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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 51068/ 2899 /50024 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΙΕ/14033/2620/50024/8−6−2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα της Εταιρείας «IKEA FRANCHISE & PROJECT 
MARKETING LIMITED», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδί−

ως το άρθρο 1 παρ.2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−

μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το Π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄20) «Σύσταση και Μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Το Π.δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αρ. ΙΕ/14033/2620/50024/8−6−2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 146/ΤΑΠΣ/14−7−2006, 
ΦΕΚ 514/Β/ 5−4−2011, ΦΕΚ 638/Β/7−3−2012 και ΦΕΚ 3503/Β/ 
31−12−2013) με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γρα−
φείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «IKEA FRANCHISE & 
PROJECT MARKETING LIMITED» σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του αν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ').

7. Την από 19−11−2014 (αρ. πρωτ. 60459/6615/19−11−14) 
αίτηση της εταιρείας «IKEA FRANCHISE & PROJECT 
MARKETING LIMITED» και τις από 8−12−2014 (αρ. πρωτ. 
68067/6827/8−12−14), 22−1−2015 (αρ. πρωτ. 7468/260/22−1−15) 
και 4−3−2015 (αρ. πρωτ. 24320/1466/ 4−3−2015) αιτήσεις 
υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινί−
σεων, για την τροποποίηση της ανωτέρω εγκριτικής 
απόφασης με προσθήκη νέας εταιρείας προς την οποία 
το γραφείο θα παρέχει υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΙΕ/14033/2620/50024/8−
6−2006 (ΦΕΚ 146/ΤΑΠΣ/14−7−2006) απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:

«2. Το γραφείο της εταιρείας που έχει εγκατασταθεί 
στην Ελλάδα θα ασχολείται αποκλειστικά με την πα−
ροχή υπηρεσιών α) συμβουλευτικού χαρακτήρα και β) 
κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, στα Κεντρικά της 
εταιρείας στο Χονγκ−Κονγκ καθώς και στις συνδεδεμέ−
νες με αυτήν εταιρείες υπό την έννοια του άρθρου 42ε 
του κ.ν. 2190/1920 a)INTER− IKEA DISTRIBUTION CYPRUS 
LTD με έδρα την Κύπρο, β) INTER−IKEA DISTRIBUTION 
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FAR EAST PTE LTD, με έδρα τη Σιγκαπούρη, γ) INTER− 
IKEA SYSTEMS B.V. με έδρα την Ολλανδία και δ) INTER 
IKEA DISTRIBUTION MIDDLE EAST DWC − LLC με έδρα 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.»

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης παραμένουν 
ως έχουν.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,12 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. 51013/ΔΒΠ 738 (2)
Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων 

της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της πα−
ραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και κα−
θορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) 

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα 
την παρ. 15 του άρθρου 7, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύ−
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/2015) «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10938/2015 (ΦΕΚ 123/ΥΟΔΔ/12.3.2015) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας".

7. Την υπ’ αρ. oικ. 15597/7−4−2015 απόφαση (ΦΕΚ 689/Β/ 
22−4−2015) μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγρά−
φων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιο−
μηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και στους Προϊσταμέ−
νους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας».

8. Την υπ’ αριθμ. 25609/ΔΒΕ 2558/6−12−2007 (ΦΕΚ 
2334/Β/10.12.2007) υπουργική απόφαση "Σύσταση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης ii της πε−
ρίπτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 
και ισχύει και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας 

της", όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3591/ΔΒΕ 
544/2010 όμοια (ΦΕΚ 433/Β/14.4.2010) και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α/1999).

10. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφα−
σης λόγω σύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων 
σύμφωνα με το π.δ. 24/2015.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων

1. Συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διάταξη της 
υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης (β) της παραγράφου 
15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, Γνωμο−
δοτική Επιτροπή Επενδύσεων, μέλη της οποίας είναι:

α) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.
β) Δύο (2) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ή αρ−

μόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας.

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του τέως Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

δ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους 
σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων.

ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.
στ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. 
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέ−

λος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας.

Όταν η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυ−
τικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Κέντρο 
Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.), όπως έχει μετονομαστεί σε «Ελ−
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» στη σύνθεση της παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου 
και εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας.

2. Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (vii) 
της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 στην Επι−
τροπή συμμετέχουν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευ−
νας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάμενος Γενι−
κής Διεύθυνσης ή αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Το Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων 
είναι ως καθορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 
261/Α/23−12−2004), ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων στην Γνω−
μοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων που συνιστάται με την 
παρούσα είναι το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, 
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Διαχείρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής 
Πολιτικής της Γ.Γ.Β.

2. Το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχεί−
ρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολι−
τικής της Γ.Γ.Β. συντάσσει πλήρεις και αιτιολογημένες 
εισηγήσεις, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Προϊ−
στάμενο της Διεύθυνσης. Εισηγητές ορίζονται υπάλλη−
λοι όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής 
Πολιτικής της Γ.Γ.Β.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και ο αναπληρω−
τής βοηθός γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμ−
ματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της 
Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. Ο γραμμα−
τέας της Επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής βοηθός 
γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρα−
κτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή 
υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία 
της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επεν−
δύσεων γίνονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 
μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον 
Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και πέρα από 
το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Με τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην 
Γνωμοδοτική Επιτροπή για συζήτηση, καταρτίζεται η 
Ημερήσια Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με 
μέριμνα του γραμματέα, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγη−
τικά σημειώματα του αρμοδίου Τμήματος.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που ει−
σηγείται το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Δι−
αχείρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής 
Πολιτικής της Γ.Γ.Β. και τα μέλη δύνανται να ενημερώ−
νονται επί όλων των στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Ο γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρα−
κτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον 
γραμματέα της Επιτροπής. Ο γραμματέας μεριμνά για 
την κοινοποίηση των πρακτικών στη Διεύθυνση Βιο−
μηχανικής Πολιτικής για τις περαιτέρω ενέργειες. Μια 
σειρά πρακτικών τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον 
από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψή−
φου και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.

6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνε−
δριάσεις τους αξιολογητές των επενδύσεων για την πα−
ροχή διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της. 
Για τον ίδιο λόγο, στις συνεδριάσεις είναι δυνατόν να 
παρευρίσκονται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων.

Άρθρο 5
Περιορισμοί − όροι για τα μέλη
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1.Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά 
πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κε−
φάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει 

ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, ή 
έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής κατά 
την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους ν. 
2601/1998 και ν. 3299/2004 ή έχουν υποβάλλει αίτηση για 
να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, εφόσον 
στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επι−
χειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου 
ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές των γνωμοδοτικών επι−
τροπών που προβλέπονται στη παρούσα, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν. 3213/2003 περί δήλωσης και ελέγχου 
περιουσιακής κατάστασης, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύ−
σεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μη δη−
μοσιευόμενη στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την 
απόφαση αυτή ορίζονται επίσης οι αναπληρωτές του 
Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ο γραμματέας 
και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας της Επιτροπής, 
καθώς και οι εισηγητές.

Άρθρο 7

Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των ει−
σηγητών, του γραμματέα και του αναπληρωτή βοηθού 
γραμματέα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 18 του άρθρου 7 του ν.3299/2004. 

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και η 
ισχύς της υπ’ αριθμ. 25609/ΔΒΕ 2558/2007 υπουργικής 
απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 
υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης (β) της παρ.15 του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 37 του ν. 3522/2006 και ισχύει και καθορισμός της 
διαδικασίας λειτουργίας της», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 3591/ΔΒΕ 544/2010 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 433/Β/14.4.2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 1953/52851 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 1415/28732/06−03−2013 (ΦΕΚ 

574/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός προωθούμενων 
ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και 
λοιπών δραστηριοτήτων», όπως ισχύει».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4035/60 «Περί μέτρων 

επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών 
καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 15).
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β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).

2. Το Π.δ. υπ΄ αριθ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 21)

3. Την αριθ. Υ 103/02−03−2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημη−
τρίου» (Β΄ 309). 

4. Την αριθ. 229/3553/15−01−2015 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμέ−
νους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογρά−
φουν ‘‘με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’» (Β΄ 75) 

5. Την αριθ. 289718/01−09−2008 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονι−
σμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού 
υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δέν−
δρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, κα−
τηγοριών ανωτέρων της κατηγορίας CAC (Conformitas 
Agraria Communitatis−Ελαχίστων Κοινοτικών Προδιαγρα−
φών) που παράγεται στη χώρα» (Β΄ 1952).

6. Την αριθ. 24060/05−05−2010 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τεχνικός 
Κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού 
υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δέν−
δρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμ−
βουλίου» (Β΄ 622).

7. Τις αριθ. 9948/09−04−2015 και 1640/06−04−2015 ει−
σηγήσεις των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας και 
Φλώρινας αντίστοιχα.

8. Το από 12/05/2015 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης 
Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών με το οποίο επιβεβαι−
ώνεται η εγγραφή των ποικιλιών της παρούσας στον 
Εθνικό μας Κατάλογο.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της αριθ. 1415/28732/06−03−2013 
(ΦΕΚ 574/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός προωθούμενων 
ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και 
λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει, ως εξής:

1. η περίπτωση 1 (Μηλιά) του εδαφίου Γ. ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡ−
ΠΑ συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο που τίθεται 
στο τέλος αυτής: «Όλες οι προαναφερθείσες ποικιλίες 
προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ημαθίας, Πέλλας, 
Φλώρινας, Λάρισας, Πιερίας, Μαγνησίας και Τρικάλων. 

 Επιπλέον,
i) Στις ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Κορινθίας προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και 
κλώνοι της RED DELICIOUS, καθώς και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ, 
ιδιαίτερα οι μεγαλόκαρπες μεταλλαγές της.

ii) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας προωθείται η 
παραδοσιακή ποικιλία της περιοχής DELICIOUS PILAFA, 
που έχει καταχωρηθεί ως ΠΟΠ.»

2. η περίπτωση 2 (Αχλαδιά) του εδαφίου Γ. ΓΙΓΑΡΤΟ−
ΚΑΡΠΑ συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο που 
τίθεται στο τέλος αυτής: «Όλες οι προαναφερθείσες 
ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ημα−
θίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας, Πιερίας, Μαγνησίας 
και Τρικάλων».

3. η περίπτωση 4 (Ροδακινιά) του εδαφίου Δ. ΠΥΡΗ−
ΝΟΚΑΡΠΑ συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο που 
τίθεται στο τέλος αυτής: «γ) Στις κατάλληλες των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ημαθίας, 
Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας, Πιερίας, Μαγνησίας και 
Τρικάλων προωθούνται:

(1) Όλες οι ανωτέρω αναφερθείσες επιτραπέζιες και 
συμπύρηνες ποικιλίες ροδακινιάς, 

(2) οι μεσοπρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες RED HAVEN, 
SUN CLOUD, MARIA BIANCA, SUN CREST και οι όψιμες 
επιτραπέζιες ποικιλίες FAYETTE, HONEY DEW HALLE, 
FLAMINIA εφόσον οι ποικιλίες αυτές έχουν δείξει προ−
σαρμοστικότητα στις εν λόγω περιοχές. Ειδικά στην 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας προωθείται η όψιμη 
ποικιλία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΛΕΜΟΝΑΤΑ.»

4. η περίπτωση 5 (Νεκταρινιά) του εδαφίου Δ. ΠΥΡΗ−
ΝΟΚΑΡΠΑ συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο που 
τίθεται στο τέλος αυτής: «Στις κατάλληλες περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ημα−
θίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας, Πιερίας, Μαγνησίας 
και Τρικάλων προωθούνται επίσης η πρώιμη ποικιλία 
CALTESI 2000 καθώς και H μεσοπρώιμη ποικιλία STARK 
RED GOLD.

5. Οι ανωτέρω περιπτώσεις 1 έως 4 του παρό−
ντος άρθρου ισχύουν από τότε που ίσχυσε η αριθ. 
5032/139433/05−11−2014 (ΦΕΚ 3103/Β/2014) Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροπο−
ποίηση της αριθ. 1415/28732/06−03−2013 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορι−
σμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών 
καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων”»

Άρθρο 2

Στα σημεία της αριθ. 1415/28732/06−03−2013(ΦΕΚ 
574/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός προωθούμενων 
ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και 
λοιπών δραστηριοτήτων», όπως ισχύει στα οποία ανα−
φέρεται η αριθ. 24060/05−05−2010 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τεχνικός 
Κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού 
υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δέν−
δρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλί−
ου» διορθώνεται το ΦΕΚ αυτής σε 622/Β΄/2010.
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Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2015

Ο ΑNAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 755/01 (4)
Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ 

αιτήματος της ΟΤΕ ΑΕ για επέκταση του ορίου εγ−
γραφών του οικονομικού προγράμματος με την ονο−
μασία: «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελά−
χιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή 
τιμών ΙΙ».

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) «Ρυθ−

μίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημο−
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 3,11,12 
στοιχ. α), β) και στ), 41, 43 επ. και 38 αυτού, 

β. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
τίτλο “Guidance on the Commission’s enforcement 
priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive 
exclusionary conduct by dominant undertakings” (COM 
2009, Brussels, 9 February 2009),

γ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 728/3/24−07−2014 (ΦΕΚ 
2201/Β/11−8−2014) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 «Μεθοδολογίες/ Αρ−
χές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
την υλοποίηση των επιβληθέντων στον πάροχο με 
ΣΙΑ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
1151/Β/24.6.2008)»,

δ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 
533/Β/06.04.2011) «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής 
των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων 
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις 
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», όπως ισχύει,

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 612/011/14.07.2011 (ΦΕΚ 
1758/Β/03.08.2011) «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/017/22.07.2010 (ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010)»,

στ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 
1907/Β/30.08.2011) «Ορισμός των εθνικών αγορών: (α) 
λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN−
BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς 
χρήστες και (β) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλε−
φωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβα−
σης ISDN PRA, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική 
ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος 
Γύρος Ανάλυσης)»,

ζ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28.07.2011 (ΦΕΚ1983/Β/ 
07.09.2011) «Ορισμός Eθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημα−
ντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών 
(3ος Γύρος Ανάλυσης),

η. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 
1908/Β/30.08.2011) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως απο−
δεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθο−
ρισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», 

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10−4−2014 «Ορι−
σμός των αγορών (Χονδρικής) εκκίνησης κλήσεων στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή 
θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα 
σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Ση−
μαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις 
αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης), β) Απορρύθμιση της Αγο−
ράς διαβιβαστικών υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο, (ΦΕΚ 1049/Β/28−4−2014),

ι. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 719/01/22−5−2014 (ΦΕΚ 1564/
Β/13−6−2014 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ 
Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις 
υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 
έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
σης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις»,

ια. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 657/14/19.06.2012 (ΦΕΚ 
2863/B/3−10−2012), «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος 
του ΟΤΕ για τροποποίηση των τιμολογίων του για τις 
κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητά και 
γεωγραφικούς αριθμούς εκτός δικτύου (off net)»,

ιβ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 748/08/05.02.2015 (ΦΕΚ 
317/Β/9.3.2015) «Τροποποίηση Διατάξεων της ΑΠ 
675/009/11.12.2012 (ΦΕΚ 3402/Β/20.12.2012) «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποί−
ητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές 
Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30.08.2011)»,

ιγ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 675/010/11.12.2012 (ΦΕΚ 
3330/Β/12.12.2012) «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φω−
νητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επι−
κοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος 
Ανάλυσης)»,

ιδ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11−07−2013 (ΦΕΚ 
1865/Β/30.07.2013) «Μερική κατάργηση της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011), 
στο πλαίσιο του 3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς 
εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα (κλή−
σεις προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς 
στην Ελλάδα), σύμφωνα με το σημείο 6 της υπ’ αριθ. 
2008/850/ΕΚ Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε−
τικά με τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις δια−
βουλεύσεις, το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα και το άρθρο 16 του Ν.4070/2012, 
(ΦΕΚ82/Α/10.04.2012), όπως ισχύει»,
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ιε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 729/4/31−07−2014 «Εξέταση 
των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών 
προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με τις ονομασί−
ες: «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη 
περίοδο παραμονής 12 μηνών», «ΟΤΕ Double Play 24 
Απεριόριστα Plus με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 
μηνών», «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχι−
στη περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών Ι» 
και «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη 
περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών ΙΙ»»,

ιστ. την υπ’ αριθμ. πρωτ ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 5792/
Φ960/20−3−2015 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με 
θέμα «Αίτημα επέκτασης ορίου εγγραφών προγραμμά−
των ΟΤΕ Double Play (με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών) 
– Προτεραιοποίηση εξέτασης αιτημάτων / προγραμμά−
των» (αριθ. πρωτ. ΟΤΕ 17/ΕΜΠ.18/19.03.2015),

ιη. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολο−
γισμού της ΕΕΤΤ,

ιθ. την υπ’ αριθμ. 30174/30−03−2015 Εισήγηση της αρ−
μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική 
εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Ν. Παπαουλάκη).

Επειδή:
1. Ιστορικό − Πραγματικά Περιστατικά
1.1 Η ΕΕΤΤ με την απόφασή της ΑΠ 729/4/31−07−2014 

ενέκρινε τη διάθεση των οικονομικών προγραμμάτων, 
με τις ονομασίες «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus 
με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «ΟΤΕ Double 
Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη περίοδο παραμο−
νής 18 μηνών», «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με 
ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή 
τιμών Ι» και «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με 
ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή 
τιμών ΙΙ»

1.2 Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ’ αρ. πρωτ. 5792/
Φ960/20−3−2015 επιστολή της με θέμα «Αίτημα επέκτα−
σης ορίου εγγραφών προγραμμάτων ΟΤΕ Double Play 
(με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών) – Προτεραιοποίηση 
εξέτασης αιτημάτων / προγραμμάτων», αιτείται την αύ−
ξηση του αριθμού του εγκεκριμένου ορίου εγγραφών 
από ….. σε ….. του οικονομικού προγράμματος με την 
ονομασία: «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με 
ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή 
τιμών ΙΙ. Πέραν του αριθμού των αναμενόμενων πελατών, 
τα λοιπά χαρακτηριστικά του οικονομικού προγράμ−
ματος διατηρούνται όπως αναφέρονται στην ανωτέρω 
Απόφαση ΕΕΤΤ (729/04/31−07−2014).

2. Εφαρμοστέες Διατάξεις – Νομική Εκτίμηση 
2.1 Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της 

εκ του Ν. 4070/2012 και ιδίως των άρθρων 12 παρ. 1 (εδ. 
Α, β, στ), 43, 50, 51 και 52 αυτού, με την απόφασή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011) όρισε 
την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε» (εφεξής ΟΤΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική 
Ισχύ (ΣΙΑ) στις αγορές: α) Λιανικής πρόσβασης στο δη−
μόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμ−
μών πρόσβασης PSTN και ISDN BRA και managed VOIP, 
για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα και 
β) Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA 
στην Ελλάδα, και της επέβαλε μία σειρά κανονιστικών 
υποχρεώσεων στις ως άνω σχετικές αγορές:

2.2 Στην παράγραφο 1.9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Από−
φασης ΑΠ ΕΕΤΤ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011 
προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι κανονιστικές υπο−
χρεώσεις της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την αλλη−
λένδετη πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών λιανικής Μεταξύ 
άλλων, προβλέπεται ότι: 

1.9.1 Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε αδικαιο−
λόγητη (μη εύλογη) δεσμοποίηση /αλληλένδετη πώληση 
προϊόντων / υπηρεσιών. Ως μη εύλογη θα θεωρείται, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αλληλένδετη πώλη−
ση προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν επιτρέπει στον 
καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν/ υπηρεσία που 
επιθυμεί μεμονωμένα παρά μόνο μαζί με το δεσμοποι−
ημένο προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας 
μιας αλληλένδετης πώλησης αποτελεί η παράλληλη 
παροχή όλων των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν 
το δεσμοποιημένο προϊόν ως χωριστά προϊόντα, εφόσον 
αυτά ανήκουν σε υπό ρύθμιση αγορές.

1.9.5 Ο ΟΤΕ δύναται να προβαίνει σε αλληλένδετη 
πώληση προϊόντων / υπηρεσιών (bundling), υπό την προϋ−
πόθεση ότι δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της 
παρούσας Απόφασης. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ κάθε 
φορά που επιθυμεί να προβεί σε αλληλένδετη πώληση 
προϊόντων / υπηρεσιών (bundling) καθώς και σε περι−
πτώσεις που ο ΟΤΕ επιθυμεί να τροποποιήσει τους 
όρους κάποιου πακέτου/προσφοράς, υποχρεούται να 
κοινοποιεί εκ των προτέρων στην ΕΕΤΤ την πρότασή 
του, συνοδευομένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο 
ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρόταση του 
δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση ή συμπίεση περιθω−
ρίου. Ο έλεγχος για επιθετική τιμολόγηση ή συμπίεση 
περιθωρίου θα γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και 
το μοντέλο του Παραρτήματος Ι (καθορισμός μεθοδολο−
γίας και γενικές αρχές μοντέλου εξέτασης των οικονο−
μικών προγραμμάτων μεμονωμένων ή/και συνδυαστικών 
υπηρεσιών των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
αγορά) της ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011). 
Η ΕΕΤΤ, μετά από έλεγχο, δύναται να εγκρίνει, να εγκρί−
νει υπό όρους/ τροποποιήσεις ή να απορρίψει την εκά−
στοτε πρόταση του ΟΤΕ. Σε περίπτωση έγκρισης, η 
δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης θα συνοδεύεται 
με την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ 
απολογιστικά στοιχεία από τη διάθεσή της, ανά ορι−
σμένα τακτά διαστήματα, προκειμένου να ελέγχεται η 
συμμόρφωση του με τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Ο ΟΤΕ 
δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση της πρό−
τασης του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ. Τα εγκριθέντα 
πακέτα / προσφορές ή η εγκριθείσα μείωση τιμής είναι 
εφαρμοστέα από την επομένη της δημοσίευσής τους.

1.9.6 Η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις ως άνω αρχές σε όλες τις 
περιπτώσεις σύζευξης προϊόντων (bundling) είτε αυτές 
αφορούν σύζευξη υπηρεσιών που εμπίπτουν μόνο στην 
παρούσα αγορά είτε αφορούν σύζευξη προϊόντων που 
εμπίπτουν στην παρούσα αγορά με άλλα προϊόντα, ανε−
ξαρτήτως του εάν προσδιορίζονται ή όχι ως υπηρεσίες/ 
προϊόντα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»

2.3 Περαιτέρω με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 
696/125/11.07.2013 (ΦΕΚ 1865/Β/30.07.2013), που εκδόθη−
κε στο πλαίσιο του 3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς 
εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα (κλή−
σεις προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθ−
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μούς στην Ελλάδα), καταργήθηκε μερικώς η απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011). 
Ωστόσο, η απόφαση ορίζει ότι: «Διατηρεί σε ισχύ το 
Παράρτημα Ι της ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10.03.2011, (ΦΕΚ 
533/Β/06.04.2011), «Καθορισμός μεθοδολογίας και γενικές 
αρχές μοντέλου εξέτασης των οικονομικών προγραμμά−
των μεμονωμένων ή/και συνδυαστικών υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά». Επίσης, 
ότι:«Η μερική κατάργηση των διατάξεων της Απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/2011 δεν περιορίζει την εφαρμογή 
από την ΕΕΤΤ, των διατάξεων της νομοθεσίας περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και αρχών του ανταγωνισμού 
δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφοι β΄, στ΄, η΄, ιγ΄, ιστ΄ και 
λδ΄ και του άρθρου 14 του Νόμου 4070/2012, όπως ισχύει.»

3 Υπαγωγή πραγματικών περιστατικών – Αξιολόγηση 
της συμπεριφοράς της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με βάση το 
δίκαιο των τηλεπικοινωνιών (ex−ante) 

Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. κοινοποίησε, ως όφειλε, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9.5 του Κεφαλαί−
ου 3 της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 
1907/Β/30.08.2011) την προτεινόμενη οικονομική προσφο−
ρά της στην ΕΕΤΤ, παρέχοντας τα απαραίτητα, στοιχεία. 
Το υποβληθέν οικονομικό πρόγραμμα με την ονομα−
σία «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη 
περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών ΙΙ», 
αποτελεί πακέτο «συνδυαστικών υπηρεσιών» (bundling− 
multi product rebate scheme), που περιλαμβάνουν τις 
κάτωθι υπηρεσίες (Α) πρόσβασης στο PSTN και ISDN 
BRA δίκτυο, (Β) κλήσεων από σταθερό σε κινητό, (Γ) 
υπηρεσίες αστικο−υπεραστικής κίνησης εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ, (Δ) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

i. Επιθετική τιμολόγηση
Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 

(σχετ. ιε), η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο για ύπαρξη ή μη 
επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing) εξετάζοντας:

α) εάν τα επαυξητικά έσοδα για κάθε προϊόν του οι−
κονομικού προγράμματος καλύπτουν το ΜΜΕΚ κόστος 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για την εισαγωγή του προϊόντος 
στο πακέτο και 

β) εάν τα συνολικά έσοδα της οικονομικής προσφοράς 
είναι υψηλότερα από το ΜΜΕΚ κόστος της εταιρείας 
ΟΤΕ Α.Ε., εάν δηλαδή η τιμή στην οποία προσφέρεται 
το κάθε οικονομικό πρόγραμμα συνιστά περίπτωση επι−
θετικής τιμολόγησης.

Από τον ανωτέρω έλεγχο, προέκυψε ένα θετικό πε−
ριθώριο μεταξύ των εσόδων και του μακροπρόθεσμου 
μεσοσταθμικού επαυξητικού κόστους της οικονομικής 
προσφοράς. Συνεπώς η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεν υπάρχει 
πρόθεση εκ μέρους της εταιρείας πρακτικής «επιθετικής 
τιμολόγησης».

ii. Συμπίεση περιθωρίου 
Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο με την εν λόγω 

οικονομική προσφορά, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. δύναται να 
προβαίνει σε «συμπίεση περιθωρίου», η ΕΕΤΤ εξέτασε 
εάν ένας ισοδύναμα αποδοτικός πάροχος (ΕEO− Equally 
Efficient Operator) θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί 
επικερδώς τη δεσμοποιημένη προσφορά, χρησιμοποιώ−
ντας τις σχετικές χονδρικές υπηρεσίες που παρέχονται 
από τον κυρίαρχο πάροχο (SMP), στις διαφορετικές 
λιανικές αγορές. 

Κατά τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου η EETT εξέτασε 
εάν το έσοδο ενός ισοδύναμα αποδοτικού παρόχου είναι 
χαμηλότερο από το μακροπρόθεσμο επαυξητικό κόστος.

Στην ανάλυση που διεξήχθη η ΕΕΤΤ εξέτασε ένα ισο−
δύναμα αποδοτικό πάροχο, ο οποίος για να παράσχει 
ένα παρόμοιο προϊόν θα χρησιμοποιούσε την οικονο−
μικότερη γι’ αυτόν επιλογή δικτύου, η οποία αντιπρο−
σωπεύει το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ άμεσης και 
έμμεσης πρόσβασης καθώς επίσης και όλων των άλλων 
στοιχείων κόστους.

Ο στόχος του εν λόγω ελέγχου είναι να καθοριστεί 
εάν ένας ισοδύναμα αποδοτικός πάροχος μπορεί να 
ανταγωνιστεί τη συγκεκριμένη οικονομική προσφορά 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στην λιανική αγορά (downstream) 
χρησιμοποιώντας τις χονδρικές (upstream) εισροές για 
τις συνδυαστικές υπηρεσίες (bundled).

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για έναν ισοδύναμα 
αποδοτικό πάροχο ο οποίος θα επιλέξει την οικονομι−
κότερη γι’ αυτόν επιλογή δικτύου το περιθώριο για το 
οικονομικό πρόγραμμα είναι θετικό και ανέρχεται σε: 

• «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη 
περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών ΙΙ» 
PSTN: …..%

• «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη 
περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών ΙΙ» 
ISDN: …..%

(βλ. Παράρτημα Α). 
4 Τελικά Συμπεράσματα 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, 
4.1 η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

– ήτοι το υποβληθέν προς έλεγχο οικονομικό πρόγραμ−
μα: «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη 
περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών ΙΙ», δεν 
αποτελεί πρακτική «ληστρικής τιμολόγησης», σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος I της Απόφα−
σης ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9.5 του 
Κεφαλαίου 3 της Απόφασης ΕΕΤΤ 614/011/28−07−2011 
(ΦΕΚ 1907/Β/30−08−2011).

4.2 η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε. – ήτοι το υποβληθέν προς έλεγχο οικονομικό 
πρόγραμμα «ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με 
ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή 
τιμών ΙΙ» δεν αποτελεί πρακτική «συμπίεσης περιθωρί−
ου» για τους εναλλακτικούς παρόχους σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του Παραρτήματος Ι της Απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9.5 του Κεφαλαίου 3 της 
Απόφασης ΕΕΤΤ 614/011/28−07−2011 (ΦΕΚ 1907/Β/30−08−2011).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
1.  Εγκρίνει τη διάθεση του υποβληθέντος οικονομικού 

προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία: 
«ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα Plus με ελάχιστη πε−
ρίοδο παραμονής 24 μηνών – Παραλλαγή τιμών ΙΙ» μέχρι 
την εξάντληση του αναμενόμενου αριθμού πελατών και 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενός έτους από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

2.  Ορίζει ότι η διάθεση του ανωτέρω (υπό 1) οικονο−
μικού προγράμματος εγκρίνεται με τους ακόλουθους 
όρους και χαρακτηριστικά:

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή του προ−
γράμματος:

• Πρόσβαση PSTN ή ISDN Bra.
• Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 

24 Mbps.
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• Απεριόριστες αστικοϋπεραστικές κλήσεις εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

• 360 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των 
ΕΚΤ. Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, 
όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με 
ενιαία τιμή 0,080 €/min χωρίς ΦΠΑ − 0,0984 €/min με 
ΦΠΑ 23%. Το βήμα χρέωσης για την κίνηση εντός και 
εκτός του προγράμματος θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως 
ακέραιο λεπτό.

• Για ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών, η τιμή 
διάθεσης είναι ενιαία κατά τη διάρκεια των 24 μηνών 
συνδρομής και στη συνέχεια, όπως παρουσιάζεται πα−
ρακάτω (ανά τύπο πρόσβασης):

ΟΤΕ Double Play 24 Απεριό−
ριστα Plus με ελάχιστη πε−
ρίοδο παραμονής 24 μηνών 

– παραλλαγή τιμών ΙΙ

Τιμή (€) 
με ΦΠΑ

Τιμή (€) 
χωρίς 
ΦΠΑ

PSTN Αρχικοί 24 μήνες − μειωμένη 
τιμή

29,90 24,31

Μετά τους 24 μήνες − κανο−
νική τιμή

41,90 34,07

ISDN 
Bra

Αρχικοί 24 μήνες − μειωμένη 
τιμή

35,40 28,78

Μετά τους 24 μήνες − κανο−
νική τιμή

47,40 38,54

• Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής του πελάτη στο 
πρόγραμμα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και το τέ−
λος αποδέσμευσης σε περίπτωση διακοπής πριν τη 
συμπλήρωση της ελάχιστης περιόδου παραμονής 125€ 
με ΦΠΑ (ή 101,63€) χωρίς ΦΠΑ.

• Οι αναμενόμενοι πελάτες του προγράμματος ανέρ−
χονται σε …..

3. Επιβάλει την υποχρέωση στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 
όπως παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κάτωθι απολογιστικά 
στοιχεία σε διμηνιαία βάση για το ανωτέρω οικονομι−
κό πρόγραμμα:

i. Τα έσοδα σχετιζόμενα με προς κλήσεις που περι−
λαμβάνονται στο πρόγραμμα−χωρίς ΦΠΑ− (αντιστοιχία 
εσόδων και τιμής προγράμματος)

ii. Τα έσοδα σχετιζόμενα με προς κλήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (χωρίς ΦΠΑ). 

iii. Τον αριθμό πελατών καθώς και διάκριση προς πε−
λατειακής βάσης σε συνδρομητές PSTN και ISDN: μέσος 
όρος /αριθμός πελατών έναρξης και τέλους περιόδου,

iv. Το πλήθος και τη διάρκεια των κλήσεων που περιλαμ−
βάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα: κλήσεις προς κινητό,

v. Το πλήθος και τη διάρκεια των κλήσεων που δεν 
περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα: αστικές, 
υπεραστικές, και κλήσεις προς κινητό

vi.  Συνολική και μέση κατανάλωση Αστικών κλήσεων 
(ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής) – Υπεραστικών κλήσεων 
(ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής) – κλήσεων προς κινητά 
–εκτός οικονομικού προγράμματος,

vii. Ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο 
πρόγραμμα / ποσοστό μεταστροφής πελατών για το 
εν λόγω πρόγραμμα

viii. Το προφίλ των συνδρομητών: Διάρκεια λεπτών 
κίνησης σε σχέση με την συνολική κίνηση που περιλαμ−
βάνονται στο πρόγραμμα ανά τέταρτο συνδρομητικής 
βάσης (οι πρώτοι 25% συνδρομητές με την μεγαλύτερη 
κίνηση, οι συνδρομητές μεταξύ 25%−50%, οι συνδρο−
μητές μεταξύ 50%−75% και υπόλοιποι 25%) (κατάταξη 
σύμφωνα με την συνολική κίνηση),

ix. Το προφίλ των συνδρομητών: Διάρκεια λεπτών κίνη−
σης σε σχέση με την συνολική κίνηση που δεν περιλαμ−
βάνονται στο πρόγραμμα ανά τέταρτο συνδρομητικής 
βάσης (οι πρώτοι 25% συνδρομητές με την μεγαλύτερη 
κίνηση, οι συνδρομητές μεταξύ 25%−50%, οι συνδρο−
μητές μεταξύ 50%−75% και υπόλοιποι 25%) (κατάταξη 
σύμφωνα με την συνολική κίνηση).

4. Επιβάλει την προσκόμιση τιμολογίων πελατών εφό−
σον αυτό κριθεί απαραίτητο.

5. Απαγορεύει την αλλαγή με οποιονδήποτε τρόπο 
της ονομασίας της εμπορικής διάθεσης του ανωτέρω 
οικονομικού προγράμματος από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 
χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ.

6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον απο−
δέκτη της, την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Τα οικονομικά στοιχεία του Παραρτήματος δεν δημο−
σιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν.4070/12 
(ΦΕΚ 82/10−4−2012), διότι προκύπτουν από εμπιστευτικά 
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 13 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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