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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 (1)
  Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενι−

αίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/ 

2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα−
τασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄116).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/54/Φ.Ν.437/7.5.2008 απόφασή 
μας «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων ΄Έργων 
Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 918), αποφασίζουμε: 

1. Συμπληρώνουμε την απόφασή μας Δ17α/03/54/
ΦΝ.437/7.5.2008 «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολο−
γίων Έργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 918) και στο Τιμολόγιο 
Μελέτης (Περιγραφικό Τιμολόγιο) στην ομάδα Ζ. ΕΓΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ προστίθεται άρθρο Ζ − 
1α, που αφορά τσιμεντοϊστούς ηλεκτροφωτισμού οδών 
συνοδευόμενο από επί μέρους άρθρα Ζ − 1α.1 έως Ζ 
− 1α.9 ανάλογα με το ύψος, το βάρος και την εξωτερική 
διάμετρο βάσης του ιστού αλλά και τις διαστάσεις της 
βάσης έδρασης του τσιμεντοϊστού, ως εξής:

Άρθρο Z − 1α
ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 

Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε από−
σταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάστα−
ση τσιμεντοϊστού ηλεκτροφωτισμού οδών, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
α. την προμήθεια επί τόπου του έργου οπλισμένου τσι−

μεντοϊστού κατάλληλου για φωτιστικό σώμα κορυφής 
ή βραχίονα, κατασκευασμένου με φυγοκεντρική μέθοδο 
ώστε να ανταποκρίνεται σε ανηγμένο οριζόντιο φορτίο 
200 Kg στην κορυφή και συντελεστή ασφαλείας ν=3 (για 
φορτίο κορυφής 200 Kg βέλος μέχρι 10 χλστ. χωρίς ρωγ−
μές και για φορτίο από 200 έως 600 Kg με ρωγμές ορατές 
χωρίς να σπάει), με διάμετρο κορυφής 110 χλστ., οπή και 
πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουμίνιο, θυρίδα κατάλληλων 
διαστάσεων για την εγκατάσταση ακροκιβωτίου και οπή 
διέλευσης υπόγειου καλωδίου τροφοδοσίας,

β. την οπλισμένη βάση ιστού κατάλληλων διαστάσεων 
από σκυρόδεμα C20/25, με κεντρική οπή τοποθέτησης 
τσιμεντοσωλήνα Φ40 στήριξης του τσιμεντοϊστού και 
πλευρική οπή τοποθέτησης σωλήνα PVC Φ100 για δι−
έλευση τροφοδοτικού καλωδίου, είτε σε έρεισμα, είτε 
στο σώμα της οδού, διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβά−
νει και φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα κλάσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδια−
γραφή ΕΝ 124 και κατάλληλων διαστάσεων,

γ. την τοποθέτηση του τσιμεντοσωλήνα Φ40 στη βάση 
και τη στερέωσή του με χρήση σκυροδέματος C20/25 
και την τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του 
τσιμεντοϊστού εντός του τσιμεντοσωλήνα Φ40, με χρή−
ση άμμου μέχρι 15 εκ. από την επιφάνεια της βάσης και 
στη συνέχεια με χρήση σκυροδέματος C20/25 οπλισμέ−
νου με 12 ράβδους Φ16 κεκαμμένες ώστε να συνδέονται 
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ανά τρεις σε κάθε κορυφή της βάσης εκτός αν άλλως 
καθορίζεται στη στατική μελέτη,

δ. την προμήθεια και ενσωμάτωση του σιδηροσωλήνα, 
του σκυροδέματος, των ράβδων οπλισμού, του καλωδίου 
τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο 
του προηγούμενου ιστού) μέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως 
εγκατεστημένου σε υπόγειο δίκτυο μέσα σε σωλήνα,

ε. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προ−
ηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε 
με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο σώμα 
της οδού είτε με σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανι−
σμένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόμια γεφυρών και 
σε άλλα τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης της εκσκαφής 
των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της 
προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των 
σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με 
σκυρόδεμα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,

στ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό,
ζ. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δι−

κτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου 
ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού,

η. τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη 
διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το ακροκιβώ−
τιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού,

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας 
και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 
έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμε−
νων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και 
σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπί−
χωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η 
δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των 
ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η 
δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, 
των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση 
της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονι−
κή λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή για ένα τεμάχιο τσιμεντοϊστού ηλεκτροφωτισμού 
οδών

Άρθρο Ζ − 1α.1
Ιστός ύψους 5,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

185χλστ και βάρους 240 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 

Άρθρο Ζ − 1α.2
Ιστός ύψους 6,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

200χλστ και βάρους 280 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά):

Άρθρο Ζ − 1α.3
Ιστός ύψους 7,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

215χλστ και βάρους 320 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 

Άρθρο Ζ − 1α.4
Ιστός ύψους 9,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

245χλστ και βάρους 485 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 

Άρθρο Ζ − 1α.5
Ιστός ύψους 10,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

260χλστ και βάρους 600 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 

Άρθρο Ζ − 1α.6
Ιστός ύψους 11,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

275χλστ και βάρους 750 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 

Άρθρο Ζ − 1α.7
Ιστός ύψους 12,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

290 χλστ και βάρους 850 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 

Άρθρο Ζ − 1α.8
Ιστός ύψους 13,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 305 

χλστ και βάρους 1000 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):
  (Αριθμητικά):

Άρθρο Ζ − 1α.9
Ιστός ύψους 14,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 

320 χλστ και βάρους 1100 Kg, επί βάσεως διαστάσεων 
1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ−100)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): 
  (Αριθμητικά): 
2. Οι πίνακες τιμών μονάδος εργασιών έργων οδο−

ποιίας άνω των 10.000.000 ευρώ, από 5.000.000 έως 
10.000.000 ευρώ, από 1.500.000 έως 5.000.000 ευρώ και 
κάτω του 1.500.000 ευρώ, συμπληρώνονται με τις τιμές 
του παρακάτω πίνακα: 

Τσιμεντοϊστοί ηλεκτροφωτισμού οδών Ζ − 1α

Α/Α Ύψος Έργα >10 εκ. € Έργα 5
έως 10 εκ. €

Έργα 1,5 
έως 5 εκ.€

Έργα κάτω 
από 1,5 εκ. €

1 5,00 1135,50 1192,00 1249,00 1436,00

2 6,00 1167,50 1225,00 1284,00 1476,50

3 7,00 1200,00 1260,00 1320,00 1518,00

4 9,00 1232,00 1293,00 1355,00 1558,00

5 10,00 1300,00 1365,00 1430,00 1644,50

6 11,00 1332,50 1400,00 1466,00 1686,00

7 12,00 1364,50 1433,00 1501,00 1726,00

8 13,00 1396,50 1466,00 1536,00 1766,00

9 14,00 1428,50 1500,00 1571,00 1807,00

3. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά κατά τη 
σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης δημοσίων 
έργων και ισχύει για τα έργα των οποίων η διακήρυξη 
δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις 
ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα αποσταλεί για δημοσί−
ευση ή υπογραφεί αντίστοιχα μετά την 16.3.2009.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. ΚΑ/ΦΚΛΜ000/ΣΥ/οικ20531 (2)
Άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνου−

σας Υπηρεσίας στα προς εκτέλεση έργα «Βελτίωσης 
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας − Βόλου στο τμήμα 
Α.Κ.Αερινού − Α.Κ. Βόλου (Παράκαμψη Λάρισας).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22.4.2005).

2. Του π.δ. 69/1988 «Για τον Οργανισμό της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τα π.δ. 340/1990, 293/1991, 335/1992 και 167/1992, 
καθώς και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους.

3. Του π.δ. 178/2008 «Τροποποίηση του π.δ. 102/2000 «Σύ−
σταση Ειδικής Υπηρεσίας για τη μελέτη και κατασκευή 
του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας − Αθήνας − Θεσσαλονίκης 
− Ευζώνων (ΕΥΔΕ / Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (Α΄ 99).

4. Του ν. 3669/2008 περί Κύρωσης της κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.

5. Του ν. 1959/1991 «Για τις Οδικές Μεταφορές, τις 
Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

6. Της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 
Α΄) με την οποία διατηρούνται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., οι αρμοδιότητες σχετικά με τα έργα των Ειδικών 
Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ).

7. Της υπ’ αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων 
αρμοδιότητος Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «

8. Της υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Εγκ. 2/1991 
αρ. πρωτ.Δ16α/010/ΦΔ/9.1.1991) κοινής απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

9. Του π.δ. 71/1993 (ΦΕΚ−30/τ.Α΄/11.3.1993) «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

10. Της υπ’ αριθμ. Δ1α/ο/1932/29.7.1988 απόφασης του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί καθορισμού των έργων οδο−
ποιίας επί Εθνικών Οδών ως έργων Εθνικού Επιπέδου 
και των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία, έλεγχο, διοί−
κηση και έγκριση των σχετικών μελετών»

Β. Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Το Άρθρο Έβδομο του νόμου 3621/2007 «Κύρωση Σύμ−

βασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευ−
σης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα 
− Πύργος − Τσάκωνα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το 
οποίο « Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία 

ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτι−
κή μονάδα , Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
(ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Γ. Και επειδή:
1. Ο οδικός άξονας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας 

− Βόλου εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο 
επειδή εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων των 
δύο πόλεων ο οποίος θα αυξηθεί, μετά την έναρξη πα−
ραχώρησης του τμήματος Μαλιακός − Κλειδί του αυτ/μου 
ΠΑΘΕ και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, οπότε 
χρήζει άμεσης βελτίωσης και αναβάθμισης των γεωμε−
τρικών του χαρακτηριστικών ώστε να εξασφαλίζεται η 
ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

2. Η κατασκευή των έργων «Βελτίωσης της Πα−
λαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας − Βόλου στο τμήμα 
Α.Κ.Αερινού − Α.Κ. Βόλου (Παράκαμψη Λάρισας)», είναι 
ενταγμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ενάριθμο έργο 2005ΣΕ07130015 της ΣΑΕ071/3) και 
συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και Πό−
ρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον αποτελούν 
αναγκαία έργα για την αναβάθμιση της υποδομής 
της Χώρας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα «Βελτί−
ωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας −Βόλου στο 
τμήμα Α.Κ.Αερινού − Α.Κ. Βόλου (Παράκαμψη Λάρισας)» 
το Τμήμα Κατασκευής Έργων Λαμίας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ και Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ/
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (Κεντρική Υπηρεσία).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 347/34 (3)
Μεταβίβαση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του Ωδεί−

ου Σιμπέλιους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης»

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966).

2. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠ.ΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΝΥΣ 893448/ 
19.9.2008 απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού στο Γεν. Γραμματέα, Προϊστ. 
Γενικών Διευθύνσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. 
του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 2032/τ.Β΄/2008).

3. Την υπ’ αριθμ. 24543/7.7.1994 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
του Ωδείου Σιμπέλιους (ΦΕΚ 548/Β/1994).
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4. Την από 2.1.2009 αίτηση της Μγδαληνής Τσεκούρα και 
τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και 
λειτουργίας του Ωδείου Σιμπέλιους, ιδιοκτησίας Μαγδα−
ληνής Τσεκούρα στην Αθηνά Μαγειρία του Ζήση.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 9107/222 (4)
Προσθήκη σχολών στο Δημοτικό Ωδείο Ρίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/1976) και του από 
11.11.1957 β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανο−
νισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/τ.Α΄/1957).

β. του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003)

γ. του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005)

δ. του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966)

ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004)

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/τ.Β΄/2.10.2008).

3. Την υπ’ αριθμ. 48591/4.9.2003 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
του Δημοτικού Ωδείου Ρίου (ΦΕΚ 1216/τ.Β΄/27.8.2003) και 
την υπ’ αριθμ. 72527/2188/7.8.2007 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., με 
την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως 
και λειτουργίας στη Δ.Ε.ΠΑΡ. (ΦΕΚ 1630/τ.Β΄/17.8.2007)

4. Την υπ’ αριθμ. 306/28.1.2009 αίτηση της προέδρου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Ρίου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία σχολών σαξοφώνου και 
διεύθυνσης χορωδίας στο Δημοτικό Ωδείο Ρίου.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 767 (5)
Καθιέρωση Υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το προσωπικό της Ν.Α. Κοζάνης,

κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 και της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999
2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Ν.Α. κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009.
3. Τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Υπηρεσίες της Ν.Α. και στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός των υπαλλήλων τους που μετέ−

χουν στην υπερωριακή εργασία, οι λόγοι επιβολής της εργασίας αυτής, οι ημέρες και ώρες που προσφέρεται η εργασία αυτή
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 11.500,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2009 της Ν.Α. Κοζάνης (Κ.Α.Ε. 073/0511). Το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων 
είναι 30.000,00 €, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία (απογευματινή, νυχτερινή, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το προ−
σωπικό της Ν.Α. κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2009, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν 
την εν λόγω εργασία ως εξής:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμός 
υπαλλήλων

Σύνολο 
Ωρών Ώρες Απογ. Εργ.

Ώρες
Νυχτερινής 
Εργασίας

Ώρες
Ημερ. Εξαιρ. 
& Κυριακών

Ώρες
Νυχτ. Εξαιρ.
& Κυριακών

7.
Δ/νση

Αγροτικής 
Ανάπτυξης

4 1200 1200 − − −

12. Δ/νση
Τοπογραφικής 2 600 600 − − −

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την εν λόγω εργασία για τις παραπάνω Υπηρεσίες είναι:
• Επεξεργασία των αιτήσεων –εκδίκαση από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Κοζάνης των αιτήσεων των κα−

τοίκων συν/μού Νέου Κομάνου για χορήγηση οικοπέδων στον νέο οικισμό.
• Έλεγχος και κύρωση της Οριστικής Διανομής Νέου Κομάνου.
• Υπόδειξη των οικοπέδων στους δικαιούχους.

  Κοζάνη, 9 Φεβρουαρίου 2009
Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 214 (6)
Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε 

παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εταιρείας 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 
31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί−
ου και των δικαιωμάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ Α.Ε.».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΜΗΜΑ Α΄
(ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4201/V/2008)

  Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό−
φου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κό−
τσικα 1Α, Αθήνα, την 20η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη 
τη και ώρα 12:30, με την εξής σύνθεση, :

Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη: Φαίδων Στράτος, 
 Ιωάννης Σαμέλης,
 Δημήτριος Γιαννέλης, και 
 Χαράλαμπος Τσιλιώτης λόγω κωλύματος του 

τακτικού μέλους Ελίζας Αλεξανδρίδου,
Γραμματέας: Μούρκου Παναγιώτα, λόγω κωλύματος 

της τακτικής Γραμματέως Όλγας−Ανίτας Ραφτοπού−
λου

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης 
επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ 
άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της 
εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την από−
κτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε

Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός 
Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευ−
θυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής 
Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισή−
γηση (αριθ. πρωτ. 8143/19.11.2008) της Υπηρεσίας και 
πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
στην εισήγηση, να γίνει δεκτή η από 10.11.2008 αίτηση 
της επιχείρησης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την πα−
ροχή ειδικής άδειας παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις 
του ν. 703/1977 σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του 
νόμου αυτού.

Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού − Τμήμα Α΄ διασκέ−
φθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση 
της Γ.Δ.Α., 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 
Στις 10.11.2008 γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 
4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, από την εταιρεία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής «Τράπεζα Πειραιώς» ή 
«γνωστοποιούσα»), η απόκτηση του 31,3147% του κατα−
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 
ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής «Proton 
Bank» ή «εξαγοραζόμενη»). 

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς, με το από 4.11.2008 
ιδιωτικό συμφωνητικό […] συμφώνησε να αποκτήσει συ−
νολικά από αυτούς […] κοινές ονομαστικές μετοχές της 
Proton Bank που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 31,3147% 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής και 
των δικαιωμάτων ψήφου. Το τίμημα […].

Ταυτόχρονα με την υποβολή της γνωστοποίησης (στις 
10.11.2008), η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση χορή−
γησης άδειας παρέκκλισης, προκειμένου να μπορεί να 
ασκεί τα δικαιώματα ελέγχου και τα δικαιώματα ψήφου 
που συνδέονται με τους αποκτούμενους τίτλους μετο−
χών της Proton Bank, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 
ν. 703/1977.

ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ
1. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑ», «ΑΓΟΡΑ−

ΣΤΡΙΑ») 
Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική 

εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 περί 
ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του ν. 3601/2007 περί 
πιστωτικών ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών 
συναφών νομοθετημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί 
για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις 
εργασίες που αναγνωρίζονται ή αναθέτονται από το 
νόμο στις τράπεζες. 

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μητρική εταιρεία ενός Ομί−
λου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των ερ−
γασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού 
τομέα στην Ελλάδα. Η φύση και τα μέσα του ελέγχου 
προκύπτουν από τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς 
στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της επιχειρή−
σεων και στον έλεγχο επ΄αυτών. 

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Τρά−
πεζας Πειραιώς, το έτος 2007, κατά δήλωση της γνω−
στοποιούσας εταιρείας, ανήλθε σε 3.426 εκατ. ευρώ, 
ενώ στην εθνική αγορά ανήλθε σε 2.927 εκατ. ευρώ. Ο 
παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, 
το έτος 2007, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ανήλ−
θε σε 2.735 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά ανήλθε 
σε 2.626 εκατ. ευρώ. 

2. «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
(«PROTON BANK», «ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ») 
Η Proton Bank ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 και 

ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 
2002, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικής 
τραπεζικής. Κατόπιν, εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο 
Χρηματοπιστωτικό Όμιλο. Η Proton Bank και οι θυγατρι−
κές της εταιρείες (ο Όμιλος) δραστηριοποιούνται στους 
τομείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρι−
σης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών και 
άλλων υπηρεσιών. Η Proton Bank (μητρική εταιρεία του 
Ομίλου) δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. 
Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται 
κυρίως στην Ελλάδα και μία στη Σερβία. 

Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ο παγκόσμιος 
κύκλος εργασιών του Ομίλου της Proton Bank, το έτος 
2007, ανήλθε σε 172 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά 
ανήλθε σε 171 εκατ. ευρώ. Ο παγκόσμιος κύκλος εργα−
σιών της Proton Bank ταυτίζεται με αυτόν της εθνικής 
αγοράς και κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, το έτος 
2007, ανήλθε σε 170 εκατ. ευρώ.

1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρι−
σης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/τ.Β΄/29,12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι απειλούν επιχειρηματικό 
απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [...]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παρα−
λείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγερεφές (εντός [...]).
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ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ/ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟ−
ΡΕΣ

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο 

των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από 
τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκα−
τασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών 
τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία 
προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί μέ−
ρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε 
μεγάλο βαθμό όμοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά 
και είναι εναλλάξιμα. 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, οι σχετικές αγορές, 
που αφορά η γνωστοποιούμενη πράξη είναι οι εξής:

− τραπεζική αγορά,
− αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης,
− χρηματιστηριακές εργασίες,
− διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων,
− ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες
2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την πε−

ριοχή, στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά 
προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμε−
τέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθή−
κες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από 
άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω 
των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού 
που επικρατούν σε αυτές.

Ως σχετική γεωγραφική αγορά της γνωστοποιηθείσας 
πράξης θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτει−
ας. 

3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται α) κάθε 

σχετική αγορά προϊόντος, στην οποία ασκούν επιχει−
ρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις 
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον 
εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολι−
κό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% 
(Η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και
β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρη−
ματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα 
επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο 
στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του 
προϊόντος, σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστη−
ριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιο−
δήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς 
των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 
25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών 
υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (Η περίπτωση 
αφορά τις κάθετες σχέσεις).

Στην τραπεζική αγορά, κατά δήλωση της γνωστο−
ποιούσας, η συγκέντρωση των εταιρειών θα οδηγήσει 
α) με κριτήριο το σύνολο των καταθέσεων το 2007, σε 
συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% (Τράπεζα Πει−
ραιώς 9,3% και Proton Bank 0,7%), β) με κριτήριο το 
σύνολο των χορηγήσεων το 2007, σε συνολικό μερίδιο 
αγοράς περίπου 12% (Τράπεζα Πειραιώς 11,6% και Proton 
Bank 0,6%). Προκύπτει ότι η εν λόγω σχετική αγορά δεν 
μπορεί να θεωρηθεί επηρεαζόμενη αγορά. 

Ομοίως, ούτε οι αγορές μεσιτείας ασφαλίσεων, δια−
χείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηριακών 

– επενδυτικών υπηρεσιών μπορούν να θεωρηθούν επη−
ρεαζόμενες αγορές, καθώς το συνολικό μερίδιο αγοράς 
των Ομίλων της Τράπεζας Πειραιώς και της Proton Bank 
σε αυτές δεν υπερβαίνει το όριο του 15%. Σημειώνεται, 
άλλωστε, ότι (όπως υποστηρίζει η γνωστοποιούσα) στις 
συγκεκριμένες σχετικές αγορές, τα μερίδια των συμ−
μετεχουσών στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεων είναι 
χαμηλά και οι σχετικές αγορές χαρακτηρίζονται από 
εντονότατο ανταγωνισμό και δυναμισμό και επάρκεια 
κεφαλαίων των ανταγωνιστών. 

ΙV. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ
Με την υποβληθείσα αίτησή της, (που συνοδεύεται 

από το διπλότυπο είσπραξης του νομίμου παραβόλου 
υπ’ αριθμ. 17239/10.11.2008 Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθήνας) η Τράπεζα 
Πειραιώς (εφεξής και «η αιτούσα») αιτείται τη χορήγηση 
άδειας παρέκκλισης, προκειμένου να μπορεί να ασκεί 
τα δικαιώματα ελέγχου και τα δικαιώματα ψήφου που 
συνδέονται με τους αποκτώμενους τίτλους μετοχών 
της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». 

Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ότι η παρούσα οικονο−
μική συγκυρία (κρίση των χρηματοπιστωτικών συστημά−
των διεθνώς) καθιστά αναγκαία τη συνένωση των δυνάμε−
ων των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η αντιμετώπιση της κρίσης και η προστασία τόσο 
των καταθετών όσο και των μετόχων τους. 

Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, το μικρό μέγεθος 
και μερίδιο αγοράς που κατέχει η Proton Bank και το 
μεγάλο μέγεθος των κονδυλίων που έχει επενδύσει η 
Τράπεζα Πειραιώς στην εξαγορά, σε συνδυασμό με το 
καθεστώς απόλυτης κρίσης, το οποίο επικρατεί στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα, δημιουργεί έντονους κινδύ−
νους για την περιουσία και την επιχειρηματική δράση 
των δύο επιχειρήσεων, αν δε γίνει δεκτή η αίτηση πα−
ρέκκλισης. 

Ειδικότερα, στην αίτησή της, η Τράπεζα Πειραιώς 
αναφέρει τα εξής:

«[…] οι δύο συμμετέχουσες (“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” 
και “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”) είναι εισηγμένες και δρα−
στηριοποιούνται και οι δύο στον τραπεζικό και χρημα−
τοοικονομικό χώρο που χαρακτηρίζεται, στην παρούσα 
συγκυρία, από πρωτοφανή κρίση σε πολλαπλά επίπεδα 
(δυσχέρεια πρόβλεψης άμεσου οικονομικού ορίζοντα, 
συναλλαγματικοί κίνδυνοι, παντελής έλλειψη πίστης 
στις αγορές χρήματος, ραγδαία επιδείνωση δεικτών 
ρευστότητας άλλοτε εύρωστων αλλοδαπών πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, κ.λπ.). Έτσι, προς αποτροπή επέλευσης 
και αποφυγή σοβαρότατων σε βάρος της περιουσίας 
καθεμίας από τις συμμετέχουσες ζημιών, για τους λό−
γους αυτούς που αναλύονται στη συνέχεια, καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας τους σε ενοποιημένη 
βάση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αντιμετώ−
πιση της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας 
με μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και ασφάλεια, έτσι ώστε 
να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταθετών και 
των μετόχων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Είναι άλλωστε αυτονόητο ότι η επίπτωση και η ζημιά 
που μπορεί να προκληθούν στις επιχειρηματικές δρα−
στηριότητες των συμμετεχουσών τραπεζών καθίστανται 
εντονότερες από το γεγονός ότι οι μετοχές και των 
δύο είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 
αποτέλεσμα να επαπειλείται σοβαρότατος παρεπόμε−
νος κίνδυνος και στο επενδυτικό κοινό – μετόχους των 
δύο αυτών τραπεζών.
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Πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι και η Τράπεζα 
της Ελλάδος, προς αποτροπή πρόκλησης σοβαρότατων 
ζημιών και για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ενι−
αίας εποπτείας, εντόνως προτρέπει και ενθαρρύνει την 
άμεση ενοποιημένη λειτουργία των δύο Τραπεζών. 

Συνοψίζοντας, είναι υπαρκτοί και έντονοι οι κίνδυνοι 
πρόκλησης σοβαρότατων ζημιών στην περιουσία και 
στην επιχειρηματική δράση των δύο συμμετεχουσών 
τραπεζών (της μεν Τράπεζας Proton λόγω του μικρού 
μεγέθους και μεριδίου αγοράς που κατέχει και δυσχε−
ραίνει τη λειτουργία της, της δε Τράπεζας Πειραιώς 
ως βασικού μετόχου της Proton με μεγάλα κονδύλια 
επενδεδυμένα στην εξαγορά), που καλούνται να λει−
τουργήσουν αποτελεσματικά και με επιτυχία σε μία 
αγορά που τελεί σε καθεστώς απόλυτης κρίσης, αν δεν 
επιτραπεί με απόφασή σας η παρέκκλιση κατ΄ άρθρο 
4ε παρ. 3 ν. 703/1977 από τις υποχρεώσεις που ανα−
φέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4ε και προς 
τούτου επιτραπεί, χωρίς άλλους όρους, η άσκηση από 
την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” των δικαιωμάτων ελέγχου 
εκ της συγκέντρωσης που δημιουργείται με την υλο−
ποίηση της από 4.11.2008 συμφωνίας […]».

Η εν λόγω αίτηση άδειας παρέκκλισης συνοδεύεται 
από το νόμιμο παράβολο των 1.050 ευρώ.

Σχετικά με την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, 
πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή έχει αποτελέσει αντικεί−
μενο προβληματισμού σχετικά με δημόσια παρέμβαση 
για την αναδιάρθρωση και διάσωση χρηματοπιστωτι−
κών ιδρυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

V. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2, εδαφ. β του ν. 703/1977, 

όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα 
ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλά−
χιστον επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, 
αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή 
τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει γνωστοποιηθεί ως συ−
γκέντρωση, γεγονός όμως, το οποίο, πρώτον, τελεί υπό 
διερεύνηση από την Γ.Δ.Α. και δεύτερον, πιθανολογείται 
και από τους ίδιους τους γνωστοποιούντες. Η γνωστο−
ποίηση στη Γ.Δ.Α μας της ανάληψης του 31,3147% του 
συνόλου των μετοχών της Proton Bank από την Τράπε−
ζα Πειραιώς, εάν ήθελε θεωρηθεί συγκέντρωση, έλαβε 
χώρα εντός ευλόγων χρονικών ορίων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει. 
Δεν είναι όμως ακόμη γνωστό εάν υπόκειται υποχρεω−
τικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1, ν.703/1977, δεδομένου 
ότι, όπως τονίστηκε ανωτέρω, δεν είναι ξεκάθαρος ο 
χαρακτήρας της εν λόγω πράξης και δεν έχουν συγκε−
ντρωθεί τα πλήρη στοιχεία. 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4Ε, ΠΑΡ. 3, ν. 703/1977 – ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑ 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 4ε του ν. 703/1977 
όπως ισχύει:

 «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων 
παραγράφων 2 και 3 απαγορεύεται η πραγματοποίηση 
της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση μιας από τις απο−
φάσεις που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 6 του στο 
άρθρου 4δ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις συ−
γκεντρώσεις που δεν γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β. Σε περίπτωση 

παράβασης της απαγόρευσης αυτής, επιβάλλεται από 
την Επιτροπή, σε όσους υπέχουν την υποχρέωση γνω−
στοποίησης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 4β, πρόστιμο 
τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο 
σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκα−
πέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.

[……] 
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, ύστερα από αί−

τηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέψει παρέκκλιση 
από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 
1 και 2, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές 
σε βάρος μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποί−
ες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. 
Στην απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση, μπορεί 
να τίθενται όροι και υποχρεώσεις για την εξασφάλι−
ση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να δυσχε−
ράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής 
απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να ζητείται και 
να παρέχεται οποτεδήποτε ..»

Η απόφαση αυτή, η οποία επιτρέπει την παρέκκλιση, 
είναι από τη φύση της απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, 
με στόχο την αποφυγή σοβαρών ζημιών σε βάρος μιας 
ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στις οποίες αφορά η 
συγκέντρωση. Μπορεί δε να ζητηθεί οποτεδήποτε είτε 
πριν, είτε μετά τη συναλλαγή. Όπως η ΕΑ έχει δεχθεί 
(ΕΑ 48/1997 «Henkel/Locktite»), η άδεια παρέχεται ακόμα 
και όταν η γνωστοποίηση είναι εκπρόθεσμη. 4

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 
Σύμφωνα με την αίτηση παρέκκλισης που κατέθεσε 

στην Υπηρεσίας μας η Τράπεζα Πειραιώς (αρ. πρωτ. 
7886/10.11.2008), συντρέχει περίπτωση κατεπείγοντος 
στην εξέταση της υπόθεσης, προκειμένου να αποφευ−
χθούν σοβαρές ζημιές σε βάρος των επιχειρήσεων τις 
οποίες αφορά η απόκτηση του ελέγχου. Ειδικότερα:

Α) Οι κίνδυνοι πρόκλησης πολύ σοβαρών ζημιών στην 
περιουσία και την επιχειρηματική δράση των δύο πιστω−
τικών ιδρυμάτων είναι υπαρκτοί και έντονοι, δεδομένου 
ότι: πρώτον, η Proton Bank συνιστά ένα πιστωτικό ίδρυ−
μα μικρού μεγέθους και μεριδίου αγοράς, γεγονός που 
δυσχεραίνει τη λειτουργία της και δεύτερον, η Τράπεζα 
Πειραιώς αποτελεί το βασικό μέτοχο της Proton Bank 
με μεγάλα κονδύλια επενδεδυμένα στην αγορά. 

Β) Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί μία αγορά, 
της οποίας η δομή και ευημερία στηρίζεται πάνω σε 
ευμετάβλητες οικονομικές παραμέτρους. Τόσο η Τρά−
πεζα Πειραιώς, όσο και η Proton Bank είναι επιχειρή−
σεις του τραπεζικού και εν γένει χρηματοοικονομικού 
χώρου που χαρακτηρίζεται από σοβαρή οικονομική 
κρίση και δη: έλλειψη συναλλακτικής πίστης, δυσχέρεια 
πρόβλεψης του άμεσου οικονομικού ορίζοντα, επιδεί−
νωση δεικτών ρευστότητας κ.ά. Η λειτουργία των δύο 
συμμετεχουσών εταιρειών σε ενοποιημένη βάση θα 
επιτρέψει την καλύτερη αντιμετώπιση της παρούσας 
δυσμενούς οικονομικής κρίσης και θα αποτρέψει την 
επέλευση σοβαρών ζημιογόνων συνεπειών στις δύο 
επιχειρήσεις, προστατεύοντας όχι μόνο τη δική τους 
οικονομική φερεγγυότητα, αλλά και τα συμφέροντα 
των καταναλωτών. 

Γ) Το γεγονός ότι και τα δύο πιστωτικά ιδρύματα 
έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
καθιστά τον επαπειλούμενο κίνδυνο ιδιαίτερα επαχθή 
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και για τα ίδια, αλλά και για το επενδυτικό κοινό – με−
τόχους των δύο τραπεζών. 

Δ) Τη λειτουργία των δύο τραπεζών σε ενοποιημένη 
βάση ενθαρρύνει και η Τράπεζα της Ελλάδας, για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενιαίας εποπτείας και 
αποτροπή πρόκλησης ιδιαιτέρως σοβαρών ζημιών. 

Ως εκ τούτου, δεδομένης της σοβαρής οικονομικής 
κρίσης που πλήττει τόσο την ελληνική, όσο και την 
παγκόσμια αγορά και με βάση τα όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω, συντρέχει η περίπτωση κατεπείγοντος λόγω 
ανάγκης στο να ανταποκριθούν οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις στις τρέχουσες υποχρεώσεις και να 
αντιμετωπίσουν τις σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, 
με σκοπό την αποφυγή των οικονομικών ζημιών, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση 
τη συναλλακτική αξιοπιστία των ως άνω εταιρειών και 
να βλάψουν επαχθώς τους πελάτες τους. Επιπροσθέτως, 
η καθυστέρηση απόκτησης των μετοχών επιβαρύνει 
τη γνωστοποιούσα με σημαντικά χρηματοοικονομικά 
έξοδα και τελεί σε άμεση σχέση με την πτώση της 
τιμής των μετοχών, τον κλονισμό της θέσης των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά, καθώς και 
περαιτέρω χρηματιστηριακές αντιδράσεις. Ο εκ των 
μελών του Τμήματος Α΄ Ιωάννης Σαμέλης μειοψήφισε, 
υποστηρίζοντας ότι δεν έχει σχηματίσει δικανική 
πεποίθηση περί του αναγκαίου της παρέκλισης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού− Τμήμα Α΄, δέχεται 

κατά πλειοψηφία, την υπ’ αριθμ. 7886/10.11.2008 αίτηση 
της Τράπεζας Πειραιώς και επιτρέπει στην αιτούσα 
παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977.

2. Διευκρινίζει ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει 
την οριστική κρίση και απόφαση της Επιτροπής, ως 
προς τη νομιμότητα και έγκριση της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης βάσει των άρθρων 4γ και 4δ του ν. 
703/1977, όπως ισχύει, μετά την εξέταση αυτής επί της 
ουσίας.

Η απόφαση εκδόθηκε την 20η Νοεμβρίου 2008.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009

Ο Προεδρεύων του Α΄ Τμήματος
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.50006/43791/29.8.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ1895/17.9.2008 (τ.Β΄), διορθώνεται ως προς το 
επώνυμο της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΙΕ ΣΟΥΝ−ΣΙΕΝ 
ΜΙΣΟΝ του ΣΑΝ−ΣΙΟΥΝΓΚ,

από το λανθασμένο «…ΣΙΕΝ…»
στο ορθό: «…ΣΙΕ…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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