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Εισαγωγή 
 
Την περίοδο Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010, η οποία συμπίπτει με τον πρώτο χρόνο 
θητείας της νέας Διοίκησης της ΕΕΤΤ, η Ολομέλεια πραγματοποίησε 43 συνεδριάσεις, στις 
οποίες εισήχθησαν προς συζήτηση και λήψη Αποφάσεων 3.009 θέματα. Συνολικά, 
ελήφθησαν 2.852 αποφάσεις εκ των οποίων: 

• 750 Αποφάσεις αφορούν κλήση για ακρόαση φορέων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ 

• 470 Αποφάσεις αφορούν πορίσματα ακροάσεων. 
 
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας καθώς και οι Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της. 
 
Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των Επιτροπών 
της Βουλής για το έργο της ΕΕΤΤ, το Προεδρείο της ΕΕΤΤ εκλήθη δύο φορές σε Ακρόαση 
από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων συζητήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ζητήματα μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, η ανάγκη απλοποίησης 
της διαδικασίας αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, οι παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ 
υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή καθώς και τα πρόστιμα που έχουν 
επιβληθεί στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 
 
Στο κείμενο που ακολουθεί, αναλύονται οι ενέργειες της ΕΕΤΤ τους τελευταίους 12 μήνες ανά 
τομέα δράσης και διατυπώνονται οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. 
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1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Απολογισμός Δράσεων για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
 
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει ανά θεματική ενότητα τα βασικότερα έργα / ενέργειες που 
επιτελέσθηκαν στον τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών το τελευταίο δωδεκάμηνο.  

1.1. Θέματα ανάλυσης αγορών και εξειδίκευσης των ρυθμιστικών υποχρεώσεων 

1.1.1 Ανάλυση αγορών (αγορές χονδρικής διασύνδεσης)     

Στο πλαίσιο του 2ου κύκλου ανάλυσης των αγορών, η ΕΕΤΤ διαβουλεύθηκε σε Εθνικό και σε 
Κοινοτικό επίπεδο, το σχέδιο μέτρων για τις αγορές διασύνδεσης (χονδρική εκκίνηση κλήσεων 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, χονδρικός τερματισμός 
κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, χονδρική διαβίβαση στο σταθερό δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο). Μετά και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕΤΤ εξέδωσε 
σχετική Απόφαση (ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22.07.2010), στην οποία παρατίθενται τα 
συμπεράσματα για τον ορισμό και την ανάλυση των εν λόγω αγορών και οι κανονιστικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους παρόχους με σημαντική ισχύ για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ανταγωνισμού.   

Σημειώνεται ότι μέσω της ανάλυσης αγορών εξετάζεται εάν υπάρχουν προβλήματα στη 
λειτουργία της αγοράς, εάν υπάρχει επιχείρηση / επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση και 
προτείνονται οι κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις για την άρσης προβλημάτων. 

1.1.2. Έγκριση προσφοράς αναφοράς ΟΤΕ για την ΑΠΤοΒ 

Η ΕΕΤΤ ενέκρινε την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο (ΑΠ ΕΕΤΤ 573/015/22.07.2010), αφού πρώτα τροποποίησε κατάλληλα τη 
σχετική πρόταση του ΟΤΕ. Η εν λόγω διαδικασία έγινε στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των 
κανονιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ, ως παρόχου με σημαντική ισχύ στην αγορά χονδρικής 
αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους.  

Η προσφορά αναφοράς καθορίζει όρους και διαδικασίες για την μίσθωση χάλκινων καλωδίων 
του ΟΤΕ από τους εναλλακτικούς παρόχους και αποτελεί βασικό ρυθμιστικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς. 

1.1.3. Έγκριση προσφοράς αναφοράς ΟΤΕ για την χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση            
Η ΕΕΤΤ ενέκρινε την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.Π. 573/012/22.07.2010), αφού πρώτα τροποποίησε κατάλληλα 
τη σχετική πρόταση του ΟΤΕ. Η εν λόγω διαδικασία έγινε στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των 
κανονιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ, ως παρόχου με σημαντική ισχύ στην αγορά χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης.  

Η προσφορά αναφοράς καθορίζει όρους και διαδικασίες για υπηρεσίες χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ προς εναλλακτικούς παρόχους και είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους σε 
περιοχές που δεν έχει αναπτυχθεί η ΑΠΤΒ. 
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1.1.4. Έκδοση νέας προσφοράς Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής                      
Η ΕΕΤΤ ενέκρινε την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής (ΑΠ ΕΕΤΤ 570/030/08.07.2010), αφού πρώτα τροποποίησε κατάλληλα τη σχετική 
πρόταση του ΟΤΕ. Η εν λόγω διαδικασία έγινε στο πλαίσιο σχετικής πρότασης του ΟΤΕ α) για 
την ενοποίηση των Προσφορών Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων και Τερματικών 
Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών και β) την εισαγωγή νέων προϊόντων σύμφωνα 
με τις ανάγκες της αγοράς.   

Η προσφορά αναφοράς καθορίζει όρους και διαδικασίες για την παροχή μισθωμένων 
γραμμών από τον ΟΤΕ στους παρόχους που είναι απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη 
των δικτύων τους. 

1.1.5. Έγκριση προσφορών αναφοράς Διασύνδεσης για τερματισμό φωνητικών 
κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών που κατατέθηκαν από τους παρόχους 
Cosmote, Vodafone και Wind                                                                                                          

Η ΕΕΤΤ σε συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης προχώρησε στην επεξεργασία των προσφορών 
και κάλεσε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να τροποποιήσουν συγκεκριμένα σημεία αυτών. 
Οι εταιρείες απέστειλαν τις νέες τροποποιημένες προσφορές  τους στην ΕΕΤΤ, και η ΕΕΤΤ 
βρίσκεται σε στάδιο εξέτασης των νέων προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι 
εταιρείες συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις της και να προχωρήσει στη έγκριση των 
προσφορών. Η εν λόγω διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των κανονιστικών 
υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στις εταιρείες Cosmote, Vodafone, Wind στην αγορά 
τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα (ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/15.10.08). 

 
1.2. Εφαρμογή των Οικονομικών Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων του ΟΤΕ 
 
1.2.1. Έλεγχος οικονομικών προσφορών του ΟΤΕ 
Η ΕΕΤΤ κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, εξέτασε 16 οικονομικά προγράμματα που 
υπέβαλε προς έγκριση ο ΟΤΕ, ως πάροχος με ΣΙΑ,  εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα 11.  
 
Ο έλεγχος των συνδυασμένων οικονομικών προγραμμάτων του ΟΤΕ αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες υποχρεώσεις που έχει η ΕΕΤΤ, δεδομένου ότι τα οικονομικά προγράμματα 
του ΟΤΕ υπόκεινται σε έλεγχο, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (ex-ante), καθώς και τις διατάξεις περί ανταγωνισμού (ex-post).  
 
1.2.2. Ανάπτυξη του νέου εργαλείου ελέγχου συνδυασμένων οικονομικών προσφορών   
Η ΕΕΤΤ ανέπτυξε ένα εργαλείο ελέγχου συνδυασμένων οικονομικών προσφορών του 
παρόχου με ΣΙΑ ώστε να επιτρέπει την διάθεση μόνο αυτών που δεν προκαλούν προβλήματα 
στους εναλλακτικούς παρόχους λόγω συμπίεσης περιθωρίου και ληστρικής τιμολόγησης. Στην 
προσπάθειά της αυτή  κατέγραψε τους κανόνες / μεθοδολογικές αρχές για την αξιολόγηση σε 
ένα ex-ante ρυθμιστικό περιβάλλον πρακτικών δεσμοποίησης προϊόντων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου και ληστρικής τιμολόγησης. Σε 
τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να προβαίνουν οι επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί ως έχουσες ΣΙΑ 
σε αγορές που χρήζουν εκ των προτέρων ρύθμισης. Η ΕΕΤΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
το εν λόγω εργαλείο, έλαβε υπόψη της τα σχόλια και τις προτάσεις της αγοράς αναφορικά με 
πιθανές βελτιώσεις στην προτεινόμενη μεθοδολογία κι έχει προχωρήσει στην έγκριση του 
μοντέλου, και κοινοποίηση στην ΕΕ. Το εν λόγω ρυθμιστικό εργαλείο επικαιροποιείται με νέα 
κοστολογικά στοιχεία  και θα είναι διαθέσιμο μέσα στο φθινόπωρο του 2010 προς χρήση. 
 
1.2.3. Ετήσιος κοστολογικός έλεγχος του ΟΤΕ 
 Η ΕΕΤΤ διενήργησε και ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές τον 
κοστολογικό έλεγχο του 2010 με απολογιστικά στοιχεία 2008 και προϋπολογιστικά στοιχεία 
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των ετών 2009 και 2010. Η υποβολή από τον ΟΤΕ του κύριου όγκου των υπό έλεγχο 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο των 
καταστάσεων του λογιστικού διαχωρισμού, ξεκίνησε στο τέλος Οκτωβρίου του 2009 και 
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2010.  
 
Με τον κοστολογικό έλεγχο εγκρίθηκαν για το 2010 οι τιμές των υπηρεσιών για τις αγορές στις 
οποίες ο ΟΤΕ έχει βρεθεί ως πάροχος με ΣΙΑ (π.χ. τέλη εκκίνησης, διαβίβασης & τερματισμού 
κλήσεων, τέλη χονδρικών και λιανικών μισθωμένων γραμμών, τιμές ΤοΒ, κλπ ). 
 
1.2.4. Ανάπτυξη του νέου ρυθμιστικού εργαλείου ελέγχου του οικονομικού χώρου 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρέωσης ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, όπως αυτή 
προβλέπεται στην ανάλυση της Αγοράς 5, και με σκοπό τον έλεγχο του οικονομικού χώρου 
μεταξύ ΧΕΠ και ΑΠΤΒ, η ΕΕΤΤ ανέπτυξε τη μεθοδολογία και το τεχνικοοικονομικό μοντέλο και 
διεξήγαγε σχετική δημόσια διαβούλευση.  
 
Το εργαλείο αυτό θα χρησιμεύσει για τον έλεγχο της απόστασης μεταξύ των κοστοστρεφών 
τιμών της ΑΠΤΒ και της ΧΕΠ με στόχο την αποτροπή απαξίωσης των επενδύσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί στην ΑΠΤΒ. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχόντων στην ως 
άνω διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την σύνοψη των απαντήσεων των 
συμμετεχόντων και κοινοποίησε προς έγκριση το κείμενο στην ΕΕ. Μετά το πέρας της 
κοινοποίησης προς την ΕΕ, η ΕΕΤΤ θα εκδώσει σχετική Απόφαση.  
 

1.3. Εποπτικές Δράσεις 
 
1.3.1. Έλεγχοι σε τιμολόγια των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας για αύξηση του 
ελάχιστου χρόνου χρέωσης 
Στο πλαίσιο των εποπτικών δράσεων της, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα για 
την αύξηση του ελαχίστου χρόνου χρέωσης για κλήσεις από κινητά τηλέφωνα όλων των 
παρόχων κινητής, από 30 σε 45 δευτερόλεπτα με στόχο την προστασία των καταναλωτών. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν διενεργηθεί ακροάσεις όλων των παρόχων, στις οποίες εξετάστηκε 
κατά πόσο τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Τα πορίσματα των ακροάσεων 
ολοκληρώνονται σύντομα. 
 
1.3.2 Έλεγχοι εφαρμογής της μείωσης των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας 
 Η ΕΕΤΤ επόπτευσε την ορθή εφαρμογή του δεύτερου βήματος της μείωσης των τελών 
τερματισμού φωνητικών υπηρεσιών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας η οποία υποβλήθηκε το 
2008 ως ρυθμιστική υποχρέωση της αγοράς τερματισμού (Αγορά 7).  
 
1.3.3. Έλεγχοι εφαρμογής της ταυτοποίηση ανώνυμων χρηστών κινητής τηλεφωνίας 
Η ΕΕΤΤ, ως εποπτεύουσα της εφαρμογής της νομοθεσίας, οργάνωσε συναντήσεις με τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για διαδικαστικά θέματα που είχαν σχέση με την υλοποίηση της 
ταυτοποίησης των ανώνυμων χρηστών και πραγματοποίησε σειρά σχετικών εποπτικών 
δράσεων. 
 
1.3.4. Εποπτεία αγοράς Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης και σχετικές 
τροποποιήσεις του κώδικα  Πολυμεσικών Υπηρεσιών 
Η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε πληθώρα δράσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη 
χρέωση και ενημέρωση συνδρομητών για υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης όπως 
Σύντομα Γραπτά Μηνύματα Αυξημένης Χρέωσης (PSMS) σε σύντομους κωδικούς της σειράς 
54ΧΧΧ (π.χ. ψηφοφορίες, διαγωνισμοί).  
 
Οι δράσεις αυτές, εκτός από πλήθος ελέγχων και κλήσεων σε ακρόαση των εκάστοτε 
εμπλεκόμενων παρόχων, προκειμένου να εξεταστεί πιθανή παράβαση της νομοθεσίας, 
περιλάμβαναν εκτεταμένες επαφές με τους εμπλεκόμενους παρόχους, καθώς επίσης και 
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τροποποιήσεις του κώδικα πολυμεσικών υπηρεσιών. Με την τροποποίηση του κώδικα 
δεοντολογίας και τους συνεχείς ελέγχους, τέθηκε ένα αυστηρό και δομημένο πλαίσιο για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. 
 
1.3.5. Έλεγχοι σε Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών 
Ολοκληρώθηκαν, εντός του 2009, οι έλεγχοι σε εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης (ΠΥΠ) Ηλεκτρονικής Υπογραφής, οι οποίοι αφορούν τη διαπίστωση της 
συμμόρφωσης των ΠΥΠ με το κανονιστικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και ιδίως 
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την έκδοση απλών ή αναγνωρισμένων 
πιστοποιητικών. 
 
1.3.6. Δείκτες Ποιότητας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
 Πραγματοποιήθηκε πλήθος συναντήσεων με τους υπόχρεους παρόχους, για να 
παρασχεθούν σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο δημοσίευσης των δεικτών 
ποιότητας καθώς και έλεγχοι εφαρμογής του σχετικού κανονισμού. Στόχος της δράσης αυτής 
είναι η δημοσίευση με εύληπτο τρόπο των δεικτών ποιότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
σκοπό τη διαφάνεια και την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών. 
 

1.4. Θέματα Καθολικής Υπηρεσίας 
 
1.4.1. Διαδικασία καθορισμού Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 
 Η ΕΕΤΤ συνέταξε, έθεσε προς διαβούλευση και οριστικοποίησε το τεύχος προκήρυξης για 
την επιλογή του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την υπηρεσία πληροφοριών 
ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών. Βασικός στόχος που 
καλύπτεται μέσω της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι η ελαχιστοποίηση του ποσού 
αντιστάθμισης για την παροχή της υπηρεσίας, άρα και της επιβάρυνσης των παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της αγοράς, με ταυτόχρονη εξασφάλιση παροχής των 
υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Η σχετική διαδικασία καθορισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και 
αναμένεται να περατωθεί μέχρι το τέλος του έτους.  
 
1.4.2. Κανονισμός περί καθορισμού αρχών κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας 
Η ΕΕΤΤ μετά από σχετική δημόσια διαβούλευση προχώρησε στην έκδοση κανονισμού, ο 
οποίος ορίζει το σύνολο των αρχών κοστολόγησης καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του 
καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας. 
 

1.4.3. Εισήγηση προς ΥπΥΜεΔ για τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Λήψη μέτρων για 
τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» 
Δεδομένων των προβλημάτων εφαρμογής της εν ισχύ ΚΥΑ η ΕΕΤΤ έχει συντάξει και θέσει σε 
δημόσια διαβούλευση προτεινόμενο σχέδιο εισήγησης προς τα αρμόδια Υπουργεία για την 
τροποποίηση αυτής, με στόχο την αποσαφήνιση τόσο των σχετικών κατηγοριών δικαιούχων 
όσο και των αρμοδίων επιτροπών πιστοποίησης αυτών.   
Με το προτεινόμενο σχέδιο εισήγησης εισάγεται με σαφήνεια η δυνατότητα καθώς και το 
σχετικό ποσό έκπτωσης για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ορίζεται η 
σχετική έκπτωση σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να λαμβάνει κάποιο οικονομικό 
πρόγραμμα λιανικής το οποίο περιλαμβάνει μια ή δέσμη υπηρεσιών (τηλεφωνία ή και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο). 

1.4.5. Τροποποίηση Κανονισμού Φορητότητας Αριθμών 
 Η ΕΕΤΤ τροποποίησε τον κανονισμό φορητότητας αριθμών στοχεύοντας στη μείωση του 
χρόνου φορητότητας αριθμών και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία στις 3 εργάσιμες 
ημέρες, ενώ παράλληλα απλοποίησε ορισμένες διαδικασίες στην Εθνική Βάση Δεδομένων 
Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ).  
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1.4.6. Κανονισμός για τον καθορισμό του ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης 
των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών 
 Η ΕΕΤΤ, στοχεύοντας στην προστασία των καταναλωτών, προχώρησε στην επεξεργασία 
ενός νέου Κανονισμού για τον Καθορισμό του Ελάχιστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των 
Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών και διενήργησε σχετική δημόσια διαβούλευση.  
 
 Στόχος των νέων προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι οι ελάχιστες πληροφορίες που λαμβάνουν 
οι συνδρομητές δωρεάν με τον λογαριασμό τους να είναι επαρκείς, προκειμένου οι 
καταναλωτές να μπορούν να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωσή τους για τη χρήση του 
δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, καθώς και να παρακολουθούν κατάλληλα τη χρήση και τις 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται. 
 
1.4.7. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 
Με στόχο τη βελτίωση του τρόπου καταχώρησης ονομάτων χώρου και του τρόπου 
λειτουργίας των καταχωρητών καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών, η ΕΕΤΤ έχει 
ξεκινήσει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης (η οποία ολοκληρώνεται στις 30-9-2010) 
αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr.   
 
1.4.8. Λειτουργία διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων 
 Η ΕΕΤΤ εισήγαγε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας που αξιοποιεί τις αρχές της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης μέσω κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής (web application). Η εφαρμογή 
παρέχεται από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
 
 Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή να αποτελέσει, μελλοντικά, τον 
μοναδικό τρόπο επικοινωνίας των παρόχων με την Επιτροπή για την υποβολή των ανωτέρω 
αιτήσεων ακολουθώντας τις συστάσεις την κυβέρνησης για προώθηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 
 
1.4.9. Εξέταση τεχνικο-οικονομικών, ρυθμιστικών θεμάτων και θεμάτων ανταγωνισμού 
σε περίπτωση ανάπτυξης δικτύων επόμενης γενεάς 
Σκοπός του έργου είναι να προετοιμαστεί η ΕΕΤΤ σε ενδεχόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις 
που θα πρέπει διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την ανάπτυξη των 
υποδομών δικτύων επόμενης γενεάς μέσω εξέτασης της υφιστάμενης κατάστασης, πιθανών 
σεναρίων, των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη διεθνή εμπειρία και τις θέσεις των 
συμμετεχόντων στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά. 
 
1.4.10.  Εισήγηση προς ΥπΥΜεΔ για τροποποίηση της Υπ. Απόφασης 26634/924/3-5-
2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»   
 Οι κυριότερες τροποποιήσεις που περιλάμβανε η εισήγηση της ΕΕΤΤ είναι οι ακόλουθες: 
• Προσθήκη νέας σειράς 10ψήφιων αριθμών για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 685-689 

(λόγω ανάγκης που προκύπτει για περισσότερες σειρές αριθμών κινητής τηλεφωνίας), 
• Προσθήκη νέων σειρών 10ψήφιων αριθμών 850 και 875 με χρέωση 0,50 ευρώ/λεπτό και 

0,75 ευρώ/λεπτό αντίστοιχα (ύστερα από σχετικά αιτήματα παρόχων). 
 
Σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθ. Οικ. 
26073/937/26-5-2010 (ΦΕΚ 805/Β/9-6-2010). 
 
 
1.4.11. Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών 
Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
Ο κανονισμός τροποποιήθηκε  ως εξής:  
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• Δυνατότητα αποστολής/λήψης SMS/MMS από/ προς αριθμούς των σειρών 800, 801, 70, 
σύντομους κωδικούς. 

• Η χρέωση για κλήσεις προς αριθμούς των σειρών 70 δεν υπερβαίνει τη χρέωση κλήσεων 
προς σταθερούς αριθμούς ή κινητούς αριθμούς. 

• 10ψήφιοι αριθμοί των σειρών 806, 812, 825, 850, 875 και οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 
14, 19 και 54  χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης. 

• Αριθμοί για κλήσεις μέσω καρτών εκχωρούνται δευτερογενώς μόνο σε κατόχους Γενικών 
Αδειών για προπληρωμένες κάρτες. 

 
1.4.12. Τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΑΠ ΕΕΤΤ 570/32/8-7-2010, ΦΕΚ 
1148/Β/30-7-2010) 
 Η εν λόγω Απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων πολυμεσικής 
πληροφόρησης μέσω των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875. 
 
1.4.13. Συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
Για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της, η ΕΕΤΤ συνεργάστηκε με άλλες 
Ανεξάρτητες Αρχές (πχ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Συνήγορος του Καταναλωτή, 
Επιτροπή Ανταγωνισμού), ενώ εντατικοποίησε τη συνεργασία της με το Τμήμα Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και φορείς προστασίας του καταναλωτή. 
 
Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕΤΤ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του νεοσύστατου ΒEREC (Body 
of European Regulators of Electronic Communications), διαδόχου του European Regulators 
Group (ERG), στο Ιndependent Regulators Group,(IRG) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών 
Ανταγωνισμού (ECN) καθώς και στο Δίκτυο Ρυθμιστών Ευρω-Μεσογειακών Χωρών 
(EMERG). 
 
Περαιτέρω συνεργάζεται  με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, η ITU, η Eurostat, η ECTA 
κλπ. στους οποίους παρέχει στατιστικά στοιχεία αλλά και ποιοτικές πληροφορίες για την 
ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. 
 

1.4.14. Συμμετοχή στο Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020»  
Η ΕΕΤΤ υποστηρίζει και έχει θέσει υπό την αιγίδα της το Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020», 
στην οποία συμμετέχει ενεργά με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για τις εργασίες της 
συνάντησης. To Φόρουμ αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης και παραγωγής 
προτάσεων πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την 
εφαρμογή τους σε κρίσιμους τομείς που θα διαμορφώσουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020. 
 
 
Μελλοντικοί Στόχοι- Δράσεις για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
 

A) Στόχοι για την Αγορά 

Α.1. Εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέπουν τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ 
των παρόχων και την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας σε επίπεδο 
υπηρεσιών και παράλληλα σταδιακή απορρύθμιση για αγορές με ικανοποιητικό 
επίπεδο ανταγωνισμού. 
 Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου της Ανάλυσης Αγορών:  

α) λιανικής Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο από σταθερή θέση,  
β) λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών  
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση,   
γ) λιανικής μισθωμένων γραμμών και χονδρικής μισθωμένων γραμμών 
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και εξειδίκευση Κανονιστικών υποχρεώσεων που θα επιβληθούν, με επικαιροποίηση 
των προσφορών αναφοράς όλων των παρόχων με Σημαντική Ισχύ σε Αγορές. 

 Διασφάλιση κοστοστρέφειας, όπου αυτή απαιτείται, ως αποτέλεσμα της Ανάλυσης 
Αγορών (κοστολογικός έλεγχος ΟΤΕ, λογιστικός διαχωρισμός εταιρειών κινητής, 
προσαρμογή τελών διασύνδεσης κινητής). 

 Διασφάλιση δικαίου περί ανταγωνισμού με αποτροπή πρακτικών ληστρικής 
τιμολόγησης και συμπίεσης κέρδους, ιδιαίτερα κατά την προώθηση πακετοποιημένων 
υπηρεσιών (bundles). 

 
Α.2. Ενίσχυση του ανταγωνισμού σε επίπεδο υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία 

 Ανάλυση αγορών διασύνδεσης σε κινητά δίκτυα. 
 Διασφάλιση κοστοστρέφειας, όπου αυτή απαιτείται, ως αποτέλεσμα της Ανάλυσης 
Αγορών (λογιστικός διαχωρισμός εταιρειών κινητής, προσαρμογή τελών διασύνδεσης 
κινητής). 

 Ολοκλήρωση εργασιών για την έγκριση των Προσφορών Αναφοράς Διασύνδεσης για 
τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών (RIO ΕΚΤ). 

 Διασφάλιση δικαίου περί ανταγωνισμού με αποτροπή πρακτικών ληστρικής 
τιμολόγησης και συμπίεσης κέρδους, ιδιαίτερα κατά την προώθηση πακετοποιημένων 
υπηρεσιών (bundles). 

 Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για τη διάθεση / ανανέωση των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη των 900 MHz που λήγουν το 2012 και εξέταση της 
απελευθέρωσης των ζωνών φάσματος 2G (900 MHz και 1800 MHz) ώστε να 
επιτρέπεται η ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών τρίτης γενεάς. 

 
Α.3. Εξασφάλιση των συνθηκών που θα ενθαρρύνουν περαιτέρω την άνοδο των 

παρόχων στην κλίμακα επενδύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία 
της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 
 Ανάλυση Αγορών (όλες οι αγορές χονδρικής). 
 Επικαιροποίηση των προσφορών αναφοράς όλων των παρόχων με Σημαντική Ισχύ 
σε Αγορές. 

 Διασφάλιση κοστοστρέφειας, όπου αυτή απαιτείται, ως αποτέλεσμα της Ανάλυσης 
Αγορών (κοστολογικός έλεγχος ΟΤΕ, λογιστικός διαχωρισμός εταιρειών κινητής, 
προσαρμογή τελών διασύνδεσης κινητής). 

 

Α.4. Ενθάρρυνση και υποστήριξη της αγοράς για τη μετάβαση σε δίκτυα πρόσβασης 
επόμενης γενιάς, με (α) εξασφάλιση της μακροβιότητας των νέων υποδομών αλλά 
και της απόδοσης των υφιστάμενων επενδύσεων και (β) προστασία του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο υπηρεσιών κατά τη μετάβαση αυτή. 

 Ανάλυση Αγορών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο. 

 Επικαιροποίηση των προσφορών αναφοράς RUO και RBO. 
 Μελέτη εισαγωγής NGA στην ελληνική αγορά. 
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Β. Στόχοι για τον καταναλωτή 

Β.1. Ενδυνάμωση του ρόλου του καταναλωτή με (i) διαφάνεια στην πληροφόρηση σε 
θέματα τιμών και ποιότητας και (ii) αποτροπή πιθανών προσκομμάτων σε 
περίπτωση αλλαγής πακέτων υπηρεσιών ή παρόχων. 

 Ολοκλήρωση διαδικασίας ορισμού Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας με διενέργεια 
δημοπρασίας εάν χρειασθεί. 

 Περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών Φορητότητας με τροποποίηση του σχετικού 
κανονισμού. 

 Ολοκλήρωση συστήματος παρουσίασης δεικτών ποιότητας για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 Ολοκλήρωση συστήματος ΚΟΜΕΧ για τη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
ευρυζωνικών συνδέσεων. 

Β.2. Διασφάλιση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

 Καθορισμός κανόνων (τεχνικών προδιαγραφών) για τη διαχείριση Φάσματος Τοπικού 
Βρόχου με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι κανόνες αυτοί θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία με την 
ανάπτυξη του VDSL, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το εύρος ζώνης 
(bandwidth) των γειτονικών γραμμών ADSL. 

 Ορισμός διαδικασιών διακοπής λειτουργίας παρόχων. 
 Ολοκλήρωση Σχεδίου ΚΥΑ για τη διαθεσιμότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

 Μελέτη εισαγωγής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Καθολική Υπηρεσία. 
  

Β.3. Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές, ιδιαίτερα κατά τη χρήση και 
τιμολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 Δημιουργία κώδικα κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών. 
 

Β.4. Ενημέρωση και κινητοποίηση καταναλωτών και φορέων του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα για την υιοθέτηση και αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και διαδικτύου. 

 Προώθηση και εποπτεία της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών. 
 

Γ. Εσωτερικοί στόχοι 

Γ.1. Εισαγωγή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με την αγορά και το κοινό  

 Πλήρως αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση αιτήσεων για συναλλαγές όπως χορήγηση 
και τροποποίηση γενικών αδειών, εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων και χορήγηση 
βεβαιώσεων για ονόματα χώρου. 

 
Δ. Διεθνής παρουσία 

Δ.1. Ενεργός συμμετοχή σε διεθνή σώματα και ιδιαίτερα σε BEREC, IRG, EMERG, κλπ. 
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2. ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Απολογισμός Δράσεων για το Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 
 
 
2.1. Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων  

• Εκδόθηκαν 791 Αποφάσεις που αφορούσαν νέες Άδειες Κατασκευών 
κεραιών, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αδειών και απορρίψεις αιτήσεων, ενώ 
διεκπεραιώθηκαν συνολικά 1602 φάκελοι κατασκευών κεραιών. 

• Διεκπεραιώθηκαν και εκδόθηκαν σχετικές Αποφάσεις για 10 αιτήσεις που 
αφορούσαν χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε 
Δορυφορικά Δίκτυα. 

• Διεκπεραιώθηκαν 41 αιτήσεις για χορήγηση τηλεοπτικού διαύλου σε 
υφιστάμενες θέσεις, στο πλαίσιο της σχετικής προσωρινής αρμοδιότητας της 
ΕΕΤΤ και εκδόθηκαν Αποφάσεις χορήγησης για 5 αιτήσεις. 

• Έγινε επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων για 625 
θέσεις τηλεοπτικών σταθμών.  

• Διεκπεραιώθηκαν και εκδόθηκαν σχετικές Αποφάσεις για 98 αιτήσεις που 
αφορούσαν τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την 
ανάπτυξη  ιδιωτικών δικτύων κινητής υπηρεσίας. 

• Εκδόθηκαν 1304 αποφάσεις για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων για ασύρματες ζεύξεις για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 
δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Οι Αποφάσεις αυτές αντιστοιχούν σε 
3839 ασύρματες ζεύξεις. 

 
2.2. Δημοσίευση κεραιών στο διαδίκτυο  
Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, αναπτύχθηκε εφαρμογή, η 
οποία επιτρέπει τη διαδικτυακή παροχή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις 
κατασκευών κεραιών στην Ελλάδα. 
 
2.3. Προτάσεις για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης 
κεραιών  
Με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κατασκευών 
κεραιών, ομάδα με στελέχη της ΕΕΤΤ ξεκίνησε την ανασκόπηση του ευρύτερου 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου με παράλληλη μελέτη της αντίστοιχης 
ευρωπαϊκής πρακτικής.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα αποκομισθείσα εμπειρία της ΕΕΤΤ στη 
διαδικασία, τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί από τις εταιρείες, την τοπική 
κοινωνία (πολίτες, σύλλογοι κλπ) και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, 
διατυπώθηκαν προτάσεις σχετικά με: 

o την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της συνεγκατάστασης, 
o τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών αδειοδότησης κι εγκατάστασης 

κεραιών και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, 
o την υποστήριξη της διαδικασίας με διαδικτυακές εφαρμογές για τη 

γρηγορότερη επικοινωνία όλων των φορέων, την αποφυγή ασυμφωνιών 
και την αποδοτικότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης, 

o την καλύτερη πληροφόρηση του πολίτη και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου 
για το θέμα, 

o τους τρόπους άμβλυνσης των προστριβών της τοπικής κοινωνίας με τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, 

o τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που έχει δημιουργήσει η μέχρι τώρα 
διαδικασία και οι αλλαγές που έχουν γίνει στη νομοθεσία. 
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Επιπλέον μελετήθηκαν λεπτομερώς οι εξαμηνιαίες εκθέσεις επέκτασης των εταιρειών 
με σκοπό: 

o να αναδειχθούν οι τρόποι και τα κριτήρια βάσει των οποίων 
αναπτύσσονται τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών για την παροχή 
συγκεκριμένης ποιότητας υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και  

o να περιγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση ελέγχου ανάπτυξης των εν λόγω 
δικτύων από την ΕΕΤΤ, ως Ρυθμιστική Αρχή, και να προταθούν 
βελτιώσεις αυτών. 

 
 
2.4. Εποπτεία και Έλεγχος Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 
Ελέχθησαν συνολικά 1298 υποθέσεις, τόσο κατόπιν καταγγελιών όσο και 
αυτεπάγγελτα ή στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης με Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 
Αναλυτικότερα, διενεργήθηκαν: 

• 500 αυτοψίες κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
• 23 αυτοψίες κεραιών άλλων υπηρεσιών  
• 570 έλεγχοι εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών  
• 49  έλεγχοι παρεμβολών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
• 78 έλεγχοι ραδιοζεύξεων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών   
• 17 έλεγχοι εκπομπών ειδικών ραδιοδικτύων 
• 41  έλεγχοι που αφορούν στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη 
• 3 έλεγχοι παρεμβολών σε Δορυφορικές Υπηρεσίες 
• 17 έλεγχοι παρεμβολών στα κρατικά δίκτυα (ΥΠΑ, Σώματα Ασφαλείας, 

Στρατός) 

Μετά τους τεχνικούς ελέγχους και σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών 
της ΕΕΤΤ συντάχθηκαν 575 Εισηγήσεις για Κλήση σε Ακρόαση παρόχων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Επίσης, στο πλαίσιο παροχής συνδρομής σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές, κατά  
το διάστημα αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Παροχή συνδρομής με τεχνικούς πραγματογνώμονες στις κατά τόπους 
αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σε διαδικασίες κατάσχεσης 64 παράνομων 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών  

• Σε 150 περιπτώσεις, υπάλληλοι του Τμήματος παρέστησαν ως μάρτυρες σε 
δίκες κατά ιδιοκτητών παράνομων σταθμών /κεραιών ή έδωσαν ένορκες 
καταθέσεις στο πλαίσιο διενέργειας προανακρίσεων για παράνομες εκπομπές 
και παράνομες κατασκευές κεραιών. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της εποπτείας και ελέγχου του φάσματος η ΕΕΤΤ προέβη 
σε: 

1) Υποστήριξη 24ωρης επιφυλακής για δίκτυα που σχετίζονται με την 
ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια (ΥΠΑ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, κτλ). 

2) Συνεργασία με την ΥΠΑ για την καταγραφή αναλυτικών διαδικασιών 
επικοινωνίας και τεχνικών ελέγχων υπό τη μορφή Μνημονίου, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης προβλημάτων παρεμβολών. 

3) Εκκίνηση του έργου μέτρησης Δεικτών Ποιότητας για την Κινητή Υπηρεσία 
(GSM/UMTS)  σε συνεργασία με τους παρόχους. 

4) Εγκατάσταση 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ στην Αίγινα 
5) Διοικητική Επέκταση Εποπτείας με δύο (2) νέα Περιφερειακά Γραφεία 
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5) Καταγραφή σε καθημερινή βάση των ιστορικά «ύποπτων» τηλεοπτικών  
διαύλων προς διαπίστωση παράνομων εκπομπών. 

      
 
2.5. Επιτήρηση Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού και  Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού 
Εξοπλισμού (ΡΤΤΕ) 
 
2.5.1 Έκδοση Κανονιστικού Πλαισίου 

• Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, Απόφαση της ΕΕΤΤ με τα τεχνικά χαρακτηριστικά        
(διεπαφές) όλων των συσκευών μικρής εμβέλειας(SRDs) που κυκλοφορούν 
στην ελληνικά αγορά. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συσκευές μεταφοράς 
δεδομένων, συναγερμούς, παιχνίδια με τηλεχειριστήρια, εξοπλισμό τοπικών 
ασύρματων δικτύων(RLAN), μικροπομπούς FM (FM transmitters) κ.α. 

• Εκδόθηκε Απόφαση της ΕΕΤΤ με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοεξοπλισμού 
και συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement 
equipment and systems – ΑΤΜ) 

2.5.2. Ενέργειες ενημέρωσης και προστασίας του κοινού 
• Στο πλαίσιο ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού, αναρτήθηκε στο 

δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ βάση δεδομένων με τις τιμές SAR από τις 
περισσότερες συσκευές κινητών τηλεφώνων που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά  

• Με στόχο την προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία κεραιών 
εγκατεστημένων στην ξηρά, εστάλησαν 74 επιστολές προς εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας - κατόπιν διαπίστωσης από την ΕΕΑΕ υπέρβαση των ορίων 
ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία - για διακοπή λειτουργίας και 
υποβολή μελέτης στην ΕΕΑΕ.  

2.5.3   Πραγματοποίηση Ελέγχων  
Στο πλαίσιο της Επιτήρηση Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού 
Τερματικού Εξοπλισμού (ΡΤΤΕ) πραγματοποιήθηκαν : 

• Έλεγχοι σε 27 επιχειρήσεις που διαθέτουν ή /και εισάγουν ΡΤΤΕ, σε 
καταστήματα ή/και στο διαδίκτυο 

• Διοικητικοί ή/και Τεχνικοί Έλεγχοι 63 δειγμάτων ΡΤΤΕ για τη συμμόρφωση με 
το  Π.Δ. 44/2002 

• Έλεγχοι τεχνικών φακέλων κατασκευής ΡΤΤΕ σύμφωνα με το Άρθρο 12 και 
το Παραρτήματα ΙΙ έως V του ΠΔ 44.2002 σε 27 δείγματα έξοπλισμού 

• Τεχνικοί έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 3 ΠΔ 44/2002 σε εξωτερικά 
εργαστήρια, σε 10 δείγματα ΡΤΤΕ. 

 
Μελλοντικοί Στόχοι- Δράσεις για το Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 
 
Α.  Επέκταση/ ανάπτυξη υποδομών ΕΕΤΤ 
 

Α.1. Επέκταση της εποπτείας στην Περιφέρεια με δημιουργία δύο νέων 
Περιφερειακών Γραφείων και προμήθεια σχετικού εξοπλισμού 

Η επέκταση αφορά την υλοποίηση περιφερειακών γραφείων της ΕΕΤΤ (με 
προτεινόμενες θέσεις Ηράκλειο και Πάτρα )για τη βέλτιστη κάλυψη της ελληνικής 
επικράτειας, την στελέχωση αυτών και την προμήθεια του απαραίτητου σχετικού 
εξοπλισμού. 
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Α.2. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για συχνότητες και κεραίες (e-
government) 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής 
αιτημάτων για τις βασικές λειτουργίες της Διεύθυνσης, όπως χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών. 
 
 
Β. Αναβάθμιση των αδειών κινητής τηλεφωνία για δίκτυα δεύτερης γενιάς για 
την παροχή υπηρεσιών 3G. 
Ενόψει της επικείμενης λήξης το 2012 των αδειών κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς σε 2 
φασματικές περιοχές της ζώνης των 900MΗz, (οι οποίες αναφέρονται στον ακόλουθο 
πίνακα),  η  ΕΕΤΤ εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης των όρων των υφιστάμενων 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων ώστε να επιτρέπεται η ανάπτυξη κινητών 
δικτύων διαφορετικών τεχνολογιών πέραν του GSM.  
  

 

 
Πάροχος 

Ημερομηνία 
αδειοδότησης 

Λήξη άδειας 
 

Συχνότητες 

COSMOTE (2x5) 09-09-2002 08-09-2017 885-890 / 930-935 MHz 

WIND (2x10) 1992 29-09-2012 890-900/ 935-945 MHz 

VODAFONE 1 

(2x10) 

1992 29-09-2012 905-915 / 950-960 MHz GSM900 

VODAFONE 2 (2x5) 06-08-2001 05-08-2016 900-905 / 945-950 MHz 

 
Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει την ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 3ης 
γενιάς με όλα τα συνακόλουθα πλεονεκτήματα που θα έχει αυτό στη βελτίωση των 
παρεχόμενων κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Η διαδικασία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την λήξη των εν λόγω αδειών, ώστε η αγορά να 
μπορεί να προσαρμοστεί έγκαιρα στα νέα δεδομένα.  
 
 
Γ. Πρόταση για νέα διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών 
 Ολοκλήρωση ανασκόπησης  του ευρύτερου νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και κατάθεση πρότασης για βέλτιστη διαδικασία 
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. 
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Απολογισμός Δράσεων για την Ταχυδρομική Αγορά 
 
Οι δράσεις της ΕΕΤΤ κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010 
βασίστηκαν σε 3 στρατηγικούς άξονες/στόχους: 

1. Βελτίωση της Ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας 
2. Διασφάλιση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και ανάπτυξη της αγοράς 
3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου της ΕΕΤΤ και παροχή 

διευκολύνσεων στην αγορά (εταιρείες και καταναλωτές) 
 
Πέραν της συνέχισης των πάγιων εργασιών, όπως η τήρηση του Μητρώου των 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, η διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών, ο 
κοστολογικός έλεγχος των ΕΛΤΑ, η ανταπόκριση σε αιτήματα εταιρειών και διεθνών 
οργανισμών, η δραστηριότητα της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων επικεντρώθηκε στις 
ακόλουθες ενέργειες: 
 
3.1. Επανακαθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών και των όρων παροχής 
της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 
Η ΕΕΤΤ μέσω προτάσεων και επίσημης Υποβολής γνώμης προς το ΥπΥΜεΔ, 
συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση της Υ.Α. (58134/2275/2010, ΦΕΚ 42/Β/2010) 
για τον επανακαθορισμό των ποιοτικών προδιαγραφών της Καθολικής Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας, με την προσθήκη όρων όπως: 
α. Η περιοδική διαδικασία αξιολόγησης των περιοχών που εξαιρούνται της 
κανονικότητας της ΚΥ. 
β.  Ο καθορισμός ελάχιστου αριθμού σημείων για την πρόσβαση στην ΚΥ.  
γ. Ο καθορισμός προϋποθέσεων και υποχρεώσεων του Φορέα Παροχής Καθολικής 
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) αλλά και χρηστών για την απρόσκοπτη παροχή της ΚΥ.  
δ. Η υποχρέωση τήρησης και δημοσίευση σε ετήσια βάση του αρχείου καταγγελιών 
του ΦΠΚΥ. 

 
3.2. Μετρήσεις Ποιότητας ΚΥ 
Με την ανωτέρω Υ.Α. θεσμοθετήθηκε ένα νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή μετρήσεων 
ποιότητας ενώ έχει ήδη συναφθεί τριμερής σύμβασης ανάμεσα στην ΕΕΤΤ, τον 
ΕΛΤΑ και τον Ανάδοχο του έργου (TBC). 
 
 3.3. Βελτίωση όρων διανομής σε προβληματικές περιοχές και 
προκαθορισμένα σημεία 
Σε συνέχεια ακροάσεων αλλά και συνεργασίας με τον ΕΛΤΑ στο πλαίσιο βελτίωσης 
της ΚΥ, καθορίστηκαν οι όροι παροχής της ΚΥ σε γραμματοθυρίδες, για την επίδοση 
αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (πχ συστημένα, δέματα κατ’ οίκον) και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων. 
Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με τον ΕΛΤΑ και την αναπτυξιακή εταιρεία ΠΕΤΑ 
της ΚΕΔΚΕ, σε θέματα αποτύπωσης και βελτίωσης της οδαρίθμησης σε 
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προβληματικές περιοχές, όπου η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι 
δυσχερής. 

 
3.4. Κατάρτιση σχεδίου νόμου για την οργάνωση του τομέα παροχής 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Η ΕΕΤΤ κατάρτισε και υπέβαλε στο ΥπΥΜεΔ σχέδιο νόμου και αιτιολογική έκθεση για 
την οργάνωση του τομέα παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και την ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ. Επίσης, συμμετείχε και στην σχετική Ομάδα Εργασίας του 
Υπουργείου, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της. 
 
3.5. Έλεγχος ενδεχόμενης διακριτικής μεταχείρισης θυγατρικών του ΕΛΤΑ  
Η ΕΕΤΤ ξεκίνησε τη διερεύνηση σημαντικών θεμάτων που αφορούν ενδεχόμενη 
παραβίαση του πλαισίου του ανταγωνισμού από τον ΦΠΚΥ όπως: ενδεχόμενη 
διακριτική μεταχείριση θυγατρικών, ισότιμη πρόσβαση στο Δημόσιο Ταχυδρομικό 
Δίκτυο, ειδικό τελωνειακό καθεστώτος, κ.ά. 

 
3.6. Ελαχιστοποίηση της παράνομης ταχυδρομικής δραστηριότητας   
Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι και κλιμάκια της ΕΕΤΤ διενήργησαν επιτόπιους 
ελέγχους σε 65 μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
ολοκληρώνοντας έτσι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα περισσότερων από 450 
αυτεπάγγελτων ελέγχων, που ξεκίνησε το 2008. 
 
3.7. Δημοσίευση καταλόγου επιχειρήσεων που έχουν διαγραφεί από το 
Μητρώο της ΕΕΤΤ 

Με στόχο την προστασία των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση 
του υγιούς ανταγωνισμού στην ταχυδρομική αγορά, η  ΕΕΤΤ δημοσίευσε στο 
δικτυακό της τόπο κατάλογο με όλες τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που έχουν 
διαγραφεί από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.  Ειδικότερα, κατά το έτος 
2009, διαγράφηκαν από το σχετικό Μητρώο της ΕΕΤΤ 38 επιχειρήσεις. Εξ αυτών, οι 
17 επιχειρήσεις διαγράφηκαν μετά από αυτεπάγγελτους ελέγχους της Διεύθυνσης 
Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, ενώ οι υπόλοιπες 21 επιχειρήσεις κατόπιν αίτησής τους. 

 
3.8. Συναντήσεις της Διοίκησης της ΕΕΤΤ με εκπροσώπους της αγοράς και   
ενέργειες για την ανάπτυξή της 
Η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της ταχυδρομικής 
αγοράς, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τον 
κλάδο. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην αγορά 
καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τα οποία 
δυσχεραίνουν τη δραστηριοποίησή τους με ανταγωνιστικούς όρους. Επίσης,  
εξετάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στην πορεία προς την πλήρη 
απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
 
Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ, υποστήριξε, σε τρίτους αρμόδιους φορείς, αιτήματα των 
παρόχων για την άρση δυσχερειών στη διεκπεραίωση του έργου τους, όπως π.χ. το 
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ΥπΥΜεΔ για θέματα χορήγησης αδειών φορτηγών ΙΧ και χάραξης εθνικής 
στρατηγικής, με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς. 

 
3.9. Ημερίδα για την Ταχυδρομική Αγορά 
Με στόχο την έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση της αγοράς, η ΕΕΤΤ διοργάνωσε 
Διεθνή Ημερίδα με θέμα «Το Μέλλον της Ταχυδρομικής Αγοράς: Ρυθμιστικές 
Προκλήσεις και Εργαλεία Ανάπτυξης» και με προσκεκλημένους ομιλητές 
διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που 
εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, την Πολιτεία, Ρυθμιστικές αρχές, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς επίσης και παράγοντες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 
3.10. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τους Παρόχους Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών 
Τέθηκε σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ μέσω της οποίας οι πάροχοι 
ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ αιτήσεις 
καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία/έγγραφα αναφορικά με: 
•Δήλωση/ Αίτηση Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
•Τροποποίηση Στοιχείων Δήλωσης/Αίτησης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, 
•Παύση Δραστηριότητας    
και οποιαδήποτε άλλα αιτήματα καθοριστούν μελλοντικά από την ΕΕΤΤ. 
 
3.11. Υλοποίηση εφαρμογής GIS για ταχυδρομικά καταστήματα  
 Προστέθηκε στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) της ΕΕΤΤ που είναι 
διαθέσιμο στο δικτυακό της τόπο, επιλογή αναζήτησης και απεικόνισης 
ταχυδρομικών καταστημάτων. Οι χρήστες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
αναζητούν τα πλησιέστερα ταχυδρομικά καταστήματα στην περιοχή που τους 
ενδιαφέρει. 
 
3.12. Έγκριση - Εφαρμογή νέου Κοστολογικού Μοντέλου ΕΛΤΑ   
Εγκρίθηκε το νέο κοστολογικό σύστημα του ΕΛΤΑ για χρήση από τις αρχές του 2010 
και για χρονική διάρκεια 3 ετών.  
 
3.13. Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την Αποζημίωση των Καταναλωτών   
Η ΕΕΤΤ κατάρτισε και υπέβαλε στο ΥπΥΜεΔ νέο σχέδιο Υ.Α. για την τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 29030/816/2000 Υ.Α. «Καθορισμός των περιπτώσεων που 
επιβάλλεται κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών 
υπηρεσιών», με στόχο τη βελτίωση των προβλεπομένων αποζημιώσεων ανά 
υπηρεσία και την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.  
 
3.14. Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στους 
καταναλωτές 
Μετά από τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, καταρτίστηκε Κώδικας 
Δεοντολογίας, ο οποίος θέτει γενικές αρχές και διευκρινίζει διαδικασίες που οφείλουν 
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να ακολουθούν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών 
ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Ο Κώδικας έχει αποσταλεί στο 
ΥπΥΜεΔ προς έγκριση προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια η ΕΕΤΤ στην 
έκδοση σχετικής κανονιστικής Απόφασης. 

 

Μελλοντικοί Στόχοι- Δράσεις για την Ταχυδρομική Αγορά 
 
Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον ταχυδρομικό τομέα στην Ελλάδα 
και ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πέρασμα 
στην πλήρως απελευθερωμένη αγορά να γίνει αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας την 
Καθολική Υπηρεσία αλλά και την ανάπτυξη της αγοράς και του ανταγωνισμού. 
Στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν το χρονικό διάστημα 
Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010, βαρύτητα θα δοθεί στις ακόλουθες δράσεις: 

 
Α. Συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση του νέου ταχυδρομικού νόμου και την 
έκδοση δευτερεύουσας νομοθεσίας 
Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το νέο πλαίσιο θα πρέπει να άρει τις 
δυσλειτουργίες που δημιουργεί το υφιστάμενο και να θέσει νέους κανόνες στην 
αγορά. Η βαθύτατη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, καθιστά το εγχείρημα του 
ανοίγματος της αγοράς και της ανάπτυξης του ανταγωνισμού μία μεγάλη πρόκληση. 
Είναι συνεπώς φανερό ότι σημαντικές αλλαγές πρέπει να εφαρμοσθούν ώστε να 
διασφαλισθεί η αποτελεσματική παροχή της ΚΥ και να αναπτυχθεί η αγορά και ο 
ανταγωνισμός, όσο αυτό είναι εφικτό στην παρούσα κατάσταση. 

 
Β. Συμμετοχή στο European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Η ΕΕ πολύ πρόσφατα προχώρησε στη δημιουργία του European Regulators Group 
for Postal Services (ERGP), με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΕ θα έχουν το 
βασικό ρόλο στο στην επιτυχημένη εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου και το 
αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς. 
 
Η ΕΕΤΤ έχει ήδη συμμετάσχει στις αρχικές διαβουλεύσεις και θα συνεχίσει τη 
συνεργασία της με τις ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών, ώστε να 
αξιοποιήσει τη σημαντική διεθνή εμπειρία και να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. 

 
Γ. Αξιολόγηση των περιοχών που εξαιρούνται της προκαθορισμένης 
ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) και σε συνεργασία 
με το ΥπΥΜεΔ και τον ΕΛΤΑ, η ΕΕΤΤ θα αξιολογήσει τις περιοχές που εξαιρούνται 
της προκαθορισμένης ποιότητας της ΚΥ, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής ΥΑ, 
με στόχο τη σταδιακή μείωσή τους.  
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Δ. Διενέργεια έρευνας αγοράς για την Καθολική Υπηρεσία 
Η ΕΕΤΤ θα ολοκληρώσει εντός του έτους έρευνα αγοράς για την αποτύπωση της 
γνώμης και των αναγκών των χρηστών (σε αστικά κέντρα, επαρχία, σε ιδιώτες και 
μικρές επιχειρήσεις ) σχετικά με την παροχή της ΚΥ στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 
προβεί στη συνέχεια σε βελτιωτικές ενέργειες και προτάσεις. 

 
Ε. Ενημέρωση για την Καθολική Υπηρεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας 
Η ΕΕΤΤ έχει ετοιμάσει ενημερωτικό φυλλάδιο για την Καθολική Υπηρεσία καθώς 
επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών, το οποίο θα διανεμηθεί 
σύντομα. Επίσης, μετά την έγκριση που απαιτείται βάσει νόμου από το ΥπΥμεΔ, θα 
συντάξει και θα διανείμει ενημερωτικό φυλλάδιο και για τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 21

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 
Απολογισμός Δράσεων 
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υποστηρίζει τη Διοίκηση και 
τις επιχειρησιακές μονάδες της ΕΕΤΤ  συμβάλλοντας στην επίτευξη του καθημερινού 
έργου τους και στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Κατά το χρονικό διάστημα 
Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 
 
4.1. Αποτελέσματα Χρήσης της ΕΕΤΤ για το 2009 
Ολοκληρώθηκε εγκαίρως ο έλεγχος Χρήσης 2009 από το Σ Ο Λ και δημοσιεύθηκαν 
οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζεται στον Κανονισμό 
Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ. Το οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ έτους 2009 
διαμορφώθηκε στα 34.819.296,73€. Λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου 
Οικονομικού Αποτελέσματος χρήσης 2008, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 61 του Ν. 3431/2006, αποδόθηκε στον  Κρατικό Προϋπολογισμό για τα έτη 
2008 & 2009 το ποσό των 71.211.410,78 €. 
 
 4.2. Επιβολή και είσπραξη προστίμων 
Για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα επιβλήθηκαν από την ΕΕΤΤ πρόστιμα ύψους 
6.129.566€ εκ των οποίων τα 4.818.566,00€ αφορούν πρόστιμα για κεραίες. 
Συνολικά, έχουν εισπραχθεί 2.687.696,2 ευρώ.  
 
  4.3. Πρόσληψη Προσωπικού 
Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός 1/2007 με αποτέλεσμα 25 νέα μέλη Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού να έχουν ενταχθεί στις οργανικές τους μονάδες. Ως εκ 
τούτου, σήμερα το μόνιμο προσωπικό της ΕΕΤΤ απαριθμεί 172 υπαλλήλους εκ των 
οποίων οι 66 είναι τακτικοί υπάλληλοι και οι 106 είναι Ειδικοί Επιστήμονες.  

  
   4.4. Διαχείριση Εγγράφων 
Παρελήφθησαν και πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 39.709 εισερχόμενα έγγραφα, ενώ 
πρωτοκολλήθηκαν και απεστάλησαν συνολικά 13.365 εξερχόμενα έγγραφα. 
 
 
Μελλοντικοί Στόχοι- Δράσεις 
 
Α. Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτιρίου 
Με τον ορισμό νέας Διοίκησης στην ΚΕΔ θα ενταθεί η προσπάθεια για την απόκτηση  
ιδιόκτητου κτιρίου, το οποίο θα καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της ΕΕΤΤ ( το 
εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ σχέδιο τεύχους προκήρυξης βρίσκεται στην ΚΕΔ για 
έγκριση και προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού). 
 
Β. Ολοκλήρωση Διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 7 δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και η διαδικασία 
πρόσληψης συνεργατών για κάλυψη θέσεων ευθύνης. Επίσης, προγραμματίζεται η 
ομαλή ένταξη στην οργανωτική δομή της ΕΕΤΤ και η βέλτιστη αξιοποίηση των 29 
υπαλλήλων που αναμένονται από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 
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5. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΤΕΚ) 
 
Ο ΤΕΚ έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών και την προστασία 
των δικαιωμάτων τους, μέσα από τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών που 
υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ. 
 
Ο ΤΕΚ επιλήφθηκε συνολικά επί 7.800 εγγράφων καταγγελιών και 12.000 
τηλεφωνημάτων/παραπόνων καταναλωτών. 

 
Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι για τις έγγραφες καταγγελίες/παράπονα 
που διαχειρίζεται η ΕΕΤΤ και κοινοποιεί στους παρόχους, ποσοστό άνω του 55% 
επιλύονται από τους παρόχους με τρόπο που ικανοποιεί τους 
καταγγέλλοντες καταναλωτές.  

 
Τα παράπονα/καταγγελίες στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (περί το 90% των 
συνολικών καταγγελιών) αφορούν  

o Μεταφορά των συνδέσεων από πάροχο σε πάροχο 
o Άρση βλαβών 
o Πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο  
o θέματα προεπιλογής και αμφισβήτησης λογαριασμών, 

 
Για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (περί το 8% των καταγγελιών/ερωτήσεων), οι 
ερωτήσεις αφορούν τη νομιμότητα λειτουργίας και εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων. 
 
Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα παράπονα αφορούν καθυστέρηση παράδοσης, 
απώλεια ταχυδρομικού αντικειμένου και γενικότερα προβλήματα διανομής. 
 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις καταγγελίες που υποβάλλονται στο 
ΤΕΚ λαμβάνονται υπόψη και αξιοποιούνται για: 

• Την ενδεχόμενη διεξαγωγή ελέγχων. 
• Την ενδεχόμενη τροποποίηση κανονισμών. 
• Κλήση των εταιρειών σε ακρόαση. 
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