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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/68740 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 

(ΦΕΚ 340/Β΄/20.3.2002) υπουργικής απόφασης για την 
«Επανασύσταση και Λειτουργία του Ταμείου Αλληλο−
βοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 2947/2001 (άρθρο 19 παρ 18 «Θέματα Ολυ−

μπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228),

β) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 131),

γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 απόφαση 
Υπουργού Πολιτισμού για την «Επανασύσταση και Λει−
τουργία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 340/Β΄/20.3.2002). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995/10.4.2009 
απόφαση Υπουργού Πολιτισμού «Περί τροποποίησης της 

υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 υπουργικής από−
φασης για την επανασύσταση και λειτουργία Ταμείου 
Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού» 
(ΦΕΚ 764/Β΄/27.4.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α΄/103484/29.10.2008 από−
φαση Υπουργού Πολιτισμού «Ορισμός των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας 
Υπαλλήλων του Υπουργείου», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α΄/29019/10.4.2009 (ΦΕΚ/163/τ. 
ΥΕΘΟΔΔ/14.4.2009) όμοια απόφαση.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 (ΦΕΚ 340/Β΄/20.3.2002 απόφασης 
Υπουργού Πολιτισμού για την «Επανασύσταση και Λει−
τουργία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Πολιτισμού».

6. Την υπ’ αριθμ. 126/1.7.2009 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ 
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου 
Πολιτισμού.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 
απόφασης Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ 340), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ/34995/10.4.2009 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού 
(ΦΕΚ Β΄ 764) και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, 
ως εξής:

«3. Έκτακτη επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το 
ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 
εφαρμοζομένων ανάλογα των ρυθμίσεων που προβλέ−
πονται στην περίπτωση Γ΄ της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/34995/10.4.2009 απόφασης Υπουργού Πολιτι−
σμού (ΦΕΚ Β΄ 764)».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 
13914/8.3.2002 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ 
340), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995/10.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 764) όμοια 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
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Aριθμ. 531/065 (2)
    Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης 

Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και 
πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντι−
κή Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυ−
τών (2ος Γύρος Ανάλυσης).

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) 
και ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α, ι και ιβ΄ αυτού, καθώς 
και τα άρθρα 16, 17 και 35 έως 45 αυτού,

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπη−
ρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), 
ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 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 τo άρθρο 
7 αυτής,

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, 28.12.2007), (εφεξής 
Νέα Σύσταση),

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο−
ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά 
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων 
για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11.7.2002),

στ. τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοι−
νοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 
εκάστοτε ισχύει,

ζ. την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/14.2.2006, «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης», (ΦΕΚ314/
Β΄/16.3.2006), 

η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.5.2008 «Με−
θοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δι−
αχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοι−
πές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008), 

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 388/012/30.5.2006 «Ορι−
σμός της Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως 
και Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλ−
λικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παρο−

χής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθορισμός 
επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά 
και υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 932/Β΄/18.7.2006),

ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 504/098/16.12.2008 «Δι−
εξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 13/
Α΄/3.2.2006] (και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ), 
αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για 
τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού 
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις 
χονδρικές αγορές: − (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή 
δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβανομένης της 
πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης) 
[ΑΓΟΡΑ 4 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής] και 
− Ευρυζωνικής πρόσβασης [ΑΓΟΡΑ 5 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής]», η οποία διήρκεσε συνολικά, 
κατόπιν Απόφασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ περί χορή−
γησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής απαντή−
σεων, από την 17η.12.2008 έως την 13η.2.2009,

ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 511/060/16.2.2009 «Τρο−
ποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 504/098/16.12.2008 
και Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης συ−
μπληρωματικής στην από 17.12.2008 Εθνική Δημόσια 
Διαβούλευση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν. 
3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006] (και το άρθρο 6 της Οδη−
γίας 2002/21/ΕΚ), αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης 
της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου 
ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υπο−
χρεώσεις στις χονδρικές αγορές: − (φυσικής) πρόσβασης 
σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβα−
νομένης της πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης 
πρόσβασης) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής] και − Ευρυζωνικής πρόσβασης [ΑΓΟΡΑ 5 Νέας 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής]», η οποία διήρκεσε 
συνολικά από την 17η.2.2009 έως την 17η.3.2009,

ιβ. τα σχόλια επί της από 17.12.2008 Εθνικής Δημόσιας 
Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του 
ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006] (και το άρθρο 6 της 
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ), αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυ−
σης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέ−
δου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές 
υποχρεώσεις στη χονδρική αγορά (φυσικής) πρόσβασης 
σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβα−
νομένης της πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης 
πρόσβασης) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής], όπως αυτά υποβλήθηκαν με τις υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ: 8172/13.2.2009 (CYTA), 9895/ 23.2.2009 
(FORTHNET), 8570/17.2.2009 (HOL), 8219/13.2.2009 (ON 
TELECOMS), 8430/16.2.2009 (VODAFONE), 8317/16.2.2009 
(WIND) και 8497/16.2.2009 (ΟΤΕ) επιστολές των ως άνω 
εταιρειών,

ιγ. τα σχόλια επί της από 17.2.2009 Εθνικής Δημόσιας 
Διαβούλευσης συμπληρωματικής στην από 17.12.2008 
Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το 
Άρθρο 17 του ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006] (και το 
άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ), αναφορικά με τον 2ο 
γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση 
του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κα−
νονιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές: − (φυσι−
κής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση 
(συμπεριλαμβανομένης της πλήρως και μεριζόμενης 
αδεσμοποίητης πρόσβασης) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής] και − Ευρυζωνικής πρόσβασης 
[ΑΓΟΡΑ 5 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής]», 
όπως αυτά υποβλήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 
14645/ 19.3.2009 (CYTA), 14470/18.3.2009 (VODAFONE), 
14338/18.3.2009 (WIND), 14157/17.3.2009 (ON TELECOMS), 
και 14261/17.3.2009 (ΟΤΕ) επιστολές των ανωτέρω Πα−
ρόχων,

ιδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 527/053/16.6.2009 με 
θέμα «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί των από 17.12.2008 
διεξαχθεισών Εθνικών Δημοσίων Διαβουλεύσεων και 
της από 17.2.2009 συμπληρωματικής Εθνικής Δημόσιας 
Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης 
της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέ−
δου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστι−
κές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές: − (φυσικής) 
πρόσβασης σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση 
(συμπεριλαμβανομένης της πλήρως και μεριζόμενης 
αδεσμοποίητης πρόσβασης) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέας Σύστασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής] και – Χονδρικής Ευρυζωνικής 
πρόσβασης [ΑΓΟΡΑ 5 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής]»,

ιε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 527/054/16.6.2009 με θέμα 
«Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές 
Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με 
τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού 
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην 
αγορά χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή 
Δικτύου σε Σταθερή Θέση (αγορά υπ’ αριθμ. 4, Σύστασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της 
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 
13/Α΄/3.2.2006])», 

ιστ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 32278/2.7.2009 επιστολή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα «Case 
EL/2009/0934: Wholesale (physical) infrastructure access 
(including shared or fully unbundled access) at a fixed 
location in Greece and Case EL/2009/0935: Wholesale 
broadband access, Request for information pursuant to 
Article 5(2) of Directive 2002/21/EC»,

ιζ. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2397/Φ960/6.7.2009 
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή με θέμα «Case EL/2009/0934: Wholesale (physical) 
network infrastructure access (including shared or fully 
unbundled access) at a fixed location in Greece and Case 
EL/2009/0935: Wholesale broadband access, Request for 
information pursuant to article 5(2) of Directive 2002/21/
EC», 

ιη. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 35540/21.7.2009 επιστολή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG−Greffe (2009) D/4332) με 
θέμα «Υπόθεση EL/2009/0934: Χονδρική (φυσική) πρό−
σβαση σε υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβανομένης με−
ριζόμενης ή πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) 
σε σταθερή θέση στην Ελλάδα, Υπόθεση EL/2009/0935: 
Χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα, Σχολια−
σμός κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ»,

ιθ. την υπ’ αριθμ. 17833/Φ.600/21.7.2009 εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

κ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 

ΕΠΕΙΔΗ:
1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονι−

κών Επικοινωνιών1 το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) «Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (εφε−
ξής 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 γεωγραφικές 
αγορές στην Ελληνική επικράτεια− ακολουθώντας 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 
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 Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων 
ρύθμιση [(Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28.12.2007)] (εφεξής 
«Νέα Σύσταση»). 

1.3 Βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 37 και του 
άρθρου 42 παρ. 5 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Β΄/2006), 
καθώς και του άρθρου 16(4) της Οδηγίας Πλαίσιο, η 
ΕΕΤΤ εφόσον διαπιστώσει, με βάση την ανάλυση του 
ανταγωνισμού, ότι μια συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν 
είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή 
τις επιχειρήσεις με ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά και επι−
βάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώ−
σεις που επιλέγονται από μια λίστα που περιλαμβάνεται 
στην Οδηγία για την Πρόσβαση2 (δύναται να προτείνει 
εναλλακτικά ή συμπληρωματικά και άλλες κανονιστικές 
υποχρεώσεις, εφόσον θεωρούνται κατάλληλες3) ή δια−
τηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον 
αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της 
1  Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κα−
νονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρ−
τίου 2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη δι−
ασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), Σύσταση της 
Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 «αναφορικά με σχε−
τικές Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι οποίες  επιδέχονται εκ των 
προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε(2007) 5406], (OJ 
L344/65, 28.12.2007) («Νέα Σύσταση») και Κατευθυντήριες 
Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την 
εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοι−
νοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), 
(«Κατευθυντήριες Γραμμές»)

2  Βλέπε Άρθρο 8.
3  Βλέπε κατωτέρω ανάλυση για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Οδηγίας για την Πρόσβαση και το ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ 
υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρε−
ώσεις σε επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 
(ΣΙΑ)4 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 άρθρο 37, 
μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλ−
λευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45…» «7. Οι υποχρε−
ώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις 
αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με 
τα άρθρα 16 και 17».

1.4 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 στοιχείο ιβ και το άρθρο 
17 του ν. 3431/2006 (το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 6 
της Οδηγίας Πρόσβασης), η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβού−
λευση σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων 
που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ΄ 
εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας στα ενδιαφε−
ρόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρα−
τηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

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

1.6 Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, η διαδικασία ανά−
λυσης της αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 16 πρέπει να 
ακολουθεί χρονικά τον ορισμό της σχετικής αγοράς, ο 
οποίος λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατό μετά 
την υιοθέτηση, ή τη μεταγενέστερη αναθεώρηση της 
Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Σχετικές 
Αγορές5. Κατά τον ορισμό των σχετικών αγορών και τη 
διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγωνισμού επί αυτών, 
η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές καθώς και 
τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής6. 

1.7 Σχετικά με τη συχνότητα της διαδικασίας ανάλυ−
σης αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο): «1. Το ταχύτερο 
4  Βλέπε σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρ−
χών.

5  Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίμηση Σημαντικής Ισχύ−
ος, ΕΕ 2002 C 165/3

6  Δημοσιευθείσα στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνή−
σεως την 12η.7.2006 με αριθμό 891.

δυνατό μετά την έκδοση ή οιαδήποτε ενημέρωση της 
Σύστασης, οι εθνικές κανονιστικές αρχές διεξάγουν 
ανάλυση των σχετικών αγορών, λαμβάνοντας ιδιαι−
τέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η ανάλυση αυτή διεξάγεται, όπου 
απαιτείται, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές για τον 
ανταγωνισμό».

1.8 Η συγκεκριμένη συνθήκη πληρείται δεδομένης της 
έκδοσης νέας Σύστασης της Επιτροπής (Σύσταση της 
17ης Δεκεμβρίου 2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές 
Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 
κανονιστική 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 [κοινοποιηθείσα 
υπό τον αριθμό Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28.12.2007)].

1.9 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 
3 και το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 3431/2006: «35. 3. Η διαδι−
κασία ανάλυσης της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τον 
ορισμό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης 
του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρή−
σεων με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά 
περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανο−
νιστικών υποχρεώσεων, διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια από την ολοκλήρωση 
της προηγούμενης ανάλυσης»

«36. 1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται 
εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ορί−
ζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τις συνθήκες, που 
επικρατούν στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες 
Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρ−
χές του δικαίου του ανταγωνισμού.»

1.10 Στα πλαίσια της προηγούμενης ανάλυσης αγο−
ρών, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση της Επι−
τροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 και συγκεκριμένα 
την αγορά υπ’ αριθμ. 11 αυτής, εξέδωσε την υπ’ αριθΜ. 
388/012/31.5.2006 απόφασή της7, με την οποία κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών συνθηκών, υφί−
σταται μια διακριτή σχετική αγορά που περιλαμβάνει τη 
χονδρική παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους («χονδρική αδεσμοποίητη πρόσβαση»), 
με γεωγραφικό εύρος την Ελληνική Επικράτεια, στην 
οποία η εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελ−
λάδος κατέχει Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και της επέβαλε μια 
σειρά κατάλληλων και αναλογικών κανονιστικών υπο−
χρεώσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:

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

ii. Υποχρέωση Διαφάνειας, ιδίως Δημοσίευση Προ−
σφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης με το 
κατάλληλο περιεχόμενο.

iii. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης.
7  Δημοσιευθείσα στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνή−
σεως την 12η.7.2006 με αριθμό 891.
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iv. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού προπαρασκευ−
ής και δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών πληροφοριών 
για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, και 

v. Υποχρέωση κοστοστρέφειας και ελέγχου τιμών.
1.11 Εντός του ανωτέρω πλαισίου, η ΕΕΤΤ έχει αναπτύ−

ξει επιπλέον τις ανωτέρω υποχρεώσεις, εκδίδοντας μια 
σειρά Αποφάσεων σχετικά με τα εξής:

i. Τις γενικές αρχές των κοστολογικών μοντέλων που 
πρέπει να εφαρμόζονται από τον ΟΤΕ σε σχέση με την 
παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
και τις συναφείς ευκολίες, καθώς και την τιμολόγηση 
αυτών8. 

ii. τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λο−
γιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβλη−
θεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Χονδρικής Αγοράς 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις 
συναφείς ευκολίες του ΟΤΕ9. 

iii. Την έγκριση και θέση σε ισχύ της Αναθεωρημένης 
Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ10 για την (πλήρως και 
μεριζόμενη) αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρό−
χο και τις συναφείς ευκολίες του ΟΤΕ, σε εφαρμογή 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β΄/2006) και 
σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις που ορίζονται 
σε αυτή. 

iv. Την κοστοστρέφεια των τιμών για την παροχή 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τις 
συναφείς ευκολίες.11 

1.12 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της νέας σύστασης: «Κατά 
τον καθορισμό σχετικών αγορών κατάλληλων για τα 
εθνικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγρα−
φος 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές αναλύουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας 
σύστασης».

1.13 Η «Νέα Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο χον−
δρικής, εξακολουθεί να υφίσταται μια διακριτή σχετική 
αγορά, με εθνική έκταση, αφορώσα την «Χονδρική Αγο−
ρά (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (συμπερι−
λαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης ή πλήρως 
αδεσμοποίητης πρόσβασης) σε σταθερή θέση», ανεξάρ−
τητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (Αγορά 4). Η 
εν λόγω αγορά αντιστοιχεί στην αγορά υπ’ αριθμ. 11 της 
Σύστασης της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003.

1.14 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της νέας Σύστασης, αυτή 
«δεν θίγει τους ορισμούς της αγοράς, τα αποτελέσμα−
τα αναλύσεων αγοράς και τις κανονιστικές υποχρεώ−
σεις που έχουν θεσπίσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και το άρθρο 16 της 
8  Βλ. απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16.4.2001, ΦΕΚ 466/B΄/2001.
9  ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26.5.2008 (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008)
10  ΑΠ ΕΕΤΤ 429/015/4.4.2007 (ΦΕΚ 620/Β/25.4.2007) η οποία 

ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 443/028/9.7.2007 
(ΦΕΚ 1555 Β΄/ 17.8.2007), την ΑΠ ΕΕΤΤ 470/038/2008 (ΦΕΚ 
490/Β΄/19.3.2008) και την ΑΠ ΕΕΤΤ 522/028/12.5.2009

11  απόφαση EETT 253/87, (Φ.Ε.Κ. 720/B΄/13.6.2002), απόφαση 
EETT 277/63, (Φ.Ε.Κ. 331/B΄/20.3.−2003), απόφαση EETT 300/47, 
(Φ.Ε.Κ. 1925/B΄/2003), απόφαση EETT 334/45, (Φ.Ε.Κ. 1730/
B΄/2004,), ΑΠ ΕΕΤΤ 381/1/3.4.2006 (ΦΕΚ 681/Β΄/2006), ΑΠ ΕΕΤΤ 
418/016/19.11.2007 (ΦΕΚ 253/Β΄/2007), ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 
(ΦΕΚ 1422/Β΄/2008), ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 (ΦΕΚ 904/
Β΄/2008) και ΑΠ ΕΕΤΤ 519/056/14.4.2009 (ΦΕΚ 837/Β΄/6.5.2009) 
και (ΦΕΚ 956/Β΄/22.5.2009).

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ πριν από την ημερομηνία έκδοσης 
της παρούσας Σύστασης».

1.15 Περαιτέρω, σύμφωνα με το σημείο 18 του Προοι−
μίου της ως άνω Σύστασης: «Το γεγονός ότι η παρούσα 
σύσταση προσδιορίζει τις αγορές προϊόντων και υπη−
ρεσιών για τις οποίες δικαιολογείται εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται 
πάντοτε κανονιστική ρύθμιση, ούτε ότι στις εν λόγω 
αγορές θα επιβληθούν οι κανονιστικές υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις ειδικές οδηγίες. Συγκεκριμέ−
να, δεν μπορεί να επιβληθεί, ή πρέπει να αποσυρθεί, 
ρύθμιση εάν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός 
στις αγορές αυτές χωρίς ρύθμιση, εάν δηλαδή κανένας 
φορέας δεν διαθέτει σημαντική ισχύ στην αγορά κατά 
την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι κα−
νονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι ενδεδειγμένες 
και να βασίζονται στο χαρακτήρα του εντοπιζόμενου 
προβλήματος, να είναι αναλογικές και αιτιολογημένες 
σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, 
και, συγκεκριμένα, να μεγιστοποιούν τα οφέλη για 
τους καταναλωτές, να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρ−
χει στρέβλωση ή περιορισμός του ανταγωνισμού, να 
ενθαρρύνουν αποδοτικές επενδύσεις στις υποδομές, 
να προάγουν την καινοτομία και να ενθαρρύνουν την 
αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των ραδιοσυχνο−
τήτων και των πόρων αριθμοδότησης.»

2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟ−
ΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΥ−
ΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΟΧΟ, 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕ−
ΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

2.1 Κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3431/2006 
και σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την 
Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), τη «Νέα Σύστα−
ση» Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28.12.2007) καθώς και τις 
«Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(2002/C 165/03), η ΕΕΤΤ προχώρησε σε νέα διαδικα−
σία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών που 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες νομικές και πραγ−
ματικές συνθήκες.

2.2 Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον 
ορισμό και την ανάλυση αγορών, λαμβάνοντας ιδιαιτέ−
ρως υπόψη τη «Νέα Σύσταση» της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» αυτής, η ΕΕΤΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών συν−
θηκών, εξακολουθεί να υφίσταται μια διακριτή χονδρική 
αγορά που περιλαμβάνει την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
(συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρό−
σβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους και 
τις συναφείς ευκολίες για το σκοπό παροχής ευρυζω−
νικών και φωνητικών υπηρεσιών. Το γεωγραφικό εύρος 
της σχετικής αγοράς για την χονδρική αγορά ΑΠΤΒ, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ, είναι η Ελ−
ληνική Επικράτεια.

2.3 Σε συνέχεια της διαδικασίας ορισμού αγοράς, η 
ΕΕΤΤ προχώρησε σε ανάλυση του ανταγωνισμού στη 
σχετική αγορά, προκειμένου να αποφασίσει εάν αυτή 
είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριμένα εάν 
κάποια επιχείρηση εξακολουθεί να κατέχει ΣΙΑ στη εν 
λόγω αγορά. Ως αποτέλεσμα της παρούσας ανάλυσης 
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της ΕΕΤΤ προέκυψε ότι η αγορά χονδρικής παροχής 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) 
στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο (ΑΠΤΒ) και τις συνα−
φείς ευκολίες για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και 
φωνητικών υπηρεσιών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι 
η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. θα πρέπει να ορισθεί εκ νέου ως 
πάροχος με ΣΙΑ σε αυτήν. Η διαπίστωση ως άνω της 
ύπαρξης Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά βασίζεται κυ−
ρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ εξακολουθεί να κατέχει, 
σχεδόν μονοπωλιακή, θέση όσον αφορά την παροχή 
τοπικών βρόχων ενώ ταυτόχρονα θεωρείται απίθανο ότι 
ο εν λόγω οργανισμός θα αντιμετωπίσει –στο χρονικό 
ορίζοντα της παρούσας ανάλυσης− σημαντικό ανταγωνι−
σμό από την πλευρά των νεοεισερχόμενων παρόχων δε−
δομένων των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται 
για την κατασκευή νέων δικτύων τοπικής πρόσβασης 
(βραχυπρόθεσμα), ή και την κατασκευή κάποιας εναλ−
λακτικής τεχνολογικής πλατφόρμας (μεσοπρόθεσμα). 
Τέλος, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις αντισταθμιστι−
κής αγοραστικής δύναμης σε επίπεδο χονδρικής.

2.4 Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εξέτασε την ανά−
γκη διατήρησης ή / και τροποποίησης των κανονιστι−
κών υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στον ΟΤΕ, ως 
κατέχοντα ΣΙΑ στη σχετική αγορά, στα πλαίσια του 
πρώτου γύρου ανάλυσης αγορών (2006) και πρότεινε 
τη διατήρηση και σε κάποιες περιπτώσεις την τροποποί−
ηση αυτών, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα, και 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη αποδοτικού 
ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, οι προτεινόμενες 
κανονιστικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις κάτωθι:

2.4.1 Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευ−
κολιών δικτύου η οποία περιλαμβάνει:

i. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης παροχής πλή−
ρους και μεριζόμενης πρόσβασης σε μεταλλικούς τοπι−
κούς βρόχους και υποβρόχους. 

ii. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης πρόσβασης 
και χρήσης σχετικών ευκολιών, όπως η συνεγκατάστα−
ση, και 

iii. Τροποποίηση υποχρέωσης πρόσβασης και χρήσης 
σχετικών ευκολιών, στο μέτρο που αφορά στην υπο−
χρέωση παροχής πρόσβασης σε αγωγούς/σωληνώσεις 
(ducts) και φρεάτια, ιδίως στο τμήμα από την υπαίθρια 
καμπίνα του ΟΤΕ μέχρι το Αστικό Κέντρο του. 

Πιο συγκεκριμένα για την παροχή πρόσβασης σε 
αγωγούς/σωληνώσεις και φρεάτια στο τμήμα από την 
υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ μέχρι το Αστικό Κέντρο δι−
ακρίνονται δύο περιπτώσεις: (i) Περίπτωση πρόσβασης 
στον υποβρόχο, ως συναφής ευκολία, και (ii) Περίπτωση 
μη πρόσβασης στον υποβρόχο, όπου ένας εναλλακτι−
κός πάροχος επιλέγει να υλοποιήσει ο ίδιος το ακραίο 
τμήμα του δικτύου πρόσβασης από τον υπαίθριο κατα−
νεμητή μέχρι τον πελάτη. 

iv. Υποχρέωση διαπραγμάτευσης με καλή πίστη και 
ικανοποίησης εύλογων αιτημάτων των παρόχων αναφο−
ρικά με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, συνεγκατά−
στασης και συναφείς ευκολίες (διατήρηση υφιστάμενης 
υποχρέωσης). 

v. Υποχρέωση μη ανάκλησης της ήδη χορηγηθείσας 
πρόσβασης σε ευκολίες (διατήρηση υφιστάμενης υπο−
χρέωσης). 

vi. Υποχρέωση παροχής σε επιχειρήσεις της δυνατό−
τητας μετάβασης μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι 

διαδικασίες της οποίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην σχετική Προσφορά Αναφοράς, σύμφωνα και με 
την κατωτέρω αναφερόμενη επιβαλλόμενη υποχρέωση 
διαφάνειας):

• Από την χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση στην αδε−
σμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή με−
ριζόμενη).

• Από την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενη) στην χονδρική ευρυζωνική 
πρόσβαση.

• Από τη μεριζόμενη πρόσβαση στην πλήρη αδεσμο−
ποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρό−
χους.

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

• Από την αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρό−
χους και υποβρόχους ενός παρόχου σε αδεσμοποίητη 
πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους άλλου 
παρόχου.

vii. Υποχρέωση σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπη−
ρεσίας (SLAs) αναφορικά με τις προαναφερόμενες 
υπηρεσίες και ευκολίες και συγκεκριμένα, για όλα τα 
προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως παροχή 
των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών.

2.4.2 Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διακριτικής μετα−
χείρισης προς όφελος του λιανικού τμήματος του ΟΤΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και συνδεδε−
μένων με αυτόν επιχειρήσεων)), σύμφωνα με την οποία 
ο OTE υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους 
(συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και τιμολογιακών), 
σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που 
παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και θα παρέχει υπη−
ρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους 
όρους και της ιδίας ποιότητας με τις παρεχόμενες για 
τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρι−
κών του ή των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων. Η 
υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης περιλαμβάνει 
και τα πληροφοριακά συστήματα ΟΤΕ.

2.4.3 Υποχρέωση Διαφάνειας η οποία περιλαμβάνει:
i. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης δημοσίευσης 

Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης με ορισμένο ελά−
χιστο περιεχόμενο. 

ii. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης εξακολού−
θησης παροχής πρόσβασης σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα 
προσφορά αναφοράς.

iii. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης δημοσιοποί−
ησης συγκεκριμένων πληροφοριών, ιδίως λογιστικής 
φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δι−
κτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης 
καθώς και τιμές. 

iv. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης εξακολούθη−
σης δημοσίευσης των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην ισχύουσα προσφορά αναφοράς.

v. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης κοινοποίη−
σης στην ΕΕΤΤ όλων των συμφωνιών αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο που υπογράφονται με 
εναλλακτικούς παρόχους επί τη βάσει της σχετικής 
Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και κάθε SLA (πέραν του 
βασικού) που παρέχεται στους εναλλακτικούς παρόχους 
από τον ΟΤΕ επί τη βάσει εμπορικής διαπραγμάτευ−
σης.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19725

vi. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης παροχής στην 
ΕΕΤΤ αναλυτικής αναφοράς σχετικά με όλους τους δεί−
κτες αποδοτικότητας (performance indicators).

vii. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης δημοσιότη−
τας όσον αφορά τους δείκτες αποδοτικότητας (Key 
Performance Indicators (KPI).

viii. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης δημοσιοποί−
ησης πληροφοριών σε σχέση με την ποιότητα υπηρε−
σίας (Quality Of Service, QOS).

ix. Επιβολή υποχρέωσης υποβολής στην ΕΕΤΤ των 
πληροφοριών για το αστικό δίκτυο πρόσβασης, όπως 
αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 
αυτής, δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας 
κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους.12

2.4.4 Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού, σύμφω−
να με τα όσα περιγράφονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ 
482/051/26.5.2008 με θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστο−
λόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρι−
σμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (με την επιφύλαξη 
σχετικής μεταγενέστερης απόφασης).

2.4.4.1. Αναφορικά με την επιβληθείσα υποχρέωση του 
λογιστικού διαχωρισμού, η ΕΕΤΤ κρίνει, σύμφωνα άλλω−
στε και με τα αναφερόμενα στο κείμενο της Κοινοποί−
ησης του Σχεδίου Μέτρων, ότι η ως άνω επιβληθείσα 
υποχρέωση είναι αναλογική και συνεπής με τα αναφε−
ρόμενα στο ν. 3431/2006 και ιδιαίτερα στο άρθρο 43, 
περ. γ αυτού, και σε κάθε περίπτωση αποτελεί βασικό 
εργαλείο εντοπισμού από την ΕΕΤΤ πρακτικών διακρι−
τικής μεταχείρισης από τον ΟΤΕ μεταξύ του λιανικού 
του άκρου και των άλλων παρόχων, σταυροειδών επιδο−
τήσεων ή / και πρακτικών του «ψαλιδίσματος» (scissors 
effect) / ή και συμπίεσης τιμών που έχουν ως στόχο ή 
αποτέλεσμα την στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

2.4.5 Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και κοστολόγησης η 
οποία αναλύεται ως εξής:

i. Διατήρηση υφιστάμενης υποχρέωσης ελέγχου τιμών 
για τις υπηρεσίες ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών, βάσει 
κοστοστρέφειας με μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθε−
σμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος 
των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)).

ii. πιο συγκεκριμένα, διατήρηση της υποχρέωσης ελέγ−
χου τιμών και κοστολόγησης για τις υπηρεσίες:

− πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο βάσει 
κοστοστρέφειας με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ−ΤΚ με μο−
ντέλο “top−down” καθώς και 

− πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκα−
τάσταση βάσει κοστοστρέφειας με τη μεθοδολογία 
ΜΜΕΚ−ΤΚ με μοντέλα bottom−up

iii. Έλεγχος και αποτροπή εφαρμογής από τον ΟΤΕ 
πρακτικής «ψαλιδίσματος» της κερδοφορίας (scissors 
effect)/ ή και συμπίεσης τιμών μεταξύ των τιμών των 
υπηρεσιών της πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή τις συ−
ναφείς υποδομές και στις τιμές των σχετικών υπηρεσιών 
λιανικής που προσφέρει το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. 

2.5 Αναφορικά με τη συμπερίληψη των υπηρεσιών ευ−
ρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου οπτι−
κών ινών, η ΕΕΤΤ έκρινε, σύμφωνα άλλωστε και με τα 
αναλυτικά αναφερόμενα στο κείμενο της κοινοποίησης 
του Σχεδίου Μέτρων, ότι οι εν λόγω συνδέσεις οπτικής 
12  Α΄ Εξάμηνο: 30/06, Β΄ Εξάμηνο 31/12

ίνας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αγορών 
4 και 5. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ έκρινε, τουλάχιστον 
στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, ότι οι υπηρεσίες 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω χάλκινου 
τοπικού βρόχου (DSL) και οι υπηρεσίες ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου οπτικών ινών 
δεν ανήκουν στην ίδια σχετική λιανική αγορά. Η ΕΕΤΤ 
κατέληξε στο ως άνω συμπέρασμα, αφού προηγουμέ−
νως προέβη σε έλεγχο υποκατάστασης της ζήτησης 
και υποκατάστασης της προσφοράς μεταξύ σταθερής 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω χάλκινου 
τοπικού βρόχου και ευρυζωνικής πρόσβασης στο δια−
δίκτυο μέσω δικτύου οπτικών ινών, και λαμβάνοντας 
περαιτέρω υπόψη τις κατωτέρω πρόσφατες εξελίξεις: 

(α) το μέτρο 4.2 του κρατικού προγράμματος της ΚτΠ 
που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα για την εγκα−
τάσταση δικτύων οπτικών ινών και το γεγονός ότι το 
μητροπολιτικό έργο εστιάζει κυρίως στη δημιουργία 
δικτύων σε βασικές διαδρομές πόλεων και δεν αφορά 
δίκτυο πρόσβασης υπό την έννοια του δικτύου που συν−
δέει ένα κεντρικό σημείο παρουσίας με το χώρο του 
πελάτη. Για δε το μη μητροπολιτικό έργο, η ΕΕΤΤ έλαβε 
υπόψη το γεγονός ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι που 
ωφελούνται από το πρόγραμμα κατασκευάζουν επί του 
παρόντος τα δικά τους δίκτυα πυρήνα και βασίζονται 
στο δίκτυο πρόσβασης του κατεστημένου φορέα για το 
τελευταίο τμήμα δικτύου προς τον τελικό πελάτη. 

(β) το πρόγραμμα «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες 2008 – 2013, Ανά−
πτυξη υποδομών, Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς», 
στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη υποδομών οπτι−
κών ινών για δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς. Η ΕΕΤΤ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες ανακοινώσεις, εκτιμά 
ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση της προσφοράς 
λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
δικτύου οπτικών ινών, η οποία να προκύπτει από το 
εν λόγω πρόγραμμα, εντός του χρονικού πλαισίου της 
παρούσας ανάλυσης αγοράς.

(γ) το πιλοτικό πρόγραμμα VSDL του ΟΤΕ, το οποίο 
βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, και συνεπώς η ΕΕΤΤ 
δεν αναμένει ότι θα έχει αντίκτυπο στις σχετικές αγο−
ρές στο χρονικό ορίζοντα της παρούσας ανάλυσης.

(δ) το γεγονός ότι οι λίγες υπάρχουσες γραμμές 
οπτικών ινών στην Ελλάδα προσφέρονται από εναλ−
λακτικούς φορείς και έχουν εγκατασταθεί ως μέρος 
εταιρικών δικτύων που παρέχονται σε χρήστες «υψηλής 
χωρητικότητας», σε κόστος πολύ υψηλότερο από το 
κόστος της παραδοσιακής ευρυζωνικής πρόσβασης

Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να παρακολουθεί τις μελλοντικές 
εξελίξεις στον τομέα των δικτύων πρόσβασης οπτικών 
ινών στην Ελλάδα και να διεξάγει νέα επανεξέταση 
της αγοράς αμέσως μόλις προκύψουν σημαντικές νέες 
εξελίξεις στην αγορά. 

2.6 Αναφορικά με την τροποποίηση του περιεχομέ−
νου της υποχρέωσης πρόσβασης και χρήσης σχετικών 
ευκολιών, στο μέτρο που αφορά, στην υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης σε αγωγούς/σωληνώσεις (ducts) και 
φρεάτια, ιδίως στο τμήμα από την υπαίθρια καμπίνα του 
ΟΤΕ μέχρι το Αστικό Κέντρο του, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, η 
παράλληλη υποχρέωση (ως συναφής ευκολία) πρόσβα−
σης στους αγωγούς/ σωληνώσεις και στα φρεάτια του 
ΟΤΕ από την υπαίθρια καμπίνα μέχρι το Αστικό Κέντρο 
είναι ένα μέτρο εύλογο και αναλογικό, δεδομένου ότι 
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η παροχή πρόσβασης στον υπό βρόχο δεν είναι εφικτό 
να υλοποιηθεί από τον πάροχο υπό όρους αποτελεσμα−
τικού ανταγωνισμού, χωρίς την παροχή της εν λόγω 
συναφούς ευκολίας. 

2.7 Αναφορικά με την τροποποίηση του περιεχομέ−
νου της υποχρέωσης πρόσβασης και χρήσης σχετικών 
ευκολιών, στο μέτρο που αφορά την υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης σε αγωγούς/σωληνώσεις (ducts) και 
φρεάτια, ιδίως στο τμήμα από την υπαίθρια καμπίνα 
του ΟΤΕ μέχρι το Αστικό Κέντρο του σε περίπτωση μη 
πρόσβασης στον τοπικό υποβρόχο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι 
η πρόσβαση στον υπο−βρόχο ενδέχεται να μην είναι 
πάντοτε η συμφερότερη λύση για το νεοεισερχόμενο 
εναλλακτικό πάροχο δεδομένου του σχετικά μεγάλου 
επιχειρηματικού ρίσκου. Αντίθετα θα μπορούσε να είναι 
συμφερότερη η υλοποίηση, από τον ίδιο τον εναλλα−
κτικό πάροχο, των τελευταίων δεκάδων ή εκατοντάδων 
μέτρων του δικτύου πρόσβασης από τον υπαίθριο κα−
τανεμητή μέχρι τον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση η 
πιθανή πρόσβαση στους αγωγούς του εγκατεστημένου 
φορέα ενδέχεται να προωθούσε περαιτέρω τις λύσεις 
για τον εναλλακτικό και κατά συνέπεια τον ανταγωνι−
σμό. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα άρθρα 42.5, εδάφιο 1, 44.3, 
ιδίως περιπτώσεις β και στ και 44 παρ.2 περιπτώσεις α, 
και δ του ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ οφείλει να φροντίζει το 
συμφέρον των τελικών χρηστών, τους περιορισμούς ως 
προς την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της λύσης 
του υπο−βρόχου, τη σχετικά υψηλή αρχική επένδυση 
ενός πιθανού εναλλακτικού παρόχου και τους συναφείς 
επενδυτικούς κινδύνους της λύσης του υπο−βρόχου, κα−
θώς και την ανάγκη της μακροπρόθεσμης διασφάλισης 
του ανταγωνισμού. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ θε−
ωρεί ότι η υποχρέωση του ΟΤΕ να ανταποκρίνεται σε 
εύλογα αιτήματα (από την άποψη του τεχνικά εφικτού 
και διαθεσίμου) πρόσβασης σε διαθέσιμους αγωγούς/
σωληνώσεις στο τμήμα του δικτύου πρόσβασης από 
τον υπαίθριο κατανεμητή έως το αστικό κέντρο είναι 
εύλογη και αναλογική.

2.8 Αναφορικά με την εισαγωγή υποχρέωσης υποβο−
λής στην ΕΕΤΤ των πληροφοριών για το αστικό δίκτυο 
πρόσβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας, δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά 
το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους13, 
η ΕΕΤΤ ακολούθησε το κάτωθι σκεπτικό: Δεδομένων 
των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ σχε−
τικά με την εκτέλεση πιλοτικού προγράμματος VDSL 
σε υφιστάμενες καμπίνες (τύπου Optical Network Unit−
ONU) παλαιότερης τεχνολογίας από τον ΟΤΕ, καθώς 
και ορισμένες λεπτομέρειες για την τεχνολογία και 
αρχιτεκτονική του πιλοτικού προγράμματος, η ΕΕΤΤ 
θεωρεί ότι η ήδη επιβληθείσα στον ΟΤΕ υποχρέωση 
διαφάνειας, είναι σκόπιμο να εξειδικευθεί περαιτέρω 
υπό την έννοια της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών 
ειδικού τύπου οι οποίες συσχετίζονται με τα ανωτέρω. 
Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές ζητούνται 
για να είναι εφικτή η εξέταση από την ΕΕΤΤ κατά πόσον 
είναι πιθανόν τα νέα σχέδια του ΟΤΕ να επηρεάζουν 
τον ορισμό των αγορών 4 και 5.

2.9 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού 
πλαισίου και ιδίως το άρθρο 6 και 7 της Οδηγίας Πλαί−
σιο, η ΕΕΤΤ με την απόφασή της ΑΠ 504/098/16.12.2008 
προέβη σε «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης 
13  Α΄ Εξάμηνο: 30/06, Β΄ Εξάμηνο 31/12

της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν. 3431/2006 
[ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006] (και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ), αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για 
τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού 
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις 
χονδρικές αγορές: − (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή 
δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβανομένης της 
πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης) 
[ΑΓΟΡΑ 4 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής] και 
− Ευρυζωνικής πρόσβασης [ΑΓΟΡΑ 5 Νέας ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής]», η οποία διήρκεσε συνολικά, 
κατόπιν Απόφασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ περί χορή−
γησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής απαντή−
σεων, από την 17η.12.2008 έως την 13η.2.2009.

2.10 Περαιτέρω η ΕΕΤΤ, εξέδωσε την με αριθμό 
511/060/16.2.2009 Απόφασή της περί τροποποίησης της 
ανωτέρω απόφασής της ΑΠ 504/098/16.12.2008, ορίζο−
ντας τη διεξαγωγή συμπληρωματικής Εθνικής Δημόσιας 
Διαβούλευσης με πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τη 
νέα υπηρεσία του ΟΤΕ και συγκεκριμένα την πρόσφατη 
εμπορική διάθεση νέου ευρυζωνικού λιανικού προϊόντος 
υπό την ονομασία «connx−TV»14, η οποία διήρκεσε από 
την 17η.2.2009 έως την 17η.3.2009.

2.11 Η ΕΕΤΤ παρείχε αναλυτικές απαντήσεις επί των 
κυριότερων σημείων των παρατηρήσεων που υπέβαλαν 
οι συμμετέχοντες στην ως άνω διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 
527/053/16.6.2009 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατη−
ρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί των από 
17.12.2008 διεξαχθεισών Εθνικών Δημοσίων Διαβουλεύ−
σεων και της από 17.2.2009 συμπληρωματικής Εθνικής 
Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο 
ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του 
επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανο−
νιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές: − (φυσι−
κής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση 
(συμπεριλαμβανομένης της πλήρως και μεριζόμενης 
αδεσμοποίητης πρόσβασης) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέας Σύστασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής] και – Χονδρικής Ευρυζωνικής 
πρόσβασης [ΑΓΟΡΑ 5 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής]»).

2.12 Κατόπιν τούτου, η ΕΕΤΤ προχώρησε στις 18.06.2009 
σε κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές 
Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με 
τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού 
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην 
αγορά χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή 
Δικτύου σε Σταθερή Θέση (αγορά υπ’ αριθμ. 4, Σύστασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της 
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 
13/Α΄/3.2.2006]). (ΑΠ ΕΕΤΤ 527/054/16.6.2009).

2.13 Στις 2 Ιουλίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέ−
στειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ, με θέμα «Case EL/2009/0934: 
Wholesale (physical) infrastructure access (including 
shared or fully unbundled access) at a fixed location in 
Greece and Case EL/2009/0935: Wholesale broadband 
access, Request for information pursuant to Article 5(2) of 
Directive 2002/21/EC», με την οποία ζητούσε συμπληρω−
ματικές πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο Μέτρων 
της ΕΕΤΤ για τις αγορές (φυσικής) πρόσβασης σε υπο−
δομή δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβανομένης 
14  Το εν λόγω προϊόν προσφέρει σε δεσμοποιημένη μορφή 

(bundle) τις υπηρεσίες conn−x 8 ή 24 Mbps και IP−TV.
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της πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβα−
σης) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής] 
και – Χονδρικής Ευρυζωνικής πρόσβασης [ΑΓΟΡΑ 5 Νέας 
Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής].

2.14 Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2397/Φ960/ 
6.7.2009 επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή με θέμα «Case EL/2009/0934: Wholesale (physical) 
network infrastructure access (including shared or fully 
unbundled access) at a fixed location in Greece and Case 
EL/2009/0935: Wholesale broadband access, Request for 
information pursuant to article 5(2) of Directive 2002/21/
EC », η ΕΕΤΤ παρείχε τις αιτηθείσες συμπληρωματικές 
πληροφορίες.

2.15 Την 20η.7.2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέ−
στειλε στην ΕΕΤΤ επιστολή υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 35540/ 
21.07.2009 (SG−Greffe (2009) D/4332) και θέμα «Υπόθεση 
EL/2009/0934: Χονδρική (φυσική) πρόσβαση σε υποδομή 
δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης ή πλήρως 
αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση στην 
Ελλάδα, Υπόθεση EL/2009/0935: Χονδρική ευρυζωνική 
πρόσβαση στην Ελλάδα, Σχολιασμός κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ», με 
την οποία γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ τις παρατηρήσεις 
της επί του κοινοποιημένου Σχεδίου Μέτρων οι οποίες 
συνοψίζονται, αναφορικά με την κοινοποίηση του Σχε−
δίου Μέτρων για την Αγορά 4, στα ακόλουθα:

2.15.1 Αποκλεισμός των οπτικών ινών από τον ορισμό 
της αγοράς 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι ο ορισμός της αγοράς 
σε «μελλοντοστρεφή» (forward looking), τεχνολογικά 
ουδέτερη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
αλλαγές στο δίκτυο πρόσβασης καθώς και το γεγονός 
ότι τα προϊόντα που διανέμονται μέσω οπτικών ινών και 
βρόχων χαλκού είναι συνήθως υποκαταστάσιμα, συνε−
πάγεται την συμπερίληψη στις σχετικές αγορές όλων 
των φυσικών υποδομών που είναι αναγκαίες για την 
προσέγγιση έως τον τελικό καταναλωτή. Η Επιτροπή 
σημειώνει ότι λαμβάνει υπόψη της τη συλλογιστική της 
ΕΕΤΤ όσον αφορά τον αποκλεισμό της πρόσβασης των 
οπτικών ινών από τις σχετικές αγορές, και ειδικότερα: 
(i) ότι οι λίγες υπάρχουσες γραμμές οπτικών ινών στην 
Ελλάδα προσφέρονται από εναλλακτικούς φορείς και 
έχουν εγκατασταθεί ως μέρος εταιρικών δικτύων που 
παρέχονται σε χρήστες «υψηλής χωρητικότητας», σε 
κόστος πολύ υψηλότερο από το κόστος της παραδο−
σιακής ευρυζωνικής πρόσβασης, (ii) ότι τα δημόσια προ−
γράμματα που εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα για 
την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών δεν αφορούν 
προϊόντα πρόσβασης, και (iii) ότι το έργο VDSL του ΟΤΕ 
βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, χωρίς 
συνέπειες στις σχετικές αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο επισημαίνει ότι τα 
όρια των σχετικών αγορών ενδέχεται στο προβλέψιμο 
μέλλον να μεταβληθούν δεδομένου ότι η επέκταση των 
δικτύων οπτικών ινών πλησιέστερα προς τον τελικό 
χρήστη έχει αποφασιστεί στο πλαίσιο του κρατικού 
προγράμματος μέτρο 4.2 και ότι ο ΟΤΕ έχει ανακοινώ−
σει δημοσίως ότι θα προωθήσει την οικεία τεχνολογία 
VDSL ως μέσο για τη βελτίωση των ευρυζωνικών του 
υπηρεσιών.

Δεδομένης της πολύ περιορισμένης εγκατάστασης 
και κάλυψης γραμμών πρόσβασης οπτικών ινών στην 
Ελλάδα και δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες και το 

χρονοδιάγραμμα της μελλοντικής τους ανάπτυξης και 
εγκατάστασης δεν είναι ακόμα γνωστά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν αντιτάσσεται σε αυτή 
τη φάση στον αποκλεισμό των οπτικών ινών από τις 
σχετικές αγορές που, σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν 
επιπτώσεις στο τρέχον ρυθμιστικό αποτέλεσμα και 
στη θέση ΣΙΑ του ΟΤΕ. Χαιρετίζει δε, τη δέσμευση 
της ΕΕΤΤ να παρακολουθεί τις μελλοντικές εξελίξεις 
στον τομέα των δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών στην 
Ελλάδα ανά εξάμηνο και την καλεί να διεξαγάγει νέα 
επανεξέταση της αγοράς και στις δύο σχετικές αγορές 
αμέσως μόλις προκύψουν σημαντικές νέες εξελίξεις 
στην αγορά. 

2.15.2 Παρατηρήσεις των άλλων ΕΡΑ και της Επιτρο−
πής

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ, σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 της Οδηγίας Πλαίσιο, να 
λάβει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις παρατηρήσεις των 
άλλων ΕΡΑ και της Επιτροπής και εφόσον θεσπίσει το 
μέτρο να το κοινοποιήσει στην Επιτροπή.

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.1 Η απόφαση αυτή βασίζεται στην αναλυτική απόφα−

ση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό και την ανάλυ−
ση της αγοράς χονδρικής αδεσμοποίητης πρόσβασης 
(συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης και πλήρους 
πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους 
για σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπη−
ρεσιών στην Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα 
πλαίσια των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 
τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 504/098/16.12.2008, ΑΠ ΕΕΤΤ 511/060/16.2.2009 και 
ΑΠ ΕΕΤΤ 527/054/16.6.2009) καθώς επίσης και των σχο−
λίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αριθμ. ΕΕΤΤ 35540/ 
21.7.2009 (επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SG−
Greffe (2009) D/4332) και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις 
εν λόγω αποφάσεις.

3.2 Τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει της παρούσας 
κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και το άρθρο 
16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) και καταχωρήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπ’ αριθμ. EL/2009/0934.

3.3 Τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει της παρούσας 
έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει 
της από 20.7.2009 επιστολής της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 35540/ 
21.07.2009 (SG−Greffe (2009) D/4332) και θέμα «Υπόθεση 
EL/2009/0934: Χονδρική (φυσική) πρόσβαση σε υποδομή 
δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης ή πλήρως 
αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση στην 
Ελλάδα, Υπόθεση EL/2009/0935: Χονδρική ευρυζωνική 
πρόσβαση στην Ελλάδα, Σχολιασμός κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ». 
Με την εν λόγω επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εγκρίνει το Κοινοποιημένο 
Σχέδιο Μέτρων και ταυτόχρονα υποβάλλει και τις τε−
λικές παρατηρήσεις της επ’ αυτού. 

3.4 Για την έκδοση της απόφασης αυτής, η ΕΕΤΤ έχει 
λάβει υπόψη της στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανωτέ−
ρω παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 2.5. του 
παρόντος, καθώς και τα σχόλια των παρόχων που συμ−
μετείχαν στην εθνική δημόσια διαβούλευση.

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

Ι. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών και 
Γεωγραφικής Αγοράς:

1. Η ΕΕΤΤ ορίζει μια διακριτή αγορά για τη χονδρική 
παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και με−
ριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους 
για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 
υπηρεσιών. 

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

ΙΙ. Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην ως 
άνω, υπό Ι. ΣχετικήΑγορά («ΣΙΑ»)

1. Η ΕΕΤΤ ορίζει την εταιρεία με την επωνυμία «Ορ−
γανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
ως επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών με Σημαντική 
Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποί−
ητης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) 
σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών. 

ΙΙΙ. Κανονιστικές Υποχρεώσεις
1. Η EETT διατηρεί τις Κανονιστικές Υποχρεώσεις 

που ισχύουν δυνάμει της προηγούμενης ανάλυσης της 
σχετικής αγοράς και των επιβληθέντων μέτρων, επιβάλ−
λοντας τροποποιήσεις όσον αφορά τις επιβαλλόμενες 
υποχρεώσεις πρόσβασης και διαφάνειας, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή. 

2. Στα πλαίσια αυτά επιβάλλει στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
η οποία κρίθηκε ότι κατέχει ΣΙΑ στην αγορά «χονδρι−
κής παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους 
για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 
υπηρεσιών», τις κάτωθι υποχρεώσεις:

2.1 Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ει−
δικών Ευκολιών Δικτύου.

2.2 Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διακριτικής μετα−
χείρισης).

2.3 Υποχρέωση Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρέωσης δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς 
Διασύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο.

2.4 Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού.
2.5 Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και κοστολόγησης. 
3 Υποχρέωση Πρόσβασης και Χρήσης ειδικών ευκο−

λιών δικτύου.
3.1 Αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης, 

η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
3.1.1 Διατηρείται υφιστάμενη υποχρέωση παροχής 

πρόσβασης σε μεταλλικούς τοπικούς βρόχους και υπο−
βρόχους μέσω της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης 
και της μεριζόμενης πρόσβασης. 

3.1.2 Επιβάλλεται στον ΟΤΕ υποχρέωση παροχής πρό−
σβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την αποτελεσματική πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 
και υπο−βρόχο, όπως η συνεγκατάσταση, τα συνδετικά 
καλώδια15 και στην περίπτωση του τοπικού υποβρόχου, 
η πρόσβαση σε σωλήνες / αγωγούς, σύμφωνα με τα 
15  Συνδετικά καλώδια δύναται να χρησιμοποιηθούν και στις 

περιπτώσεις όπου αντικειμενικά είναι τεχνικά ανέφικτη η 
χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την σύνδεση του 
εξοπλισμού του παρόχου όπως για παράδειγμα στις πε−
ριπτώσεις του τοπικού υποβρόχου για την σύνδεση του 
εξοπλισμού του παρόχου στην εξωτερική καμπίνα με τον 
εξοπλισμό του παρόχου σε ανώτερο ιεραρχικά δικτυακό 
σημείο συνεγκατάστασης. 

αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.3. του παρόντος. Η 
υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης, ανάλογα με την 
περίπτωση, πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές όπως τη 
φυσική συνεγκατάσταση16, την απομακρυσμένη συνε−
γκατάσταση ή και την εικονική συνεγκατάσταση.

3.1.3 Ιδιαίτερα για την παροχή πρόσβασης σε αγωγούς/
σωληνώσεις και φρεάτια στο τμήμα από την υπαίθρια 
καμπίνα του ΟΤΕ μέχρι το Αστικό Κέντρο διακρίνονται 
δύο περιπτώσεις:

(i) Περίπτωση πρόσβασης στον υποβρόχο, ως συναφής 
ευκολία. Η συγκεκριμένη υποχρέωση καλύπτει όλους 
τους ήδη κατασκευασμένους από τον ΟΤΕ, καθώς και 
τους μελλοντικούς αγωγούς/σωληνώσεις και φρεάτια. 
Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή 
αγωγών για την κάλυψη των αναγκών των παρόχων, 
αλλά υπάρχει τυχόν διαθέσιμη υποδομή οπτικών ινών 
από τον υπαίθριο κατανεμητή έως το αστικό κέντρο 
(π.χ. σε περίπτωση ONU), τότε ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
παρέχει πρόσβαση σε σκοτεινή ίνα στο τμήμα του δι−
κτύου του από την υπαίθρια καμπίνα ως το Αστικό Κέ−
ντρο. Επειδή δε, η πρόσβαση σε αγωγούς ενδεχομένως 
συνδέεται με άλλα προϊόντα ευκολιών, (πρόσβαση σε 
υπάρχοντα φρεάτια/μούφες, πρόσβαση σε νέα φρεάτια/
μούφες, επεκτάσεις υπαρχόντων φρεατίων/μουφών κλπ. 
προϊόντα) ο ΟΤΕ υποχρεούταινι να διαπραγματεύεται 
με καλή πίστη και να ικανοποιεί κάθε «εύλογο» (από 
άποψη τεχνικής υλοποίησης) αίτημα που αφορά στην 
παροχή πρόσβασης σε αγωγούς/σωληνώσεις καθώς και 
άλλες τυχόν απαιτούμενες ευκολίες (π.χ. φρεάτια) του 
τμήματος πρόσβασης του δικτύου του.

(ii) Περίπτωση μη πρόσβασης στον υποβρόχο, όπου 
ένας εναλλακτικός πάροχος επιλέγει να υλοποιήσει ο 
ίδιος το ακραίο τμήμα του δικτύου πρόσβασης από τον 
υπαίθριο κατανεμητή μέχρι τον πελάτη. Ο ΟΤΕ υπο−
χρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα (από την 
άποψη του τεχνικά εφικτού και διαθεσίμου) και να πα−
ρέχει πρόσβαση σε διαθέσιμους αγωγούς/σωληνώσεις 
στο τμήμα του δικτύου πρόσβασης από τον υπαίθριο 
κατανεμητή έως το αστικό κέντρο.

3.1.4 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση διαπραγ−
μάτευσης με καλή πίστη και ικανοποίησης όλων των 
εύλογων αιτημάτων των παρόχων αναφορικά με επι−
πρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, συνεγκατάστασης και 
συναφείς ευκολίες.

3.1.5 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση στον ΟΤΕ 
να μην ανακαλεί την ήδη χορηγηθείσα πρόσβαση σε 
ευκολίες

3.1.6 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήματα για 
μετάβαση μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδι−
κασίες της μετάβασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην σχετική αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς 
16  Η φυσική συνεγκατάσταση περιλαμβάνει την συνεγκατάσταση 

εξοπλισμού του παρόχου σε ξεχωριστά δωμάτια παρόχων 
από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΟΤΕ (είτε 
κάθε πάροχος ξεχωριστά είτε όλοι οι πάροχοι μαζί)  και την 
παροχή συνεγκατάστασης υπό την μορφή co migling η οποία 
συνίσταται στην παροχή συνεγκατάστασης του εξοπλισμού 
του παρόχου στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ 
χωρίς την ύπαρξη χωρισμάτων και χωρίς την ανάγκη 
δημιουργίας ξεχωριστού δωματίου παρόχου. Η φυσική 
συνεγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης και την περίπτωση 
εγκατάστασης καμπίνας του παρόχου στον προαύλιο χώρο 
ή την ταράτσα του κτιρίου του ΟΤΕ, υπό συνθήκες που 
εξειδικεύονται στην εκάστοτε Προσφορά Αναφοράς.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19729

για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
και Υποβρόχο και τις συναφείς ευκολίες):

(i) Από την χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση στην 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη 
ή μεριζόμενη).

(ii) Από την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενη) στην χονδρική ευρυζωνική 
πρόσβαση.

(iii) Από τη μεριζόμενη πρόσβαση στην πλήρη αδε−
σμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υπο−
βρόχους.

(iv) Από την πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στη με−
ριζόμενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρό−
χους.

(v) Από την αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρό−
χους και υποβρόχους ενός παρόχου σε αδεσμοποίητη 
πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους άλλου 
παρόχου.

3.1.7 Οι ως άνω υποχρεώσεις θα πρέπει να συνοδεύ−
ονται με όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου χαρα−
κτήρα. 

3.1.8 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει προσφορά Συμ−
φωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreements 
(SLAs)) και μάλιστα για όλα τα προϊόντα, και για όλες 
τις διαδικασίες όπως παροχή των υπηρεσιών και απο−
κατάσταση βλαβών. Η βασική/ ελάχιστη ποιότητα των 
παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο Συμφωνιών 
Υπηρεσιών (Βασικό SLA)) καθώς και οι σχετικές οικο−
νομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την ευθύνη των 
μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις προϋποθέσεις του Βασικού SLA, θα συνεχίσουν 
να αποτελούν μέρος της βασικής λίστας των περιεχο−
μένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που θα δη−
μοσιεύεται από τον ΟΤΕ. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα του Βασικού SLA, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει δείκτες αποδοτικό−
τητας (Performance Indicators) σε τριμηνιαία βάση και 
ανά περίπτωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα κατωτέρω αναφορικά 
με την υποχρέωση διαφάνειας). 

3.1.9 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή 
πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα ανα−
φορικά με SLAs “πέραν του Βασικού” (Advanced SLAs). 
Για τον σκοπό αυτόη ΕΕΤΤ θα διαμορφώσει το εύρος 
και τις ρήτρες των εν λόγω SLAs, σε διαβούλευση και 
συνεργασία με τον ΟΤΕ.

4. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης)

4.1 Αναφορικά με την υποχρέωση Αμεροληψίας, η εται−
ρεία ΟΤΕ ΑΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

4.1.1 Διατηρείται η υποχρέωση μη διακριτικής μετα−
χείρισης (υποχρέωση αμεροληψίας) για όλες τις υπο−
χρεώσεις πρόσβασης, σύμφωνα με την οποία ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους, σε ισο−
δύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέ−
χουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και να παρέχει υπηρεσίες 
και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και 
της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει και στο λια−
νικό του άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 
του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων).

4.1.2 Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες 
πρέπει να παρέχονται στους εναλλακτικούς παρόχους 
εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου και επί τη 

βάσει προδιαγραφών ποιότητας που είναι τουλάχιστον 
ισότιμες με αυτές που παρέχονται στο λιανικό άκρο του 
ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και 
των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων). 

4.1.3 Κατά την παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητης 
τοπικής πρόσβασης, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύζευξη υπηρεσιών ή 
ευκολιών (εκτός και εάν αυτή δικαιολογείται από τε−
χνικής σκοπιάς), καθώς και αδικαιολόγητα επαχθείς 
συμβατικοί όροι.

4.1.4 Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ΟΤΕ 
στα πλαίσια της παροχής αδεσμοποίητης τοπικής πρό−
σβασης σε έναν εναλλακτικό πάροχο, απαγορεύεται 
να χρησιμοποιούνται (με οποιοδήποτε τρόπο) από το 
λιανικό άκρο του ΟΤΕ Η δέσμευση συμμόρφωσης σχε−
τικά με την παραπάνω υποχρέωση θα πρέπει να γίνεται 
εγγράφως από τον ΟΤΕ.

4.1.5 Απαγορεύεται κάθε προνομιακή πρόσβαση του 
λιανικού άκρου του ΟΤΕ ή των συνδεδεμένων με αυτόν 
επιχειρήσεων στις δραστηριότητες χονδρικής του ΟΤΕ..
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στα πληρο−
φοριακά συστήματα χονδρικής σε τρίτους παρόχους 
υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με αυτές 
που παρέχει και στο λιανικό του άκρο. 

4.1.6 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες πρό−
σβασης σε τοπικό βρόχο και υποβρόχο και τις συναφείς 
ευκολίες για τους τρίτους σε τιμές ίδιες με αυτές που 
παρέχει και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβανο−
μένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με 
αυτόν επιχειρήσεων).

5. Υποχρέωση Διαφάνειας
5.1 Αναφορικά με την υποχρέωση Διαφάνειας, η εται−

ρεία ΟΤΕ ΑΕ, φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
5.1.1 Διατηρείται η υποχρέωση διαφάνειας, η οποία 

περιλαμβάνει την υποχρέωση δημοσίευσης σχετικής 
Προσφοράς Αναφοράς, με καθορισμένο ελάχιστο περι−
εχόμενο, η οποία θα υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ 
και θα αποτελεί την βάση για την σύναψη συμφωνιών 
παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο. 
Η ως άνω υποχρέωση διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί 
πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες 
και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες δεν θα είχαν 
αλλιώς πρόσβαση.

5.1.2 Ειδικά αναφορικά με το περιεχόμενο της Προ−
σφοράς Αναφοράς, ισχύουν τα κάτωθι:

(i) H Προσφορά Αναφοράς θα είναι επαρκώς αναλυ−
τική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπη−
ρεσίες.

(ii) Η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να συμπερι−
λαμβάνει μια περιγραφή των σχετικών προσφορών 
ανά στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και 
μια περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Επιπροσθέτως, οι 
εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
επιλέγουν τον πάροχο, καθώς και την τεχνολογία για 
τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης (backhaul links). 

(iii) Η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρ−
τημα Ι της παρούσης.

5.1.3 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει 
να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
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τις ανάγκες της αγοράς, επιβάλλεται η τήρηση της 
ακόλουθης διαδικασίας:

(i) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους της Απόφασης της ΕΕΤΤ η οποία θα εκδοθεί κα−
τόπιν της Απόφασης της ΕΕΤΤ δυνάμει του παρόντος, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε 
ισχύ της ανωτέρω Απόφασης. 

(ii) Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώ−
ρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας 
υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς 
και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέ−
στερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει 
εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές 
είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. 

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

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλα−
γές στην Προσφορά Αναφοράς για την αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς ευκολίες 
στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι 
αιτιολογημένες. Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η 
ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχο−
ντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφρά−
σουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. 
Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθεωρη−
μένης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλογο χρονικό 
διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές.

5.1.4 Διατηρείται η υποχρέωση άμεσης παροχής στην 
ΕΕΤΤ κάθε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων οικο−
νομικών πληροφοριών αναφορικά με την αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός της, και σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα και το επίπεδο λεπτομέρειας που 
αναφέρονται στο σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ.

5.1.5 Διατηρείται η υποχρέωση παροχής στην ΕΕΤΤ 
αναλυτικής αναφοράς σχετικά με όλους τους δείκτες 
αποδοτικότητας (performance indicators) σε τριμηνιαία 
βάση και ανά περίπτωση, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί 
από την ΕΕΤΤ. Στα πλαίσια αυτά: 

(α) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει την ακώλυτη 
πρόσβαση της ΕΕΤΤ στο σύστημα/ λογισμικό/ βάση δε−
δομένων το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
ή/ και την αποθήκευση των τιμών των δεικτών αποδο−
τικότητας (Key Performance Indicators (KPI)), προκει−
μένου να μπορεί να εξάγει πληροφορίες με δική της 
πρωτοβουλία. 

(β) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει την ακώλυ−
τη πρόσβαση των εναλλακτικών παρόχων στους δεί−
κτες αποδοτικότητας/ δεδομένα που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες τους και τις συναλλαγές τους με 
τον ΟΤΕ. 

(γ) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει στον δικτυακό 
του τόπο ορισμένους ή και όλους τους δείκτες αποδο−
τικότητας με κατάλληλη μορφή, διασφαλίζοντας την 
αρχή του επιχειρηματικού απορρήτου καθώς και την 
εμπιστευτικότητα κρίσιμων εμπορικών πληροφοριών 
(λχ. μέσες ή συνολικές εκτιμήσεις, ή αναλυτικά τις τιμές 
των δεικτών χωρίς να προσδιορίζεται το όνομα του 
παρόχου) κατόπιν σχετικού αιτήματος από την ΕΕΤΤ και 
σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτού. Οι δείκτες αποδο−
τικότητας δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά) τα κάτωθι στοιχεία:

(i) Αριθμό αιτούμενων αδεσμοποίητων τοπικών βρό−
χων (με ανάλυση σε αριθμό βρόχων πλήρους αδεσμο−
ποίητης πρόσβασης και μεριζόμενης αδεσμοποίητης 
πρόσβασης). 

(ii) Αριθμό παραδοθέντων τοπικών βρόχων (με ανά−
λυση σε αριθμό βρόχων πλήρους αδεσμοποίητης πρό−
σβασης και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης 
και αριθμό βρόχων που παραδόθηκαν εγκαίρως ή με 
καθυστέρηση). 

(iii) Αριθμό απορριφθεισών αιτήσεων τοπικών βρόχων/ 
αιτιολογία της απόρριψής τους.

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

(v) Αριθμό καταργηθέντων βρόχων.
(vi) Αριθμό αναφερόμενων βλαβών (ανά προτεραιότη−

τα, χωριστά για πλήρη και μεριζόμενη αδεσμοποίητη 
πρόσβαση).

(vii) Αριθμό βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνη−
μένο SLA. 

5.1.6 Διατηρείται η υποχρέωση κοινοποίησης στην 
ΕΕΤΤ όλων των συμφωνιών αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο που υπογράφονται με εναλλακτικούς 
παρόχους επί τη βάσει της σχετικής Προσφοράς Ανα−
φοράς, καθώς και κάθε SLA (πέραν του βασικού) που 
παρέχεται στους εναλλακτικούς παρόχους από τον ΟΤΕ 
επί τη βάσει εμπορικής διαπραγμάτευσης.

5.1.7 Επιβάλλεται στον ΟΤΕ η υποχρέωση υποβολής 
στην ΕΕΤΤ των πληροφοριών για το αστικό δίκτυο πρό−
σβασης οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου 
του έτους.17

6. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού
6.1 Αναφορικά με την υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρι−

σμού, η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, φέρει υποχρέωση Λογιστικού 
Διαχωρισμού, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται σχετικά με την αγορά χονδρικής αδε−
σμοποίητης πρόσβασης (ΑΠΤΒ) στην απόφαση της ΕΕΤΤ 
482/051/26.5.2008 με θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστο−
λόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρι−
σμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», σχετικά με την αγο−
ρά υπηρεσιών ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών. 

6.2 Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού που επιβάλ−
λεται δυνάμει της παρούσας εφαρμόζεται στο σύνολο 
της σχετικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των 
πιθανών προσφορών υπηρεσιών χονδρικής του ΟΤΕ 
που αφορούν οπτικές ίνες. 
17  Α΄ Εξάμηνο: 30/06, Β΄ Εξάμηνο 31/12
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7. Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης 
7.1 Αναφορικά με την υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και 

Κοστολόγησης, η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, φέρει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:

7.1.1 Διατηρείται η υποχρέωση στον ΟΤΕ να παρέχει 
κοστοστρεφείς τιμές για τις υπηρεσίες ΑΠΤΒ και συνα−
φών ευκολιών, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)).

7.1.2 Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
τιμές :

(i) − για την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπο−
βρόχο βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ με μοντέλο 
«top−down καθώς και 

(ii) − για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατά−
σταση βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ με μοντέλα 
bottom−up.

7.1.3 Διατηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπο−
νται στην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.5.2008 με θέμα 
«Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού 
Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επι−
μέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και λοιπές ρυθμίσεις», σχετικά με την αγορά υπηρεσιών 
της ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών. 

7.1.4 Οι τιμές των υπηρεσιών της ΑΠΤΒ και συναφών 
ευκολιών, πρέπει να διαμορφώνονται ώστε να προάγουν 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αρχή ότι οι τιμές δεν δημιουργούν εμπόδια εισόδου 
στην αγορά. Ιδιαίτερα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
οι τιμές να διαμορφώνονται ώστε να μην υπάρχουν 
πρακτικές του «ψαλιδίσματος» (scissors effect) ή και 
συμπίεσης τιμών μεταξύ των τιμών των υπηρεσιών της 
πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή τις συναφείς υποδο−
μές και τις τιμές των σχετικών υπηρεσιών λιανικής που 
προσφέρει το λιανικό άκρο της ΟΤΕ ΑΕ. 

7.1.5 Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέχει 
στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τον έλεγχο τιμών σύμ−
φωνα με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26.5.2008, η ΕΕΤΤ δύναται να 
εξάγει τιμές:

− είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών 
(benchmarking), (λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσι−
μες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρα−
τών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 45, παρ. 6 του ν. 3431/2006),

− είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα 
άλλα από αυτά της ΟΤΕ ΑΕ, χρησιμοποιώντας δεδομένα 
/ πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, και να απαιτήσει 
την άμεση εφαρμογή των τιμών αυτών (άρθρα 45 παρ. 
4 του ν. 3431/2006).

Β. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως 
επιχείρηση με ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής παροχής Αδε−
σμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών 
υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται με την παρούσα σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση, 
από την έναρξη ισχύος της καταργείται κάθε άλλη γε−
νική ή ειδική διάταξη απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντί−

κειται στις διατάξεις της απόφασης αυτής ή κατά το 
μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που 
ρυθμίζονται με την απόφαση αυτή.

Δ. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής τα ακόλουθα Παραρτήματα:

-

Παράρτημα Ι

Προσφορά Αναφοράς για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στο Στρεπτό Ζεύγος Μεταλλικών Αγωγών

του Τοπικού Βρόχου (RUO)

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

A. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο

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

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

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

2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων 
φυσικής πρόσβασης18, και την διαθεσιμότητα τοπικών 
βρόχων (συμπεριλαμβανομένων των ανενεργών) σε συ−
γκεκριμένα σημεία του δικτύου πρόσβασης (δηλ. ελεύ−
θερα, κατειλημμένα (ενεργά), δεσμευμένα, βλαμμένα 
ζεύγη).

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

4. Διαδικασίες παραγγελιών19, μετάβασης μεταξύ υπη−
ρεσιών και παροχής υπηρεσιών, διαδικασίες για όλες 
τις δυνατές μεταβάσεις από πάροχο σε πάροχο, περι−
ορισμοί χρήσης.

5. Πιστοποίηση παράδοσης παραλαβής τοπικού βρό−
χου με κριτήρια παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σχε−
τικές μετρήσεις.

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

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

ντρα που αναφέρονται στο σημείο 1 (συμπεριλαμβανο−
μένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, 
της καμπίνας στον προαύλιο χώρο, της απομακρυσμέ−
νης, της σύμμεικτης και της εικονικής συνεγκατάστα−
σης).

3. Αναλυτική περιγραφή των συναφών ευκολιών, του 
ασυρματικού backhaul και της παροχής πρόσβασης σε 
αγωγούς/σωληνώσεις και φρεάτια.

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

5. Θέματα ασφαλείας: μέτρα που λαμβάνονται από τον 
18  Η διάθεση των πληροφοριών μπορεί να περιοριστεί στους 

ενδιαφερόμενους για να αποφευχθούν θέματα δημόσιας 
ασφάλειας.

19  Στις περιπτώσεις εκείνες όπου αιτήματα για ΑΠΤΒ σχετί−
ζονται και με αιτήματα φορητότητας ο ΟΤΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει, στο μέτρο που τον αφορά, την αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη. 
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κοινοποιημένοφορέα εκμετάλλευσης για την ασφάλεια 
των χώρων του.

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

7. Προδιαγραφές ασφαλείας.
8. Κανόνες για τη διάθεση χώρου και του εξοπλισμού 

(ζευγών εσωτερικού καλωδίου, ικριωμάτων σε χώρο ΦΣ 
κλπ) στις περιπτώσεις όπου ο χώρος συνεγκατάστασης 
είναι περιορισμένος.

9. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαι−
ούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική 
συνεγκατάσταση ή των Δικτυακών Κέντρων όπου η 
συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης 
χωρητικότητας.

Γ. Συστήματα Πληροφοριών
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι−

κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις 
βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλ−
λευσης για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπη−
ρεσιών, συντήρηση και επισκευή, βλαβοληψία βρόχων 
και τιμολόγηση.

Δ. Προϋποθέσεις παροχής
1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής 

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

2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβα−
νομένης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, 
σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προ−
θεσμιών.

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

-

Παράρτημα ΙΙ

Υποχρέωση Διαφάνειας ΟΤΕ (υποχρέωση παροχής 
πληροφόρησης σε σχέση με το δίκτυο πρόσβασης)

Ο ΟΤΕ οφείλει σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας 
κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους20 να υποβάλλει 
στην ΕΕΤΤ τις παρακάτω πληροφορίες για το αστικό 
δίκτυο πρόσβασης που αφορά α) την υφιστάμενη κα−
τάσταση και β) τις προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο. 
Επίσης Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται για να είναι 
εφικτή η εξέταση από την ΕΕΤΤ κατά πόσον πιθανόν 
τα νέα σχέδια του ΟΤΕ επηρεάζουν τον ορισμό των 
αγορών 4 και 5.

Α) Πληροφόρηση για την ανάπτυξη του δικτύου πρό−
σβασης νέας γενιάς

Β) Τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ONU του δικτύου 
πρόσβασης.

1. Αστικό Κέντρο (ΑΚ)
2. Συνολικό Πλήθος Ζευγών Χαλκού στο ΑΚ
3. Κωδικός ONU
4. Διεύθυνση ONU
5. Έτος Κατασκευής ONU
6. Παρεχόμενες υπηρεσίες από την ONU (πχ POTS, 

ADSL2+, VDSL, …)
7. Συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού τα οποία εξυπη−

ρετούνται από την ONU
8. Συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού τα οποία τυχόν 

20  Α΄ Εξάμηνο: 30/06, Β΄ Εξάμηνο 31/12

αντικαθίστανται (στο κύριο δίκτυο, από την καμπίνα 
μέχρι το ΑΚ)

9. Πλήθος νέων ζευγών οπτικών ινών στην ONU (στο 
κύριο δίκτυο, από την καμπίνα μέχρι το ΑΚ)

10. Πλήθος νέων αγωγών/σωληνώσεων στις ONU
11. Πλήθος KV που εξυπηρετεί η ONU
12. Πλήθος KV που καταργήθηκαν και αντικαθιστά η 

ONU
Ε. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

ΣΤ. Η απόφαση αυτή και τα Παραρτήματα αυτής να 
κοινοποιηθούν στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος, ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στη σχετική 
αγορά χονδρικής παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
(πλήρως και μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών.

Ζ. Η απόφαση αυτή και τα Παραρτήματα αυτής να 
κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παρ.3 του ν. 3431/2006.

Η. Η απόφαση αυτή και τα Παραρτήματα αυτής, να 
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2009

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

F

      Αριθμ. 530/176 (3)
Κάλυψη δαπανών από δικαστικές ενέργειες εναντίον 

Μελών της Ολομελείας της ΕΕΤΤ αναφορικά με Aπο−
φάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

    Έχοντας υπόψη:
α. το ν. 3431/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τη−

λεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α΄/2000),
β. την υπ’ αριθμ. 62189/2001 – ΦΕΚ 1391/Β΄/2001 (Κα−

νονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ) κοινή 
υπουργική απόφαση, ιδίως το άρθρο 3, παρ. Η΄, και το 
άρθρο 4,

γ. την υπ’ αριθμ. 237/84/3.12.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παρο−
χή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001),

δ. την υπ’ αριθμ. 32805/2970/2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1083/Β΄/2005), με 
την οποία συγκροτήθηκε νέα Εθνική Επιτροπή Τηλεπι−
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και διορίστηκαν τα 
μέλη αυτής με διάρκεια θητείας τέσσερα (4) έτη,

ε. την υπ’ αριθμ. 25/1.8.2005 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 186/Α΄/2005), με την οποία έγινε η επι−
λογή και ο διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
ΕΕΤΤ για την ανωτέρω υπό (δ) αναφερόμενη θητεία,

στ. την υπ’ αριθμ. 41518/4364/2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 944/Β΄/2006), με 
την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπό (δ) υπ’ αριθμ. 
32805/2970/2005 απόφαση του ιδίου Υπουργού και αντι−
καταστάθηκε παραιτηθέν μέλος της ΕΕΤΤ,

ζ. την υπ’ αριθμ. οικ. 28980/3415/2008 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 228/2008) 
με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπό (δ) υπ’ 
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αριθμ. 32805/2970/2005 απόφαση του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και διορίστηκε νέο μέλος 
της ΕΕΤΤ,

η. την υπ’ αριθμ. 17480/Φ.600/10.7.2009 εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση αυ−
τής δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και 
ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και αρ−
μοδίου Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Σακκά), αποφασίζει:

1. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα κάλυψης δαπανών που προ−
κύπτουν από δικαστικές ενέργειες εναντίον των Μελών 
(Προέδρου, Αντιπροέδρων και Μελών) της Ολομελείας 
της ΕΕΤΤ (δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστή−
ριξη), ως αυτή εκάστοτε συγκροτείτο σύμφωνα με τις 
σχετικές πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις 
Αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
οι οποίες θα βαρύνουν τον εκάστοτε Προϋπολογισμό 
της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κανονισμού 
Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελε−
τών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β΄/2001). 

2. Ορίζει ότι : 
Η δικαστική υπεράσπιση και η νομική υποστήριξη των 

μελών της ΕΕΤΤ αφορά μεν περιπτώσεις, στις οποίες τα 
εν λόγω μέλη ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή 
παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλή−
ρωση των καθηκόντων τους, μπορεί δε να ανατίθεται 
σε εξωτερικό δικηγόρο, που ορίζει η Ολομέλεια ή ο 
Πρόεδρος της ΕΕΤΤ.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της ΕΕΤΤ των 
οποίων έληξε η θητεία.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εκδώσει τις αναγκαί−
ες πράξεις προς εκτέλεση της παρούσας απόφασης, 
όποτε καταστεί τούτο αναγκαίο, εγκρίνοντας και τη 
σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2009
Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

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@et.gr*02015502807090016*
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