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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς 

ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2609/7.9.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται 
δεκτή η από 31 .8.2001 αίτηση της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ 
ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ και της ΙΡΙΝΑ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

   F 
(2)

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
ΜΟΥΡΑΝΤΟΒΑ ΜΕΛΑΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 5266/8.11.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται 
δεκτή η από 5.10.2005 αίτηση της ομογενούς ΜΟΥΡΑ−
ΝΤΟΒΑ ΜΕΛΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ για την απόκτηση Ελλη−
νικής Ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
     Αριθ. οικ. 7765 (3)
Τροποποιήσεις αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  1) «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4651/18.10.2006 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας τροποποιείται η υπ’αριθμ. 2287/4.3.2004 (ΦΕΚ 
782/Β/2004 ) απόφαση μας περί απόκτησης της Ελλη−
νικής ιθαγένειας του ομογενούς ΜΑΤΣΚΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ και αλλάζονται τα 
ονοματεπωνυμικά στοιχεία του εν θέματι από «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΤΣΚΑΤΙΔΗΣ» σε «ΙΒΑΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΩΒ»

2)« Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7242/18.10.2006 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
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δονίας τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 2288/3.3.2004 (ΦΕΚ 
612/Β/2004) απόφαση μας περί απόκτησης της Ελληνι−
κής ιθαγένειας της ομογενούς   ΜΑΤΣΟΥΚΙΔΟΥ TAMAΡA 
του ΦΩΤΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και αλλάζουμε τα 
επωνυμικά στοιχεία της εν θέματι από «ΜΑΤΣΟΥΚΙΔΟΥ» 
σε «ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΟΒΑ».

3) «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7244/18.10.2006 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 125//11.2.2004 
(ΦΕΚ 612/Β/2004) απόφαση μας περί απόκτησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς   ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ 
ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΓΚΕΟΡΓΚΙ και της ΟΛΓΑΣ και επαναφέ−
ρεται το επώνυμο της εν θέματι από το εξελληνισμένο 
«ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ» στο μη εξελληνισμένο«ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ» 
και διορθώνεται το ονοματεπώνυμο του συζύγου της 
από το εσφαλμένο«ΑΖΝΑΟΥΡΟΒ ΣΠΑΡΤΑΚ» στο «ΑΝ−
ΔΡΕΑΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».

  Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    (4)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥ−
ΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ». 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Με την 2478/Π03/4/00211/Ε/9.11.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 30.8.2006 
ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 
του ν.3299/2004, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΝΑ 
ΦΡΟΥΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ», που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας διαλογής, τυποποίησης, συντή−
ρησης και ψύξης φρούτων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 153.9) στο Δ.Δ. 
Μαρίνας του δήμου Ανθεμίων του νομού Ημαθίας (περι−
οχή κινήτρων Γ΄), συνολικής δαπάνης δύο εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ.

Νέες θέσεις εργασίας : 6 (12μηνη απασχόληση)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(5)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕ−
ΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Με την 1872/Π03/4/00200/Ε/9.11.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 27.9.2006 ομό−
φωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του 
ν.3299/2004, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E., που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχει−

ακής μονάδας MEDITERRANEAN PALACE HOTEL τά−
ξεως 5*. 125 δωματίων 225 κλινών, που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη του Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικού κόστους 
επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (792.000) ευρώ, με 
ποσοστό επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων 
(277.200) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (316.800) ευρώ ήτοι 
ποσοστό 40% του ύψους της επένδυσης.

Νέες θέσεις εργασίας: Δεν δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 F
(6)

   Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Με την 2574/Π03/4/00213/Ε/9.11.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 27.9.2006 ομό−
φωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του 
ν.3299/2004, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΙΑ», 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής και αναβάθμιση κατηγορίας, της υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» 3* στο δήμο Θεσ−
σαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης (περιοχή κινήτρων 
Α) σύμφωνα με το ν.3299/2004, συνολικού κόστους ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ, 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000) ευρώ. Το 
τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων 
είκοσι δύο χιλιάδων (522.000) ευρώ ήτοι ποσοστό 29% 
του ύψους της επένδυσης. Νέες θέσεις εργασίας : 1 
(12μηνη απασχόληση).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
     Αριθ. 14780 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου 

Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Ασωπού

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

      ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθ. 26,106 και 203 του π.δ. 410/95.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

3. Την αριθμ. 8946/31.12.1997 ( ΦΕΚ 551/ Β/3.6.1998) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου που 
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αφορά «την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυ−
τών κατ’ εντολή μας στο Διευθυντή Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
του Ν. Λακωνίας και στους Προϊστάμενους των τμημά−
των της υπηρεσίας αυτής».

4. Την υπ’ αριθμ. 9565/26.8.1998 ( ΦΕΚ 975/ Β/ 15.9.1998) 
απόφαση μας, περί σύστασης Νομικού Προσώπου στο 
Δήμο Ασωπού με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7968/21.6.2006 
όμοια ( ΦΕΚ 892/12.7.2006/τ.Β.)

5. Την υπ’ αριθμ. 179/2006 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Ασωπού με την οποία ορίζεται η ετήσια επιχορήγηση 
του Δήμου προς το ανωτέρω Ν.Π. σε 23.500,00 € για το 
έτος 2006 και 45.000,00 € για καθένα από τα επόμενα 
έτη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 9565/26.8.1998 ( ΦΕΚ975/ 
Β/15.9.1998) απόφαση μας, περί σύστασης του Ν.Π. «Δη−
μοτική Φιλαρμονική Δήμου Ασωπού, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7968/21.6.2006 όμοια, όσον 
αφορά την παράγραφο 2 α αυτής ως εξής:

2α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 23.500,00 
€ για το έτος 2006 και για κάθε ένα από τα επόμενα 
έτη ύψους 45.000,00€.

Ακροτελεύτιο άρθρο
Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κ.Α. 00−6715, ύψους 23.500,00 € για το τρέχον οικονο−
μικό έτος, ενώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη ύψους 45.000,00€. Κατά τα λοιπά ισχύει η 9565/ 
26.8.1998( ΦΕΚ 975/ Β/15.9.1998) απόφαση μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Σπάρτη, 13 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
O Διευθυντής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
F

    Αριθ. 10240 (8)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή 5ου − 6ου Δημοτικού Σχολείου − 
5ου − 8ου − 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς»

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
• Την υπ’ αριθμ. 13580/8.11.2004 απόφαση του Γενι−

κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 409/Β΄/30.3.2005, με την οποία 
συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή 5ου − 6ου Δημοτικού Σχολείου− 5ου − 8ου − 11ου 
Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς»

• Την υπ’ αριθμ. 167/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λιβαδειάς, με την οποία καταργεί την Σχολική 
Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 5ου − 6ου 
Δημοτικού Σχολείου − 5ου − 8ου −11ου Νηπιαγωγείου 
Λιβαδειάς»

• Την υπ’ αριθμ. 1526/5.4.2004 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμ−

ματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στους Διευθυντές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Καταργείται το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 5ου − 6ου Δημοτικού Σχολείου − 5ου 
− 8ου 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λιβαδειά, 30 Οκτωβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια κ.α.α.

Ο Τμηματάρχης
Ν. ΝΙΚΑΙΝΑΣ
F

    (9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Σιακαβέλλα Ελένη του Ηλία.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 12768/7.11.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών έχει χορηγηθεί στην Σιακαβέλλα Ελέ−
νη του Ηλία άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Ο Αντινομάρχης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
 F

    Αριθ. 410/37 (10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 392/17/22.6.2006 απόφα−

σης της ΕΕΤΤ κατά το μέρος που αυτή αφορά τα 
“Eλεγχόμενα Tέλη” (R0, R1, R2) που προσδιορίστη−
καν για την εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των 
τελών τερματισμού στα δίκτυα των Εταιρειών Κινη−
τής Τηλεφωνίας

   Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),

   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 και ι, 16, 17, 35, 36, 37, 41, 
42, 43, 44 , 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. 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 το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ 
L114/45, 8.5.2003), 
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ε. 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),

στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 290/130/30.7.2003 
«Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον 
ορισμό της Αγοράς Τερματισμού Κλήσεων σε κινητά 
δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού 
στην εν λόγω αγορά»,

 ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 299/36/24.11.2003 με 
θέμα «Παρουσίαση των απαντήσεων των συμμετεχό−
ντων στην Δημόσια Διαβούλευση για τον ορισμό αγοράς 
τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση 
του επιπέδου ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά» και 
«Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλε−
πικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τον ορισμό της 
αγοράς τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την 
ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην εν λόγω 
αγορά», 

η.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 305/40/6.2.2004 «Έναρ−
ξη ΔημόσιαςΔιαβούλευσης αναφορικά με την επιβολή 
υποχρεώσεων στην Αγορά Τερματισμού Κλήσεων σε 
Κινητά Δίκτυα»,

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 316/134/21.5.2004 «Πα−
ρουσίαση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στη 
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την επιβολή υπο−
χρεώσεων στην αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά 
δίκτυα» και «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις 
των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με την επι−
βολή υποχρεώσεων στην αγορά τερματισμού κλήσεων 
σε κινητά δίκτυα», 

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 318/21/3.6.2004 «Κοινο−
ποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχεδίου Μέτρων 
αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του Επιπέδου 
του Ανταγωνισμού και την Επιβολή Ρυθμιστικών Υπο−
χρεώσεων στην Αγορά Τερματισμού Κλήσεων σε Κινητά 
Δίκτυα,  

ια. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 17897/12.7.2004 από 9.7.2004 
επιστολή  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την 
ΕΕΤΤ, με θέμα «Case No EL/2006/0078: wholesale 
voice call termination on individual mobile networks» 
Request for information pursant to Article 5(2) of 
Directive 2002/21/EC

ιβ. την υπ’ αριθμ. 18366/Φ.300/14.7.2004 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Reply 
on the request for information pursuant to Article 5(2) of 
Directive 202/21/EC (Case No EL/2006/0078: wholesale 
voice call termination on individual mobile networks),

ιγ. τα υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 21348/9.8.2004 από 4.8.2004  (SG−
Greffe (2004) D/203427) σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της Οδηγίας 2002/21/EC 
για την Κοινοποίηση EL/2004/0078: Αγορά Τερματισμού 
Κλήσεων σε Μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα,

ιδ. την υπ’ αριθμ. 337/71/10.12.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το τρο−
ποποιημένο Σχέδιο Μέτρων στην Αγορά Τερματισμού 
Κλήσεων σε Κινητά Δίκτυα», 

ιε. την υπ’ αριθμ. 344/107/25.2.2005 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας δια−
βούλευσης αναφορικά με το τροποποιημένο Σχέδιο Μέ−
τρων για την αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά 
δίκτυα» 

ιστ. την υπ’ αριθμ. 347/144/1.4.2005 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχεδίου 
Μέτρων αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του 
Επιπέδου του Ανταγωνισμού και την Επιβολή Ρυθμιστι−
κών Υποχρεώσεων στην Αγορά Τερματισμού Κλήσεων 
σε Κινητά Δίκτυα»,

ιζ. την από 31.5.2005 επιστολή  της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα «Case No EL/2006/0178: 
wholesale voice call termination on individual mobile 
networks» Request for information pursant to Article 5(2) 
of Directive 2002/21/EC, 

ιη. την υπ’ αριθμ. 16802/Φ.300/3.6.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Reply 
on the request for information pursuant to Article 5(2) of 
Directive 202/21/EC (Case No EL/2006/0178: wholesale 
voice call termination on individual mobile networks), 

ιθ. τα υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 17788/14.6.2005, από 13.6.2005 
(SG−Greffe (2005) D/202613) σχόλια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της Οδηγίας 
2002/21/EC για την Κοινοποίηση EL/2004/0178: Αγορά 
Τερματισμού Κλήσεων σε Κινητά Δίκτυα,

κ. την υπ’ αριθμ. 384/079/27.4.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Τρο−
ποποιημένου Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την Αγο−
ρά Τερματισμού Κλήσεων σε Κινητά Δίκτυα, σύμφωνα 
με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του 
ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006]) και Έναρξη Εθνικής Δη−
μόσιας Διαβούλευσης για το τροποποιημένο Σχέδιο 
Μέτρων αναφορικά με την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων 
σε Κινητά Δίκτυα», 

κα. την από 18.5.2006 επιστολή (e−mail) της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα «Case No 
EL/2006/0392: wholesale voice call termination on individual 
mobile networks»

κβ. την υπ’ αριθμ. 17848/Φ.515/22.5.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Reply 
on the request for information pursuant to Article 5(2) of 
Directive 202/21/EC (Case No EL/2006/0392: wholesale 
voice call termination on individual mobile networks),

κγ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 20503/9.6.2006 επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση 
EL/2006/0392: Αγορά σε επίπεδο χονδρικής τερματι−
σμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα − Σχόλια 
σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 
2002/21/EC», 

κδ. την υπ’ αριθμ. 9625/Φ 600/14.6.2006 εισήγηση της 
ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης ανα−
φορικά με το τροποποιημένο Σχέδιο Μέτρων για την αγο−
ρά τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα», 
η οποία διενεργήθηκε μεταξύ 5.5.2006 και 5.6.2006, 

κε. την υπ’ αριθμ. 17853/Φ300/23.5.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Θέματα κοστολογικού μοντέλου bottom 
up (LRIC) για τον τερματισμό κλήσεων σε κινητά δί−
κτυα»,

κστ. την υπ’ αριθμ.  ΕΕΤΤ 392/17/22.6.2006 [ΦΕΚ 1016/
Β/20.7.2006] με τίτλο «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού 
Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών 
Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών» 

κζ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 34737/27.9.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με θέμα 
«Αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμέ−
να δίκτυα κινητών επικοινωνιών» με την οποία η ΕΕΤΤ 
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αιτήθηκε στοιχεία αναφορικά με την κίνηση και τα έσο−
δα των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων,

κη. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 35353/2.10.2006 επιστολή της 
TIM προς την ΕΕΤΤ με την οποία προσκομίσθηκαν στην 
ΕΕΤΤ στοιχεία αναφορικά με την κίνηση και τα έσοδα 
των εισερχόμενων προς την TIM φωνητικών κλήσεων,

κθ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 37603/18.10.2006 επιστολή της 
Vodafone προς την ΕΕΤΤ με την οποία προσκομίσθηκαν 
στην ΕΕΤΤ στοιχεία αναφορικά με την κίνηση και τα 
έσοδα των εισερχόμενων προς την Vodafone φωνητικών 
κλήσεων,

κι. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 39692/2.11.2006 επιστολή της 
Cosmote προς την ΕΕΤΤ με την οποία προσκομίσθηκαν 
στην ΕΕΤΤ στοιχεία αναφορικά με την κίνηση και τα έσοδα 
των εισερχόμενων προς την Cosmote φωνητικών κλήσεων

λ. την υπ’ αριθμ. 9854/Φ600/13.11.2006 Εισήγηση προς 
την ΕΕΤΤ, 

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

Επειδή:
1. Δια της από 7.6.2006 επιστολής της Ευρωπαϊκής Κοι−

νότητας προς την ΕΕΤΤ (η οποία έλαβε αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
20503/9.6.2006) με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0392: Αγο−
ρά σε επίπεδο χονδρικής τερματισμού κλήσεων σε μεμο−
νωμένα κινητά δίκτυα − Σχόλια σύμφωνα με το Άρθρο 7 
παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/EC», υπεβλήθησαν από 
πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ άλλων, τα εξής 
σχόλια αναφορικά με το κοινοποιημένο Σχέδιο Μέτρων 
της ΕΕΤΤ  σχετικά με την Αγορά 16 της ‘Σύστασης’: 

«Διάρκεια σταδιακής πορείας μείωσης των τελών 
τερματισμού και μη υποχρέωση λογιστικού διαχωρι−
σμού: η Ε.Ε. σημειώνει ότι επί του παρόντος τα τέλη 
τερματισμού στην Ελλάδα (σε πραγματικές αξίες) εί−
ναι υψηλότερα από τον ΕΕ 15 σταθμισμένο μέσο όρο 
του 2005 για τους παρόχους με ΣΙΑ, 12,30 ευρωλεπτά 
ανά λεπτό. Επιπλέον τονίζει ότι από το έτος 2005 που 
συλλέχθηκαν αυτά τα δεδομένα, σχεδόν όλες οι ΕΡΑ 
ολοκλήρωσαν την ανάλυση της αγοράς τερματισμού σε 
κινητά δίκτυα και επέβαλαν πρόσθετες μειώσεις τελών 
τερματισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες οικει−
οθελείς μειώσεις που αντιστοιχούν ήδη σε σημαντικό 
ποσοστό μείωσης, η Ε.Ε. καλεί την ΕΕΤΤ να εφαρμόσει 
μία μικρότερης διάρκειας σταδιακή πορεία ούτως ώστε 
να υλοποιηθούν οι υπόλοιπες μειώσεις πριν τον Ιούνιο 
2007. Υπογραμμίζει δε ότι με μικρότερης διάρκειας στα−
διακή πορεία, η ΕΕΤΤ θα είναι σε θέση να αξιολογήσει 
νωρίτερα το επίπεδο των τελών τερματισμού σύμφωνα 
με πιο πρόσφατα κοστολογικά στοιχεία από αυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των τιμών στόχου 
που προτάθηκαν στην παρούσα Κοινοποίηση.»

2. Λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο βαθμό τα ανωτέρω 
σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΑΠ ΕΕΤΤ 392/017 
‘Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε 
Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός 
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 
και Υποχρεώσεις αυτών’[ΦΕΚ 1016/Β/20.7.2006], προβλέ−
πει μεταξύ άλλων τα εξής αναφορικά με την Υποχρέωση 
Ελέγχου τιμών και Κοστοστρέφειας: 

«Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης 
Με την παρούσα επιβάλλεται σε κάθε ΠΔΚ ο οποίος 

έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρι−
κής για τον τερματισμό  φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό 
του η υποχρέωση της κοστοστρεφούς πρόσβασης. Για 
τον σκοπό αυτό επιβάλλεται η σταδιακή μείωση των τε−
λών τερματισμού έως το επίπεδο του κόστους σύμφωνα 
με την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

Σε κάθε έναν από τους οριζόμενους ως έχοντες ΣΙΑ 
στην σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό  
φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του ΠΔΚ(Cosmote, 
Vodafone, και ΤΙΜ−Hellas/Q−Telecom), επιβάλλεται η 
υποχρέωση μείωσης των τελών τερματισμού (effective 
rates) στο δίκτυό του σύμφωνα με μια σταδιακή πο−
ρεία (glide path).. Για κάθε έναν ΠΔΚ έχει τεθεί μια 
τιμή−στόχος (C) , η οποία αντιστοιχεί στο κόστος του. 
Η τιμή στόχου προσδιορίσθηκε με την χρήση ενός μο−
ντέλου μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους (ΜΕΚ 
– «LRIC») και επί τη βάσει ενός bottom up υπολογισμού. 
Η σταδιακή μείωση θα διαρκέσει δέκα μήνες, αρχής 
γενομένης από την 01.8.2006 και θα περιλαμβάνει δύο 
περιόδους διάρκειας πέντε (5) μηνών η κάθε μία (A και 
Β περίοδος). Ξεκινώντας από την ημερομηνία εκκίνησης, 
σε κάθε μία από τις δύο περιόδους προσδιορίζεται ένα 
συγκεκριμένο «ελεγχόμενο τέλος»,  R1 για την πρώτη 
περίοδο (Α) και R2 για την δεύτερη περίοδο (Β). Το 
«ελεγχόμενο τέλος» οριοθετεί ένα επίπεδο (μία οροφή) 
με το οποίο θα πρέπει να συμμορφωθεί ο μέσος όρος 
των εσόδων τερματισμού του παρόχου ανά λεπτό από 
τον τερματισμό σε κινητά (να είναι ίσος ή μικρότε−
ρος, ανά λεπτό) στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Τα «ελεγχόμενα τέλη» για τις δύο συνεχείς περιόδους 
είναι προσδιορισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίδεται 
η δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμόσουν τα 
τέλη τερματισμού μέσα στην περίοδο, με τέτοιο τρόπο 
ώστε στο τέλος της περιόδου Β τα τέλη να έχουν φτά−
σει στο επίπεδο του κόστους (τιμή στόχου − C). Η ΕΕΤΤ 
θα εξετάζει την πρόοδο των παρόχων στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους στο διάστημα αυτό − ιδίως κατά 
την τελευταία χρονική περίοδο_, καθώς και στο μετα−
γενέστερο διάστημα όπου οι ΠΔΚ θα εξακολουθούν να 
έχουν υποχρέωση κοστοστρέφειας. 

Η ΕΕΤΤ θα ρυθμίζει μόνο το μέσο τέλος (που εκφρά−
ζεται ως ένα «out−turn ratio» ο λόγος των εσόδων τερ−
ματισμού προς την κίνηση τερματισμού) αξιολογώντας 
τη συμμόρφωση που έχουν αναλάβει οι πάροχοι για τις 
δύο υπό εξέταση περιόδους. Η αξιολόγηση αυτή της 
συμμόρφωσης θα γίνει συγκρίνοντας τη μέση χρέωση 
διασύνδεσης1 της περιόδου εκείνης με τα «ελεγχόμενα 
τέλη», τα οποία ορίζονται όπως περιγράφεται στην προ−
ηγούμενη παράγραφο. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ θα προβαίνει σε 
διμηνιαίους ελέγχους των τελών για να διασφαλίζει ότι 
εφαρμόζονται οι μειώσεις τιμών και να παρέχει προειδο−
ποίηση για οποιαδήποτε πιθανή αποτυχία συμμόρφωσης 
με τα βήματα της σταδιακής πορείας (glide path). Σε αυτή 
τη βάση, η ΕΕΤΤ θα ζητά την υποβολή πληροφοριών 
από τους παρόχους σχετικά με τα έσοδα και την κίνηση 
των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων, οι οποίες πλη−
ροφορίες θα παρέχονται το αργότερο εντός 10 ημερών 
από το τέλος του υπό εξέταση διμήνου. Στην περίπτω−
ση όπου απαιτείται οικονομική εκκαθάριση μεταξύ των 
παρόχων αναφορικά με τα ζητούμενα στοιχεία τότε θα 
αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ μη εκκαθαρισμένα στοιχεία 

1 Η μέση χρέωση διασύνδεσης θα υπολογίζεται ως το σύνολο των σχετικών εσόδων τερματισμού φωνής σε κάθε περίοδο, διαιρούμενο δια 
του συνόλου των λεπτών κίνησης τερματισμού φωνής (πραγματικού χρόνου) στην ίδια περίοδο.
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το αργότερο εντός 10 ημερών από το τέλος του υπό 
εξέταση διμήνου, ενώ τα εκκαθαρισμένα στοιχεία θα 
αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ το αργότερο 30 ημέρες μετά 
το τέλος του υπό εξέταση διμήνου.»

3. Επιπροσθέτως, αναφορικά με το ζήτημα του υπο−
λογισμού των ‘ελεγχόμενων τελών’ η ως άνω υπ’αρ. 
392/017 ΑΠ ΕΕΤΤ ορίζει τα κάτωθι:

«Ο υπολογισμός των «ελεγχόμενων τελών» θα βασί−
ζεται στα εξής:

R0 = το μέσο έσοδο ανά λεπτό που προκύπτει από 
τον τερματισμό κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν 
την ημερομηνία εκκίνησης, υπολογιζόμενο χωριστά για 
κάθε πάροχο. Στις υπολογιζόμενες κλήσεις θα συμπε−
ριλαμβάνονται οι κλήσεις προερχόμενες από κινητό και 
σταθερό δίκτυο.

C = το κόστος τερματισμού στο χρονικό σημείο ακρι−
βώς δέκα μήνες μετά την ημερομηνία εκκίνησης του 
glide path

R1, R2 = το μέσο (μεσοσταθμισμένο) τέλος για τις δύο 
υπό εξέταση περιόδους (διάρκειας πέντε μηνών), βάσει 
της ευθείας γραμμής μεταξύ του R0 και του C.

Η στρατηγική προς αυτή τη σταδιακή πορεία μειώσεων 
(glide path) αντανακλάται στο ακόλουθο διάγραμμα:

 

4. Αποσαφηνίζοντας δε περαιτέρω το ζήτημα του υπο−
λογισμού του R0  (ήτοι του μέσου εσόδου ανά λεπτό 
που προκύπτει από τον τερματισμό κατά τη διάρκεια 
των έξι μηνών πριν την ημερομηνία εκκίνησης, υπολο−
γιζόμενο χωριστά για κάθε πάροχο) η υπ’ αριθμ. 392/017 
ΑΠ ΕΕΤΤ προσδιορίζει τα κάτωθι στην  υποσημείωση υπ’ 
αριθμ. 4 αυτής ενόψει και των σχολίων της Ε.Ε.:

«Στην περίπτωση όπου κατά την ημερομηνία έναρξης 
του glide path δεν είναι διαθέσιμα στην ΕΕΤΤ τα στοι−

χεία τα οποία απαιτούνται για τον υπολογισμό του R0, 
τότε η ΕΕΤΤ θα επαναπροσδιορίσει τις σχετικές τιμές 
(τα R0, R1 και R2) το αργότερο 2 μήνες από την έναρξη 
του glide path»

και Εκτιμώντας τα εξής:
1. Τα στοιχεία για τον προσδιορισμό του R0, ήτοι 

του μέσου εσόδου ανά λεπτό που προκύπτει από τον 
τερματισμό κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν την 
ημερομηνία εκκίνησης, υπολογιζόμενο χωριστά για κάθε 
πάροχο, δεν ήταν διαθέσιμα στην ΕΕΤΤ κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης του glide path.

2. Ως εκ τούτου και προκειμένου να αρχίσει έγκαιρα 
η εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των τελών τερ−
ματισμού σύμφωνα και με τα σχόλια της Ε.Ε. η ΕΕΤΤ 
προέβη σε εκτίμηση των ‘ελεγχόμενων τελών’ επί τη 
βάσει στοιχείων εσόδων προγενέστερου εξαμήνου από 
το εξάμηνο Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2006 .

3. Η ΕΕΤΤ δια της υπ’ αριθμ. 34737/Φ.300/27.9.2006 
επιστολής της ζήτησε από τις εταιρείες κινητής τηλε−
φωνίας τα προβλεπόμενα εκ της υπ’ αριθμ. 392/017 ΑΠ 
ΕΕΤΤ στοιχεία για τον υπολογισμό του R0.  

4. Τα εν λόγω στοιχεία προσκομίσθηκαν τελικά στην 
ΕΕΤΤ από τις Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας με τις 
ανωτέρω (υπό κη, κθ, κι) επιστολές των εταιρειών κινη−
τής τηλεφωνίας στις 2.10.2006 , 18.10.2006 και 2.11.2006 
αντίστοιχα.

5. Με βάση τα ως άνω (υπό 4) αναφερόμενα πρόσφα−
τα προσκομισθέντα στοιχεία το R0  διαφοροποιείται 
από το εκτιμηθέν R0 που περιέχεται στην υπ. αριθμό 
392/17/22.6.2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ και πρέπει να επα−
ναπροσδιορισθεί βάσει της υποσημείωσης υπ’ αριθμ. 4 
της υπ’ αριθμ. 392/017 ΑΠ ΕΕΤΤ 

6. Με βάση το νέο R0 διαφοροποιούνται και οι τιμές 
των R1, R2 όπως αυτές περιέχονται στην υπ. αριθμό 
392/17/22.6.2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ και πρέπει να επα−
ναπροσδιορισθούν βάσει της υποσημείωσης υπ’ αριθμ. 
4 της υπ’ αριθμ. 392/017 ΑΠ ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 392/17/22.6.2006 
Απόφασης της ΕΕΤΤ κατά το μέρος που αυτή αφορά 
τα ‘Eλεγχόμενα Tέλη’ (R0, R1, R2) που προσδιορίστηκαν 
για την εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των τελών 
τερματισμού στα δίκτυα των Εταιρειών Κινητής Τη−
λεφωνίας και την ως εκ τούτου αντικατάσταση του 
πίνακα των τελών τερματισμού των εταιρειών κινητής 
που βρίσκεται στο σώμα της ως άνω Απόφασης με τον 
ακόλουθο πίνακα:

Τέλη τερματισμού (€/λεπτό)
Πάροχος Τιμή Οροφής για)

Περίοδο Α (R1
Τιμή Οροφής για
Περίοδο B (R2)

Τιμή Στόχου (C )

Cosmote 0,1387 0,1174 0,1067
Vodafone−Panafone 0,1381 0,1174 0,1071

TIM−Hellas/Q−Telecom 0,1436 0,1259 0,1171

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμό 392/17/22.6.2006 απόφασης της ΕΕΤΤ.
Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις εταιρείες Vodafone−Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοι−

νωνιών και Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. καθώς και στην ενιαία οικονομική οντότητα TIM Hellas A.E.B.E. 
/ Q−TELECOMMUNICATIONS, ως επιχειρήσεις κατέχουσες ΣΙΑ στη σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό  
φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους.

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του ν. 3431/2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2006
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11)
    

Στην υπ’ αριθμ. 118461/5919/Π04/1/94/Ν. 2601/98/19.10.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1590/τ. 
Β΄/30.10.2006 διορθώνεται από το εσφαλμένο «Με την 
απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου 
της επιχορήγησης ποσό εκατό δέκα χιλιάδων τριακο−
σίων πενήντα πέντε ευρώ #110.355,00#»

Στο ορθό «Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσό εκα−
τό δέκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 
#110.335,00#».

  (Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

-
 (12)

   Στο Φ.Ε.Κ. 351/24.3.2006 τεύχος Β΄, που δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 7361/17.1.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς 
« ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ », διορθώ−

νεται το επώνυμο από το εσφαλμένο « ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ » 
στο ορθό εξελληνισμένο « ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ».

   (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

-
    Στην υπ’ αριθμ. 2255/9.8.2002 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
1) Στο Φ.Ε.Κ. 1545/2002 τεύχος Β΄ δημοσιεύθηκε η 

2255/9.8.2002 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς «ΕΜΙΝΙΔΟΥ 
ΜΠΕΛΑ του ΓΙΟΥΡΙ» .

Διορθώνεται ως προς το όνομα του πατέρα της ομογε−
νούς από το εσφαλμένο «ΓΙΟΥΡΙ» στο ορθό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

2) Στο Φ.Ε.Κ. 1545/2002 τεύχος Β΄ δημοσιεύθηκε η 
6425/9.8.2002 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς

« ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΙΟΥΡΙ» .
Διορθώνεται ως προς το όνομα του πατέρα της ομογε−

νούς από το εσφαλμένο «ΓΙΟΥΡΙ» στο ορθό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

  (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02017392911060008*

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


