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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 50824/Β.2362 (1)
 Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε κτηνο−πτη−

νοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις 
την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νο−
μισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 47 παρ. 3 και 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

4. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

5. Την από 6.11.2007 απόφαση της Κυβερνητικής Επι−
τροπής για χορήγηση δανείων στους κτηνοτρόφους 
διάρκειας πέντε ετών.

6. Την ανάγκη στήριξης των κτηνοτροφικών και πτηνο−
τροφικών μονάδων όλης της χώρας λόγω των δυσμε−
νών συνθηκών και φαινομένων που επικράτησαν τους 
θερινούς μήνες στη χώρα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που θα 
χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπροβατοτρόφους, βοο−
τρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους, φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, 
των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική 
επικράτεια.

Άρθρο 2

Η επιδότηση επιτοκίου των ανωτέρω δανείων αφορά 
συνολικό τραπεζικό δανεισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
5 της παρούσας απόφασης. Ως επιτόκιο ορίζεται το 
επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημο−
σίου (Ε.Γ.Ε.Δ) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας 
έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκι−
σμού, προσαυξημένο κατά 40% πλέον εισφοράς του 
ν. 128/1975, όπως ισχύει και θα επιδοτείται κατά 100% 
από το λογαριασμό του ν. 128/1975. Το ποσοστό επι−
δότησης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο τέταρτο 
της μονάδας.

Άρθρο 3

Τα ανωτέρω δάνεια θα είναι διάρκειας 5 ετών και θα 
εξοφλούνται σε ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις 
με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2008 και τελευταία 
την 31.12.2012.

Άρθρο 4

Για τα ανωτέρω δάνεια παρέχεται η εγγύηση του Ελλη−
νικού Δημοσίου για δανεισμό ύψους μέχρι 1.000.000 € ανά 
δικαιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995.

31873



31874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 5

Το ποσό δανειοδότησης θα καθορίζεται με βάση τις 
κάτωθι κατηγορίες ζώων:

• Αιγοπρόβατα άνω του έτους: 10 ευρώ/ζώο
• Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 300 ευρώ/ζώο
• Λοιπά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών: 150 ευρώ/

ζώο
• Χοιρομητέρες: 400 ευρώ/ζώο εντατικής εκτροφής 

και 100 ευρώ/ζώο εντατικής εκτροφής (υπαίθριας, βιο−
λογικής κτλ).

• Όρνιθες αναπαραγωγής και αβγοπαραγωγής: 2 
ευρώ/όρνιθα

• Πουλερικά πάχυνσης: 0,2 ευρώ/πουλερικό
Ο αριθμός των ζώων θα καθορίζεται βάσει πρόσφα−

της βεβαίωσης της οικείας κτηνιατρικής υπηρεσίας στη 
δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπάγεται η κτηνοτρο−
φική εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της 
ενιαίας ενίσχυσης ή άλλων διαθέσιμων πηγών.

Άρθρο 6

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων 
προς τα πιστωτικά ιδρύματα τίθεται έως 31.1.2008.

Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό 
του ν. 128/1975, όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    F
Αριθμ. Φ.167/93172 (2) 

 Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο 
Εξωτερικό (Τόκιο, Ιαπωνία).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 

35/15.2.1995 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

γ. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

δ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄/3.10.2007).

ε. Την υπ’ αριθμ. 7 γνωμάτευση της 20ης/4.8.2006 Συνε−
δρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

στ. Την υπ’ αριθμ. 10 γνωμάτευση της 3ης/12.2.2007 
Συνεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συστήνουμε μία (1) θέση Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) 
της Ελλάδας στο Τόκιο (Ιαπωνία), η οποία θα στελε−
χώνεται από Αξιωματικό βαθμού Πχου του Πολεμικού 
Ναυτικού.

Άρθρο 2

1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη−
θεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 49.000 € περίπου για το έτος 2007, 167.904 € 
περίπου για καθένα από τα έτη 2008, 2010, 2012 και 
237.904 € περίπου για τα έτη 2009, 2011.

2. Η προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση για το 
τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί με ενίσχυση των ΚΑΕ 
0484/ΕΦ 11−300 και 0714 του Π/Υ ΓΕΝ.

3. Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλύ−
πτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το 
σκοπό αυτό στους αντίστοιχους ΚΑΕ (0484, 0714) του 
Π/Υ ΓΕΝ.

Άρθρο 3

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    F 
Αριθμ. Φ.167/93474 (3)

 Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο 
Εξωτερικό (Σεούλ, Ν. Κορέα).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

β. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 
35/15.2.1995 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

γ. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

δ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄/3.10.2007).

ε. Την υπ’ αριθμ. 8 γνωμάτευση της 20ης/4.8.2006 Συνε−
δρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

στ. Την υπ’ αριθμ. 11α γνωμάτευση της 23ης/19.10.2006 
Συνεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Συνιστούμε μία (1) θέση Ακολούθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) 
στη Σεούλ (Ν. Κορέα), η οποία θα στελεχώνεται από 
Αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχη του Στρατού Ξη−
ράς, καταργουμένης της παράλληλης διαπίστευσης του 
Ακολούθου Άμυνας Πεκίνου στη Ν. Κορέα.

Άρθρο 2

1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού ύψους 40.200 € περίπου για το έτος 2007, 138.360 € 
περίπου για καθένα από τα έτη 2008, 2009, 2011, 2012 
και 211.360 € περίπου για το 2010.

2. Η ανωτέρω δαπάνη, το οικονομικό έτος 2007 θα 
βαρύνει τους ΚΑΕ 0713, 0714 και 0484.

3. Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλύ−
πτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το 
σκοπό αυτό στους αντίστοιχους ΚΑΕ (0713, 0714, 0484) 
του Π/Υ ΓΕΣ.

Άρθρο 3

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

  F 
Αριθμ. οικ. 8343 (4)
    Έκθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου 

Φερών για δημιουργία Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπ. αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του ν. 1069/1980.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 253 του ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

4. Την από 21.5.2007 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής 
του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.

5. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 και 2550/1.10.2003 και 
5055/27.9.2007 αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Περ/ρειας 
Ανατ. Μακεδονίας−Θράκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την από 21.5.2007 έκθεση της επιτροπής 
του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία 
η συνολική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
του Δήμου Φερών, που εισφέρονται για τη δημιουργία 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ανέρχεται στο 
ποσό των 2.661.970,30 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 21 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
    F 

Αριθμ. 8822 (5)
 Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−

ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/7233/Π10/4/150/ν.3299/2004/ 
16.11.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας 
Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα 
παρακάτω στοιχεία ως εξής:

Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός 
ελαιουργείου

Τόπος εγκατάστασης Ανώσκελη − 
Δ. Βουκολιών − Ν. Χανίων

Κόστος οριστικοποίησης 
επένδυσης με επιχορήγηση 306.800

Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) 199.420(65%)
Επιχορήγηση (ποσοστό) 107.380(35%)
Δάνειο (ποσοστό) (0%)
Κόστος οριστικοποίησης 
επένδυσης με Leasing 337.200

Ιδία συμμετοχή 219.180(65%)
Επιδότηση Leasing 118.020(35%)
Δάνειο −−
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορί−
στηκαν στην εγκριτική από−
φαση

0

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργή−
θηκαν λόγω υλοποίησης της 
επένδυσης

1

Υφιστάμενες Θέσεις εργα−
σίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλο−
ποίηση της επένδυσης)

4

Συνολικές θέσεις εργασίας 
σε ΕΜΕ 5

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16.7.2007
Ημερομηνία έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας 14.9.2007

Να καταβληθεί υπόλοιπο επι−
χορήγησης ύψους 173.373

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 41η συνεδρίαση 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. 
γ, δ ν. 3299/2004 στις 15.11.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 20 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας  
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ 
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   Αριθμ. 15000+15001 (6) 
 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την Επωνυ−

μία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τουρισμού και 
Πολιτισμού» Δήμο Νηλέως, σε Κοινωφελή Επιχείρη−
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 με 
την Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νη−
λέως, (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ)» Νομού Εύβοιας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254−269, του ν. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει 
να γίνει προσαρμογή των Δημοτικών Επιχειρήσεων του 
π.δ/τος 410/1995 (π.Δ.Κ.Κ), μέχρι 31.12.2007.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 22, 23 και 24 του 
ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/30.5.1997), «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση διατάξεων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 7, άρθρου 4 «Διάλυση και 
εκκαθάριση της Επιχείρησης», της υπ’ αριθμ. 25027/1984 
(Φ.Ε.Κ 255 Β΄/1984), υπουργικής απόφασης Υπουργού 
Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος συγχώ−
νευσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43886/3.8.2007 (ΦΕΚ 1574/17.8.2007 
τ.Β΄) απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ Καθορισμός των αναγκαίων 
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου 
αυτής 

5. Την υπ’ αριθμ. 3038/31.5.2007 απόφαση του Γ.Γ.Π. 
Στερεάς Ελλάδας για παροχή εξουσιοδότησης του δι−
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας».

6. Την υπ’ αριθμ. 162/1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νηλέως περί σύστασης της 
Δ.Ε.Α.Τ.Ο.Π.Ν., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 406/ 
2000 απόφαση του Γ.Γ.Π. Στ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 135/Β΄/ 2000.

7. Την υπ’ αριθμ. 96/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νηλέως περί έγκριση της οικο−
νομικοτεχνικής μελέτης για τη μετατροπή Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουρισμού και Πολιτισμού» 
Δήμο Νηλέως, σε Κοινωφελή Επιχείρηση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3463/2006 με την Επωνυμία «Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νηλέως, (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ)» 
Νομού Εύβοιας.

8. Την υπ’ αριθμ. 97/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νηλέως περί μετατροπής της 
Δημοτικής Επιχείρησης με την Επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Ανάπτυξης Τουρισμού και Πολιτισμού» Δήμο 
Νηλέως, σε Κοινωφελή Επιχείρηση, σύμφωνα με τις 
δια τάξεις του ν. 3463/2006 με την Επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Νηλέως, (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ)» Νομού 
Εύβοιας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 97/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νηλέως που αφορά την 
μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την Επωνυ−
μία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τουρισμού και 
Πολιτισμού» Δήμου Νηλέως, σε Κοινωφελή Επιχείρηση 
του ν. 3463/2006 με την Επωνυμία «Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Νηλέως (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ) Νομού Ευβοίας, 
ως εξής:

1. Νομική Μορφή
Μετά από προσαρμογή − μετατροπή της Δ.Ε.Α.ΤΟ.Π.Ν. 

θα προκύψει νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση η 
οποία θα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
όπως ορίζεται στα άρθρα 254−270 του νέου Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). 

2. Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νη−
λέως (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ)».

3. Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Αγίας 
Άννας.

4. Διάρκεια της επιχείρησης θα είναι είκοσι (20) έτη 
από τη δημοσίευση στην Εφημερίδας στην Κυβερνή−
σεως. 

5. Σκοπός και Αντικείμενο της Επιχείρησης:
Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Νηλέως (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ) είναι, η οργάνωση λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών 
ή συνδεομένων με τις αρμοδιότητες του Δήμου, που 
αναφέρονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος − με εξαίρεση την καθαριότητα των 
κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορ−
ριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου 
καθώς επίσης τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων 
αποτέφρωσης νεκρών.

Ειδικότερα η δράση της (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΗ) περιλαμβάνει:
1. Συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις που 

υπηρετούν το σκοπό της.
2. Προσφορά στο Δήμο υπηρεσιών, για τις οποίες ο 

Δήμος θα προσέφευγε σε τρίτους. 
3. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς 

όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. 
4. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. 
5. Οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών 

με αντικείμενο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κι−
νητοποίηση των πολιτών και την υλοποίηση έργων και 
δράσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περι−
βάλλοντος.

6. Οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών, με 
αντικείμενο την φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
εφόσον αυτές οι δομές και υπηρεσίες προβλέπονται 
σε προγράμματα που επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
υπηρεσίες δευτεροβάθμιου επιπέδου (π.χ. Κέντρο Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης, Ιατροκοινωνικό κέντρο, Ορφα−
νοτροφείο, Ξενώνας Αστέγων, Γηροκομείο κ.α), οπότε 
δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν από την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου ή δεν υπάρχει Κοινωνική Υπηρεσία 
στο Δήμο. 

7. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

8. Οργάνωση και λειτουργία πολιτικών δομών και υπη−
ρεσιών, με αντικείμενο τη Λογοτεχνία, το Θέατρο, τη 
Μουσική, το Χορό, τις Εικαστικές Τέχνες, τον Κινημα−
τογράφο, που παρέχουν δυνατότητα πληροφόρησης, 
κατάρτισης, έκφρασης, δράσης και ψυχαγωγίας. 

9. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που προβάλ−
λουν τον πολιτισμό, βοηθούν στην εξοικείωση με τις 
Τέχνες, αναδεικνύουν τους τοπικούς δημιουργούς, ψυ−
χαγωγούν, εμπνέουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους 
νέους και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην πολιτι−
στική δράση. 
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10. Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, με ειδικότερο στόχο την ανάδειξη 
πολιτιστικών (ιστορικών, αρχαιολογικών, λαογραφικών) 
στοιχείων της περιοχής. 

11. Υλοποίηση προγραμμάτων «δια βίου εκπαίδευ−
σης». 

12. Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών δομών και 
υπηρεσιών με αντικείμενο τον κλασικό αθλητισμό, το 
ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις, το βόλεϊ, το χάντ 
μπόλ, το πόλο, την ενόργανη γυμναστική, το μαζικό 
αθλητισμό, κ.α. που παρέχουν δυνατότητα κατάρτισης, 
γύμνασης και άθλησης, έκφρασης και ψυχαγωγίας. 

13. Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, 
που προβάλλουν την αξία του Αθλητισμού, αναδεικνύουν 
τα ταλέντα της περιοχής, εμπνέουν τους πολίτες και 
ιδιαίτερα τους νέους και ενισχύουν τη συμμετοχή στην 
αθλητική δράση. 

14. Συντήρηση, φύλαξη και διαχείριση των σχολικών 
εγκαταστάσεων. 

15. Κάθε άλλο αντικείμενο συναφές ή συνδεόμενο με 
τις προαναφερόμενες αρμοδιότητας του Δήμου. 

Σε κάθε περίπτωση ο σκοπός και το αντικείμενο δρά−
σης της επιχείρησης δεν μπορεί να είναι εμπορικού ή 
βιομηχανικού χαρακτήρα. 

Επίσης, αντικείμενο δράσης δεν μπορούν να απο−
τελέσουν οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές 
αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. 
2 του ν. 3463/2006. 

6. Διοίκηση
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 255 του νέου 

Κ.Δ.Κ. η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, τα οποία θα οριστούν 
μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο. 

Από τα μέλη αυτά:
Τρία (3) μέλη τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκπρόσω−

ποι του Δήμου Νηλέως, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα 
(1) θα προέρχεται από τη Μειοψηφία. Ένα (1) μέλος θα 
είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
εφόσον η Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενους από τη 
Γενική Συνέλευσή τους. Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσω−
πος κοινωνικού φορέα του Δήμου Νηλέως. Τα υπόλοιπα 
μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νηλέως 
με εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νηλέως. 
Όμως είναι δυνατό να λήξει και αργότερα έως τρεις 
(3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του. Η αντικατάσταση του εκ−
προσώπου των εργαζομένων και του εκπροσώπου του 
κοινωνικού φορέα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη 
του οργάνου που τους πρότεινε. 

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο είναι δυνατόν να 
παρέχεται αποζημίωση από την επιχείρηση, ανάλογα 

με τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν, μετά από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατόν να παρέχεται 
αποζημίωση και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. 

Η αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέ−
ματα που αναφέρονται στο άρθρο 256 του νέου Κ.Δ.Κ. 
ν. 3463/2006 με βάσει τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό 
α) εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και β) για 
την νόμιμη λήψη ή έγκριση απαιτείται πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του αντίστοιχου Συμβουλίου. 

7. Πόροι της επιχείρησης:
α) Η χρηματοδότηση από το Δήμο Νηλέως για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από αυ−
τήν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/ 
2006. 

β) Έσοδα από τη συμμετοχή της σε πραγματικές συμ−
βάσεις και τη συμμετοχή της σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. 

γ) Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα κ.λπ.
δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους σχετι−

κούς με τους καταστατικούς σκοπούς.
ε) Έσοδα από τις απευθείας αναθέσεις, εκπονήσεις 

μελετών από το Δήμο στην Επιχείρηση σύμφωνα με τη 
διαδικασία και τους όρους του άρθρου 268 του νέου 
Κ.Δ.Κ.

8. Κεφάλαιο της Επιχείρησης 
Το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης που απαιτεί−

ται για την υλοποίηση του σκοπού της, ανέρχεται στις 
400.000,00€ και θα καλυφθεί από το Δήμο Νηλέως με 
κατάθεση μετρητών, τμηματικά με τη δημοσίευση στο 
ΦΕΚ του καταστατικού της νέας επιχείρησης, το αργό−
τερο εντός τριετίας από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης τροποποιήσεις 
στο ΦΕΚ η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, θα ξεκι−
νήσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις, αναλαμβάνοντας παράλληλα όλες τις οικονομικές 
και λοιπές υποχρεώσεις της ΔΕΑΤΟΠ Νηλέως τόσο σε 
φυσικά όσο και σε Νομικά Πρόσωπα. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντι−
πρόεδρο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια 

Α. ΛΑΔΕΡΟΥ – ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
    F 

 Αριθμ. 458/156 (7)
Λήψη απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό και την Ανά−

λυση της εθνικής αγοράς υπηρεσιών χονδρικής ρα−
διοτηλεοπτικής μετάδοσης.  

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

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

νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα 
άρθρα 3, 12 περιπτώσεις α και ι, 16, 17, 35, 36, 37, 41, 42, 
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43, 44, 45, το άρθρο 68 παρ. 1 καθώς και το άρθρο 69 
παρ. 5 αυτού, 

β. Το ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση 
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 161/Α΄/19.7.2007) και ιδίως το άρθρο 16, παράγραφοι 
16 και 17 αυτού,

γ. 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,

δ. 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, 

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 165/03),

ζ. Την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 451/011/7.9.2007 σχετικά με την 
«Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την 
εθνική αγορά υπηρεσιών χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής 
μετάδοσης (αγορά υπ’ αριθμ. 18, της Σύστασης της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής) και παράλληλη Διεξαγωγή Εθνικής 
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το ως άνω Σχέ−
διο Μέτρων, σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 
Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ)». Το κείμενο της κοινοποίη−
σης /δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύθηκε παράλληλα 
στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ στις 12.9.2007,

η. Την από 24.9.2007 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής προς την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 49388/25.9.2007) με 
θέμα: «CASE EL/2007/00694: Broadcasting transmission 
services Request for information pursuant to article 5(2) 
of Directive 2002/21/EC», 

ι. Την υπ’ αριθμ. 50064/Φ300/27.9.2007 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «CASE EL/ 
2007/00684: Broadcasting transmission services Request 
for information pursuant to article 5(2) of Directive 2002/21/
EC», 

ια. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της εθνικής δημόσι−
ας διαβούλευσης δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από 
ενδιαφερόμενους φορείς,

ιβ. Την από 12.10.2007 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής προς την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 53607/16.10.2007) 
με θέμα: «Κοινοποίηση EL/2007/0684: Υπηρεσίες μετάδο−
σης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δίκτυα διανομής 
ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες 
στην Ελλάδα, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ: Κανένα Σχόλιο»

ιγ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, 

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

κτρονικών Επικοινωνιών1 το οποίο ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 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 σχετικές αγορές στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές συνθήκες − ιδίως τις σχετικές γεω−
γραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια − ακολουθώ−
ντας τη διαδικασία ορισμού αγορών που περιγράφεται 
στην Οδηγία Πλαίσιο («Κεφάλαιο Δ» του ν. 3431/2006), 
τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου νόμου (άρ−
θρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο).

1.2. Ο ν. 3592/2007 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 19η Ιου−
λίου 2007 συμπλήρωσε και τροποποίησε, μεταξύ άλλων, 
το ν. 3431/2006 παρέχοντας στην ΕΕΤΤ και την αρμοδι−
ότητα για την ανάλυση και την τυχόν επιβολή κανονι−
στικών υποχρεώσεων στην αγορά υπηρεσιών μετάδο−
σης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής 
ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (βλέπε Άρ−
θρο 16 του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση 
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και Άλλες Διατάξεις» 
(ΦΕΚ 161/Α΄/19.7.2007) Παράρτημα ΧΙΙ παρ. 7(β)).

1.3. 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»). 

1.4. Η «Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο χονδρικής 
υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά, αφορώσα την 
«αγορά υπηρεσιών χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής μετά−
δοσης» (Αγορά υπ’ αρ. 18). 

1.5. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την 
Πρόσβαση και το ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 

1 Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 
2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή 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 ηλεκτρονι−
κών 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»).
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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 ορί−
ζει μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση 
της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φο−
ρείς 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».

1.6. 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.

1.7. 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 σύμ−
φωνα 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) επηρε−
άζει το εμπόριο μεταξύ Κρατών − Μελών, κοινοποι−
εί και θέτει, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού 
απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης 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 
παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών − Με−
λών 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.»

1.8. 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 ηλεκτρο−
νικών 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...»

1.9. Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 
παρ. 5 του νόμου «5. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχε−

2 Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρχών

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 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ−
ΔΟΣΗΣ (ΑΓΟΡΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18) 

2.1. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/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 προχώρησε στη διαδικασία ορισμού και 
ανάλυσης των σχετικών αγορών που ανταποκρίνονται 
στις συνθήκες της εθνικής αγοράς. 

2.2. Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον 
ορισμό και την ανάλυση αγορών, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τη «Σύσταση» και τις «Κατευθυντήριες 
Γραμμές» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των 
εθνικών συνθηκών, δύνανται να ορισθούν τέσσερις (4) 
υποαγορές χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης: 

i. Η χονδρική αγορά υπηρεσιών ραδιοφωνικής μετάδο−
σης σε αναλογικά επίγεια δίκτυα σε εθνικό επίπεδο.

ii. Η χονδρική αγορά υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδο−
σης σε αναλογικά επίγεια δίκτυα σε εθνικό επίπεδο.

iii. Η χονδρική αγορά υπηρεσιών τηλεοπτικής μετά−
δοσης σε περιφερειακά/τοπικά αναλογικά επίγεια δί−
κτυα.

iv. Η χονδρική αγορά υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής 
μετάδοσης σε ψηφιακά δορυφορικά δίκτυα.

2.3. Η ΕΕΤΤ εξέτασε σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες 
Γραμμές» για τη ΣΙΑ, κατά πόσο συντρέχουν τα τρία 
κριτήρια που δικαιολογούν την «εκ των προτέρων ρύθ−
μιση» στις ως άνω αγορές. Ειδικότερα εξέτασε: 

i. Την ύπαρξη υψηλών μη παροδικών φραγμών εισόδου, 
διαρθρωτικού, νομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα,

ii. Τα χαρακτηριστικά της υπό εξέταση αγοράς και 
συγκεκριμένα την ύπαρξη σε αυτή αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού μέσα σε έναν σχετικό χρονικό ορίζοντα, 
και

iii. Το κατά πόσον η εφαρμογή του δικαίου του αντα−
γωνισμού αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση της 
αποτυχίας της αγοράς.

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πληρού−
νται τα ανωτέρω κριτήρια για τρεις (3) εκ των ως άνω 
αγορών, και ως εκ τούτου δεν θεωρεί απαραίτητο να 
προβεί σε αξιολόγηση επαρκούς ανταγωνισμού στις 
κάτωθι αγορές: 

2.3.1. Χονδρική αγορά υπηρεσιών ραδιοφωνικής με−
τάδοσης σε αναλογικά επίγεια δίκτυα σε εθνικό επί−
πεδο,

2.3.2. Χονδρική αγορά υπηρεσιών τηλεοπτικής με−
τάδοσης σε περιφερειακά/τοπικά αναλογικά επίγεια 
δίκτυα.

2.3.3. Χονδρική αγορά υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής 
μετάδοσης σε ψηφιακά δορυφορικά δίκτυα.

2.4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ διεξήγα−
γε ανάλυση σχετικά με το εάν η χονδρική αγορά υπη−
ρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης σε αναλογικά επίγεια 
δίκτυα σε εθνικό επίπεδο είναι επαρκώς ανταγωνιστική 
και συγκεκριμένα εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις 
κατέχουν ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Προκειμένου να εκτι−
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μήσει το επίπεδο του ανταγωνισμού στην ορισθείσα 
σχετική αγορά και να εξετάσει την ύπαρξη ατομικής 
ή συλλογικής ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σει−
ρά κριτηρίων και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων και των εξής: μερίδια αγοράς, φραγμοί 
εισόδου, ύπαρξη ή μη δυνητικού ανταγωνισμού, ύπαρξη 
ή μη αντισταθμιστικής αγοραστικής ισχύος. 

2.5. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για το πα−
ρόν στάδιο εξέλιξης της αγοράς και στα πλαίσια της 
«εκ των προτέρων» ανάλυσης της αγοράς που διεξάγει 
η ΕΕΤΤ βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, 
υπάρχουν ανεπαρκείς ενδείξεις ως προς το εάν κάποια 
επιχείρηση κατέχει ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά.

2.6. Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν έκρινε απαραίτητο να 
επιβληθούν υποχρεώσεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση. 

2.7. Σύμφωνα 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 ΕΕΤΤ διεξήγαγε 
εθνική δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 451/011/7.9.2007) 
αναφορικά με τον ορισμό και την ανάλυση της εθνικής 
αγοράς υπηρεσιών χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής μετά−
δοσης η οποία διήρκεσε από τις 12 Σεπτεμβρίου έως 
και τις 12 Οκτωβρίου του 2007. 

2.8. Στα πλαίσια της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης 
δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενους 
φορείς.

2.9. 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 11.9.2007 σε 
Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις λοιπές 
ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με την αγορά 
υπηρεσιών χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 451/011/7.9.2007, αρ. υπόθεσης EL/2006/0684).

2.10. Στις 24.9.2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
επιστολή προς την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 49388/25.9.2007) 
με θέμα: «CASE EL/2007/00684: Broadcasting transmission 
services Request for information pursuant to article 5(2) of 
Directive 2002/21/EC», με την οποία ζητούσε συμπληρω−
ματικές πληροφορίες αναφορικά με την Κοινοποίηση 
του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ για την αγορά υπηρεσιών 
χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης.

2.11. Δια της υπ’ αριθμ. 50064/Φ300/27.9.2007 επιστο−
λής της, η ΕΕΤΤ παρείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 
αιτηθείσες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

2.12. Στις 12.10.2007 η ΕΕ απέστειλε επιστολή προς 
την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 53607/16.10.2007) με θέμα: 
«Κοινοποίηση EL/2007/0684: Υπηρεσίες μετάδοσης ρα−
διοτηλεοπτικών εκπομπών και δίκτυα διανομής ραδιοτη−
λεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες στην Ελ−
λάδα, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: 
Κανένα Σχόλιο», με την οποία η ΕΕ γνωστοποιεί στην 
ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο σχέδιο μέτρων και 
δεν έχει σχόλια επ’ αυτού. 

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 
τον ορισμό και την ανάλυση για την αγορά υπηρεσιών 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δίκτυα διανομής ρα−
διοτηλεοπτικού περιεχόμενου στους τελικούς χρήστες 
στην Ελλάδα (ΑΠ ΕΕΤΤ 451/011/7.9.2007) όπως αυτή δια−
μορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ τόσο σε 
εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο. Το σχέδιο μέτρων 
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 υπ’ αριθμ. EL/2007/0684. 

3.2. Το σχέδιο μέτρων έγινε αποδεκτό από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την από 12.10.2007 επιστολή 
της ΕΕ προς την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 53607/16.10.2007) 
με θέμα: «Κοινοποίηση EL/2007/0684: Υπηρεσίες μετάδο−
σης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δίκτυα διανομής 
ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες 
στην Ελλάδα, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ: Κανένα Σχόλιο», με την οποία η ΕΕ 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:

1. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/ Υπηρεσιών 
και Γεωγραφικής Αγοράς

1.1. Η ΕΕΤΤ ορίζει μία διακριτή σχετική αγορά υπη−
ρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης σε αναλογικά επίγεια 
δίκτυα σε εθνικό επίπεδο.

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

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

Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ κα−
τέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για το παρόν 
στάδιο εξέλιξης της αγοράς και στα πλαίσια της «εκ των 
προτέρων» ανάλυσης της αγοράς που διεξάγει η ΕΕΤΤ 
βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, υπάρχουν 
ανεπαρκείς ενδείξεις ως προς το εάν κάποια επιχείρηση 
κατέχει ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά. 

Β.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ. 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.

Η απόφαση αυτή 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, 21 Νοεμβρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  
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