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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 406/34
Ορισμός των αγορών χονδρικής διασύνδεσης δημοσί−

ων σταθερών δικτύων, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, 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 
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 το 
άρθρο 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 345/128/4.3.2005 σχετικά με την «Έναρξη 
Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό των χονδρικών 
αγορών Διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων», η 
οποία έλαβε χώρα από 18.3.2005 μέχρι 9.5.2005,

η. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 357/42/29.9.2005 σχετικά με την Επι−
κύρωση του Τεύχους με τίτλο «Αποτελέσματα της 
Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό των αγορών 
Διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων (αγορές 8, 
9 και 10 της υπό ε Σύστασης)», 

θ. Το από 10.10.2005 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 των αγορών Διασύνδεσης Δημοσίων Σταθερών 
Δικτύων (Αγορές 8, 9 και 10)»,

ι. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 386/10/17.5.2006 σχετικά με την «Έναρ−
ξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάλυση και τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές Δια−
σύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων», η οποία έλαβε 
χώρα από 17.5.2006 μέχρι 19.6.2006,

ια. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 400/31/31.8.2006 σχετικά με τις «Απα−
ντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινω−
νιακών παρόχων αναφορικά με τον ορισμό, την ανάλυση 
αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώ−
σεις για τις χονδρικές αγορές Διασύνδεσης Δημόσιων 
Σταθερών Δικτύων», 

ιβ. Το από 31.8.2006 δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τίτλο 
«Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την 
ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 
Διασύνδεσης Δημοσίων Σταθερών Δικτύων (Αγορές 8, 
9 και 10)»,

ιγ. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 400/30/31.8.2006 «Κοινοποίηση προς 
την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές 
Αγορές Διασύνδεσης Δημοσίων Σταθερών Δικτύων 
(αγορές υπ’ αρ. 8, 9 και 10 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ (άρθρο 16 του ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006]) με υπ’ 
αριθμ. EL/2006/0493 (χονδρική αγορά εκκίνησης κλήσε−
ων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε 
σταθερή θέση), EL/2006/0494 (χονδρική αγορά τερματι−
σμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δί−
κτυα) και EL/2006/0495 (χονδρική αγορά διαβιβαστικών 
υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο), 
η οποία έλαβε χώρα την 31η Αυγούστου 2006. To κεί−
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μενο της κοινοποίησης δημοσιεύθηκε παράλληλα στο 
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, 

ιδ. Την από 13.9.2006 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής προς την ΕΕΤΤ (Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33108/14.9.2006) 
με θέμα: «Case EL/2006/0493: Call origination on the 
public telephone network provided at a fixed location, 
Case EL/2006/0494: Call termination on individual public 
telephone network provided at a fixed location, Case 
EL/2006/0495: Transit services in the fixed public telephone 
network − Request for Information Pursuant to Article 5(2) 
of Directive 2002/21/EC», 

ιε. την υπ’ αριθμ. 1033/Φ.960/19.6.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Case 
EL/2006/0493: Call origination on the public telephone 
network provided at a fixed location, Case EL/2006/0494: 
Call termination on individual public telephone network 
provided at a fixed location, Case EL/2006/0495: Transit 
services in the fixed public telephone network», 

ιστ. Την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 35512/3.10.2006 επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση 
EL/2006/0493: Εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, 
EL/2006/0494: Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα 
δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και EL/2006/0495: Διαβι−
βαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό 
δίκτυο, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ: Ουδέν Σχόλιο», 

ιζ. την υπ’ αριθμ.  9677/Φ.600/9.10.2006 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 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 νόμου 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 
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 Φεβρου−
αρίου 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, 08.05.03) 
(«Σύσταση») και Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανά−
λυση 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), («Κατευ−
θυντήριες Γραμμές»).

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 χονδρικής 
υφίστανται τρεις διακριτές σχετικές αγορές Διασύνδε−
σης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων, ήτοι η αγορά προέ−
λευσης (εκκίνησης) κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινω−
νιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση (αγορά 
υπ’ αρ. 8), η αγορά Απόληξης (τερματισμού) κλήσεων σε 
μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται 
σε σταθερή θέση (αγορά υπ’ αριθμ. 9) και η αγορά διαβι−
βαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό 
δίκτυο (αγορά υπ’ αριθμ. 10). 

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 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 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 Κατεθυντήριων Αρχών.
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1.7. 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 ηλεκτρο−
νικών 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 δη−
μόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυνάμει 
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 επιβάλλονται δυνάμει των άρ−
θρων 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...»

1.8. 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 ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙ−
ΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΚΑΘΟ−
ΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ ΕΝ 
ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 8: ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9: ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΚΑΙ ΥΠ’ΑΡ.10: ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ)

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, 8.5.2003) καθώς και τις «Κατευ−
θυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002/C 
165/03), η ΕΕΤΤ προχώρησε στη διαδικασία ορισμού και 
ανάλυσης των σχετικών αγορών διασύνδεσης δημόσιων 
σταθερών δικτύων χονδρικής που ανταποκρίνονται στις 
συνθήκες της ελληνικής αγοράς και κατέληξε στο συμπέ−
ρασμα ότι υπάρχουν οι ακόλουθες σχετικές αγορές:

• Χονδρική αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση 

• Χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων προς τελι−
κούς χρήστες που παρέχεται σε σταθερή θέση, η οποία 
ορίζεται χωριστά ανά σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο 

• Χονδρική αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δη−
μόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο 

2.2. Το γεωγραφικό εύρος των εν λόγω αγορών, σύμ−
φωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ, είναι η Ελληνική 
επικράτεια.

2.3. Κατόπιν του ορισμού των ως άνω διακριτών αγο−
ρών χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δι−
κτύων, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση σχετικά με το εάν 
οι εν λόγω αγορές είναι επαρκώς ανταγωνιστικές και 
συγκεκριμένα εάν σε κάθε μία επιμέρους σχετική αγο−
ρά κάποια ή κάποιες επιχειρήσεις κατέχουν Σημαντική 

Ισχύ (ΣΙΑ). Προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο του 
ανταγωνισμού στις ορισθείσες αγορές και να εξετάσει 
την ύπαρξη ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σειρά 
κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των 
εξής: μερίδια αγοράς, πιθανότητα δυνητικού ανταγωνι−
σμού και φραγμοί εισόδου, ύπαρξη ή μη αντισταθμιστι−
κής αγοραστικής δύναμης προερχόμενης από πελάτες 
χονδρικής, πλεονεκτήματα ενός παρόχου έναντι των 
ανταγωνιστών του σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών 
διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων. 

2.4. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ως άνω αγορές χα−
ρακτηρίζονται από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγω−
νισμού και ότι:

2.4.1. Ο «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε» (εφεξής ΟΤΕ) ορίζεται ως επιχείρηση κατέχουσα 
Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις σχετικές χονδρικές αγορές:

α) υπηρεσιών εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλε−
φωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση,

β) υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων προς τελικούς 
χρήστες στο δίκτυο του που παρέχονται σε σταθερή 
θέση και 

γ) υπηρεσιών διαβίβασης κλήσεων στο δημόσιο στα−
θερό τηλεφωνικό δίκτυο. 

2.4.2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτη−
μα Ι της παρούσας Απόφασης ορίζονται ως επιχειρήσεις 
με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις ορισθείσες ανά δίκτυο 
σχετικές αγορές υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων που 
παρέχονται σε σταθερή θέση προς τελικούς χρήστες 
στο δίκτυό τους. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις 
στις υπό εξέταση αγορές και στην περίπτωση όπου 
κρίνει σκόπιμο θα τροποποιεί το Παράρτημα Ι.

2.5. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αποτε−
λεσματικού ανταγωνισμού στις ορισθείσες αγορές, η 
ΕΕΤΤ πρότεινε όπως: 

2.5.1. ο ΟΤΕ υπόκειται σε μια σειρά κανονιστικών υπο−
χρεώσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:

2.5.1.1.  Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης 
συγκεκριμένων ευκολιών δικτύου για τις αγορές εκκί−
νησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων 

2.5.1.2. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης,
2.5.1.3. Σειρά υποχρεώσεων διαφάνειας υπό διάφορες 

μορφές, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης δημο−
σίευσης Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης.

2.5.1.4. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις 
δραστηριότητες του ΟΤΕ που σχετίζονται με την δια−
σύνδεση δημοσίων σταθερών δικτύων. 

2.5.1.5. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
για τις υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης 
και τις συναφείς ευκολίες.

2.5.2. Οι εταιρείες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 
της παρούσας Απόφασης υπόκεινται σε μια σειρά κα−
νονιστικών υποχρεώσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων 
είναι οι εξής:

2.5.2.1. Υποχρέωση παροχής χονδρικού τερματισμού 
κλήσεων σε άλλους παρόχους δημόσιων δικτύων. 

2.5.2.2. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης.
2.5.2.3. Υποχρέωση διαφάνειας και 
2.5.2.4. Υποχρέωση ελέγχου τιμών για τις υπηρεσίες 

τερματισμού κλήσεων σε τελικούς χρήστες. 
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 
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μια δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 345/128/4.3.2005) 
αναφορικά με τον ορισμό για τις χονδρικές αγορές 
διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων η οποία δι−
ήρκεσε από τις 18.3.2005 έως τις 9.5.2005 

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 357/42/29.9.2005).

2.8. 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 386/10/17.5.2006) αναφο−
ρικά με την ανάλυση και τις προτεινόμενες ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις για τις χονδρικές αγορές διασύνδεσης 
δημοσίων σταθερών δικτύων η οποία διήρκεσε από τις 
17 Μαΐου έως τις 19 Ιουνίου του 2006. 

2.9. 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 400/31/31.8.2006).

2.10. Στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ιδίως το άρθρο 12 (ι) του ν. 3431/2006 και το άρθρο 7 
της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ προέβη στις 31.8.2006 σε 
Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις λοιπές 
ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με τις αγορές 
διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων (ΑΠ ΕΕΤΤ 
400/30/31.8.2006, αρ. υπόθεσης EL/2006/0493, αρ. υπό−
θεσης EL/2006/0494 και αρ. υπόθεσης EL/2006/0495).

2.11. Στις 13.9.2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
επιστολή στην ΕΕΤΤ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33108/14.9.2006) 
με θέμα: «CASE EL/2006/0493: Call origination on the 
public telephone network provided at a fixed location, 
CASE EL/2006/0494: Call termination on individual public 
telephone network provided at a fixed location and CASE 
EL/2006/0495: Transit services in the fixed public telephone 
network − Request for Information Pursuant to Article 5(2) 
of Directive 2002/21/EC», με την οποία ζητούσε συμπλη−
ρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την Κοινοποίηση 
του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ για τις χονδρικές αγορές 
διασύνδεσης δημόσιων σταθερών δικτύων.

2.12. Δια της υπ’ αριθμ. 1033/Φ360/19.9.2006 επιστολής 
της, η ΕΕΤΤ παρείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αι−
τηθείσες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

2.13. Στις 29.9.2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην ΕΕΤΤ επιστολή (αριθμ. ΕΕΤΤ 35512/3.10.2006) με 
θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0493: Εκκίνηση κλήσεων στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή 
θέση, EL/2006/0494: Τερματισμός κλήσεων προς τελικούς 
χρήστες σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα 
και EL/2006/0495: Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο 
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, Άρθρο 7 παράγραφος (3) 
της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν Σχόλιο», με την οποία η 
ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο 
σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ’ αυτού. 

2.14. 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 ερμηνεύ−

εται σύμφωνα με την) Απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά 

με την Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων ανα−
φορικά με τον ορισμό, την ανάλυση και τις ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις για τις χονδρικές αγορές διασύνδεσης 
δημοσίων σταθερών δικτύων (ΑΠ ΕΕΤΤ 400/30/31.8.2006), 
όπως αυτή διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα απο−
τελέσματα των δημοσίων διαβουλεύσεων που διεξήγαγε 
η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 345/128/4.3.2006, AΠ EETT 357/42/29.9.2006, ΑΠ 
ΕΕΤΤ 386/10/17.5.2006 και ΑΠ ΕΕΤΤ 400/31/31.8.2006). 

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 αρ. πρωτ. 
EL/2006/0493, EL/2006/0494 και EL/2006/0495.

3.3. Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της παρού−
σας έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμ−
φωνα με την από 29.9.2006 επιστολή της ΕΕ (αριθμ. ΕΕΤΤ 
35512/3.10.2006) με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0493: 
Εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχεται σε σταθερή θέση, EL/2006/0494: Τερματισμός 
κλήσεων προς τελικούς χρήστες σε μεμονωμένα δημό−
σια τηλεφωνικά δίκτυα και EL/2006/0495: Διαβιβαστικές 
υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό, 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 Σχετικών Αγορών Προϊόντων / Υπηρεσιών 
και Γεωγραφικών Αγορών:

1.1. Η ΕΕΤΤ ορίζει τις ακόλουθες σχετικές αγορές δι−
ασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων:

1.1.1 Χονδρική Αγορά Εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση 

1.1.2. Διακριτές αγορές χονδρικής για τον τερματισμό 
κλήσεων προς τελικούς χρήστες σε μεμονωμένα δη−
μόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή 
θέση:

1.1.2.1. Μία αγορά χονδρικής για τον τερματισμό κλήσε−
ων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του ΟΤΕ και

1.1.2.2. Διακριτές χονδρικές αγορές τερματισμού κλή−
σεων σε τελικούς χρήστες ανά δίκτυο κάθε εταιρείας 
που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

1.1.3 Χονδρική Αγορά Διαβιβαστικών Υπηρεσιών στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε στα−
θερή θέση. 

1.2. Το γεωγραφικό εύρος των ανωτέρω σχετικών αγο−
ρών είναι η Ελληνική Επικράτεια.

2. Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις ως 
άνω (υπό. 1) ορισθείσες Σχετικές Αγορές («ΣΙΑ»)

2.1. Η ΕΕΤΤ ορίζει:
2.1.1. Την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλε−

πικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (εφεξής ΟΤΕ), 
ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις σχετικές αγορές 
διασύνδεσης δημόσιων σταθερών δικτύων για:

α) την εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, 

β) τον τερματισμό κλήσεων προς τελικούς χρήστες 
στο δίκτυό του που παρέχεται σε σταθερή θέση, και 
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γ) τις διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο τηλεφω−
νικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση

2.1.2. Τις εταιρείες που αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας απόφασης ως επιχειρήσεις με Σημα−
ντική Ισχύ στις ορισθείσες ανά δίκτυο σχετικές αγο−
ρές υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων προς τελικούς 
χρήστες που παρέχονται σε σταθερή θέση. Η ΕΕΤΤ θα 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στις υπό εξέταση αγορές 
και στην περίπτωση όπου κρίνει σκόπιμο θα τροποποιεί 
το Παράρτημα Ι.

3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις
Α) Η EETT επιβάλλει τις ακόλουθες Κανονιστικές Υπο−

χρεώσεις στον ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ. Οι κάτωθι 
υποχρεώσεις αφορούν και τις τρεις ανωτέρω ορισθεί−
σες σχετικές αγορές διασύνδεσης δημόσιων σταθερών 
δικτύων.

i. Υποχρέωση πρόσβασης για τις αγορές εκκίνησης, 
τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων 

Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης, που υπέχει ο ΟΤΕ, 
αναλύεται ειδικότερα στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Υποχρέωση παροχής χονδρικής εκκίνησης κλήσεων. 
Ειδικότερα οι χονδρικές υπηρεσίες εκκίνησης θα περι−
λαμβάνουν τα εξής: 

• Υποχρέωση παροχής χονδρικής εκκίνησης κλήσεων 
μέσω Επιλογής/Προεπιλογής Φορέα προς γεωγραφι−
κούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατό στους παρόχους επιλογής/ προεπι−
λογής να παρέχουν τέτοιες κλήσεις. 

• Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών εκκίνησης κλήσεων 
προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς 
άλλων παρόχων.

2. Υποχρέωση παροχής χονδρικών υπηρεσιών δια−
βίβασης οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
εξής:

• Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών διαβίβασης κλή−
σεων συνδεδεμένων με χονδρική εκκίνηση κλήσεων ή 
χονδρικό τερματισμό.

• Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών διαβίβασης κλήσε−
ων μεταξύ άλλων δικτύων.

3. Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών χονδρικού τερμα−
τισμού κλήσεων 

4. Υποχρέωση εξακολούθησης παροχής των ήδη πα−
ρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών χονδρικής εκκίνησης, 
τερματισμού και διαβίβασης. 

5. Υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συναφείς ευ−
κολίες συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική πρό−
σβαση στις υπηρεσίες διασύνδεσης. 

6. Υποχρέωση παροχής ανοικτής πρόσβασης σε τεχνι−
κές διεπαφές, πρωτόκολλα και άλλες βασικές τεχνολο−
γίες που είναι απαραίτητες για την διαλειτουργικότητα 
των υπηρεσιών. Επιπλέον, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέ−
χει πρόσβαση σε όλα τα συστήματα πληροφορικής που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού 
κατά την παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται με 
τις ως άνω ορισθείσες σχετικές αγορές.

7. Υποχρέωση σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρε−
σιών (Service Level Agreements (εφεξής SLAs)) για όλες 
τις υπηρεσίες διασύνδεσης και για όλες τις σχετικές 
διαδικασίες, όπως διαδικασίες υπηρεσιών διασύνδεσης 
και αποκατάσταση βλαβών. Οι εν λόγω συμφωνίες θα 
πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες ρήτρες και όρους 
αναφορικά με την ευθύνη των μερών. Η βασική/ ελάχιστη 

ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο 
Συμφωνιών Υπηρεσιών − Βασικό SLA) καθώς και οι σχετι−
κές ποινικές 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 απο−
τελούν μέρος του ελάχιστου βασικού περιεχομένου της 
σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που θα δημοσιεύεται 
από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την παρούσα και ειδικότερα 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο iv της παρούσας δι−
άταξης αναφορικά με την υποχρέωση Διαφάνειας.

8. Υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσης κάθε 
εύλογου αιτήματος για την παροχή SLAs «πέραν του 
Βασικού» (Advanced SLAs). Η ΕΕΤΤ θα προβεί σε διάλο−
γο με τον ΟΤΕ προκειμένου να διαμορφώσει το εύρος 
και τις ρήτρες των εν λόγω SLAs.

9. Υποχρέωση δημοσίευσης Δεικτών Αποτελεσματι−
κότητας σε τριμηνιαία βάση και ανά περίπτωση, κα−
τόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την 
παρούσα. 

ii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης) για τις αγορές εκκίνησης, τερματισμού και 
διαβίβασης κλήσεων 

Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρι−
σης για την αγορά χονδρικής εκκίνησης κλήσεων, την 
αγορά τερματισμού κλήσεων σε τελικούς χρήστες και 
την αγορά χονδρικών διαβιβαστικών υπηρεσιών η οποία 
αναλύεται ως εξής:

1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στους άλλους πα−
ρόχους τις ως άνω υπηρεσίες διασύνδεσης, συναφείς 
υπηρεσίες και πληροφορίες, με τους ίδιους όρους και 
με την ίδια ποιότητα που παρέχει και στις δικές του 
υπηρεσίες ή σε αυτές των θυγατρικών του ή των συν−
δεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων. Επίσης, ο ΟΤΕ υπο−
χρεούται να παρέχει μεταξύ διαφόρων παρόχων τις 
ως άνω υπηρεσίες διασύνδεσης, συναφείς υπηρεσίες 
και πληροφορίες, με τους ίδιους όρους και με την ίδια 
ποιότητα. 

2. Οι ως άνω υπηρεσίες διασύνδεσης, συναφείς υπηρε−
σίες και πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στους 
άλλους παρόχους εντός των προβλεπόμενων χρονοδι−
αγραμμάτων και επί τη βάσει προδιαγραφών ποιότητας 
οι οποίες να είναι τουλάχιστον αντίστοιχες με αυτές 
που παρέχονται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ (ή τις θυγα−
τρικές του ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις). 

3. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ΟΤΕ 
στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης από 
άλλον πάροχο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με 
οποιοδήποτε τρόπο από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει έγγραφη δέσμευση προς 
το σκοπό αυτό. 

4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να αποδεικνύει ότι οι χρεώσεις 
του αναφορικά με την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν 
διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις σχετικές λιανικές 
υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Ειδικότερα οι χρεώσεις 
για την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν πρέπει να δι−
αφέρουν με βάση το εάν παρακρατώνται από τον ΟΤΕ 
(από τα έσοδα λιανικής που συλλέγονται από τον ΟΤΕ) 
ή εάν χρεώνονται από τον ΟΤΕ σε άλλους παρόχους, 
παρά μόνο στο βαθμό που τέτοιες διαφοροποιήσεις 
δύνανται να δικαιολογούνται αντικειμενικά από διαφο−
ρές στα κόστη. 
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iii. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού για τις αγορές 
εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων 

Η υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού, την οποία 
υπέχει ο ΟΤΕ αναλύεται ειδικότερα στις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:

1. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό 
διαχωρισμό στις αγορές διασύνδεσης δημοσίων σταθε−
ρών δικτύων. Σκοπός επιβολής της εν λόγω υποχρέωσης 
είναι η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων συγκριτικά 
με τις πληροφορίες που είναι δυνατόν να αντληθούν 
από τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομικές κατα−
στάσεις του ΟΤΕ, προκειμένου να είναι εφικτή η παρα−
κολούθηση της συμπεριφοράς του ΟΤΕ ως προς την πα−
ροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, σαν αυτή να συνιστούσε 
από μόνη της μια χωριστή επιχειρηματική πράξη, 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 αθέμιτη σταυροειδής επιδότηση. 

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετησίως τις ακό−
λουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την παρο−
χή όλων των υπηρεσιών διασύνδεσης (με την επιφύλαξη 
της αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων 
νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από διατάξεις 
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 και
• Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες του Ευ−

ρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου.
3. Η ΕΕΤΤ θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες 

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

iv. Υποχρέωση Διαφάνειας για τις αγορές εκκίνησης, 
τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων 

Η υποχρέωση Διαφάνειας, την οποία υπέχει ο ΟΤΕ, 
αναλύεται ειδικότερα στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης
1.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει σχετική Προ−

σφορά Αναφοράς για τις ορισθείσες αγορές διασύνδε−
σης δημοσίων σταθερών δικτύων, (εφεξής Προσφορά 
Αναφοράς), η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ 

και θα αποτελεί τη βάση για τη σύναψη επιμέρους συμ−
φωνιών παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης. Η Προσφορά 
Αναφοράς θα διασφαλίζει ότι οι άλλοι πάροχοι έχουν 
πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες δι−
αδικασίες, στις οποίες δεν θα εδύναντο άλλως να έχουν 
πρόσβαση και θα είναι επαρκώς αναλυτική, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα εξαναγκά−
ζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητες για τις αιτούμενες υπηρεσίες. Η εν λόγω 
Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών 
ανά στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και 
μια περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Το Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας Απόφασης περιλαμβάνει το ελάχιστο περιε−
χόμενο των στοιχείων που πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ. 

1.2. Διαδικασίες επικαιροποίησης της Προσφοράς Ανα−
φοράς Διασύνδεσης: 

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: 

1.2.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
(πρώτη) αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, σύμφω−
να με τους όρους της παρούσας Απόφασης της ΕΕΤΤ, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας.

1.2.2. Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώ−
ρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς έχουν 
υπάρξει, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε ανα−
φορικά με την ερμηνεία της Προσφοράς Αναφοράς, θα 
εξετάσει εντός εύλογης προθεσμίας, εάν οι προτεινόμε−
νες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες.

1.2.3. Για την περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρη−
ση της Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλεται από κάποιον 
άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν σχετικές εξελίξεις της αγοράς καθώς και 
την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστε−
ρης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει την 
αναγκαιότητα αναθεώρησής της. Εάν η ΕΕΤΤ θεωρήσει 
την αναθεώρηση αναγκαία, θα καλέσει τον ΟΤΕ να υπο−
βάλει αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, τάσσοντας 
προς τον σκοπό αυτό συγκεκριμένη προθεσμία ανάλογα 
με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις. 

1.2.4. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει 
αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς εφόσον θεωρήσει 
ότι δικαιολογούνται τέτοιες τροποποιήσεις. Η ΕΕΤΤ 
δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας 
στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν 
τις απόψεις τους αναφορικά με τις όποιες προτεινό−
μενες τροποποιήσεις / αναθεωρήσεις της Προσφοράς 
Αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της 
αναθεωρημένης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύ−
λογο χρονικό διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς 
προκειμένου να προετοιμαστούν για τις επικείμενες 
αλλαγές.

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην ΕΕΤΤ 
κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
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πληροφοριών αναφορικά με την διασύνδεση, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος της ΕΕΤΤ, τηρώντας τα 
χρονοδιαγράμματα και το επίπεδο λεπτομέρειας που 
αναφέρονται σε αυτό. 

3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ όλες 
τις συμφωνίες διασύνδεσης που υπογράφει με παρό−
χους επί τη βάσει της δημοσιευμένης και ισχύουσας 
Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και κάθε SLA (πέραν του 
βασικού) που παρέχει σε άλλους παρόχους επί τη βάσει 
εμπορικής διαπραγμάτευσης / συμφωνίας.

4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 
του και να αποστέλλει εγγράφως σε κάθε διασυνδεδε−
μένο με τον ΟΤΕ πάροχο, με ταυτόχρονη κοινοποίηση 
στην ΕΕΤΤ, τις εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ τιμές για τις 
υπηρεσίες διασύνδεσης τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν 
από την ημερομηνία εφαρμογής τους εκτός και εάν 
άλλως ορίζεται σε σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ

v. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για 
τις αγορές εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλή−
σεων 

Η υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, την 
οποία υπέχει ο OTE, αναλύεται στις ακόλουθες υπο−
χρεώσεις:

1. Υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για 
τις υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης, 
τις συναφείς ευκολίες όπως σηματοδοσία και πόρτες 
διασύνδεσης, καθώς και τις υπηρεσίες Επιλογής και 
Προεπιλογής φορέα, βάσει της Μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ − LRAIC/CC) (μο−
ντέλο top down). 

2. Να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε κοστο−
στρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με βάση LRAIC 
bottom−up μοντέλα τα οποία θα παρέχονται από τον 
OTE και θα ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.

3. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέ−
λο LRAIC bottom−up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακας 
που επιδρούν στα κόστη κλπ), προκειμένου να ελέγχει 
τα αποτελέσματα του μοντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ top−down. Τα 
αποτελέσματα του bottom up μοντέλου της ΕΕΤΤ θα 
διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να 
προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων 
του μοντέλου top−down. 

4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 
ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα μοντέλα top−down ή/ και bottom up εντός 
της προβλεπόμενης από την παρούσα προθεσμίας (το 
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση των 
ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική 
Συνέλευση), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο 
δικό της μοντέλο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές 
για τις παραμέτρους του μοντέλου που βασίζονται σε 
στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 

5. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 
κοστολογικό σύστημα του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχο−
νται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορί−
ζεται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απόρρητου.

vi. Μεταβατική Διάταξη 
1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υλοποιήσει τα χονδρικά 

προϊόντα διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και 
διαβίβασης κλήσεων), έτσι όπως επιβάλλονται με την 
παρούσα Απόφαση, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών 
από την θέση αυτής σε ισχύ. 

2. Ωσότου ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες, με 
βάση την παρούσα, τροποποιήσεις όσον αφορά τον 
καθορισμό και τις τιμές των χονδρικών υπηρεσιών εκ−
κίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων, σύμφω−
να με την παράγραφο 1 της του παρόντος άρθρου, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα υφιστάμενα προϊόντα 
διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, δι−
αφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. 

Β) Η EETT επιβάλλει στις εταιρείες με Σημαντική Ισχύ 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές χονδρικών υπηρε−
σιών τερματισμού για κλήσεις προς τελικούς χρήστες, 
ανά δίκτυο, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας Απόφασης, τις ακόλουθες Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις:

i. Υποχρέωση χονδρικής παροχής τερματισμού κλή−
σεων 

Με βάση την υποχρέωση παροχής χονδρικού τερμα−
τισμού, οι εταιρείες του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
Απόφασης φέρουν την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών 
τερματισμού κλήσεων για κλήσεις σε τελικούς χρήστες 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής. 

ii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης) 

Η υποχρέωση αμεροληψίας, την οποία υπέχουν οι 
εταιρείες του Παραρτήματος Ι της παρούσας Απόφασης, 
αναλύεται ειδικότερα τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Οι εν λόγω πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
όμοιους όρους σε όμοιες περιπτώσεις σε όλες τις επι−
χειρήσεις στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες τερματι−
σμού για κλήσεις σε τελικούς χρήστες και οφείλουν 
να παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις υπηρεσίες και 
πληροφορίες υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια 
ποιότητα. 

2. Ειδικότερα, οι εν λόγω πάροχοι υποχρεούνται να χρε−
ώνουν το ίδιο τέλος τερματισμού για κλήσεις σε τελικούς 
χρήστες σε όλους τους παρόχους που συνάπτουν συμ−
φωνίες διασύνδεσης για παροχή υπηρεσιών τερματισμού 
κλήσεων σε τελικούς χρήστες στα δίκτυα τους. 

iii. Υποχρέωση Διαφάνειας 
Οι εταιρείες του Παραρτήματος Ι της παρούσας Από−

φασης φέρουν υποχρέωση διαφάνειας, η οποία αναλύ−
εται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στην ΕΕΤΤ κάθε 
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πλη−
ροφοριών αναφορικά με την διασύνδεση, κατόπιν αιτιο−
λογημένου αιτήματός της, τηρώντας τα χρονοδιαγράμ−
ματα και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται 
στο σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ. 

2. Υποχρεούνται να δημοσιεύουν και να κοινοποιούν 
τις προτεινόμενες χρεώσεις για την διασύνδεση σε 
κάθε διασυνδεμένο με αυτούς πάροχο καθώς και στην 
ΕΕΤΤ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομη−
νία εφαρμογής τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται σε 
σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ. 

3. Υποχρεούνται να δημοσιεύουν στο δικτυακό τους 
τόπο τις χονδρικές χρεώσεις τερματισμού κλήσεων 
προς τελικούς χρήστες στο δίκτυό τους. 
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iv. Υποχρέωση ελέγχου τιμών
Οι εταιρείες του Παραρτήματος Ι της παρούσας Από−

φασης φέρουν υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή 
ανώτατης τιμής τερματισμού για κλήσεις προς τελικούς 
χρήστες (τιμή οροφής) ως εξής:

1. Οι εταιρείες του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν ανώτατη τιμή τερματι−
σμού για κλήσεις προς τελικούς χρήστες (τιμή οροφής) 
η οποία, αρχής γενομένης από την 1.1.2007, θα μειώνεται 
αναλογικά με στόχο την 1.1.2009 η τιμή οροφής (Τιμή 
Στόχου) να ισούται με το μεσοσταθμικό τέλος απλού 
τερματισμού (single termination) του ΟΤΕ για το 2005, 
όπως αυτό προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο του 
ΟΤΕ για το έτος 2005, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην υπ. αριθ. 381/1/3.4.2006 (ΦΕΚ 681/ 31.5.2006) από−
φαση της ΕΕΤΤ. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
a.  Η Τιμή Στόχου ισούται με 0,00823 €/λεπτό. 
b. Το χρονικό διάστημα μείωσης (Glide Path Period) των 

τελών τερματισμού θα περιλαμβάνει δύο περιόδους:  
Περίοδος Α: από 1.1.2007 έως και 31.12.2007
Περίοδος Β: από 1.1.2008 έως και 31.12.2008
c. Για κάθε μία από τις ανωτέρω περιόδους οριοθε−

τείται μία τιμή οροφής για τα τέλη τερματισμού των 
παρόχων του Παραρτήματος Ι της παρούσας Απόφασης. 
Σε κάθε περίοδο το τέλος τερματισμού κάθε παρόχου 
δεν μπορεί να έχει υψηλότερη τιμή από την τιμή οροφής 
για την συγκεκριμένη περίοδο. Ειδικότερα για τις υπό 
εξέταση περιόδους η τιμή οροφής διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: 

Περίοδος Α: Από 1.1.2007 και κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής, όλοι οι πάροχοι του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας Απόφασης υποχρεούνται να εφαρμόσουν 
τέλος τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό τους το οποίο 
δεν θα υπερβαίνει τα 0,0137 €/λεπτό3 

Περίοδος Β: Την 1.1.2008 η τιμή οροφής θα μειωθεί 
κατά το ένα δεύτερο της διαφοράς μεταξύ της τιμής 
οροφής για το 2007 και της Τιμής Στόχου.

Την 1.1.2009 κάθε πάροχος υποχρεούται να εφαρμό−
ζει τέλος τερματισμού ίσο ή μικρότερο από την Τιμή 
Στόχου.

d. Η ΕΕΤΤ δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της 
Περιόδου Β θα αναπροσαρμόσει την τιμή οροφής της 
Περιόδου Β και την Τιμή Στόχου λαμβάνοντας υπόψη 
τον πληθωρισμό. 

3. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του glide 
path τα αντίστοιχα τέλη τερματισμού του ΟΤΕ αυξηθούν 
πάνω από την Τιμή Στόχου (είτε ο απλός τερματισμός, 
είτε το άθροισμα του τοπικού τερματισμού και της απλή 
διαβίβασης, όταν ο ΟΤΕ υλοποιήσει τα προϊόντα που 
περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση) τότε η ΕΕΤΤ 
θα αναπροσαρμόσει την Τιμή Στόχου. Στην περίπτωση 
που κατά την διάρκεια του glide path τα αντίστοιχα 

3 Η εν λόγω τιμή υπολογίστηκε με βάση τα τέλη τερματισμού των 
εν λόγω παρόχων όπως ίσχυαν το 2005 και με συντελεστές βαρύτητας 
τα δεδομένα του έτους 2005 σχετικά με τον συνολικό όγκο κίνησης 
κλήσεων που τερματίζει στα επιμέρους δίκτυα των παρόχων. Στις 
περιπτώσεις που κάποιος πάροχος είχε ορίσει περισσότερες από μία 
τιμές τελών τερματισμού (δηλαδή τα τέλη τερματισμού στο δίκτυό του 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το δίκτυο από το οποίο προέρχεται η 
κλήση), έχει ληφθεί υπόψη η μικρότερη από τις διαφορετικές τιμές 
τερματισμού.

τέλη τερματισμού του ΟΤΕ αυξηθούν πάνω από την 
τιμή οροφής της προηγούμενης περιόδου τότε η τιμή 
οροφής της επόμενης περιόδου θα ισούται με τα εν 
λόγω αυξημένα τέλη τερματισμού του ΟΤΕ. 

4. Προκειμένου να ελέγξει την εφαρμογή της επιβαλ−
λόμενης με την παρούσα υποχρέωσης ελέγχου τιμών, 
η ΕΕΤΤ θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των τελών 
αφενός για να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι μειώσεις 
τιμών, και αφετέρου για να προλαμβάνει οποιαδήποτε 
πιθανή αδυναμία συμμόρφωσης με τα επιμέρους βήματα 
της σταδιακής πορείας μείωσης (glide path). 

5. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της παρούσας με−
θοδολογίας ελέγχου τιμών, η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη τα 
επιμέρους συστήματα χρέωσης που εφαρμόζει ο κάθε 
πάροχος, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εφαρμογής 
ελάχιστων χρεώσεων.

6. Οι πάροχοι του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
Απόφασης υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, κα−
τόπιν σχετικού αιτήματός της, πλήρη στοιχεία για τον 
αποτελεσματικό έλεγχο από την ΕΕΤΤ της εφαρμογής 
της μεθοδολογίας ελέγχου τιμών (ιδίως τα στοιχεία 
πραγματικής κίνησης και εσόδων για τερματισμό κλήσε−
ων σε τελικούς χρήστες στο δίκτυό τους) προκειμένου 
η ΕΕΤΤ να είναι σε θέση να υπολογίσει το πραγματικό 
(effective) τέλος τερματισμού στο δίκτυο κάθε παρό−
χου. Η ΕΕΤΤ θα ζητεί τα εν λόγω στοιχεία ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

Β. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος A.E, 
καθώς και οι Επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στο Πα−
ράρτημα Ι της παρούσας, ως επιχειρήσεις με ΣΙΑ στις 
ανωτέρω ορισθείσες σχετικές αγορές, υποχρεούνται να 
εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
με την παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης 
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη απόφα−
σης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρού−
σας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο 
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Δ. Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται:  

1) στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος A.E, 
ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στις σχετικές αγορές 
χονδρικής για:

α) την εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση, 

β) τις διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο τηλεφω−
νικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση και 

γ) τον τερματισμό κλήσεων προς τελικούς χρήστες 
στο δίκτυό του που παρέχονται σε σταθερή θέση.

2) στις εταιρείες του Παραρτήματος Ι, της παρούσας 
Απόφασης ως επιχειρήσεις κατέχουσες Σημαντική Ισχύ 
στις ορισθείσες ανά δίκτυο σχετικές αγορές υπηρεσι−
ών τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες που 
παρέχονται σε σταθερή θέση.

3) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
16 παρ. 3 του ν. 3431/2006.

*02016691411060012*



E. Προσαρτώνται και αποτελούν Αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας απόφασης, τα ακόλουθα Παραρτήματα: 

Παράρτημα Ι

Επιχειρήσεις με ΣΙΑ στην αγορά τερματισμού κλήσεων 

προς τελικούς χρήστες στο δίκτυό τους 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

VIVODI 
TELECOMMUNICATIONS 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛ/ΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ−ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E.

VIVODI 
TELECOMMUNICATIONS 

Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FORTHNET ΑΕ

COSMOTELCO 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
COSMOLINE

ALTEC TELECOMS 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALTEC TELECOMS ΑΕ

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
TELLAS

TELEPASSPORT (HELLAS) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TELEPASSPORT (HELLAS) 
S.A.

VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

VOICENET

HELLAS ON LINE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

HELLAS ON LINE

ΑΛΓΟΝΕΤ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ

ΛΑΝ−ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΛΑΝ−ΝΕΤ ΑΕ

TELEDOME − ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ− 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TELEDOME ΑΕΒΕ

NET ONE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΤ ΟΝΕ ΑΕ

Q TELECOMMUNICATIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Q TELECOMMUNICATIONS 
A.E.

Παράρτημα ΙΙ 
Ελάχιστο Περιεχόμενο Προσφορά Αναφοράς Διασύν−

δεσης του ΟΤΕ
Τα κάτωθι στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιε−

χόμενο που απαιτείται να περιλαμβάνει η Προσφορά 
Αναφοράς του ΟΤΕ.

Α) Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή πρό−
σβασης σε υπηρεσίες διασύνδεσης

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται πρόσβαση.
2. Πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες φυσικής 

πρόσβασης4, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχε−
τικά με τα σημεία διασύνδεσης.

3. Ποιότητα υπηρεσίας.
4. Τεχνικές προϋποθέσεις.
5. Διαδικασίες αναφορικά με παραγγελίες, μετάβαση 

και παροχή υπηρεσιών.
6. Προβλέψεις χωρητικότητας, κίνησης και μελλοντι−

κός σχεδιασμός δικτύου.
Β) Λίστα των σχετικών υπηρεσιών του OTE:
1. Τερματισμός κλήσεων.
2. Εκκίνηση κλήσεων που θα παρέχεται από παρόχους 

επιλογής/ προεπιλογής φορέα (αστικές, υπεραστικές 
και διεθνείς κλήσεις, κλήσεις από σταθερό προς κινητό, 
κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών).

3. Εκκίνηση κλήσεων που θα παρέχεται σε παρόχους 
υπηρεσιών (πχ. Internet ).

4. Διαβίβαση κλήσεων από κοινού με χονδρική εκκί−
νηση ή χονδρικό τερματισμό κλήσεων.

5. (Αδεσμοποίητη) διαβίβαση σε άλλα δίκτυα.
Γ) Λίστα υπηρεσιών διασύνδεσης δικτύου:
1. Συνδέσεις Μεταφοράς διασύνδεσης, επέκταση χω−

ρητικότητας διασύνδεσης σε υφιστάμενες ζεύξεις δι−
ασύνδεσης.

2. Διαδρομές διασύνδεσης.
3. Συνδέσεις τελικών χρηστών.
Δ) Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης
1. Πληροφορίες αναφορικά με τις σχετικές τοποθεσίες 

του ΟΤΕ. 
2. Επιλογές συνεγκατάστασης στις τοποθεσίες που 

προσδιορίζονται στα πλαίσια του σημείου 1 (συμπερι−
λαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης και όπου 
τούτο είναι κατάλληλο της απομακρυσμένης και εικο−
νικής συνεγκατάστασης).

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εάν υπάρ−
χουν, αναφορικά με τον εξοπλισμό που δύναται να συ−
νεγκατασταθεί.

4. Ζητήματα ασφαλείας: μέτρα που έχει υιοθετήσει 
ο ΟΤΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις εγκατα−
στάσεις του.

4 Η διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών δύναται να περιορίζεται 
μόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά 
προβλήματα δημόσιας ασφάλειας.
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5. Όροι πρόσβασης για το προσωπικό των διασυνδε−
όμενων παρόχων.

6. Προδιαγραφές ασφαλείας.
7. Κανόνες σχετικά με την κατανομή του χώρου για τις 

περιπτώσεις εκείνες όπου ο χώρος συνεγκατάστασης 
είναι περιορισμένος.

8. Όροι επιθεώρησης από τους δικαιούχους παρόχους 
των τοποθεσιών όπου είναι διαθέσιμη η φυσική συνε−
γκατάσταση, ή εκείνων στις οποίες η συνεγκατάσταση 
δεν έχει γίνει δεκτή για λόγους έλλειψης χωρητικό−
τητας.

Ε) Πληροφοριακά συστήματα
Όροι αναφορικά με την πρόσβαση στα υποστηρικτικά 

λειτουργικά συστήματα του ΟΤΕ, στα πληροφοριακά 
συστήματα ή στις βάσεις δεδομένων για τα αιτήματα 
προ−παραγγελιών, παραγγελιών, παροχών, συντήρησης 
και επιδιόρθωσης και τιμολόγησης.

ΣΤ) Όροι παροχής
1. Βασικοί χρόνοι για απάντηση σε αιτήματα παροχής 

υπηρεσιών και ευκολιών. Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσι−
ών, επίλυση βλαβών, διαδικασίες επιστροφής στο κα−
τάλληλο επίπεδο υπηρεσιών και παράμετροι ποιότητας 
υπηρεσιών.

2. Συνήθεις συμβατικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, της προβλεπόμενης αποζημίω−
σης για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία συμ−
μόρφωσης με τους βασικούς χρόνους.

3. Τιμές ή τιμολογιακές φόρμουλες για κάθε στοιχείο, 
λειτουργία και ευκολία που αναφέρεται ανωτέρω. 

ΣΤ. 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2006

O Πρόεδρος
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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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*02016691411060012*

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.


