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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς.
Με την αριθ. Φ.49/28582/742/28−7−2011 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση

της υπό στοιχεία επων. ΒΑΘΗ (VATHI) ον. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(ALEKSANDRA) ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT),
κατοίκου Δήμου Μώλου − Αγίου Κωνσταντίνου, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α299913, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5
έως 9 του Ν.3284/04 (ΦΕΚ 217/Α΄/10−11−2004), όπως ισχύει
και του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ 49/Α΄/
24−3−2010).
2. Με την αριθ. Φ.50/28588/743/28−7−2011 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση
της υπό στοιχεία επων. ΒΑΘΗ (VATHI) ον. ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(DHESPINA) ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κα−
τοίκου Δήμου Μώλου − Αγίου Κωνσταντίνου, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α299912, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5
έως 9 του Ν.3284/04 (ΦΕΚ 217/Α΄/10−11−2004), όπως ισχύ−
ει και του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49/Α΄/
24−3−2010).
3. Με την αριθ. Φ.52/31438/827/28−7−2011 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση
του υπό στοιχεία επων. ΝΑΣΙΟΣ (NASHO) ον. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(QIRJAKO) ον. πατρός ΦΙΚΙΡΙ (FIQIRI), κατοίκου Δήμου
Λαμιέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α299823, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 5 έως 9 του Ν.3284/04 (ΦΕΚ 217/Α΄/10−11−2004),
όπως ισχύει και του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν.3838/10
(ΦΕΚ 49/Α΄/24−3−2010).
4. Με την αριθ. Φ.53/31444/832/28−7−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της υπό στοιχεία επων. ΝΑΣΙΟΥ (NASHO) ον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (PARASHQEVI) ον. πατρός ΦΙΚΙΡΙ (FIQIRI),
κατοίκου Δήμου Λαμιέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α299822,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν.3284/04
(ΦΕΚ 217/Α΄/10−11−2004), όπως ισχύει και του άρθρου 23
παρ. 4 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ 49/Α΄/24−3−2010).
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5. Με την αριθ. Φ.60/18557/450/28−7−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της υπό στοιχεία επων. ΕΡΖΕΝΙ (ERZENI) ον.
ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA) ον. πατρός ΧΑΣΑΝ (HASAN),
κατοίκου Δήμου Λαμιέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α299801,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ
49/Α΄/24−3−2010).
6. Με την αριθ. Φ.71/18523/438/28−7−2011 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση του υπό στοιχεία επων. ΓΚΟΝΗ (GONI) ον. ΧΡΗΣΤΟ
(KRISTO) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατοίκου Δήμου
Λαμιέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α299440, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ 49/Α΄/24−3−2010).
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(2)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Λειτουργού στην Βασιλική−Θεώνη Σωτηροπούλου
του Δημητρίου.
Με την αριθ. 101623/1633/2011 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως
6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του
Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου
1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. II
περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010( Α΄ 87), χορηγείται στην
Βασιλική−Θεώνη Σωτηροπούλου του Δημητρίου, κάτοικο
Αιγίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Σύσταση θέσης στο Δήμο Αχαρνών.
Με την αριθ. 1116/2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρ−
νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 101 του Ν.3584/07, της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.
3979/2011 και το άρθρο 280 του Ν.2852/2010, μετατάσσε−
ται ο υπάλληλος ΜΑΣΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου,
από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό σε συνιστώ−
μενη προσωρινή προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ
Φυλάκων.
(Αριθ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Αχαρνών: 27838/11−4−
2011).
(Αριθ. απόφ. Αποκ. Διοίκ. Αττικής: 24946/21792/13−7−
2011).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 614/16
(4)
Κύρωση της αριθ. 21/03Γ υπογραφείσας Σύμβασης με−
ταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia
Technologies Inc., με θέμα «Τροποποίηση και Χρονική
Επέκταση της αριθ. 21/03 Σύμβασης της ΕΕΤΤ με την
εταιρεία Telcordia Technologies Inc., Αναδόχου του
Έργου με θέμα «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντή−
ρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για
την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία
και Διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέ−
ντε (5) ετών», όπως ισχύει.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ).
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006), και ιδίως το
άρθρο 12 στοιχ. λη΄ αυτού.
β. Την αριθ. 78870/2001 Κοινή Υπουργική απόφαση «Κα−
νονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών
και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001).
γ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 383/17/13.4.2006 «Τρο−
ποποίηση Ποσών του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ
647/Β/24.5.2006).
δ. Την αριθ. 62189/2001 κοινή υπουργική απόφαση
«Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ
1391/Β΄/22.10.2001).
ε. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 237/84/03.12.2001 «Κα−
νονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή
σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/18.12.2001).
στ. Την αριθ. 69452/05.06.1995 απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 505/Β΄/07.06.1995).
ζ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 566/016/3−6−2010 “Τρο−
ποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανο−
νισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά”
(ΦΕΚ 2052/Β/31−12−2011), ως ισχύει.
η. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 288/153/4−7−2003, σύμ−
φωνα με την οποία ο διενεργηθείς ανοικτός διαγωνι−
σμός για την ανάθεση του Έργου “Ανάπτυξη, Εγκατά−
σταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη
Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για το χρονικό διά−
στημα πέντε (5) ετών” κατακυρώθηκε στην Εταιρεία
“Telcordia Techonologies Inc.”, και
θ. Την από 17−7−2003, αριθ. 21/03, υπογραφείσα Σύμ−
βαση μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia
Technologies Inc. Αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ανάθεση του Έργου «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση
και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς
για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία
και Διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών», ιδίως το άρθρο 3.4. αυτής, σύμφωνα με το οποίο
προβλέπεται ότι «…η ΕΕΤΤ, κατά τη λήξη της σύμβασης,
διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα ανανέωσης της σύμ−
βασης, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, για λόγους
που αφορούν ιδίως τη διατήρηση της λειτουργίας των
υπηρεσιών φορητότητας αριθμών κατά τη μεταβατική
περίοδο αλλαγής του διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ και κατ’
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εφαρμογή του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΕΤΤ (άρ−
θρο 6, παρ. 5, στοιχείο vii). Η ΕΕΤΤ στην περίπτωση αυτή
οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο
τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης,
την πρόθεσή της για ανανέωσή της. Η παράταση αφο−
ρά αποκλειστικώς εργασίες που περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο υπηρεσιών του άρθρου 3.1 της παρούσας
Σύμβασης, και η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογισθεί
με βάση τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στην
Οικονομική του Προσφορά, ωστόσο η ΕΕΤΤ διατηρεί
το δικαίωμα διαπραγμάτευσης επ’ αυτών.»
ι. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 291/53/28−08−2003 «Κύρω−
ση της αριθ. 21/03 υπογραφείσης Σύμβασης μεταξύ της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia Technologies Inc.,
Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητό−
τητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση
αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών”», (ΦΕΚ
1279/Β/10−9−2003).
ια. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 300/22/5−12−2003 «Πα−
ράταση Ημερομηνίας Έναρξης Υλοποίησης και Λειτουρ−
γίας της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την
Φορητότητα στην Ελλάδα», (ΦΕΚ 1915/Β/23−12−2003).
ιβ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 302/13/22−12−2003 «Πα−
ράταση Χρονοδιαγράμματος του Έργου “Ανάπτυξη,
Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δε−
δομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς
και τη Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για το χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών” – Τροποποίηση / Χρονική Επέ−
κταση της από 17−7−2003 σχετικής Σύμβασης».
ιγ. Την από 20−1−2004, αριθ. 21/03Α, υπογραφείσα
«Τροποποίηση/Χρονική Επέκταση της αριθ. 21/03 Σύμ−
βασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia
Technologies Inc., Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και
Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς
για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία
και διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε
(5) ετών”».
ιδ. Την από 24−7−2009, αριθ. 21/03Β υπογραφείσα Σύμ−
βαση με θέμα «Τροποποίηση και Χρονική Επέκταση της
αριθ. 21/03 Σύμβασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι−
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με την εταιρεία
Telcordia Technologies Inc., Αναδόχου του Έργου για
την “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνι−
κής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα
(ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση αυτής
για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών”» (ΦΕΚ 1549/
Β΄/28−7−2009), ιδίως το άρθρο 3. αυτής, σύμφωνα με το
οποίο προβλέπεται ότι «Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι−
νωνιών και Ταχυδρομείων, κατά τη λήξη της παρούσας
σύμβασης, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα ανανέω−
σης αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της αριθ.
21/03 Σύμβασης, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, για
λόγους που αφορούν ιδίως την απρόσκοπτη και συνε−
χή παροχή των υπηρεσιών φορητότητας αριθμών κατ’
εφαρμογή του Κανονισμού Συνάψεως Συμβάσεων της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(άρθρο 6 παρ. 5, στοιχείο vii).».
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ιε. Το από 28−6−2011 με αριθ. 26027/Φ. 300/28−6−2011 έγ−
γραφο της ΕΕΤΤ προς την Telcordia Technologies Inc. με
θέμα «Renewal of Nr. 21/03B/24.7.2009 Agreement between
the National Telecommunications and Post Commission
(EETT) and the company Telcordia Technologies Inc.».
ιστ. Το από 28−6−2011 με αριθ. 26028/Φ.300/28−6−2011
έγγραφο της ΕΕΤΤ προς τον Alan Turner, αντίκλητο
της εταιρείας Telcordia Technologies Inc. στην Ελλάδα,
με θέμα «Ανανέωση της αριθ. 21/03Β/24−7−2009 Σύμβα−
σης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia
Technologies Inc.
ιζ. Την από 11−6−2011 διενεργηθείσα συνάντηση στελε−
χών της ΕΕΤΤ και εκπροσώπων των παρόχων σχετικά
με το εν λόγω θέμα.
ιθ. Τις από 11−6−2011 και 12−6−2011 διενεργηθείσες συνα−
ντήσεις στελεχών της ΕΕΤΤ και εκπροσώπων της εται−
ρείας Telcordia Technologies Inc. για το ως άνω θέμα.
κ. Την Εισήγηση αριθ. 22953/Φ600/27−7−2011 της αρμό−
διας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Ε. Συρίγου).
Επειδή:
α. σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1. της από 17.07.2003
(αριθ. 21/03) Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρεί−
ας Telcordia Technologies Inc., όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 21/03Α Σύμβαση (στο εξής «Σύμβαση»), ως Περί−
οδος Λειτουργίας και Διαχείρισης ορίσθηκε το «χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας
και διαχείρισης της ΕΒΔΑΦ από τον Ανάδοχο μέχρι τη
λήξη αυτής, για το οποίο διάστημα ο Ανάδοχος θα έχει
την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση και θα μεριμνά για
την καλή λειτουργία του Έργου με δαπάνες του. Το εν
λόγω χρονικό διάστημα ορίζεται σε πέντε (5) έτη από
την έναρξη λειτουργίας της ΕΒΔΑΦ».
β. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 21/03Β υπογρα−
φείσας σύμβασης τροποποίησης –χρονικής επέκτασης,
όπως αυτό προστέθηκε στην αριθ. 21/03 Σύμβαση «Η Εθνι−
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά
τη λήξη της παρούσας σύμβασης, διατηρεί μονομερώς
το δικαίωμα ανανέωσης αυτής κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4. της αριθ. 21/03 Σύμβασης, εφόσον τούτο κρί−
νεται απαραίτητο, για λόγους που αφορούν ιδίως την
απρόσκοπτη και συνεχή παροχή των υπηρεσιών φορητό−
τητας αριθμών κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Συνάψεως
Συμβάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (άρθρο 6 παρ. 5, στοιχείο vii).».
γ. Στο άρθρο 5 της αριθ. 21/03Β Σύμβασης τροποποί−
ησης – χρονικής επέκτασης, ρητά, αναφέρεται ότι: «Η
ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.3.2009 και λήγει
στις 31.8.2011.».
δ. Η ΕΕΤΤ σε εφαρμογή των προβλεπομένων στη διάτα−
ξη του άρθρου 3.4.(ως άνω σχετ. θ’) της σχετικής σύμβασης
με την εταιρεία Telcordia Technologies Inc., και για λόγους
που αφορούν ιδίως στην διατήρηση της λειτουργίας των
υπηρεσιών φορητότητας αριθμών κατά τη μεταβατική
περίοδο αλλαγής του διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ, ανακοίνωσε
εγγράφως (ως άνω σχετ. ιε΄ και ιστ΄) προς τον Ανάδοχο
δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της μεταξύ των σύμβασης την
πρόθεσή της για ανανέωση αυτής. Το ίδιο έπραξε και
προς τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, για την ενη−
μέρωσή τους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε. Η ανάδοχος εταιρεία Telcordia Technologies Inc.
συμφώνησε να συνεχίσει να παρέχει τις προβλεπόμενες
στη Σύμβαση και το Νόμο υπηρεσίες της, διατηρώντας
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με τιμή 1,95 ευρώ
ανά μεταφερόμενο αριθμό, έναντι της ισχύουσας τιμής
3,5 ανά μεταφερόμενο αριθμό, και για χρονικό διάστημα
που να ανέρχεται σε δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες, και
εωσότου η ΕΕΤΤ ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής
νέου αναδόχου, προκειμένου να διατηρηθεί η παροχή
της υπηρεσίας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.
στ. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι εξέφρασαν (ως άνω
σχετ. ιζ΄) την ικανοποίησή τους για τις παρεχόμενες από
την εταιρεία Telcordia Technologies Inc. υπηρεσίες.
ζ. Η δυνατότητα, σύμφωνα με την παρούσα, ανανέω−
σης της Σύμβασης αφορά κυρίως στη διατήρηση της
λειτουργίας των υπηρεσιών φορητότητας αριθμών κατά
τη μεταβατική περίοδο αλλαγής του διαχειριστή της
ΕΒΔΑΦ, ο οποίος σύμφωνα άλλωστε και με τα οριζό−
μενα σε σχετική διάταξη του Κανονισμού Φορητότητας
(άρθρο 10, παρ. 3α), επιλέγεται από την ΕΕΤΤ ανά πε−
νταετία με διαγωνιστική διαδικασία.
η. Ενόψει των ανωτέρω, και έως ότου ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες επιλογής νέου λειτουργού και διαχειριστή
της ΕΒΔΑΦ, εύλογη δύναται να κριθεί η χρονική επέκτα−
ση της Σύμβασης της ΕΕΤΤ με την Ανάδοχο εταιρεία
Telcordia Technologies Inc., η οποία δεν θα υπερβαίνει το
ήμισυ της αρχικώς προβλεφθείσης Περιόδου Λειτουρ−
γίας και Διαχείρισης, όπως αυτή ορίσθηκε στο άρθρο
1.1. της Σύμβασης.
θ. Το γεγονός ότι, στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 612/022/
14−7−2011 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της
ΕΕΤΤ να επιμεληθεί την υποβολή της ανωτέρω τρο−
ποποιητικής πράξης χρονικής επέκτασης της αρχικής
συμβάσεως (αριθ. 21/03, όπως ισχύει) προς κύρωση από
την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
Κυρώνεται η αριθ. 21/03Γ υπογραφείσα Σύμβαση μετα−
ξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia Technologies
Inc., «Τροποποίηση και Χρονική Επέκταση της αριθ.
21/03 Σύμβασης της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia
Technologies Inc., Αναδόχου του Έργου με θέμα “Ανά−
πτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης
Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ)
καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για το
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών”, όπως ισχύει.», όπως
αυτή επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΣΥΜΒΑΣΗ
Τροποποίηση και Χρονική Επέκταση της αριθ. 21/03
Σύμβασης της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia
Technologies Inc., Αναδόχου του Έργου με θέμα
«Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνι−
κής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητό−
τητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχεί−
ριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών»,
όπως ισχύει.
Σήμερα, 26.7.2011, στα Γραφεία της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Κηφισίας 60,
Μαρούσι, η ΕΕΤΤ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, Δρ. Λεωνίδα

Λ. Κανέλλο, και η Εταιρεία “Telcordia Techonologies Inc.”,
Ανάδοχος του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
του Έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητό−
τητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση
αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών” που
εδρεύει στο Delaware και διατηρεί γραφεία επί της One
Telcordia Drive, Piscataway, New Jersey, HΠΑ, (υποκατά−
στημα στην Ελλάδα, με την επωνυμία Telcordia Greece,
στο Χαλάνδρι, επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 268) νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Alan Turner εξουσιοδοτημένο
δυνάμει της από 08.04.2010 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας “Telcordia Techonologies Inc.”,
η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών
και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ.
8357/23.07.2010, να την εκπροσωπεί στην Ελλάδα,,και
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 526/045/24−7−2009 «Κύρωση της
αριθ. 21/03Β υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ
και της εταιρείας Telcordia Technologies Inc. με θέμα
“Τροποποίηση και Χρονική Επέκταση της αριθ. 21/03
Σύμβασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων με την εταιρεία Telcordia Technologies
Inc. Αναδόχου του Έργου για την Ανάπτυξη, Εγκατά−
σταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη
Λειτουργία και Διαχείριση αυτής για το χρονικό διά−
στημα πέντε (5) ετών”» άρθρο 3 αυτής.
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 291/53/28−8−2003 «Κύρω−
ση της αριθ. 21/03 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) και της εταιρείας Telcordia Technologies Inc.,
Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
του έργου “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητό−
τητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση
αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών”» (ΦΕΚ
1279/Β/10−9−2003).
β) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 300/22/5−12−2003 «Παρά−
ταση Ημερομηνίας Έναρξης Υλοποίησης και Λειτουργίας
της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φο−
ρητότητα στην Ελλάδα» (ΦΕΚ 1915/Β/23−12−2003).
γ) Την από 20−1−2004, αριθ. 21/03Α υπογραφείσα Σύμ−
βαση με θέμα «Τροποποίηση/ Χρονική Επέκταση της
αριθ. 21/03 Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τη−
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της εταιρεί−
ας Telcordia Technologies Inc., Αναδόχου του Ανοιχτού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη,
Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδο−
μένων Αναφοράς για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς
και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής για το χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών”».
δ) Την από 24−7−2009, αριθ. 21/03Β υπογραφείσα Σύμ−
βαση με θέμα «Τροποποίηση και Χρονική Επέκταση της
αριθ. 21/03 Σύμβασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι−
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με την εταιρεία
Telcordia Technologies Inc., Αναδόχου του Έργου για
την “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση της Εθνι−
κής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότη−
τα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία και Διαχείριση
αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών”» (ΦΕΚ
1549/Β/28−7−2009).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Συμφώνησαν και από κοινού αποφάσισαν την Τρο−
ποποίηση−Χρονική Επέκταση της αριθ. 21/03 Σύμβασης,
όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αριθ. 21/03Α και
21/03Β Συμβάσεις, μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας
Telcordia Technologies Inc.
Η εν λόγω τροποποίηση−επέκταση έχει ως εξής:
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3. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παράσχει τις ανωτέρω
υπηρεσίες υποστήριξης στο νέο Ανάδοχο σύμφωνα με
την παράγραφο 1 και 2 της παρούσης χωρίς επιπλέον
αμοιβή.
Άρθρο 4

Το άρθρο 1.1., ‘‘Ορισμοί ’’, o ορισμός «Περίοδος Λειτουρ−
γίας και Διαχείρισης», εδ. β΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«[……………] Το εν λόγω χρονικό διάστημα ορίζεται σε δύο
(2) έτη και έξι (6) μήνες από την λήξη της από 24−07−2009
υπογραφείσας αριθ. 21/03Β Σύμβασης «Τροποποίηση
και Χρονική Επέκταση της αριθ. 21/03 Σύμβασης της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) με την εταιρεία Telcordia Technologies Inc., Ανα−
δόχου του Έργου για την “Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και
Συντήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς
για την Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη Λειτουργία
και Διαχείριση αυτής για το χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών” (ΦΕΚ 1549/Β΄/28−7−2009), λήξη η οποία επέρχεται
στις 31.8.2011.»

Το άρθρο 6.1 «Τρόπος πληρωμής», εδ. α΄, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης της Περι−
όδου Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΒΔΑΦ, δηλαδή
από την 1−9−2011 έως τις 2.3.2014, ο Ανάδοχος έχει το
δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του Έργου, η οποία
αποβλέπει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των σκο−
πών φορητότητας σύμφωνα με τις αρχές της διαφά−
νειας, της αντικειμενικότητας και χωρίς διακρίσεις και
δικαιούται να εισπράττει, ο ίδιος και για λογαριασμό
του από τους Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τέλη για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες φορητότητας, τα οποία θα
ανέρχονται στο ποσό των 1,95 ευρώ ανά μεταφερόμε−
νο αριθμό. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης αμοιβής
πέραν της ανωτέρω, στην οποία περιλαμβάνεται και η
παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.»

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Το άρθρο 3.1 «Υποέργο Β: Λειτουργία, Διαχείριση και
Ενημέρωση της ΕΒΔΑΦ, (συμπεριλαμβανομένης της
αναγκαίας συντήρησης αυτής)», εδ. α’, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το έργο της λειτουργίας, διαχείρισης, ενημέρωσης
και συντήρησης της βάσης ανατίθεται στον Ανάδοχο
για συνεχές χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και έξι (6)
μηνών από την λήξη της από 24−7−2009 υπογραφείσας
αριθ. 21/03Β σύμβασης Τροποποίησης / Χρονικής Επέ−
κτασης, που επέρχεται στις 31.8.2011, συνεπώς έως τις
2.3.2014».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της από 17−07−
2003 (αριθ. 21/03) Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της
εταιρείας Telcordia Technologies Inc.

Άρθρο 1

Άρθρο 3
1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την ΕΕΤΤ, ο Ανά−
δοχος υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ τεχνικές
πληροφορίες έτσι ώστε η ΕΕΤΤ να διαθέτει την ανα−
γκαία γνώση και τεχνική κατάρτιση για να προβαίνει
αυτοτελώς στην προετοιμασία της πρόσκλησης σε δια−
γωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της λειτουργίας
και διαχείρισης του σύστηματος της ΕΒΔΑΦ. Για την
αποφυγή αμφιβολίας, οι ανωτέρω πληροφορίες δεν θα
περιλαμβάνουν τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.
2. Σε χρόνο που θα υποδείξει η ΕΕΤΤ και, σε κάθε
περίπτωση, πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει σε Ομάδα
Εργασίας, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους της
ΕΕΤΤ, των παρόχων και του νέου αναδόχου, ο οποίος
θα αναδειχθεί έπειτα από την προαναφερθείσα διαγωνι−
στική διαδικασία, για την παροχή τεχνικής βοήθειας και
συμβουλών, με σκοπό την προετοιμασία της λειτουρ−
γίας του νέου συστήματος της ΕΒΔΑΦ. Σε κάθε περί−
πτωση και ανεξαρτήτως της ανάδειξης νέου αναδόχου
πριν τη λήξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεχίσει
τη λειτουργία, διαχείριση, ενημέρωση και συντήρηση
της βάσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθ. 3.1 αυτής, όπως τροποποιήθηκε
ως άνω.

Άρθρο 6
Ακροτελεύτιος Διάταξη
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η−9−2011 και
λήγει στις 2.3.2014.
2. Η παρούσα Σύμβαση θα υποβληθεί για κύρωση στην
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η δε σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ
θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε τρία όμοια
πρωτότυπα, τα οποία αφού υπογράφηκαν από τους
εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών, το
καθένα έλαβε από ένα πρωτότυπο.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για την ΕΕΤΤ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Για τον Ανάδοχο
ALAN TURNER

Η απόφαση αυτή και το Παράρτημά της να δημοσιευ−
θούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
F
Αριθ. 614/17
(5)
Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της
περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος
με την ονομασία «Προσφορά Conn−x 24 Mbps 6+6»
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ).
Έχοντας υπόψη:
α. Tις διατάξεις του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως
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το άρθρο 3, το άρθρο 12, στοιχ. β’, στ’, η’, και λε’, το
άρθρο 63, 64 και το άρθρο 68, παρ. 1 αυτού.
β. Tο Ν.3959/11 (ΦΕΚ 93/Α/20.04.2011) «Προστασία του
ελεύθερου ανταγωνισμού», ιδίως δε το άρθρο 2 αυ−
τού.
γ. Tην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
τίτλο “Guidance on the Commission’s enforcement
priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive
exclusionary conduct by dominant undertakings” (COM
2009, Brussels, 9 February 2009).
δ. Tην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/
Β/28.12.2006) «Ορισμός της Αγοράς Λιανικής Πρόσβα−
σης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση
μέσω PSTN και BRA−ISDN Συνδέσεων για οικιακούς και
μη−οικιακούς πελάτες, Καθορισμός Επιχειρήσεων με
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και Υποχρεώσεις
αυτών».
ε. Tην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 (ΦΕΚ 1151/
Β/2008) «Μεθοδολογίες/Αρχές Κοστολόγησης και Λο−
γιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβλη−
θέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και λοιπές ρυθμίσεις».
στ. Tην απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23.07.2009 (ΦΕΚ
1550/Β/28.07.2009) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Πλήρους και Μεριζόμενης)
σε Μεταλλικούς Βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά
και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)».
ζ. Tην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23.07.2009 (ΦΕΚ1549/
Β/28.7.2009) «Ορισμός Eθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)».
η. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 562/029/22−4−2010 (ΦΕΚ 668/
Β/18.5.2010) Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ
Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις
υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες
έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
σης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις.
θ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22.7.2010 (ΦΕΚ 1338/
Β΄/31.8.2010) «΄Εγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010
για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και
Συναφείς ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της
ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23.7.2009».
ι. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3054/Φ.960/
27.9.2010 (αριθ. ΟΤΕ 804.2/ΕΜΠ. 144/24−9−2010) με θέμα
«Προσφορά Conn−x 6+6 μήνες» με την οποία η εται−
ρεία ΟΤΕ Α.Ε., υπέβαλε στην ΕΕΤΤ προς εξέταση το
οικονομικό της πρόγραμμα με την ονομασία «Conn−x
6+6 μήνες».
ια. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΥΠΗΡ. 3078/Φ.610/6.10.2010
με θέμα «Παροχή στοιχείων−διευκρινίσεων αναφορικά
με την υποβολή των οικονομικών προγραμμάτων «Con−x
6+6» και «ΟΤΕ 160+20F2M»».
ιβ. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3090/Φ.960/
13.10.2010 (αριθ. ΟΤΕ 804.2/ΕΜΠ. 150/13−10−2010) με θέμα
«Παροχή στοιχείων−διευκρινίσεων αναφορικά με την
υποβολή των οικονομικών προγραμμάτων «Con−x 6+6»
και «ΟΤΕ 160+20F2M»».

ιγ. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3106/Φ.960/
22.10.2010 με θέμα «Παροχή στοιχείων−διευκρινίσεων
αναφορικά με την υποβολή των οικονομικού προγράμ−
ματος «Con−x 6+6»».
ιδ. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3113/Φ.960/
1−11−2010 (αριθ. ΟΤΕ 804.2/ΕΜΠ. 157/1−11−2010) με θέμα «Πα−
ροχή στοιχείων−διευκρινίσεων αναφορικά με την υποβο−
λή του οικονομικού προγράμματος «Con−x 6+6»».
ιε. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΥΠΗΡ. 49528/1−12−2010
(αριθ. ΟΤΕ 804/284390/30−11−2010) με θέμα «Λήψη Προ−
σωρινών μέτρων».
ιστ. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3152/Φ.960/
27−12−2010 με θέμα «Παροχή στοιχείων − διευκρινίσεων
για το οικονομικό πρόγραμμα «Con−x 6+6»».
ιζ. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3203/Φ.960/
24−1−2011 (αριθ. ΟΤΕ 804.2/ΕΜΠ. 10/24−1−2011) με θέμα
«Παροχή στοιχείων−διευκρινίσεων για το οικονομικό
πρόγραμμα «Con−x 6+6»».
ιη. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3231/Φ.960/
7−2−2011 με θέμα «Παροχή στοιχείων − διευκρινίσεων για
το οικονομικό πρόγραμμα «Con−x 6+6»».
ιθ. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3330/Φ.960/
5−4−2011 (αριθ. ΟΤΕ 804.2/ΕΜΠ. 53/5−4−2011) με θέμα
«Παροχή στοιχείων−διευκρινίσεων για την προσφορά
«Con−x 6+6»».
κ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 601/018/28.4.2011 (ΦΕΚ 934/
Β/23.5.2011) «Λήψη απόφασης αναφορικά με την εξέταση
του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού
προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn−x 6+6
μήνες» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.».
κα. Την επιστολή αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3505/Φ.960/
19−7−2011 (αριθ. ΟΤΕ 804.3/ΕΜΠ. 106/19−7−2011) με θέμα
«Αίτημα παράτασης της περιόδου διάθεσης του Conn−x
24 Mbps 6+6» με την οποία η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. αιτείται
την παράταση διάθεσης του οικονομικού προγράμματος
Conn−x 24 Mbps 6+6.
κβ. Την Εισήγηση αριθ. 22957/27−7−2011 της αρμόδιας
Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Ε. Συρίγο).
και εκτιμώντας ότι:
1) Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την επιστολή της αριθ.
ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 3505/Φ.960/19.7.2011 (αριθ. ΟΤΕ ΕΜΠ
804.3/ΕΜΠ. 106/19−7−2011), υπέβαλε αίτημα παράτασης
της περιόδου διάθεσης (από τις 19−8−2011 έως τις 30−9−
2011) του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία
«Conn−x 24 Mbps 6+6».
2) Το ανωτέρω οικονομικό πρόγραμμα της εταιρείας
ΟΤΕ Α.Ε. εγκρίθηκε με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 601/018/
28.4.2011 (ΦΕΚ 934/Β/23.05.2011).
Κατά τον οικονομικό έλεγχο των προτεινόμενων από
τον ΟΤΕ τιμολογίων η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της τα εξής:
α) Τα αποτελέσματα του Κοστολογικού Ελέγχου, ο
οποίος αφορά στα τιμολόγια του έτους 2010, για τον
καθορισμό στοιχείων κόστους των σχετικών υπηρεσιών
στο υπό εξέταση οικονομικό πρόγραμμα.
β) Τα τέλη τερματισμού στα κινητά δίκτυα που ίσχυαν
από 1−1−2010 σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΡ.
ΑΠ. 498/046/15−10−2008.
γ) Τα ποσοστά retail minus των υπηρεσιών Χονδρικής
Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της σχετικής
απόφασης της ΕΕΤΤ.
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δ) Την τουλάχιστον για 12 μήνες δέσμευση του συν−
δρομητή στο εν λόγω πρόγραμμα καθώς και το τέλος
απεγκατάστασης που απαιτείται να καταβάλλει για να
αποχωρήσει από το πρόγραμμα
ε) Τις προβλέψεις της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (κίνηση,
συνδρομητές, αναμενόμενα έσοδα) για το εν λόγω πρό−
γραμμα στην αγορά.
Από τον έλεγχο των προτεινόμενων τιμολογίων της
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
προέκυψε ότι για ένα ισοδύναμα αποδοτικό πάροχο, ο
οποίος θα επιλέξει την οικονομικότερη γι’ αυτόν επιλογή
δικτύου, το περιθώριο για το πρόγραμμα «Conn−x 24
Mbps 6+6» είναι θετικό (…..). Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι το
υποβληθέν προς έγκριση οικονομικό πρόγραμμα με την
ονομασία «Conn−x 24 Mbps 6+6» δεν συνιστά κατάχρηση
της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στις
ορισθείσες σχετικές αγορές.
3) Από την εξέταση των απολογιστικών στοιχείων
που συνοδεύουν το υπό εξέταση αίτημα παράτασης
του ΟΤΕ (αριθ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 3505/Φ.960/19.7.2011),
διαπιστώνεται ότι το υποβληθέν δείγμα δεν είναι επαρ−
κές για την εκ νέου ακριβή εκτίμηση των επιπτώσεων
του οικονομικού προγράμματος στην αγορά. Ωστόσο,
δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει προσφάτως
εγκριθεί από την ΕΕΤΤ με την ανωτέρω απόφασή της
(ΑΠ 601/018/28.4.2011) και ότι το χρονικό διάστημα, για
το οποίο ο ΟΤΕ αιτείται την παράταση, είναι μικρό και
εντός αυτού αναμένεται να προκύψουν τα απαραίτητα
για την εξέταση του οικονομικού προγράμματος απολο−
γιστικά στοιχεία, κρίνεται σκόπιμη η αποδοχή του υπό
εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ.
4) Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. θα πρέπει να κληθεί να πα−
ράσχει άμεσα στην ΕΕΤΤ και το αργότερο μέχρι τις
9−9−2011, πρόσθετα απολογιστικά στοιχεία, για την εκ
νέου ακριβή εκτίμηση των επιπτώσεων του οικονομικού
προγράμματος στην αγορά.
5) Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
1. Την έγκριση του αιτήματος παράτασης της περιό−
δου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος «Conn−x
24 Μbps 6+6» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. μέχρι τις 30 Σε−
πτεμβρίου 2011.
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2. Την επιβολή υποχρέωσης στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.»
όπως παρέχει στην ΕΕΤΤ πρόσθετα σχετικά διμηνιαία
απολογιστικά στοιχεία το αργότερο μέχρι τις 9 Σε−
πτεμβρίου 2011.
3. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην εταιρεία ΟΤΕ
Α.Ε. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την εταιρεία ΟΤΕ
Α.Ε. από την κοινοποίησή της σε αυτήν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθ. Φ.131400/26748/16−6−2011 περίληψη, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1462/B΄/17−6−2011 (τ. Β΄) και αφο−
ρά στην αριθ. Φ.79886/54105/2010/27−5−2011 απόφαση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΡΕΣΤΕΑ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, στην παράγρ. 1 διορθώ−
νεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης:
Από τον εσφαλμένο «Φ.79886/54105/27−5−2011»,
στον ορθό «Φ.79886/54105/2010/27−5−2011».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(7)
Στην αριθ. Φ.131400/26748/16−6−2011 περίληψη, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1462/B΄/17−6−2011 (τ. Β΄) και αφο−
ρά στην αριθ. Φ.110856/54077/2010/2−6−2011 απόφαση πο−
λιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, και β)
ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΕΛΙΝΑ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, διορθώνεται
στην παρ. 4 ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης:
Από τον εσφαλμένο «Φ. 110856/54077/2−6−2011»,
στον ορθό «Φ.110856/54077/2010/2−6−2011».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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