγορά για την 
παροχή λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χω−
ρητικότητας (PRA ISDN) δεν είναι επαρκώς ανταγωνι−
στική. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι ο ΟΤΕ θα 
πρέπει να ορισθεί ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στην 
εν λόγω αγορά.

2.5. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ υποχρεούται βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφοι (1) και (2) της 
Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία και του άρθρου 
38 του ν. 3431/2006, όταν ένας πάροχος καθορίζεται 
ότι έχει ΣΙΑ σε μια αγορά λιανικής, να επιβάλει στον 
πάροχο αυτό μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθο−
λική Υπηρεσία (άρθρο 38 του ν. 3431/2006), εφόσον οι 
υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί με βάση τα Άρθρα 
9 έως 13 της Οδηγίας για την Πρόσβαση και το άρθρο 
19 της Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία (άρθρα 42 
έως 45 και 40 του ν. 3431/2006) δεν επαρκούν.

2.6. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη επιβάλει, ως αποτέλεσμα προη−
γούμενων αναλύσεων σχετικών αγορών, κανονιστικές 
υποχρεώσεις σε επίπεδο χονδρικής πρόσβασης σύμ−
φωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση στην αγορά 
παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους (ΕΕΤΤ ΑΠ.:388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), τις χονδρικές αγορές μισθω−
μένων γραμμών (συμπεριλαμβανομένων των τμημα−
τικών κυκλωμάτων) (ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006, (ΦΕΚ 
1419/26.9.2006) και τις αγορές διασύνδεσης δημόσιων 
σταθερών δικτύων (επιλογή/προεπιλογή φορέα) (ΕΕΤΤ 

ΑΠ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)). Η ΕΕΤΤ 
θεωρεί ότι επιπλέον κανονιστικές υποχρεώσεις σε επί−
πεδο των αγορών χονδρικής, εκτός αυτών που έχουν 
ήδη προταθεί, δεν θα αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά τα 
προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίζονται στην αγο−
ρά λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA−ISDN.

2.7. Το Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική 
Υπηρεσία επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να απαιτήσει από τους 
παρόχους με ΣΙΑ να μην διακρίνουν (ήτοι να εφαρ−
μόζουν ανόμοιους όρους σε όμοιες περιπτώσεις ή να 
εφαρμόζουν όμοιους όρους σε ανόμοιες περιπτώσεις) 
ανάμεσα στους πελάτες τους κατά την παροχή υπηρε−
σιών λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA−ISDN, 
ιδίως να μην παρέχουν με αθέμιτο τρόπο προνόμια σε 
συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Η ΕΕΤΤ δια του πα−
ρόντος επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση αμεροληψίας 
(μη διακριτικής μεταχείρισης) αναφορικά με τους όρους 
παροχής των συνδέσεων PRA−ISDN. Η υποχρέωση μη 
διακριτικής μεταχείρισης δεν απαγορεύει την παροχή 
διαφορετικών όρων σε επιμέρους ομάδες πελατών, εφό−
σον οι εν λόγω διαφορές δικαιολογούνται αντικειμενικά, 
ιδίως λόγω διαφοροποιήσεων στο κόστος.

2.8. Προκειμένου να ελέγχεται η επιβληθείσα υποχρέ−
ωση αμεροληψίας αναφορικά με τους τιμολογιακούς 
όρους παροχής των συνδέσεων PRA−ISDN, η ΕΕΤΤ δια 
του παρόντος επιβάλει στον ΟΤΕ υποχρέωση γνωστο−
ποίησης στην ΕΕΤΤ των τιμών των ως άνω συνδέσεων 
καθώς και τυχόν εκπτώσεων στις οποίες προβαίνει, εί−
κοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία εφαρμογής τους. 
Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης αυτή αποβλέπει 
κατά κύριο λόγο στο να γνωρίζει η ΕΕΤΤ επαρκώς και 
εγκαίρως τις τιμολογιακές πρακτικές του ΟΤΕ, ώστε να 
είναι σε θέση, να ασκεί αποτελεσματικά τις εξουσίες 
της βάσει του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
επεμβαίνοντας όπου αυτό απαιτείται.

2.9. Η επιλογή της εν λόγω «ήπιας» ρύθμισης θεωρείται 
κατάλληλη και αναλογική για τις παρούσες συνθήκες 
της συγκεκριμένης αγοράς, δεδομένου ότι α) η ανά−
πτυξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι σχετικά μικρή, 
β) ο αριθμός των εναλλακτικών μορφών πρόσβασης 
αναμένεται να αυξηθεί εάν αποδειχτούν επιτυχείς οι 
σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις που έχουν επιβλη−
θεί βάσει των αναλύσεων των σχετικών αγορών χονδρι−
κής και γ) δεδομένης της απουσίας στοιχείων που να 
επιδεικνύουν την δυσαρέσκεια των πελατών και/ ή τον 
αποκλεισμό εναλλακτικών παρόχων εξαιτίας της πολι−
τικής τιμολόγησης και παροχής των συνδέσεων PRA−
ISDN από τον ΟΤΕ. Εν όψει των περιστάσεων αυτών, 
το εύρος της επιβληθείσας κανονιστικής υποχρέωσης 
θεωρείται κατάλληλο και αναλογικό σε σχέση με την 
πιθανή αποτυχία της αγοράς που μπορεί να προκύψει 
ως αποτέλεσμα της Σημαντικής Ισχύος του ΟΤΕ και 
της απουσίας άμεσων ανταγωνιστικών υποκατάστατων 
στην ορισθείσα αγορά.

2.10. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 (ι), 16 παρ. 3, 36 
παρ. 2 και 37 παρ. 3 του ν. 3431/2006 και το άρθρο 7 
της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ προέβη στις 14.12.2006 
σε Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 
λοιπές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με 
την εθνική αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων 
υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access) (ΑΠ ΕΕΤΤ 
414/072/13.12.2006, αρ. υπόθεσης EL/2006/0555). Παράλ−
ληλα διεξήγαγε εθνική δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 
414/072/13.12.2006) σύμφωνα με τα άρθρα 12 (ιβ), 17, 36 
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παρ. 2 και 37 παρ. 3 του ν. 3431/2006 και το άρθρο 6 
της Οδηγίας Πλαίσιο, η οποία διήρκεσε από τις 14 Δε−
κεμβρίου 2006 έως τις 26 Ιανουαρίου του 2007.

2.11. Στις 25.1.2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην ΕΕΤΤ επιστολή (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5855/1.2.2007) με 
θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0555: Λιανική Πρόσβαση 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση 
μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate 
Access) − Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ: Ουδέν Σχόλιο», με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο 
σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ’ αυτού.

2.12. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό−
ντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα−
λυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των 
παρατηρήσεών τους ( ΑΠ ΕΕΤΤ 425/091/8.3.2007).

2.13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφω−
να με το άρθρο 7 παράγραφος (5) της Οδηγίας Πλαί−
σιο, η ΕΕΤΤ μπορεί να θεσπίσει το προκύπτον Σχέδιο 
Μέτρων και εάν το πράξει να το γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή. 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.1. Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην (και ερμηνεύ−

εται σύμφωνα με την) Απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά 
με την Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέ−
τρων για την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων υψηλής 
χωρητικότητας (Primary Rate Access (PRA) ISDN)» σύμ−
φωνα με τα Άρθρα 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ με αριθμ. 
υπόθεσης EL/2006/0555, όπως αυτή διαμορφώθηκε λαμ−
βάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας δια−
βούλευσης που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο 
και σε κοινοτικό επίπεδο (ΑΠ ΕΕΤΤ 414/072/13.12.2006 
και 425/091/8.3.2007). 

3.2. Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της πα−
ρούσας κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και το 
άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) και καταχωρήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 
EL/2006/0555. 

3.3. Το σχέδιο μέτρων έγινε αποδεκτό από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την από 25.01.2007 επιστο−
λή της ΕΕ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5988/1.2.2007) με θέμα «Κοι−
νοποίηση EL/2006/0555: Λιανική Πρόσβαση στο Δημόσιο 
Τηλεφωνικό Δίκτυο από Σταθερή Θέση μέσω Συνδέσεων 
Υψηλής Χωρητικότητας (Primary Rate Access): Ουδέν 
Σχόλιο», με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστο−
ποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο σχέδιο 
μέτρων και δεν έχει σχόλια επ’ αυτού, αποφασίζει:

Α.  Εκδίδει την παρούσα Απόφαση σύμφωνα με το 
κοινοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Α.1. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/ Υπηρεσιών 
και Γεωγραφικής Αγοράς.

Α.1.1 Η ΕΕΤΤ ορίζει μία διακριτή εθνική αγορά λιανι−
κής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από 
σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας 
(Primary Rate Access ISDN).

Α.1.2. Το γεωγραφικό εύρος της ανωτέρω υπό A1.1 
σχετικής αγοράς είναι η Ελληνική Επικράτεια.

Α.2. Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην 
ως άνω Σχετική Αγορά («ΣΙΑ»).

Με βάση την ανωτέρω ανάλυσή της, η ΕΕΤΤ ορίζει την 
εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» ως επιχείρηση με σημαντι−
κή ισχύ στην αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων 
υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access).

Α.3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις.
Α.3.1. Η ΕΕΤΤ επιβάλει στον ΟΤΕ υποχρέωση αμερο−

ληψίας, στα πλαίσια της οποίας ο ΟΤΕ οφείλει να μην 
διακρίνει ανάμεσα στους πελάτες του κατά την παροχή 
υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA−
ISDN, ιδίως να μην παρέχει με αθέμιτο τρόπο προνόμια 
σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Η υποχρέωση μη 
διακριτικής μεταχείρισης δεν απαγορεύει την παροχή 
διαφορετικών όρων σε επιμέρους ομάδες πελατών, εφό−
σον οι εν λόγω διαφορές δικαιολογούνται αντικειμενικά, 
ιδίως λόγω διαφοροποιήσεων στο κόστος.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ως άνω υποχρέω−
σης η ΕΕΤΤ επιβάλει στον ΟΤΕ υποχρέωση γνωστοποί−
ησης στην ΕΕΤΤ των τιμών παροχής υπηρεσιών λιανικής 
πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA−ISDN καθώς και τυχόν 
εκπτώσεων επί των τιμών αυτών, το αργότερο είκοσι 
(20) ημέρες πριν την ημερομηνία εφαρμογής τους.

Β. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος A.E ως 
επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην εθνική αγορά λια−
νικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από 
σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας 
(Primary Rate Access ISDN) υποχρεούται να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την παρούσα 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γ. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης άρχεται από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης 
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρού−
σας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο 
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Ε. Η παρούσα Απόφαση η ισχύς της οποίας άρχεται 
από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του 
ν. 3431/2006.

  Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11)

      Στην υπ’ αριθμ. 30391/5.3.2007 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Ερ−
γασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας & Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 
348/Β/13.3.2007 ΦΕΚ και αφορά Πρόγραμμα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας (Stage) 2007 σε φορείς του Το−
μέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επέρχεται δι−
όρθωση στη σελίδα έξι (6) και αντί του εσφαλμένου .... 
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡ. 
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ»...., τίθεται το ορθό .....«Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ»....

  (Από το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)  




