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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή επένδυσης του ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝ−
ΝΗ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5866/Π07/4/00186/Ε/ν.3299/2004 
στις 27.11.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−

25465



25466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

φέρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης του ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ που αναφέρεται στην Ίδρυση Παρασκευαστηρί−
ου Ζωοτροφών στο Δ.Δ. Αγνάντων Δήμου Αγνάντων του 
Ν. Άρτας, συνολικού κόστους 200.000,00 € με ποσοστό 
επιχορήγησης 45% επί του παραγωγικού κόστους, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης 90.000,00 €.

− Νέες θέσεις εργασίας:
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(2)

   Περίληψη απόφασης υπαγωγής επένδυσης της ΑΠΟΛ−
ΛΩΝΕΙΟ ΑΕΒΕ στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4681/Π07/4/00163/Ε/ν.3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 της επένδυσης της ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΒΕ που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
επίπλων και εξοπλισμών κομμωτηρίων στη ΒΙΠΕ Ιωαν−
νίνων συνολικού κόστους 1.128.000€, με το ακόλουθο 
χρηματοδοτικό σχήμα: α. για τις δαπάνες μελετών και 
αμοιβές συμβούλων επιχορήγηση 50% ήτοι ποσό 7.000 
€ και ίδια συμμετοχή 30% ήτοι ποσό 4.200 €, ενώ για 
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών επιχορήγηση 
55% ήτοι ποσό 612.700 € και ίδια συμμετοχή 25% ήτοι 
ποσό 278.500 €, ενώ το δάνειο ανέρχεται για όλες τις 
κατηγορίες δαπανών στο 20% ήτοι ποσό 225.600 €.

Νέες θέσεις εργασίας: 11 − 11 EME
Ημερ. έναρξης της επένδυσης: 15.9.2006
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 14.9.2008
Ημερ. γνωμοδοτικής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(3)

   Περίληψη απόφασης υπαγωγής επένδυσης της Δ & Α 
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΟΕ στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5663/Π07/4/00183/Ε/ν. 3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του εγκρίνεται η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 της επένδυσης της Δ & Α ΚΑ−
ΦΑΝΤΑΡΗΣ ΟΕ που αναφέρεται στην επέκταση και στον 
εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής εξαρτημάτων και 
καλουπιών στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων συνολικού κόστους 972.250 
€, με το ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα: α για τις δαπά−
νες μελετών και αμοιβές συμβούλων επιχορήγηση 50% 
ήτοι ποσό 1.500 € και ίδια συμμετοχή 30% ήτοι ποσό 900€, 
ενώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών επιχο−
ρήγηση 55% ήτοι ποσό 533.087 € και ίδια συμμετοχή 25% 
ήτοι ποσό 242.313 €, ενώ το δάνειο ανέρχεται για όλες τις 
κατηγορίες δαπανών στο 20% ήτοι ποσό 194.450 €

Νέες θέσεις εργασίας: 2 − 2 ΕΜΕ
Ημερ. έναρξης της επένδυσης: 1.9.2006
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.12.2007
Ημερ. γνωμοδοτικής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(4)

   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
& ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΦΥΛΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5525/Π07/4/00177/Ε/27.11.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΦΥΛΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην Ίδρυση 
Βιοτεχνίας παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων − εξαρ−
τημάτων στο 5ο χιλ. Εθν. Οδού Άρτας − Ιωαννίνων Δήμου 
Φιλοθέης Νομού Άρτας, συνολικού κόστους 848.000,00 
€, με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του παραγωγικού 
κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 424.000,00 € και 
ιδία συμμετοχή ποσό 254.400,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: τρία άτομα (3 ΕΜΕ)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(5)

   Υπαγωγή επένδυσης της υπό ίδρυση εταιρίας «ΣΦΑΓΕΙΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/6275/Π07/4/00193/Ε/27.11.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.3299/2004 επένδυσης της, υπό ίδρυση εταιρίας «ΣΦΑ−
ΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην Ίδρυση 
Σφαγείων, στο Δ.Δ. Κορύτιανης Δ. Παραποτάμου, Ν. Θε−
σπρωτίας, συνολικού κόστους 1.854.000,00 €, με ποσοστό 
επιχορήγησης 50%, δηλαδή, συνολικό ποσό επιχορήγησης 
927.000,00 € και ιδία συμμετοχή ποσό 927.000,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: οκτώ (8) άτομα μόνιμης απα−
σχόλησης και τρία (3) άτομα, εποχιακής απασχόλησης 
(9,3 ΕΜΕ) 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
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(6)
   Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑ−

ΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Thrace Plastics Pack SA» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5887/Π07/4/00188/Ε/27.11.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.3299/2004 επένδυσης της, της επιχείρησης «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «Thrace Plastics Pack SA» που αναφέρεται στην 
Επέκταση και τον Εκσυγχρονισμό Μονάδας Παραγωγής 
Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, συνολι−
κού κόστους 1.865.500,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 40%, 
δηλαδή, συνολικό ποσό επιχορήγησης 746.200,00 €, ιδία συμ−
μετοχή ποσό 466.375,00 € και δάνειο ύψους 652.925,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: δεκαέξι (16) άτομα μόνιμης (16 
ΕΜΕ)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(7)

   Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Ν. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/6237/Π07/4/00192/Ε/27.11.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης «Ν. ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην Επέκταση και τον 
Εκσυγχρονισμό ξυλουργείου, στο Δ.Δ. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ Δ. 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ν. Άρτας, συνολικού κόστους 740.000,00 
€, με ποσοστό επιχορήγησης 45%, δηλαδή, συνολικό 
ποσό επιχορήγησης 333.000,00 €, ιδία συμμετοχή ποσό 
185.000,00 € και δάνειο ύψους 222.000,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας : ένα άτομο μόνιμης απασχό−
λησης (1 ΕΜΕ)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F (8)
   Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΔΡΥ−

ΤΟΜΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5884/Π07/4/00187/Ε/ν.3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΔΡΥ−
ΤΟΜΟΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση βιοτεχνίας 
επεξεργασίας ξύλου−παραγωγής επίπλων, συνολικής 

δαπάνης € 1.186.000,00 με ποσοστό επιχορήγησης 55% 
(50% για τις άυλες δαπάνες) επί του παραγωγικού κό−
στους δηλαδή ποσό επιχορήγησης € 652.390,00, ίδια 
συμμετοχή 30% (35% για τις άυλες δαπάνες) ήτοι € 
356.390,00 και τραπεζικό δάνειο 15% ήτοι € 178.020,00.

Νέες θέσεις εργασίας: Μία (1) (1 ΕΜΕ)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(9)

   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥ−
ΣΕΒΕΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4868/Π07/4/000166/27.11.2006/ν.3299/ 
2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπεί−
ρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
επένδυσης της εταιρείας «ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΘΕΟ−
ΧΑΡΟΥΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχει−
ακής μονάδας 3 αστέρων κλασσικού τύπου με αίθουσα 
εστίασης και αναψυχής, δυναμικότητας 10 δωματίων, 28 
κλινών στο Δ.Δ. Ελάτης του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου 
του Ν. Ιωαννίνων συνολικού κόστους 1.108.000,00 € με 
ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης 609.400,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: 2.0 Ε.ΜΕ. 
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(10)

   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΣΑ−
ΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4022/Π07/4/000152/27.11.2006/ν.3299/ 
2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπεί−
ρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
που αναφέρεται στην μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων 
σε ξενοδοχείο τύπου παραδοσιακού καταλύματος, Α τάξης, 
δυναμικότητας 9 δωματίων, 21 κλινών στο Δ.Δ. Κουκουλίου 
του Δήμου Τύμφης του Ν. Ιωαννίνων συνολικού κόστους 
600.000,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνο−
λικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 330.000,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: 2.0 Ε.ΜΕ. 
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
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(11)
   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΧΡ. ΓΚΕΚΗΣ − ΠΡΟ−

ΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν.3299/2004, 
όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/2797/Π07/4/000132/27.11.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕ−
ΚΗΣ − ΠΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην 
μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο τύπου 
παραδοσιακού καταλύματος, Α τάξης, δυναμικότητας 9 
δωματίων, 18 κλινών στο Δ.Δ. Παπίγκου του Δήμου Δυτικού 
Ζαγορίου του Ν. Ιωαννίνων συνολικού κόστους 491.000,00 
€ με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 270.050,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: 5,0 Ε.ΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(12)

   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΘΩΜΑΖΟΣ Π. ΣΑΒΒΑΣ 
Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4883/Π07/4/00168/27.11.2006/ν.3299/2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 επέν−
δυσης της εταιρείας «ΘΩΜΑΖΟΣ Π. ΣΑΒΒΑΣ Ε.Π.Ε.» που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 
τριών αστέρων, σε τέσσερα αστέρια, δυναμικότητας 14 δω−
ματίων, 25 κλινών στη Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας Νομού 
Θεσπρωτίας, συνολικού κόστους 410.000,00 € με ποσοστό 
επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 225.500,00 €.

Νέες θέσεις εργασίας: 8 Ε.ΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2006. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(13)

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/4678/Π07/4/00041/ν.3299/ 
2004/13.10.2005 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας Ε. ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ − Α. ΚΑΤΣΩΡΑ ΕΕ στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση 
και έναρξη παραγωγής λειτουργίας αυτής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/8933/Π07/4/00041/ν. 3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/4678/Π07/4/00041/

ν.3299/2004/ 13.10.2005 απόφαση υπαγωγής στις δια−
τάξεις του ν.3299/2004, της επένδυσης της εταιρίας Ε. 
ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ − Α. ΚΑΤΣΩΡΑ ΕΕ που πραγματοποιείται 
στο ΔΔ Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου του Νομού 
Ιωαννίνων και αναφέρεται στην ίδρυση βιοτεχνίας πα−
ραδοσιακών ζυμαρικών και εγκρίνεται η αναμόρφωση 
του κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος 677.840 
€ αντί του προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής 
589.428 € δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 15% περίπου, με 
επιχορήγηση 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή 
ποσό 338.920 €, ίδια συμμετοχή 33,5% ήτοι ποσό 226.929 
€ και δάνειο 111.991 €.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 0 μόνιμες
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 8.8.2006.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 191.563 €.
Ημερομηνία συνεδρίασης γνωμοδοτικής 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(14)

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7636/Π07/4/00082/ν.3299/ 
2004/14.2.2006 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης 
της εταιρείας «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩ−
ΣΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύ−
ει, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγής λειτουργί−
ας αυτής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/8858/Π07/4/00082/ν.3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/7636/Π07/4/00082/
ν.3299/2004/14.2.2006 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις 
του ν.3299/2004, της επένδυσης της εταιρίας ΗΠΕΙΡΩΤΙ−
ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕ που πραγματοποιεί−
ται στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και αναφέρεται σε επέκταση μο−
νάδας εμφιάλωσης νερού και εγκρίνει την ολοκλήρωση 
της επένδυσης στο συνολικό κόστος 1.950.000 € όσο και 
το προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής (1.950.000 
€) με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 45% επί του 
συνολικού κόστους δηλαδή ποσό 877.500 €.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 7 μόνιμες.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 24.11.2006.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή των δό−

σεων της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως 
ακριβώς προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής.

Ημερομηνία συνεδρίασης γνωμοδοτικής: 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
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(15)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/3819/Π07/4/00025/ν.3299/ 

2004/9.9.2005 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας «ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΝΑΣ ΟΕ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και έναρ−
ξη παραγωγής λειτουργίας αυτής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/8608/Π07/4/00025/ν.3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/3819/Π07/4/ 00025/
ν.3299/2004/9.9.2005 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις 
του ν.3299/2004, της επένδυσης της εταιρίας ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΜΗΝΑΣ ΟΕ που πραγματοποιείται στο ΔΔ Ηγουμενίτσας 
του Δήμου Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας και 
αναφέρεται στην ίδρυση αρτοποιείου και εγκρίνεται η 
αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό κό−
στος 223.340 € αντί του προβλεπόμενου στην απόφαση 
υπαγωγής 217.595,75 € δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 2,6% 
περίπου, με το ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα: α για τις 
δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων επιχορήγηση 
50% ήτοι ποσό 3.000€ και ίδια συμμετοχή 50% ήτοι ποσό 
3.000 € β. για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών 
επιχορήγηση 55% ήτοι ποσό 119.537 € και ίδια συμμετοχή 
45% ήτοι ποσό 97.803.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 8 μόνιμες
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 1.7.2006.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

συνόλου της επιχορήγησης ποσού 122.537 €.
Ημερομηνία συνεδρίασης γνωμοδοτικής 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(16)

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7975/Π07/4/00087/ν.3299/ 
2004/14.2.2006 απόφασης του Γεν. Γραμματέα, της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης 
της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ν. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, οριστικοποίηση του 
κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ ΙΕ/8609/Π07/4/00087/ν.3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ.  ΙΕ/7975/Π07/4/ 00087/
ν.3299/2004/14.2.2006 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, της επένδυσης της εταιρίας ΥΙΟΙ Ν. ΝΙ−
ΚΟΥ ΑΕΒΕ που πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Κορύτιανης του 
Δ. Παραποτάμου Ν. Θεσπρωτίας και αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό μονάδας παραγωγής κεραμικών προϊόντων 
και εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: 
συνολικό κόστος € 102.974,00 αντί του προβλεπόμενου 
στην απόφαση υπαγωγής € 220.000,00, με επιχορήγηση 
55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή € 56.635,70 και 
ίδια συμμετοχή € 46.338,30 − ποσοστό 45%.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι μηδέν (0).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 20.10.2006

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι € 20.335,70.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(17)

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7058/Π07/4/00074/
ν.3299/2004/14.2.2005 απόφασης του Γεν. Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
δυσης της εταιρίας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ − ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και έναρ−
ξη παραγωγής λειτουργίας αυτής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/8291/Π07/4/00074/ν.3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/7058/Π07/4/00074/
ν.3299/2004/14.2.2005 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, της επένδυσης της εταιρίας «ΑΦΟΙ Γ. 
ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ − ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» που 
πραγματοποιείται στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και αναφέρεται 
στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό μονάδας παρα−
γωγής ελαστικών εξαρτημάτων ακριβείας και εγκρίνεται 
η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό 
κόστος 2.047.000 € αντί του προβλεπόμενου στην από−
φαση υπαγωγής 1.780.000 € δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 
15% περίπου, με επιχορήγηση 55% επί του συνολικού 
κόστους δηλαδή ποσό 1.125.850 €, ίδια συμμετοχή 27,2% 
περίπου ήτοι ποσό 557.450€ και δάνειο 363.700 € ήτοι 
ποσοστό 17,8% περίπου.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 0 μόνιμες
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 24.11.2006.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 636.350 €.
Ημερομηνία συνεδρίασης της γνωμοδοτικής 24.11.2006
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
Αριθμ. 411/017

(18)
   Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο Δημόσιο 

Τηλεφωνικό Δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN 
και BRA − ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οι−
κιακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με ση−
μαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά, και υποχρεώ−
σεις αυτών.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

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

νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα 
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άρθρα 3, 12 περιπτώσεις α και ι, 16, 17, 35 έως και 45, το 
άρθρο 68 παρ. 1 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. την Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), ιδίως δε τα 
άρθρα 17 και 19 αυτής, 

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον το−
μέα 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), 

στ. 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 165/03),

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 398/1/27.7.2006 σχετικά με την «Έναρξη 
Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση 
και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις για τις αγορές λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο», η οποία 
έλαβε χώρα από 27.7.2006 μέχρι 28.8.2006, 

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 403/1/19.9.2006 με τίτλο «Αποτελέσματα 
της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση 
και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση (αγορές υπ’ αριθμόν 1 και 2 της ‘Σύστασης’), 

θ. το από 21.9.2006 δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τίτλο 
«Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον 
ορισμό, ανάλυση και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις 
αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορές υπ’ αριθμόν 1 και 2 
της ‘Σύστασης’)»,

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 403/2/19.9.2006 «Κοινοποίηση προς την 
ΕΕ του Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις αγορές λι−
ανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ [Άρθρο 16 του ν.3431/2006 (ΦΕΚ13/Α/3.2.2006)] 
με αρ. υποθέσεων. EL/2006/0500 − 0501: πρόσβαση στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση για οικια−
κούς και μη οικιακούς χρήστες, η οποία έλαβε χώρα την 
19η Σεπτεμβρίου 2006. To κείμενο της κοινοποίησης δη−
μοσιεύθηκε παράλληλα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, 

ια. την από 28.9.2006 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής προς την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35174/29.9.2006) με 
θέμα: «Case EL/2006/0500−0501: Retail access to the public 
telephone network in Greece − Request for Information 
Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», 

ιβ. την υπ’ αριθμ. 35690/Φ.300/3.10.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Case 
EL/2006/0500−0501: Retail access to the public telephone 
network in Greece − Request for Information Pursuant to 
Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», 

ιγ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 39282/1.11.2006 επιστολή της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Υποθέσεις EL/2006/0500−
0501: πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από 
σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες, 
Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ου−
δέν Σχόλιο», 

ιδ. την υπ’ αριθμ. 36548/F300/10.10.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «CASE 
EL/2006/0500 − 0501: Retail access to the public telephone 
network in Greece − Request for information pursuant to 
Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», 

ιε. την υπ’ αριθμ. 9896/Φ.600/20.11.2006 Εισήγηση προς 
την ΕΕΤΤ,

ιστ. 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 Επικοινωνιών1, 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 νόμου (άρ−
θρα 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 
ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
Κατευθυντήριες 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. Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονι−
στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευ−
κολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβα−
ση),  Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφω−
να 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, 
08.05.03) («Σύσταση») και Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής 
για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος 
στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμί−
σεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες Γραμμές»).
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 1.3. «Η Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο λιανικής, 
υφίστανται δύο διακριτές σχετικές αγορές Πρόσβασης 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, ήτοι 
πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθε−
ρή θέση για οικιακούς πελάτες (αγορά υπ’ αρ. 1) και 
πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση για μη οικιακούς πελάτες (αγορά υπ’ αρ. 2). 

1.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 8(2) της Οδηγίας για την 
Πρόσβαση και το ν. 3431/2006, 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 το Άρθρο 38 του ν. 3431/2006 (άρθρο 
17 της Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία (2002/22)), «η 
ΕΕΤΤ επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις 
στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διά−
θεσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο ευρύ 
κοινό (λιανική αγορά), εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 37, 
η αγορά αυτή δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική 
και οι υποχρεώσεις, που επιβάλλονται σχετικά με την 
πρόσβαση ή σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επαρκούν, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 
53 παρ. 1».

1.6. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ιβ και 17 του ν. 3431/2006 
(άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο), 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.

1.7. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ι και 16 (3) του ν. 3431/2006 
(άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο) «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 αι−
τιολογημένης απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των 
άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρω−
παϊκής 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 Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την τελική απόφαση.»

2. Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατεθυντήριων Γραμ−
μών.

1.8. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3431/2006«Οι 
υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις, που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος 
του νόμου και αφορούν: 

α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για 
την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού 
δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυ−
νάμει των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 
του π.δ. 181/1999 (ΦΕΚ 170 Α), β) την πρόσβαση και τη 
διασύνδεση, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επι−
βάλλονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του 
π.δ 165/1999 (ΦΕΚ 159 Α΄) και γ) τις μισθωμένες γραμμές, 
που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. 1 
και 2 του π.δ. 40/1996 (ΦΕΚ 27 Α), διατηρούνται σε ισχύ, 
έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση της αγοράς για 
τις λιανικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 37, για να 
αποφασισθεί εάν οι υποχρεώσεις αυτές διατηρηθούν, 
τροποποιηθούν ή αρθούν...»

1.9. 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 ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟ−
ΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΤΑ−
ΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΩ PSTN ΚΑΙ BRA − ISDN ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΚΑΘΟ−
ΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ 
ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 

2.1. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την 
Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία (2002/22/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 Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002/C 
165/03), η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της διαδικασίας ορισμού 
της σχετικής αγοράς πρόσβασης στο δημόσιο τηλε−
φωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορές υπ’ αριθμ. 1 
και 2 της Σύστασης) που ανταποκρίνεται στις συνθήκες 
της ελληνικής αγοράς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχει μια διακριτή αγορά για τη λιανική πρόσβαση 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω 
PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες. 

2.2. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ, το γε−
ωγραφικό εύρος της εν λόγω αγοράς είναι η Ελληνική 
επικράτεια.

2.3. Εν συνεχεία η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση σχετικά 
με το εάν η ως άνω ορισθείσα αγορά είναι επαρκώς 
ανταγωνιστική και συγκεκριμένα εάν κάποια ή κάποιες 
επιχειρήσεις κατέχουν ΣΙΑ. Προκειμένου να εκτιμήσει το 
επίπεδο του ανταγωνισμού και να εξετάσει την ύπαρξη 
ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια 
σειρά κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
και των εξής: μερίδια αγοράς, πιθανότητα δυνητικού 
ανταγωνισμού, φραγμοί εισόδου καθώς και ύπαρξη ή μη 
αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης προερχόμενης 
από πελάτες λιανικής.
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2.4. Στα πλαίσια της ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η ως άνω αγορά χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι η 
εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε» (εφεξής ΟΤΕ) θα πρέπει να ορισθεί ως επιχείρη−
ση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη λιανική αγορά 
πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες. 

2.5. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη απο−
τελεσματικού ανταγωνισμού στην ορισθείσα αγορά, 
η ΕΕΤΤ πρότεινε όπως ο ΟΤΕ υπόκειται σε μια σειρά 
κανονιστικών υποχρεώσεων, και συγκεκριμένα:

2.5.1. Υποχρέωση παροχής Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών («ΧΕΓ»), η οποία συμπεριλαμβάνει τις ακόλου−
θες επιμέρους κανονιστικές υποχρεώσεις: 

2.5.1.1. Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών του δικτύου,

2.5.1.2. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης,
2.5.1.3. Υποχρέωση διαφάνειας
2.5.1.4. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού
2.5.1.5. Υποχρέωση ελέγχου τιμών βάσει μεθοδολογίας 

retail−minus και υποχρέωση κοστολόγησης καθώς και 
υποβολής στοιχείων κόστους 

2.5.2. Υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
υποβολής στοιχείων κόστους όσον αφορά τη λιανική 
αγορά πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες.

2.5.3. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης όσον 
αφορά τη λιανική αγορά πρόσβασης στο δημόσιo τη−
λεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και 
BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες.

2.5.4. Υποχρέωση διαφάνειας όσον αφορά τη λιανική 
αγορά πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες.

2.5.5. Υποχρέωση αδεσμοποίησης προϊόντων/υπηρε−
σιών όσον αφορά τη λιανική αγορά πρόσβασης στο 
δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω 
PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες 

2.5.6. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού όσον αφορά 
τη λιανική αγορά πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συν−
δέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες.

2.6. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού 
πλαισίου και ιδίως το άρθρο 12 (ιβ) του ν. 3431/2006 και 
το άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε μια 
δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 398/1/27.7.2006) αναφο−
ρικά με τον ορισμό, την ανάλυση και τις ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις για τις αγορές λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, η οποία έλαβε χώρα από 
27.7.2006 μέχρι 28.8.2006. 

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 403/1/19.9.2006).

2.8. Στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ιδίως το άρθρο 12 (ι) του ν. 3431/2006 και το άρθρο 
7 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ προέβη στις 19.9.2006 
σε Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 

λοιπές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με 
τη λιανική αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 403/2/19.9.2006, αρ. υπόθεσης EL/2006/0500, και 
αρ. υπόθεσης EL/2006/0501).

2.9. Στις 28.9.2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
επιστολή στην ΕΕΤΤ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35174/29.9.2006) 
με θέμα: «Case EL/2006/0500−0501: Retail access to 
the public telephone network in Greece − Request for 
Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/
EC», με την οποία ζητούσε συμπληρωματικές πληροφο−
ρίες αναφορικά με την Κοινοποίηση του Σχεδίου Μέ−
τρων της ΕΕΤΤ για τις λιανικές αγορές πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση. 

2.10. Δια της υπ’ αριθμ. 35690/Φ.300/3.10.2006 επιστο−
λής της, η ΕΕΤΤ παρείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 
αιτηθείσες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

2.11. Στις 18.10.2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην ΕΕΤΤ επιστολή (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 39282/1.11.2006) 
με θέμα «Υποθέσεις EL/2006/0500−0501: πρόσβαση στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση για οικι−
ακούς και μη οικιακούς χρήστες, Άρθρο 7 παράγραφος 
(3) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν Σχόλιο», με την οποία 
η ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιη−
μένο σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ’αυτού. 

2.12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφω−
να με το άρθρο 7 παράγραφος (5) της Οδηγίας Πλαί−
σιο, η ΕΕΤΤ μπορεί να θεσπίσει το προκύπτον Σχέδιο 
Μέτρων και εάν το πράξει να το γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή. 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.1. Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην (και ερμηνεύε−

ται σύμφωνα με την) υπ’ αριθμ. 403/2/19.9.2006 απόφαση 
της ΕΕΤΤ αναφορικά με την Κοινοποίηση προς την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου μέτρων για τον ορισμό, 
την ανάλυση και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις για την 
αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων για οικιακούς και μη−οικιακούς πελάτες η 
οποία εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσμα−
τα της δημοσίας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 
τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (ΑΠ ΕΕΤΤ 
398/1/27.7.2006). 

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 τους υπ’ αριθμ. 
EL/2006/0500 και EL/2006/0501.

3.3. Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της 
παρούσας έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή σύμφωνα με την από 18.10.2006 επιστολή της 
ΕΕ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ39282/1.11.2006) με θέμα «Υποθέσεις 
EL/2006/0500−0501: πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο από σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς 
χρήστες, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ: Ουδέν Σχόλιο», με την οποία η ΕΕ γνωστοποιεί στην 
ΕΕΤΤ ότι εξέτασε τα κοινοποιημένα σχέδια μέτρων και 
δεν έχει σχόλια επ’ αυτών, αποφασίζει:

Α. Εκδίδει την παρούσα απόφαση σύμφωνα με το κοι−
νοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο:



1. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντος/Υπηρεσίας και 
Γεωγραφικής Αγοράς:

1.1. Η ΕΕΤΤ ορίζει μία σχετική αγορά η οποία περι−
λαμβάνει τη λιανική πρόσβαση στο δημόσιo τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες.

1.2. Το γεωγραφικό εύρος της ανωτέρω υπό 1.1 σχετι−
κής αγοράς είναι η Ελληνική Επικράτεια.

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

2.1. Η ΕΕΤΤ ορίζει την εταιρεία με την επωνυμία «Ορ−
γανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» 
(εφεξής ΟΤΕ) ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην 
ανωτέρω υπό Α.1. ορισθείσα σχετική αγορά.

3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις
Η EETT επιβάλλει στον ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ 

στην ανωτέρω υπό Α.1. ορισθείσα σχετική αγορά, τις 
ακόλουθες Κανονιστικές Υποχρεώσεις:

3.1. Υποχρέωση παροχής Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμ−
μών (ΧΕΓ)/Wholesale Line Rental (WLR) και υποχρέωση 
παροχής πρόσβασης και χρήσης σε συναφείς ευκολίες 
δικτύου 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει Χονδρική Εκμίσθωση 
Γραμμών (ΧΕΓ)/Wholesale Line Rental (WLR) καθώς και 
πρόσβαση και χρήση σε συναφείς ευκολίες δικτύου. Η εν 
λόγω κανονιστική υποχρέωση περιλαμβάνει τα εξής:

3.1.1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας χονδρικής εκμί−
σθωσης γραμμών:

Η υπηρεσία ΧΕΓ συνίσταται στη δυνατότητα του πα−
ρόχου να μισθώνει από τον ΟΤΕ τη γραμμή του τε−
λικού συνδρομητή υπό όρους χονδρικής, προκειμένου 
να παρέχει ο ίδιος τη σύνδεση/πρόσβαση στον τελικό 
συνδρομητή. Η υπηρεσία ΧΕΓ αφορά τόσο συνδέσεις 
μέσω PSTN, όσο και συνδέσεις μέσω BRA−ISDN.

3.1.2. Υποχρέωση παροχής ανοικτής πρόσβασης σε 
τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα και άλλες βασικές τε−
χνολογίες που είναι απαραίτητες για την διαλειτουρ−
γικότητα των υπηρεσιών.

3.1.3. Υποχρέωση να μην αποσύρει την πρόσβαση σε 
ευκολίες που ήδη παρέχει, εκτός αν υπάρχει προηγού−
μενη έγκριση της ΕΕΤΤ. 

3.1.4. Υποχρέωση σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπη−
ρεσιών (Service Level Agreements (εφεξής SLAs)) για 
όλες τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών 
και για όλες τις σχετικές διαδικασίες, ιδίως διαδικασί−
ες παροχής γραμμών και διαδικασίες αποκατάστασης 
βλαβών. Οι εν λόγω συμφωνίες θα περιέχουν συγκεκρι−
μένους όρους ιδίως ποιότητας και χρόνου, αναφορικά 
με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΟΤΕ καθώς 
και ποινικές ρήτρες σε περίπτωση μη τήρησης των εν 
λόγω όρων. Η βασική/ελάχιστη ποιότητα των παραμέ−
τρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο Συμφωνιών Υπηρεσιών 
(Βασικό SLA)) καθώς και οι σχετικές ποινικές ρήτρες 
ή όροι αναφορικά με την ευθύνη των μερών που θα 
ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋ−
ποθέσεις του Βασικού SLA, αποτελούν μέρος του ελάχι−
στου περιεχομένου της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς 
την οποία υποχρεούται να δημοσιεύει ο ΟΤΕ, σύμφωνα 
με την παρούσα και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο A.3.4 αναφορικά με την υποχρέωση Δια−
φάνειας. Κατά την κατάρτιση του Βασικού SLA για τη 
Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών, ο ΟΤΕ λαμβάνει υπόψη 
τους όρους που δύναται να αιτείται ο πάροχος με βάση 

την παρούσα, ανεξάρτητα από το αν το λιανικό άκρο 
του ΟΤΕ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες.

3.1.5. Υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσης κάθε 
εύλογου αιτήματος παρόχου για την παροχή Συμφω−
νιών Επιπέδου Υπηρεσιών (SLAs) “πέραν του Βασικού” 
(Advanced SLAs). Η ΕΕΤΤ θα προβεί σε διάλογο με τον 
ΟΤΕ προκειμένου να διαμορφώσει το εύρος και τις ρή−
τρες των εν λόγω SLAs.

3.2. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης) για τη Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΧΕΓ) 

Κατά την παροχή της υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθω−
ση Γραμμών, ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση αμεροληψίας η 
οποία αναλύεται ως εξής:

3.2.1. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης για όλες 
τις υποχρεώσεις πρόσβασης της παραγράφου Α.3.1. Στα 
πλαίσια αυτά και με την επιφύλαξη της παραγράφου 
Α.3.1.4, ο ΟΤΕ υποχρεούται:

3.2.1.1. Να παρέχει στους άλλους παρόχους τις υπη−
ρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, τις συναφείς 
ευκολίες και πληροφορίες της παραγράφου Α.3.1, με 
τους ίδιους όρους και με την ίδια ποιότητα που παρέ−
χει και στις δικές του υπηρεσίες (λιανικό άκρο ΟΤΕ) ή 
σε αυτές των θυγατρικών του ή των συνδεδεμένων με 
αυτόν επιχειρήσεων. 

3.2.1.2. Να παρέχει τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθω−
σης Γραμμών, συναφείς ευκολίες και πληροφορίες της 
παραγράφου Α.3.1 τηρώντας τους ίδιους όρους και την 
ίδια ποιότητα μεταξύ των διαφόρων παρόχων. 

3.2.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στους άλλους 
παρόχους υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών, 
υπηρεσίες πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες καθώς 
και πληροφορίες, εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμ−
μάτων και επί τη βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών 
ποιότητας τα οποία έχουν ορισθεί εκ των προτέρων 
και τα οποία να είναι τουλάχιστον όμοια με αυτά που ο 
ΟΤΕ παρέχει στο λιανικό του άκρο (ή τις συνδεδεμένες 
με αυτόν επιχειρήσεις). Κατά την παροχή υπηρεσιών 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, απαγορεύεται η επι−
βολή μη ευλόγων συμβατικών όρων, καθώς και η μη 
εύλογη δεσμοποίηση/αλληλένδετη πώληση (bundling) 
προϊόντων ή ευκολιών. 

3.2.3. Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση στο λιανικό άκρο 
του ΟΤΕ, ούτε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση από αυτό, 
πληροφοριών που τυχόν λαμβάνει ο ΟΤΕ από άλλο πά−
ροχο, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών. Ο ΟΤΕ υποχρεούται στη Σύμβαση 
που υπογράφει με τον πάροχο να παρέχει έγγραφη 
δέσμευση με αυτό το περιεχόμενο. 

3.3. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού για τη Χον−
δρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΧΕΓ)

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρι−
σμό αναφορικά με τις δραστηριότητές του που σχετί−
ζονται με την παροχή Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών. 
Η εν λόγω υποχρέωση αναλύεται ως εξής:

3.3.1. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λο−
γιστικό διαχωρισμό αναφορικά με τις δραστηριότητες 
του που σχετίζονται με την παροχή Χονδρικής Εκμίσθω−
σης Γραμμών (ΧΕΓ). Σκοπός επιβολής της εν λόγω υπο−
χρέωσης είναι η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων 
συγκριτικά με τις πληροφορίες που είναι δυνατόν να 
αντληθούν από τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομι−
κές καταστάσεις του ΟΤΕ, προκειμένου να είναι εφικτή 
η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ΟΤΕ ως προς 
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την παροχή χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών, σαν αυτή 
να συνιστούσε από μόνη της ξεχωριστή επιχειρηματική 
πράξη, καθώς επίσης και να προλαμβάνεται η διακριτική 
μεταχείριση προς όφελος των δραστηριοτήτων του 
λιανικού άκρου του ΟΤΕ, ή των θυγατρικών του και των 
συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, καθώς και τυχόν 
παράνομη σταυροειδής επιδότηση. 

3.3.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετησίως τις 
ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 
παροχή χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών (με την επι−
φύλαξη της αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου και 
άλλων νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από δι−
ατάξεις γενικής εφαρμογής):

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

ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποι−
ούμενων παραμέτρων).

• 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 του 
χειρισμού 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 λογιστικών αρχών.
3.3.3. Η ΕΕΤΤ θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθο−

δολογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες 
λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάμεσο διάστημα και έως 
ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του 
ν.3431/2006, να συμμορφώνεται με τις προϋφιστάμενες 
υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτές ισχύ−
ουν με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) 
και την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 (ΦΕΚ 297/B/2004).

3.4. Υποχρέωση Διαφάνειας για τη Χονδρική Εκμίσθω−
ση Γραμμών (ΧΕΓ)

Κατά την παροχή της υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθω−
ση γραμμών, ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση Διαφάνειας, η 
οποία αναλύεται ως εξής:

3.4.1.Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς 
i. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει Προσφορά Ανα−

φοράς για Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών, (εφεξής Προ−
σφορά Αναφοράς ), η οποία υπόκειται στην έγκριση 
της ΕΕΤΤ και θα αποτελεί τη βάση για τη σύναψη των 
επιμέρους συμφωνιών παροχής υπηρεσιών χονδρικής 
εκμίσθωσης γραμμών. Η Προσφορά Αναφοράς οφείλει 
να είναι επαρκώς αναλυτική προκειμένου να διασφαλί−
ζεται ότι οι άλλοι πάροχοι θα έχουν πρόσβαση σε επαρ−
κείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, καθώς και 
ότι δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες 
οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες 
υπηρεσίες. Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα συμπε−
ριλαμβάνει περιγραφή των σχετικών προσφορών, ανά 
στοιχείο, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς 
και περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Το Παράρτημα Ι της 
παρούσας Απόφασης περιλαμβάνει το ελάχιστο κατά−

λογο των στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύονται ως 
περιεχόμενο της Προσφοράς Αναφοράς για τη Χονδρική 
Εκμίσθωση Γραμμών. 

ii. Διαδικασίες επικαιροποίησης της Προσφοράς Ανα−
φοράς: 

Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να 
επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες της αγοράς, θα αναθεωρείται είτε κατόπιν 
πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ, ή κατόπιν θεμελιωμένου αι−
τήματος είτε από την πλευρά του ΟΤΕ ή οποιουδήποτε 
άλλου παρόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα. Ειδικότερα: 

• Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
πρώτη Προσφορά Αναφοράς για τη Χονδρική Εκμί−
σθωση Γραμμών (ΧΕΓ), σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, εντός εξήντα (60) ημερών από τη θέση της 
σε ισχύ. 

• Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση 
της Προσφοράς Αναφοράς, προτείνοντας συγκεκρι−
μένες αλλαγές, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν 
επελθούσες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και 
την εμπειρία που αποκτήθηκε αναφορικά με την ερ−
μηνεία της Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εντός 
εύλογης προθεσμίας, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές 
είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. 

• Για την περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρη−
ση της Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλεται από άλλο 
πάροχο (εκτός του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν επελθούσες εξελίξεις της αγοράς καθώς και την 
εμπειρία που απέκτησε αναφορικά με την ερμηνεία της 
Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει την αναγκαιότητα 
αναθεώρησής της. Εάν η ΕΕΤΤ θεωρήσει την αναθεώρη−
ση αναγκαία, θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει αναθε−
ωρημένη Προσφορά Αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
αίτημα των παρόχων, τάσσοντας προς τον σκοπό αυτό 
συγκεκριμένη προθεσμία ανάλογα με τις απαιτούμενες 
τροποποιήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει αλλα−
γές στην Προσφορά Αναφοράς για τη Χονδρική Εκμί−
σθωση Γραμμών στις περιπτώσεις εκείνες όπου κρίνει 
ότι δικαιολογούνται τέτοιες τροποποιήσεις. Εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη 
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά 
με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της 
Προσφοράς Αναφοράς.

3.4.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην ΕΕΤΤ 
κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πληροφοριών, αναφορικά με τις υπηρεσίες Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτή−
ματός της και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το 
επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται στο σχετικό 
αίτημα.

3.4.3. Δείκτες Αποδοτικότητας (Κey Performance 
Indicators − KPIs)

3.4.3.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ 
τακτικά, σε τριμηνιαία βάση και οποτεδήποτε άλλοτε 
αυτό (ad hoc) ζητηθεί από την ΕΕΤΤ, αναλυτική ανα−
φορά σχετικά με τους Δείκτες Αποδοτικότητας (Κey 
Performance Indicators − KPIs), σύμφωνα με την παρά−
γραφο Α.3.4.3.5 της παρούσας. Τα στοιχεία τριμήνου 
υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ κατά το πρώτο δεκαήμερο 
του επόμενου τριμήνου στο οποίο αφορούν, ενώ τυχόν 
έκτακτα αιτήματα υποβολής στοιχείων αναφορικά με 
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τους Δείκτες Αποδοτικότητας, ικανοποιούνται εντός 
του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στο σχετικό 
αίτημα της ΕΕΤΤ. 

3.4.3.2. Ο ΟΤΕ οφείλει να εξασφαλίσει στην ΕΕΤΤ τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα/λογισμικό/βάση 
δεδομένων (παρέχοντας μεταξύ άλλων τις κατάλληλες 
διεπαφές οι οποίες θα ορισθούν από την ΕΕΤΤ) το οποίο 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ή/και την αποθή−
κευση των τιμών των Δεικτών Αποδοτικότητας ώστε 
η ΕΕΤΤ να είναι σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες με 
δική της πρωτοβουλία. 

3.4.3.3. Ο ΟΤΕ οφείλει να εξασφαλίσει στους άλλους 
παρόχους πρόσβαση στους Δείκτες Αποδοτικότητας/
δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και 
τις συναλλαγές τους με τον ΟΤΕ. 

3.4.3.4. Κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ υποχρεού−
ται να δημοσιεύει, στον δικτυακό του τόπο, ορισμένους 
ή και όλους τους Δείκτες Αποδοτικότητας με κατάλληλη 
μορφή, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή του επιχειρημα−
τικού απορρήτου και η εμπιστευτικότητα των κρίσιμων 
εμπορικών πληροφοριών (λχ. μέσες ή συνολικές εκτι−
μήσεις, ή αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις 
εκτιμήσεις στις οποίες δεν προσδιορίζεται το όνομα 
του παρόχου). 

3.4.3.5. Οι Δείκτες Αποδοτικότητας (KPIs) περιλαμβά−
νουν για κάθε τύπο πρόσβασης (PSTN, BRA−ISDN) και 
για κάθε πάροχο τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

Α. Παροχή Υπηρεσίας ΧΕΓ:
• Αριθμός παραγγελιών που έχουν ληφθεί 
• Αριθμός παραγγελιών που απορρίφθηκαν και λόγοι 

απόρριψης
• Αριθμός παραγγελιών που εκτελέστηκαν εγκαίρως
• Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας
• Αριθμός ενεργών χονδρικών μισθώσεων γραμμών 

ανά τοπικό κέντρο
Β. Αποκατάσταση βλαβών:
• Αριθμός νέων παρεχόμενων υπηρεσιών που ανα−

φέρθηκαν ως έχουσες βλάβη 
• Μέσος χρόνος για αποκατάσταση βλαβών
• Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του 

συμφωνημένου χρόνου (βασική συμφωνία επιπέδου υπη−
ρεσιών − SLA)

3.4.3.6. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της δύναται να τροποποιεί 
το ελάχιστο περιεχόμενο των Δεικτών Αποδοτικότη−
τας

3.4.3.7. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ 
όλες τις συμφωνίες για τη Χονδρική Εκμίσθωση Γραμ−
μών (ΧΕΓ) που υπογράφει με παρόχους επί τη βάσει της 
δημοσιευμένης και ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς, 
καθώς και κάθε Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) 
(πέραν του βασικού) που συνάπτει επί τη βάσει εμπο−
ρικής συμφωνίας.

3.5. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για 
τη Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΧΕΓ)

Όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών, ο ΟΤΕ φέρει τις παρακάτω υπο−
χρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης:

3.5.1. Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση retail−
minus: 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία της 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών σε τιμές που θα 
προσδιορίζονται με την προσέγγιση retail−minus. Η 
προσέγγιση retail−minus θα χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό των τιμών χονδρικής του πάγιου τέλους 
μίσθωσης γραμμών PSTN και BRA−ΙSDN και του εφάπαξ 
τέλους σύνδεσης γραμμών PSTN και BRA−ΙSDN. Σε κάθε 
περίπτωση, το minus (που μπορεί να έχει την μορφή 
απόλυτου αριθμού, ποσοστού επί της λιανικής τιμής ή 
συνδυασμού και των δύο) θα αφαιρείται από τη σχετική 
λιανική τιμή που εφαρμόζει ο ΟΤΕ και θα προσδιορίζει 
την αντίστοιχη χονδρική τιμή. Επιτρέπεται ο αιτιολογη−
μένος προσδιορισμός διαφορετικού minus για το πάγιο 
τέλος μίσθωσης PSTN, το πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−
ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN, καθώς και το 
εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN. 

3.5.2. Υποχρέωση κοστολόγησης:
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες 

ΧΕΓ στο υφιστάμενο κοστολογικό σύστημά του ΠKK/TK 
ώστε να εξάγει αποτελέσματα για τις σχετικές υπηρεσί−
ες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, χονδρικό πά−
γιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN, χονδρικό εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης PSTN και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
BRA−ISDN).

3.5.3. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους
3.5.3.1. Στοιχεία για τον υπολογισμό του Retail minus
3.5.3.1.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται ετησίως, ένα μήνα μετά 

την έγκριση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσε−
ων από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχει στην ΕΕΤΤ 
πλήρη στοιχεία αναφορικά με τα λιανικά κόστη που 
αφορούν αποκλειστικά την παροχή πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ 
το κόστος του marketing) καθώς και τα χονδρικά κόστη 
που αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής 
εκμίσθωσης γραμμών −και τα οποία δεν σχετίζονται με 
την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής− (λχ κόστη 
χονδρικής τιμολόγησης). Τα εν λόγω στοιχεία εξάγονται 
από το κοστολογικό σύστημα του Πλήρως Κατανεμη−
μένου Κόστους με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το 
οποίο τηρεί ο ΟΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο A.3.5.2 
και την παράγραφο A.3.6.2.1 και παρέχονται χωριστά 
για το πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, το πάγιο τέλος 
μίσθωσης BRA−ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
και το εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN. 

3.5.3.1.2. Με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 
A.3.5.3.1.1, και για κάθε μια από τις περιπτώσεις που 
περιγράφονται σε αυτήν (πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, 
πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN, εφάπαξ τέλος σύνδε−
σης PSTN και εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN), ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να προσδιορίζει αιτιολογημένα το minus 
και να το υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εντός της προθεσμίας 
υποβολής στοιχείων που ορίζεται στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

3.5.3.1.3. Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω στοιχείων, η 
ΕΕΤΤ θα εκδίδει απόφαση σχετικά με το εφαρμοστέο 
minus. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί να αποδέχεται 
το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ minus ή να απαιτεί την 
τροποποίηση/προσαρμογή αυτού, ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών 
(efficiency adjustments) σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 45 του ν. 3431/2006. 

3.5.3.1.4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει 
στην ΕΕΤΤ ετησίως ακριβή στοιχεία κόστους αναφορικά 
με τον προσδιορισμό του minus για τις υπηρεσίες ΧΕΓ, 
όπως περιγράφεται στο σημείο A.3.5.3.1.1. ανωτέρω, από 
το κοστολογικό του σύστημα του ΠKK/TK, η ΕΕΤΤ θα 
δύναται να ορίζει το «minus» χρησιμοποιώντας αξίες ή 
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ποσοστά minus που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες με 
παρόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού οι οποίες χρησιμο−
ποιούν τη μεθοδολογία retail minus για τον καθορισμό 
των τιμών των υπηρεσιών της Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών. 

3.5.4. Διαδικασίες μηχανισμού retail−minus:
Προκειμένου να συμμορφωθεί με το μηχανισμό retail−

minus όπως αυτός επιβάλλεται δια της παρούσας Από−
φασης, ο ΟΤΕ, για κάθε μεταβολή των τιμών των λιανι−
κών υπηρεσιών πρόσβασης, υποχρεούται να ακολουθεί 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο A.3.11 της 
παρούσης. 

3.5.5. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και 
το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται σε 
ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απόρρητου. 

3.5.6. Μεταβατική Διάταξη
3.5.6.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται, ταυτόχρονα με την προ−

σκόμιση της Προσφοράς Αναφοράς για τη ΧΕΓ σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Άρθρο A.3.4.1 της παρούσας, να 
προσκομίσει στην ΕΕΤΤ, όλα τα απαραίτητα κοστολογι−
κά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στο 
άρθρο Α.3.5.3.1.1., εξάγοντας αυτά από το κοστολογικό 
σύστημα ΠKK/TK, όπως αυτά προκύπτουν από τον πιο 
πρόσφατο κοστολογικό έλεγχο που έχει ολοκληρωθεί 
εντός της ορισθείσας με την παρούσα προθεσμίας υπο−
βολής της Προσφοράς Αναφοράς ΧΕΓ. 

3.5.6.2. Κατ’ εξαίρεση των αναφερόμενων στην προ−
ηγούμενη παράγραφο και όσον αφορά στα χονδρικά 
κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χον−
δρικής εκμίσθωσης γραμμών, τα οποία, κατά την θέση 
σε ισχύ της παρούσας δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
κοστολογικό σύστημα ΠKK/TK, ο OTE υποχρεούται να 
προσδιορίσει τα εν λόγω κόστη με βάση προσέγγιση 
bottom−up, και να τα υποβάλλει στην ΕΕΤΤ μαζί με τα 
εφαρμοσθέντα bottom up μοντέλα από τα οποία υπο−
λογίσθηκαν εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
Α.3.4.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω 
στοιχεία χωριστά για το πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, 
το πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN, το εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης PSTN και το εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−
ISDN, καθώς και να προσδιορίσει, με βάση τα εν λόγω 
στοιχεία, το minus για κάθε περίπτωση (πάγιο τέλος 
μίσθωσης PSTN, πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN, εφά−
παξ τέλος σύνδεσης PSTN και εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
BRA−ISDN). 

3.5.6.3. Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων της παρού−
σας διάταξης, η ΕΕΤΤ θα εκδώσει απόφαση σχετικά 
με το εφαρμοστέο minus. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί 
να αποδέχεται το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ minus ή 
να απαιτεί την τροποποίηση/προσαρμογή αυτού, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αποτελεσματικής παρο−
χής υπηρεσιών (efficiency adjustments) σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 45 του ν. 3431/2006.

3.5.6.4. Στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ δεν υποβάλλει 
στην καθορισμένη προθεσμία τα ακριβή στοιχεία, η 
ΕΕΤΤ δύναται να καθορίσει το “minus” χρησιμοποιώ−
ντας αξίες ή ποσοστά retail minus που εφαρμόζονται σε 
άλλες χώρες με συγκρίσιμες συνθήκες ανταγωνισμού 
οι οποίες χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία retail minus 

για τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ).

3.6. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για 
τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης

Ο ΟΤΕ φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, 
υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης:

3.6.1. Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώ−
τατου ορίου τιμής (price cap) και υπο− πλαφόν τιμής 
(sub−cap)

3.6.1.1. Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώ−
τατου ορίου τιμής (price cap) για τα προϊόντα λιανικής 
πρόσβασης: 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής 
(price cap) σε ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων σταθερής 
πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί 
Ανώτατο Όριο Τιμής (price cap) στη μεσοσταθμισμένη 
λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN. 
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για 

τα προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές 
και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ για τα εν 
λόγω προϊόντα. 

3.6.1.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί υπο− πλαφόν τιμής 
(sub−cap) σε ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων σταθερής 
πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί 
υπο − πλαφόν τιμής (sub−cap) στη μεσοσταθμισμένη 
λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και 
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN 
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για 

τα προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές 
και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ για τα εν 
λόγω προϊόντα. 

3.6.1.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθε−
ρου ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap), 
και το υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) θα ισούνται με την 
αντίστοιχη υπολογισθείσα μεσοσταθμισμένη λιανική 
τιμή με απολογιστικά στοιχεία (ΜΛΤΑΣ), προσαυξημέ−
νη κατά την ποσοστιαία μεταβολή του Μέσου Ετήσιου 
Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανα−
κοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος. H μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για 
τα προϊόντα σταθερής πρόσβασης (ΜΛΤΑΣ) θα υπολογί−
ζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοσθείσες από τον 
ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα 
του από τα εν λόγω προϊόντα κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου διαθέσιμου δωδεκαμήνου. 

3.6.1.4. Το ύψος του ανώτατου ορίου και του υπο−πλα−
φόν τιμής θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέσως 
μετά την ανακοίνωση της ποσοστιαίας μεταβολής του 
Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και θα 
προσδιορίζει το επιτρεπόμενο όριο μεταβολής των με−
σοσταθμικών τιμών των υπηρεσιών σταθερής λιανικής 
πρόσβασης του ΟΤΕ, το οποίο θα ισχύει μέχρι την επό−
μενη αναθεώρησή του από την ΕΕΤΤ.
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3.6.1.5. Για τον έλεγχο της προτεινόμενης τιμολογι−
ακής πολιτικής του ΟΤΕ αναφορικά με τις υπηρεσίες 
λιανικής πρόσβασης θα χρησιμοποιείται η μεσοσταθ−
μισμένη προτεινόμενη λιανική τιμή (ΜΛΤΠ), η οποία θα 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες 
από τον ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά 
έσοδα του ΟΤΕ από τα προϊόντα πρόσβασης που χρη−
σιμοποιήθηκαν κατά τον προσδιορισμό του ανώτατου 
ορίου τιμής (price cap) και του υπο−πλαφόν τιμής (sub−
cap) του συγκεκριμένου έτους. 

3.6.1.6. Στον έλεγχο του ανώτατου ορίου τιμής (price 
cap) και του υπο – πλαφόν τιμής (sub−cap) υπόκεινται 
μόνο τα τιμολόγια των λιανικών προϊόντων πρόσβασης 
του ΟΤΕ εξαιρουμένων τυχόν εκπτωτικών πακέτων/προ−
σφορών περιορισμένης διάρκειας.

3.6.1.7. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ακολουθεί τις διατά−
ξεις που περιγράφονται στο Άρθρο Α.3.11 της παρούσας 
Απόφασης αναφορικά με τις διαδικασίες μεταβολής 
τιμολογίων καθώς και τις διαδικασίες ενημέρωσης των 
λιανικών πελατών και των άλλων παρόχων αναφορικά 
με τις μεταβολές τιμολογίων.

3.6.2. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και 
κοστολόγησης για τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης

3.6.2.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξακολουθήσει να συ−
μπεριλαμβάνει στο υφιστάμενο κοστολογικό του σύστη−
μα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το 
Τρέχoν Κόστος (ΠKK/TK) τα λιανικά προϊόντα πρόσβα−
σης και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως, το αργότερο 
εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονο−
μικών καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό 
του κόστους των εν λόγω προϊόντων.

3.6.2.2. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 
και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται σε 
ετήσια βάση από ανεξάρτητους 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 
απόρρητου. 

3.6.3. Μεταβατική περίοδος
3.6.3.1. Η ΕΕΤΤ θα ορίσει για πρώτη φορά το ύψος του 

Ανώτατου Ορίου Τιμής και του Υπο−πλαφόν Τιμής αμέ−
σως μετά την ανακοίνωση της ποσοστιαίας μεταβολής 
του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
για το έτος 2006 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδος.

3.6.3.2. Για το διάστημα από τη θέση σε ισχύ της πα−
ρούσας Απόφασης μέχρι τον ορισμό από την ΕΕΤΤ του 
ύψους του Ανώτατου Ορίου Τιμής και του Υπο−πλαφόν 
Τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως προη−
γούμενη παράγραφο, ο ΟΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παρ. 1 του ν. 3431/2006, υπόκειται στις υφιστάμενες κατά 
την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών των υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης.

3.7. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης για τις 
υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης

3.7.1. Με την παρούσα επιβάλλεται στον ΟΤΕ υποχρέ−
ωση μη διακριτικής μεταχείρισης αναφορικά με τις υπη−
ρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δίκτυό του, σύμφωνα με 
την οποία ο ΟΤΕ απαγορεύεται να κάνει διακρίσεις (ήτοι 
να εφαρμόζει ανόμοιους όρους σε όμοιες περιστάσεις ή 
να εφαρμόζει όμοιους όρους σε ανόμοιες περιπτώσεις) 

ανάμεσα στους πελάτες του κατά την παροχή υπηρε−
σιών λιανικής πρόσβασης. 

3.7.2. Η υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης δεν 
απαγορεύει την παροχή διαφορετικών όρων σε επιμέ−
ρους ομάδες πελατών, εφόσον οι εν λόγω διαφορές 
δικαιολογούνται αντικειμενικά, ιδίως λόγω διαφοροποι−
ήσεων στο κόστος.

3.8. Υποχρέωση διαφάνειας για τις υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης: Κοινοποίηση και δημοσίευση των όρων και 
προϋποθέσεων

Με την παρούσα, επιβάλλονται στον ΟΤΕ οι εξής υπο−
χρεώσεις διαφάνειας:

3.8.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαθέτει όλες τις πλη−
ροφορίες καθώς και έντυπα σχετικά με τα τιμολόγια 
υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν εκπτωτικών πακέτων – προσφορών, από τα ση−
μεία πώλησης των υπηρεσιών του ή/και να λειτουργεί 
τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο να παρέχονται πλη−
ροφορίες τιμολόγησης καθώς και να ανακοινώνει αυτά 
σε εμφανές σημείο στο Δικτυακό του τόπο. Οι τιμολο−
γιακές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης θα πρέπει να είναι ακριβείς, κατανοητές και 
προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες των δημόσιων 
διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών

3.8.2. Σε περίπτωση μεταβολής τιμολογίων, ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να ακολουθεί τις διατάξεις που περιγρά−
φονται στο Άρθρο Α.3.11 της παρούσας αναφορικά με 
τις διαδικασίες μεταβολής τιμολογίων και σχετικής ενη−
μέρωσης των λιανικών πελατών καθώς και των άλλων 
παρόχων.

3.8.3. Ο ΟΤΕ δύναται να προβαίνει σε εκπτωτική πολιτι−
κή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τις διατάξεις 
περί ελεύθερου ανταγωνισμού και εφόσον τηρούνται οι 
διατάξεις της παρούσας Απόφασης. Για το λόγο αυτό, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την πρόταση 
του σχετικά με την εφαρμογή εκπτωτικής πολιτικής ή 
προσφοράς, συνοδευομένη με όλα τα απαραίτητα για 
τον έλεγχό της στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της 
απόδειξης ότι η πρόταση του δεν προκαλεί επιθετική 
τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίου ή οποιοδήποτε άλλο 
περιορισμό του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ μετά από έλεγχο 
δύναται να εγκρίνει, ή να απορρίψει την πρόταση του 
ΟΤΕ ή να εγκρίνει αυτή υπό όρους/τροποποιήσεις. Σε 
κάθε περίπτωση έγκρισης, η δυνατότητα εφαρμογής 
ενός εκπτωτικού πακέτου ή προσφοράς συνοδεύεται 
με την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ 
απολογιστικά στοιχεία, προκειμένου να ελέγχεται η 
συμμόρφωση του με τους κανόνες του ανταγωνισμού. 
Ο ΟΤΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση/δη−
μοσιοποίηση προς το κοινό της προταθείσας στην ΕΕΤΤ 
εκπτωτικής πολιτικής ή των προσφορών πριν από την 
έγκρισή της από την ΕΕΤΤ. Κατόπιν της έγκρισης της 
ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ δημοσιοποιεί τα εφαρμοστέα εκπτωτικά 
πακέτα ή προσφορές, τα οποία δύνανται να εφαρμο−
σθούν άμεσα από την επομένη της δημοσίευσης τους.

3.9. Υποχρέωση Αδεσμοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών 
(unbundling) όσον αφορά τη λιανική αγορά πρόσβασης 

Με την παρούσα επιβάλλονται στον ΟΤΕ οι ακόλουθες 
υποχρεώσεις:

3.9.1. Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε αδι−
καιολόγητη (μη εύλογη) δεσμοποίηση (αλληλένδετη 
πώληση) προϊόντων/υπηρεσιών πρόσβασης. Ως μη 
εύλογη θεωρείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η 
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αλληλένδετη πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν 
επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράσει μεμονωμένα 
το προϊόν/υπηρεσία που επιθυμεί παρά μόνο από κοινού 
με το δεσμοποιημένο προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση 
νομιμότητας μιας αλληλένδετης πώλησης προϊόντων/
υπηρεσιών αποτελεί η παράλληλη παροχή όλων των 
επιμέρους στοιχείων της δεσμοποιημένης υπηρεσίας/
προϊόντος ως χωριστά προϊόντα/υπηρεσίες.

3.9.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα τιμο−
λόγια για τις ευκολίες που είναι επιπρόσθετες από την 
παροχή σύνδεσης στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό 
δίκτυο είναι επαρκώς αδεσμοποιημένα (διαχωρισμένα) 
έτσι ώστε οι χρήστες να μην υποχρεούνται να πληρώ−
νουν για ευκολίες που δεν είναι απαραίτητες για την 
αιτούμενη υπηρεσία.

3.9.3. Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ για προηγούμενη δη−
μοσίευση και κοινοποίηση τιμολογίων που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω στην παράγραφο 3.4 και οι γενικές υποχρε−
ώσεις διαφάνειας που επιβάλλονται στους παρόχους 
σύμφωνα με το Άρθρο 57 το ν. 3431/2006 και το Άρθρο 
21 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία ισχύουν 
και για τις περιπτώσεις αλληλένδετης πώλησης προϊ−
όντων/υπηρεσιών.

3.9.4. Η απαγόρευση υπερβολικής (excessive) ή και 
επιθετικής (predatory) τιμολόγησης εφαρμόζεται τόσο 
για τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται χωριστά, 
όσο και για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχονται ως 
δέσμη προϊόντων/υπηρεσιών.

3.9.5. Οι ως άνω υποχρεώσεις ισχύουν σε όλες τις πε−
ριπτώσεις αλληλένδετης πώλησης προϊόντων/υπηρεσι−
ών (bundling), είτε αυτές αφορούν αλληλένδετη πώληση 
προϊόντων/υπηρεσιών που εμπίπτουν αποκλειστικά στην 
αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση, μέσω PSTN, BRA−ISDN συνδέσεων, για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, είτε προϊόντων που 
εμπίπτουν στην ως άνω αγορά με άλλα προϊόντα και 
μάλιστα ανεξαρτήτως του εάν αυτά συνιστούν ή όχι 
υπηρεσίες/προϊόντα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3.10. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού για τις υπη−
ρεσίες λιανικής πρόσβασης

Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού, η 
οποία εξειδικεύεται ως εξής: 

3.10.1. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λο−
γιστικό διαχωρισμό στην αγορά λιανικής πρόσβασης 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω 
PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες. Σκοπός επιβολής της εν λόγω υπο−
χρέωσης είναι η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων 
συγκριτικά με τις πληροφορίες που είναι δυνατόν να 
αντληθούν από τις υποχρεωτικές από το νόμο οικο−
νομικές καταστάσεις του ΟΤΕ, προκειμένου να είναι 
εφικτή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ΟΤΕ 
ως προς την παροχή λιανικής πρόσβασης, σαν αυτή να 
συνιστούσε από μόνη της μια ξεχωριστή επιχειρηματική 
πράξη, ώστε να προλαμβάνεται η διακριτική μεταχείριση 
προς όφελος των δραστηριοτήτων του λιανικού άκρου 
του ΟΤΕ, ή των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, 
και η απαγορευμένη σταυροειδής επιδότηση.

3.10.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετησίως τις 
ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 
παροχή όλων των υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω 
PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη 

οικιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ 
σύνδεσης και πάγιας μίσθωσης γραμμών (με την επι−
φύλαξη της αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου και 
άλλων γενικών νομικών υποχρεώσεων):

i. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 
ii. Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομε−

ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποι−
ούμενων παραμέτρων)

iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλε−
πόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές 
πληροφοριών κοστολόγησης 

iv. Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφο−
ρά της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθόδων 
κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και χειρι−
σμού έμμεσου κόστους

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

vi. Έκθεση λογιστικού ελέγχου 
vii. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστι−

κώς προβλεπόμενων λογιστικών αρχών 
3.10.3. Η ΕΕΤΤ θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθο−

δολογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες 
λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάμεσο διάστημα και έως 
ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, ο 
ΟΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3431/2006, 
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις προϋφιστάμενες 
υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτές ισχύ−
ουν με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) 
και την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 (ΦΕΚ 297/B/2004).

3.10.4. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 
και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται 
ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από 
την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση 
Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου.

3.11. Διαδικασία τροποποίησης και δημοσίευσης των 
τιμών των υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και των αντίστοι−
χων υπηρεσιών χονδρικής 

3.11.1. Διαδικασίες τροποποίησης τιμών 
3.11.1.1. Για την τροποποίηση των τιμών των υπηρεσιών 

λιανικής πρόσβασης (πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, πάγιο 
τέλος μίσθωσης BRA−ISDN, εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
PSTN και εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN), ο ΟΤΕ 
υποχρεούται:

3.11.1.1.1. να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την προτεινόμενη 
τιμολογιακή πολιτική του συνοδευόμενη με όλα τα απα−
ραίτητα στοιχεία προκειμένου η ΕΕΤΤ να ελέγξει την 
συμμόρφωσή του με το Ανώτατο Όριο Τιμής και το Υπο−
πλαφόν Τιμής, όπως αυτό επιβάλλεται στην παράγραφο 
Α.3.6 της παρούσας. 

3.11.1.1.2. να υποβάλλει τιμές Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών που αντιστοιχούν στην προτεινόμενη τιμολο−
γιακή πολιτική λιανικής με βάση το εγκεκριμένο retail 
minus. 

3.11.1.2. Ο ΟΤΕ δεν δημοσιοποιεί την προτεινόμενη 
τιμολογιακή πολιτική χονδρικής ή λιανικής μέχρι τη 
λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την έγκριση 
ή απόρριψή της.

3.11.1.3. Στην περίπτωση που η ΕΕΤΤ κρίνει ότι η προ−
τεινόμενη τιμολογιακή πολιτική λιανικής δεν είναι σύμ−
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φωνη με την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με το 
ανώτατο όριο τιμής και το υπο−πλαφόν τιμής, ενημε−
ρώνει τον ΟΤΕ κοινοποιώντας τους λόγους απόρριψης 
της πρότασής του. 

3.11.1.4. Στην περίπτωση όπου κρίνει ότι προτεινόμε−
νη τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ δεν παραβιάζει την 
υποχρέωση τήρησης ανώτατου ορίου τιμής και υπο−
πλαφόντος τιμής, σύμφωνα με την παρούσα, η ΕΕΤΤ 
ελέγχει τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών.

3.11.1.4.1. Στην περίπτωση όπου οι προτεινόμενες από 
τον ΟΤΕ τιμές για τις υπηρεσίες ΧΕΓ δεν είναι σύμφωνες 
με την υποχρέωση ελέγχου τιμών retail minus, η ΕΕΤΤ 
διενεργεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις/προσαρμογές 
στις τιμές χονδρικής τις οποίες κοινοποιεί στον ΟΤΕ. Ο 
ΟΤΕ δύναται να εφαρμόσει την προτεινόμενη λιανική 
τιμολογιακή πολιτική του μόνο στην περίπτωση όπου 
εφαρμόσει και τις τροποποιημένες από την ΕΕΤΤ τιμές 
για την ΧΕΓ. 

3.11.1.4.2. Στην περίπτωση όπου οι προτεινόμενες από 
τον ΟΤΕ τιμές για τις υπηρεσίες ΧΕΓ είναι σύμφωνες 
με την υποχρέωση ελέγχου τιμών retail minus, η ΕΕΤΤ 
ενημερώνει τον ΟΤΕ αναφορικά με την έγκριση της 
πρότασης του.

3.11.2. Διαδικασίες ενημέρωσης παρόχων/καταναλω−
τών.

3.11.2.1. Στην περίπτωση όπου οι εγκεκριμένες από 
την ΕΕΤΤ τροποποιήσεις στις λιανικές τιμές απαιτούν 
τροποποιήσεις και στις σχετικές τιμές για τις υπηρε−
σίες ΧΕΓ και αφορούν μειώσεις των αντίστοιχων τιμών 
λιανικής τότε ο ΟΤΕ υποχρεούται:

3.11.2.1.1. Να ενημερώσει τους παρόχους, κοινοποιώντας 
ταυτόχρονα στην ΕΕΤΤ τις σχετικές επιστολές, για τις 
εγκεκριμένες τιμές λιανικής και τις εγκεκριμένες ή τρο−
ποποιημένες τιμές ΧΕΓ τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες 
πριν την εφαρμογή τους.

3.11.2.1.2. Να δημοσιεύσει σε τρεις (3) εφημερίδες (δύο 
ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και μια ημερήσια οι−
κονομική εφημερίδα πανελλήνιας και υψηλής κυκλο−
φορίας) καθώς και στο δικτυακό του τόπο, τις νέες 
τιμές του, κοινοποιώντας στην ΕΕΤΤ, την επομένη της 
δημοσίευσής των νέων τιμολογίων στον ημερήσιο τύπο, 
το αντίγραφο της δημοσίευσης που έγινε στα συγκεκρι−
μένα έντυπα καθώς και την εκτύπωση του ενημερωτικού 
σημειώματος ανακοίνωσης στον δικτυακό του τόπο. Οι 
μειώσεις τιμών είναι εφαρμόσιμες από την επομένη της 
δημοσίευσης τους, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόσει τις αλλαγές στις λιανι−
κές τιμές ταυτόχρονα με τις αλλαγές στις αντίστοιχες 
τιμές για την ΧΕΓ.

3.11.2.2. Στην περίπτωση όπου οι εγκεκριμένες από 
την ΕΕΤΤ τροποποιήσεις στις λιανικές τιμές απαιτούν 
τροποποιήσεις και στις σχετικές τιμές για την ΧΕΓ και 
αφορούν αυξήσεις των αντίστοιχων τιμών λιανικής, τότε 
ο ΟΤΕ υποχρεούται: 

3.11.2.2.1. Να ενημερώσει τους παρόχους, κοινοποιώ−
ντας ταυτόχρονα στην ΕΕΤΤ τις σχετικές επιστολές, 
για τις εγκεκριμένες τιμές λιανικής και τις εγκεκριμένες 
ή τροποποιημένες τιμές ΧΕΓ τουλάχιστον είκοσι (20) 
μέρες πριν την εφαρμογή τους.

3.11.2.2.2. Να δημοσιεύσει σε τρεις (3) εφημερίδες (δύο 
ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και μια ημερήσια οικο−
νομική εφημερίδα πανελλήνιας και υψηλής κυκλοφορίας) 

καθώς και στο δικτυακό του τόπο, τις νέες τιμές του, κοι−
νοποιώντας στην ΕΕΤΤ την επομένη της δημοσίευσής των 
νέων τιμολογίων στον ημερήσιο τύπο, το αντίγραφο της 
δημοσίευσης που έγινε στα συγκεκριμένα έντυπα καθώς 
και την εκτύπωση του ενημερωτικού σημειώματος ανα−
κοίνωσης στον δικτυακό του τόπο, τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν από την εφαρμογή τους. Ο ΟΤΕ υποχρεούται 
να εφαρμόσει τις αλλαγές στις λιανικές τιμές ταυτόχρονα 
με τις αλλαγές στις αντίστοιχες τιμές για την ΧΕΓ.

3.11.2.3. Στην περίπτωση όπου οι εγκεκριμένες από την 
ΕΕΤΤ τροποποιήσεις στις λιανικές τιμές δεν απαιτούν 
τροποποιήσεις και στις σχετικές τιμές για την ΧΕΓ ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύσει τα νέα τιμολόγια σε 
τρεις (3) εφημερίδες (δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερί−
δες και μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας 
και υψηλής κυκλοφορίας) καθώς και στο δικτυακό του 
τόπο, κοινοποιώντας στην ΕΕΤΤ την επομένη της δη−
μοσίευσής των νέων τιμολογίων στον ημερήσιο τύπο 
το αντίγραφο της δημοσίευσης που έγινε στα συγκε−
κριμένα έντυπα καθώς και την εκτύπωση του ενημε−
ρωτικού σημειώματός του στον δικτυακό του τόπο στο 
διαδίκτυο. Εφόσον οι νέες τιμές αφορούν αυξήσεις των 
αντίστοιχων τιμών λιανικής εφαρμόζονται τουλάχιστον 
δέκα (10) ημέρες από την επομένη της, σύμφωνης με την 
παρούσα διάταξη, δημοσίευσής τους. Οι μειώσεις τιμών 
είναι εφαρμόσιμες άμεσα, από την επομένη της, σύμφω−
νης με την παρούσα διάταξη, δημοσίευσης τους. 

Παράρτημα Ι – Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκ−
μίσθωσης Γραμμών

Τα κάτωθι στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιε−
χόμενο που απαιτείται να περιλαμβάνει η Προσφορά 
Αναφοράς του ΟΤΕ για ΧΕΓ

Α. Όροι Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών
i. Γραμμές και υπηρεσίες στις οποίες παρέχεται πρό−

σβαση
ii. Διαφοροποίηση ποιότητας υπηρεσιών
iii. Τεχνικοί όροι
iv. Διαδικασίες παραγγελιών και παροχής, περιορισμοί 

χρήσης.
B. Πληροφοριακά συστήματα
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι−

κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις 
βάσεις δεδομένων του ΟΤΕ για προπαραγγελία, πα−
ραγγελία, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή 
και τιμολόγηση.

Γ. Όροι παροχής
i. 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.

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

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

Δ. Σχέδιο Συμφωνιών Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών 
(Basic Service Level Agreement)

i. Διαδικασίες παράδοσης 
ii. Διαδικασίες αποκατάστασης βλαβών
Β. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος A.E, 

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

Δ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης 
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη από−
φασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις της 
παρούσας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο 
τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Ε. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στον Οργα−
νισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος A.E, ως επιχείρηση 
κατέχουσα ΣΙΑ στην ορισθείσα σχετική αγορά λιανικής 
πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Στα−

θερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες.

ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του 
ν. 3431/2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  
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