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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/14538/0023Α (1)
  Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της ει−

σφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2005. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο β, του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 

(ΦΕΚ 15/Α/1997) «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
’Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και 
της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 
2198/1994 (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δη−
μοσίων υπαλλήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του 
Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της 
Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί 
τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)».

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο−
λογικών απαλλαγών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 17/Α/1997), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 2579/1998.

6. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ.34α/244/8.2.1999 
(ΦΕΚ 120Β/18.2.1999) «Τρόπος απόδοσης κρατικής εισφο−
ράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λπ. Κρατικών Δανείων».

8. Το υπ’ αριθμ. 5955/102/15.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Από−
δοση Κρατικής Εισφοράς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών για το έτος 2005».

9. Την υπ’ αριθμ. 1063/13/22.2.2006 απόφαση, του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Υπολογισμός εισφοράς Κράτους για 
απόδοση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ, 
για το έτος 2005».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

12. Το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δη−
μοσίου της 5.6.2006 − No. 106 της ΗΔΑΤ της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/27162/0023Α/17.5.2006 απόφαση 
διάθεσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
μέσω κοινοπραξίας με ημερομηνία έκδοσης 24.5.2006 
και λήξης 20.8.2011. του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με 
άνοιγμα (re−opening) στις 8.6.2006 του Ομολογιακού Δα−
νείου πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, isin 
GR0114019442, με ημερομηνία επανέκδοσης την 8.6.2006, 
με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 24.5.2006 και λήξης την 
20.8.2011, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων 
είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ 
χιλιάδων Ευρώ (€ 421.758.000).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 8.6.2006

ISIN Ονομαστική αξία 
σε Ευρώ

Τιμή Διάθεσης 
σε Ευρώ

Αξία Δ/σμόύ
σε Ευρώ

Δεδ/μένοι
τόκοι σε Ευρώ

Συνολική αξία 
σε Ευρώ

GR0114019442 421.758.000,00 100,13% 422.306.285,40 674.812,80 422.981.098,20

Δεδομένου ότι η οφειλή του Δημοσίου προς τον ΟΓΑ 
είναι ίση με τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εν−
νιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€ 422.980.339,42) και τα 
ομόλογα που διατίθενται στον ΟΓΑ αντιστοιχούν σε 
τελική αξία τετρακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων εν−
νιακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ 
και είκοσι λεπτών (€ 422.981.098,20), ο ΟΓΑ υποχρεούται 
να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 8.6.2006, το 
ποσό των € 758,78.

Σκοπός του δανείου αυτού είναι η απόδοση της ει−
σφοράς του Κράτους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του ΟΓΑ για το έτος 2005, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997.

Το δάνειο θα εκδοθεί υπό μορφή άυλων τίτλων.
Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης τα ομόλο−

γα θα διατεθούν υπέρ το άρτιο, με τιμή 100,13%, όπως 
αυτή εμφανίζεται στο από 5.6.2006 δελτίο της ΗΔΑΤ 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επιτόκιο των ομολόγων είναι σταθερό και ορίζεται 
σε 3,90 % ετησίως.

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−
δοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών 
{actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος 
στις 20.8 κάθε έτους με πρώτη ημερομηνία πληρωμής 
τόκων την 20.8.2007.

Στις 8.6.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το 
χρονικό διάστημα από 24.5.2006 (συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 8.6.2006 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ 
στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διά−
στημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής 
άξιας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από το 
βασικό επιτόκιο 3,9% επί το κλάσμα ημερών 15/365 και 
είναι ίση με 0,160274%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 1,60.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεω−
ρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές 
στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές 
συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 

έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης ομολόγων στα−
θερού επιτοκίου της υπ’ αριθμ. 2/27162/0023Α/17.5.2006 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2006, και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη έως το 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα εγγραφούν στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

F
Aριθμ. Κ.Α. 2000 (2)
     Χορήγηση άδειας Ίδρυσης στο Κέντρο Ελάχιστης Μο−

νάδας Ιατρικής Αποκατάστασης στην Ομόρρυθμη 
Εταιρεία με την επωνυμία «Ελευθέριος Παυλίδης και 
Σία Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΕΡΤΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. Του ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρω−

σης».
β. Του ν. δ. 532/1970 «Περί συμπλήρωσης των διατά−

ξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης».
γ. Του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/12.10.1995 τ. Α΄) «Περί Ορ−

γανωμένων Υπηρεσιών παροχής Προστασίας από φο−
ρείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλων διατάξεων καθώς 
και την ερμηνευτική εγκύκλιο με υπ’ αριθμ. 1601/5.4.1996 
σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

δ. Του ν. 2218/1994 και ν. 2240/1994 όπως ισχύουν σή−
μερα.

ε. Του π.δ. «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 30/1996 
ΦΕΚ Α΄ τ.Α΄.

2. Την υπ’ αριθμ. 131/2005 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 1787/20.12.2005) «Περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτοδ/σης Αθήνας 
− Πειραιά, Νομαρχιακού Δ/τος Πειραιά».

3. Την υπ’ αριθμ. 945/31.01.2005 απόφαση του Νομάρχη 
Πειραιά «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων».
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4. Τον ν. 2072/1992 άρθρο 10 σχετικά με Κέντρα Απο−
θεραπείας − Αποκατάστασης.

5. Το υπ’ αριθμ. 395/1993 π.δ. «Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση 
Κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης από φυσικά 
πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.».

6. Την υπ’ αριθμ. Π4α Οικ.4633/29.9.1993 Υ.Α. «Προδια−
γραφές λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας .Αποκατά−
στασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων 
καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγρά−
φονται στο άρθρο 10 παρ.1 του ν. 2072/1992».

7. Την υπ’ αριθμ. Κ.Π. οικ. 6060/9.9.2003 απόφαση Νο−
μάρχη περί «Ανασυγκρότησης Επιτροπής για τη χορή−
γηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Απο−
θεραπείας − Αποκατάστασης και Στεγών Αυτόνομης 
Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».

8. Την υπ’ αριθμ. 2000/16.3.2006 αίτηση του υπευθύνου 
του Κέντρου, Παυλίδη Ελευθερίου, για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης για Κέντρο Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής 
 Αποκατάστασης με την επωνυμία «Ελευθέριος Παυλίδης 
και Σία Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΕΡΤΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ».

9. Την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητι−
κών.

10. Την από 4.5.2006 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επι−
τροπής Διενέργειας Ελέγχου, όπου τα μέλη συμφωνούν 
να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης Κέντρου Ελάχιστης Μονά−
δας Ιατρικής Αποκατάστασης στην Ομόρρυθμη Εταιρεία 
με την επωνυμία «Ελευθέριος Παυλίδης & Σία Ο.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «ΛΑΕΡΤΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΩ−
ΜΑΤΟΣ» που στεγάζεται στο Β΄ όροφο κτιρίου επί της 
οδού Ανδρούτσου 182 και Μπουμπουλίνας 45 στον Πει−
ραιά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 395/1993 
και την υπ’ αριθμ. Π4α οικ. 4633/1993 υπουργική από−
φαση.

Για τη λειτουργία του ανωτέρω Κέντρου απαιτείται 
να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την υπηρεσία μας 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12, 13 & 14 του 
π.δ. 395/1993.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 24 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F 

Αριθμ. Απόφασης 388/012 (3)
   Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής παροχής αδεσμο−

ποίητης πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, 
καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
εν λόγω αγορά, και υποχρεώσεις αυτών. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

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

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

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε 
τα άρθρα 6, 7, 8, 14, 15 και 16 αυτής,

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως δε τα άρθρα 7, 8, 9, 
10, 11, 12 και 13 αυτής, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 
για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προ−
τέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 8.5.2003), 

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κα−
νονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/2003),

στ. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30.12.2000), 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 344/110/25.2.2005 «Έναρξη Δημόσιας 
Διαβούλευσης για τον ορισμό της αγοράς χονδρικής 
παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυ−
ζωνικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών», η οποία έλαβε 
χώρα από 11.3.2005 μέχρι 11.4.2005,

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 356/18/21.9.2005 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ 
στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
αναφορικά με τον ορισμό της αγοράς χονδρικής παρο−
χής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για τον σκοπό παροχής ευρυζωνικών 
και τηλεφωνικών υπηρεσιών», 

θ. το από 26.9.2006 δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών αναφορι−
κά με τον ορισμό της αγοράς της χονδρικής παροχής 
αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για τον σκοπό παροχής ευρυζωνικών 
και τηλεφωνικών υπηρεσιών»,

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 362/18/3.11.2005 «Έναρξη Δημόσιας 
Διαβούλευσης για την ανάλυση αγοράς και τις προ−
τεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την παροχή 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους», η οποία έλαβε χώρα από 4.11.2005 
μέχρι 5.12.2005,

ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 376/18/2.3.2006 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ 
στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
αναφορικά με την ανάλυση και τις κανονιστικές υπο−
χρεώσεις για την αγορά χονδρικής πρόσβασης στον 
Αδεσμοποίητο Τοπικό Βρόχο», 

ιβ. το από 8.3.2006 δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών αναφορικά 
με την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για 
την αγορά της χονδρικής πρόσβασης στον Αδεσμοποί−
ητο Τοπικό Βρόχο, 
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ιγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 376/19/2.3.2006 «Κοινοποίηση στην 
ΕΕ και στις λοιπές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων αναφορι−
κά με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης 
πρόσβασης) σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους 
σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ με υπ’ 
αριθμ. EL/2006/0353, η οποία έλαβε χώρα την 8.3.2006. 
To κείμενο της κοινοποίησης δημοσιεύθηκε παράλληλα 
στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, 

ιδ. την από 22.3.2006 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής προς την ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 9613/22.3.2006) 
με θέμα: «CASE EL/2006/0353: Wholesale Unbundled 
Access (including shared access) to metallic loops and 
sub−loops for the purpose of providing broadband and 
voice services _ Request for Information Pursuant to Article 
5(2) of Directive 2002/21/EC», 

ιε. την υπ’ αριθμ. 10247/F.300/27.3.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «CASE 
EL/2006/0353: Wholesale Unbundled Access (including 
shared access) to metallic loops and sub−loops for the 
purpose of providing broadband and voice services −  
Request for Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 
2002/21/EC», 

ιστ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 12284/10.4.2006 επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση 
EL/2006/0353: Χονδρική Παροχή αδεσμοποίητης πρό−
σβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού – μερι−
ζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υπο−
βρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών 
και φωνητικών υπηρεσιών Άρθρο 7 παράγραφος (3) της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν σχόλιο», 

ιζ. την υπ’ αριθμ. 9166/Φ.600/26.5.2006 Εισήγηση προς 
την ΕΕΤΤ,

ιη. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, 

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

κτρονικών Επικοινωνιών 1 το οποίο ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) 
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
(εφεξής ο νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυτού, η ΕΕΤΤ, 
βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 περ. (α) 
του νόμου, καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές συνθήκες − ιδίως τις σχετικές γεω−
γραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια − ακολουθώ−
ντας τη διαδικασία ορισμού αγορών που περιγράφεται 
στην Οδηγία Πλαίσιο (Κεφάλαιο Δ του ν. 3431/2006), 
τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου ν. (άρθρα 
6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο). 

1.2. Η Οδηγία Πλαίσιο και ο ν. 3431/2006 (άρθρα 35 και 
37), ορίζουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης 
του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα−
γωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντή−
ριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 
τη Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 
8.5.2003) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Η Σύσταση»). 

1.3. «Η Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο χονδρι−
κής, υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά αφορώσα 
την «Χονδρική Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συ−
μπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών» 
(Αγορά 11). 

1.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την 
Πρόσβαση και το ν. 3431/2000, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχει−
ρήσεις με ΣΙΑ2 στις προσδιορισθείσες σχετικές αγορές. 
Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του ν. 3431/2006 ορίζει 
μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της 
αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρ−
θρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φορείς 
εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη 
αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45…» 
«7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι 
υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17».

1.5. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ιβ και 17 του ν. 3431/2006 
(άρθρο 6 της Οδηγίας Πρόσβασης), η ΕΕΤΤ προβαίνει 
σε διαβούλευση…σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη 
μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική 
αγορά, κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας 
στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν 
τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.

1.6. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ι και 16 (3) του ν. 3431/2006 
(άρθρο 7 της Οδηγίας Πρόσβασης) «3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., 
κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 17, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το 
οποίο: (α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 
ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 1 και (β) επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ 
Κρατών .Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη 
του επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης 
απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών 
.Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει 
υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών − 
Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του 
άρθρου 17, εάν η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη. Η 

1 Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία 
για την πρόσβαση), Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 8.5.2003) («Σύσταση») και 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες Γραμμές»).

2 Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατεθυντήριων Αρχών.
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Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική 
απόφαση».

1.7. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 3431/2006 
«Έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση της αγοράς σύμ−
φωνα με το άρθρο 37, οι φορείς εκμετάλλευσης, που 
παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και 
έχουν ορισθεί ως έχοντες Σημαντική Ισχύ στην αγορά 
παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και 
υπηρεσιών εξακολουθούν να θεωρούνται «κοινοποιημέ−
νοι φορείς εκμετάλλευσης» για τους σκοπούς του υπ’ 
αριθμ. 2887/2000 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2000 σχετικά με 
την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο». 

1.8. Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 
παρ. 5 του Νόμου «5. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχε−
τικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ε.Ε. 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και οι οποίες 
εκκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος 
νόμου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των δια−
τάξεων του νόμου αυτού».

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑ−
ΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ 
ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ−
ΒΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την 
Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), τη «Σύσταση» 
(2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 08.05.03) καθώς και τις «Κατευ−
θυντήριες Γραμμές» της Επιτροπής (2002/C 165/03), η 
ΕΕΤΤ προχώρησε στη διαδικασία ορισμού και ανάλυσης 
των σχετικών αγορών που ανταποκρίνονται στις συν−
θήκες της εθνικής αγοράς.

2.2. Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον 
ορισμό και την ανάλυση αγορών, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τη «Σύσταση» και τις «Κατευθυντήριες 
Γραμμές», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των 
εθνικών συνθηκών, υφίσταται μια διακριτή σχετική αγο−
ρά που περιλαμβάνει τη χονδρική παροχή αδεσμοποί−
ητης πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) 
σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους («χονδρική 
αδεσμοποίητη πρόσβαση»). Το γεωγραφικό εύρος της 
εν λόγω αγοράς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
ΕΕΤΤ, είναι η Ελληνική επικράτεια.

2.3. Κατόπιν του ορισμού μιας διακριτής σχετικής αγο−
ράς αναφορικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση 
σχετικά με το εάν η εν λόγω αγορά είναι επαρκώς 
ανταγωνιστική και συγκεκριμένα εάν κάποια επιχείρηση 
ή επιχειρήσεις κατέχουν ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Προκει−
μένου να εκτιμήσει το επίπεδο του ανταγωνισμού στην 
προσδιορισθείσα αγορά και να εξετάσει την ύπαρξη ΣΙΑ, 
η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σειρά κριτηρίων, συμπε−
ριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: μερίδια 
αγοράς, πιθανότητα δυνητικού ανταγωνισμού, ύπαρξη ή 
μη αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης, περιστατικά 
αντι.ανταγωνιστικής συμπεριφοράς σε σχέση με την 
παροχή τοπικών βρόχων. 

2.4. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά χονδρικής πα−
ροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομέ−

νης και της μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι ο «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) πρέπει να 
ορισθεί ως επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) 
στην εν λόγω σχετική αγορά 

2.5. Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ πρότεινε όπως επι−
βληθεί στον ΟΤΕ μια σειρά εύλογων και αναλογικών 
κανονιστικών υποχρεώσεων οι κυριότερες εκ των οποί−
ων είναι οι εξής:

• Παροχή πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων 
ευκολιών δικτύου, και συγκεκριμένα παροχή πλήρως 
αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης στους το−
πικούς βρόχους και υποβρόχους, καθώς και πρόσβαση 
σε συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση. 

• Υποχρέωση Διαφάνειας, ιδίως Δημοσίευση Προσφο−
ράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης με το κα−
τάλληλο περιεχόμενο (με ελάχιστο περιεχόμενο αυτού 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας).

• Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης, η οποία 
συμπληρώνεται και από υποχρεώσεις διαφάνειας. 

• Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού προπαρασκευ−
ής και δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών πληροφοριών 
για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, και 

• Υποχρέωση κοστοστρέφειας και ελέγχου τιμών.
2.6. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού 

πλαισίου και ιδίως το άρθρο 12 (ιβ) του ν. 3431/2000 και 
το άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε μια 
πρώτη εθνική δημόσια διαβούλευση το Μάρτιο του 2005 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 344/110/25.2.2005), αναφορικά με τον ορισμό 
της αγοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλι−
κούς βρόχους και υποβρόχους − ΑΠΤΒ (Αγορά 11 της 
Σύστασης), η οποία διήρκεσε από τις 11.03.2005 μέχρι 
και τις 11.4.2005.

2.7. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό−
ντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα−
λυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των 
παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 356/18/21.9.2005).

2.8. Τον Νοέμβριο του 2005 η ΕΕΤΤ διεξήγαγε μια 
δεύτερη εθνική δημόσια διαβούλευση αναφορικά με 
την ανάλυση και τις προτεινόμενες ρυθμιστικές πα−
ρεμβάσεις στην αγορά αδεσμοποίητης πρόσβασης 
σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (ΑΠ ΕΕΤΤ 
362/18/3.11.2005) η οποία διήρκεσε από τις 4.11.2005 μέ−
χρι και τις 5.12.2005.

2.9. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό−
ντων στην εν λόγω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα−
λυτικές απαντήσεις επί των βασικότερων σημείων των 
παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 376/18/2.3.2006).

2.10. Στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ιδίως το άρθρο 12 (ι) του ν. 3431/2000 και το άρθρο 7 
της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ προέβη στις 8.3.2006 σε 
Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις λοι−
πές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με την 
Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
(συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) 
σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους (ΑΠ ΕΕΤΤ 
376/19/2.3.2006, αριθμ. υπόθεσης EL/2006/0353).

2.11. Στις 22.3.2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
επιστολή στην ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 9613/22.3.2006) με 
θέμα: «CASE EL/2006/0353: Wholesale Unbundled Access 
(including shared access) to metallic loops and sub.
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loops for the purpose of providing broadband and voice 
services − Request for Information Pursuant to Article 5(2) 
of Directive 2002/21/EC», στα πλαίσια της οποίας ζητούσε 
συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την Κοι−
νοποίηση του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ για την αγορά 
«Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
(συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε 
Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους».

2.12. Δια της υπ’ αριθμ. 10247/F.300/27.3.2006 επιστο−
λής της, η ΕΕΤΤ παρείχε στην ΕΕ τις αιτούμενες δια 
της από 22.3.2006 επιστολής της ΕΕ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
9613/22.3.2006) συμπληρωματικές πληροφορίες. 

2.13. Στις 10.4.2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην ΕΕΤΤ επιστολή (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 12284/10.4.2006) 
με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0353: Χονδρική Παροχή 
αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της 
από κοινού – μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυ−
ζωνικών υπηρεσιών και φωνητικών υπηρεσιών − Άρθρο 7 
παράγραφος (3) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν σχόλιο», 
με την οποία η ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι κατόπιν 
εξέτασης του κοινοποιημένου σχεδίου μέτρων της δεν 
έχει κανένα σχόλιο και ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ μπορεί 
σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος (5) της οδηγίας 
πλαίσιο, (άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) να θεσπί−
σει το προκύπτον σχέδιο μέτρων, κοινοποιώντας στην 
Επιτροπή την τελική της Απόφαση.

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.1. Η παρούσα Απόφαση βασίζεται στις αναλυτικές 

Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό και την 
ανάλυση της αγοράς για τη «Χονδρική Παροχή αδε−
σμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών υπηρε−
σιών και φωνητικών υπηρεσιών» όπως αυτές διαμορφώ−
θηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε 
η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 344/110/25.2.2005, ΑΠ ΕΕΤΤ 356/18/21.9.2005, 
ΑΠ ΕΕΤΤ 362/18/3.11.2005, ΑΠ ΕΕΤΤ376/18/2.3.2006, ΑΠ 
ΕΕΤΤ 376/19/2.3.2006) και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις 
εν λόγω Αποφάσεις.

3.2. Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της 
παρούσας κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και 
το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) και καταχωρήθη−
καν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον υπ’ αριθμ. 
EL/2006/0353.

3.3. Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της πα−
ρούσας έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως εύλογα και αναλογικά σύμφωνα με την από 10.4.2006 
επιστολή της ΕΕ με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0353: 
Χονδρική Παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπε−
ριλαμβανομένης της από κοινού – μεριζόμενης πρόσβα−
σης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το 
σκοπό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και φωνητι−
κών υπηρεσιών Άρθρο 7 παράγραφος (3) της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ: Ουδέν σχόλιο», αποφασίζει:

Α. Εκδίδει την παρούσα Απόφαση σύμφωνα με το 
κοινοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντος / Υπηρεσίας και 
Γεωγραφικής Αγοράς:

1. Η ΕΕΤΤ ορίζει μια σχετική αγορά αφορώσα την 
«Χονδρική Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών».

2. Το γεωγραφικό εύρος της σχετικής αγοράς είναι η 
Ελληνική Επικράτεια.

Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην ως 
άνω Σχετική Αγορά («ΣΙΑ»)

3. Η ΕΕΤΤ ορίζει ως επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρι−
κής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

Κανονιστικές Υποχρεώσεις
Η EETT επιβάλλει τις ακόλουθες Κανονιστικές Υπο−

χρεώσεις στον ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ στη σχετική 
αγορά:

(i) Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκο−
λιών δικτύου

Αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης, 
ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(1) Διατήρηση της υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε μεταλλικούς τοπικούς βρόχους και υποβρόχους με 
τη μορφή της πλήρως αδεσμοποίητης και της μεριζό−
μενης πρόσβασης. 

(2) Υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συναφείς 
ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελε−
σματική υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης πρό−
σβασης στον τοπικό βρόχο όπως η συνεγκατάσταση 
και τα συνδετικά καλώδια3. Η υποχρέωση παροχής 
συνεγκατάστασης, περιλαμβάνει τη φυσική συνεγκατά−
σταση4, την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση και την 
εικονική συνεγκατάσταση. Μέσω της συνεγκατάστασης 
ο εναλλακτικός πάροχος δύναται να εγκαταστήσει 
τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να διασυνδέσει 
τους αδεσμοποίητους τοπικούς βρόχους με το δίκτυο 
του μέσω ιδίας υποδομής ή μέσω υποδομής παρό−
χου της επιλογής του. Οι ειδικές μορφές όλων των 
επιλογών συνεγκατάστασης πρέπει να δημοσιεύονται 
ως μέρος της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης (Reference Unbundling Offer (RUO)), την 
οποία υποχρεούται να δημοσιεύει ο ΟΤΕ σύμφωνα με 
την παρούσα. 

(3) O ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή 
πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα των 
παρόχων αναφορικά με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβα−
σης, συνεγκατάστασης και συναφείς ευκολίες.

(4) Ο ΟΤΕ δεν δύναται να ανακαλεί την ήδη χορηγη−
θείσα πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ή / και σε συναφείς 
ευκολίες.

3 Συνδετικά καλώδια δύναται να χρησιμοποιηθούν και στις περιπτώσεις όπου αντικειμενικά είναι τεχνικά ανέφικτη η χρήση οποιουδήποτε άλ−
λου μέσου για την σύνδεση του εξοπλισμού του παρόχου όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις του τοπικού υποβρόχου για την σύνδεση του 
εξοπλισμού του παρόχου στην εξωτερική καμπίνα με τον εξοπλισμό του παρόχου σε ανώτερο ιεραχικά δικτυακό σημείο συνεγκατάστασης.

4 Η φυσική συνεγκατάσταση περιλαμβάνει τόσο τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού του παρόχου σε ξεχωριστά δωμάτια παρόχων από το χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΟΤΕ (είτε κάθε πάροχος ξεχωριστά είτε όλοι οι πάροχοι μαζί) όσο και την παροχή συνεγκατάστασης υπό 
την μορφή co.mingling η οποία συνίσταται στην παροχή συνεγκατάστασης του εξοπλισμού του παρόχου στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό του 
ΟΤΕ χωρίς την ύπαρξη χωρισμάτων και χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού δωματίου παρόχου.
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(5) Ο ΟΤΕ πρέπει να ικανοποιεί αιτήματα για μετάβαση 
μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδικασίες της 
μετάβασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην σχετι−
κή Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, 
βλέπε κατωτέρω αναφορικά με τις υποχρεώσεις δια−
φάνειας):

• Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές 
υπηρεσίες xDSL) στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενη)

• Από την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρό−
χο (πλήρη ή μεριζόμενη) στην Χονδρική Ευρυζωνική Πρό−
σβαση (χονδρικές υπηρεσίες xDSL))

• Από τη μεριζόμενη πρόσβαση στην πλήρως αδε−
σμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υπο−
βρόχους

• Από την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στη με−
ριζόμενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρό−
χους

(6) Ο ΟΤΕ εκπληρώνει τις ως άνω (1.6) υποχρεώσεις 
πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό του βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις, 
υπό όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτή−
ρα. 

(7) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνάψει Συμφωνίες Επιπέ−
δου Υπηρεσίας (Service Level Agreements (SLAs)) για 
όλα τα προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως 
παροχή των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών. Οι 
εν λόγω Συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν συγκεκρι−
μένες ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη των 
μερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την 
συμμόρφωση των μερών με αυτά. Η βασική/ ελάχιστη 
ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπε−
δο Συμφωνιών Υπηρεσιών (Βασικό SLA)) καθώς και οι 
σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την 
ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού SLA, 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος της βασικής λίστας 
των περιεχομένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς 
που θα δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την 
παρούσα.

(8) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή 
πίστη όλα τα εύλογα αιτήματα αναφορικά με την πα−
ροχή Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (SLAs) «πέραν 
του Βασικού» (Advanced SLAs). Για τον σκοπό αυτό, η 
ΕΕΤΤ θα προβεί σε διάλογο με τον ΟΤΕ προκειμένου 
να διαμορφώσει το εύρος και τις ρήτρες των εν λόγω 
SLAs.

(9) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει δείκτες αποδο−
τικότητας (Performance Indicators) σε τριμηνιαία βάση 
και ανά περίπτωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παρούσα (βλέπε επίσης και κα−
τωτέρω αναφορικά με την υποχρέωση διαφάνειας).

(ii) Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης)

Αναφορικά με την υποχρέωση αμεροληψίας, ο ΟΤΕ 
φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης για όλες τις 
υποχρεώσεις πρόσβασης που περιγράφηκαν στην προη−
γούμενη παράγραφο. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει 
ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλ−
λες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, 
και θα παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους 
υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές 

που παρέχει και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβα−
νομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων 
με αυτόν επιχειρήσεων). Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και 
οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε άλλους πα−
ρόχους εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου και 
επί τη βάσει προδιαγραφών ποιότητας που είναι τουλά−
χιστον ισότιμες με αυτές που παρέχονται στο λιανικό 
άκρο του ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 
του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων). 
Κατά την παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητης τοπικής 
πρόσβασης, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αδικαιολό−
γητες καθυστερήσεις, σύζευξη υπηρεσιών ή ευκολιών 
(εκτός και εάν αυτή δικαιολογείται με βάση τεχνικούς 
λόγους), καθώς και αδικαιολόγητα επαχθείς συμβατικοί 
όροι. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες 
που λαμβάνονται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια της παροχής 
αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης σε έναν πάροχο, να 
μην χρησιμοποιούνται (με οποιοδήποτε τρόπο) από το 
λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
ρητή έγγραφη δέσμευση προς τον σκοπό αυτό.

(iii) Υποχρέωση Διαφάνειας
Αναφορικά με την υποχρέωση Διαφάνειας, ο ΟΤΕ φέ−

ρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Υποχρεούται να δημοσιεύει σχετική Προσφορά Ανα−

φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (εφεξής Προσφορά 
Αναφοράς) η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ 
και θα αποτελεί την βάση για την σύναψη επιμέρους 
συμφωνιών παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στο 
τοπικό βρόχο. Η ως άνω υποχρέωση διασφαλίζει ότι 
οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς 
πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες 
δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση. Η εν λόγω Προσφορά 
Αναφοράς θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική, προ−
κειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα 
εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες 
δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπηρεσίες. Η 
εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει περιγραφή 
των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή των σχετικών όρων 
και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. 
Επιπροσθέτως, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει να 
είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον πάροχο, καθώς και 
την τεχνολογία για τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης 
(backhaul links). Το Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφα−
σης περιέχει την λίστα με το ελάχιστο υποχρεωτικό 
περιεχόμενο που πρέπει να συμπεριληφθεί στην σχετική 
Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ.

2. Διαδικασίες επικαιροποίησης της Προσφοράς Ανα−
φοράς: 

Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να 
επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες της αγοράς, η εν λόγω Προσφορά θα ανα−
θεωρείται κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ ή κατόπιν 
θεμελιωμένου αιτήματος είτε από την πλευρά του ΟΤΕ 
ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου παρόχου, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Ειδικότερα:

• Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
(πρώτη) αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Απόφασης, το αργότερο 
εντός εξήντα (60) ημερών από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας. 

• Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση 
της Προσφοράς Αναφοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη 
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τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την 
εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης 
εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εντός 
εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι 
κατάλληλες και αιτιολογημένες. 

• Για την περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρηση 
της Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλεται από κάποιον 
άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς 
και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέ−
στερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει 
εάν η Προσφορά Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η 
απόφαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα καλέσει 
τον ΟΤΕ να υποβάλει αναθεωρημένη Προσφορά Αναφο−
ράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα 
με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλα−
γές στην Προσφορά Αναφοράς στις περιπτώσεις όπου 
κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις 
περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ, δύναται να 
διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση παρέχοντας στα ενδι−
αφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροπο−
ποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. Σε 
κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθεωρημέ−
νης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλογο χρονικό 
διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές. 

3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην ΕΕΤΤ 
κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πληροφοριών αναφορικά με την αδεσμοποίητη πρόσβα−
ση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, κατόπιν αιτιολογη−
μένου αιτήματός της, και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμ−
ματα και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται 
στο σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ. Επίσης ο ΟΤΕ υποχρε−
ούται να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά με την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
όπως για παράδειγμα τεχνικών προδιαγραφών και χα−
ρακτηριστικών δικτύου κατόπιν σχετικής υπόδειξης της 
ΕΕΤΤ. Ο τρόπος δημοσιοποίησης και το επίπεδο λεπτο−
μέρειας θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ. 

4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ ανα−
λυτική αναφορά σχετικά με Δείκτες Αποδοτικότητας 
(Key Performance Indicators (KPI)) σε τριμηνιαία βάση 
και ανά περίπτωση, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την 
ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ θα πρέπει να έχει επίσης δυνατότητα 
πρόσβασης στο σύστημα/ λογισμικό/ βάση δεδομένων 
το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ή/ και 
την αποθήκευση των τιμών των Δεικτών Αποδοτικό−
τητας, προκειμένου να μπορεί να εξάγει πληροφορίες 
με δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον, οι άλλοι πάροχοι 
θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους δεί−
κτες αποδοτικότητας/ δεδομένα που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες τους και τις συναλλαγές τους με τον 
ΟΤΕ. Τέλος, κατόπιν λήψης σχετικού αιτήματος από την 
ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στον 
δικτυακό του τόπο ορισμένους ή και όλους τους Δείκτες 
Αποδοτικότητας με κατάλληλη μορφή, διασφαλίζοντας 
την αρχή του επιχειρηματικού απορρήτου καθώς και την 
εμπιστευτικότητα κρίσιμων εμπορικών πληροφοριών 
(λχ. μέσες ή συνολικές εκτιμήσεις, ή αναλυτικά τις τιμές 
των δεικτών χωρίς να προσδιορίζεται το όνομα του 
παρόχου). Οι Δείκτες Αποδοτικότητας περιλαμβάνουν 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα κάτωθι στοιχεία: 
i. Αριθμό αιτούμενων αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων 

(με ανάλυση σε αριθμό βρόχων πλήρως αδεσμοποίητης 
πρόσβασης και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβα−
σης). 

ii. Αριθμό παραδοθέντων τοπικών βρόχων (με ανάλυση 
σε αριθμό βρόχων πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης 
και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης και αριθμό 
βρόχων που παραδόθηκαν εγκαίρως ή με καθυστέρη−
ση). 

iii. Αριθμός απορριφθέντων αιτήσεων τοπικών βρόχων/ 
αιτιολογία της απόρριψής τους.

iv. Αριθμός ενεργών αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων 
(πλήρης αδεσμοποίητη πρόσβαση και μεριζόμενη).

v. Αριθμός καταργηθέντων βρόχων.
vi. Αριθμός αναφερόμενων βλαβών (ανά προτεραιό−

τητα, χωριστά για πλήρη και μεριζόμενη αδεσμοποίητη 
πρόσβαση).

vii. Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνη−
μένο SLA. 

viii. Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων για συνεγκατά−
σταση (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης) 

ix. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για 
κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εντός των προβλεπόμε−
νων χρονοδιαγραμμάτων

x. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για 
κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εκτός των προβλεπόμε−
νων χρονοδιαγραμμάτων

5. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ όλες 
τις συμφωνίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον το−
πικό βρόχο που υπογράφει με άλλους παρόχους επί 
τη βάσει της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, καθώς 
και κάθε SLA (πέραν του βασικού) που παρέχει στους 
εναλλακτικούς παρόχους επί τη βάσει εμπορικής δια−
πραγμάτευσης.

(iv) Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού
Αναφορικά με την υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρι−

σμού, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστι−

κό διαχωρισμό στην σχετική αγορά. Σκοπός της επι−
βολής της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού είναι 
η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων, συγκριτικά με 
τις πληροφορίες που είναι δυνατό να αντληθούν από 
τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομικές καταστά−
σεις του ΟΤΕ, ώστε να απεικονίζεται με περισσότερη 
ακρίβεια η παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης ως να 
αποτελούσε ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα, καθώς 
επίσης και να προλαμβάνεται η διακριτική μεταχείριση 
προς όφελος των δραστηριοτήτων του ίδιου του ΟΤΕ, 
ή των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν 
επιχειρήσεων, και η μη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση. 

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετησίως τις ακό−
λουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για όλους 
τους χωριστούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης 
της παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο (με την επιφύλαξη της αρχής του επιχειρημα−
τικού απορρήτου και άλλων γενικών νομικών υποχρε−
ώσεων):

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
• Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομε−

ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποι−
ούμενων παραμέτρων)
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• Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλε−
πόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές 
πληροφοριών κοστολόγησης

• Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά 
της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθόδων 
κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και χει−
ρισμού του έμμεσου κόστους 

• Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μετα−
χείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς προκειμένου να 
δικαιολογείται η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη 
διακριτικής μεταχείρισης)

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου
• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστι−

κώς προβλεπόμενων αρχών λογιστικών
3. Η ΕΕΤΤ, θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδο−

λογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες 
λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάμεσο διάστημα και 
έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, 
με βάση το άρθρο 68 του ν. 3431/2006, ο ΟΤΕ υπο−
χρεούται να υποβάλει λογιστικό διαχωρισμό για την 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σύμφωνα 
με την υφιστάμενη υποχρέωσή του, ιδίως στο πλαίσιο 
της Απόφασης 211/3/2001 (ΦΕΚ 466/Β/2001). 

(v) Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης 
Αναφορικά με την υποχρέωση ελέγχου τιμών και 

κοστολόγησης, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρε−
ώσεις:

1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρό−
σβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της 
μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/
ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ 
τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω 
τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο «top.down» για υπη−
ρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
(μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης 
για την πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο και υποβρόχο) καθώς και από bottom−up μεθό−
δους για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάστα−
ση 5, και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται από 
τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν. 

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μο−
ντέλο bottom−up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακος 
που επιδρούν στα κόστη κ.λπ.) προκειμένου να ελέγχει 
τα αποτελέσματα του top−down μοντέλου του ΟΤΕ. Τα 

αποτελέσματα του bottom−up μοντέλου της ΕΕΤΤ δύ−
ναται να διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ 
θα δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου top−down. Για τις περι−
πτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή 
στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα top−down ή/ και 
bottom− up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου 
(δηλ. τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το χρόνο στον 
οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν), η 
ΕΕΤΤ θα δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μο−
ντέλο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παρα−
μέτρους των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία 
που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).

3. Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στον ΟΤΕ με την παρούσα Απόφαση, δι−
ατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 
3431/2006 οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης 
του ΟΤΕ.

4. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 
κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησίως 
από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δή−
λωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου. 

Β. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως 
επιχείρηση με ΣΙΑ υποχρεούται να εκπληρώνει όλες 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την παρούσα 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γ. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης άρχεται από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα 
αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Ε. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα αυ−
τής να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος, ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στη σχετική 
αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών.

ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα 
αυτής να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμ−
φωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του ν. 3431/2006.

Ζ. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας το ακόλουθο Παράρτημα:

5 Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει μεθόδους κοστολόγησης 
πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ
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Παράρτημα Ι

Ελάχιστο Περιεχόμενο Προσφορά Αναφοράς για Αδε−
σμοποίητη Πρόσβαση στο Στρεπτό Ζεύγος Μεταλλικών 
Αγωγών του Τοπικού Βρόχου 

Τα κάτωθι στοιχεία συνιστούν τον κατάλογο με τα 
ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
Προσφορά Αναφοράς για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση του 
ΟΤΕ.

A. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβαση 
που καλύπτει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους
β) Πρόσβαση στη μη φωνητική περιοχή του φάσματος 

συχνοτήτων ενός τοπικού βρόχου, στην περίπτωση με−
ριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων 
φυσικής πρόσβασης, 6 και την διαθεσιμότητα τοπικών 
βρόχων σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου πρόσβα−
σης.

3. Τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση 
και τη χρήση τοπικών βρόχων, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεστραμμένου με−
ταλλικού ζεύγους στον τοπικό βρόχο.

4. Διαδικασίες παραγγελιών 7, μετάβασης μεταξύ υπη−
ρεσιών και παροχής υπηρεσιών, περιορισμοί χρήσης.

B. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης
1. Πληροφορίες σχετικά με τα Δικτυακά Κέντρα του 

κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. 
2. Δυνατότητες συνεγκατάστασης στα Δικτυακά Κέ−

ντρα που αναφέρονται στο σημείο 1 (συμπεριλαμβανο−
μένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, 
της απομακρυσμένηςκαι της εικονικής συνεγκατάστα−
σης).

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον 
υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατα−
σταθεί.

4. Θέματα ασφαλείας: μέτρα που λαμβάνονται από τον 
κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την ασφάλεια 
των χώρων του.

5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό αντα−
γωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης.

6. Προδιαγραφές ασφαλείας.
7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις 

όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος.
8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαι−

ούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική 
συνεγκατάσταση ή των Δικτυακών Κέντρων όπου η 
συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης 
χωρητικότητας.

Γ. Συστήματα Πληροφοριών
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι−

κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις 
βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμε−
τάλλευσης για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή 
υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση.

Δ. Προϋποθέσεις παροχής
1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής 

υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσι−
ών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστα−
σης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι 
ποιότητας υπηρεσιών.

2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομέ−
νης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περί−
πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερό−
μενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία.

Ε. Σχέδιο Συμφωνιών Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών 
(basic Service Level Agreement) .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 31 Μαΐου 2006

O Πρόεδρος

Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ    

6 Η διάθεση των πληροφοριών μπορεί να περιοριστεί στους ενδιαφερόμενους για να αποφευχθούν θέμτα δημόσιας ασφάλειας
7 Στις περιπτώσεις εκείνες όπου αιτήματα για ΑΠΤΒ σχετίζονται και με αιτήματα φορητότητας ο ΟΤΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει, στο μέτρο 

που τον αφορά, την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02009321807060012*

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


