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          Μαρούσι,20/4/17    
                     ΑΠ   807/2        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
«Χορήγηση παράτασης στην ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά µε την υποβολή στην 

ΕΕΤΤ των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών, 

Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσµοποίητης Πρόσβασης 

στον Τοπικό Βρόχο» 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει.  

2. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 «Ορισµός Εθνικής 
αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισµός 
επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις 
αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016). 

3. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 «Ορισµός Εθνικής 
Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για 
προϊόντα µαζικής κατανάλωσης, Καθορισµός Επιχειρήσεων µε 
Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος 
Κύκλος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016). 

4. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  802/5/9-3-2017 «Χορήγηση παράτασης 
στην ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά µε την υποβολή στην ΕΕΤΤ της 
αναθεωρηµένης προσφοράς αναφοράς χονδρικής εκµίσθωσης 
γραµµών». 

5. Την υπ’αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9232/3-4-2017 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ µε την 
οποία αιτείται παράταση της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών 
Αναφοράς Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών, Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης και Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο έναν 
µήνα µετά την έκδοση της Απόφασης του χονδρικού προϊόντος 
Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης, 

6. τη µε αριθ 31379/Φ.600/10-4-2017 Εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
της ΕΕΤΤ,   

7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
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και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ. 

Παπαουλάκη). 

 
 
 
Επειδή:  
 
1. Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016, Παράρτηµα 
4: Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών, σηµείο Γ.3 «…ο ΟΤΕ θα πρέπει να 
υποβάλει στην ΕΕΤΤ την αναθεωρηµένη προσφορά Αναφοράς, σύµφωνα µε 
τους όρους της Απόφασης της ΕΕΤΤ που θα εκδοθεί επί της παρούσας 
Ανάλυσης, εντός τριάντα (30) ηµερών από το χρονικό σηµείο που η ως άνω 
Απόφαση θα τεθεί σε εφαρµογή…».  
 
2. Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016, Σηµείο Α.ΙΙΙ. 
5.3.1: «5.3.1 Ο ΟΤΕ υποβάλει στην ΕΕΤΤ την (πρώτη) αναθεωρηµένη 
Προσφορά Αναφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης της ΕΕΤΤ η 
οποία θα εκδοθεί µε βάση την παρούσα, εντός τριών µηνών από τη θέση 
αυτής σε ισχύ …».  
 
3. Η ως άνω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016, ετέθη σε εφαρµογή, 
σύµφωνα µε το άρθρο Ε. αυτής από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ως τέτοια λαµβάνεται η ηµεροµηνία πραγµατικής κυκλοφορίας 
του ΦΕΚ, ήτοι η 23η-1-2017. 
 
4. Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016, Σηµείο Α.ΙΙΙ. 
5.3.ii «(i) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την Προσφορά 
Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας Απόφασης, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη θέση της σε 
ισχύ…».  
 
5. Η ως άνω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016, ετέθη σε εφαρµογή, 
σύµφωνα µε το άρθρο ∆. αυτής από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ως τέτοια λαµβάνεται η ηµεροµηνία πραγµατικής κυκλοφορίας 
του ΦΕΚ, ήτοι η 23η-1-2017. 
 
6. Η ΟΤΕ Α.Ε. υπέβαλε αίτηµα παράτασης της προθεσµίας υποβολής της 
Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών µε την υπ’αρ. πρ. 
ΕΕΤΤ 4502/17-2-2017 επιστολή της έως τις 24/4/2017, την οποία η ΕΕΤΤ της 
χορήγησε µε την απόφαση της µε  ΑΠ  802/5/9-3-2017 «Χορήγηση 
παράτασης στην ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά µε την υποβολή στην ΕΕΤΤ της 
αναθεωρηµένης προσφοράς αναφοράς χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών». 
 
7. Με την υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 9232/3-4-2017 επιστολή της, η ΟΤΕ Α.Ε. αιτείται 
εκ νέου παράταση της προθεσµίας υποβολής της Προσφοράς Αναφοράς 
Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών, καθώς επίσης και παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης και Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο έναν µήνα 
µετά την έκδοση της Απόφασης του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής 
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Αδεσµοποίητης Πρόσβασης. Σύµφωνα µε το αίτηµα της ΟΤΕ ΑΕ, η εν λόγω 
παράταση είναι αναγκαία καθώς οι ελάχιστες προδιαγραφές του χονδρικού 
προϊόντος θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις ανωτέρω Προσφορές Αναφοράς 
και κατά συνέπεια η έκδοση της σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ αποτελεί 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους. 
 
8. Το γεγονός ότι, ο ως άνω υπό 7 λόγος κρίνεται εύλογος και επιπλέον δεν 
δηµιουργείται πρόβληµα από τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης στην 
οµαλή παροχή των εν λόγω  υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται και θα 
συνεχίσουν να παρέχονται σύµφωνα µε τις Αποφάσεις της  ΕΕΤΤ, ΑΠ 
654/10/31-5-2012 (ΦΕΚ 1833/Β/11-6-2012), ΑΠ 675/09/11−12−2012 (ΦΕΚ 
3402/Β/20−12−2012), ως ισχύει σήµερα και ΑΠ 654/11/31-5-2012 (ΦΕΚ 
1846/Β/13−6−2012), ως ισχύει σήµερα. 
  

 
 

Αποφασίζει: 
 

1. Παρατείνει την προθεσµία υποβολής, από την ΟΤΕ ΑΕ, των πρώτων 
αναθεωρηµένων Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Εκµίσθωσης 
Γραµµών και Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016), 
κατά έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασής της για 
τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων 
χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), όπως 
ορίζεται στο Παράρτηµα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016).   

2. Παρατείνει την προθεσµία υποβολής, από την ΟΤΕ ΑΕ, της (πρώτης) 
αναθεωρηµένης Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 
4501/Β/30-12-2016),  κατά έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
Απόφασής της για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών και των 
ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), όπως 
ορίζεται στο Παράρτηµα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016). 

3. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην ΟΤΕ Α.Ε και 
την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ προς γνώση των 
ενδιαφεροµένων.  

 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 


