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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 9836 (1)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 31275/ΥΠΕ/4/00485 ν. 3299/2004/ 
22.12.2006 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό 
τίτλο «MERCADO», που αναφέρεται στη δημιουργία − 
μετεγκατάσταση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδια−
στικής αλυσίδας προς τη δική της εμπορική δραστηριό−
τητα και προς τρίτους, η οποία θα βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ 
Σίνδου, Δήμου Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικής 
δαπάνης ποσού εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων και 
διακοσίων (661.200,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρα−
κοσίων ογδόντα (264.480,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέ−
σεις απασχόλησης (2 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.12.2006 
(κατά πλειοψηφία).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ OIKONOMIΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
      Αριθμ. 9458 (2)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 29389/ΥΠΕ/4/00461/Ν. 3299/2004/ 
28.12.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
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Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης 
«ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο 27° 
χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών − Κορίνθου στο Δήμο Ελευσίνας του 
Νομού Αττικής, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
ποσού δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων 
(13.600.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα χι−
λιάδες (4.080.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα έξι (16) νέες 
θέσεις απασχόλησης (16 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 20.12.2006 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ OIKONOMIΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 9763 (3)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο «ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΕ», στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 26664/ΥΠΕ/4/00428 ν. 3299/2004/ 
22.12.2006 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή σπς διατάξεις του
ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΣΛΑΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΣΛΑΝΗΣ 
ΑΕ», για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται στην επέκταση 
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 
του φορέα, που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (Ο.Τ. 13), 
στο Δήμο Πασσαρώνος του Νομού Ιωαννίνων, συνολικής 
δαπάνης ποσού τριών εκατομμυρίων και εννιακοσίων 
χιλιάδων (3.900.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55% για 
κόστος επένδυσης ύψους 3.810.000 € και 50% για κό−
στος επένδυσης 90.000€ (αμοιβές συμβούλων, μελετών), 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατόν 
σαράντα χιλιάδων και πεντακοσίων (2.140.500) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έντεκα (11) νέες 
θέσεις απασχόλησης (8,4 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 1.12.2006 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ OIKONOMIΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

    Αριθμ. 9424 (4)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΜΙΝΕΧ D.0.Ο.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 2601/1998.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 9423/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00009/ΣΕΡ−
ΒΙΑ/28.2.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΙΝΕΧ D.0.Ο.» 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής υπο−
δημάτων στην πόλη Βράνια της Σερβίας, με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυμένο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου διακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.260.000,00) €.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (882.000,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού ενισχυόμε−
νου κόστους της επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (378.000,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 30% της συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης της επένδυσης.

δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
27.2.2006.

στ) Νέες θέσεις εργασίας ογδόντα εννέα (89) άτομα 
έναντι εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων προβλεπομένων 
στην εγκριτική απόφαση.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού τριακοσίων 
εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ 
(376.488,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Προϊστάμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ

    F

  Αριθμ. 803 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ

Δήμου Σαμοθράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/
114/8.6.2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 1795/1.4.1999 προγενέστερη απόφασή 
μας, σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου με το 
όνομα «ΚΑΠΗ Δήμου Σαμοθράκης».
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5. Την υπ’ αριθμ. 18/2007 απόφαση του Δ.Σ. Σαμο−
θράκης, που αφορά την τροποποίηση της συστατικής 
πράξης του «ΚΑΠΗ Δήμου Σαμοθράκης».

6. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.1999 και 2551/1.10.2003 απο−
φάσεις του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. Μακε−
δονίας − Θράκης «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1795/1.4.1999 απόφασή 
μας, στην παράγραφο 4, που αναφέρεται στα όργανα 
διοίκησης, ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοι−
κητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/
114/8.6.2006).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1795/1.4.1999 προγε−
νέστερη απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ 

    F
  Αριθμ. 802 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Πνευματι−

κού Κέντρου του Δήμου Σαμοθράκης.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
Α΄/114/8.6.2006).

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

4. Την υπ’ αριθμ. 4606/16.8.1999 προγενέστερη απόφα−
σή μας, σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου με 
το όνομα «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σαμοθράκης»

5. Την υπ’ αριθμ. 14/2007 απόφαση του Δ.Σ. Σαμοθρά−
κης, που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πρά−
ξης του «Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης».

6. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.1999 και 2551/1.10.2003 απο−
φάσεις του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. Μακε−
δονίας − Θράκης «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4606/16.8.1999 απόφασή 
μας, στην παράγραφο που αναφέρεται στα όργανα δι−
οίκησης, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοι−
κητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/114/
8.6.2006) .

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4606/16.8.1999 προ−
γενέστερη απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ

    Αριθμ. 835 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης των Παιδικών 

Σταθμών Δήμου Ορφέα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/
114/8.6.2006).

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

4. Την υπ’ αριθμ. 1632/28.3.2000 προγενέστερη απόφα−
σή μας, σχετικά με τη συγχώνευση δημοτικών νομικών 
προσώπων σε ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με το 
όνομα «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ορφέα»

5. Την υπ’ αριθμ. 16/2007 απόφαση του Δ.Σ. Ορφέα, 
που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης 
των «Παιδικών Σταθμών Δήμου Ορφέα».

6. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.1999 και 2551/1.10.2003 απο−
φάσεις του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. Μακε−
δονίας − Θράκης «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1632/28.3.2000 απόφασή 
μας στην παράγραφο που αναφέρεται στα όργανα δι−
οίκησης, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Δι−
οικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
Α΄/114/8.6.2006).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1632/28.3.2000 προ−
γενέστερη απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αλεξανδρούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ

    F
      (8)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση Aνώνυμης Eται−

ρείας των ΝΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ−ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
και ΝΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΡΙΚΟΥ−ΔΑΜΙΑΝΟΥ, στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΙΕ/14265/Π/11/4/00097/Ε/ 
ν. 3299/2004/29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση 
Aνώνυμης Eταιρείας των ΝΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ−ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΝΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΡΙΚΟΥ−ΔΑΜΙΑΝΟΥ για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αφορά την κατασκευή νέας ξε−
νοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 5*****, η οποία 
θα κατασκευασθεί στη θέση «ΜΥΡΤΕΡΑ−ΣΤΑΦΙΔΑ» στο 
Δ.Δ. Λεύκης, Δήμου Ιθάκης, Νομού Κεφαλληνίας−Ιθάκης, 
συνολικής δυναμικότητος 11 δωματίων, 27 κλινών, συνο−
λικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα 
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τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.754.800,00 €) με 
ποσοστό επιχορήγησης 55%, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης ύψους εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν 
σαράντα ευρώ (965.140,00 €). 

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 16 (δεκαέξι) νέες 
θέσεις εργασίας (Ε.Μ.Ε. 8).

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 79η/20.12.2006).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

F

    (9)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Ν. & Η. ΧΑΡΤΟ−

ΜΑΤΣΙΔΗ O.E.» με δ.τ. «Τσολιάς» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 5382/Π03/4/00288/Ε/29.12.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 
29.12.2006 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 8 του ν. 3299/2004, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρη−
σης «Ν. & H. ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗ O.E.» με δ.τ. «Τσολιάς», 
που αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας παραγωγής 
και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊ−
όντων, στην Ποντοηράκλεια του Δήμου Πολυκάστρου 
του Νομού Κιλκίς (περιοχή κινήτρων Δ1΄) σύμφωνα με το
ν. 3299/2004, συνολικού κόστους εννιακοσίων πενήντα 
δύο χιλιάδων (952.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορή−
γησης 50% δηλαδή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων 
εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.00,00) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των διακο−
σίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (238.000,00) ευρώ, δηλαδή 
ποσοστό 25% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

    F

  (10)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε−

νή MIXAHLOBA OLIA (ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΟΛΙΑ) του ΧΑ−
ΡΑΛΑΜΠΟΥ.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Με την 1500/23.2.2007 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Ν. Λακωνίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνεται δε−
κτή η από 14.7.2004 αίτηση της ομογενούς MIXAHLOBA 
OLIA (ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΟΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ), περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμό του  
επωνύμου της από Μιχαηλοβα σε Μιχαηλίδη.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

      Αριθμ. 423/23 (11)
Ορισμός και ανάλυση της χονδρικής Εθνικής Αγοράς 

Διεθνούς Περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τη−
λεφωνίας.

  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 έως και 
45, το άρθρο 68 παρ. 1 καθώς και το άρθρο 69 παρ. 5 
αυτού,

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με 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, 8.5.203),

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 165/03),

στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 414/73/13.12.2006 σχετικά με: α) την 
Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για 
την χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε 
δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αγορά υπ’ αριθμ. 
17, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα 
με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του 
ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006]) με αριθμ. υπόθεσης 
EL/2006/0558, η οποία έλαβε χώρα την 14η Δεκεμβρίου 
2006 και β) την παράλληλη Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας 
Διαβούλευσης αναφορικά με το ως άνω Σχέδιο Μέτρων. 
Το κείμενο της κοινοποίησης και της εθνικής δημόσιας 
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διαβούλευσης δημοσιεύθηκαν παράλληλα στο δικτυακό 
τόπο της ΕΕΤΤ. Η Εθνική Δημόσια Διαβούλευση έλαβε 
χώρα από 14.12.2006 μέχρι 26.1.2007,

ζ. το από 19.12.2006 e−mail της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής προς την ΕΕΤΤ για διευκρινήσεις με θέμα: «CASE 
EL/2006/0558: Wholesale national market for international 
roaming on public mobile networks in Greece»,

η. την υπ’ αριθμ. 48043/29.12.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «CASE 
EL/2006/0558: Wholesale national market for international 
roaming on public mobile networks in Greece»,

ι. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 5854/1.2.2007 επιστολή της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0558: 
Αγορά για την παροχή χονδρικής διεθνούς περιαγωγής 
σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, 
Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Κα−
νένα Σχόλιο»,

ια. την υπ’ αριθμ. ΑΠ. ΕΕΤΤ 10331/Φ600/20.2.2007 με 
τίτλο «Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για 
τον Ορισμό και την Ανάλυση της χονδρικής εθνικής 
αγοράς διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινη−
τής τηλεφωνίας (αγορά υπ’ αριθμ. 17 της Σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής)»,

ιβ. το από 23.2.2007 δημοσιευθέν στο δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών με τίτλο 
«Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον 
Ορισμό και την Ανάλυση της χονδρικής εθνικής αγο−
ράς διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας (αγορά υπ’ αριθμ. 17 της Σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής)»,

ιγ. την υπ’ αριθμ. 10332/Φ.600/20.2.2007 Εισήγηση προς 
την ΕΕΤΤ,

ιδ. 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 Επικοινωνιών1 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 χονδρικής 
υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά, αφορώσα την 
«Χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημό−
σια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας» (Αγορά υπ’ αριθμ. 17).

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 ΣΙΑ2 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., κα−
τόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρ−
θρο 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 Κρα−
τών − Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη του 
επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης από−
φασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών − Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις πα−
ρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών − Μελών μόνον 

1 Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κα−
νονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συ−
ναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεση τους (οδηγία για την πρόσβαση), Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα 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) («Σύσταση») και Κατευθυντήριες 
Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες 
Γραμμές»).

2 Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατεθυντήριων Αρχών.



9634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3431/2006 «Οι 
υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις, που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος 
του Νόμου και αφορούν:

α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για 
την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού 
δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυ−
νάμει των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 
του π.δ. 181/1999 (ΦΕΚ 170 Α), β) την πρόσβαση και τη 
διασύνδεση, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επι−
βάλλονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του 
π.δ. 165/1999 (ΦΕΚ 159 Α΄) και γ) τις μισθωμένες γραμμές, 
που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. 1 
και 2 του π.δ. 40/1996 (ΦΕΚ 27 Α΄), διατηρούνται σε ισχύ, 
έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση της αγοράς για 
τις λιανικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 37, για να 
αποφασισθεί εάν οι υποχρεώσεις αυτές διατηρηθούν, 
τροποποιηθούν ή αρθούν...».

1.8. 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 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙ−
ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΟΡΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17)

2.1. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την 
Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία (2002/22/ΕΚ), την 
Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), τη «Σύσταση» 
(2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 8.5.2003) καθώς και τις «Κατευ−
θυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002/C 
165/03), η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της διαδικασίας ορισμού 
της σχετικής χονδρικής εθνικής αγοράς διεθνούς περι−
αγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αγορά 
υπ’ αριθμ. 17 της Σύστασης) που ανταποκρίνεται στις 
συνθήκες της ελληνικής αγοράς, κατέληξε στο συμπέ−
ρασμα ότι υπάρχει μια διακριτή χονδρική εθνική αγορά 
διεθνής περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλε−
φωνίας.

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

2.3. Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον 
ορισμό και την ανάλυση αγορών, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τη «Σύσταση» και τις «Κατευθυντή−
ριες Γραμμές» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει 
των εθνικών συνθηκών, υφίσταται μία διακριτή σχετική 
αγορά που περιλαμβάνει την χονδρική εθνική αγορά 
διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τη−
λεφωνίας. Το γεωγραφικό εύρος της εν λόγω αγοράς, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ είναι η Ελλη−
νική Επικράτεια.

2.4. Κατόπιν του ορισμού μιας διακριτής σχετικής αγο−
ράς αναφορικά με τη χονδρική εθνική αγορά διεθνούς 

περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η 
ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση σχετικά με το εάν η εν λόγω 
αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριμένα 
εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις κατέχουν ΣΙΑ στη 
σχετική αγορά. Προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο 
του ανταγωνισμού στην ορισθείσα σχετική αγορά και να 
εξετάσει την ύπαρξη ατομικής ή συλλογικής ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ 
έλαβε υπόψη της μια σειρά κριτηρίων και παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: με−
ρίδια αγοράς, ύπαρξη ή μη σημαντικής ανταγωνιστικής 
διαφοράς από ανταγωνιστές όσον αφορά στα μερίδια 
αγοράς, ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
έναντι άλλων παικτών της αγοράς, αξιολόγηση σειράς 
παραγόντων όπως μερίδια συγκέντρωσης στην αγορά, 
κίνητρα και δυνατότητα συντονισμού, πραγματικοί ή/και 
δυνατοί περιορισμοί της αγοράς.

2.5. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσης της, η ΕΕΤΤ κατέ−
ληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για το παρόν στάδιο 
εξέλιξης της αγοράς και στα πλαίσια της «εκ των προτέ−
ρων» ανάλυσης της αγοράς που διεξάγει η ΕΕΤΤ βάσει του 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, υπάρχουν ανεπαρκείς 
ενδείξεις ως προς το εάν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
έχουν συλλογικά ή από κοινού δεσπόζουσα θέση στη σχετική 
χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, καμία εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας δεν κατέχει ατομικά ΣΙΑ.

2.6. Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν έκρινε απαραίτητο να 
επιβληθούν υποχρεώσεις σε οποιαδήποτε εταιρεία κι−
νητής αναφορικά με τη χονδρική εθνική αγορά διεθνούς 
περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

2.7. Στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ιδίως το άρθρο 12 (ι) 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 
EPA του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με την χον−
δρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (ΑΠ ΕΕΤΤ 414/73/13.12.2006, 
αρ. υπόθεσης EL/2006/0558) και σε παράλληλη εθνική 
δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 414/73/13.12.2006) σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου 
και ιδίως το άρθρο 12 (ιβ) του ν. 3431/2006 και το άρθρο 
6 της Οδηγίας Πλαίσιο, η οποία διήρκεσε από τις 14 
Δεκεμβρίου 2006 έως τις 26 Ιανουαρίου του 2007.

2.8. Στις 19.12.2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστει−
λε επιστολή στην ΕΕΤΤ με θέμα: «CASE EL/2006/0558: 
Wholesale national market for international roaming on 
public mobile networks in Greece», με την οποία ζητού−
σε συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την 
Κοινοποίηση του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ για την 
χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημό−
σια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

2.9. Δια της υπ’ αριθμ. 48043/29.12.2006 επιστολής της, 
η ΕΕΤΤ παρείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτηθεί−
σες συμπληρωματικές πληροφορίες.

2.10. Στις 25.1.2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην ΕΕΤΤ επιστολή (αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5854/1.2.2007) με 
θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0558: Αγορά για την παροχή 
χονδρικής διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινη−
τής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, Άρθρο 7 παράγραφος (3) 
της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν Σχόλιο», με την οποία η 
ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο 
σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ’ αυτού.
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2.11. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό−
ντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα−
λυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των 
παρατηρήσεων τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 423/022/22.2.2007).

2.12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος (5) της Οδηγίας Πλαίσιο, 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 ερμη−

νεύεται σύμφωνα με την) Απόφαση της ΕΕΤΤ αναφο−
ρικά με τον ορισμό και την ανάλυση για την χονδρική 
εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας (ΑΠ ΕΕΤΤ 414/73/13.12.2006) όπως 
αυτή διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ−
σματα της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 
τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (ΑΠ ΕΕΤΤ 
414/73/13.12.2006, ΑΠ ΕΕΤΤ 423/022/22.2.07). Το σχέδιο μέ−
τρων κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και το άρθρο 
16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) και καταχωρήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον αρ. πρωτ. EL/2006/0558.

3.2. Το σχέδιο μέτρων έγινε αποδεκτό από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την από 25.1.2006 επιστολή 
της ΕΕ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5854/1.2.2007) με θέμα «Κοινο−
ποίηση EL/2006/0558: Αγορά για την παροχή χονδρι−
κής διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα, Άρθρο 7 παράγραφος (3) 
της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Κανένα Σχόλιο», με την οποία 
η ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποι−
ημένο σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ’ αυτού, 
αποφασίζει:

Α. Εκδίδει την παρούσα απόφαση σύμφωνα με το κοι−
νοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών και 
Γεωγραφικής Αγοράς

1.1. Η ΕΕΤΤ ορίζει μία διακριτή χονδρική εθνική αγο−
ρά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας.

1.2. Το γεωγραφικό εύρος της ανωτέρω σχετικής αγο−
ράς είναι η Ελληνική Επικράτεια.

2. Εξέταση ύπαρξης ή μη Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
(ατομικά ή συλλογικά) στην ως άνω Σχετική Αγορά («ΣΙΑ»)

Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσης της, η ΕΕΤΤ κατέλη−
ξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για το παρόν στάδιο 
εξέλιξης της αγοράς και στα πλαίσια της «εκ των προτέ−
ρων» ανάλυσης της αγοράς που διεξάγει η ΕΕΤΤ βάσει του 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, υπάρχουν ανεπαρκείς 
ενδείξεις ως προς το εάν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνί−
ας έχουν συλλογικά ή από κοινού δεσπόζουσα θέση στη 
σχετική χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε 
δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, καμία εται−
ρεία κινητής τηλεφωνίας δεν κατέχει ατομικά ΣΙΑ.

Β. 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.

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  



9636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02004730504070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00




