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Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει το έργο, τις πρωτοβουλίες και 
τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) 
για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
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Η ΕΕΤΤ, μετά από μια διετή περίοδο εσωστρέφει-
ας, είναι και πάλι μάχιμη, επιτελεί δυναμικά το 
ρυθμιστικό της ρόλο στην αγορά των τηλεπικοι-
νωνιών και ταχυδρομείων και συμμετέχει ενεργά 
στις διεργασίες για την ένταξη της οικονομίας της 
χώρας μας στο Ενιαίο Ψηφιακό Ευρωπαϊκό «γί-
γνεσθαι». 

Α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο ρόλος τους 
για την εθνική ανάκαμψη 
Εν μέσω μίας κρίσιμής περιόδου για την ελληνική 
οικονομία, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι τα-
χυδρομικές υπηρεσίες αναδεικνύονται σε αγορές 
με ειδικό βάρος και πολλαπλασιαστικά αναπτυ-
ξιακά αποτελέσματα. Είναι γνωστό ότι ο βαθμός 
επάρκειας των υπηρεσιών αυτών συνδέεται με την 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο, ενώ ο συνεχής 
εκσυγχρονισμός και η ποιοτική τους βελτίωση 
αποτελούν προϋπόθεση για την καλλιέργεια ενός 
ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Η σύ-
γκλιση σε μία Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αγορά 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην εξωστρέ-
φεια και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, 
καθώς και στη συνολική ενίσχυση της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, διαμορφώνεται 
ένα πεδίο όπου ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη 
επιδείξει επιτυχίες και μπορεί να αποτελέσει πε-
δίο αιχμής για την ελληνική επιχειρηματικότητα. 
Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε ότι: O δρόμος 
για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη 
είναι και ψηφιακός. 
Η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει 
την υιοθέτηση μίας μακροχρόνιας στρατηγικής 

με συνέργεια και συνεχή συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων μερών όπως η κυβέρνηση, η το-
πική αυτοδιοίκηση και οι παράγοντες της αγοράς. 
Η αποτελεσματική υλοποίηση μιας τέτοιας στρα-
τηγικής μπορεί να υποστηριχθεί από ανεξάρτη-
τες αρχές με αναβαθμισμένο ρόλο, όπως η ΕΕΤΤ, 
που διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα 
σημαντική – σημειολογικά και ουσιαστικά – τη 
συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων κάτω 
από ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι σχέσεις της ΕΕΤΤ 
με το εν λόγω υπουργείο είναι σχέσεις συνεργα-
σίας, κοινών στόχων και αμοιβαίου σεβασμού σε 
πλαίσιο διακριτών ρόλων. 

Β. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ στην ψηφιακή ανάπτυξη της 
χώρας 
Η ΕΕΤΤ έχει κρίσιμο ρόλο στην ψηφιακή ανά-
πτυξη της χώρας, ιδιαίτερα δε στην εθνική προ-
σπάθεια για την ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης 
νέας γενιάς όπως προδιαγράφονται και στο Εθνι-
κό Ευρυζωνικό Σχέδιο που αποτελεί ένα δομημέ-
νο οδικό χάρτη. Κατ’ αρχήν, μέσα από τη ρύθμιση 
της αγοράς η ΕΕΤΤ προάγει την ομαλή λειτουργία 
του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσε-
ων, ενθαρρύνει την καινοτομία, την εισαγωγή νέων 
προϊόντων, την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνο-
λογιών και τη βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών. 
Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφερθούμε στo σχέ-
διο της ΕΕΤΤ για εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL 
vectoring και άλλων ισοδύναμων τεχνολογιών, που 
έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ρύθμισης της χονδρι-
κής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Η τεχνολογία 

Μήνυμα Προέδρου
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αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους παρόχους να 
υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια αναφορικά 
με την εγκατάσταση υψιρρύθμων δικτύων πρόσβα-
σης νέας γενιάς. Σε πρακτικούς όρους, επιτρέπει 
την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων 
σε συνδρομητικές γραμμές πρόσβασης VDSL2 
έως και κατά 100%. Δημιουργεί ωστόσο και ση-
μαντικές ρυθμιστικές προκλήσεις, που απαιτούν 
προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή υλοποίη-
ση του σχεδίου. Με την ανωτέρω παρέμβασή μας, 
δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους να επεν-
δύσουν στην τεχνολογία αυτή, με όρους που δια-
σφαλίζουν τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και 
την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού. Με τον 
τρόπο αυτό προάγουμε την ανάπτυξη των υποδο-
μών νέας γενιάς στις περιοχές εκείνες που παρου-
σιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους παρόχους. 
Παράλληλα, όμως έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, 
οι οποίες δεν παρουσιάζουν επαρκές εμπορικό 
ενδιαφέρον και κατά συνέπεια απαιτούν κρατική 
παρέμβαση για την κάλυψή τους με ευρυζωνι-
κές υποδομές. Αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό 
ρόλο, συμβάλαμε αποφασιστικά στην έγκριση και 
χρηματοδότηση του σχετικού έργου από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Στον τομέα των ραδιοεπικοι-
νωνιών, η ΕΕΤΤ διασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση 
του ραδιοφάσματος στην αγορά, για την ανάπτυξη 
κινητών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων και 
εδώ με όρους διαφάνειας, αναλογικότητας και 
προστασίας του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, 
ήδη δρομολογείται η διενέργεια διαγωνισμού για 
την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσματος στη ζώνη 
των 1800MHz ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα απο-
τελεί η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος 2 
(700MHz). Για την προετοιμασία του μερίσματος 
αυτού, η ΕΕΤΤ συμμετέχει με στελέχη της σε τε-
χνική ομάδα που έχει συστήσει το Υπουργείο. Εξί-
σου σημαντικές είναι και οι δράσεις που απευθύ-
νονται στους καταναλωτές, οι οποίες, πέραν των 
άλλων, δημιουργούν πρόσθετα, έμμεσα κίνητρα 
ενίσχυσης του ανταγωνισμού. 
Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο 
εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε 
σήμερα στους Έλληνες καταναλωτές, μέσα από το 
διαδικτυακό μας τόπο: 
•  Το Παρατηρητήριο Τιμών (pricescope.gr) που 

επιτρέπει τον εντοπισμό των πλέον συμφερόντων 
πακέτων με βάση το προφίλ χρήσης εκάστου κα-
ταναλωτή.

•  Ο Υπερίων (hyperiontest.gr) που επιτρέπει τη 
μέτρηση των χαρακτηριστικών ταχύτητας και 
ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων στο Δι-
αδίκτυο. Τα δύο αυτά εργαλεία επιτρέπουν στους 
καταναλωτές να αποκτήσουν μία σφαιρική εικό-
να για το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών 
που λαμβάνουν και να εντοπίσουν άλλες εναλλα-
κτικές λύσεις που πιθανώς να είναι περισσότερο 
πρόσφορες για τις ανάγκες τους. 

Γ. Το BEREC και η αναθεώρηση του κανονιστικού 
πλαισίου 
Μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνή όργανα, όπως 
το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Hλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (BEREC), η ΕΕΤΤ επηρεάζει τις 
σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά 
και εμπλουτίζει συνεχώς την τεχνογνωσία μας, 
παραμένοντας στην αιχμή των τεχνολογικών εξελί-
ξεων. Το BEREC έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως εκά-
στοτε καλείται να υλοποιηθεί, είτε με την έκδοση 
κατευθυντηρίων γραμμών ή συνεισφέροντας στην 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων (Roam-Like-At-
Home / Net Neutrality), είτε και με έκδοση κοινών 
θέσεων (common positions) και γνωμοδοτήσεων 
(expert opinions) σε συγκεκριμένα θέματα. Για το 
2017, οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί στις εργασίες 
αυτές, με δεδομένη τη συζήτηση για την πρόταση 
ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρο-
νικές επικοινωνίες (γνωστού και ως Κώδικα Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών). Ο Κώδικας αγγίζει όλα 
τα «συστατικά» ρύθμισης των ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών στην Ευρώπη, φέρνοντας στο τραπέζι 
μία σειρά από ρηξικέλευθες (και συχνά αμφιλε-
γόμενες) προτάσεις. Η ΕΕΤΤ συμβάλλει στη δια-
δικασία των ζυμώσεων για το νέο Κώδικα, καθώς 
συμμετέχει ενεργά στις σχετικές εργασίες του 
BEREC, ενώ παρέχει τη τεχνογνωσία της για το 
θέμα αυτό και στο Υπουργείο. 

Δ. Στόχοι της ΕΕΤΤ 
Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι που έχει 
θέσει η Αρχή για το επόμενο διάστημα, συνοψίζο-
νται ως εξής: 
•  Καθιέρωση και εποπτεία του κατάλληλου ρυθμι-

στικού και επενδυτικού περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων 
και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, σύμφωνα 
με τους στόχους του Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Θεμα-
τολογίου και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου. 
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•  Βέλτιστη χρήση και εποπτεία του φάσματος ρα-
διοσυχνοτήτων προς όφελος της εθνικής οικο-
νομίας και ανάπτυξης. 

• Εκσυγχρονισμός της ταχυδρομικής αγοράς. 
•  Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υποστήριξη 

των δράσεων προς όφελος των πολιτών/κατανα-
λωτών. 

•  Διοικητική ανασυγκρότηση και ορθολογική αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δια-
φάνειας στη λειτουργία της ΕΕΤΤ. 

Αξιοποιώντας τους πόρους, την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία που διαθέτει, η ΕΕΤΤ αποτελεί κομβι-
κής σημασίας παράγοντα για την προσέλκυση 
επενδύσεων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας, προς όφε-
λος όλων των πολιτών και εν τέλει την αναβάθμιση 
της χώρας μας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή 
Οικονομία.

Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης
Πρόεδρος ΕΕΤΤ
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1992:  -  Ίδρυση της Αρχής υπό την επωνυμία 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 
(Ν.2075/1992).

1995: - Εκκίνηση της λειτουργίας της Αρχής.
1998:  -  Η Αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη εποπτεί-

ας και ρύθμισης της αγοράς των ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών και μετονομάζεται 
σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (Ν.2668/1998).

2000:  -  Ενίσχυση του ρυθμιστικού, εποπτικού 
και ελεγκτικού ρόλου της ΕΕΤΤ με το 
Ν.2867/2000. 

 -  Εισαγωγή για πρώτη φορά της διαδικα-
σίας των δημοπρασιών για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης φάσματος ραδιοσυ-
χνοτήτων, με τη χορήγηση αδειών για την 
ανάπτυξη ασύρματων δικτύων στις ζώνες 
των 3,5GHz και 26GHz για την παροχή 
σταθερών ψηφιακών υπηρεσιών επικοι-
νωνιών. 

2001: -  Πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκ-
τρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. 

 -  Έγκριση της πρώτης προσφοράς ανα-
φοράς του ΟΤΕ για την παροχή Αδεσμο-
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

(ΑΠΤΒ), γνωστή και ως RUO (Reference 
Unbundled Offer), που ρυθμίζει τις σχέ-
σεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με 
τον ΟΤΕ σε θέματα ΑΠΤΒ.

2002:  -  Ολοκλήρωση της εισαγωγής του νέου 
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, καθι-
στώντας πλέον εφικτή την έναρξη των δια-
δικασιών για την παροχή νέων υπηρεσιών 
στους καταναλωτές, όπως η προεπιλογή 
φορέα.

2003:  -  Προμήθεια του Εθνικού Συστήματος Δια-
χείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣ-
ΔΕΦ), για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

 -  Σύσταση περιφερειακού γραφείου της 
ΕΕΤΤ στη Θεσσαλονίκη (ΠΓΘ).

 -  Έναρξη της εφαρμογής της Φορητότητας 
αριθμών και υλοποίηση της κεντρικής 
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς 
για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ).

 -  Δημιουργία Τομέα Εξυπηρέτησης Κατα-
ναλωτών (ΤΕΚ).

2004:   -  Ενεργός ρόλος και καθοριστική συμβολή 
στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 
«ΑΘΗΝΑ 2004» μέσω του αποτελεσματικού 
συντονισμού και ελέγχου των ασύρματων 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
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συστημάτων και της διασφάλισης της αδι-
άλειπτης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών.

2005:  -  Εισαγωγή των ονομάτων δικτυακών τό-
πων με ελληνικούς χαρακτήρες.

2006:   -  Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Αρχής 
με το Ν.3431/2006.

  -  Χορήγηση μέσω δημοπρασίας δικαιώ-
ματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σταθε-
ρής ασύρματης πρόσβασης στη ζώνη των 
3,5GHz (WiMAX).

2007:   -  Στο πλαίσιο του «Έτους Ευρυζωνικότη-
τας», η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει μία σειρά από 
δράσεις με στόχο την ανάπτυξη των ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

2008:  -  Ανακήρυξη της χρονιάς ως «Έτος Ποιο-
τικής Ευρυζωνικότητας» με πλήθος δρά-
σεων από την ΕΕΤΤ όπως η δημοσιοποί-
ηση δεικτών ποιότητας, η έκδοση Κώδικα 
Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους κατα-
ναλωτές.

2009:  -  Ανακήρυξη της χρονιάς ως «Έτος Ευρυ-
ζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και 
ΜΜΕ».

 -  Υλοποίηση εκστρατείας για την ευρυζω-
νικότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης. 

  -  Yποβολή σχεδίου νόμου για την οργάνωση 
του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσι-
ών, με την ενσωμάτωση της 3ης Ταχυδρομι-
κής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

2011:  -  Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας για την εκχώρηση φάσματος συ-
χνοτήτων κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες 
των 900 και 1800MHz.

 -  Σύσταση δύο νέων περιφερειακών γρα-
φείων της ΕΕΤΤ σε Πάτρα (ΠΓΠ) και Ηρά-
κλειο Κρήτης (ΠΓΗ).

2012:   -  Οι Νόμοι 4070/2012 και 4053/2012 προ-
βλέπουν αυξημένες αρμοδιότητες για την 
Αρχή που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
την αρμοδιότητα διαχείρισης του φάσμα-
τος ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες επί-
γειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και 
αποτελεσματικότητας σε ζητήματα όπως η 

αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, η ανά-
λυση αγορών και η προστασία των κατανα-
λωτών.

  -  Αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία από 
την ΕΕΤΤ το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υπο-
βολής Κεραιών (ΣΗΛΥΑ), που αποτελεί μια 
καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα με σκο-
πό την υποστήριξη της μονοαπευθυντικής 
διαδικασίας αδειοδότησης των κατασκευών 
κεραιών. 

2013:  -  Πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομι-
κής αγοράς στην Ελλάδα και έκδοση νέου 
κανονιστικού πλαισίου για την παροχή τα-
χυδρομικών υπηρεσιών.

  -  Ανάληψη από την ΕΕΤΤ της Προεδρί-
ας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών 
Ηλεκ τρονικών Επικοινωνιών (BEREC) 
και φιλοξενία της Συνόδου της ολομέλει-
ας του BEREC στην Αθήνα.

2014:  -  Αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής μέσω διαγωνιστικής δια-
δικασίας.

  -  Αδειοδότηση στις ζώνες των 800MHz 
(ψηφιακό μέρισμα) και 2,6GHz.

 -  Αδειοδότηση ευρυζωνικών δικτύων 
ηλεκ τρονικών επικοινωνιών στη ζώνη 
των 3,4-3,8GHz.

2015:  -  Πιλοτική έναρξη λειτουργίας του Παρα-
τηρητηρίου τιμών τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδρομικών προϊόντων (Pricescope) και 
της ενημερωτικής πύλης «keraies.eett.
gr». 

  -  Επέκταση ΣΗΛΥΑ με νέες δυνατότητες και 
διάθεση στο κοινό της ενημερωτικής πύ-
λης κατασκευών κεραιών «keraies.eett.
gr».
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Ι. Ταυτότητα
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. 
Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, επο-
πτεύει και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι 
εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρ-
ματων επικοινωνιών και Διαδικτύου και (β) την 
ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιού-
νται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ 
ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις 
εν λόγω αγορές.
Η Αρχή ιδρύθηκε το 1992 με το Ν.2075/1992 υπό 
την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕΤ), καθώς οι αρμοδιότητές της αρχικά επικε-
ντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης 
αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της ξε-
κίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του 
Ν.2668/1998, ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργά-
νωσης και λειτουργίας της αγοράς των ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ η επιπρό-
σθετη ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της 
αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η Αρχή 
μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

Με το Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο ρυθμιστικός, 
εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος της ΕΕΤΤ, ενώ 
με το Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών που ενσωμάτωσε νεότερες ευρωπαϊκές ρυθ-
μίσεις, καθορίστηκε το πλαίσιο παροχής δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφών ευκολιών εντός της ελληνικής επικρά-
τειας και διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές της. 
Iσχύοντες Νόμοι:
- Ν.4070/2012 για τις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013, 
ΦΕΚ 90 Α/18-04-2013, το Ν.4313/2014, ΦΕΚ 261 
Α/17-12-2014, το Ν. 4339/2015, ΦΕΚ 133 Α/29-
10-2015 και 4463/2017, ΦΕΚ 42 Α/30-03-2017).
- Ν.4053/2012 για την ταχυδρομική αγορά και θέ-
ματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η ΕΕΤΤ είναι ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο όργανο 
του δημόσιου τομέα και χαρακτηρίζεται από υψη-
λή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, καθώς: 
•  εκδίδει τις προβλεπόμενες από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) xρηματοοικονομικές 
καταστάσεις (Ν.4308/2014) δηλαδή, Ισολογι-
σμό, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουρ-
γία, κατάσταση χρηματοροών και κατάσταση 
μεταβολών καθαρής θέσης περιόδου. 

• αυτοχρηματοδοτεί τη λειτουργία της,

EETT
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•  διαθέτει πλήρως μηχανογραφημένο πληροφο-
ριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων,

•  στελεχώνεται από υψηλού επιπέδου επιστημο-
νικό προσωπικό και

•  επιδιώκει στόχους προσανατολισμένους στην 
ανάπτυξη και τη βελτίωση των όρων λειτουργίας 
δύο ιδιαίτερα δυναμικών κλάδων της οικονομίας. 

ΙΙ. Ολομέλεια 2016
Δημήτριος Τσαμάκης
Πρόεδρος (από 01-06-2016)1 

Νικόλαος Παπαουλάκης
Αντιπρόεδρος για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών

Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος
Αντιπρόεδρος για τον τομέα ταχυδρομικών υπηρε-
σιών

Ιωάννης Αναστασάκος
Μέλος

Δημήτριος Βέργαδος
Μέλος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
Μέλος

Σπυρίδων Λιβιεράτος
Μέλος

Μιχαήλ Σφακιανάκης
Μέλος

Ιωάννης Τζιώνας
Μέλος
 
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
(Ν.4070/2012 όπως ισχύει τροποποιηθείς με το 
Ν.4339/2015) η ΕΕΤΤ λειτουργεί ως Ανεξάρτητη 
Αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η 
ΕΕΤΤ διοικείται από εννεαμελή Επιτροπή, απο-
τελούμενη από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, 
αρμό διους για τους τομείς ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών αντίστοιχα 
και έξι ακόμα μέλη. 
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΕΕΤΤ επιλέ-
γονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβού-
λιο, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης (ΥΨΠΤΕ) και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών 
και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη 
της ΕΕΤΤ διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού ΨΠΤΕ. 
Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της ΕΕΤΤ 
δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-
βερνήσεως (τεύχος ΥΟΔΔ). Η θητεία του Προέ-
δρου και των μελών της ΕΕΤΤ είναι τετραετής και 
δεν επιτρέπεται διορισμός μέλους για περισσότε-
ρες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.
Ως μέλη της ΕΕΤΤ επιλέγονται πρόσωπα εγνω-
σμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κα-
τάρτισης, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξει-
δίκευσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
τα μέλη της ΕΕΤΤ απολαμβάνουν προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Συνεδριάσεις Ολομέλειας 

Το έτος 2016 (από 15/06 έως 28/12) πραγματο-
ποιήθηκαν 28 συνεδριάσεις της Ολομέλειας της 
ΕΕΤΤ και ελήφθησαν συνολικά 631 αποφάσεις, 
οι οποίες αφορούσαν θέματα ρύθμισης και αδει-
οδότησης των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομείων, εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων 
φάσματος και αριθμοδοτικών πόρων, ακροάσεις 
παρόχων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών για θέματα λειτουργίας τους και διοι-
κητικά θέματα της ΕΕΤΤ. Η θεματική κατανομή 
των αποφάσεων της ΕΕΤΤ εμφανίζεται αναλυτι-
κά στο Διάγραμμα 1. Ειδικότερα η κατανομή των 
αποφάσεων επί ακροάσεων της ΕΕΤΤ εμφανίζεται 
αναλυτικά στο Διάγραμμα 2.
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ΕΕΤΤ 
και οι αποφάσεις της δημοσιεύονται στον δια-
δικτυακό τόπο της, καθώς και στον ιστότοπο 
«Δι@ύγεια» εφόσον απαιτείται. Ειδικά οι αποφά-
σεις που αφορούν ρυθμιστικές και κανονιστικές 
πράξεις δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

1. ΠΥΣ 13/01-06-2016, ΦΕΚ 276/ΥΟΔΔ.
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Διάγραμμα 1: Θεματική κατανομή αποφάσεων Ολομέλειας EETT (2016)

Διάγραμμα 2: Θεματική κατανομή αποφάσεων της ΕΕΤΤ επί ακροάσεων (2016)
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1.1. Οργανόγραμμα
Η ΕΕΤΤ λειτουργεί βάσει οργανογράμματος με 
σαφή προσδιορισμό καθηκόντων ανά θέση ευθύ-
νης. Κάθε τμήμα έχει αποτυπωμένες τις διαδικα-
σίες σε διαγράμματα ροής.
Η οργανωτική δομή της ΕΕΤΤ παρουσιάζεται ανα-
λυτικά στο Διάγραμμα 1.1.

1.2. Ανθρώπινο δυναμικό 
Στο τέλος του 2016, το στελεχιακό δυναμικό της 
ΕΕΤΤ ανήλθε στους 213 απασχολούμενους έναντι 
210 το 2015. Από τους ανωτέρω, 207 απασχολού-
νταν σε μόνιμη βάση (κατείχαν δηλαδή οργανική 
θέση), τρεις ήταν αποσπασμένοι αστυνομικοί που 
κάλυπταν τις σχετικές ανάγκες της εποπτείας φά-
σματος και τρεις ήταν ασκούμενοι δικηγόροι στο 
νομικό τμήμα.
Η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕΤΤ 
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.2 και ο αριθμός 
των απασχολουμένων ανά κατηγορία προσωπικού 
στον Πίνακα 1.1.
Από το 2000 που απέκτησε οντότητα, η ΕΕΤΤ στε-
λεχώθηκε με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 
τόσο ειδικού επιστημονικού όσο και τακτικού 
προσωπικού, τηρώντας τις διαδικασίες που προ-
βλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.3, το επί-
πεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 
της ΕΕΤΤ είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το 85,5% του 
προσωπικού είναι πτυχιούχοι ανώτατης και ανώ-
τερης εκπαίδευσης, ενώ το 62% αυτών είναι κά-
τοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου της και 
για να επιτελέσει αποτελεσματικά το πολυσύνθε-
το έργο της, η ΕΕΤΤ διαθέτει πολλαπλές ειδικό-
τητες εργαζομένων.

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.1: Οργανόγραμμα ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.2: Εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού (ΕΕΤΤ) 2010-2016

Ολομέλεια ΕΕΤΤ Γραμματεία Επιτροπής

Γραφείο Προέδρου

Γρ. Νομικού Συμβούλου

Τμ. Νομικών Υπηρεσιών

Τμ. Δημοσίων Σχέσεων
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Δ/νση Ταχυδρομείων

Τμ. Ρύθμισης 
Ταχυδρομικών Θεμάτων

Τμ. Εποπτείας & Ελέγχου 
Ταχ. Τομέα

Δ/νση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμ. Οικονομικής 
Διαχείρισης

Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ/νση Τηλεπικοινωνιών

Τμ. Ρύθμισης Τηλ/κών 
Θεμάτων

Τμ. Εποπτείας & Ελέγχου 
Τηλ. Τομέα

Τμ. Παρακολούθησης 
Αγοράς & Ανταγωνισμού

Δ/νση Φάσματος

Τμ. Διαχείρισης Φάσματος

Τμ. Εποπτείας & Ελέγχου 
Φάσματος

Τμ. Εξοπλισμού 
Τηλεπικοινωνιών

Αντιπρόεδρος
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
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Πίνακας 1.1: Κατηγοριοποίηση προσωπικού (ΕΕΤΤ) 2010-2016

Διάγραμμα 1.3: Επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού (ΕΕΤΤ) 2016

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

1.3. Διοικητική ανασυγκρότηση και 
μεταρρυθμίσεις
Η διοικητική μεταρρύθμιση στοχεύει με συστη-
ματικό, οργανωμένο και ολοκληρωμένο τρόπο 
στην αντιμετώπιση και θεραπεία χρόνιων παθο-
γενειών του διοικητικού συστήματος, όπως είναι 
η υπερβολική διόγκωση των δομών, η πολυπλο-
κότητα των διαδικασιών, η έλλειψη στρατηγι-
κού σχεδιασμού και πολιτικών αξιοποίησης του 
προσωπικού και η αναποτελεσματική λειτουργία 
που δεν εξυπηρετεί τους υπηρεσιακούς στόχους. 
Βάσει του νομοθετικού πλαισίου διοικητικής 
ανασυγκρότησης και μεταρρύθμισης του δημο-
σίου τομέα που έχει τεθεί σε εφαρμογή με τους 
Νόμους 4178/2013, 4369/2016 και 4440/2016, 

η ΕΕΤΤ, κατά τους τελευταίους μήνες του 2016, 
έλαβε αποφάσεις σύστασης Ειδικών Επιτροπών 
και Ομάδων Εργασίας για την αξιολόγηση των 
υφιστάμενων δομών και διαδικασιών της και το 
σχεδιασμό των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. 
Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4400/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη 
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
απαιτείται η αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών 
και διαδικασιών της ΕΕΤΤ και πιθανώς η έκδοση 
νέου Κανονισμού, καθώς και η κατάρτιση περι-
γραμμάτων θέσεων εργασίας και η καταχώρηση 
όλων των προαναφερομένων στο νέο προβλεπό-
μενο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, προκειμένου η 
ΕΕΤΤ να μετέχει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας. 

Κατηγορία προσωπικού 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 106 108 105 105 107 104 104

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 0 0 7 7 7 7 7

Τακτικοί υπάλληλοι (Δημ. Δικαίου & ΙΔΑΧ) 98 98 100 99 98 95 96

Αποσπασμένοι 3 3 2 3 3 3 3

Πρακτική άσκηση 0 0 3 0 3 1 3

Εξωτερικοί συνεργάτες 17 10 0 0 0 0 0

Σύνολο 224 219 217 214 218 210 213

23%15%

39%

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Τεχνολογική Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

6%

17%
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Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ενεργεί στην κατεύθυνση αξιο-
λόγησης και πιστοποίησης της διαχειριστικής της 
επάρκειας, με στόχο την ένταξη προγραμμάτων 
που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή 
της ανασυγκρότηση στο πρόγραμμα αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 που διέπεται 
από τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίο-
δο 2014-2020».
Με την 771/022/2016 απόφασή της, η ΕΕΤΤ όρι-
σε επιτροπή αναθεώρησης του οργανογράμματός 
της. Στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης οργανωτικής δομής της ΕΕΤΤ και 
η εξέταση εναλλακτικών, προκειμένου η Αρχή 
να ενισχύσει το βαθμό αποτελεσματικότητας και 
την προσαρμογή της στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ συνέστησε ειδική επιτροπή 
αξιολόγησης των δομών και των διαδικασιών της 
με αντικείμενο την αποτίμηση της υφιστάμενης 
διοικητικής και επιχειρησιακής της κατάστα-
σης, τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και δυσ-
λειτουργιών στο εσωτερικό της περιβάλλον, τον 
εντοπισμό των δομών που είναι υπέρ-στελεχω-
μένες ή υπό-στελεχωμένες, καθώς και τη μελέτη 
του εξωτερικού της περιβάλλοντος που αποτελεί-
ται από άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς με τους 
οποίους συνεργάζεται, αλλά και πολίτες - χρή-
στες υπηρεσιών και ιδιώτες - παρόχους υπηρεσι-
ών, τους οποίους εξυπηρετεί.
Τέλος, κατ’ εφαρμογή των Ν.3230/2004 «Καθιέ-
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη-
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» και 
Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε-
χών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρω-
ση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρα-
τία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκη-
σης) και άλλες διατάξεις», η ΕΕΤΤ προχώρησε σε 
διαδικασίες για την θέσπιση συστήματος διοίκη-
σης με στόχους για το έτος 2017.
Συγκεκριμένα, δρομολογήθηκε το έργο προσδιο-
ρισμού των στρατηγικών στόχων της ΕΕΤΤ, επι-
μερισμού και εξειδίκευσής τους ανά οργανική 
μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) και καθορισμού ατο-
μικών στόχων του κάθε υπαλλήλου, ώστε να συμ-
βάλει στην επίτευξη των στόχων της οργανικής 
του μονάδας. Το έργο περιλαμβάνει τη θέσπιση 

και υλοποίηση στρατηγικών στόχων σε επίπεδο 
ανώτερης διοίκησης, εξειδικευμένων ενεργει-
ών σε επίπεδο οργανικών μονάδων και ατομικών 
στόχων σε επίπεδο εργαζομένου.

1.4. Πληροφοριακά συστήματα
(α) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Κεντρικό ρόλο στην πληροφοριακή υποδομή της 
ΕΕΤΤ έχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα (ΟΠΣ). Από το 2008 που τέθηκε σε λειτουργία, 
το ΟΠΣ αναβάθμισε δραστικά τον τρόπο λειτουρ γίας 
της Αρχής και βελτίωσε την αποτελεσματικότητά 
της στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και 
τους εποπτευόμενους φορείς. Πρόκειται για ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο αυτοματοποιεί 
τις επιχειρησιακές λειτουργίες, βελτιώνει την απο-
δοτικότητα, υποστηρίζει την εσωτερική οργάνωση 
της Αρχής, αναβαθμίζει τους μηχανισμούς και τις 
δυνατότητες πληροφόρησης και ενισχύει τη δομη-
μένη επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Το 
έργο υλοποίησης του ΟΠΣ συγχρηματοδοτήθηκε 
από το ΕΠ ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ.
Το ΟΠΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
•  Υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων και εργασι-

ών, το οποίο αφορά την ηλεκτρονική διακίνηση 
και παρακολούθηση των εγγράφων. 

•  Υποσύστημα υποστήριξης επιχειρησιακών λει-
τουργιών που αφορά τη διαχείριση και παρακολού-
θηση των επιχειρησιακών λειτουργιών της ΕΕΤΤ. 

•  Υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης και δια-
χείρισης ανθρώπινων πόρων. 

•  Υποσύστημα υποστήριξης της επικοινωνίας με 
το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει την 
απαραίτητη υποδομή για την αυτοματοποιημέ-
νη παρουσίαση πληροφοριών που διαχειρίζε-
ται το ΟΠΣ (όπως τα μητρώα) στο διαδικτυακό 
τόπο της ΕΕΤΤ (βλ. Ενότητα 1.5), καθώς και 
την παροχή διαδικτυακών εφαρμογών προς τις 
εποπτευόμενες αγορές (βλ. Ενότητα 1.5) και τον 
πολίτη (βλ. Ενότητα 2.3). 

Το ΟΠΣ αποτελεί ένα σύστημα που βελτιώνεται 
διαρκώς ώστε να ικανοποιεί τις συνεχώς μετα-
βαλλόμενες πληροφοριακές ανάγκες της Αρχής, 
ενώ επικοινωνεί και συνδέεται με: 
•  το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας 

Φάσματος (ΕΣΔΕΦ) για τον υπολογισμό και την 
τιμολόγηση των τελών χρήσης φάσματος,

•  το μητρώο ονομάτων χώρου, από το οποίο ενη-
μερώνεται για τις χρεώσιμες κινήσεις (εκχω-
ρήσεις, ανανεώσεις ονομάτων χώρου κ.λπ.) και 



22

πληρωμές των καταχωρητών ονομάτων χώρου, 
προκειμένου να εκδώσει τα παραστατικά κατα-
βολής τελών,

•  την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη 
Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), δηλαδή την κεντρική 
βάση δεδομένων που παρέχει τη φορητότητα 
των αριθμών των συνδρομητών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας και την ενημερώνει με το 
αρχείο των εκχωρημένων αριθμών,

•  τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχει η 
ΕΕΤΤ από το διαδικτυακό τόπο της (π.χ. την 
εφαρμογή διαδικτυακής υποβολής αιτήσεων, 
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσε-
ων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών, το σύστημα 
ηλεκ τρονικής διαχείρισης καταγγελιών κατανα-
λωτών «ΕΡΜΗΣ») (βλ. Ενότητες 1.5 και 2.3),

•  το πρόγραμμα «Δι@ύγεια» ώστε να το ενημερώνει 
αυτόματα με αποφάσεις, πράξεις, αιτήσεις έγκρι-
σης δαπάνης και πληρωμές (βλ. Ενότητα 1.5),

•  υποδομή επιχειρηματικής ευφυΐας (βλ. τμήμα 
(β) του παρόντος κεφαλαίου),

•  εξωτερικά υποσυστήματα όπως της Ενιαίας Αρ-
χής Πληρωμών, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (ΙΚΑ), του TAXIS, διαφόρων τραπεζών κ.λπ.

(β) Εξειδικευμένες πλατφόρμες λογισμικού
Η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει με ίδια μέσα και λειτουρ-
γεί λογισμικό ηλεκτρονικής υποστήριξης των 
διαγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση δι-
καιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, με κύριες 
λειτουργίες:
• την προετοιμασία κάθε γύρου της δημοπρασίας,
•  την υποβολή προσφορών εκ μέρους των συμμε-

τεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία,
•  τον υπολογισμό των πλειοδοτών και την έκδοση 

των αποτελεσμάτων κάθε γύρου,
•  την άμεση πληροφόρηση των συμμετεχόντων 

και της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ για την πορεία της 
δημοπρασίας.

Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να 
προσαρμόζεται στους κανόνες που προβλέπει το 
τεύχος προκήρυξης της εκάστοτε δημοπρασίας 
που διενεργεί η ΕΕΤΤ, ενώ συμβάλλει (α) στην 
αποφυγή σφαλμάτων κατά την υποβολή προσφο-
ρών, (β) στην άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων 
κάθε γύρου, (γ) στην ορθή εφαρμογή των κανόνων 
της δημοπρασίας και (δ) στην επιτυχή ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας στο σύνολό της.
Επίσης, η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει με ίδια μέσα και 
λειτουργεί κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή 

για την αυτοματοποίηση της ανάλυσης των δεδο-
μένων της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών (market reports). Η συγκεκριμένη υποδο-
μή περιλαμβάνει εργαλεία λογισμικού, τα οποία 
«διαβάζουν» τα δεδομένα που συλλέγονται από 
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και τα αποθηκεύουν σε κεντρική βάση 
δεδομένων, δημιουργώντας κατάλληλες δομές 
ανάλυσης (data cubes). Τα συγκεντρωτικά στοι-
χεία παρέχονται μέσω συγκεντρωτικών πινάκων.
Η πληροφοριακή υποδομή της ΕΕΤΤ περιλαμβά-
νει επιπλέον τη Γνωσιακή Πύλη (Intranet), η οποία 
αναπτύχθηκε με ίδια μέσα και τέθηκε σε λειτουργία 
το 2013, προκειμένου να καλύψει την ανάγκη ενη-
μέρωσης, επικοινωνίας και διάχυσης της γνώσης 
εντός της ΕΕΤΤ. Η Γνωσιακή Πύλη εμπλουτίζεται 
διαρκώς με νέο περιεχόμενο και διαδικτυακές υπη-
ρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινή εργασία 
του προσωπικού. Μέσα στο έτος, επικαιροποιήθη-
καν πολλές από τις υφιστάμενες πληροφορίες της 
Πύλης, ενώ προστέθηκαν 251 νέα άρθρα. Επίσης, 
ενσωματώθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση 
ημερολογίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με ανα-
λυτικά στοιχεία όπως ημερομηνία, ώρα, περιγραφή 
συμβάντος, συνημμένο υλικό, σχετικά url, κ.λπ. Από 
το 2013 μέχρι και το 2016, η Γνωσιακή Πύλη έχει 
δεχθεί συνολικά 237.000 επισκέψεις.
Επιπλέον των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διαθέτει υποδο-
μή επιχειρηματικής ευφυΐας, η οποία αντλεί δε-
δομένα από το ΟΠΣ και παρέχει στη διοίκηση της 
Αρχής, τη δυνατότητα παρακολούθησης στατιστι-
κών στοιχείων που συντελούν στην αποτελεσματι-
κή λήψη αποφάσεων.

1.5. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δια-
φάνεια 
Κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕΤΤ αποτελεί η 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της ηλεκ-
τρονικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, με 
στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Αρχής και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών στον πολίτη και τις εποπτευόμενες αγορές. 
Στο πλαίσιο αυτό, το 2016 η ΕΕΤΤ επικεντρώθη-
κε στη διαχείριση και επέκταση των ακόλουθων 
εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

(α) Εφαρμογές που ενισχύουν τη διαφάνεια

Εφαρμογή προγράμματος «Δι@ύγεια» 
Από το 2010, η ΕΕΤΤ αναρτά τις πράξεις που προ-
βλέπονται από τη σχετική νομοθεσία2 στο Πρό-
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γραμμα «Δι@ύγεια». Από το 2015, η Αρχή λει-
τουργεί αυτόματη διασύνδεση του ΟΠΣ της με το 
«Δι@ύγεια ΙΙ», με αποτέλεσμα οι πράξεις της να 
αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
diavgeia.gov.gr/f/eett με πλήρως αυτοματοποιη-
μένη διαδικασία. 
Κατά τη διάρκεια του 2016, αναρτήθηκαν 1.889 
πράξεις, οι οποίες αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, 
λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις (1.152 πρά-
ξεις), καθώς επίσης εγκρίσεις δαπανών, αναθέσεις 
έργων/προμηθειών/υπηρεσιών/μελετών,πράξεις 
για συλλογικά όργανα/επιτροπές/ομάδες εργασί-
ας/ομάδες έργου/μέλη συλλογικών οργάνων και 
περιλήψεις διακηρύξεων.

Εμπλουτισμός του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ 
(www.eett.gr) 
Η ΕΕΤΤ συνέχισε τον εμπλουτισμό του διαδικτυ-
ακού τόπου της με περιεχόμενο και ηλεκτρονι-
κές εφαρμογές (βλ. Ενότητα 2.3), ενισχύοντας τη 
διαφάνεια και την επικοινωνία με τους πολίτες 
και τις εποπτευόμενες αγορές. Σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο διαδικτυακός 
τόπος της εντός του 2016, δέχτηκε 491.001 επι-
σκέψεις από 263.992 μοναδικούς επισκέπτες. Η 
επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 1,97% σε σχέση 
με το 2015, αλλά αυξήθηκαν οι μοναδικοί επι-
σκέπτες κατά 5,94%. Τις περισσότερες επισκέ-
ψεις δέχτηκαν η ενότητα με τα Δελτία Τύπου και 
τις ανακοινώσεις στην αγγλική γλώσσα, η ενό-
τητα για τους καταναλωτές (κυρίως σε θέματα 
ηλεκ τρονικών επικοινωνιών), οι συχνές ερωτή-
σεις για τη φορητότητα αριθμών, η διαδικασία 
υποβολής αιτήματος/καταγγελίας και η μηχανή 
αναζήτησης του διαδικτυακού τόπου. Ακολου-
θούν η ενότητα που απευθύνεται στους παρόχους 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παλαιότερη μελέτη 
της ΕΕΤΤ για την έκθεση στην ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία σταθμών βάσης και οι online 
εφαρμογές. Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν επίσης οι 
σελίδες με τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΕΤΤ, 
την υποβολή καταγγελίας, την αναζήτηση κατα-
χωρητών ονομάτων χώρου (domain names) με 
κατάληξη .gr, τις συχνές ερωτήσεις για τις κατα-
σκευές κεραιών, τα Δελτία Τύπου και τις ανακοι-
νώσεις της ΕΕΤΤ στην ελληνική γλώσσα, τις συ-
χνές ερωτήσεις για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής 
Πληροφόρησης και τη διεθνή περιαγωγή. Όσον 
αφορά τις ηλεκτρονικές εκδόσεις που παρέχει 
ο διαδικτυακός τόπος στους επισκέπτες, τις πε-
ρισσότερες λήψεις (downloads) είχε ο «Οδη-
γός Καταναλωτή για τηλεφωνία και Διαδίκτυο» 
(33.487 λήψεις) και παλαιότερες εκδόσεις της 
ΕΕΤΤ όπως ο «Οδηγός του Ενημερωμένου Κα-
ταναλωτή» (21.501 λήψεις) και το «Εικονογρα-
φημένο Λεξικό Πληροφορικής & Ευρυζωνικότη-
τας» (6.233 λήψεις).

«Ανοικτή» διάθεση και περαιτέρω χρήση εγ-
γράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ ήταν από τους πρώτους φορείς που αντα-
ποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις που επέβαλε η νο-
μοθεσία3 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, καταγράφοντας το 2015 τα 
σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
που βρίσκονται στην κατοχή της και εκδίδοντας 
την πρώτη σχετική απόφασή της4. Κατά τα ορι-
ζόμενα στη σχετική νομοθεσία5, το 2016, η ΕΕΤΤ 
προχώρησε στην επαναξιολόγηση των στοιχείων 
της και στην έκδοση απόφασης επικαιροποίη-
σης6, στην οποία: 

2. Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Δι@ύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α/21-
11-2013), που ενισχύει θεσμικά των ανάρτηση των πράξεων.
3. ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015) και Ν.4305/2014 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006 (Α΄ 
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι-
τέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).
4. Απόφαση ΕΕΤΤ 765/080/23-06-2015 «Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν.4305/2014 για την αρχή της «ανοικτής» διάθεσης και 
περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 
βρίσκονται στην κατοχή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της».
5. Ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του 
Ν.3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/31-
10-2014), άρθρο 10, παράγραφος 4.
6. Απόφαση ΕΕΤΤ 790/017/06-12-2016 «Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επι-
τροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν.4305/2014 για την αρχή της ανοικτής 
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα».
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α) παρατίθενται τα σύνολα εγγράφων, πληροφορι-
ών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της 
ΕΕΤΤ και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της,
β) περιγράφονται τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων που διατίθενται σε ανοικτό και μηχα-
ναγνώσιμο μορφότυπο7, εφαρμόζοντας την αρχή της 
ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,
γ) επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ διαθέτει τα ως άνω 
σύνολα χωρίς να επιβάλλει όρους για την περαι-
τέρω χρήση τους μέσω αδειοδότησης ή μέσω 
επιβολής τελών,
δ) αναφέρονται τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς 
που ορίζει η σχετική νομοθεσία και δεν διατίθενται 
για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. 
Η απόφαση επικαιροποίησης αναρτήθηκε στους δι-
αδικτυακούς τόπους του προγράμματος «Δι@ύγεια» 
και της ΕΕΤΤ και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεών της, η 
ΕΕΤΤ έχει, μέχρι σήμερα, αναρτήσει 46 σύνο-
λα δεδομένων στον κεντρικό κατάλογο δεδομέ-
νων του δημόσιου τομέα, www.data.gov.gr. Για 
το σκοπό αυτό, ανέπτυξε προγράμματα τα οποία, 
όταν καλούνται από τον επισκέπτη του www.data.
gov.gr, συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο (online) 
τα δεδομένα από το Σύστημα Διαχείρισης Περι-
εχομένου (Content Management System) ή από 
τις κατάλληλες εφαρμογές του ΟΠΣ της ΕΕΤΤ και 
τα εμφανίζουν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο (δηλαδή σε τύπους xml, csv, xls, txt). 
Λόγω των αναφερθέντων τεχνολογικών επιλογών 
του τρόπου ανάρτησης, τα δεδομένα ανανεώνο-
νται/επικαιροποιούνται στο αρμόδιο πληροφορι-
ακό σύστημα ή στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 
και εμφανίζονται στο www.data.gov.gr σε πραγ-
ματικό χρόνο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Εικόνα 1.1: Εφαρμογές στο www.eett.gr για τους παρόχους

7. Στο άρθρο 4 του Ν.4305/2014 δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί: Ως «έγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο», 
ορίζονται το ψηφιακό έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπο-
ρούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής. 
Ως «ανοικτό μορφότυπο» ορίζεται ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε 
περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

β) Εφαρμογές για παρόχους

Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καταγγελι-
ών καταναλωτών «ΕΡΜΗΣ» 
Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καταγγελι-
ών «ΕΡΜΗΣ» είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε εσωτερικά από την ΕΕΤΤ το 2015, με 
σκοπό να επιταχύνει την εξυπηρέτηση των κατανα-
λωτών που απευθύνονται στην Αρχή. Χρήστες του 
συστήματος είναι στελέχη του Τομέα Εξυπηρέτη-
σης Καταναλωτών της ΕΕΤΤ, καθώς και προσωπι-
κό των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το 
σύστημα «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί μία κοινή πλατφόρμα 
της ΕΕΤΤ και των παρόχων, μέσω της οποίας προ-
ωθούνται τα αιτήματα/καταγγελίες των καταναλω-
τών από την Αρχή προς τους παρόχους, με άμεσο 
ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ καθίσταται εφικτή η πα-
ρακολούθηση της εξέλιξης και του ιστορικού κάθε 
παραπόνου. Το 2016 περισσότερα από 5.235 αιτή-
ματα/καταγγελίες καταναλωτών που αφορούσαν 
την αγορά τηλεπικοινωνιών, σε σύνολο 7.629 που 
δέχθηκε συνολικά η ΕΕΤΤ, προωθήθηκαν στους 
παρόχους μέσω του «ΕΡΜΗΣ».

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
(ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών 
Κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε η επέκταση 
της λειτουργικότητας της διαδικτυκής εφαρμογής 
του ΣΗΛΥΑ, το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ το 
2012 για την υλοποίηση της μονοαπευθυντικής δια-
δικασίας αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που 
θεσπίστηκε με το Ν.4070/2012. Το ΣΗΛΥΑ σήμερα 
έχει εξελιχθεί σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής δια-
χείρισης της πλειονότητας των σχετιζόμενων με την 
αδειοδότηση κατασκευών κεραιών διαδικασιών.  
Ειδικότερα εντός του 2016, αναπτύχθηκε στο ΣΗ-
ΛΥΑ η απαραίτητη λειτουργικότητα για την ηλε-
κτρονική υποβολή και διαχείριση των ειδοποιήσε-
ων που αποστέλλει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προς την ΕΕΤΤ αναφορικά με τα 
αποτελέσματα επιθεωρήσεων που διενεργεί, συ-
μπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής 
από τους παρόχους επικαιροποιημένων μελετών 
ραδιοεκπομπών. Επίσης, το ΣΗΛΥΑ παρέχει πλέον 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχεί-
ρισης αιτήσεων μεταβίβασης κατασκευών κεραιών, 
καθώς και των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων ή 
δηλώσεων υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται για την 
επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
κατασκευών κεραιών.  

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
Πρόκειται για ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέ-
πει στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών να υποβάλλουν ηλεκ-
τρονικά τις αιτήσεις/δηλώσεις στην ΕΕΤΤ, επισυνά-
πτοντας και τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία/
έγγραφα. Απευθύνεται τόσο στις ήδη εγγεγραμμέ-
νες επιχειρήσεις/φυσικά πρόσωπα στα μητρώα της 
ΕΕΤΤ όσο και σε αυτούς που επιθυμούν να δραστη-
ριοποιηθούν στις εποπτευόμενες από την Αρχή αγο-
ρές. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσε-
ων αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών:
•  δήλωση καταχώρησης Γενικής Άδειας τηλεπι-

κοινωνιών,
•  αιτήσεις/δηλώσεις καταχωρητών ονομάτων χώ-

ρου,
•  έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών,
•  έκδοση πράξης εξουσιοδότησης φορέα ως ση-

μείου ενεργοποίησης υπηρεσιών Inmarsat (PSA),
•  εκχώρηση αριθμών Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδό-

τησης (ΕΣΑ),
•  απόκτηση Γενικής Άδειας ταχυδρομικών υπη-

ρεσιών,
•  ηλεκτρονική υποβολή ετήσιων τελών ταχυδρο-

μικών υπηρεσιών. 
Το 2016 υποβλήθηκαν 654 αιτήματα από τους πα-
ρόχους μέσω της εφαρμογής.
Πέραν της υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων, οι πά-
ροχοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα 
και χωρίς έγγραφη κατάθεση αίτησης, έγκυρες 
βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα της ΕΕΤΤ με τη 
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Η εφαρμογή είναι 
διασυνδεδεμένη με το υποσύστημα υποστήριξης 
επιχειρησιακών λειτουργιών του ΟΠΣ. 

Μοντέλο προκαταρκτικού ελέγχου οικονομικών 
προγραμμάτων (mini model) 
Το σύστημα αυτό είναι μια διαδικτυακή εφαρμο-
γή που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την ΕΕΤΤ και 
παρέχει το προκαταρκτικό μοντέλο συμπίεσης 
περιθωρίου του ΟΤΕ στους εναλλακτικούς παρό-
χους (βλ. Ενότητα 3.2.7).

1.6. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός
Η ΕΕΤΤ είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, φορέας 
της Γενικής Κυβέρνησης, με διοικητική και οικο-
νομική αυτοτέλεια, η οποία διασφαλίζεται από την 
είσπραξη τελών από τις υπόχρεες επιχειρήσεις/
φορείς. Τα έσοδα της ΕΕΤΤ αποτελούν δημόσιο 
έσοδο. Βάσει του Ν.4313/20148 η Αρχή αποδίδει 

8. ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014.
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ετησίως το 80% του θετικού της οικονομικού απο-
τελέσματος στον κρατικό προϋπολογισμό, αφαιρώ-
ντας το σύνολο των διοικητικών της δαπανών.  

1.6.1. Έσοδα

Τα έσοδα της ΕΕΤΤ προέρχονται από την είσπραξη δι-
οικητικών τελών, τελών χρήσης και προστίμων. Σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα ανωτέρω τέλη κα-
λύπτουν το σύνολο των διοικητικών δαπανών της ΕΕΤΤ.
Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ εισπράττει, βάσει των σχετι-
κών Νόμων9 και των αντίστοιχων Κανονισμών, τα 
ακόλουθα τέλη: 
•  διάθεσης Γενικών και Ειδικών Αδειών σε παρό-

χους δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

• εκχώρησης και χρήσης αριθμών,
• εκχώρησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,
•  χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή-

των σε ειδικά ραδιοδίκτυα,
•  διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου 

(domain names),
• αδειοδότησης κατασκευών κεραιών.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο άσκησης των 
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΤΤ επιβάλλει 
πρόστιμα σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών που παραβιάζουν τις 
σχετικές υποχρεώσεις τους, τα οποία είτε καταβάλ-
λονται απευθείας από τους υπόχρεους στην ΕΕΤΤ 
είτε εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων10. Ειδικότερα, 
το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει η ΕΕΤΤ, από το 
2006 έως σήμερα, ως απόρροια της επιβολής προ-
στίμων, ανέρχεται σε 123,6 εκατ. ευρώ (Πίνακας 1.2).
Πέραν των ανωτέρω τελών και προστίμων, στα συ-
νολικά έσοδα εκμετάλλευσης της ΕΕΤΤ θα πρέπει 
να υπολογισθούν και τα χρηματοοικονομικά έσο-
δα, τα οποία προέρχονται από την αποτελεσματική 
διαχείριση των διαθεσίμων της ΕΕΤΤ και την εί-
σπραξη τόκων υπερημερίας όπως αναλυτικότερα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3.

9. Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), Ν.2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998).
10. Απόφαση 1104800/5972/0016 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2198/Β/22-12-1999).

Πίνακας 1.2: Εισπράξεις προστίμων από την ΕΕΤΤ (σε εκατ. ευρώ)

Σημείωση: Οι διαχρονικές διακυμάνσεις στα ως άνω εισπραχθέντα ποσά αποδίδονται στη σημαντική χρονική υστέρηση ανάμεσα στο 
χρόνο υποβολής, εκδίκασης, είσπραξης ενός προστίμου, αλλά και στην επιβολή υψηλών προστίμων λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων.

Έτος Εισπραχθέν ποσό

2006 7,4

2007 4,9

2008 21,5

2009 3,9

2010 29,2

2011 5,4

2012 19,0

2013 8,6

2014 5,9

2015 9,0

2016 8,8

Σύνολο 123,6

Πηγή: ΕΕΤΤ
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1.6.2. Έξοδα

Συνεχίστηκε και στη διαχειριστική χρήση έτους 
2016, η μείωση του λειτουργικού κόστους της 
ΕΕΤΤ (Πίνακας 1.4), παρά τις συνεχώς αυξανόμε-
νες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Ρυθμιστική 
Αρχή. Το συνολικό κόστος λειτουργίας της ΕΕΤΤ 
ανήλθε το 2016 στα 10.476.564,63 ευρώ, που 
προκύπτει κυρίως από έξοδα μισθοδοσίας, αμοι-
βές και έξοδα τρίτων (π.χ. μελέτες), έξοδα στέγα-
σης και λοιπές δαπάνες. Επισημαίνεται ωστόσο, 
ότι η νέα μείωση του λειτουργικού κόστους (κατά 
11,4% σε σχέση με το 2015) είναι συνέπεια και 
του γεγονότος ότι η κάλυψη της θέσης του Προέ-
δρου έγινε μόλις τον Ιούνιο του 2016, με αποτέλε-
σμα, για μεγάλο διάστημα, να υλοποιούνται μόνο 
οι ανελαστικές δαπάνες της ΕΕΤΤ, ενώ υπήρξε 
χρονική μετακύληση σε προγραμματισμένες επι-
χειρησιακές δράσεις.
Οι δαπάνες προϋπολογίζονται ετησίως από τις 
Διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της ΕΕΤΤ 

και εγκρίνονται από την Ολομέλειά της. Για τον 
έλεγχο κάθε δαπάνης τηρούνται οι διατάξεις του 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης11 και του 
Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών12 της ΕΕΤΤ. 
Σημειώνεται ότι από τη χρήση 2016, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν.4270/201413 υπάρχει συμφω-
νία του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ με το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. 
Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού 
ελέγχονται, σε περιοδική βάση, από τις αρμόδι-
ες Διευθύνσεις και Τμήματα, ενώ η οικονομική 
δια χείριση της ΕΕΤΤ υπόκειται στον ετήσιο κατα-
σταλτικό έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους.

1.6.3. Αποδόσεις από την ΕΕΤΤ στον κρατικό 
προϋ πολογισμό 

Συνολικά, από το 2000 έως το τέλος του 2016, η 
ΕΕΤΤ έχει αποδώσει ποσό άνω των 2 δισ. ευρώ 
στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο 
Αξιο ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου 

11. ΦΕΚ 1391/Β/22-10-2001.
12. ΦΕΚ 1701/Β/18-12-2001.
13. «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 143). 

Πίνακας 1.3: Έσοδα κεφαλαίων (σε εκατ. ευρώ)

Έτος Τόκοι καταθέσεων Τόκοι υπερημερίας

2006 3,6 0,144

2007 5,6 0,063

2008 8,7 0,060

2009 5,6 0,065

2010 8,5 0,572

2011 13,7 0,183

2012 13,1 0,580

2013 10,1 0,081

2014 5,9 0,454

2015 2,3 1,124

2016 2,8 0,648

Σύνολο 79,9 3,974

Πηγή: ΕΕΤΤ
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Πίνακας 1.4: Ετήσιο κόστος λειτουργίας της ΕΕΤΤ (σε εκατ. ευρώ)

(ΤΑΙΠΕΔ). Οι αποδόσεις αυτές προέρχονται από το 
ετήσιο θετικό οικονομικό της αποτέλεσμα και εκ-
πλειστηριάσματα από διαγωνιστικές διαδικασίες.
Αναλυτικότερα, το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 
κάθε οικονομικού έτους, το οποίο προκύπτει από την 
οικονομική διαχείριση των εσόδων μετά την αφαίρε-
ση των συνολικών δαπανών της υπηρεσίας, αποδί-
δεται14 ετησίως σε ποσοστό έως 80% στον κρατικό 
προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Το υπόλοιπο του 
θετικού οικονομικού αποτελέσματος, που παραμένει 
στην ΕΕΤΤ, διατίθεται ως αποθεματικό για δαπάνες 
αρμοδιότητας της Γ. Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών 
& Ταχυδρομείων με απόφαση του Υπουργού (ενδει-
κτικά αναφέρονται δαπάνες που αφορούν μελέτες, 
συνέδρια, ταξίδια, συνδρομές κ.λπ.). 
Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
της ΕΕΤΤ έτους 2015, οι οποίες εγκρίθηκαν από 
την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ15, το ποσό που θα έπρε-
πε να αποδοθεί στον κρατικό προϋπολογισμό το 
2016 διαμορφώθηκε στο ύψος των 34.133.691,02 
ευρώ. Το ποσό αυτό δεν αποδόθηκε το 2016, παρά 
τις επανειλημμένες προσπάθειες της ΕΕΤΤ προς 
τους αρμόδιους υπουργούς, για έκδοση της κατά 
τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενης Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, οπότε και παρέμεινε στο 
αποθεματικό της. 
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ χορηγεί δικαιώματα χρήσης 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων υπό συνθήκες περι-
ορισμού, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τις 

οποίες σχεδιάζει και ολοκληρώνει βασιζόμενη 
σε ίδια μέσα και στο ανθρώπινο δυναμικό της. 
Το εισπραχθέν από την ΕΕΤΤ εκπλειστηρίασμα 
των δια γωνισμών αυτών αποδίδεται άμεσα στον 
κρατικό προϋπολογισμό ή στο ΤΑΙΠΕΔ, μετά την 
αφαίρεση των εξόδων διοργάνωσης της διαγωνι-
στικής διαδικασίας. 
Το συνολικό ποσό από εκπλειστηριάσματα που 
έχει αποδοθεί έως σήμερα από την ΕΕΤΤ στον 
κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται συνολικά 
σε 1.417.944.912,95 ευρώ (Πίνακας 1.6), ενώ 
έχει εξασφαλισθεί επιπρόσθετα το ποσό των 
87.752.595,79 ευρώ, το οποίο θα εισπραχθεί και 
θα αποδοθεί σταδιακά στα επόμενα έτη (σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα σχετικά τεύχη των αντί-
στοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών και αποφά-
σεων εκχώρησης).

Πηγή: ΕΕΤΤ

Έτος Κόστος λειτουργίας

2010 17,7

2011 15,8

2012 14,4

2013 13,8

2014 13,4

2015 11,7

2016 10,5

14. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του αρ.75 του Ν.4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 60 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-
12-2014). 
15. Απόφαση ΕΕΤΤ 766/35/15-06-2016.
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Πίνακας 1.6: Αποδόσεις ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπολογισμό ή στο ΤΑΙΠΕΔ 
από εκπλειστηριάσματα (σε εκατ. ευρώ)

Πίνακας 1.5: Οικονομικό αποτέλεσμα και αποδόσεις ΕΕΤΤ
στον κρατικό προϋπολογισμό (σε εκατ. ευρώ)

Έτος Οικονομικό αποτέλεσμα
Αποδόσεις στον κρατικό προϋπολογισμό

Ποσό απόδοσης Χρόνος απόδοσης

2000 67,8 - -

2001 17,8 - -

2002 27,4 - -

2003 25,0 110,5 Ιανουάριος 2006

2004 23,0 - -

2005 26,0 39,2 Ιούλιος 2006

2006 33,4 - -

2007 30,3 - -

2008 54,2 51,0 Μάιος 2008

2009 34,8 - -

2010 50,5 71,2 Μάιος 2010

2011 45,2 - -

2012 71,8 76,6 Μάιος 2012

2013 36,6 - -

2014 33,5 86,4 Μάιος 2014

2015 Απόδοση αδιάθετου αποθεματικού 1995-2012 114,4 Μάρτιος 2015

2015 33,2 33,4 Μάιος 2015

Σύνολο 582,7

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

Εκπλειστηριασμοί (Εκχώρηση συχνοτήτων) Ποσό απόδοσης Χρόνος απόδοσης

3ης UMTS / 2ης DCS/GSM 644,1 Αύγουστος 2001

TETRA 2,8 Ιούλιος 2002

E-GSM 37,9 Ιούλιος 2002

Σταθερή ασύρματη πρόσβαση στα 3,5GHz 16,2 Ιούλιος 2006

Χρήση ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 900MHz και 1,8GHz 374,3 Νοέμβριος 2011 & Νοέμβριος 2015

Χρήση ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3,4-3,8GHz 2,4 Απρίλιος 2014

Χρήση ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 5,1 Ιούλιος 2014

Χρήση ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800MHz και 2,6GHz 333,4 Οκτώβριος 2014, Μάρτιος 2015 & 
Φεβρουάριος 2016

Χρήση ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5 GHz 1,8 Παράταση δικαιωμάτων

Σύνολο 1.418,0
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Στους Πίνακες 1.7-1.10 αποτυπώνονται οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2016.

Πίνακας 1.7: Ισολογισμός ΕΕΤΤ 31/12/2016

   
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015
Α. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
1.  Ενσώματα πάγια  
  Λοιπός εξοπλισμός 656.914,13 702.196,06
2. Άυλα πάγια στοιχεία  
  Λοιπά άυλα 711.326,63 562.383,58
3. Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 311.434,53
4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
  Δάνεια και απαιτήσεις 56.523,60 65.945,60

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων  1.424.764,36 1.641.959,77

Β. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
1. Αποθέματα  
  Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 212.494,10 219.646,80
2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  
  Εμπορικές απαιτήσεις 662.970,83 662.716,80
  Δουλευμένα έσοδα περιόδου 1.654.408,02 243.275,00
  Λοιπές απαιτήσεις 15.163.260,79 15.024.759,96
  Προπληρωμένα έξοδα 13.340,00 14.822,25
  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  107.759.374,27 69.192.236,85
    125.253.353,91 85.137.810,86
  Σύνολο κυκλοφορούντων  125.465.848,01 85.357.457,66
  Σύνολο ενεργητικού  126.890.612,37 86.999.417,43

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2016 31/12/2015
Α. Καθαρή θέση  
  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  
  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 5.292.290,96 5.920.850,96
  Αποτελέσματα εις νέο 41.808.667,16 40.401.529,76
    47.100.958,12 46.322.380,72

 Σύνολο καθαρής θέσης  47.100.958,12 46.322.380,72

Β. Προβλέψεις    
  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 926.400,84 839.302,15
  Λοιπές προβλέψεις  17.160.000,00 13.610.000,00

  Σύνολο προβλέψεων  18.086.400,84 14.449.302,15

Γ. Υποχρεώσεις    
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
  Κρατικές επιχορηγήσεις 956.587,70 1.120.936,40
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
  Εμπορικές υποχρεώσεις 838.523,78 305.874,02
  Λοιποί φόροι και τέλη 10.033,19 15.518,44
  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 9.971,76 8.015,32
  Λοιπές υποχρεώσεις 42.794.013,30 7.909.425,92
  Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 92.861,23 110.019,07
  Εσοδα επομένων χρήσεων 17.001.262,45 16.757.945,39
    60.746.665,71 25.106.798,16

  Σύνολο υποχρεώσεων  61.703.253,41 26.227.734,56

 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 126.890.612,37 86.999.417,43
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Πίνακας 1.8: Κατάσταση αποτελεσμάτων ΕΕΤΤ κατά λειτουργία

Πίνακας 1.9: Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης ΕΕΤΤ

  01/01 - 31/12/2016  01/01 - 31/12/2015
        
Κύκλος εργασιών (εισπραχθέντα τέλη)   39.426.168,55   38.678.104,88
( - ) Κόστος λειτουργίας υπηρεσιών   9.364.403,59   10.330.278,52
Μικτό αποτέλεσμα   30.061.764,96   28.347.826,36
( + ) Λοιπά συνήθη έσοδα   8.947.023,56   9.110.486,94
    39.008.788,52   37.458.313,30
Μείον:        
Έξοδα διοίκησης   1.094.954,74   1.218.346,54
Λοιπά έξοδα και ζημίες   5.395.225,50   4.378.823,18
( - ) Λοιπά έσοδα και κέρδη   -35.490,51   -334.355,54
    6.454.689,73   5.262.814,18
         

Αποτελέσματα (κέρδη) προ τόκων και φόρων  32.554.098,79  32.195.499,12
Πλέον:        
( + ) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   3.453.264,08   3.307.946,63
( - ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   2.175,89   2.290,94
    3.451.088,19   3.305.655,69
         
Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων   36.005.186,98   35.501.154,81

  Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού

    
   Αποτελέσματα 

εις νέο
 

Σύνολο    

       
Υπόλοιπο 01/01/2015  7.729.806,71  151.470.683,01  159.200.489,72
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο      
Αποδόσεις σε κρατικό προϋπολογισμό  0,00  -147.747.636,73  -147.747.636,73
Υποχρέωση σε κρατικό προϋπολογισμό  0,00  0,00  0,00
Αποδόσεις βάσει αποφ. Υ.Μ.Ε.  0,00  -631.627,08  -631.627,08
Εσωτερικές μεταφορές  -1.808.955,75  1.808.955,75  0,00

Αποτελέσματα περιόδου  0,00  35.501.154,81  35.501.154,81

Υπόλοιπο 31/12/2015  5.920.850,96  40.401.529,76  46.322.380,72
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο      
Αποδόσεις σε κρατικό προϋπολογισμό  0,00  0,00  0,00
Υποχρέωση σε κρατικό προϋπολογισμό  0,00  -34.133.691,02  -34.133.691,02
Αποδόσεις βάσει αποφ. Υ.Μ.Ε.  0,00  -1.092.918,56  -1.092.918,56
Εσωτερικές μεταφορές  -628.560,00  628.560,00  0,00

Αποτελέσματα περιόδου  0,00  36.005.186,98  36.005.186,98

Υπόλοιπο 31/12/2016  5.292.290,96  41.808.667,16  47.100.958,12
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Πίνακας 1.10: Κατάσταση χρηματοροών ΕΕΤΤ (Έμμεση μέθοδος)

  
01/01 – 

31/12/2016
 

01/01 – 
31/12/2015

     

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Αποτελέσματα προ φόρων  36.005.186,98  35.501.154,81

Μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων & άυλων παγίων  -270.493,01  -189.130,81
Προβλέψεις  -3.628.336,07  -3.584.920,01
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων  164.348,60  12.481,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  3.451.088,19  3.305.655,69

  36.288.579,27  35.957.068,94
     
Πλέον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης     

Μεταβολή αποθεμάτων  7.152,70  34.090,32
Μεταβολή απαιτήσεων  -1.218.786,48  629.612,50
Μεταβολή υποχρεώσεων  413.257,97  -23.127.658,77
     
  35.490.203,46  13.493.112,99
     
Πλέον: Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  -2.175,89  -2.290,94
     
Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  35.488.027,57  13.490.822,05

     

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για απόκτηση πάγιων στοιχείων -374.154,23  -985.523,03

Τόκοι εισπραχθέντες  3.453.264,08  3.307.946,63

Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  3.079.109,85  2.322.423,60

     

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Αποδόσεις σε κρατικό προϋπολογισμό  0,00  -147.747.636,73

Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0,00  -147.747.636,73

     

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ)

 38.567.137,42  -131.934.391,08

     
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  69.192.236,85  201.126.627,93
     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  107.759.374,27  69.192.236,85
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1.7. Σύνοψη δράσεων του 2016 
Στο πλαίσιο του ρυθμιστικού και εποπτικού της 
ρόλου, η ΕΕΤΤ ανέλαβε εντός του 2016 ένα εύρος 
πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων. Οι σημαντικότε-
ρες από αυτές συνοψίζονται ως εξής:

Αναφορικά με τον καταναλωτή η ΕΕΤΤ προέβη σε:

•  Εντατικοποίηση της λειτουργίας του Τομέα 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ): Εντός του 
2016, ο ΤΕΚ διαχειρίστηκε 7.629 αιτήματα/κα-
ταγγελίες και περίπου 80 τηλεφωνικά ερωτή-
ματα/αιτήματα ημερησίως. 

•  Συστηματική και διαρκή ενημέρωση για θέματα 
χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών: Η ΕΕΤΤ εξέδω-
σε τον «Οδηγό καταναλωτή για τηλεφωνία και 
Διαδίκτυο», τον οποίο «κατέβασαν» 33.487 
χρήστες κατά τη διάρκεια του έτος, καθώς και 
ενημερωτικές ανακοινώσεις και συστάσεις. 

Στον τομέα τηλεπικοινωνιών, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε:

•  Διαβούλευση του Κανονισμού Γενικών Αδειών: 
Στόχος η έκδοση του νέου Κανονισμού Γενικών 
Αδειών εντός του 2017.

•  Ανάλυση αγορών βάσει του ευρωπαϊκού κανο-
νιστικού πλαισίου: Η ανάλυση αφορά τις αγορές 
λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση, χονδρικής παροχής 
τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, χονδρι-
κής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή 
θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης και 
τερματισμού σε κινητά δίκτυα.

•  Ρύθμιση αναφορικά με τη διαδικασία εισαγω-
γής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο 
πρόσβασης: Σύμφωνα με τη ρύθμιση της ΕΕΤΤ, 
η εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στις 
υπαίθριες καμπίνες και τους υπαίθριους κατα-
νεμητές καλωδίων του ΟΤΕ μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί από οποιονδήποτε τηλεπικοινωνιακό 
πάροχο σύμφωνα με διαδικασίες ανάθεσης που 
παρατίθενται αναλυτικά στη σχετική απόφαση. 

•  Επικαιροποίηση του Κανονισμού διαχείρισης 
φάσματος και έγχυσης ισχύος στο δίκτυο πρό-
σβασης: Στόχος η ενίσχυση των προϋποθέσεων 
εξασφάλισης, κατά το μέτρο του εφικτού, της 
συνύπαρξης διαφορετικών τεχνολογιών στο δί-
κτυο πρόσβασης ώστε να μην υποβαθμίζεται 
αμοιβαία η ποιότητα των συνδέσεων λόγω φα-
σματικών παρεμβολών. 

•  Έγκριση της προσφοράς αναφοράς διασύνδε-
σης IP ΟΤΕ: Η προσφορά περιλαμβάνει κάθε 
απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τη διασύν-
δεση του οργανισμού με τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

•  Τροποποίηση RUO – Ομάδα εργασίας ευρυζω-
νικών μετρήσεων: Κατά τη διάρκεια του 2016, 
εκκίνησε τις μετρητικές εργασίες άτυπη ομά-
δα εργασίας μεταξύ της ΕΕΤΤ, του ΟΤΕ και των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων, για τον καθορι-
σμό ευρυζωνικών μετρήσεων βρόχου για την 
επίλυση προβλημάτων χαμηλού συγχρονισμού 
και συχνών αποσυνδέσεων που παρουσιάζονται 
στους τοπικούς βρόχους. 

•  Έκδοση απόφασης για ΕΜΑ light – Τροποποί-
ηση RUO: Η ΕΕΤΤ εξέδωσε το Δεκέμβριο του 
2016, απόφαση σχετικά με την ενσωμάτωση των 
αναλυτικών διαδικασιών και τεχνικών προδιαγρα-
φών του νέου χονδρικού προϊόντος VPU Light στο 
Παράρτημα 24 της προσφοράς αναφοράς ΑΠΤΒ.

•  Ορισμό παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ): Για 
το στοιχείο ΚΥ «παροχή πρόσβασης σε σταθε-
ρές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσι-
ών» ως μειοδότης του διαγωνισμού και πάροχος 
Καθολικής Υπηρεσίας, ανακηρύχτηκε η εταιρία 
FORTHNET Α.Ε. και για τα στοιχεία ΚΥ «Υπηρε-
σία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και 
κατάλογοι συνδρομητών» και «Κοινόχρηστα τη-
λέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινό-
χρηστη φωνητική τηλεφωνία», η ΟΤΕ Α.Ε.

•  Έλεγχο συνδυαστικών υπηρεσιών/πακέτων 
ΟΤΕ: Κατά το 2016 η ΕΕΤΤ εξέτασε συνολικά 
113 οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, εκδί-
δοντας τις σχετικές αποφάσεις. Ακόμη, η ΕΕΤΤ 
συνέχισε την υποστήριξη και διάθεση στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της διαδικτυ-
ακής εφαρμογής «Μοντέλο Προκαταρκτικού 
Ελέγχου (Preliminary Test Module) Οικονομι-
κών Προγραμμάτων» (ΜΠΕ-PTM, mini model). 
Σημειώνεται ότι το 2016 το σύνολο των παρόχων 
της αγοράς χρησιμοποίησαν το mini model σε 
1.365 ελέγχους.

•  Διενέργεια κοστολογικών ελέγχων: Το Σεπτέμ-
βριο του 2016 εκδόθηκε η απόφαση για τον κο-
στολογικό έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2015, ενώ 
τον Ιούνιο του 2016, η ΕΕΤΤ εξέδωσε απόφαση 
επικαιροποίησης του κόστους ανάπτυξης και 
λειτουργίας δικτύου εθνικής και περιφερεια-
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κής εμβέλειας (ΚΑΛΔ & ΚΑΛΔΠ αντίστοιχα) βά-
σει των οποίων προσδιορίζονται τα ΑΟΤ, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ελέγχου του 
τεχνοοικονομικού μοντέλου της DIGEA.

•  Έκδοση απόφασης για το λογιστικό διαχωρισμό: 
Η ΕΕΤΤ εξέδωσε απόφαση για τις καταστάσεις 
λογιστικού διαχωρισμού σταθερής τηλεφωνί-
ας για το 2015 και Κανονισμό με την αναλυτική 
μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται από 
τους παρόχους δικτύου κινητής στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της υποχρέωσης λογιστικού διαχω-
ρισμού. 

•  Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδρομικών προϊόντων: H ΕΕΤΤ έθεσε το 
Σεπτέμβριο του 2016 στη διάθεση των κατανα-
λωτών το Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινω-
νιακών και ταχυδρομικών προϊόντων, ή αλλιώς 
Pricescope. 

•  Εφαρμογή Κανονισμού 2120 /2015 “Connected 
Continent Package”: Η ΕΕΤΤ εχει εμπλακεί 
ενεργά για την εθνική υλοποίηση του Κανονι-
σμού αυτού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την υλοποίηση νέων κανόνων περιαγωγής στην 
κινητή τηλεφωνία (πλαίσιο υλοποίησης Roam 
Like at Home) καθώς και το πλαίσιο για την 
ουδετερότητα Διαδικτύου (Νet Νeutrality) σε 
τρεις άξονες: (α) Ενεργή επικοινωνία με την 
εποπτευόμενη αγορά για τα θέματα υλοποίη-
σης, (β) Ενεργή συμμετοχή στα BEREC drafting 
groups και για τα δύο θέματα και (γ) Προετοι-
μασία εθνικού πλαισίου για τα ζητήματα ουδε-
τερότητας Διαδικτύου (Net Neutrality).

•  Εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr]: 
Η ΕΕΤΤ έως το τέλος του 2016 εκχώρησε 163 
ονόματα με δύο (2) χαρακτήρες. 

•  Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης: Στις 31-03-2016 
έληξαν τα δικαιώματα χρήσης αριθμοδοτικών πό-
ρων για τους οποίους δεν είχαν εξοφληθεί τα τέλη 
έως την ως άνω προθεσμία και η ΕΕΤΤ ανακάλεσε 
τις αποφάσεις εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων 
σε εταιρίες, οι οποίες δεν εξόφλησαν τα αναλο-
γούντα τέλη και επομένως, δεν ανανεώθηκε η 
ισχύς των δικαιωμάτων χρήσης των αριθμών τους.

•  Πλαίσιο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκ-
τρονικές υπογραφές: Την 01-07-2016, τέθη-
κε σε ισχύ ο Κανονισμός ΕΕ910/2014 (eIDAs 
Regulation) ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ενιαίο ευρωπαϊκό 

νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 
τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές 
χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδο-
σης και τις υπηρεσίες πιστοποιητικών για την 
επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων. 

•  Ανασχεδιασμός της διαδικασίας συλλογής στοι-
χείων της αγοράς από τους παρόχους δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Το 
Δεκέμβριο του 2016 η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε τον 
ανασχεδιασμό του συστήματος τακτικής συλλο-
γής πληροφόρησης από τους παρόχους ηλεκ-
τρονικών επικοινωνιών μέσα από την έκδοση 
του σχετικού Κανονισμού.

•  Προσφορά αναφοράς «Rural Connect Ευρυζω-
νικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.»: Η ΕΕΤΤ ενέκρινε τον Ιού-
νιο του 2016 την προσφορά αναφοράς «Rural 
Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ» με από-
φασή της με την επιφύλαξη των παραγράφων 
που αναφέρονται σε ζητήματα χρεώσεων και 
τιμολογιακής πολιτικής που θα εξετασθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας έγκρισης τιμών από την ΕΕΤΤ. 

•  Διενέργεια ελέγχων και ακροάσεων: Η ΕΕΤΤ πραγ-
ματοποίησε ελέγχους εφαρμογής του πλαισίου 
κι ενδεικτικά αναφέρονται οι έλεγχοι εφαρμογής 
του Κανονισμού φορητότητας αριθμών, οι έλεγχοι 
εφαρμογής του Κανονισμού Γενικών Αδειών και 
του Κώδικα Δεοντολογίας, οι έλεγχοι συμμόρφω-
σης σε θέματα παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής 
Πληροφόρησης και οι έλεγχοι σε υποδομές δι-
κτύων σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου. 

Στον τομέα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, η ΕΕΤΤ 
συνέχισε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της όσον 
αφορά την αδειοδότηση και την εποπτεία της 
χρήσης του φάσματος, την αδειοδότηση των κε-
ραιοσυστημάτων και την εποπτεία αγοράς του ρα-
διοεξοπλισμού. Εκτός των πάγιων αρμοδιοτήτων 
της, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε:

•  Παράταση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων στη ζώνη των 1800MHz: Τα εν λόγω 
δικαιώματα έληγαν τον Αύγουστο του 2016 και 
παράταση δόθηκε έως το Φεβρουάριο του 2018 
με σκοπό η σχετική διαδικασία αδειοδότησης 
να ολοκληρωθεί εντός του 2017. 

•  Διεξαγωγή νέας δημόσιας διαβούλευσης στο 
πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας της ζώνης 
συχνοτήτων 26GHz για την υλοποίηση ευρυζω-
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νικών δικτύων σταθερής ασύρματης πρόσβα-
σης. Τα σχετικά χορηγηθέντα δικαιώματα έλη-
ξαν στα τέλη του 2015 και στις αρχές του 2016.

•  Δημόσια διαβούλευση για τη χορήγηση δικαι-
ωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 
1452-1492MHz: Τα δικαιώματα αυτά αφορούν 
επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

•  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη χρήση της 
ζώνης 1980–2010MHz/2170–2200MHz για την 
παροχή κινητών δορυφορικών υπηρεσιών σε 
αεροσκάφη: Σκοπός ήταν να παρουσιαστούν 
οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης των συχνοτήτων 
και τα τέλη χρήσης φάσματος που θα καταβάλ-
λονται για τα Συμπληρωματικά Επίγεια Σκέλη 
(ΣΕΣ), τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες σε αε-
ροσκάφη, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί στην εν 
λόγω ζώνη για την παροχή κινητών δορυφορι-
κών υπηρεσιών.

•  Δημόσια διαβούλευση για τη χρήση της ζώ-
νης 1785-1800MHz από ασύρματο ακουστικό 
(audio) εξοπλισμό: Η διαβούλευση αφορούσε 
επίσης, τη διαμόρφωση νέου ρυθμιστικού πλαι-
σίου για τη μεταφορά ραδιοφωνικού προγράμ-
ματος σε διαφορετική από την ως άνω ζώνη 
συχνοτήτων.

•  Συνδρομή στη Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων για την ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας RED: 
Η νέα αυτή Οδηγία του 2014 αφορά την εναρμό-
νιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετι-
κά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην 
αγορά και εισάγει διαφοροποιήσεις σχετικά με 
την έως τώρα ισχύουσα Οδηγία 99/5 που έχει 
εναρμονιστεί στην Ελλάδα με το ΠΔ 44/2002.

•  Επεκτάσεις του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υπο-
βολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ): 
Το ΣΗΛΥΑ, που λειτουργεί από τα τέλη του 2012, 
αποτελεί πολύτιμο εργαλείο ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης και προϋπόθεση για την εφαρμογή 
της μονοαπευθυντικής διαδικασίας (one-stop 
shop) που βελτιώνει τη διαδικασία αδειοδότη-
σης κατασκευών κεραιών. 

•  Επέκταση της λειτουργίας της ενημερωτικής 
πύλης, κατασκευών κεραιών «keraies.eett.
gr»: Με τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕΤΤ και 

της ΕΕΑΕ, εντός του 2016 η πύλη «keraies.eett.
gr», διασυνδέθηκε με τον ιστότοπο της ΕΕΑΕ 
όπου παρουσιάζονται μετρήσεις ακτινοβολίας 
για τις κατασκευές κεραιών που έχουν μετρη-
θεί, διευκολύνοντας τον πολίτη στην ανεύρεση 
πληροφοριών τόσο για την αδειοδότηση όσο και 
για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η 
δραστηριότητα της ΕΕΤΤ για το 2016 συνοψίζε-
ται ως εξής:

•  Έγκριση του νέου κοστολογικού συστήματος 
των ΕΛΤΑ: Η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε την αξιολόγη-
ση του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ και 
το ενέκρινε έως το τέλος του 2016, καλώντας 
ταυτόχρονα τα ΕΛΤΑ να συμμορφωθούν με μία 
σειρά συστάσεων που αναφέρονται αναλυτικά 
στη σχετική απόφαση.

•  Διενέργεια μετρήσεων ποιότητας Καθολικής 
Υπηρεσίας (ΚΥ): Η ΕΕΤΤ διενήργησε μέτρηση 
της ποιότητας της ΚΥ, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 13850 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων προέκυψε ότι το 
ποσοστό επίδοσης των αποστολών εντός μιας 
ημέρας (Η+1) ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το 
όριο που θέτει η σχετική ΥΑ16, ενώ το ποσοστό 
επίδοσης των αποστολών εντός τριών ημερών 
(Η+3) ήταν εντός των προβλεπόμενων υποχρε-
ώσεων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρε-
σίας (ΦΠΚΥ).

•  Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδρομικών προϊόντων: Το «Pricescope», το 
Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδρομικών προϊόντων, τέθηκε σε παραγωγι-
κή λειτουργία και είναι πλέον δια θέσιμο στους 
πολίτες για την αναζήτηση και σύγκριση υπηρε-
σιών ταχυμεταφορών. 

•  Έκδοση απόφασης για την υποχρεωτική ηλεκ-
τρονική υποβολή της δήλωσης απόδοσης τε-
λών και των απαιτουμένων δικαιολογητικών/
εγγράφων: Η απόφαση προβλέπει την υπο-
χρεωτική χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής 
(ΔΔΕ) της ΕΕΤΤ ως μέσου για την υποβολή της 
δήλωσης απόδοσης τελών έτους 2015 και εφε-
ξής, καθώς και για την επισύναψη των απα-
ραίτητων συνοδευτικών στοιχείων/εγγράφων 
που προσδιορίζονται στον Κανονισμό Γενικών 
Αδειών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με 
Γενική Άδεια. 

16. Υ.Α. 72142/1663/2014 (ΦΕΚ 3423/Β/19-12-2014).
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•  Συνδρομή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθώς και 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού όσον αφορά την επεξεργασία του σχεδί-
ου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τη διερεύ-
νηση θεμάτων της ταχυδρομικής αγοράς και της 
αγοράς μεταφορών και την επεξεργασία κειμέ-
νων για διμερείς εμπορικές συμφωνίες μεταξύ 
ΕΕ και τρίτων χωρών.

•  Συλλογή στοιχείων από τους ταχυδρομικούς πα-
ρόχους: Η ΕΕΤΤ συνέλεξε από τις εγγεγραμμέ-
νες ταχυδρομικές επιχειρήσεις στο μητρώο της 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την ταχυ-
δρομική τους δραστηριότητα και συνέταξε την 
ετήσια μελέτη για το 2015. 

•  Διεξαγωγή ελέγχων και ακροάσεων: Η ΕΕΤΤ 
διε ξήγαγε 33 επιτόπιους και 41 εξ’ αποστάσε-
ως ελέγχους σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις υπό 
καθεστώς Γενικής και Ειδικής Άδειας με σκοπό 
τη διαπίστωση τυχόν παράβασης της κείμενης 
νομοθεσίας, την προστασία των χρηστών και τη 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

•  Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών: Η ΕΕΤΤ συμ-
μετείχε σε ομάδες εργασίας, καθώς και σε επι-
τροπές ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων στον 
τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ERGP, 
UPU, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ενώ πραγματοποί-
ησε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΕΕΤΤ 
με τον επικεφαλής της Κινεζικής Ρυθμιστικής 
Αρχής Ταχυδρομείων (State Post Bureau) και 
επιτελείο συνεργατών του.
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2.1.Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλω-
τών (ΤΕΚ) της ΕΕΤΤ
Από το 2009, λειτουργεί ο Τομέας Εξυπηρέτη-
σης Καταναλωτών (ΤΕΚ) στην ΕΕΤΤ με σκοπό 
την άμεση διαχείριση αιτημάτων και καταγγελιών 
καταναλωτών σε θέματα τηλεφωνίας και Διαδι-
κτύου, ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατασκευών 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Εντός του 2016, τα 
έξι στελέχη που απασχολούνται στον ΤΕΚ διαχει-
ρίστηκαν συνολικά 7.629 αιτήματα/καταγγελίες 
καταναλωτών που υποβλήθηκαν εγγράφως στην 
Αρχή και περίπου 80 τηλεφωνικά ερωτήματα/αι-
τήματα ημερησίως. 
Ειδικότερα, 7.399 έγγραφα αιτήματα/καταγγελίες 
αφορούσαν θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου, 
102 κατασκευές κεραιοσυστημάτων και 128 την 
αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

2.1.1. Συμβολή του ΤΕΚ στο ρυθμιστικό, κανονι-
στικό και εποπτικό έργο της ΕΕΤΤ

Ο ΤΕΚ εκδίδει, ανά δίμηνο, στατιστικά στοιχεία 
βάσει των γραπτών αιτημάτων/καταγγελιών που 
διαχειρίζεται, συνδράμοντας και ενισχύοντας 
το ρυθμιστικό, κανονιστικό και εποπτικό έργο 
της ΕΕΤΤ. Από την εξέταση των καταγγελιών και 
την αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων προ-

κύπτουν δράσεις της Αρχής, όπως η διενέργεια 
αυτεπάγγελτων ελέγχων σε σημεία πώλησης 
(καταστήματα) παρόχων και συνεργατών τους, η 
έκδοση συστάσεων προς καταναλωτές, η διεξα-
γωγή ακροάσεων παρόχων που καταλήγουν στην 
επιβολή κυρώσεων ή ακόμα και στην ανάκληση 
αδειών, καθώς και η επανεξέταση του ρυθμιστι-
κού πλαισίου.  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤHΣ
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Πηγή: ΕΕΤΤ

Πίνακας 2.1: Κατηγοριοποίηση γραπτών αιτημάτων/καταγγελιών (%)

17.  Στους πίνακες και στα γραφήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα, δεν έχουν περιληφθεί οι επαναληπτικές καταγγελίες, 
δηλαδή οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον ΤΕΚ περισσότερό από μία φορά, γιατί ο καταναλωτής δεν ικανοποιήθηκε από την απάντη-
ση του παρόχου. Ο αριθμός των επαναληπτικών καταγγελιών που έλαβε και διαχειρίστηκε ο ΤΕΚ για το 2016 ανέρχεται σε 659.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Τηλεπικοινωνίες  78 75,1 75 76,7 84,6 85,87 96,41 96,70

Διαδίκτυο 3 4,5 2,1 1,4 30,0 40,70 50,77 33,84

Κινητή τηλεφωνία 12 17 17,2 19,7 29,3 23,03 20,41 27,67

Σταθερή τηλεφωνία 63 48 50,5 48,2 21,3 29,87 21,92 30,71

ΥΠΠ 0 5,6 5,2 7,2 4,0 4,19 3,74 6,84

Γενική ενημέρωση 7 5,2 2,6 6,3 3,3 2,21 3,16 0,93

Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες) 13 17,5 20 15,3 10,5 12,59 2,03 1,46

Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 2,1 2,4 1,7 1,6 1,54 1,56 1,84

Διάγραμμα 2.1: Συνολική κατανομή αιτημάτων/καταγγελιών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (2016)

Πηγή: ΕΕΤΤ

30,7%

27,7%
33,8%

Σταθερή τηλεφωνία

Πολλαπλή σταθερή υπηρεσία 
(τηλεφωνία & Διαδίκτυο ή/και TV)

Kινητή υπηρεσία (τηλεφωνία ή/και Διαδίκτυο)

VoIP τηλεφωνία

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Ενημέρωση

Εκτός αρμοδιότητας

6,8%
0,3%

0,1%
0,5%
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Διάγραμμα 2.2: Κατανομή αιτημάτων/καταγγελιών για πολλαπλή σταθερή υπηρεσία (2016)

Διάγραμμα 2.3: Κατανομή αιτημάτων/καταγγελιών για κινητή υπηρεσία (2016)

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

31,6%

54,2%

21,2%

31,1%

9,4%

2,3%

11,4%

6,4%

10,1%

12%

2,7%

Aμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμού

Kακής ποιότητας υπηρεσία

Μη αποκατάσταση βλάβης

Άρνηση / καθυστέρηση παροχής σύνδεσης/υπηρεσίας

Αυθαίρετη ενεργοποίηση

Αυθαίρετη απόρριψη φορητότητας

Άλλο

Γενική ποιότητα υπηρεσίας

Παράπονα για όρους συμβάσεων

Ποιότητα συγκεκριμένων εφαρμογών και υπηρεσιών

Aμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμού

Kακής ποιότητας υπηρεσία

Άρνηση / καθυστέρηση παροχής υπηρεσίας

Αυθαίρετη ενεργοποίηση

Αυθαίρετη απόρριψη φορητότητας

Άλλο

Γενική ποιότητα υπηρεσίας

Παράπονα για όρους συμβολαίου

Ποιότητα συγκεκριμένων εφαρμογών & υπηρεσιών

Περιαγωγή

2,8%

0,4% 0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

1%

2,1%

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 2.4: Κατανομή αιτημάτων/καταγγελιών για σταθερή τηλεφωνία (2016)

32%36,1%

17,5%

4,8%

7,9%

Aμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμού

Μη αποκατάσταση βλάβης

Άρνηση / καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης

Αυθαίρετη ενεργοποίηση

Αυθαίρετη απόρριψη φορητότητας

Άλλο
1,6%
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Διάγραμμα 2.6: Κατανομή αιτημάτων/καταγγελιών για ταχυμεταφορές (2016)

Διάγραμμα 2.5: Κατανομή αιτημάτων/καταγγελιών για ΕΛΤΑ (2016)

Πηγή: ΕΕΤΤ

36,1%

42,6%

Καθυστέρηση επίδοσης

Πλημμελής εξυπηρέτηση/Απώλεια/Ζημία

Εκτελωνισμός

Αντικαταβολή

Εκτός αρμοδιότητας

9,8%

8,2%
3,3%

Πηγή: ΕΕΤΤ

73,1%

26,9%

Καθυστέρηση επίδοσης

Πλημμελής εξυπηρέτηση/Απώλεια/Ζημία

2.2. Ενημερωτικές δράσεις προς όφε-
λος των καταναλωτών
Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και Διαδί
κτυο 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η 
ΕΕΤΤ εξέδωσε στις 15 Μαρτίου 2016, τον «Οδηγό 
καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο», 
μία ηλεκτρονική έκδοση που περιλαμβάνει απα-
ντήσεις στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις κατανα-
λωτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις τους ως χρήστες υπηρεσιών τηλεφωνίας 
και Διαδικτύου, τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις των εταιριών, τα βήματα για την επίλυση 

προβλημάτων, το ρόλο της ΕΕΤΤ στην αγορά, κα-
θώς και αρμοδιότητες άλλων φορέων σε θέματα 
καταναλωτή. 
Για την έκδοση του Οδηγού Καταναλωτή αξιοποι-
ήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που προ-
έκυψαν από τους εποπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ 
στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
και από τη διαχείριση των αιτημάτων/καταγγελι-
ών από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 
(ΤΕΚ) της Αρχής. 
Εντός του 2016, 33.487 καταναλωτές επισκέφθη-
καν και «κατέβασαν» τον Οδηγό καταναλωτή για 
την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο. 
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Έκδοση ενημερώσεων και συστάσεων

Νέες ρυθμίσεις στις χρεώσεις περιαγωγής εντός 
ΕΕ από 30 Απριλίου 2016 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Kανονι-
σμού για τη διεθνή περιαγωγή «Roaming Like At 
Home plus – RLAH+» με σκοπό τη μελλοντική κα-
τάργηση των χρεώσεων περιαγωγής εντός της ΕΕ, 
η ΕΕΤΤ ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι από τις 
30 Απριλίου 2016 οι εταιρίες κινητής τηλεφωνί-
ας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρε-
ώνονται να χρεώνουν κάθε συνδρομητή τους που 
ταξιδεύει σε χώρα της ΕΕ, καθώς επίσης στο Λι-
χτενστάιν, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία, με τις 
χρεώσεις που ισχύουν για αυτόν στην Ελλάδα (σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα τηλεφωνίας που διαθέτει), 
προσαυξημένες ενδεχομένως με επιπλέον χρέω-
ση. Η ΕΕΤΤ ελέγχει τη συμμόρφωση των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την εφαρμογή του 
Κανονισμού και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην 
αγορά διεθνούς περιαγωγής σε συνεργασία με το 
BEREC και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Χρήση Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης 
(ΥΠΠ) 
Το Μάιο 2016, η ΕΕΤΤ εξέδωσε συστάσεις και 
σημεία προσοχής σχετικά με τη χρήση και το κό-
στος των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρη-
σης (ΥΠΠ) με σκοπό η χρήση τους να γίνεται με 
ασφάλεια και να προλαμβάνονται μη επιθυμητές 
ή υπέρογκες χρεώσεις.

Υπενθύμιση για τα δικαιώματα των καταναλωτών 
κατά τη διαδικασία φορητότητας αριθμών 
Με αφορμή τη μεταφορά περισσότερων από 10 
εκατ. συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, από το 2004 έως το Σεπτέμβριο του 2016, σε 
νέο πάροχο, στο πλαίσιο της φορητότητας, η ΕΕΤΤ 
υπενθύμισε στους καταναλωτές τα δικαιώματά τους 
όσον αφορά τη φορητότητα αριθμών. Συγκεκριμένα, 
υπενθύμισε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να 
ενημερώνονται στο www.foritotita.gr, καθώς και να 
αξιοποιούν την ειδική εφαρμογή «Βρείτε τον πάρο-
χο ενός αριθμού» για να εκτιμούν τη σχετική χρέω-
ση εάν η κλήση είναι εντός ή εκτός δικτύου. 

Συστάσεις προς καταναλωτές για την εορταστική 
περίοδο  
Με αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστου-
γέννων, η ΕΕΤΤ δημιούργησε ένα ενημερωτικό 
video και εξέδωσε συστάσεις με σκοπό τον έλεγχο 
των χρεώσεων στην κινητή τηλεφωνία από τη χρή-

ση υπηρεσιών περιαγωγής, την ενημέρωση και δι-
ευκόλυνση σε ηλεκτρονικές παραγγελίες και ταχυ-
δρομικές αποστολές και την ενημέρωση για ειδικά 
σημεία προσοχής κατά την αγορά ραδιοεξοπλισμού 
και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού – 
όπως είναι κινητές και φορητές συσκευές, τηλεκα-
τευθυνόμενα παιχνίδια, ασύρματα τηλέφωνα κ.ά. 

2.3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες & εφαρ-
μογές για τους καταναλωτές 
Η ΕΕΤΤ διαθέτει, μέσα από το διαδικτυακό της 
τόπο (www.eett.gr), ηλεκτρονικές εφαρμογές που 
έχει αναπτύξει με ίδια μέσα και απευθύνονται 
στους καταναλωτές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω εφαρμο-
γές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη επισκεψιμότητα.
Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ παρέχει στους πολίτες τις 
ακόλουθες εφαρμογές στο www.eett.gr:

Pricescope: Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοι
νωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων 
Το Νοέμβριο 2016, η ΕΕΤΤ παρουσίασε και διέ-
θεσε στους καταναλωτές το «Pricescope», το Πα-
ρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυ-
δρομικών προϊόντων, μία καινοτόμο ηλεκτρονική 
εφαρμογή, με την οποία οι καταναλωτές μπορούν 
να συγκρίνουν, με εύχρηστο και αξιόπιστο τρό-
πο, τις λιανικές τιμές για τα εμπορικά διαθέσι-
μα προϊό ντα σταθερής τηλεφωνίας, κινητής και 
Internet, καθώς και για υπηρεσίες ταχυμεταφο-
ρών στην ελληνική αγορά. Το Pricescope αναπτύ-
χθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 
Το Pricescope της ΕΕΤΤ διαθέτει δύο βασικές λει-
τουργίες: α) την αναζήτηση προϊόντων βάσει πολ-
λαπλών κριτήριων και β) τη σύγκριση των λιανικών 
τιμών με βάση τα χαρακτηριστικά της χρήσης που 
καταγράφει ο καταναλωτής. Περιλαμβάνει περιγρα-
φή προϊόντος και τιμολογιακά στοιχεία για περίπου 
1.050 τηλεπικοινωνιακά προϊόντα έξι τηλεπικοινω-
νιακών παρόχων, ενώ αναζητά περισσότερους από 
86.000 συνδυασμούς προϊόντων. Για τον τομέα ταχυ-
μεταφορών, η πληροφόρηση αφορά χαρακτηριστικά 
και χρεώσεις για υπηρεσίες αποστολής εσωτερικού 
και εξωτερικού των 11 μεγαλύτερων ταχυδρομικών 
παρόχων. Τα στοιχεία καταχωρούνται και επικαιρο-
ποιούνται διαρκώς από τις εταιρίες κατά τρόπο ενι-
αίο και ομοιόμορφο, ώστε η μέθοδος αναζήτησης 
και συγκριτικής αξιολόγησης του Pricescope να εί-
ναι αντικειμενική και διαφανής.
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Σημειώνεται ότι το «Pricescope» είχε παρουσι-
αστεί νωρίτερα εντός του έτους σε ειδική συνά-
ντηση, που αφορούσε την πιλοτική λειτουργία του 
έργου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς, 
των ΜΜΕ και φορέων. 
Το 2016, η εφαρμογή είχε 5.654 συνολικές επι-
σκέψεις από 4.090 μοναδικούς επισκέπτες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 
https://www.pricescope.gr. 
H εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε λειτουργικό σύ-
στημα iOS και Android. 

Ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών 
«keraies.eett.gr» 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η ενημερωτική πύλη 
κατασκευών κεραιών «keraies.eett.gr» δέχθηκε 
81.084 επισκέψεις από 39.419 μοναδικούς επι-
σκέπτες που αναζήτησαν ενημέρωση για θέματα 
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών ανά Δήμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση και γεωγραφική περιοχή. 

Επιπλέον, προστέθηκε σύνδεσμος στην ηλεκτρο-
νική καρτέλα της κατασκευής κεραίας ώστε να 
είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση των πολιτών και 
στις διαθέσιμες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 
Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία που παρέχονται στο 
«keraies.eett.gr» βασίζονται στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο αδειών κεραιοσυστημάτων που τηρείται στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατα-
σκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ), τη διαδικτυακή εφαρ-
μογή της ΕΕΤΤ μέσω της οποίας πραγματοποιείται 
η διαδικασία αδειοδότησης μίας στάσης (one-stop 
shop) για τις κατασκευές κεραιών. Η ανάπτυξη 
και λειτουργία του keraies.eett.gr από την ΕΕΤΤ 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση 
της διαφάνειας σε θέματα κατασκευών κεραιών 
και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, 
μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Εικόνα 2.1: Ηλεκτρονικές εφαρμογές για τους καταναλωτές στο www.eett.gr
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ΥΠΕΡΙΩΝ: Σύστημα αποτίμησης ποιότητας ευ
ρυζωνικών συνδέσεων 
Η EETT προετοιμάζει μια σημαντική αναβάθμιση 
του συστήματος αποτίμησης ποιότητας ευρυζω-
νικών συνδέσεων, γνωστού ως ΥΠΕΡΙΩΝ (http://
hyperiontest.gr).  Η αναβάθμιση του συστήματος έχει 
σκοπό την ευκολότερη διεξαγωγή μετρήσεων από 
τους χρήστες, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 
παγκόσμιου ιστού, καθώς και την καλύτερη διαχεί-
ριση των αποτελεσμάτων μετρήσεων από την ΕΕΤΤ.  
Αναλυτικότερα, η επικείμενη αναβάθμιση περι-
λαμβάνει τα εξής:

•  Αλλαγή του interface για το Network Diagnostic 
Tool (NDT) από Java applet σε HTML5 και 
WebSocket.

•  Αλλαγές στη γεωγραφική συνάθροιση και απει-
κόνιση δεδομένων, ώστε να παρουσιάζονται 
σε συμφωνία με τα νέα διοικητικά όρια (δήμοι 
Καλλικράτη, περιφερειακές ενότητες, περιφέ-
ρειες).

•  Αναβάθμιση των στατιστικών που εξάγονται με 
βάση τις αποθηκευμένες μετρήσεις στο σύστη-
μα. Ορισμένα γενικά στατιστικά θα παρουσιάζο-
νται πλέον και δημόσια, ενώ θα εξάγονται πολύ 
αναλυτικότερα στατιστικά για την παρακολού-
θηση της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσε-
ων από την ΕΕΤΤ.

•  Ανοικτή διάθεση ανωνύμων δεδομένων μετρή-
σεων, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή.

•  Διάφορες άλλες βελτιώσεις (παραμετροποίηση 
εφαρμογής από το διαχειριστή του συστήμα-
τος μέσω web interface, κατάργηση ελάχιστου 
αριθμού μετρήσεων για την απεικόνιση μετρή-
σεων στο χάρτη, βελτίωση της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων 
χρηστών, αυτόματη αναγνώριση της διεύθυνσης 
ΙΡ του χρήστη, κ.λπ.).

Κατά το 2016 ολοκληρώθηκε η μελέτη αναβάθμι-
σης και ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης των 
αλλαγών. Τόσο η μελέτη αναβάθμισης όσο και η 
υλοποίηση του έργου διενεργούνται εσωτερικά από 
στελέχη της ΕΕΤΤ. Η νέα έκδοση του ΥΠΕΡΙΩΝ ανα-
μένεται να είναι διαθέσιμη στους χρήστες εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2017.
Σημειώνεται ότι το 2016, 1.060 νέοι χρήστες εγ-
γράφηκαν στο σύστημα, μετρώντας την απόδοση 
και την πραγματική ταχύτητα της ADSL ή VDSL 
σύνδεσής τους.

Εφαρμογή «Φορητότητα αριθμού» 
Πρόκειται για ειδική εφαρμογή του διαδικτυα-
κού τόπου για τη φορητότητα αριθμών κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας (www.foritotita.gr/
www.numberportability.gr), που αναπτύχθηκε το 
2014. Η εφαρμογή παρέχει στους καταναλωτές 
τη δυνατότητα να αναζητούν τον πάροχο ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών που εξυπηρετεί τη σύνδεση 
ενός τηλεφωνικού αριθμού. Με τον τρόπο αυτό, 
ο καταναλωτής ενημερώνεται εάν η κλήση που 
θα πραγματοποιήσει είναι εντός (on-net) ή εκτός 
(off-net) δικτύου του παρόχου του και δύναται να 
εκτιμήσει τη σχετική χρέωση ανάλογα με το οι-
κονομικό πρόγραμμα που διαθέτει. Το 2016, το 
foritotita.gr είχε 586.348 προβολές σελίδων. Ει-
δικότερα, η εφαρμογή «Βρείτε τον πάροχο ενός 
αριθμού» δέχθηκε 318.459 αναζητήσεις αριθμών 
από 254.512 μοναδικούς χρήστες. 

Εφαρμογή «Έλεγχος αριθμών αυξημένης χρέ
ωσης»
Η εφαρμογή «Έλεγχος αριθμών αυξημένης χρέ-
ωσης» λειτουργεί από το 2011 και αποτελεί ένα 
απλό και εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης των 
εταιριών στις οποίες έχουν εκχωρηθεί αριθμοί 
αυξημένης χρέωσης για την παροχή ΥΠΠ (ψη-
φοφορίες, διαγωνισμοί, αγορά ringtones, logos, 
videos και παιχνίδια, τεχνική υποστήριξη, αστρο-
λογία, υπηρεσίες ενηλίκων κ.λπ.). Η εφαρμογή 
εξυπηρετεί τους καταναλωτές/χρήστες ΥΠΠ προ-
κειμένου να βρίσκουν εύκολα, γρήγορα και έγκυ-
ρα τα στοιχεία της εταιρίας στην οποία έχει εκχω-
ρηθεί ένας σύντομος κωδικός ή ένας δεκαψήφιος 
αριθμός αυξημένης χρέωσης. 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) για το 
ταχυδρομικό δίκτυο 
Το Γεωγραφικό Σύστημα Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ 
στοχεύει στην άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση 
των καταναλωτών για τα ταχυδρομικά καταστή-
ματα. Προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα πλο-
ήγησης στο χάρτη και αναζήτησης του πλησιέ-
στερου ταχυδρομικού σημείου (καταστήματα και 
πρακτορεία ΕΛΤΑ, καταστήματα ταχυμεταφορών, 
γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια και γραμ-
ματοκιβώτια Business Express Post, περιοχές 
εξαίρεσης). Για κάθε σημείο ενδιαφέροντος, πα-
ρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και 
επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της 
βέλτιστης διαδρομής από το σημείο θέσης του 
χρήστη προς το σημείο της επιλογής του. Σημειώ-
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νεται ότι από το 2013, η εφαρμογή είναι διαθέσι-
μη από την ΕΕΤΤ για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα 
(smartphones) με λειτουργικό σύστημα iOS και 
Android, ενώ από το 2015, είναι διαθέσιμη βελτι-
ωμένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας για ηλεκ
τρονικές επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρε
σίες
Πρόκειται για δύο εφαρμογές μέσω των οποίων 
οι καταναλωτές υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ αιτήματα/
καταγγελίες αναφορικά με ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες, αφού πρώ-
τα έχουν απευθυνθεί στον πάροχό τους. Μέσω 
της εφαρμογής, ο καταναλωτής αποστέλλει στην 
ΕΕΤΤ τα πλήρη στοιχεία και την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση (e-mail), το μοναδικό αριθμό αναφο-
ράς που ο πάροχος έχει αποδώσει στο αίτημα/κα-
ταγγελία του και κάθε άλλη έγγραφη επικοινωνία 
με τον πάροχο. Οι εφαρμογές λειτουργούν στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το 2016, μέσω των 
εφαρμογών, υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ 5.235 αιτή-
ματα/καταγγελίες σε θέματα τηλεπικοινωνιών και 
128 αιτήματα/καταγγελίες σε θέματα ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών.

Καταγραφή δυνατότητας λήψης σήματος ψηφι
ακής τηλεόρασης
To 2016, η ΕΕΤΤ συνέχισε την καταγραφή της δυνα-
τότητας λήψης και αποδιαμόρφωσης του διαθέσι-
μου σήματος ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA – εθνι-
κής και περιφερειακής εμβέλειας, ΕΡΤ από DIGEA, 
ΕΡΤ) σε κάθε νομό της επικράτειας. Η διαδικασία 
αυτή περιγράφεται ως «reception possible» στην 
ITU-R Recommendation SM.1875-2 (08/2014). 
Η ΕΕΤΤ δημοσίευσε τα αποτελέσματα κάθε κατα-
γραφής σε σχετική εφαρμογή του διαδικτυακού 
τόπου της, η οποία το 2016 είχε 1.300 επισκέψεις.

2.4. Εκδόσεις
Περιοδικό «Επικοινωνίες Εν Τάχει»
Η ΕΕΤΤ συνέχισε την έκδοση του ενημερωτικού 
περιοδικού «Επικοινωνίες Εν Τάχει», το οποίο 
περιλαμβάνει αρθρογραφία για το έργο της ΕΕΤΤ 
και δημοσιεύει άρθρα γνώμης ανώτατων πολι-
τειακών και θεσμικών παραγόντων από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Το περιοδικό προωθείται 
σε περισσότερους από 3.500 παραλήπτες. 

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «News lEETTer»
Το 2016, συνεχίστηκε η έκδοση του ηλεκ-
τρονικού ενημερωτικού δελτίου με τον τίτλο 

«NewslEETTer» με σύντομες ειδήσεις που αφο-
ρούν πρωτοβουλίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
αποφάσεις και λοιπές εξελίξεις από τη δραστη-
ριότητα της ΕΕΤΤ. Αποστέλλεται ηλεκτρονικά και 
σε δεκαπενθήμερη βάση σε περισσότερους από 
3.500 αποδέκτες.

Ετήσια επισκόπηση αγορών 
Η ΕΕΤΤ εξέδωσε την ετήσια «Επισκόπηση Αγο-
ρών» που παρουσιάζει την πορεία και τα μεγέθη 
της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και συγκριτική 
ανάλυση με τις αντίστοιχες αγορές των λοιπών 
κρατών μελών της ΕΕ. Τα στοιχεία που χρησι-
μοποιούνται, συγκεντρώνονται από την ΕΕΤΤ, 
βάσει ερωτηματολογίων, δημοσιευμένων εκθέ-
σεων και ισολογισμών, καθώς και από την Έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Digital Agenda 
Scoreboard), που εκδίδεται συνήθως τον Ιούνιο 
κάθε έτους. 

Σημείωση: Οι εκδόσεις και οι ετήσιες μελέτες 
της ΕΕΤΤ διατίθενται στο www.eett.gr.
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3.1. Εξελίξεις στο διεθνές και ευρω-
παϊκό περιβάλλον
Στον κόσμο 

Οι γενικές τάσεις που είχαν εντοπιστεί για το 
2015 συνεχίστηκαν σε μεγάλο βαθμό να ισχύ-
ουν και το 2016, όπως αντανακλάται και στην 
έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνι-
ών (International Telecommunication Union-
ITU)18. Η έμφαση στην πρόσβαση και χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) έχει πλέον μεταφερθεί στην πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής τηλεφω-
νίας. Αντίθετα, εντείνονται οι τάσεις κορεσμού 
στις παραδοσιακές υπηρεσίες σταθερής και κι-
νητής τηλεφωνίας. Η αύξηση στη χρήση του Δια-
δικτύου παραμένει ιδιαίτερα έντονη με κεντρικό 
όχημα τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης (social media). Το ψηφιακό χάσμα παραμέ-
νει μεγάλο και συνεχώς διευρύνεται, ιδιαίτερα 
μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χω-
ρών. Συγκεκριμένα:
•  Η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας έχει φτά-

σει σε κορεσμό, καθώς η διείσδυσή της σε πολ-

λές αγορές προσεγγίζει το 100%. Στις ανεπτυγ-
μένες χώρες εκτιμάται ότι το 95% των ενηλίκων 
(άνω των 18 ετών) και το 39% των ανηλίκων (5-
17 ετών) κατέχουν κινητό.

•  Αντίθετα, συνεχίζεται με πολύ ταχείς ρυθμούς 
η ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας. Το 
2016 εκτιμάται ότι το 84% του πληθυσμού κα-
λυπτόταν από ευρυζωνικά δίκτυα κινητής (αλλά 
μόλις το 67% στις αγροτικές περιοχές). Η διείσ-
δυση της κινητής ευρυζωνικότητας εκτιμάται 
σε περίπου 50% του πληθυσμού.

•  Το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί 
το Διαδίκτυο έχει φτάσει το 47%, παρουσιάζει 
όμως μεγάλες διακυμάνσεις. Στις ανεπτυγμένες 
χώρες ανέρχεται σε 81% (79% στην Ευρώπη).

•  Η υψηλότερη πληθυσμιακή διείσδυση της στα-
θερής ευρυζωνικότητας ταχυτήτων >10 Mbps 
σημειώνεται στην Κορέα. Οι επόμενες εννέα 
χώρες είναι ευρωπαϊκές και έξι εξ αυτών κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης-EE (κατά 
σειρά Δανία, Γαλλία, Ανδόρα, Μάλτα, Ισλανδία, 
Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Ελβετία). Στην 
κατάταξη αυτή, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 19η 
θέση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

18. ITU (2016), Measuring the Information Society Report 2016, Geneva: International Telecommunication Union.
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19. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών αναφορικά με τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά της Ευρώπης, COM (2015) 192, 06-05-2015, http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192. 
20. COM/2016/587 final, 14-09-2016.

Στην Ευρώπη
Το 2016 συνεχίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, σύμφω-
να με το πρόγραμμα δράσεων της στρατηγικής για 
την ενιαία ψηφιακή αγορά της Ευρώπης19. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 την πρότασή της για την 
αναθεώρηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαι-
σίου που διέπει την αγορά ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών (COM/2016/0590 final).
Ο προτεινόμενος, νέος Τηλεπικοινωνιακός Κώδι-
κας απλοποιεί τους υπάρχοντες ρυθμιστικούς κα-
νόνες και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των επεν-
δύσεων, ιδιαίτερα σε δίκτυα πρόσβασης πολύ 
υψηλών ταχυτήτων. Μεταξύ άλλων, ο Κώδικας:
•  ενσωματώνει στον ορισμό των υπηρεσιών ηλεκ-

τρονικών επικοινωνιών διαπροσωπικές υπη-
ρεσίες τηλεπικοινωνιών, ήτοι υπηρεσίες που 
επιτρέπουν τη διαπροσωπική και διαδραστική 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω δικτύων ηλεκ-
τρονικών επικοινωνιών.

•  προσθέτει ως νέο στόχο για τις Ρυθμιστικές Αρ-
χές την προαγωγή της πρόσβασης και χρήσης 
σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 
δεδομένων, σταθερής και κινητής,

•  όσον αφορά τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, ενι-
σχύει τη δυνατότητα των Ρυθμιστικών Αρχών να 
επιβάλουν συμμετρικά μέτρα αλλά μόνο σε μη 
αναπαραγόμενα πάγια στοιχεία (non-replicable 
assets). Επίσης, εισάγει νέες παραμέτρους που 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικα-
σία ανάλυσης αγορών, μεταξύ των οποίων ενδε-
χόμενες εμπορικές συμφωνίες πρόσβασης και 
κοινές επενδύσεις για ανάπτυξη υποδομών,

•  προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύων 
5G και η δυνατότητα για πανταχού συνδεσιμό-
τητα εισάγει μία σειρά μέτρων που μεταξύ άλ-
λων περιλαμβάνουν τη θεσμοθέτηση 25 ετών 
ως ελάχιστου χρόνου εκχώρησης δικαιωμάτων 
χρήσης, την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή αρμοδιοτήτων έκδοσης εκτελεστικών μέ-
τρων σε μία ποικιλία θεμάτων και τη θέσπιση 
μίας νέας διαδικασίας για την αξιολόγηση των 
προτεινομένων εθνικών διαδικασιών εκχώρη-
σης δικαιωμάτων χρήσης φάσματος,

•  εισάγει νέες προβλέψεις στην αριθμοδότηση, 
με στόχο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της αγο-

ράς machine-to-machine και πιο συγκεκριμέ-
να εισάγει τη δυνατότητα εκχώρησης αριθμών 
σε επιχειρήσεις εκτός από αδειοδοτημένους 
παρόχους και την πρόβλεψη αριθμοδοτικών πό-
ρων για χρήση σε όλη την ΕΕ,

•  επαναπροσδιορίζει το περιεχόμενο της Καθολι-
κής Υπηρεσίας (ΚΥ), η οποία εστιάζεται πλέον 
στην παροχή οικονομικά προσιτών φωνητικών 
επικοινωνιών και βασικών ευρυζωνικών υπη-
ρεσιών και σε ειδικά τιμολόγια για συγκεκριμέ-
νες ομάδες καταναλωτών,

•  εισάγει πλήρη εναρμόνιση μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ όσον αφορά τους κανόνες προ-
στασίας των τελικών χρηστών, οι οποίοι θα επι-
κεντρώνονται κυρίως σε υπηρεσίες πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο και δευτερευόντως σε υπηρεσίες 
διαπροσωπικών επικοινωνιών που παρέχονται 
είτε παραδοσιακά (φωνητική τηλεφωνία ή SMS) 
είτε μέσω των υπηρεσιών πρόσβασης στο Δια-
δίκτυο. 

Το BEREC καταρχάς χαιρέτισε την πρόταση για το 
νέο Τηλεπικοινωνιακό Κώδικα αλλά παράλληλα 
άσκησε αυστηρή κριτική σε πολλές από τις επι-
λογές αυτού (με αρχική γνωμοδότηση που υιοθέ-
τησε η Ολομέλεια του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθ-
μιστών στις 08-09/12/2016). 
Ο προτεινόμενος Τηλεπικοινωνιακός Κώδικας 
αποτελεί τμήμα του «πακέτου συνδεσιμότητας» 
(connectivity package), το οποίο αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και 
θέτει με ορίζοντα το 2025 τρεις κεντρικούς στό-
χους, ήτοι την επίτευξη υψηλής ποιότητας συνδε-
σιμότητας στους χώρους υψηλής κοινωνικο-οικο-
νομικής σημασίας, τη διασφάλιση απρόσκοπτης 
ασύρματης κάλυψης 5G σε όλες τις αστικές πε-
ριοχές και τις κύριες οδικές αρτηρίες και τη δια-
σφάλιση συνδεσιμότητας με ταχύτητα καθόδου 
τουλάχιστον 100Mbps για όλα τα νοικοκυριά. Τα 
άλλα τρία δομικά στοιχεία του «πακέτου» αυτού 
είναι:
•  Η ανακοίνωση και το κείμενο εργασίας για 

μία ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή αγορά–
European Gigabit society20: Επιβεβαιώνει τη 
σημασία της συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο για 
την ενιαία ψηφιακή αγορά και προτείνει μία 
σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να 
δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή ψηφιακή οικο-
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νομία, να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των 
κοινοτήτων στην ενιαία ψηφιακή αγορά και να 
καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για 
συνδεσιμότητα.

•  Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη κινητών 
επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G) στην Ευρώπη21: Το 
σχέδιο δράσης περιλαμβάνει (α) ένα κοινό χρο-
νοδιάγραμμα για την εισαγωγή πλήρως εμπορι-
κών υπηρεσιών 5G στην Ευρώπη έως το τέλος 
του 2020, (β) ενέργειες για τη διάθεση των ανα-
γκαίων φασματικών ζωνών τόσο για την αρχική 
εισαγωγή υπηρεσιών όσο και για την πλήρη ανά-
πτυξη αυτών, (γ) δράσεις για τη δημιουργία ενός 
πυκνού δικτύου σημείων πρόσβασης 5G που θα 
καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και όλες τις 
σημαντικές επίγειες διαδρομές μεταφοράς έως 
το 2025, (δ) πρωτοβουλίες για τη δια σφάλιση 
της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας και αντι-
μετώπιση σχετικών προκλήσεων τυποποίησης 
και (ε) δράσεις για την προώθηση της καινοτο-
μίας 5G και τη στήριξη της ανάπτυξης.

•  Η πρόταση Κανονισμού για την υποστήριξη το-
πικών κοινοτήτων ώστε να παρέχουν δωρεάν 
υπηρεσίες WiFi22: Επικεντρώνεται στην παροχή 
ταχείας, ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
σε ανοικτούς και κλειστούς δημόσιους χώρους 
(όπως ενδεικτικά δημόσιες υπηρεσίες, βιβλιο-
θήκες, νοσοκομεία κ.λπ.). Το προτεινόμενο μέ-
τρο προβλέπει την καθιέρωση ενός απλού μη-
χανισμού χρηματοδότησης για την εγκατάσταση 
τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης (local 
wireless access points).

•  Η πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού σύστα-
σης του BEREC23: Αναθεωρεί πλήρως τη δομή 
του BEREC, προτείνοντας τη μετατροπή του σε 
φορέα με νομική οντότητα (αποκεντρωμένος ορ-
γανισμός–decentralized agency) και εισάγει νέες 
αρμοδιότητες. Ορισμένες από αυτές προβλέπουν 
τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτική ισχύ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 
470-790 MHz (COM/2016/43 final), με την οποία 
πρόσθετες ζώνες φάσματος στη φασματική περιο-

χή των 700 MHz (ζώνες 694-790 MHz) καθίστανται 
διαθέσιμες προς χρήση για υπηρεσίες ασύρματων 
ευρυζωνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπό εναρ-
μονισμένους τεχνικούς όρους μέχρι το 2020.
Δύο άλλες, σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις 
που έπονται του Κανονισμού για την Ουδετερότη-
τα του Διαδικτύου και τη διεθνή περιαγωγή (Κα-
νονισμός ΕΕ 2015/2120, Telecom Single Market)
είναι οι ακόλουθες:
•  Όσον αφορά τη διεθνή περιαγωγή, η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή υιοθέτησε τους κανόνες fair use 
policy24 και υπέβαλε πρόταση25 για τα μέγιστα 
ρυθμιζόμενα τέλη χονδρικής διεθνούς περια-
γωγής (τα οποία υιοθετήθηκαν από το Ευρω-
κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τον Ιανουάριο 2017).

•  Όσον αφορά την Ουδετερότητα του Διαδικτύου, 
το BEREC υιοθέτησε τον Αύγουστο 2016, σε 
στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και κατόπιν διεθνούς δημόσιας διαβούλευσης, 
οδηγίες για την υλοποίηση των κανόνων Ουδε-
τερότητας του Διαδικτύου από τις Εθνικές Ρυθ-
μιστικές Αρχές, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εναρμόνιση πανευρωπαϊκά των αποφάσεων και 
δράσεων για την επιβολή των κανόνων αυτών.

Επιπλέον, σε στάδιο θεσμικής διαπραγμάτευσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βρίσκονται μία σειρά από άλλες νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγι-
κής για την ενιαία ψηφιακή αγορά της Ευρώπης 
και σχετίζονται, χωρίς όμως να εμπίπτουν ακρι-
βώς, με την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά αναφέρονται:
•  πρόταση για Κανονισμό για τη διασφάλιση της 

διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική 
αγορά26,

•  πρόταση για Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις 
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου27,

•  πρόταση για Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις 
για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών28, 

21. COM/2016/588 final, 14-09-2016.
22. COM/2016/589 final, 14-09-2016.
23. COM/2016/591 final, 14-09-2016.
24. Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ 2016/2286, 15-12-2016.
25. COM/2016/399 final, 15-06-2016.
26. COM/2015/627 final.
27. COM/2015/634 final.
28. COM/2015/635 final.
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•  πρόταση για Κανονισμό για την αντιμετώπι-
ση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 
μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 
ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκα-
τάστασης29, 

•  πρόταση για Οδηγία για τα δικαιώματα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά30,

•  πρόταση για Οδηγία σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για ορι-
σμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεο-
πτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεο-
πτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων31,

•  πρόταση για τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων32. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψη-
φιακή αγορά της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 
2016 έχουν ολοκληρωθεί 12 διεθνείς, δημόσιες 
διαβουλεύσεις, με αντικείμενα μεταξύ άλλων:
•  το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυ-

βέρνηση 2016-2020,
•  θέματα υλοποίησης του Κανονισμού για τη 

διεθνή περιαγωγή (εθνικές αγορές υπηρεσι-
ών χονδρικής περιαγωγής, fair use policy & 
sustainability mechanism κ.λπ.),

•  κοινοπραξίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για 
θέματα κυβερνοασφάλειας (cybersecurity),

•  αξιολόγηση της Σύστασης 2009/396 για την 
κανονιστική αντιμετώπιση τελών τερματισμού 
σταθερής και κινητής στην ΕΕ,

•  αξιολόγηση της Οδηγίας για την προστασία 
ιδιω τικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(e-privacy directive),

•  εισαγωγή δικτύων κινητών επικοινωνιών 5G 
στην Ευρώπη,

•  αναθεώρηση του πλαισίου για την ευρωπαϊκή 
διαλειτουργικότητα (interoperability).

3.2. Ρυθμιστικές δράσεις της ΕΕΤΤ στην 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

3.2.1. Διαβούλευση του Κανονισμού Γενικών Αδειών 

Η ΕΕΤΤ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση το διά-
στημα από 20-12-2016 έως 13-02-2017 αναφο-
ρικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών 
Αδειών, αποσκοπώντας στη συλλογή απόψεων 
και σχολίων από την πλευρά τόσο των παρόχων 

όσο και των καταναλωτών για τη βελτίωσή του. 
Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η απλοποίηση της 
δήλωσης καταχώρησης μέσω της ομαδοποίησης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και δικτύων, καθώς 
και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής επικοινωνί-
ας με αξιοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής 
της ΕΕΤΤ για την υποβολή νέων δηλώσεων κα-
ταχώρησης ή την τροποποίηση υφιστάμενων. Πα-
ράλληλα, αναμορφώθηκε η διαδικασία ελέγχου 
καταβολής ανταποδοτικών τελών από τους υπό-
χρεους παρόχους με στόχο την απλοποίησή της 
και τη διασφάλιση των πληρωμών.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επιχειρούν να 
αποσαφηνίσουν και να εξειδικεύσουν υφιστά-
μενες ρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσουν την 
προστασία των καταναλωτών, υιοθετώντας νέες 
ρυθμίσεις/υποχρεώσεις προς τους παρόχους και 
βελτιώνοντας τη διαδικασία παροχής πληροφορι-
ών λογαριασμού και αναλυτικής χρέωσης κατανα-
λωτών. Ενδεικτικά, στη διαβούλευση προτείνεται 
η επιβολή υποχρεώσεων για την προστασία των 
καταναλωτών (ενημέρωση για υπέρβαση ορίου 
χρήσης, κ.λπ.) και τη βελτιστοποίηση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών. 
Στόχος της ΕΕΤΤ, είναι η έκδοση του νέου Κανο-
νισμού Γενικών Αδειών έως τα μέσα του 2017.

3.2.2. Ανάλυση αγορών βάσει του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου 

 Η ανάλυση αφορά τις αγορές:
•  λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 

δίκτυο σε σταθερή θέση, 
•  χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε στα-

θερή θέση,
•  χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε στα-

θερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης,
• τερματισμού σε κινητά δίκτυα.
Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τις υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων, 
η ΕΕΤΤ είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ορισμού 
και ανάλυσης των σχετικών αγορών στην ελληνι-
κή επικράτεια, καθώς και για την τυχόν επιβολή 
των απαραίτητων κατά περίπτωση ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων, όταν διαπιστώσει ότι κάποια αγο-
ρά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική. Στο πλαί-
σιο αυτό, η ΕΕΤΤ κοινοποίησε33 στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές 

29. COM/2015/289 final.
30. COM/2016/593 final.
31. COM/2016/0594 final.
32. COM/2016/287 final.
33. Απόφαση ΕΕΤΤ 784/02/27-10-2016.
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Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών το σχέδιο 
μέτρων σχετικά με τις αγορές:
•  λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 

δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρό-
σβασης PSTN, ISDN BRA και managed VoIP 
για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην 
Ελλάδα, (3ος κύκλος ανάλυσης αγορών),

•  λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρό-
σβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3ος κύκλος 
ανάλυσης αγορών),

•  χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε στα-
θερή θέση (4ος κύκλος ανάλυσης),

•  χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε 
σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλω-
σης (4ος κύκλος ανάλυσης),

•  χονδρικού τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε 
μεμονωμένα κινητά δίκτυα.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της 
ΕΕ, εξέδωσε σχετικές αποφάσεις34 υιοθέτησης 
των τελικών μέτρων για τη ρύθμιση των εν λόγω 
αγορών.
Παράλληλα, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε εθνική δημόσια 
διαβούλευση35 αναφορικά με το σχέδιο μέτρων 
για την αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων 
σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα (Αγορά 2 Σύστασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), στο πλαίσιο του 4ου κύ-
κλου ανάλυσης.
Τα κυριότερα σημεία των μέτρων που υιοθέτησε η 
ΕΕΤΤ, καθώς και των προτάσεών της για ρύθμιση 
συνοψίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.

Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφω-
νικό δίκτυο σε σταθερή θέση
Η ΕΕΤΤ όρισε τις λιανικές αγορές πρόσβασης 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, οι οποίες αφο-
ρούν αφενός την πρόσβαση τύπου PSTN, ISDN 
BRA και VoIP και αφετέρου την πρόσβαση τύπου 
ISDN PRA. Σύμφωνα με τη δοκιμασία των τριών 
κριτηρίων που εφάρμοσε στην ανάλυσή της για να 
διαπιστώσει εάν οι εν λόγω αγορές θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται ή όχι, η ΕΕΤΤ κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι οι αγορές τείνουν σε απο-
τελεσματικό ανταγωνισμό, οπότε οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις πρέπει να αρθούν.

Αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε 
σταθερή θέση
Η ΕΕΤΤ όρισε τη χονδρική αγορά τοπικής πρό-
σβασης (αγορά 3α), η οποία περιλαμβάνει το 

δίκτυο πρόσβασης χαλκού και οπτικών ινών για 
το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 
υπηρεσιών. Αναλύοντας την εν λόγω αγορά, η 
ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά δεν 
είναι ανταγωνιστική και όρισε τον ΟΤΕ ως πάροχο 
με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ). Με την από-
φασή της, η ΕΕΤΤ επέβαλε τις κάτωθι ρυθμιστι-
κές υποχρεώσεις:

1.  Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών 
ευκολιών δικτύου. Στο πλαίσιο των υποχρε-
ώσεων αυτών, ο ΟΤΕ, μεταξύ άλλων, οφείλει 
να παρέχει πρόσβαση στους τοπικούς βρό-
χους και υποβρόχους, πρόσβαση στα εικονι-
κά προϊόντα VPU και VPU light, πρόσβαση 
σε αγωγούς, σωληνώσεις και σκοτεινή ίνα, 
υπηρεσίες συνεγκατάστασης κ.ά. Ειδικά για 
την πρόσβαση στους τοπικούς υποβρόχους, 
η ρύθμιση της ΕΕΤΤ περιλαμβάνει περιορι-
σμούς στη διάθεσή τους στις περιοχές που 
θα αναπτυχθεί η τεχνολογία vectoring, λόγω 
ασυμβατότητας των δύο προϊόντων.

2.  Υποχρεώσεις αμεροληψίας, οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν την επιβολή ρυθμιστικής 
υποχρέωσης στον ΟΤΕ να μην προβαίνει 
σε συμπίεση περιθωρίου κατά την παροχή 
των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη 
συγκεκριμένη αγορά. Η ΕΕΤΤ επέβαλε, επί-
σης, την εφαρμογή της αρχής ισοδυναμίας 
εκροών παράλληλα με υποχρέωση δημοσί-
ευσης συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, 
καθώς και τη δοκιμή τεχνικής αναπαραγω-
γιμότητας. 

3.  Υποχρεώσεις διαφάνειας, οι οποίες περι-
λαμβάνουν την υποχρέωση δημοσίευσης 
προσφοράς αναφοράς και συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις πρότερης ειδοποίησης της 
ΕΕΤΤ και των παρόχων σε περίπτωση σημα-
ντικών αλλαγών στο δίκτυο πρόσβασης του 
ΟΤΕ.

4. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού.
5.  Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 

και συγκεκριμένα υποχρέωση κοστοστρε-
φούς τιμολόγησης των υπηρεσιών τοπικού 
βρόχου και υπο-βρόχου, εικονικών προϊό-
ντων και τελών που συνδέονται με τις υπηρε-
σίες αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης, μετάβασης), 
βάσει της μεθοδολογίας Bottom Up LRIC+ 
που βασίζεται στο τρέχον κόστος.

34. Απόφαση ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016, Απόφαση ΕΕΤΤ 792/08/22-12-2016, Απόφαση ΕΕΤΤ 792/09/22-12-2016.
35. Απόφαση ΕΕΤΤ 770/05/14-07-2016.
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Αγορά χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε 
σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης
Η ΕΕΤΤ όρισε την αγορά κεντρικής πρόσβασης 
(αγορά 3β), η οποία περιλαμβάνει τα σχετικά προϊ-
όντα πάνω από τα δίκτυα πρόσβασης χαλκού και 
οπτικών ινών. Και στην περίπτωση της αγοράς 3β 
η ανάλυση της ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι ο ΟΤΕ διατηρεί τη ΣΙΑ και επέβαλε τις ακό-
λουθες κατάλληλες και αναλογικές υποχρεώσεις:

1.  Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ει-
δικών ευκολιών δικτύου. Στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων αυτών, ο ΟΤΕ, μεταξύ άλλων, 
οφείλει να παρέχει τα προϊόντα ΑΡΥΣ μέχρι 
τον πελάτη (πρόσβαση τύπου Α) ή το BRAS 
(πρόσβαση τύπου Β), καθώς και τα σχετικά 
προϊόντα ΟΚΣΥΑ (εθνική και περιφερειακή), 
όπως και υπηρεσίες συνεγκατάστασης.

2.  Υποχρεώσεις αμεροληψίας, οι οποίες περι-
λαμβάνουν νέα ρυθμιστική υποχρέωση στον 
ΟΤΕ να μην προβαίνει σε συμπίεση περιθω-
ρίου κατά την παροχή των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αγορά. 
Η ΕΕΤΤ επέβαλε, επίσης, την εφαρμογή της 
αρχής ισοδυναμίας εκροών, παράλληλα με 
υποχρέωση δημοσίευσης συγκεκριμένων 
δεικτών απόδοσης, καθώς και τη δοκιμή τε-
χνικής αναπαραγωγιμότητας. 

3.  Υποχρεώσεις διαφάνειας, οι οποίες περι-
λαμβάνουν την υποχρέωση δημοσίευσης 
προσφοράς αναφοράς. 

4.  Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού.
5.  Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγη-

σης, σύμφωνα με την οποία διατηρείται η 
υποχρέωση κοστοστρέφειας. 

Ρύθμιση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διαδικασία 
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο 
δίκτυο πρόσβασης
Στην απόφασή της για τη χονδρική αγορά τοπικής 
πρόσβασης, η ΕΕΤΤ υιοθετεί συγκεκριμένη δια-
δικασία για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL 
vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Το vectoring 
είναι μία σχετικά νέα τεχνολογία, η οποία όταν 
χρησιμοποιείται σε γραμμές VDSL2, αυξάνει 
σημαντικά το ρυθμό μετάδοσης και στις δύο κα-
τευθύνσεις της συνδρομητικής γραμμής (από και 
προς το συνδρομητή-upstream/downstream), 
ενώ παράλληλα, καθιστά το ρυθμό μετάδοσης 
πιο προβλέψιμο. Επιπρόσθετα, αυξάνει το βαθ-
μό πληρότητας (filling factor) των καλωδίων 

(binders) και επιτρέπει τη χρήση όλων των ζευγών 
χαλκού ανά καλώδιο. Με την εισαγωγή του VDSL 
vectoring στο δίκτυο πρόσβασης μπορούν θεω-
ρητικά να επιτευχθούν ταχύτητες της τάξης των 
100 Mbps σε αποστάσεις μέχρι 400 μ. και των 50 
Mbps σε αποστάσεις μέχρι 800 μ. Η απόδοση της 
τεχνολογίας VDSL vectoring και κατά συνέπεια ο 
βαθμός βελτίωσης της ταχύτητας στις συνδρομη-
τικές γραμμές μειώνεται σημαντικά σε περίπτωση 
που το σύστημα που υλοποιεί το VDSL vectoring 
δεν ελέγχει όλα τα ζεύγη χαλκού στο καλώδιο. Για 
πλήρη εκμετάλλευση της συγκεκριμένης τεχνο-
λογίας πρέπει αυτή να χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά από έναν πάροχο σε μία υπαίθρια καμπίνα 
ενεργού εξοπλισμού, ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι 
δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες VDSL2 
στη συγκεκριμένη καμπίνα. Κατά συνέπεια, η ει-
σαγωγή της τεχνολογίας vectoring απαιτεί τροπο-
ποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με περιορισμό 
της διάθεσης των υπηρεσιών τοπικού υποβρόχου. 
Σύμφωνα με τη ρύθμιση της ΕΕΤΤ, η εισαγωγή 
της τεχνολογίας vectoring στις υπαίθριες καμπί-
νες και τους υπαίθριους κατανεμητές καλωδίων 
του ΟΤΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιον-
δήποτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο σύμφωνα με 
διαδικασίες ανάθεσης που παρατίθενται αναλυτι-
κά στη σχετική απόφαση. Η υλοποίηση vectoring 
αφορά όλο το δίκτυο πρόσβασης εκτός από μία 
περιοχή γύρω από κάθε αστικό κέντρο (Α/Κ) 
του ΟΤΕ, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσφο-
ρά υπηρεσιών VDSL2 από όλους τους παρόχους 
από το Α/Κ. Παράλληλα, όποιος πάροχος υλοποιεί 
vectoring πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εικονι-
κό χονδρικό προϊόν με χαρακτηριστικά αντίστοιχα 
του τοπικού βρόχου, ώστε να είναι σε θέση και οι 
υπόλοιποι πάροχοι να προσφέρουν λιανικές υπη-
ρεσίες στους συνδρομητές της περιοχής κάλυψης 
της υπαίθριας καμπίνας.
Η πρώτη ανάθεση περιοχών για την εισαγωγή της 
τεχνολογίας vectoring χωρίζεται σε τρεις φάσεις. 
Αρχικά ανατίθενται στον ΟΤΕ όλες οι περιοχές 
που αιτείται και στις οποίες η κάλυψη VDSL θα 
υπερβαίνει το 80% εντός οκταμήνου από την αίτη-
ση. Το χρονικό διάστημα οκτώ μηνών δίνεται στον 
ΟΤΕ ώστε να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει 
την κατασκευή υπαίθριων καμπινών, η υλοποίηση 
των οποίων βρίσκεται –κατά τη στιγμή της αίτη-
σης– σε εξέλιξη.
Ακολούθως, η ΕΕΤΤ αναθέτει στους υπόλοιπους 
παρόχους τις περιοχές και τα Α/Κ που αιτούνται 
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υπό την προϋπόθεση το πλάνο τους να οδηγεί σε 
κάλυψη τουλάχιστον του 50% της κάθε περιοχής. 
Στις περιοχές που ανατίθενται σε κάποιον πάροχο 
και στις οποίες ο ΟΤΕ ή κάποιος τρίτος πάροχος 
έχει αναπτύξει ήδη δίκτυο VDSL, ο πάροχος, που 
έχει αναλάβει, οφείλει να υλοποιήσει αρχιτεκτο-
νική/τεχνολογία, η οποία να επιτρέπει τη συνέχι-
ση παροχής υπηρεσιών VDSL στη συγκεκριμένη 
υπαίθρια καμπίνα.
Κατά την τρίτη φάση της πρώτης ανάθεσης, ανα-
τίθενται στον ΟΤΕ ή στους παρόχους όποια από 
τα ελεύθερα Α/Κ αιτούνται, υπό την προϋπόθεση 
το πλάνο τους να οδηγεί σε κάλυψη τουλάχιστον 
του 30% της κάθε περιοχής. Στη δεύτερη και 
τρίτη φάση, τα Α/Κ ανατίθενται στον πάροχο που 
δηλώνει το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης, ενώ σε 
περίπτωση ίσης κάλυψης, λαμβάνεται υπόψη η 
χρονική διάσταση της υλοποίησης του δικτύου.
Σε κάθε φάση της πρώτης ανάθεσης οι πάροχοι 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποί-
ας κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό καμπινών 
στις οποίες θα αναπτύξουν δίκτυο πρόσβασης. Σε 
κάθε περιοχή που του ανατίθεται, ο ΟΤΕ ή ο πάρο-
χος, μπορεί να υλοποιήσει αντί του VDSL vectoring, 
δίκτυο πρόσβασης NGA άλλης αρχιτεκτονικής ή 
τεχνολογίας, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρ-
χιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρό-
σβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τε-
λικούς χρήστες. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει 
η πρώτη ανάθεση περιοχών είναι περίπου 2,5 έτη 
από τη στιγμή του πρώτου αιτήματος ανάθεσης. Η 
διαδικασία ανάθεσης συμπληρώνεται με την ετήσια 
ανάθεση, σύμφωνα με την οποία στο δεύτερο τρί-
μηνο κάθε έτους γίνεται η ανάθεση περιοχής Α/Κ 
(ολόκληρων ή των «ελεύθερων» τμημάτων τους) 
στον ΟΤΕ και στους παρόχους με πρώτο κριτήριο το 
ποσοστό κάλυψης του Α/Κ και έπειτα το χρόνο ενερ-
γοποίησης της νέας τεχνολογίας. 
Οι υπηρεσίες πρόσβασης στον τοπικό υποβρό-
χο (ΤοΥΒ) θα είναι διαθέσιμες στις περιοχές που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης 
δικτύου πρόσβασης NGA και γενικά σε όσες πε-
ριοχές η επιλεχθείσα τεχνολογία/αρχιτεκτονική 
επιτρέπει την πρόσβαση στον ΤοΥΒ σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του Κανονισμού διαχείρισης φά-
σματος και έγχυσης ισχύος.
Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί το πλάνο υλοποίησης 
βάσει αναφορών που θα υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι 
πάροχοι. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του πλά-
νου σε ποσοστό μεγαλύτερου του 10% λόγω υπαι-

τιότητας του παρόχου που το υλοποιεί, ο πάροχος 
χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη ετή-
σια διαδικασία ανάθεσης. Τέλος, ο ΟΤΕ και οι πά-
ροχοι που υλοποιούν vectoring οφείλουν να συ-
νεργαστούν με όποιο πάροχο φέρει αιτιολογημένα 
και επαρκή στοιχεία ότι είναι τεχνολογικά δυνατόν 
να υλοποιήσει ΤoΥΒ ή επίσης VDSL vectoring ή 
άλλη τεχνολογία NGA στην ίδια καμπίνα. Τα ανω-
τέρω έχουν σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής 
λύσης για την ταυτόχρονη λειτουργία των συγκε-
κριμένων αρχιτεκτονικών δικτύων πρόσβασης.

Αγορά χονδρικού τερματισμού φωνητικών κλήσε-
ων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα 
Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του 4ου κύκλου ανάλυσης της 
χονδρικής αγοράς τερματισμού φωνητικών κλή-
σεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής, διεξήγαγε 
εθνική δημόσια διαβούλευση με σκοπό τη δια-
μόρφωση του σχεδίου μέτρων, το οποίο θα κοινο-
ποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και 
τις Ρυθμιστικές Αρχές των κρατών μελών. 
Η υπηρεσία τερματισμού κινητής επικοινωνίας συ-
νίσταται σε χονδρική υπηρεσία, η οποία παρέχεται 
από έναν πάροχο κινητής σε έναν άλλον πάροχο 
σταθερού ή κινητού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή 
η ολοκλήρωση των τηλεφωνικών κλήσεων που εκ-
κινούν από το δίκτυo των τελευταίων και κατευθύ-
νονται σε ένα συνδρομητή του πρώτου. Υπηρεσίες 
τερματισμού μπορούν να προσφέρουν τόσο οι πάρο-
χοι δικτύου κινητής (ΠΔΚ) όσο και οι πάροχοι εικο-
νικού δικτύου κινητής (full Mobile Virtual Network 
Operators - MVNOs), καθώς και οι δύο κατηγορίες 
παρόχων μπορούν να τερματίσουν κλήσεις τις οποί-
ες λαμβάνουν μέσω σημείων διασύνδεσης μεταξύ 
του δικτύου τους και άλλων παρόχων. 
Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του ορισμού της αγοράς, κα-
τέληξε στο αρχικό συμπέρασμα ότι η σχετική χον-
δρική αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων 
σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής περιλαμβάνει το 
χονδρικό τερματισμό σε δίκτυα δεύτερης, τρίτης 
και τέταρτης γενιάς, καθώς και την ιδιοπαροχή 
και ότι το γεωγραφικό εύρος της αγοράς συμπί-
πτει με ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σύμ-
φωνα με την ανάλυση της ΕΕΤΤ σχετικά με το εάν 
οι εν λόγω αγορές είναι επαρκώς ανταγωνιστικές, 
κάθε ΠΔΚ και MVNO στη Ελλάδα, συγκεκριμένα 
η COSMOTE, η VODAFONE, η WIND και η CYTA, 
θα πρέπει να ορισθούν ως έχουσες ΣΙΑ για τον 
τερματισμό φωνητικών κλήσεων στα δικά τους 
δίκτυα, ανεξαρτήτως του σημείου εκκίνησης της 
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κλήσης και κατά συνέπεια, θα πρέπει να τους επι-
βληθούν κατάλληλες και αναλογικές ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις.
Οι ex ante ρυθμιστικές υποχρεώσεις που προτεί-
νει η ΕΕΤΤ να επιβληθούν στους παρόχους με ΣΙΑ 
είναι οι ακόλουθες:

1.  Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών 
ευκολιών δικτύου. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα 
με την εν λόγω υποχρέωση, κάθε πάροχος με 
ΣΙΑ υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο 
δίκτυό του και να διαπραγματεύεται καλόπι-
στα με όλους τους παρόχους που αιτούνται 
υπηρεσίες τερματισμού. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ 
θεωρεί ότι οι πάροχοι με ΣΙΑ θα πρέπει εντός 
διαστήματος έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ 
της απόφασης της ανάλυσης αγοράς, να προ-
σφέρουν διασύνδεση τεχνολογίας ΙΡ.

2.  Υποχρέωση αμεροληψίας, σύμφωνα με την 
οποία οι πάροχοι με ΣΙΑ στη σχετική αγορά, 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν ισοδύναμους 
όρους, σε ισοδύναμες περιστάσεις και να πα-
ρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρί-
τους υπό τους ίδιους όρους και την ίδια ποι-
ότητα με αυτές που παρέχουν και στο τυχόν 
λιανικό τους άκρο.

3.  Υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συμπεριλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων την υποχρέωση δημοσί-
ευσης προσφοράς αναφοράς διασύνδεσης, 
μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η δημοσί-
ευση όλων των αναγκαίων πληροφοριών οι 
οποίες απαιτούνται για την παροχή πρόσβα-
σης στο δίκτυο του παρόχου που διαθέτει ΣΙΑ, 
ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι δεν γίνο-
νται διακρίσεις από αυτόν προς τους άλλους 
παρόχους δημοσίων δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4.  Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού μόνο 
στους παρόχους δικτύων κινητής, δεδομένου 
ότι η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υλοποίηση της συ-
γκεκριμένης υποχρέωσης θα επέφερε δυσα-
νάλογο κόστος στον εικονικό πάροχο δικτύου 
κινητής. 

5.  Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
βάσει οικονομοτεχνικού μοντέλου Μακρο-
πρόθεσμου Καθαρού Επαυξητικού Κόστους 
(Bottom Up Pure LRIC). Οι τιμές που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή του εν λόγω μοντέ-
λου παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Χρονική περίοδος Έως 31-12-2016 01-01-2017 έως 
31-12-2017

01-01-2018 έως 
31-12-2018 Από 01-01-2019

ΤΤΚ (ευρωλεπτά/λεπτό) 1,023 0,982 0,958 0,946
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3.2.3. Διαχείριση φάσματος και έγχυσης ισχύος στο 
ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης 

Εντός του 2016 συγκροτήθηκε ομάδα έργου για τη 
διερεύνηση ανάγκης επικαιροποίησης του Κανο-
νισμού διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος 
στο δίκτυο πρόσβασης36. Αντικείμενο του Κανονι-
σμού διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος 
στο δίκτυο πρόσβασης είναι η εξασφάλιση, κατά 
το μέτρο του εφικτού, της συνύπαρξης διαφορε-
τικών τεχνολογιών στο δίκτυο πρόσβασης ώστε 
να μην υποβαθμίζεται αμοιβαία η ποιότητα των 
συνδέσεων λόγω φασματικών παρεμβολών. Η 
εφαρμογή του Κανονισμού προωθεί την αποδο-
τικότερη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και την 
τεχνολογική ουδετερότητα κατά τη χρήση του Δι-
κτύου, όπως ορίζει το ισχύον ευρωπαϊκό κανονι-
στικό πλαίσιο. Η επικαιροποίηση του Κανονισμού 
έχει ως στόχο τη μη απαξίωση των υφιστάμενων 
τεχνολογιών, αλλά και την αξιοποίηση κατά το μέ-
γιστο δυνατό βαθμό των μελλοντικών επενδύσεων 
σε νέες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται 
η δυνατότητα περισσότερων επιλογών για τους 
καταναλωτές, τόσο σε σημερινές όσο και σε μελ-
λοντικές ευρυζωνικές υπηρεσίες με υψηλότερες 
ταχύτητες πρόσβασης. 
Για τη διαμόρφωση του σχεδίου επικαιροποί-
ησης του Κανονισμού εξετάστηκε η διεθνής 
εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή του Access 
Network Frequency Plan (ANFP), διοργανώ-
θηκαν τεχνικές συναντήσεις με τους παρόχους 
και το τελευταίο δίμηνο του έτους πραγματοποι-
ήθηκαν μετρήσεις στα εργαστήρια του ΟΤΕ. Οι 
μετρήσεις συμφωνήθηκαν από κοινού μεταξύ 
ΕΕΤΤ και παρόχων.

3.2.4. Διασύνδεση

Το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκε η προσφο-
ρά αναφοράς διασύνδεσης IP του ΟΤΕ37. Η προ-
σφορά αναφοράς διασύνδεσης SIP/IP περιλαμ-
βάνει κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με 
τη διασύνδεση του ΟΤΕ με τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Ενδεικτικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης προ-
σφοράς αποτελούν οι απαιτούμενες προϋποθέ-
σεις παροχής πρόσβασης (στοιχεία δικτύου, τε-
χνικά θέματα, ποιότητα υπηρεσιών, επιμερισμός 
κόστους διασύνδεσης, διαδικασίες παραγγελιών 
υπηρεσιών κ.λπ.), οι υπηρεσίες διασύνδεσης 

(τερματισμός και εκκίνηση κλήσεων), οι παρε-
χόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης δικτύου, οι όροι 
παροχής των υπηρεσιών διασύνδεσης κ.ά. 
Επιπλέον, λόγω της σταδιακής μετάβασης του 
δικτύου του ΟΤΕ στη νέα τεχνολογία (SIP/ΙP), η 
εν λόγω προσφορά περιλαμβάνει και τη διαδι-
κασία μετάβασης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
διασύνδεσης από την παραδοσιακή τεχνολογία 
SS7/TDM, με την οποία γινόταν και γίνεται ακό-
μα η παροχή των υπηρεσιών διασύνδεσης στην 
τεχνολογία νέας γενιάς. Κατά τη μετάβαση αυτή, 
προβλέπεται περίοδος που θα είναι διαθέσιμοι 
και οι δύο τύποι διασύνδεσης (παραδοσιακή SS7/
TDM και νέα SIP/IP), ενώ υφίσταται συγκεκριμέ-
νο πλάνο μετάβασης καθώς και χρονοδιάγραμμα. 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, η μετα-
βατική περίοδος συμφωνείται με τον κάθε πάρο-
χο χωριστά και έχει διάρκεια 18 μηνών από την 
ημερομηνία υλοποίησης της διασύνδεσης SIP/IP 
με τον πάροχο. Προκειμένου να καθοριστεί η ορι-
στική διαδικασία μετάβασης, λήφθηκε υπόψη η 
σχετική πρόταση του ΟΤΕ, καθώς και οι απόψεις 
των ενδιαφερόμενων τηλεπικοινωνιακών πάρο-
χων, ύστερα από σχετικές συναντήσεις και δημό-
σια διαβούλευση της διαδικασίας. 

3.2.5. Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 

Τροποποίηση RUO – Ομάδα εργασίας ευρυζωνι-
κών μετρήσεων 
Κατά τη διάρκεια του 2016 συστάθηκε άτυπη ομά-
δα εργασίας μεταξύ της ΕΕΤΤ, του ΟΤΕ και των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τον καθορισμό 
ευρυζωνικών μετρήσεων βρόχου για την επίλυ-
ση προβλημάτων χαμηλού συγχρονισμού και συ-
χνών αποσυνδέσεων που παρουσιάζονται στους 
τοπικούς βρόχους, σύμφωνα με την προσφορά 
αναφοράς πλήρους και μεριζόμενης αδεσμοποί-
ητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο 
(ΑΠΤΒ)38. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε 
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των ευ-
ρυζωνικών μετρήσεων για το Α/Κ 444 στην περι-
οχή του Πεδίου του Άρεως στην Αθήνα. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα από το Α/Κ 
444 και τις προτάσεις της ομάδας έργου, εκτι-
μάται ότι με τη σωστή μεθοδολογική προσέγγιση 
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων θα μπορούσε 
να οριστεί το πρότυπο καλής λειτουργίας για τη 
βλαβοδιαχείριση ΤοΒ ανά Α/Κ. 

36. Απόφαση ΕΕΤΤ 636/37/19-01-2012 (ΦΕΚ 729/Β/13-03-2012).
37. Απόφαση ΕΕΤΤ 791/03/15-12-2016.
38. Απόφαση ΕΕΤΤ 748/08 /5-2-2015 (ΦΕΚ 317/Β/09-03-2015).
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Οι επόμενες ενέργειες που συμφωνήθηκαν από 
κοινού ήταν οι ακόλουθες:
•  Καθορισμός μεθοδολογικής προσέγγισης ως 

προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
•  Ορισμός του προτύπου καλής λειτουργίας που 

θα καθορίζει τη δυνατότητα βλαβοληψίας λόγω 
χαμηλού συγχρονισμού για το Α/Κ 444 Πατήσια-
Πεδίον του Άρεως.

•  Πρόταση των επόμενων Α/Κ που θα εξετασθούν. 
Ο ΟΤΕ πρότεινε 10 Α/Κ στα οποία έγινε η συλλο-
γή και αποστολή των στοιχείων από τον ΟΤΕ και 
τους παρόχους προς την ΕΕΤΤ. Τα Α/Κ βρίσκονται 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελ-
λάδας. Μέσα στο 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση 
του έργου της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και 
η εξαγωγή συμπερασμάτων.

ΕΜΑ light – Τροποποίηση RUO 
Κατά τη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκαν οι εκτε-
ταμένες συζητήσεις και η συνεργασία μεταξύ 
ΕΕΤΤ, ΟΤΕ και παρόχων για τη διαμόρφωση των 
τεχνικών και εμπορικών προδιαγραφών του νέου 
χονδρικού προϊόντος Virtual Partial Unbundled 
Loop Light (VPU Light) ή Εικονικά Μερικά Απο-
δεσμοποίητου Βρόχου Light (EMA Light) του ΟΤΕ, 
για το οποίο είχε διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση 
το Μάιο του 2015. 
Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών, προέκυ-
ψε η ανάγκη πραγματοποίησης σημαντικών αλ-
λαγών και προσθηκών επί του αρχικού κειμένου 
της πρότασης του ΟΤΕ, την οποία είχε υποβά-
λει το Μάρτιο του 2015. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ 
υπέβαλε στην ΕΕΤΤ τον Ιούλιο 2016 νέα έκδοση 
της πρότασης τροποποίησης του Παραρτήματος 
24 της προσφοράς αναφοράς ΑΠΤΒ, στην οποία 
ενσωματώνονται οι ανωτέρω αλλαγές. Η ΕΕΤΤ 
θεώρησε ότι οι αλλαγές αυτές είναι πράγματι 
σημαντικές και έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα 
στους παρόχους να εκφράσουν εκ νέου τα σχό-
λιά τους.
Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ διενέργησε νέα διαβούλευ-
ση τον Ιούλιο του 2016 σχετικά με τη νέα πρόταση 
του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ, αφού έλαβε υπόψη της τα σχό-
λια των συμμετεχόντων, εξέδωσε το Δεκέμβριο 
του 2016, απόφαση39 σχετικά με την ενσωμάτωση 
των αναλυτικών διαδικασιών και τεχνικών προ-
διαγραφών του νέου χονδρικού προϊόντος VPU 
Light στο Παράρτημα 24 της προσφοράς αναφο-
ράς ΑΠΤΒ.

3.2.6. Ορισμός παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 

Το 2016, ολοκληρώθηκε η επιλογή νέων παρό-
χων Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ). Η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε τη διενέργεια 
δημοπρασίας δύο σταδίων, ως εξής: στο πρώ-
το στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν μαζί με 
την αίτηση συμμετοχής, την αρχική οικονομική 
προσφορά και στο δεύτερο στάδιο διενεργήθηκε 
δημοπρασία πολλαπλών γύρων με μειούμενο τί-
μημα.
Οι πάροχοι που συμμετείχαν στη δημοπρασία 
κατά το πρώτο στάδιο, είχαν υποβάλει φακέλους 
στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη 
αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής παρόχου 
ΚΥ. Οι φάκελοι εξετάστηκαν από την ΕΕΤΤ και οι 
πάροχοι που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία της δημοπρασίας40, ήταν ανά κατηγο-
ρία υπηρεσίας ΚΥ, οι εξής:
Για τις υπηρεσίες παροχής πρόσβασης σε σταθε-
ρές θέσεις και παροχής τηλεφωνικών υπηρεσι-
ών: 
• ΟΤΕ 
• FORTHNET 
• COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες 
Για την υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού κα-
ταλόγου και καταλόγων συνδρομητών: 
• ΟΤΕ 
Για την υπηρεσία κοινόχρηστων τηλεφώνων και 
άλλων σημείων πρόσβασης στην κοινόχρηστη 
φωνητική τηλεφωνία:
• ΟΤΕ 
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 διενεργήθηκε στα γρα-
φεία της ΕΕΤΤ δημοπρασία πολλαπλών γύρων με 
μειούμενο τίμημα για τον καθορισμό παρόχου ΚΥ. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασί-
στηκαν τα ακόλουθα41:
Για την υπηρεσία ΚΥ «παροχή πρόσβασης σε στα-
θερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσι-
ών» ως μειοδότης του διαγωνισμού και πάροχος 
ΚΥ, ανακηρύχτηκε η εταιρία FORTHNET με μέγι-
στο ποσό μέχρι το οποίο δύναται να αποζημιωθεί 
για την παροχή της υπηρεσίας τα 4.930.000 ευρώ. 
Η ελάχιστη διάρκεια ορισμού είναι τρία έτη από 
01-01-2017.
Για τις υπηρεσίες ΚΥ «υπηρεσία πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρο-
μητών» και «κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα 
σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική 

39. Απόφαση ΕΕΤΤ 791/4/15-12-2016 (ΦΕΚ 77/Β/20-01-2017).
40. Απόφαση ΕΕΤΤ 771/03/21-07-2016.
41. Απόφαση ΕΕΤΤ 778/1Β/22-09-2016.
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τηλεφωνία», πάροχος ΚΥ ορίστηκε η ΟΤΕ ΑΕ, με 
μέγιστο ποσό με το οποίο δύναται να αποζημιω-
θεί ανά έτος και ανά υπηρεσία 777.000 ευρώ και 
2.543.000 ευρώ αντίστοιχα. Η ελάχιστη διάρκεια 
ορισμού του παρόχου είναι πέντε έτη από 01-01-
2017.
Ο ορισμός των παρόχων ΚΥ έγινε με σχετική από-
φαση42 της ΕΕΤΤ. 

3.2.7. Έλεγχος συνδυαστικών υπηρεσιών/πακέτων 
ΟΤΕ

Τα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ υπόκεινται 
σε έλεγχο από την ΕΕΤΤ προκειμένου να απο-
τρέπονται πρακτικές συμπίεσης περιθωρίου και 
ληστρικής τιμολόγησης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το μοντέλο του 
Παραρτήματος Ι «Καθορισμός Μεθοδολογίας και 
Γενικές Αρχές Μοντέλου Εξέτασης των Οικονομι-
κών Προγραμμάτων Μεμονωμένων ή και Συνδυ-
αστικών Υπηρεσιών των Επιχειρήσεων με Σημα-
ντική Ισχύ στην Αγορά» της σχετικής απόφασης43 

της ΕΕΤΤ. Κατά το 2016 η ΕΕΤΤ εξέτασε συνολικά 
113 οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, εκδίδο-
ντας τις σχετικές αποφάσεις.
Το 2016 η ΕΕΤΤ, προωθώντας τον υγιή ανταγωνι-
σμό και τη διαφάνεια στην αγορά και σύμφωνα με 
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, συνέχισε την υπο-
στήριξη και διάθεση στους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους της διαδικτυακής εφαρμογής «Μοντέ-
λο Προκαταρκτικού Ελέγχου (Preliminary Test 
Module) Οικονομικών Προγραμμάτων» (ΜΠΕ-
PTM, mini model). Μέσω αυτής της εφαρμογής, 
οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να εξετά-
σουν την καταρχήν δυνατότητα αναπαραγωγής του 
εκάστοτε οικονομικού προγράμματος του ΟΤΕ. Ο 
δε ΟΤΕ μπορεί και ο ίδιος να διεξάγει προκαταρ-
κτικό έλεγχο των οικονομικών του προγραμμάτων 
πριν την υποβολή τους για έγκριση από την ΕΕΤΤ.
Η εφαρμογή «Μοντέλο Προκαταρκτικού Ελέγχου 
(Preliminary Test Module) Οικονομικών Προ-
γραμμάτων» (ΜΠΕ-PTM) απευθύνεται αποκλει-
στικά σε παρόχους, ενώ τα αποτελέσματα της 
χρήσης της, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν 
την ΕΕΤΤ. Σημειώνεται ότι το 2016 το σύνολο των 
παρόχων της αγοράς χρησιμοποίησαν το mini 
model σε 1.365 ελέγχους.

3.2.8. Κοστολογικοί έλεγχοι 

OTE
Το Σεπτέμβριο του 2016 εκδόθηκε η απόφαση44 
για τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 
2015. H EETT είχε ολοκληρώσει τον κοστολογι-
κό έλεγχο του υπόχρεου παρόχου ΟΤΕ για το έτος 
2015 με απολογιστικά στοιχεία 2013 και προϋ-
πολογιστικά στοιχεία των ετών 2014 και 2015 σε 
συνεργασία με ανεξάρτητους ελεγκτές από το Σε-
πτέμβριο του 2015, ωστόσο λόγω μη δυνατότητας 
σύγκλισης της Ολομέλειάς της, δεν είχε εκδοθεί 
απόφαση εντός του 2015.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ (βλ. Ενότη-
τα 3.2.2) που αφορούν αναλύσεις αγορών, η εται-
ρία ΟΤΕ ΑΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση κατέχουσα 
ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές προϊόντων/
υπηρεσιών και της επιβλήθηκε μια σειρά κανονι-
στικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων, υπο-
χρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογι-
στικού διαχωρισμού.
Οι επιβληθείσες, στην κατέχουσα ΣΙΑ εταιρία ΟΤΕ 
ΑΕ, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συ-
στήματος κοστολόγησης διαφοροποιούνται, με-
ταξύ των αγορών λιανικών και των αγορών χον-
δρικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην περίπτωση 
των υπό ρύθμιση λιανικών υπηρεσιών, έχουν επι-
βληθεί υποχρεώσεις κοστολόγησης που βασίζο-
νται στο μοντέλο του πλήρως κατανεμημένου κό-
στους (ΠΚΚ -Fully Distributed Cost (FDC)), ενώ 
αντίστοιχες υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες χον-
δρικής βασίζονται στο μοντέλο του μέσου μακρο-
πρόθεσμου επαυξητικού κόστους (ΜΜΕΚ - Long 
Run Average Incremental Cost (LRAIC)). Και στα 
δύο προαναφερόμενα μοντέλα, η αποτίμηση του 
κεφαλαίου υλοποιείται με βάση το «τρέχον κό-
στος» (Current Cost Accounting - CCA). Στην κο-
στολόγηση τρέχοντος κόστους, λαμβάνεται υπόψη 
η παρούσα αξία του δικτύου, η οποία απαιτεί εκ 
νέου αποτίμηση των στοιχείων για να ληφθεί υπό-
ψη ο πληθωρισμός, οι αλλαγές στις τιμές και την 
τεχνολογία.
Ο κοστολογικός έλεγχος αφορά τον έλεγχο συμ-
μόρφωσης του ΟΤΕ με τις υποχρεώσεις ελέγ-
χου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού δια-
χωρισμού. Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
λογιστικού διαχωρισμού πηγάζουν τόσο από το Ν. 

42. Απόφαση ΕΕΤΤ 783/02/25-10-2016 «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 3960/Β/12-12-2016).
43. Απόφαση ΕΕΤΤ 595/013/10-03-2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος κύκλος ανά-
λυσης)» (ΦΕΚ 533/Β/06-04-2011, όπως ισχύει).
44. Απόφαση ΕΕΤΤ 776/9/08-09-2016 (ΦΕΚ 3200/05-10-2016).
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4070/2012, όσο και από τον Κανονισμό45 της ΕΕΤΤ 
που αφορά τις αρχές κοστολόγησης και λογιστι-
κού διαχωρισμού.
Η ΕΕΤΤ, μετά τον έλεγχο, δημοσιεύει τη δήλωση 
συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου.

Έλεγχος τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρίας 
Digea
Η εταιρία «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ» 
έχει υποχρέωση να τηρεί Ανώτατα Όρια Τιμών 
(ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς, διανομής και 
εκπομπής τηλεοπτικού περιεχομένου, εθνικής 
και περιφερειακής εμβέλειας, μέσω του δικτύ-
ου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, δυνάμει 
της υποχρέωσης ελέγχου τιμών που της έχει επι-
βληθεί με σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ46. Τα ΑΟΤ 
προσδιορίζονται βάσει ενός τεχνοοικονομικού 
μοντέλου47, το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ 
και αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευ-
σης, ενώ δύναται να αναθεωρείται και ενημερώ-
νεται ανά διετία, με εξαίρεση την πρώτη φορά, η 
οποία μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Το Μάιο του 
2015, η ΕΕΤΤ αποφάσισε48 να προκηρύξει διαγω-
νισμό για το έργο «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού 
μοντέλου της εταιρίας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟ-
ΧΟΣ ΑΕ», στον οποίο ανακηρύχθηκε49 ανάδοχος, 
τον Ιούνιο του 2015, η εταιρία «MAZARS Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 
ΑΕ». Το Σεπτέμβριο του 2015, ξεκίνησε ο εν λόγω 
έλεγχος με σκοπό την ενημέρωση του μοντέλου 
με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. 
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016 
με την υποβολή του σχετικού παραδοτέου που 
προβλεπόταν από τη σύμβαση. Τον Ιούνιο του 
ίδιου έτους, η ΕΕΤΤ εξέδωσε απόφαση50 με την 
οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ελέγ-

χου, επικαιροποίησε το κόστος ανάπτυξης και 
λειτουργίας δικτύου εθνικής και περιφερειακής 
εμβέλειας (ΚΑΛΔ και ΚΑΛΔΠ αντίστοιχα) βάσει 
των οποίων προσδιορίζονται τα ΑΟΤ.

3.2.9. Λογιστικός διαχωρισμός

Σταθερή τηλεφωνία
Η απόφαση της ΕΕΤΤ για τις καταστάσεις λογι-
στικού διαχωρισμού για το 2015 εκδόθηκε το 
Σεπτέμβριο του 201651. Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέω-
ση λογιστικού διαχωρισμού52 για όλα τα προϊόντα 
χονδρικής που ανήκουν σε αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις οποίες έχει ορισθεί, ως πάρο-
χος με ΣΙΑ, και ειδικότερα στις αγορές: 

i.  εκκίνησης και τερματισμού κλήσεων σε δη-
μόσια σταθερά δίκτυα53, 

ii.  υπηρεσιών χονδρικής αδεσμοποίητης πρό-
σβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμε-
νης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλι-
κούς βρόχους και υποβρόχους για τον σκοπό 
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 
υπηρεσιών54,

iii.  υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρό-
σβασης55, 

iv.  υπηρεσιών/προϊόντων μισθωμένων γραμ-
μών χονδρικής56, 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να προετοιμάζει και να δη-
μοσιεύει, ετησίως, τις εξής οικονομικές πλη-
ροφορίες (με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας και διατάξεων της εν ισχύ κεί-
μενης νομοθεσίας)57:

i.  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως.

ii.  Κατάσταση Απασχολούμενου κεφαλαίου (λε-
πτομερής μέθοδος υπολογισμού και τιμές 
των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων).

45. Απόφαση ΕΕΤΤ 728/3/24-07-2014 ΦΕΚ 2201/Β/11-08-2014.
46. Απόφαση ΕΕΤΤ 716/003/30-04-2014 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ 707/2/13-02-2014 «Χορήγηση στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το 
διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την 
εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών»» (ΦΕΚ 1693/Β/25-06-2014).
47. Η λειτουργία του περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης.
48. Απόφαση ΕΕΤΤ 759/013/14-05-2015.
49. Απόφαση ΕΕΤΤ 765/076/23-06-2015.
50. Απόφαση ΕΕΤΤ 766/019/15-06-2016.
51. Απόφαση ΕΕΤΤ 776/9/08-09-2016 (ΦΕΚ 3200/5-10-2016).
52. Απόφαση ΕΕΤΤ 728/3/24-07-2014 (ΦΕΚ 2201/Β/11-08-2014).
53.Απόφαση 714/09/10-04-2014 (ΦEK 1049/B/28-04-2014).
54. Απόφαση ΕΕΤΤ 614/013/28-07-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-08-2011).
55. Απόφαση ΕΕΤΤ 614/12/28-07-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07-09-2011).
56. Απόφαση ΕΕΤΤ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-01-2013).
57. “Guidelines on reporting requirements and publication of information”, Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 
2005 για το λογιστικό διαχωρισμό και τα κοστολογικά συστήματα, με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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iii.  Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με 
προβλεπόμενους από το νόμο λογαριασμούς 
ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης.

iv.  Περιγραφή των μεθοδολογιών κοστολόγη-
σης, με αναφορά της βάσης και των προτύ-
πων κόστους, των μεθοδολογιών κατανομής 
και αποτίμησης, της αναγνώρισης και του 
χειρισμού του έμμεσου κόστους.

v.  Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική 
μεταχείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς).

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

των ρυθμιστικώς προβλεπόμενων λογιστι-
κών αρχών.

viii.  Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου58.

Οι προαναφερθείσες καταστάσεις του λογιστι-
κού διαχωρισμού του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο 
έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από 
την ΕΕΤΤ. Οι καταστάσεις και η μεθοδολογία του 
λογιστικού διαχωρισμού για το 2015 είναι αναρτη-
μένες στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ59.

Κινητή τηλεφωνία
Τον Ιούνιο του 2016, η ΕΕΤΤ εξέδωσε Κανονισμό60 
με την αναλυτική μεθοδολογία που απαιτείται να 
ακολουθηθεί από τους παρόχους δικτύου κινη-
τής COSMOTE AE, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, 
WIND Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της υποχρέωσης του λογιστικού 
διαχωρισμού. Στη συνέχεια προέβη στην κοινο-
ποίηση του Κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, στο BEREC και στις άλλες Εθνικές Ρυθμιστι-
κές Αρχές.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Κανονισμό, τα υπο-
δείγματα αναφοράς με τα στοιχεία του λογιστικού 
διαχωρισμού που υποβάλλονται από τους παρό-
χους δικτύου κινητής, καθώς και οι οικονομικές 
τους καταστάσεις εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ, ο οποίος και 
υποβάλλει στην ΕΕΤΤ σχετική έκθεση ελέγχου. Η 
ΕΕΤΤ ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες δια-
δικασίες και προέβη, για τον σκοπό αυτό, στην 
προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού61 
στις 27-12-2016, σχετικά με την επιλογή αναδό-
χου για τον έλεγχο συμμόρφωσης των παρόχων 
δικτύων κινητής με την υποχρέωση του λογιστι-

κού διαχωρισμού για το έτος 2015. Η διαγωνι-
στική διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
εντός του α’ τριμήνου 2017.

3.2.10. Έργα επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφι-
ακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

Pricescope: Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινω-
νιακών και ταχυδρομικών προϊόντων 
H ΕΕΤΤ έχει θέσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 
2016 στη διάθεση των καταναλωτών, μία ακόμα 
καινοτόμο ηλεκτρονική εφαρμογή, το Παρατηρη-
τήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών 
προϊόντων, ή αλλιώς Pricescope. Τo Pricescope 
είναι αποτέλεσμα μίας μακράς και σύνθετης δια-
δικασίας, η οποία περιλάμβανε πολλαπλά στάδια 
σχεδιασμού και υλοποίησης από την ΕΕΤΤ, δια-
βουλεύσεων και συνεχούς συνεργασίας με τους 
παρόχους, ενώ συγχρηματοδοτήθηκε από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και εθνικούς 
πόρους (εθνική συμμετοχή).
Στο διαδικτυακό τόπο https://www.pricescope.
gr παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να 
συγκρίνουν με απλό και εύχρηστο τρόπο, τις λια-
νικές τιμές πακέτων/υπηρεσιών σε σταθερή τη-
λεφωνία, κινητή τηλεφωνία και Διαδίκτυο, καθώς 
και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για αποστο-
λές εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός Ελ-
λάδας όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την κα-
ταχώριση στοιχείων χρήσης από τους παρόχους. 
H εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε λειτουργικό 
σύστημα iOS και Android. 
Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρ-
μογή, καταχωρούνται και επικαιροποιούνται δι-
αρκώς από τους ίδιους τους παρόχους, σύμφωνα 
με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ, συλλέγονται 
ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα και βρίσκο-
νται στη διάθεση των καταναλωτών σε ενιαία μορ-
φή. Τα δε προϊόντα που καταχωρούνται στη βάση 
δεδομένων του συστήματος αφορούν τους επί-
σημους τιμοκαταλόγους των εταιριών, που προ-
σφέρονται από το επίσημο δίκτυο διανομής των 
παρόχων, και όχι τυχόν εξατομικευμένες προ-
σφορές που προσφέρονται από την εταιρία (π.χ. 
ειδική έκπτωση, επιδότηση συσκευής κ.λπ.).

58. Απόφαση ΕΕΤΤ 714/09/10-04-2014.
59. https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/158276114/oikonomikeskatastaseislogistikoudiaxorismou2013.pdf/d07d48f6-e416-48a5- a0ce 
-4273138aa57f.
60. Απόφαση ΕΕΤΤ 766/18/15-06-2016 ΦΕΚ 2165/Β/13-07-2016.
61. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012.
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H καινοτομία του Pricescope έγκειται στη μεθο-
δολογία που εφαρμόζει, η οποία συνδυάζει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
(α) είναι αντικειμενική γιατί υιοθετεί ενιαίο και 
ομοιόμορφο τρόπο αξιολόγησης για όλα τα προϊ-
όντα, 
(β) είναι εξαιρετικά λεπτομερής, καθώς παρου-
σιάζει το σύνολο των χαρακτηριστικών των προϊ-
όντων,
(γ) είναι τεχνολογικά καινοτόμος γιατί αναζητά 
συνδυασμούς βασικών και επιπρόσθετων (add 
ons) προϊόντων,
(δ) είναι διαφανής, καθώς ο τρόπος ταξινόμησης, 
ανάλυσης και παρουσίασης είναι διαθέσιμος σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους,
(ε) είναι εύχρηστη γιατί παρέχει τη δυνατότητα πολ-
λαπλών επιλογών στον καταναλωτή, ανάλογα με 
τα κριτήρια που θέτει ενώ ταυτόχρονα, μειώνει το 
χρόνο αναζήτησης και σύγκρισης, συγκεντρώνοντας 
όλα τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα/υπηρεσίες.
Τα δύο βασικά εργαλεία που παρέχονται στο 
Pricescope είναι πρώτον, η αναζήτηση προϊό-
ντων βάσει πολλαπλών κριτήριων και δεύτερον, η 
σύγκριση των λιανικών τιμών με βάση τα χαρα-
κτηριστικά της χρήσης που καταγράφει ο κατα-
ναλωτής. Πιο συγκεκριμένα, με το εργαλείο της 
αναζήτησης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
αντλήσει στοιχεία και αναλυτικές πληροφορίες 
για κάθε προϊόν ξεχωριστά χωρίς να παρέχεται 
η δυνατότητα σύγκρισης. Με το εργαλείο της σύ-
γκρισης, ο χρήστης μπορεί να προβεί σε σύνθετη 
αναζήτηση, συμπληρώνοντας ένα ή και περισσό-
τερα πεδία, και καταγράφοντας τη χρήση για την 
οποία επιθυμεί να συγκρίνει προϊόντα, ανεξάρ-
τητα από έννοιες όπως ελάχιστος χρόνος χρέω-
σης, βήμα χρέωσης κ.λπ. Σε κάθε σύγκριση, τα 
αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα 
πεδία που επιλέγει να συμπληρώσει αλλά και τα 
στοιχεία χρήσης που εισάγει.

3.2.11. Δείκτες ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών 

Κατά τη διάρκεια του 2016, η ΕΕΤΤ συνέχισε το 
έργο της επίβλεψης και δημοσίευσης των αποτε-

λεσμάτων δεικτών ποιότητας που αποστέλλουν οι 
εγχώριοι πάροχοι σχετικά με την ποιότητα υπηρε-
σιών των δικτύων σταθερής τηλεφωνίας (POTS/
ISDN), σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (xDSL) 
και υπηρεσιών VoIP, καθώς και υπηρεσιών εξυ-
πηρέτησης καταναλωτών (παραγγελιοληψία, 
βλαβοληψία, αντιμετώπιση θεμάτων/παραπόνων 
καταναλωτών/συνδρομητών κ.λπ.). Τα αποτελέ-
σματα όλων των δεικτών ποιότητας είναι διαθέ-
σιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ62. Τονίζεται ότι οι 
μετρήσεις διενεργούνται με ευθύνη των παρόχων 
και η δημοσιοποίησή τους δεν ενέχει χαρακτήρα 
πιστοποίησης από την ΕΕΤΤ. Πληροφορίες για τη 
μεθοδολογία μέτρησης υπάρχουν στο σχετικό Κα-
νονισμό δεικτών ποιότητας της ΕΕΤΤ63. 

3.2.12. Εφαρμογή εκτελεστικών πράξεων για τον 
Κανονισμό διεθνούς περιαγωγής 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή η 
εκτελεστική πράξη 2016/228664 η οποία θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή 
πολιτικής εύλογης χρήσης από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή προκειμένου να αποτραπεί τυχόν 
καταχρηστική ή πέραν του φυσιολογικού χρήση 
των υπηρεσιών περιαγωγής που θα μπορούσε 
να προκύψει λόγω της κατάργησης των επιπλέ-
ον χρεώσεων περιαγωγής. Υπενθυμίζεται ότι στο 
ευρύτερο πνεύμα εφαρμογής της ενιαίας αγοράς 
επικοινωνιών (Telecom Single Market-TSM), δη-
μοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2015, ο Κανονισμός 
2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου65, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει 
σταδιακά να εξαλειφθούν οι χρεώσεις περιαγω-
γής εντός ΕΕ. Αναλυτικότερα και για το διάστημα 
από 30-04-2016 έως 15-06-2017, όταν κάποιος 
ταξιδεύει εντός ΕΕ και χρησιμοποιεί το κινητό 
του τηλέφωνο, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας θα 
τον «χρεώνει σαν να είναι στη χώρα του» (Roam 
Like at Home-RLAH), προσθέτοντας μία επιπλέ-
ον χρέωση έως:

•  €0,05/λεπτό για τις εξερχόμενες κλήσεις 
(χωρίς ΦΠΑ),

•  €0,01/λεπτό για τις εισερχόμενες κλήσεις 
(χωρίς ΦΠΑ),

62. http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/QualityIndicators/
63. Απόφαση ΕΕΤΤ 621/011/27-09-2011 (ΦΕΚ 2417/Β/01-11-2011).
64. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2016 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής 
λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης (ΕΕ L 344/46, 17-12-2016).
65. Κανονισμός 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά 
με την πρόσβαση στο ανοικτό Διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την Καθολική Υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια 
δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L310/1, 26-11-2015).
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•  €0,02 για τα εξερχόμενα SMS (χωρίς ΦΠΑ) 
και

•  €0,05/ΜΒ για μεταφορά δεδομένων με χρέ-
ωση ανά ΚΒ (χωρίς ΦΠΑ).

Επιπλέον, από τις 15-06-2017 θα απαγορεύεται 
η εφαρμογή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής για 
κλήσεις, SMS και χρήση Διαδικτύου στο εξωτε-
ρικό εντός της ΕΕ. Επομένως, οι καταναλωτές θα 
επιβαρύνονται μόνο με εθνικές χρεώσεις. Ειδικά 
για τις εξερχόμενες κλήσεις, θα λαμβάνεται υπό-
ψη ο τρόπος χρέωσης των κλήσεων προς άλλες 
εταιρίες (κινητής ή σταθερής) της χώρας. 
Η εκτελεστική πράξη 2016/2286 περιλαμβάνει 
και το ενδεχόμενο εκτιμήσεων και προδιαγράφει 
τους κανόνες που απαιτείται να ακολουθούνται 
προκειμένου να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα της κα-
τάργησης των επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής. 
Πέρα από τις ρυθμιζόμενες τιμές περιαγωγής, οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν τη δυνατότητα 
να προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα/προγράμμα-
τα για υπηρεσίες περιαγωγής, τα οποία οι συν-
δρομητές μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τις 
ανάγκες τους για επικοινωνία όταν βρίσκονται στο 
εξωτερικό. Η ΕΕΤΤ ελέγχει τη συμμόρφωση των 
εταιριών κινητής τηλεφωνίας ως προς τους Κα-
νονισμούς και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην 
αγορά διεθνούς περιαγωγής, σε συνεργασία με το 
BEREC και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.2.13. Εφαρμογή Κανονισμού Ουδετερότητας Δια-
δικτύου (Net Neutrality)

Στις 30 Απριλίου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο ευ-
ρωπαϊκός Κανονισμός 2015/2120 για τη θέσπιση 
μέτρων σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση στο 
Δια δίκτυο, ή όπως ευρέως ονομάζεται, την Ουδε-
τερότητα Διαδικτύου (Net Neutrality).
Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται ο Κανονι-
σμός είναι:

•  Η εύλογη διαχείριση της κίνησης και εξαι-
ρέσεις υπό τις οποίες διακριτική μεταχείριση 
θεωρείται δικαιολογημένη.

•  Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες μπο-
ρεί να παρέχονται ξεχωριστά από την υπηρε-
σία πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

• Οι εμπορικές πρακτικές.
• Η διαφάνεια και ενημέρωση των χρηστών.
•  Η μέτρηση και παρακολούθηση της ποιότη-

τας υπηρεσίας.
Το  BEREC ανέλαβε τη σύνταξη κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού από 

τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Οι κατευθυντήρι-
ες γραμμές ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν 
στις 30 Αυγούστου 2016, μετά από διεθνή δημό-
σια διαβούλευση, που συγκέντρωσε το εξαιρετι-
κά μεγάλο πλήθος των 481.547 σχολίων από ένα 
ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, όπως εταιρίες και 
φορείς στον κλάδο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
πανεπιστήμια και δημόσιοι οργανισμοί, κοινωνι-
κές οργανώσεις, αλλά και μεμονωμένα άτομα.
Στις κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζονται οι 
διατάξεις του Κανονισμού και δίνονται επεξηγή-
σεις για την εφαρμογή του, οι οποίες αφορούν:
•  τους τύπους χρηστών και υπηρεσιών που καλύ-

πτονται από τον Κανονισμό,
•  εμπορικές εφαρμογές, όπως αυτές της «μηδε-

νικής χρέωσης» («0-rating»), 
•  τις εξαιρέσεις υπό τις οποίες διακριτική μετα-

χείριση κίνησης θεωρείται δικαιολογημένη,
•  υπηρεσίες που μπορεί να θεωρηθούν ως εξει-

δικευμένες, όπως live IPTV ή υπηρεσίες τηλεϊ-
ατρικής, και συνθήκες υπό τις οποίες δεν θεω-
ρείται ότι υποβαθμίζεται η διαθεσιμότητα και η 
γενική ποιότητα της υπηρεσίας πρόσβασης στο 
Internet από την παράλληλη λειτουργία μιας 
εξειδικευμένης υπηρεσίας,

•  τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται 
στα συμβόλαια των συνδρομητών, συμπεριλαμ-
βανομένων και των τιμών για την ταχύτητα πρό-
σβασης στο Internet, 

•  τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρ-
χών για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Η ΕΕΤΤ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του 
κειμένου των κατευθυντήριων γραμμών, μαζί με 
εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών. Παράλληλα, κατά το διάστημα Μαρτίου-
Ιουλίου 2016, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε συναντήσεις με 
ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και συνάντηση με εκπρο-
σώπους καταναλωτικών οργανώσεων (ΕΕΚΕ – 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΕΚ-
ΠΟΙΖΩ - Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της 
Ζωής»), ώστε να τους ενημερώσει για τον ευρω-
παϊκό Κανονισμό και τη διεθνή δημόσια διαβού-
λευση, αλλά και να ενημερωθεί για τις απόψεις 
τους.
Η ευθύνη για την εποπτεία της υλοποίησης του 
Κανονισμού 2015/2120 της ΕΕ έχει περάσει 
στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Η ΕΕΤΤ, όπως 
και οι υπόλοιπες εθνικές Αρχές, έχει ένα πολύ-
πλευρο έργο καθώς πρέπει να παρακολουθεί 
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αφενός ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των πα-
ρόχων (0-rating, sub-internet services, traffic 
management practices, specialized services) 
και αφετέρου τα παράπονα συνδρομητών και την 
πραγματική απόδοση που παρέχεται στους συν-
δρομητές για σύνδεση με το Διαδίκτυο. 
Για το σκοπό αυτό, το 2016 η ΕΕΤΤ ενημέρωσε 
το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραπόνων 
του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) 
σε θέματα Ουδετερότητας Διαδικτύου και προχώ-
ρησε στη συγκέντρωση εξειδικευμένης πληρο-
φόρησης από τους παρόχους. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ 
εργάζεται για την αναβάθμιση του συστήματος 
αποτίμησης ποιότητας ευρυζωνικών συνδέσεων 
ΥΠΕΡΙΩΝ, ενώ έχει ξεκινήσει τη σύνταξη εθνικού 
Κανονισμού για την Ουδετερότητα Διαδικτύου, ο 
οποίος θα εξειδικεύει τις προβλέψεις του ευρω-
παϊκού Κανονισμού 2015/2120.
Επίσης, η ΕΕΤΤ συμμετέχει στις ομάδες εργασί-
ας Net Neutrality Implementation & Supervision 
που έχει συστήσει το BEREC για τη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών στην εφαρμογή του ευρωπαϊ-
κού Κανονισμού, με σκοπό την ανταλλαγή πληρο-
φοριών, τη συζήτηση περιπτώσεων χρήσης (use 
cases), και γενικότερα την αναζήτηση βέλτιστων 
πρακτικών66.

3.2.14. Εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη 
[.gr] 

Με τον Κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο 
του 2015, δόθηκε η δυνατότητα απόκτησης ονο-
μάτων χώρου με δύο (2) χαρακτήρες, όπως για 
παράδειγμα aa.gr και aa.com.gr. Η ΕΕΤΤ έως το 
τέλος του 2016 έχει εκχωρήσει 163 ονόματα με 
δύο (2) χαρακτήρες67. 

3.2.15. Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 

Στις 31 Μαρτίου 201668 έληξαν τα δικαιώματα 
χρήσης αριθμοδοτικών πόρων για τους οποίους 
δεν είχαν εξοφληθεί τα τέλη έως την ως άνω 
προθεσμία. Η ΕΕΤΤ ανακάλεσε τις αποφάσεις 
εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων σε εταιρίες, οι 
οποίες δεν εξόφλησαν τα αναλογούντα τέλη και 
επομένως δεν ανανεώθηκε η ισχύς των δικαιω-
μάτων χρήσης των αριθμών τους. Η ΕΕΤΤ παρα-

κολουθεί την εξόφληση των τελών από εταιρίες 
οι οποίες εξοφλούν τα τέλη μέσω της διαδικασίας 
του διακανονισμού. Σημειώνεται ότι πολλές εται-
ρίες προτιμούν την εξόφληση του συνόλου του 
οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας, προκειμένου να επωφεληθούν από 
την έκπτωση, η οποία εφαρμόζεται στην περί-
πτωση αυτή. 

3.2.16. Πλαίσιο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
ηλεκτρονικές υπογραφές 

Εποπτεία και πλαίσιο υπηρεσιών εμπιστοσύνης
Από την 01-07-2016, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονι-
σμός ΕΕ910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 «σχετι-
κά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπη-
ρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση 
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ», γνωστός και με τη συ-
ντομογραφία eIDAs Regulation. 
Ο Κανονισμός eIDAS, ο οποίος καταργεί την 
Οδηγία 1999/93/ΕΚ που αφορούσε μόνο τις ηλε-
κτρονικές υπογραφές, θεσπίζει, μεταξύ άλλων, 
κανόνες για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ενι-
αίο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονι-
κές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 
ηλεκ τρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά 
έγγραφα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημέ-
νης παράδοσης και τις υπηρεσίες πιστοποιητικών 
για την επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων.
Ο Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλει-
ας και το πλαίσιο εποπτείας των παρόχων υπηρε-
σιών εμπιστοσύνης, ανάλογα με το εάν αυτοί είναι 
ή όχι εγκεκριμένοι (qualified or non qualified), 
αν δηλαδή παρέχουν ή όχι εγκεκριμένες υπηρε-
σίες εμπιστοσύνης και θέτει συγκεκριμένες υπο-
χρεώσεις στους εγκεκριμένους ή μη παρόχους 
(qualified or non qualified). Σημειώνεται ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν 
εγκεκριμένα πιστοποιητικά δυνάμει της Οδηγίας 
1999/93/ΕΚ υποβάλλουν έκθεση.
Η ΕΕΤΤ τηρεί μητρώο των εγκατεστημένων στην 
Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκε-
κριμένων και μη. Επίσης, δημοσιεύει στην ιστο-

66. Ολόκληρο το κείμενο του ευρωπαϊκού Κανονισμού βρίσκεται στο http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj (διαθέσιμο και στα ελ-
ληνικά), ενώ το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών του BEREC βρίσκεται στο http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_
matter/berec/download/0/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-b_0.pdf.
67. Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19-02-2015 «Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
412/B/24-03-2015).
68. Απόφαση ΕΕΤΤ 677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των  αριθμοδοτικών πόρων 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β/31-01-2013) ως ισχύει.
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σελίδα της69 τον Κατάλογο Εμπίστευσης70 των 
εποπτευόμενων παρόχων υπηρεσιών εμπιστο-
σύνης (TSL-Trusted Service List ), ο οποίος πε-
ριλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους παρόχους 
που εκδίδουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά και οι 
οποίοι εποπτεύονται από την ΕΕΤΤ ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με τις σχετικές διατάξεις του 
νέου Κανονισμού 910/2014 της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής71.
Η δημοσίευση αυτού του Καταλόγου αποσκοπεί 
στο να διευκολύνει την αποτελεσματική διασυνο-
ριακή χρήση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
βασίζονται σε εγκεκριμένα πιστοποιητικά και να 
προάγει την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές υπο-
γραφές ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου 
είναι εγκατεστημένος ο υπογράφων ή ο πάρο-
χος που εκδίδει το εγκεκριμένο πιστοποιητικό. 
Περαιτέρω, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη 
διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας των συστη-
μάτων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
ώστε οι διαδικασίες για την πρόσβαση σε δρα-
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
τους, να μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα από 
απόσταση και ηλεκτρονικά, όπως επιτάσσει και η 
Οδηγία 2006/123/ΕΚ72 σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά.
Επί του παρόντος, στον Κατάλογο αυτό είναι εγ-
γεγραμμένοι πέντε πάροχοι υπηρεσιών εμπιστο-
σύνης, ως πάροχοι οι οποίοι κατά δήλωσή τους, 
εκδίδουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά. Η ΕΕ για 
να διευκολύνει τα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση 
στους Καταλόγους Εμπίστευσης (TSLs) των υπό-
λοιπων κρατών, δημοσιεύει μία κεντρική λίστα73  
(List Of Trusted Lists-LOTL) η οποία περιλαμβά-
νει πληροφορίες και τους αντίστοιχους ιστοτόπους 
των Καταλόγων Εμπίστευσης των κρατών μελών.

3.2.17. Ανασχεδιασμός της διαδικασίας συλλογής 
στοιχείων της αγοράς από τους παρόχους δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Το Δεκέμβριο του 2016, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε τον 
ανασχεδιασμό του συστήματος τακτικής συλλογής 

πληροφόρησης από τους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών μέσα από την έκδοση του σχετι-
κού Κανονισμού74. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των της για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, 
η ΕΕΤΤ προέβη από το 2015 σε επικαιροποίηση 
των σχετικών διαδικασιών, καθώς και των ερω-
τηματολογίων που χρησιμοποιεί για την τακτική 
συλλογή στοιχείων από τους παρόχους ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών. Κύριος στόχος των ενεργει-
ών αυτών ήταν η ανάπτυξη ενός ευέλικτου, αλλά 
κατά το δυνατόν σταθερού συστήματος/πλαισίου, 
το οποίο θα διευκολύνει τόσο τους παρόχους στην 
συγκέντρωση και υποβολή των στοιχείων που αι-
τείται η ΕΕΤΤ όσο και την ΕΕΤΤ στο σχετικό έργο 
της, διασφαλίζοντας τη συγκέντρωση και έγκαι-
ρη διαθεσιμότητα όλων των πληροφοριών που 
κρίνονται αναγκαίες για την παρακολούθηση της 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του αντα-
γωνισμού σε αυτήν. 
Η διαδικασία καθορίζει λεπτομερώς το πλαίσιο 
τακτικής υποβολής στην ΕΕΤΤ στοιχείων που 
απεικονίζουν την κατάσταση της αγοράς δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα καθορίζει τους 
λόγους συλλογής των στοιχείων, τους παρόχους 
που φέρουν την υποχρέωση υποβολής στοιχείων 
μέσω των ερωτηματολογίων, τους όρους συμπλή-
ρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων κα-
θώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 
την τροποποίηση (όταν και εφόσον απαιτείται) 
των ερωτηματολογίων, των οδηγιών συμπλήρω-
σής τους ή/και του ετησίου χρονοδιάγραμματος 
υποβολής τους στην ΕΕΤΤ.

3.2.18. Προσφορά αναφοράς «Rural Connect Ευ-
ρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.» 

Η ΕΕΤΤ ενέκρινε τον Ιούνιο του 2016 την προσφο-
ρά αναφοράς «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα 
Α.Ε.Ε.Σ.» με απόφασή της75 με την επιφύλαξη των 
ζητημάτων της τιμολογιακής πολιτικής που θα 
εξετασθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαί-

69. http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
70. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές της δημιουργίας, συντήρησης και δημοσίευσης του καταλόγου εμπίστευσης προσδιορίζονται από 
την απόφαση 2009/767/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/425/ΕΕ της Επιτροπής και την εκτελεστική απόφαση 2013/662/ΕΕ. 
71. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
72. Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά.
73. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/eu-trusted-lists-certification-service-providers.
74. Απόφαση ΕΕΤΤ 786/03/2016 «Κανονισμός διαδικασίας τακτικής συλλογής στοιχείων για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
Ελλάδα» (ΦΕΚ 3949/Β/09-12-2016).
75. Απόφαση ΕΕΤΤ 766/020/15-06-2016 (ΦΕΚ 2128/Β/11-07-2016).
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σιο της διαδικασίας έγκρισης τιμών από την ΕΕΤΤ. 
Η συγκεκριμένη προσφορά αναφοράς σχετίζεται 
με το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 
σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης-αξιο-
ποίησης των υποδομών με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική 
ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 1248/29-12-2014 
σύμβασης σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και της ως 
άνω εταιρίας». 

3.3. Εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις 
της ΕΕΤΤ στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Έλεγχοι εφαρμογής του Κανονισμού φορητότητας 
αριθμών
Η ΕΕΤΤ διενήργησε ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
των εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
σχετικά με την τήρηση του Κανονισμού της φορη-
τότητας αριθμών. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας που 
έχει η φορητότητα αριθμών για τη λειτουργία του 
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών. Στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων, 
η ΕΕΤΤ ελέγχει, μεταξύ άλλων, εάν συντρέχουν οι 
λόγοι απόρριψης τυχαία επιλεχθεισών αιτήσεων 
φορητότητας από τα υπολογιστικά συστήματα των 
εταιριών, εάν ακολουθούνται οι οριζόμενες από 
τον Κανονισμό φορητότητας διαδικασίες υποβο-
λής αίτησης φορητότητας και υποβολής αιτήματος 
ακύρωσης της αίτησης φορητότητας, εάν τηρού-
νται οι προθεσμίες υλοποίησης των εν λόγω αιτη-
μάτων, κ.ο.κ. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ αντλεί από τους 
ελέγχους χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών φορη-
τότητας με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την προ-
στασία του καταναλωτή. Με βάση τις πληροφορίες 
αυτές, η ΕΕΤΤ ξεκίνησε το 2016 την επεξεργασία 
τροποποιήσεων του Κανονισμού φορητότητας, οι 
οποίες αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβού-
λευση εντός του 2017. 

Έλεγχοι εφαρμογής του Κανονισμού Γενικών Αδει-
ών και του Κώδικα Δεοντολογίας
Η ΕΕΤΤ διενήργησε ελέγχους σε παρόχους υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεών τους προς τους κατανα-
λωτές, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό Γε-
νικών Αδειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν σε σημεία 
πώλησης (καταστήματα) των παρόχων υπηρεσιών 

σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε 
όλη την επικράτεια. 
Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση του κατά 
πόσο το προσωπικό των εταιριών, το οποίο έρχεται 
σε επικοινωνία με τους καταναλωτές για προώθη-
ση και πώληση υπηρεσιών και την εξυπηρέτησή 
τους, είναι πλήρως ενημερωμένο και παρέχει με 
ακρίβεια και σαφήνεια πληροφόρηση σχετικά με 
τα ακόλουθα:

• όρους σύμβασης σχετικά με τις χρεώσεις,
• έλεγχο ύψους λογαριασμού,
• μεταβολή των όρων σύμβασης και τιμολογίων,
• τέλη περιαγωγής,
• καρτοκινητή τηλεφωνία,
• δήλωση κλεμμένης συσκευής,
• ενεργοποίηση νέας σύνδεσης,
• αιτήσεις ακύρωσης φορητότητας και
• υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Πέραν του ελέγχου συμμόρφωσης των παρόχων 
με τις υποχρεώσεις τους, η ΕΕΤΤ αντλεί από τους 
ελέγχους αυτούς χρήσιμες πληροφορίες για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχετικών 
διαδικασιών που αφορούν την εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών. Με βάση και τις πληροφορίες αυ-
τές, η ΕΕΤΤ επεξεργάστηκε τροποποιήσεις των 
υποχρεώσεων των παρόχων που ορίζει ο Κανονι-
σμός Γενικών Αδειών, οι οποίες τέθηκαν σε δη-
μόσια διαβούλευση στο τέλος του 2016, ενώ ο 
επικαιροποιημένος Κανονισμός αναμένεται να εκ-
δοθεί στα μέσα του 2017. 

Έλεγχοι σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Πολυ-
μεσικής Πληροφόρησης
Η ΕΕΤΤ ελέγχει συστηματικά τη συμμόρφωση των 
παρόχων που εμπλέκονται στην παροχή των Υπη-
ρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) με τις 
προβλέψεις του σχετικού κανονιστικού πλαισί-
ου και ιδίως του Κώδικα Δεοντολογίας. Ιδιαίτερα 
κατά το 2016, οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν και 
αφορούσαν την παροχή των ΥΠΠ μέσω τηλεοπτι-
κών εκπομπών, έντυπων μέσων ενημέρωσης και 
Διαδικτύου. Σε συνέχεια των ελέγχων πραγματο-
ποιήθηκαν επτά (7) ακροάσεις και με τις αποφά-
σεις που εκδόθηκαν (αρχές έτους 2017) επιβλή-
θηκαν πρόστιμα.
Οι ελεγκτικές παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ υλοποιού-
νται με βάση αυστηρές διαδικασίες για κάθε μέσο 
που διενεργεί προωθητικές ενέργειες που αφο-
ρούν ΥΠΠ. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ έχει αναμορφώσει 
περαιτέρω και έχει συστηματοποιήσει τη διαδι-
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κασία των ελέγχων για όλες τις μορφές εντύπων 
και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αποσκο-
πώντας στην πρόληψη των παραβάσεων από τις 
εταιρίες που εμπλέκονται στην παροχή ΥΠΠ, στην 
καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και στην 
ελαχιστοποίηση των φαινομένων παραπλάνησης 
ή εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού.
Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το 
οποίο ενημέρωνε τους καταναλωτές σχετικά με τη 
χρήση και το κόστος των ΥΠΠ, προκειμένου η χρή-
ση τους να γίνεται με ασφάλεια και να προλαμβά-
νονται μη επιθυμητές ή υπέρογκες χρεώσεις.
Η ΕΕΤΤ επεξεργάζεται ενδεχόμενη επικαιροποί-
ηση Κώδικα Δεοντολογίας παροχής ΥΠΠ εντός 
του 2017. 

Έλεγχοι σε υποδομές δικτύων σταθερής τηλεφω-
νίας και Διαδικτύου 
Ειδικευμένα κλιμάκια στελεχών της ΕΕΤΤ πραγ-
ματοποίησαν ελέγχους και αυτοψίες στις υποδο-
μές των παρόχων, με στόχο τον έλεγχο εφαρμογής 
των διαδικασιών παράδοσης των τοπικών βρόχων 
και διαχείρισης βλαβών, είτε αυτεπαγγέλτως είτε 
στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών. Τα κλιμά-
κια ελέγχου της ΕΕΤΤ επισκέφθηκαν Α/Κ του ΟΤΕ 
και τα αντίστοιχα τερματικά σημεία του δικτύου 
σε συνδρομητές, ενώ πραγματοποίησαν μετρή-
σεις στο άκρο του συνδρομητή, στο Α/Κ του ΟΤΕ 
και στο χώρο της φυσικής συνεγκατάστασης των 
λοιπών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

Πίνακας 3.1: Αποφάσεις ακροάσεων της ΕΕΤΤ στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2016)

Θέμα Αριθμός 
ακροάσεων Πρόστιμο Σύσταση

Απαλλαγή/ 
Απόρριψη 

καταγγελίας

Λοιπές 
κυρώσεις / 
Αποφάσεις

Αριθμοδότηση / ΥΠΠ 6 4 2 - -

ΥΠΠ 7* 7* - - -

Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο - - - - -

Διασύνδεση - - - - -

Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο 24 - - 9 15

Ανταγωνισμός - - - - -

Λοιπά - - - - -

Σύνολο 37 11 2 9 15

Πηγή: ΕΕΤΤ

*Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις επί των εν λόγω επτά ακροάσεων εκδόθηκαν εντός του 2017 και γι’ αυτό αποτυπώνονται 
ξεχωριστά. 
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3.4. Διεθνείς συνεργασίες στις ηλεκ-
τρονικές επικοινωνίες 
Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών (BEREC) 
Το BEREC αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο που συ-
γκροτήθηκε βάσει του Κανονισμού 1211/25-11-
2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου. Το BEREC για το 2016 είχε επιφορτιστεί 
με την υλοποίηση του Κανονισμού για την ενιαία 
αγορά τηλεπικοινωνιών (Single Telecom Market- 
Κανονισμός 2120/2015) σε σχέση με την πρότα-
ση Roam Like at Home στο πλαίσιο της διεθνούς 
περιαγωγής αλλά και τα θέματα Ουδετερότητας 
Διαδικτύου (Net Neutrality). Επιπρόσθετα, το 
φθινόπωρο του 2016 δημοσιεύτηκε από την ΕΕ 
και ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Electronic Communications Code) προς συζή-
τηση καταρχάς από τις Επιτροπές του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.
H ΕΕΤΤ συμμετέχοντας ενεργά στo σύνολο των 
ομάδων ειδικών (Expert Working Groups) του 
BEREC σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του, 
εντός του 2016, συνέβαλε στη σύνταξη (drafting) 
και στον προσδιορισμό των Οδηγιών υλοποίησης 
για τους νέους κανόνες διεθνούς περιαγωγής 
(Roam-Like-at-Home) και Ουδετερότητας Δια-
δικτύου (Νet Νeutrality). Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ 
αποστέλλει στοιχεία στο BEREC σε τακτική βάση 
σε μορφή δομημένων ερωτηματολογίων για θέ-
ματα διεθνούς περιαγωγής και τελών τερματι-
σμού.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα από την ενεργή της συμμε-
τοχή στο έργο του BEREC, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στη 
διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την ενιαία ευ-
ρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταυ-
τόχρονα αποκτά νέα τεχνογνωσία, την οποία αξιοποι-
εί στο ρυθμιστικό και εποπτικό της έργο.

International Telecommunications Union (ITU)
H EETT συμμετέχει στις εργασίες αναμόρφωσης 
του σύνθετου δείκτη IDI (ICT Development Index 
- Δείκτης ανάπτυξης ΤΠΕ) της ΙΤU και πιο συγκε-
κριμένα στην αρμόδια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για τους τηλεπικοινωνιακούς δείκτες. Οι εργασί-
ες του 2016 κατέληξαν σε καθολική αναμόρφωση 
του IDI με την ενσωμάτωση 14 επιμέρους δει-
κτών. Για το 2016-2017 η ΕΕΤΤ επιλέχθηκε στην 
ομάδα εισηγητών-εμπειρογνωμόνων για θέματα 
σταθερής ευρυζωνικής κάλυψης.

ΟΟΣΑ - Network of Economic Regulators (NER)
Το Δίκτυο Οικονομικών Ρυθμιστών (Network of 
Economic Regulators-NER) του ΟΟΣΑ προωθεί 
το διεθνή διάλογο των Ρυθμιστικών Αρχών με αρ-
μοδιότητες τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και 
τις μεταφορές προκειμένου να καθιερωθούν βέλ-
τιστες ρυθμιστικές πρακτικές. Το NER καλύπτει 
επιπλέον θέματα οικονομικής ρύθμισης, ανταγω-
νισμού, προστασίας καταναλωτών και ασφάλειας 
στον τομέα των δικτύων. Η ΕΕΤΤ συμμετέχει στις 
εργασίες του NER από το 2014. Η ΕΕΤΤ συμμετεί-
χε στις δυο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
μεσα στο 2016.

ICANN-Greek Generation Panel (GGP)
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει ενεργά στη ομάδα εργασίας 
για την εξέταση εισαγωγής Top Level Domains 
(TLDs) με ελληνικούς χαρακτήρες, η οποία έχει 
ως αντικείμενο τη θεσμοθέτηση των κανόνων που 
απαιτούνται για την εισαγωγή των TLDs, τη μεθο-
δολογία, την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμ-
φανίζονται εξαιτίας της ομοιότητας που παρουσι-
άζει το ελληνικό αλφάβητο με αντίστοιχα όπως το 
λατινικό και το κυριλλικό κ.λπ.

CEPT/ ECC WG NaN (Numbering and Networks) 
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει ενεργά και στη συγκεκριμέ-
νη ομάδα του ΕCC, η οποία ασχολείται με θέμα-
τα αριθμοδότησης και πιο συγκεκριμένα, με την 
ανάπτυξη και την εναρμόνιση στα κράτη μέλη, πο-
λιτικών σχετικά με την αριθμοδότηση, ονοματο-
δοσία και διευθυνσιοδότηση, καθώς και τη γνω-
μοδότηση σχετικά με τεχνικά θέματα ρύθμισης.

Forum of European Regulators Supervising 
Electronic Signatures (FESA)
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει από το 2002 στη συγκεκριμένη 
ομάδας εργασίας για θέματα ηλεκτρονικών υπο-
γραφών με βάση τη σχετική αρμοδιότητά της από 
το Π.Δ. 150/2001.

Communications Committee (CoCOM) 
Πρόκειται για την Επιτροπή, η οποία αποτελεί-
ται από αντιπροσώπους των κρατών μελών της 
ΕΕ και έχει ως κύριο ρόλο να γνωμοδοτεί για τα 
σχέδια μέτρων που η ΕΕ σκοπεύει να υιοθετήσει 
(π.χ. θέματα BB cost reduction, international 
roaming). Η ΕΕΤΤ συμμετέχει στις συναντήσεις 
της CoCOM υποστηρίζοντας τη Γ. Γραμματεία Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
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ENISA art13a working group
Αφορά ομάδα εργασίας του ENISA στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει ως 
στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης του άρθρου 
13α της Οδηγίας 2009/140/EC. Η ΕΕΤΤ παρακο-
λουθεί τις εργασίες της ομάδας αυτής, με δεδομέ-
νο ότι εμπλέκεται στην εφαρμογή του άρθρου 13α.

eIDAS Expert Group
Αφορά ομάδα εργασίας που δραστηριοποιείται στη 
διεύθυνση DG CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και ασχολείται με την εφαρμογή του Κανονι-
σμού στα κράτη μέλη και έχει στόχο την ενίσχυση 
και επέκταση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την 
αμοιβαία αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
ΕΕΤΤ παρακολουθεί ενεργά τις εργασίες της ομά-
δας αυτής με σκοπό να υποστηρίξει και σε εθνικό 
επιπεδο την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού.

“Mapping Study (phase II): Mapping of Broadband 
Services in Europe (SMART 2014/0016)”
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της 

πρώτης διαδραστικής πλατφόρμας που θα επι-
τρέπει την απεικόνιση της ποιότητας υπηρεσίας 
που προσφέρουν τα ευρυζωνικά δίκτυα για όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου (ΕΟΧ). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 
τρία χρόνια (2016-2018) και αναπτύσσεται από την 
TÜV Rheinland Consulting με τη χρηματοδότηση 
της Γενικής Διεύθυνσης για επικοινωνιακά δί-
κτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες (DG Connect). 
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει ως πάροχος δεδομένων στο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμο-
ποιώντας καταρχάς τα στοιχεία από το σύστημα 
ΥΠΕΡΙΩΝ.

Αποστολή στοιχείων σε τακτική βάση σε διεθνείς 
φορείς
Εκτός από τη συμμετοχή της στις προαναφερό-
μενες ομάδες, η ΕΕΤΤ αποστέλλει στοιχεία σε 
τακτική βάση σε δομημένα ερωτηματολόγια και 
στους ακόλουθους διεθνείς φορείς αναφορικά με 
την πρόοδο της χώρας:

Φορέας Όνομα ερωτηματολογίου

EE Digital Scoreboard Questionnaires 

OECD OECD Digital Economy Outlook & biannual broadband progress

OECD OECD Regulatory

ITU ITU statistical questionnaires

ITU ITU ICT Price Basket Questionnaire

ITU ITU Survey on Tariff Policies

EE Report on Electronic Communications Regulation and Markets 

ΕΕ Broadband Cost Studies
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3.5. Στόχοι για το 2017
Οι στόχοι της ΕΕΤΤ για το 2017 δομούνται στους 
ακόλουθους άξονες:

• Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου και συνθη-
κών στην ελληνική αγορά για την ανάπτυξη δικτύ-
ων νέας γενιάς
Η αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στην ευ-
ρωπαϊκή ψηφιακή πραγματικότητα εξαρτάται από 
πληθώρα παραγόντων και στοιχείων που δεν περι-
ορίζονται στο ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ. 
Αυτό που όμως αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για 
την ΕΕΤΤ, με σκοπό την ενίσχυση των όποιων επεν-
δύσεων εκκινήσουν στην ελληνική αγορά, είναι να 
έχει δομηθεί έγκαιρα ένα συμπαγές, διάφανο και 
επαρκές πλαίσιο κανόνων για την ανάπτυξη δικτυ-
ων NGA, ώστε να μην αποθαρρυνθούν οι όποιες 
επενδύσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό.  

• Ενίσχυση ανταγωνισμού
Η ΕΕΤΤ με την αρμοδιότητά της και ως Αρχή 
ανταγωνισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
οφείλει και σε ex post βάση να προστατεύει απο-
τελεσματικά τόσο τους παίκτες της αγοράς ηλεκ-
τρονικών επικοινωνιών όσο και τους καταναλωτές 
από πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

• Προστασία και ενδυνάμωση καταναλωτών 
Η ΕΕΤΤ επενδύει στην ουσιαστική προστασία των 
καταναλωτών μέσω της δρομολόγησης θέσπισης 
περαιτέρω κανόνων διαφάνειας (επικαιροποίη-
ση Κανονισμού γενικών αδειών, επικαιροποίηση 
κώδικα δεοντολογίας ΥΠΠ κ.λπ.) σε σχέση με την 
ενημέρωσή τους και την επικοινωνία τους με τους 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το σύ-
νολο των υπηρεσιών που παρέχονται. 

• Αναπτυξιακή διαχείριση πόρων και συμβολή 
στην ελληνική οικονομία
Η ΕΕΤΤ διαχειρίζεται πόρους του ελληνικού 
δημοσίου (αριθμούς, ονόματα χώρου, κ.λπ.) με 
σκοπό να βελτιστοποιεί τη χρήση τους πάντα σε 
συμφωνία με το ισχύον πλαίσιο, αλλά και να ακο-
λουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις εκά-
στοτε ρυθμιστικές επιταγές.

• Βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών
Είναι απαραίτητο για την ΕΕΤΤ και για τη Διεύθυν-
ση Τηλεπικοινωνιών ειδικότερα, να βελτιστοποιήσει 
και να αυτοματοποιήσει κατά το δυνατόν εσωτερι-
κές λειτουργίες της, βάσει των πόρων που διαθέτει, 
λόγω των ολοένα αυξανόμενων αρμοδιοτήτων. 
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4.1. Διαχείριση και εποπτεία φάσματος

4.1.1. Απόφαση για τον περιορισμό των δικαιω-
μάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 
1800MHz και τη διαδικασία χορήγησής τους 

Με αφορμή τη λήξη μέρους των δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800MHz 
των εταιριών VODAFONE και WIND στις 05-08-
2016, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε το 2015 δημόσια διαβού-
λευση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδιαφέ-
ρον της αγοράς και να διατυπωθούν οι απόψεις 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Στη δημόσια 
διαβούλευση απάντησαν μόνο οι κάτοχοι των υφι-
στάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στη ζώνη, δηλαδή οι τρεις εταιρίες κινητής τηλε-
φωνίας COSMOTE, VODAFONE και WIND.
Το 2016, η ΕΕΤΤ, προκειμένου να διερευνήσει 
περαιτέρω εάν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλον 
πάροχο πλην των υφιστάμενων παρόχων δικτύ-
ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 
των 1800MHz, προχώρησε σε πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, η οποία διήρκησε από τις 

21-06 έως 05-07-2016. Ως αποτέλεσμα της πρό-
σκλησης, προέκυψε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον 
από κάποιον άλλο πάροχο πλην των υφιστάμενων 
παρόχων. 
Κατόπιν τούτου, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε παράταση 
των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων των 
εταιριών VODAFONE και WIND που έληγαν στις 
05-08-2016 για 18 μήνες, ήτοι έως τις 05-02-
2018, κατόπιν σχετικής έγκρισης76 που έλαβε από 
τον αρμόδιο Υπουργό.

4.1.2. Διεξαγωγή διαγωνισμού για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 
των 24,5-26,5GHz

Το 2016, η ΕΕΤΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
το τεύχος προκήρυξης με τους όρους της διαδι-
κασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιο-
συχνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5GHz, σε συνέχεια 
της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη το 
2015 για την αποτύπωση των αναγκών της αγοράς 
και σχετικής υπουργικής απόφασης77. Σημειώνε-
ται ότι η ζώνη 24,5-26,5GHz αξιοποιείται για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σταθερής ασύρ-
ματης πρόσβασης.

ΦAΣΜΑ 
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤHΤΩΝ

76. ΦΕΚ 2396/Β/03-08-2016.
77. Απόφαση του Υπουργού ΥΜεΔ με αρ. οικ. 69097/1496/20-10-2016 «Περιορισμός και καθορισμός είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για 
τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δημόσιων δικτύων ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5-26,5GHz».
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78. Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες 
διατάξεις».
79. Απόφαση της Επιτροπής 2015/750/EU. 
80. http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0604.html

Ο μέγιστος αριθμός των φασματικών τμημάτων 
που προβλέπονταν να χορηγηθούν στη ζώνη 24,5-
26,5GHz ήταν 15, με εύρος 2x56MHz το καθένα. 
Η διάρκεια των δικαιωμάτων, για το σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας, καθορίζονταν σε 15 έτη 
με τιμή εκκίνησης 1.000.000 ευρώ ανά 2x56MHz. 
Η διαδικασία του διαγωνισμού περιελάμβανε δύο 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο οι εταιρίες που συμμε-
τείχαν έπρεπε να δηλώσουν τον αριθμό των φα-
σματικών τμημάτων που επιθυμούν να τους χορη-
γηθούν. Εάν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, 
διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων με 
αυξανόμενο τίμημα. Αλλιώς, χορηγούνται στις 
εταιρίες τα φασματικά τμήματα που επιθυμούν 
στην τιμή εκκίνησης.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από την ΕΕΤΤ στη δια-
δικασία τοποθέτησης των νέων φασματικών τμη-
μάτων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση, κατά το 
δυνατό, των φασματικών μετακινήσεων σε σχέση 
με τα παλαιά δικαιώματα, ώστε να προστατευτούν 
οι υφιστάμενες επενδύσεις αλλά και να αποτρα-
πεί κατακερματισμός του φάσματος. Στη δημόσια 
διαβούλευση συμμετείχαν οι εταιρίες COSMOTE, 
VODAFONE και WIND.
Επίσης, το 2016, η ΕΕΤΤ με αποφάσεις της και 
με βάση σχετική νομοθεσία78 παρέτεινε μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας τα 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων των εται-
ριών COSMOTE, VODAFONE και WIND στη ζώνη 
24,5-26,5GHz που έληξαν το Δεκέμβριο 2015 και 
τον Ιανουάριο 2016. 

Σημείωση: Η διαγωνιστική διαδικασία, που πραγματο-
ποιήθηκε με ίδια μέσα της ΕΕΤΤ, ολοκληρώθηκε το 
Φεβρουάριο του 2017 με την κατακύρωση τριών δικαι-
ωμάτων χρήσης στις εταιρίες COSMOTE, VODAFONE 
και WIND και με συνολικό καταβληθέν τίμημα ύψους 
4 εκατ. ευρώ.

4.1.3. Δημόσια διαβούλευση για τη χορήγηση δι-
καιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 
1452-1492MHz

Στις 21 Νοεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε η δη-
μόσια διαβούλευση που είχε ξεκινήσει στις 
21-10-2016 αναφορικά με τη χορήγηση δικαιω-
μάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1452-
1492MHz βάσει της εκτελεστικής απόφασης79 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετικά με την εναρ-

μόνιση της ζώνης συχνοτήτων 1452-1492MHz για 
επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). 
Το προς διάθεση φάσμα αποτελείται από οκτώ 
τμήματα των 5MHz και αφορά αποκλειστικά την 
εκπομπή των σταθμών βάσης προς τα τερματικά 
(δίκτυα επικοινωνιών συμπληρωματικής καθο-
δικής ζεύξης-Mobile/Fixed Communications 
Networks Supplemental Downlink-MFCN SDL). 
Η ζώνη των 1452-1492ΜΗz εκτιμάται ότι θα έχει 
σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αυξανόμενων 
αναγκών χωρητικότητας των δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, που προκύπτουν από τη ραγδαία 
ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και την αύξηση 
του περιεχομένου που είναι πλέον διαθέσιμα σε 
κινητές συσκευές.
Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να λάβει η ΕΕΤΤ 
τις απόψεις της αγοράς επί του συνόλου των ρυθ-
μίσεων και των διαδικασιών που προτείνει για 
τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων στη ζώνη των 1452-1492MHz, δίνοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους να:
•  εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσον αφορά 

την ανάπτυξη επίγειων δικτύων ικανών να πα-
ρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στη ζώνη των 1452-1492MHz, προκειμένου η 
Πολιτεία να προχωρήσει στον περιορισμό των 
δικαιωμάτων χρήσης που θα χορηγήσει και

•  διατυπώσουν απόψεις αναφορικά με τα τεχνικά 
μέτρα, τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτή-
των, τις υποχρεώσεις που προτείνεται να επι-
βληθούν στους παρόχους που θα αποκτήσουν 
δικαιώματα στις εν λόγω ζώνες και την προτει-
νόμενη διαδικασία χορήγησης.

Στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος της ζώνης είχε δια-
τεθεί στον ΟΤΕ για την ανάπτυξη ραδιοδικτύων για 
την παροχή υπηρεσιών βασικής τηλεφωνίας στις πε-
ριοχές που υπήρχαν οι σχετικές υποδομές. Το δικαί-
ωμα του ΟΤΕ στη συγκεκριμένη ζώνη λήγει το 2020.
Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν οι εται-
ρίες COSMOTE, VODAFONE και WIND. Η ΕΕΤΤ 
δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δημόσιας δια-
βούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση δικαιω-
μάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1452-
1492MHz80.
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4.1.4. Χρήση της ζώνης 1980–2010 MHz/2170–
2200 MHz για την παροχή κινητών δορυφορικών 
υπηρεσιών σε αεροσκάφη 

Στις 20-10-2016 ξεκίνησε η δημόσια διαβού-
λευση αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθ-
μιστικού πλαισίου για τη χρήση της ζώνης 
1980–2010MHz/2170–2200MHz από τους επι-
λεγμένους φορείς, δυνάμει της απόφασης της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων81, για 
την παροχή κινητών δορυφορικών υπηρεσιών 
σε αεροσκάφη. Η εξέταση του προτεινόμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου έγινε κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από την εταιρία “INMARSAT 
VENTURES LIMITED”.
Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να παρουσιαστούν 
οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης των συχνοτήτων και 
τα τέλη χρήσης φάσματος που θα καταβάλλονται 
για τα Συμπληρωματικά Επίγεια Σκέλη (ΣΕΣ), τα 
οποία θα παρέχουν υπηρεσίες σε αεροσκάφη. Η 
νέα εφαρμογή παρέχεται στο πλαίσιο των δικαιω-
μάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορη-
γηθεί στην εν λόγω ζώνη για την παροχή κινητών 
δορυφορικών υπηρεσιών, δυνάμει της ανωτέ-
ρω απόφασης, στις εταιρίες ECHOSTAR (πρώ-
ην SOLARIS MOBILE LIMITED) και INMARSAT 
VENTURES LIMITED.
Η νέα εφαρμογή παρέχεται κυρίως από το δορυ-
φόρο και συμπληρώνεται από τα ΣΕΣ με μεγα-
λύτερη χωρητικότητα, τα οποία δεν λειτουργούν 
ανεξάρτητα από το δορυφόρο. Τόσο η υπηρεσία 
που παρέχεται από το δορυφόρο όσο και από τα 
ΣΕΣ είναι ενιαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η πρόταση της ΕΕΤΤ αφορούσε την παροχή υπη-
ρεσιών σε τερματικό σταθμό εγκατεστημένο στο 
κάτω μέρος του αεροσκάφους μέσω σταθμού 
ΣΕΣ, σε χωρητικότητες υψηλότερες από αυτή του 
δορυφόρου προς τον τερματικό σταθμό εγκατε-
στημένο στο πάνω μέρος του αεροσκάφους, όπως 
σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για επι-
πρόσθετη χωρητικότητα σε αεροσκάφη (εξαιτίας 
αεροδιαδρόμων υψηλής πυκνότητας) για να είναι 
εφικτή η πρόσβαση των επιβατών σε επίγεια δί-
κτυα κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Ο σταθμός ΣΕΣ ορίζεται ως αεροναυτικό ΣΕΣ για 
την παροχή ευρυζωνικών αεροναυτικών υπηρεσι-
ών. Συγκεκριμένα ως αεροναυτικό ΣΕΣ ορίζεται 
η «επίγεια υποδομή σε σταθερές θέσεις, όπου το 
σύστημα της κεραίας είναι υπό κλίση για την επι-
κοινωνία με ένα αεροναυτικό τερματικό τοποθε-

τημένο σε αεροσκάφος (κάτω από την άτρακτο), 
που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει δορυφορι-
κή κάλυψη σε περιοχές όπου οι επικοινωνίες με-
ταξύ του αεροσκάφους και ενός ή περισσοτέρων 
δορυφόρων δεν μπορούν να εξασφαλιστούν με 
την απαιτούμενη ποιότητα». Η επικοινωνία με το 
αεροσκάφος γίνεται μέσω:

•  αεροναυτικού τερματικού, το οποίο θα είναι 
τοποθετημένο στο κάτω μέρος του αεροσκά-
φους και θα επικοινωνεί με το αεροναυτικό 
ΣΕΣ και

•  επίγειου σταθμού αεροσκάφους (δορυφορι-
κού τερματικού σταθμού), το οποίο θα είναι 
τοποθετημένο στο πάνω μέρος του αεροσκά-
φους και θα επικοινωνεί με το δορυφόρο.

Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εκτι-
μάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2017, 
ενώ η παροχή υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα ξεκινή-
σει αρχές του 2018, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 
του εξοπλισμού στα αεροπλάνα. 

4.1.5. Χρήση της ζώνης 1785-1800MHz και νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μεταφορά ραδιοφωνι-
κού προγράμματος 

Η ζώνη 1785-1800MHz χρησιμοποιείται στη χώρα 
μας από το 2006 μέχρι πρόσφατα για την υλοποί-
ηση σταθερών δισημειακών ζεύξεων μεταφοράς 
προγράμματος ραδιοφωνικών σταθμών από το ση-
μείο παραγωγής (studio) στο σημείο όπου γίνεται 
η εκπομπή προς το ευρύ κοινό (κέντρο εκπομπής). 
Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφα-
ση 2014/641/EΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 
κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να διαθέσουν την εν 
λόγω ζώνη για τη λειτουργία ασύρματου ακουστι-
κού (audio) εξοπλισμού Programme Making and 
Special Events (PMSE), στη βάση μη προστασίας 
και μη παρεμβολής (δευτερεύουσα βάση), ενώ τα 
κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ τυχόν 
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στη ζώνη 1785-1805MHz μόνο έως τη λήξη τους 
και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο. Με βάση 
τα δεδομένα αυτά, η ΕΕΤΤ σχεδίασε και υλοποίησε 
τις απαραίτητες δράσεις για την προσαρμογή στο 
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο με τελικό στόχο την 
κατάλληλη τροποποίηση του εθνικού κανονιστικού 
πλαισίου. Το σχέδιο της ΕΕΤΤ περιελάμβανε δύο 
κύριους άξονες:
•  τη διευθέτηση των υφιστάμενων δικαιωμά-

των χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1785-
1800MHz και 

81. Απόφαση 44/2009/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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•  την εξεύρεση εναλλακτικής ζώνης ραδιοσυχνο-
τήτων για την υποστήριξη των αναγκών μεταφο-
ράς ραδιοφωνικού προγράμματος. 

Για το σκοπό αυτό η ΕΕΤΤ παρουσίασε τις προτά-
σεις της, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη των 
χρηστών του ραδιοφάσματος, προβαίνοντας σε 
δύο δημόσιες διαβουλεύσεις.

4.1.6. Σταθερή υπηρεσία 

Η σταθερή υπηρεσία περιλαμβάνει ασύρματα 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανάμεσα σε 
καθορισμένα σταθερά σημεία τα οποία: (α) παρέ-
χουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
κοινό και (β) καλύπτουν ίδιες τηλεπικοινωνιακές 
ανάγκες. Οι ραδιοζεύξεις της σταθερής υπηρε-
σίας χρησιμοποιούνται εκτενώς, αφενός από πα-
ρόχους δικτύων κινητών επικοινωνιών για υπο-
στήριξη των υποδομών τους και αφετέρου από 
παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών 
Διαδικτύου και δεδομένων για ασύρματη διασύν-
δεση στα δίκτυά τους, κυρίως σε περιοχές όπου 
δεν είναι εύκολη η ανάπτυξη ενσύρματου δικτύου 
(χαλκού ή οπτικών ινών). Επίσης, χρησιμοποιού-
νται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ-
μούς για μεταφορά προγράμματος από το σημείο 
παραγωγής (studio) στο κέντρο εκπομπής.
Για τη λειτουργία των ανωτέρω δικτύων απαιτεί-
ται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, χορήγη-
ση σχετικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτή-
των. Κατά τη διάρκεια του 2016, χορηγήθηκαν:

•  1.148 νέα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνο-
τήτων δισημειακών ραδιοζεύξεων, που αφο-
ρούσαν, πρωτίστως, δίκτυα κορμού εταιριών 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών,

•  141 τροποποιήσεις δικαιωμάτων χρήσης ρα-
διοσυχνοτήτων αμφίδρομων δισημειακών 
ραδιοζεύξεων, που αφορούσαν δίκτυα κορ-
μού εταιριών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και

•  11 νέα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτή-
των για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών 
αναγκών, κατά κύριο λόγο για τη μεταφορά 
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος 
από το σημείο παραγωγής (studio) στο κέντρο 
εκπομπής. 

Το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας (ΠΓΠ) πραγμα-
τοποίησε εκστρατείες μετρήσεων των ραδιοηλε-
κτρικών ζεύξεων ραδιοφωνικών σταθμών στους 
εννέα από τους 11 νομούς της περιοχής αρμοδι-

ότητάς του. Τα αποτελέσματα αυτών ήταν η απο-
στολή 33 επιστολών συμμόρφωσης για παράνομη 
χρήση συχνοτήτων, αλλά και πρόκληση παρεμβο-
λών σε άλλους νόμιμους χρήστες φάσματος. 
Επίσης, κατόπιν μίας καταγγελίας, πραγματοποι-
ήθηκαν αυτοψίες και μετρήσεις σε δίκτυα WiFi 
για την επιβεβαίωση του είδους των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών.

4.1.7. Κινητή υπηρεσία 

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν 
ασύρματα ψηφιακά συστήματα για κλήσεις φω-
νής και δεδομένων, τα οποία στηρίζονται στην 
κυψελοειδή τεχνολογία και απαιτούν χορήγηση 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την 
ΕΕΤΤ για τη λειτουργία τους.
Το 2016 η ΕΕΤΤ έγινε αποδέκτης 81 καταγγελιών 
(εκ των οποίων οι 16 προήλθαν από τα ΠΓ Θεσσα-
λονίκης και Πάτρας) για παρεμβολές στις συχνό-
τητες λήψης των σταθμών βάσης με τους οποίους 
επικοινωνούν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
των χρηστών. Από τις καταγγελίες αυτές, οι 61 (οι 
έξι από το ΠΓ Θεσσαλονίκης) αφορούσαν προβλή-
ματα παρεμβολών στους νομούς όπου εδρεύουν 
τα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία της ΕΕΤΤ 
και οι υπόλοιπες 20 (οι 10 από ΠΓ Θεσσαλονίκης 
και Πάτρας) αφορούσαν τους υπόλοιπους νομούς.
Η ΕΕΤΤ προέβη σε ελέγχους και μετρήσεις με 
χρήση των σταθερών και κινητών σταθμών επο-
πτείας που διαθέτει προκειμένου να διερευνήσει 
τις εν λόγω καταγγελίες, καθώς και σε όλες τις 
δέουσες ενέργειες για την επίλυση του συνόλου 
σχεδόν των προβλημάτων παρεμβολών. Τα προ-
βλήματα παρεμβολών οφείλονταν κυρίως σε:

•  ασύρματες συσκευές σταθερής τηλεφωνίας 
τεχνολογίας DECT 6.0, 

•  παρασιτικές εκπομπές από οικιακά συστήμα-
τα ενίσχυσης τηλεοπτικών σημάτων, 

•  παρασιτικές εκπομπές από συστήματα ευρυ-
εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,

•  παρασιτικές εκπομπές από σταθμούς βάσης 
κινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι η τεχνολογία DECT 6.0 χρη-
σιμοποιείται εκτός ΕΕ και προβλέπει χρήση της 
ζώνης συχνοτήτων 1920-1930MHz, η οποία στην 
ΕΕ χρησιμοποιείται για υπηρεσίες κινητής τη-
λεφωνίας. Η εναρμονισμένη ζώνη η οποία προ-
βλέπεται για υπηρεσίες ασύρματης τηλεφωνίας 
DECT στην Ευρώπη, είναι αποκλειστικά η ζώνη 
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1880-1900MHz. Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες 
συσκευές δεν φέρουν τη σήμανση «CE» και επο-
μένως, σύμφωνα με το ΠΔ 44/2002 δεν επιτρέπε-
ται να διατίθενται ή/και να τίθενται σε λειτουργία 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Το σύνολο των συσκευών 
που εντοπίστηκαν είχαν αγοραστεί εκτός ΕΕ, ενώ 
από ελέγχους της εγχώριας αγοράς δεν διαπιστώ-
θηκε διάθεση DECT 6.0 συσκευών.

Ειδικά ραδιοδίκτυα

Ειδικά ραδιοδίκτυα είναι τα Ιδιωτικά Δίκτυα Κινη-
τής Υπηρεσίας (Private Mobile Radio-PMR) που 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών 
επικοινωνίας διαφόρων επαγγελματιών χρηστών, 
όπως π.χ., τα δίκτυα επικοινωνίας των ραδιοτα-
ξί, των εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
(εταιριών security), των εθελοντικών ομάδων διά-
σωσης και δασοπροστασίας κ.λπ. Η ΕΕΤΤ χορηγεί 
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ως επί το 
πλείστον στις ζώνες VHF και UHF. Τα δικαιώματα 
αυτά αφορούν δίκτυα ευρύτερων ή περιορισμέ-
νων περιοχών για τα οποία η ΕΕΤΤ εισπράττει τα 
αναλογούντα τέλη. Σύμφωνα με το Ν.4070/2012, η 
εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύ-
ων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, αλλά δεν 
απαιτείται πλέον η υποβολή δήλωσης καταχώρη-
σης στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τηρεί η ΕΕΤΤ.
Το 2016, εκδόθηκαν συνολικά 160 αποφάσεις, 
από τις οποίες οι 144 αφορούσαν χορήγηση νέων 
ή τροποποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων, οι 13 
ανάκληση υφιστάμενων δικαιωμάτων μετά από 
αίτημα των κατόχων τους και οι τρεις χορήγηση 
προσωρινών δικαιωμάτων για την κάλυψη εκδη-
λώσεων.
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2016 υποβλήθη-
καν στην ΕΕΤΤ επτά (τρεις στο ΠΓ Θεσσαλονίκης) 
καταγγελίες για παρεμβολές σε ειδικά ραδιοδίκτυα. 
Κατόπιν ελέγχων της ΕΕΤΤ, διαπιστώθηκε ότι η 
πλειονότητα των προβλημάτων οφειλόταν σε χρήση 
μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων, καθώς και σε πα-
ρασιτικές εκπομπές. Ακόμα, η ΕΕΤΤ έγινε αποδέ-
κτης 16 καταγγελιών που αφορούσαν παρεμβολές 
σε συστήματα τηλεχειρισμού και σε οικιακές ηλε-
κτρονικές συσκευές, καθώς και τον έλεγχο νομιμό-
τητας κεραιοσυστημάτων ραδιοδικτύων.

4.1.8. Δορυφορικές υπηρεσίες 

Κατά το 2016, το ΠΓ Πάτρας της ΕΕΤΤ προέβη στις 
δέουσες ενέργειες για τον έλεγχο και την επίλυση 

δύο προβλημάτων παρεμβολών σε δέκτες συστη-
μάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης GPS, στο 
πλαίσιο της εποπτείας και του ελέγχου του φά-
σματος, το οποίο χρησιμοποιούν οι δορυφορικές 
υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες παρεμβολές οφεί-
λονταν σε χρήση μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων 
για εφαρμογές της σταθερής υπηρεσίας.
Επιπλέον, εντός του 2016, το ΠΓ Πάτρας έγινε 
αποδέκτης δύο καταγγελιών για το δορυφορι-
κό σύστημα Soil Moisture and Ocean Salinity 
(SMOS). Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυ-
τών των παρεμβολών έδειξαν ότι οφείλονταν σε 
χρήση μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων για εφαρ-
μογές της σταθερής υπηρεσίας.

4.1.9. Υποστηρικτικές υπηρεσίες στη μετάδοση 
ήχου και εικόνας 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στη μετάδοση εικό-
νας και ήχου αποτελούν μια σημαντική κατηγορία 
υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι 
η μεταφορά ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από 
το σημείο παραγωγής προς το δίκτυο μετάδοσης, η 
κάλυψη ενός αθλητικού γεγονότος, μιας εξωτερι-
κής παράστασης ή άλλου έκτακτου γεγονότος. 
Για την κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων απαιτείται 
ραδιοεξοπλισμός, όπως ασύρματες κάμερες και 
μικρόφωνα, καθώς και φορητές μικροκυματικές 
ζεύξεις και συστήματα μετάδοσης φωνής. Η ΕΕΤΤ 
χορηγεί μόνιμα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτή-
των για την κάλυψη των αναγκών των ραδιοφωνι-
κών ή τηλεοπτικών σταθμών (ζεύξεις μεταφοράς 
σήματος) ή προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιο-
συχνοτήτων για την κάλυψη προγραμματισμένων 
γεγονότων με μέγιστη διάρκεια τους δύο μήνες. 
Το 2016, κατόπιν σχετικών αιτήσεων, χορηγήθηκαν 
προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
σε τρεις δορυφορικούς σταθμούς συλλογής ειδήσε-
ων. Πρόκειται κυρίως για μεταφερόμενους δορυφο-
ρικούς σταθμούς μετάδοσης εικόνας και ήχου από 
χρήστες του εξωτερικού για την τηλεοπτική κάλυψη 
έκτακτων γεγονότων (π.χ. επισκέψεις υψηλών προ-
σώπων) και αθλητικών διοργανώσεων. 

4.1.10. Ραδιοφωνία –Τηλεόραση 

Καταγγελίες 

Όσον αφορά τα θέματα εποπτείας ραδιοτηλεόρα-
σης το 2016, η ΕΕΤΤ έγινε αποδέκτης 678 εγγρά-
φων που αφορούσαν παροχή στοιχείων, έλεγχο 
νομιμότητας, τήρησης τεχνικών προδιαγραφών 
εκπομπής, παρεμβολές, παράνομες εκπομπές 
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και παράνομες εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών 
σταθμών και κεραιών.
Από αυτές, 248 αφορούσαν υποθέσεις στην Αττι-
κή, 136 αφορούσαν υποθέσεις στην περιοχή της 
Αθήνας, 15 αφορούσαν υποθέσεις στην περιοχή 
αρμοδιότητας του ΠΓ Ηράκλειου, 228 αφορού-
σαν υποθέσεις στην περιοχή αρμοδιότητας του 
ΠΓ Θεσσαλονίκης και 23 αφορούσαν υποθέσεις 
στην περιοχή αρμοδιότητας του ΠΓ Πάτρας, ενώ 
28 αφορούσαν γενικότερες υποθέσεις για την 
επικράτεια.
Από τις καταγγελίες αυτές, καθώς και από αυτε-
πάγγελτους ελέγχους και καταγραφές της ΕΕΤΤ 
προέκυψαν 259 νέες υποθέσεις. Πιο συγκεκριμέ-
να από αυτές:

•  43 αφορούσαν θέματα ραδιοφωνικών σταθ-
μών εντός Ν. Αττικής, 20 αφορούσαν ραδιο-
φωνικούς σταθμούς εντός Ν. Θεσσαλονίκης, 
41 αφορούσαν ραδιοφωνικούς σταθμούς 
στην περιοχή της Αθήνας και του ΠΓ Ηρακλεί-
ου, 35 αφορούσαν ραδιοφωνικούς σταθμούς 
στην περιοχή αρμοδιότητας του ΠΓ Θεσσαλο-
νίκης, 24 στην περιοχή αρμοδιότητας του ΠΓ 
Πάτρας. Επιπλέον, τρεις υποθέσεις αφορού-
σαν θέματα στην επικράτεια.

•  14 αφορούσαν θέματα τηλεοπτικών εκπομπών 
στο Ν. Αττικής, οκτώ σχετίζονταν με θέματα 
τηλεοπτικών εκπομπών στο Ν. Θεσσαλονίκης, 
29 με ζητήματα τηλεοπτικών εκπομπών στην 
περιοχή της Αθήνας και του ΠΓ Ηρακλείου, 15 
με θέματα τηλεοπτικών εκπομπών στην περι-
οχή αρμοδιότητας του ΠΓ Θεσσαλονίκης και 
επτά στην περιοχή αρμοδιότητας του ΠΓ Πά-
τρας. Επιπλέον, τέσσερις υποθέσεις αφορού-
σαν θέματα στην επικράτεια.

•  Δύο αφορούσαν ελέγχους κεραιών και κέ-
ντρων εκπομπής εντός Ν. Αττικής, έξι ελέγ-
χους κεραιών και κέντρων εκπομπής εντός 
Ν. Θεσσαλονίκης, δύο ελέγχους κεραιών και 
κέντρων εκπομπής στην περιοχή αρμοδιότη-
τας του γραφείου της Αθήνας, τρεις ελέγχους 
κεραιών και κέντρων εκπομπής στην περιοχή 
αρμοδιότητας του ΠΓ Θεσσαλονίκης και μία 
στην περιοχή αρμοδιότητας του ΠΓ Πάτρας. 
Επιπλέον, δύο υποθέσεις αφορούσαν θέματα 
στην επικράτεια.

Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ελέγχους για την πλειονότητα 
των ανωτέρω καταγγελιών, αποστέλλοντας επι-
τόπου κλιμάκιο τεχνικών με τον κατάλληλο ανά 
περίπτωση εξοπλισμό, ενώ ζητήθηκε και η συν-

δρομή των τοπικών αρχών, όπου αυτό κρίθηκε 
αναγκαίο. 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ αναφο-
ρικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των ραδιο-
τηλεοπτικών εκπομπών, τα αποτελέσματα των 
καταγραφών αξιολογήθηκαν το 2016 με βάση τις 
αποφάσεις και τα τεχνικά στοιχεία που παρείχε το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και το 
τότε Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύ-
ων και τη νομοθεσία, ενώ οι παραβάτες σταθμοί 
κλήθηκαν να συμμορφωθούν προς αυτά. 
Ως εκ τούτου, με την αποστολή σχετικών επιστολών 
συμμόρφωσης προωθήθηκαν σε διοικητικό έλεγχο:

•  Δύο περιπτώσεις ελέγχου του παρόχου ψη-
φιακής τηλεόρασης για θέματα που άπτονται 
του δικαιώματός του, 

•  16 περιπτώσεις μη επιτρεπόμενης εγκατά-
στασης τοπικών τηλεοπτικών αναμεταδοτών 
αναλογικής/ψηφιακής τεχνολογίας στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας των γραφείων της Αθή-
νας και Ηρακλείου, 

•  Τέσσερις περιπτώσεις στην περιοχή αρμοδι-
ότητας του ΠΓ Θεσσαλονίκης, 

•  Δύο περιπτώσεις στην περιοχή αρμοδιότητας 
του ΠΓ Πάτρας. 

Επιπλέον, 13 υποθέσεις ραδιοφωνικών σταθμών 
στη περιοχή αρμοδιότητας της Αθήνας και του 
ΠΓ Ηρακλείου οδηγήθηκαν σε διοικητικό έλεγ-
χο από την ΕΕΤΤ. Σε τέσσερις περιπτώσεις ρα-
διοφωνικών σταθμών στη περιοχή αρμοδιότητας 
της Αθήνας, 18 στην περιοχή αρμοδιότητας του 
ΠΓ Θεσσαλονίκης και εννέα του ΠΓ Πάτρας για 
τις οποίες το ΕΣΡ αποφάνθηκε ότι λειτουργούν 
παράνομα και η ΕΕΤΤ ενημέρωσε εγγράφως τις 
αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για 
την εφαρμογή των προβλεπόμενων ποινικών δια-
δικασιών. 
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εισαγγελικές και 
αστυνομικές αρχές πραγματοποιήθηκαν επιχει-
ρήσεις διακοπής λειτουργίας παράνομων εκπο-
μπών κατά τις οποίες κατασχέθηκε ο εξοπλισμός:

•  12 ραδιοφωνικών σταθμών εντός Αττικής,
•  δύο ραδιοφωνικών σταθμών στην περιοχή 

αρμοδιότητας της Αθήνας και του ΠΓ Ηρα-
κλείου,

•  έξι ραδιοφωνικών και ενός τηλεοπτικού 
σταθμού στην περιοχή αρμοδιότητας του ΠΓ 
Θεσσαλονίκης, 

•  τριών ραδιοφωνικών σταθμών στην περιοχή 
αρμοδιότητας του ΠΓ Πάτρας.
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Ψηφιακή τηλεόραση 

Το 2016 η ΕΕΤΤ συνέχισε την καταγραφή82 της δυ-
νατότητας λήψης και αποδιαμόρφωσης του δια-
θέσιμου σήματος ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA–
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ΕΡΤ από 
DIGEA, ΕΡΤ) σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος, όπως είναι περιοχές με οριακή κάλυψη, 
ακριτικές περιοχές, και, κατόπιν αιτημάτων πο-
λιτών και τοπικών φορέων, στην επικράτεια και 
ανάρτησε τα αποτελέσματα στο διαδικτυακό τόπο 
της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η λήψη και απο-
διαμόρφωση σήματος DVB-T θεωρείται ως δυνα-
τή σε μια συγκεκριμένη θέση όταν ένας τυπικός 
δέκτης μπορεί να διορθώσει (σχεδόν) όλα τα εμ-
φανιζόμενα σφάλματα στο 99% του χρόνου και να 
παραγάγει αποδιαμορφωμένη εικόνα. Τα αποτε-
λέσματα κάθε καταγραφής ανταποκρίνονται στις 
συνθήκες διάδοσης και λειτουργίας του δικτύου, 
τη χρονική περίοδο της κάθε καταγραφής και τη 
θέση καταγραφής. Οι μετρήσεις πραγματοποιή-
θηκαν στο επίπεδο του εδάφους και επομένως η 
στάθμη λήψης και η δυνατότητα αποδιαμόρφω-
σης είναι υποδεέστερη αυτής που αντιστοιχεί σε 
μέτρηση στη κορυφή κτιρίων από εγκατάσταση 
κεραίας (fixed reception).
Με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός 
του 2016 έχει ελεγχθεί συνολικά δείγμα 97,11% 
του πληθυσμού της επικράτειας. Τα προαναφερό-
μενα στοιχεία με τη δυνατότητα λήψης ψηφιακού 
σήματος εθνικής εμβέλειας οικισμών της επικρά-
τειας παρουσιάζονται στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ. Η 
ΕΕΤΤ θα αναρτά κάθε νέο αποτέλεσμα καταγρα-
φής προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμη για κάθε 
ενδιαφερόμενο μια όσο το δυνατό πληρέστερη 
απεικόνιση της πραγματικής δυνατότητας λήψης 
ψηφιακής τηλεόρασης στην επικράτεια.
Τέλος, η ΕΕΤΤ προέβη σε όλες τις ενδεδειγμέ-
νες ενέργειες καταγραφής και ενημέρωσης των 
αρμοδίων φορέων για ζητήματα παρεμβολής στη 
λήψη και αποδιαμόρφωση σημάτων ψηφιακής 
τηλεόρασης από παρεμβολές ψηφιακής και ανα-
λογικής τηλεόρασης όμορων χωρών λόγω φαινο-
μένων διάδοσης ή κατάληψης του φάσματος.

4.1.11. Δίκτυα κρατικών υπηρεσιών 

Η απρόσκοπτη λειτουργία των ασύρματων δικτύων 
που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής, καθώς και την προστασία της δημόσιας και 
εθνικής ασφάλειας αποτελεί υψηλή προτεραιότη-
τα για την ΕΕΤΤ. Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν 

τα κρατικά δίκτυα των υπηρεσιών έκτακτης ανά-
γκης, των υπηρεσιών ασφάλειας των μεταφορών 
καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τέτοιων δικτύων είναι:

•  υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως η Ελληνι-
κή Αστυνομία (ΕΛΑΣ), το Πυροσβεστικό Σώμα 
(ΠΣ) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοή θειας 
(ΕΚΑΒ) και

•  υπηρεσίες ασφάλειας των μεταφορών (αερο-
ναυτιλίας, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρόμων).

Από τα κρατικά δίκτυα, τα περισσότερα προβλή-
ματα αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας (ΥΠΑ), καθώς το φάσμα που έχει αποδο-
θεί στα δίκτυα της αεροναυτιλίας (108-137MHz) 
γειτνιάζει με τη ζώνη ραδιοφωνικών εκπομπών 
(87,5-108MHz). Ο μεγαλύτερος αριθμός παρεμ-
βολών που εμφανίζονται σε αυτά τα δίκτυα οφεί-
λεται στη μη ύπαρξη τεχνικών προδιαγραφών 
τόσο ως προς τη συχνότητα λειτουργίας όσο και 
ως προς άλλες σημαντικές παραμέτρους εκπο-
μπής, λόγω έλλειψης αδειοδότησης των ραδιο-
φωνικών σταθμών.
Το 2016, προβλήματα παρεμβολών παρουσιάστη-
καν στα ασυρματικά συστήματα της ΥΠΑ και πιο 
συγκεκριμένα στα:

•  επικοινωνιακά συστήματα υπηρεσίας ελέγ-
χου περιοχής (τηλεπικοινωνιακά κέντρα) και

•  επικοινωνιακά συστήματα αεροδρομίων.
Η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε συνολικά 32 επιχειρή-
σεις για την αντιμετώπιση γραπτών καταγγελιών 
για παρεμβολές σε ασυρματικά συστήματα της 
ΥΠΑ, από τις οποίες οι 25 σχετίζονταν με επί-
γειους δέκτες επικοινωνιών και οι επτά σχετίζο-
νταν με δέκτες αεροσκαφών. Η ΕΕΤΤ κινήθηκε 
άμεσα και επέλυσε το σύνολο των περιπτώσεων 
παρεμβολών σε επίγειους δέκτες και δέκτες αε-
ροσκαφών. Για την αντιμετώπιση παρεμβολών σε 
δέκτες αεροσκαφών η ΕΕΤΤ έκανε χρήση τόσο 
των αεροσκαφών της Μονάδας Πτητικών Μέσων 
της ΥΠΑ όσο και πτητικού μέσου (ελικόπτερο) των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ έγινε 
αποδέκτης μιας καταγγελίας για παρεμβολές σε 
συχνότητα αεροναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου στην HF μπάντα συχνοτήτων, η πρόκληση των 
οποίων γινόταν από ραδιοερασιτέχνες στη Δυτική 
Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα παρεμβολών 
στην ΥΠΑ αναμένεται να περιορισθούν μόνον όταν 
υλοποιηθεί η αδειοδότηση των ραδιοφωνικών 

82. Η διαδικασία αυτή καταγραφής περιγράφεται ως «reception possible» στην ITU-R Recommendation SM.1875-2 (08/2014).
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σταθμών ανά την επικράτεια και συνακόλουθα 
επιβληθούν κανόνες χωροταξίας και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων κεραιών στα κέντρα εκπομπής.
Οι περιπτώσεις παρεμβολών στις συχνότητες λει-
τουργίας των υπόλοιπων κρατικών δικτύων ασφά-
λειας και έκτακτης ανάγκης, που υποβλήθηκαν 
στην ΕΕΤΤ το 2016, ανέρχονται σε πέντε, οι οποί-
ες εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα και επιλύθη-
καν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ δέχθηκε 
δύο καταγγελίες από την Πολεμική Αεροπορία, 
μία καταγγελία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας, μία καταγγελία από την ΕΛΑΣ και μία κα-
ταγγελία από την Πυροσβεστική.

4.1.12. Ραδιοερασιτέχνες 

Κατά το 2016, η ΕΕΤΤ έλαβε 10 καταγγελίες για 
παρεμβολές σε συστήματα επικοινωνίας ραδιο-
ερασιτεχνών (εκ των οποίων τέσσερις στο ΠΓ 
Θεσσαλονίκης, πέντε στο ΠΓ Πάτρας και μία στην 
Αθήνα) και 15 καταγγελίες για έλεγχο νομιμό-
τητας σχετικών κεραιοσυστημάτων και πιθανής 
πρόκλησης παρεμβολών από τη χρήση αυτών. Στο 
σύνολο των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιή-
θηκε τεχνικός έλεγχος και δρομολογήθηκαν άμε-
σα οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των 
προβλημάτων. Η πλειονότητα των προβλημάτων 
που ελέγχθηκαν και αντιμετωπίστηκαν από την 
ΕΕΤΤ οφειλόταν σε παρασιτικές εκπομπές από 
ηλεκτρομηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές ή ηλε-
κτρονικές διατάξεις, καθώς και σε μη αδειοδοτη-
μένη χρήση συχνοτήτων.

4.2. Κατασκευές κεραιών

4.2.1. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
κατασκευών κεραιών (ΣΗΛΥΑ)

Κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε η επέ-
κταση της λειτουργικότητας της διαδικτυακής 
εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ, το οποίο αναπτύχθηκε 
από την ΕΕΤΤ το 2012 για την υλοποίηση της μο-
νοαπευθυντικής διαδικασίας αδειοδότησης που 
θεσπίστηκε με τον Ν.4070/2012 και σήμερα έχει 
εξελιχθεί σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής δια-
χείρισης της πλειονότητας των σχετιζόμενων με 
την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών διαδικα-
σιών. 
Ειδικότερα εντός του 2016, αναπτύχθηκε στο ΣΗ-
ΛΥΑ η απαραίτητη λειτουργικότητα για την ηλε-
κτρονική υποβολή και διαχείριση των ειδοποι-
ήσεων που αποστέλλει η ΕΕΑΕ προς την ΕΕΤΤ 
αναφορικά με τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων 

που διενεργεί, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκ-
τρονικής υποβολής από τους παρόχους επικαι-
ροποιημένων μελετών ραδιοεκπομπών. Επίσης, 
το ΣΗΛΥΑ παρέχει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρο-
νικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων με-
ταβίβασης κατασκευών κεραιών, καθώς και των 
εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων ή δηλώσεων 
υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύ-
σεις που κατά περίπτωση απαιτούνται για την επι-
καιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
κατασκευών κεραιών. 
Πέραν της επιτάχυνσης και της απλοποίησης της 
διαδικασίας αδειοδότησης που επιτυγχάνεται 
μέσω του ΣΗΛΥΑ, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 
υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων παρέχει 
τη δυνατότητα τήρησης σε ηλεκτρονική μορφή 
του συνόλου των σχετιζόμενων με την αδειοδό-
τηση εγγράφων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο 
σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στα τέσσερα πρώτα χρόνια λει-
τουργίας του ΣΗΛΥΑ έχουν χορηγηθεί μέσω του 
συστήματος περίπου 4.100 άδειες, ενώ συνολικά 
βρίσκονται σε ισχύ περίπου 8.500 άδειες κατα-
σκευών κεραιών. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2016 συνεχίστη-
κε η εγγραφή αρμόδιων υπηρεσιών στο ΣΗΛΥΑ με 
σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδό-
τησης. Ειδικότερα, εκτός από την ΕΕΤΤ, την ΕΕΑΕ 
και την ΥΠΑ στο ΣΗΛΥΑ έχουν εγγραφεί πέντε πε-
ριφέρειες και 20 πολεοδομικές υπηρεσίες.

4.2.2. Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών

Κατά τη διάρκεια του 2016, κατατέθηκαν στο 
ΣΗΛΥΑ 1.020 νέες αιτήσεις χορήγησης ή τροπο-
ποίησης αδειών κατασκευών κεραιών. Συνολικά, 
η ΕΕΤΤ αξιοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή 
του ΣΗΛΥΑ:

•  χορήγησε 28 πιστοποιητικά πληρότητας και 
438 άδειες κατασκευών κεραιών,

• τροποποίησε 521 άδειες, 
•  απέρριψε 102 αιτήσεις χορήγησης άδειας 

κατασκευής κεραίας,
•  ανακάλεσε 430 άδειες κατασκευής κεραίας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2016, υποβλήθη-
καν 1.132 τυποποιημένες δηλώσεις τροποποίη-
σης κεραιοσυστημάτων.

4.2.3. Ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών 
«keraies.eett.gr»

Το Σεπτέμβριο του 2016, ολοκληρώθηκε ο πρώτος 
χρόνος λειτουργίας της ενημερωτικής πύλης κα-
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τασκευών κεραιών «keraies.eett.gr» της ΕΕΤΤ, 
διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 120.000 επισκέψεις πολιτών. 
Υπενθυμίζεται ότι το «keraies.eett.gr» παρέχει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται 
για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδο-
τημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ, ανά δήμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση και γεωγραφική περιοχή 
και βασίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο αδειών 
κεραιοσυστημάτων που τηρείται στο ΣΗΛΥΑ. 
Επίσης, εντός του 2016 αναπτύχθηκε η απαραί-
τητη λειτουργικότητα στην ενημερωτική πύλη 
«keraies.eett.gr», ώστε οι πολίτες να έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 
την ΕΕΑΕ μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκ-
τρονική καρτέλα της κάθε κατασκευής κεραίας.

4.2.4. Δηλώσεις κατασκευών κεραιών ραδιοφω-
νικών σταθμών 

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιο-
τήτων της83, και μέσω της ειδικής διαδικτυακής 
εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των 
δηλώσεων κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών 
σταθμών που έχει αναπτύξει, δημοσιεύει στο 
«keraies.eett.gr» τις ολοκληρωμένες δηλώ-
σεις των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών 
σταθμών, που δηλώνονται με την προβλεπόμε-
νη84 στο Νόμο διαδικασία. Εν προκειμένω, τα 
κεραιοσυστήματα των νομίμως λειτουργούντων 
ραδιοφωνικών σταθμών εξαιρέθηκαν από τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας κατασκευής κε-
ραίας του Ν.2801/2000 μέχρι να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών 
σταθμών και θεσπίστηκε η υποχρέωση δήλωσής 
τους στην ΕΕΤΤ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και 
για την ΕΡΤ ΑΕ και για όλα τα κεραιοσυστήματα 
τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν ραδιοφω-
νικές εκπομπές του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
φορέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΡ, στην επικράτεια 
λειτουργούν νομίμως 919 ραδιοφωνικοί σταθμοί 
που, σύμφωνα με το Ν.4313/2014, οφείλουν να 
δηλώσουν στην ΕΕΤΤ τα κεραιοσυστήματά τους.
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2016, οπότε και έληξε η 
τελευταία προθεσμία υποβολής δηλώσεων, είχαν 
εγγραφεί 781 νομίμως λειτουργούντες ραδιοφω-
νικοί σταθμοί, ενώ ενεργές στο ΣΗΛΥΑ βρίσκο-

νται 1.869 δηλώσεις που αφορούν πρωτεύουσες 
και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Από αυτές 
και για όσες δεν έχει μεσολαβήσει ανάκληση, 781 
έχουν ήδη δημοσιευθεί στον ανωτέρω διαδικτυα-
κό τόπο, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για τη δη-
μοσίευση και των υπολοίπων.

4.2.5. Παράνομες εγκαταστάσεις κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας 

Το 2016, υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ 560 καταγγελί-
ες για κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 
Από αυτές 433 αφορούσαν την περιοχή αρμοδιό-
τητας της Αθήνας, 90 το ΠΓ Θεσσαλονίκης και 37 
το ΠΓ Πάτρας.
Κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου, διαπιστώθηκε 
ότι 351 περιπτώσεις περιοχής αρμοδιότητας του 
Γραφείου της Αθήνας, 19 περιπτώσεις του ΠΓ 
Θεσσαλονίκης και 8 περιπτώσεις του ΠΓ Πάτρας 
αφορούσαν αδειοδοτημένες και νομίμως λει-
τουργούσες κεραίες, για τη νομιμότητα των οποί-
ων ενημερώθηκαν οι καταγγέλλοντες/αιτούντες, 
ενώ μη αδειοδοτημένες κατασκευές αφορούσαν 
82 περιπτώσεις αρμοδιότητας του γραφείου της 
Αθήνας, 71 περιπτώσεις αρμοδιότητας του ΠΓ 
Θεσσαλονίκης και 29 του ΠΓ Πάτρας. 
Τεχνικά κλιμάκια της ΕΕΤΤ διενήργησαν συνολικά 
195 αυτοψίες σε σταθμούς βάσης κινητής τηλε-
φωνίας, από τις οποίες 141 πραγματοποιήθηκαν 
εντός Αττικής και 54 εκτός Αττικής. Επίσης, 40 
αυτοψίες διενεργήθηκαν από τα τεχνικά κλιμάκια 
του ΠΓ Πάτρας και 106 από το ΠΓ Θεσσαλονίκης, 
εκ των οποίων 40 πραγματοποιήθηκαν εντός του 
Ν. Θεσσαλονίκης και 66 εκτός, ενώ για δύο πε-
ριπτώσεις εκτός Ν. Θεσσαλονίκης διενεργήθηκαν 
αυτοψίες από τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας των 
αρμόδιων δήμων. 
Για τις περιπτώσεις των μη αδειοδοτημένων κα-
τασκευών κεραιών για τις οποίες διενεργήθηκαν 
αυτοψίες ακολουθήθηκε στη συνέχεια η διαδικα-
σία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

4.3. Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοι-
νωνιακός τερματικός εξοπλισμός 
Σύμφωνα με το Ν.4070/2012, η ΕΕΤΤ είναι αρμό-
δια για τα θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις 
χρήσης και διάθεσης στην αγορά του Ραδιοεξο-
πλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξο-
πλισμού (ΡΤΤΕ). Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται 

83. Ν.4313/2014 ως ισχύει.
84. Άρθρο 61 του Ν.4313/2014.
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στην ελληνική νομοθεσία από το ΠΔ 44 /200285.
Σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ, εξοπλισμός που 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του οφείλει να 
ικανοποιεί τρεις ουσιώδεις απαιτήσεις και συ-
γκεκριμένα (α) την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας του χρήστη ή τρίτου, (β) τη διασφάλιση 
της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και (γ) την 
αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Ο εξοπλι-
σμός που ικανοποιεί τις προαναφερόμενες απαι-
τήσεις λαμβάνει από τον κατασκευαστή το σήμα 
CE. Επιπλέον, προκειμένου να διατεθεί στην αγο-
ρά, οφείλει να φέρει πληροφορίες για την επω-
νυμία του κατασκευαστή, τον τύπο και τον αριθμό 
σειράς ή παρτίδας και να συνοδεύεται από δήλω-
ση συμμόρφωσης. Ο κατασκευαστής είναι υπο-
χρεωμένος, πριν τη διάθεση του εξοπλισμού στην 
αγορά, να καταρτίζει φάκελο τεχνικής τεκμηρίω-
σης σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και ο οποίος είναι στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών.

4.3.1. Επιτήρηση αγοράς 

Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία 
της αγοράς του ΡΤΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί 
δειγματοληπτικούς διοικητικούς και τεχνικούς 
ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις του ΠΔ 44/2002. 
Εντός του 2016, η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε 21 τα-
κτικούς ελέγχους σε δείγματα ραδιοεξοπλισμού 
(που περιλάμβαναν κινητά τηλέφωνα, tablets, 
ασύρματα παιχνίδια). Επιπλέον, διαπιστώθηκε 
μετά από έρευνα στο Διαδίκτυο ότι 11 προϊόντα 
δεν συμμορφώνονταν με βάση τη χρήση του φά-
σματος με τις προβλέψεις του ΠΔ 44/2002. 
Για όλες τις περιπτώσεις, όπου διαπιστώθηκε μη 
συμμόρφωση, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγ-
ματοποιήθηκαν 42 ακροάσεις οικονομικών πα-
ραγόντων που σχετίζονταν με τη διάθεση εξοπλι-
σμού στην αγορά. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των διαδικασιών επιτήρη-
σης της αγοράς, στελέχη της ΕΕΤΤ παρέστησαν 
ως μάρτυρες σε 13 δικαστικές υποθέσεις εντός 
του έτους.

4.3.2. Κοινοποιημένοι οργανισμοί 

Κοινοποιημένος οργανισμός είναι κάθε νομικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο 
έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
αρμόδιο να ασκεί τα καθήκοντα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης των συσκευών ΡΤΤΕ με τις ουσι-
ώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 του ΠΔ 44/2002. 
Με απόφαση της ΕΕΤΤ86, η εταιρία «ΛΑΜΠΟΡ ΑΕ» 
έχει ορισθεί ως κοινοποιημένος οργανισμός87 έως 
τον Αύγουστο 2017.

4.3.3. Κοινοποιήσεις ραδιοεξοπλισμού

Για τον ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιεί ζώνες 
συχνοτήτων η χρήση των οποίων δεν είναι εναρ-
μονισμένη σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο κατα-
σκευαστής του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος 
να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ αφενός την πρόθεσή του 
να τον διαθέσει στην ελληνική αγορά και αφετέ-
ρου πληροφορίες για τα ραδιοχαρακτηριστικά του 
εξοπλισμού. Η ΕΕΤΤ ελέγχει τις πληροφορίες 
που περιέχονται στην κοινοποίηση και ενημερώ-
νει τους κατασκευαστές για τη λήψη εκ μέρους 
τους μέτρων σε περιπτώσεις ασυμφωνίας με τις 
κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για 
τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. 
Κατά το 2016 υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ και ελέγ-
χθηκαν 370 κοινοποιήσεις ραδιεξοπλισμού. 

4.3.4. Υπερβάσεις ορίων έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Η ουσιώδης απαίτηση προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας περιλαμβάνει και την απαί-
τηση για περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η απαίτηση αυτή εξει-
δικεύεται στην ελληνική νομοθεσία από σχετική 
κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)88. 
Κατά το 2016 διαβιβάστηκε στην ΕΕΤΤ από την 
ΕΕΑΕ, που είναι αρμόδια για να πραγματοποιεί 
σχετικούς ελέγχους και να διεξάγει μετρήσεις, μία 
περίπτωση υπέρβασης ορίων σε κέντρο εκπομπής 
στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία προ-
ερχόταν από συνδυασμό εκπομπών τεσσάρων ραδι-
οφωνικών σταθμών. Η ΕΕΤΤ προχώρησε στις προ-
βλεπόμενες από την ανωτέρω ΚΥΑ ενέργειες για να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια. 

85. ΠΔ 44.2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξο-
πλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 1999».
86. Απόφαση ΕΕΤΤ 713/13/03-04-2014.
87. Σύμφωνα με το ΠΔ 44/2002, με πεδίο εφαρμογής το Παράρτημα ΙΙΙ και IV αυτού και με βάση το πεδίο διαπίστευσης του ΕΣΥΔ (Παράρ-
τημα Β4/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 590-3).
88. ΚΥΑ 53571/3839 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».
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4.3.5. Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία RED

Η Οδηγία 2014/53/ΕΕ (RED) του 2014 που αφο-
ρά «την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλι-
σμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ» προβλέπει ως ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής στις 13-06-2016, όπου θα έπρεπε να 
έχουν εναρμονισθεί οι νομοθεσίες των κρατών 
μελών. Η νέα Οδηγία εισάγει διαφοροποιήσεις 
σχετικά με την παλαιότερη Οδηγία 99/5. Οι πλέον 
σημαντικές είναι οι ακόλουθες:

•  ο τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 
δεν υπάγεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας RED,

•  οι συσκευές λήψης ραδιοφώνου και τηλεό-
ρασης θα πρέπει να υπακούουν στις προβλέ-
ψεις της Οδηγίας και 

•  η βασική απαίτηση για αποτελεσματική χρή-
ση του φάσματος επεκτείνεται εκτός από 
τους πομπούς και στους δέκτες. 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νομοθε-
σία είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Υπουργείου που 
είναι αρμόδιο για τις τηλεπικοινωνίες. Η ΕΕΤΤ είχε 
διαθέσει, τόσο το 2015 όσο και το 2016, στελέχη της 

για να συμμετέχουν σε ομάδα που είχε συγκροτήσει 
το τότε αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, με σκοπό την προετοιμασία νομοθετι-
κού κειμένου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας.
Η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 
αναμένεται σύντομα.

4.4. Εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις 
της ΕΕΤΤ στον τομέα του φάσματος ρα-
διοσυχνοτήτων
Εντός του 2016, η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε 301 
ακροάσεις σχετικά με θέματα φάσματος ραδιο-
συχνοτήτων και επέβαλε πρόστιμα σε 233 περι-
πτώσεις (Πίνακας 4.1).

4.5. Διεθνείς συνεργασίες στον τομέα 
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΤΤ, σε 
συνεργασία με το τότε Υπουργείο Μεταφορών 
Υποδομών και Δικτύων, ανέπτυξε και το 2016 
έντονη δράση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε ομάδες εργασίας 
που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ρυθμιστι-
κών εξελίξεων.

Πίνακας 4.1: Αποφάσεις ακροάσεων της ΕΕΤΤ στον τομέα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (2016)

Θέμα Αριθμός 
ακροάσεων Πρόστιμο Σύσταση Απαλλαγή

Λοιπές 
κυρώσεις / 
Αποφάσεις

Κατασκευές κεραιών κινητής & σταθερής 
τηλεφωνίας 214 210 4 - -

Ψηφιακή τηλεόραση 10 7 3 - -

Εποπτεία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών 12 4 8 - -

Ραδιοζεύξεις 13 3 10 - -

Λοιπά (Φάσμα/Κεραίες) 10 3 7 - -

Ραδιοεξοπλισμός 42 6 28 3 5

Σύνολο 301 233 60 3 5

Πηγή: ΕΕΤΤ
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Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International 
Telecommunication Union-ITU)
(α) ITU SG1
Η ΕΕΤΤ συμμετείχε στις εργασίες του Study Group 
1 της ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) και 
ειδικότερα στις εργασίες των Working Parties 1C 
(Spectrum Monitoring – Εποπτεία Φάσματος) και 
6Α (Terrestrial Broadcasting Delivery).
Πιο συγκεκριμένα στις εργασίες του 2016, εξετά-
στηκαν η εξέλιξη της τεχνολογίας δικτύων επο-
πτείας φάσματος, ο τύπος και η επεξεργασία των 
δεδομένων που συλλέγονται από τα ως άνω δίκτυα, 
οι διαδικασίες εποπτείας φάσματος κατά τη διάρ-
κεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, η μετρη-
τική διαδικασία επαλήθευσης θεωρητικού μο-
ντέλου κάλυψης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, 
η διαδικασία μέτρησης κατάληψης φάσματος και 
οι διαδικασίες μέτρησης της ακρίβειας συστημά-
των ραδιογωνιομέτρησης στη θέση εγκατάστασης 
(“On-Site Measurements of DF Accuracy”). 
Κατά τις εργασίες του WP 6A, οι συμμετέχοντες 
ασχολούνται με θέματα που άπτονται τεχνικών 
μετάδοσης σημάτων ευρυεκπομπής (τηλεόραση 
και ραδιόφωνο). Πιο συγκεκριμένα, στις εργασί-
ες του 2016 εξετάστηκαν θέματα υλοποίησης και 
ανάπτυξης δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης και 
ψηφιακού ραδιοφώνου, προστασίας από ηλεκ-
τρομαγνητική ακτινοβολία, σύνταξης εγχειριδίου 
ψηφιακής τηλεόρασης, φαινομένων διάδοσης.

(β) ITU SG12 
Η σημαντικότητα της πληροφορίας των δεικτών 
ποιότητας των ενσύρματων και ασύρματων δικτύ-
ων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι τόσο μεγάλη 
που η ITU έχει δημιουργήσει μια αποκλειστική 
Ομάδα Μελέτης (Study Group) με την κωδική ονο-
μασία SG12: «Performance, QoS and QoE». Επι-
πρόσθετα, έχει συσταθεί ομάδα με την επωνυμία 
Quality of Service Development Group (QSDG), 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφε-
ρόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών, προς όφελος των συνδρο-
μητών. Στελέχη της ΕΕΤΤ παρακολούθησαν και 
συμμετείχαν σε δύο εκδηλώσεις της QSDG που 
εστίασαν στην ανταλλαγή πληροφοριών για QoS 
και QoE, στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση δι-
κτύων κινητών επικοινωνιών (3G/WCDMA, LTE 
και LTE advanced) και στις υπό εξέλιξη συστά-
σεις της ITU αναφορικά με τους δείκτες ποιότη-
τας των ηλεκτρονικών δικτύων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(α) Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει στην Ομάδα Πολιτικής για 
το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Group-
RSPG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπο-
στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημιουρ-
γία τεχνικών εφαρμοστικών αποφάσεων για την 
εναρμόνιση του ραδιοφάσματος στις χώρες της 
ΕΕ. 
Με την ανάληψη της προεδρίας της RSPG από τη 
Ρυθμιστική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις 
αρχές του 2016, διαμορφώθηκε πρόγραμμα ερ-
γασιών για τα επόμενα δύο έτη (2016 και 2017) 
που εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην προετοιμασία 
των ευρωπαϊκών θέσεων για την επόμενη παγκό-
σμια συνδιάσκεψη για το ραδιοφάσμα (WRC-19), 
στη διαμόρφωση πολιτικής για τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες 5G σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή του 
5G στην Ευρώπη (5G Action Plan), στην υποστή-
ριξη των κρατών μελών και την παρακολούθηση 
εργασιών διεθνούς συντονισμού και προετοιμα-
σίας απόδοσης για το Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ (ζώνη 
συχνοτήτων 700MHz), στη διαμόρφωση πολιτι-
κής για την ικανοποίηση απαιτήσεων εφαρμογών 
Έξυπνων Συστημάτων Μεταφοράς (Intelligent 
Transport Systems–ITS) και του Διαδικτύου των 
πραγμάτων (Internet of Things–IoT), κ.λπ.

(β) RSPG Working Group 5G 
Το 2016, η ΕΕΤΤ συμμετείχε στις εργασίες της ομά-
δας RSPG (Radio Spectrum Policy Group) Working 
Group 5G με κύριο θέμα τα δίκτυα και τις υπηρεσί-
ες 5G στην Ευρώπη και βασικό στόχο την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής πολιτικής για υπηρεσίες 
5G, συμπεριλαμβάνοντας και τις ζώνες που προτά-
θηκαν για μελέτη στη διάσκεψη της ITU-R WRC-15. 
Η τελική αναφορά RSPG16-032 FINAL89 «Opinion 
on spectrum related aspects for next-generation 
wireless systems (5G) ομάδας» δημοσιεύτηκε στις 
09-11-2016 έπειτα από δημόσια διαβούλευση που 
πραγματοποιήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 201690. Στη 
συγκεκριμένη ομάδα, η ΕΕΤΤ ανέλαβε το ρόλο του 
συντονιστή μαζί με την PTS (Ρυθμιστική Αρχή Τηλε-
πικοινωνιών της Σουηδίας). 

(γ) Radio Spectrum Committee 
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει ως παρατηρητής στην 
Επιτροπή Ραδιοφάσματος (Radio Spectrum 
Committee-RSC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 

89. http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RPSG16-032-Opinion_5G.pdf
90. http://rspg-spectrum.eu/2016/09/responses-to-the-public-consultation-on-5g-published/
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δημιουργία τεχνικών εφαρμοστικών αποφάσε-
ων για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος στις 
χώρες της ΕΕ. Το 2016, την RSC απασχόλησαν, 
μεταξύ άλλων, η αναγνώριση της ζώνης 694-
790MHz (η λεγόμενη «ζώνη 700MHz») ως εναρ-
μονισμένη πανευρωπαϊκά ζώνη για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων, η αναγνώριση 
των ζωνών των 26GHz και 3400-3800MHz για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 5G και η αποστο-
λή σχετικής εντολής στην CEPT για την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων πανευρωπαϊκά τεχνικών μέτρων 
για τις ζώνες αυτές, η σύνταξη και εισήγηση στην 
ΕΕ σχεδίου τροποποίησης των εφαρμοστικών 
αποφάσεων για την ανάπτυξη δικτύων κινητής 
εντός των αεροσκαφών (mobile communication 
on board aircrafts-MCA) και εντός των πλοίων 
(mobile communication on board vessels-MCV) 
ώστε να προβλέπουν και την ανάπτυξη δικτύων 
3G και 4G, η επικαιροποίηση του πανευρωπαϊκά 
εναρμονισμένου πλαισίου χρήσης των συσκευών 
μικρής εμβέλειας και η διερεύνηση της χρήσης 
της ζώνης 2,3-2,4GHz για ευρυζωνικά δίκτυα, κα-
θώς και της ζώνης 2,7-2,9GHz υποστήριξης της 
παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου (PMSE). 

(δ) Επιτροπή αξιολόγησης της συμμόρφωσης και 
επιτήρησης της αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού (TCAM) 
Αποστολή της Επιτροπής αξιολόγησης της συμ-
μόρφωσης και επιτήρησης της αγοράς (TCAM) 
είναι να επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
να εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
της εκάστοτε ισχύουσας Οδηγίας για το ραδιοε-
ξοπλισμό. Εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν 
τρεις συναντήσεις της TCAM στις οποίες υπήρξε 
εκπροσώπηση από την ΕΕΤΤ. Το κύριο αντικεί-
μενο διαβούλευσης στις ανωτέρω συναντήσεις 
αφορούσε την εφαρμογή της Οδηγίας RED91. Πιο 
συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν εισηγήσεις για 
την έκδοση αποφάσεων που εξουσιοδοτείται να 
λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ συζητήθηκαν 
ερμηνευτικά ζητήματα που σχετίζονται με το εύ-
ρος εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας.

(ε) Ομάδα διοικητικής συνεργασίας (Administrative 
Cooperation Group ADCO) της αγοράς RTTE 
Η ADCO RED (Ομάδα διοικητικής συνεργασίας για 
την εφαρμογή της Οδηγίας RED) έχει ως βασικό 
έργο τη συνεργασία των κρατών μελών στον το-

μέα επιτήρησης της αγοράς ραδιοεξοπλισμού. To 
2016, έλαβαν χώρα τρεις συναντήσεις της ADCO 
RED στις οποίες υπήρξε εκπροσώπηση της ΕΕΤΤ. 
Τα κύρια θέματα των συναντήσεων περιλάμβαναν 
την προετοιμασία ενός οδηγού για την εφαρμο-
γή της Οδηγίας RED, τη διαμόρφωση βέλτιστων 
πρακτικών και την επίλυση κοινών ζητημάτων που 
προκύπτουν από τις δράσεις επιτήρησης της αγο-
ράς ραδιοεξοπλισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ADCO RED, διοργανώθηκε ευρωπαϊκή εκστρατεία 
για τον έλεγχο ασύρματα ελεγχόμενων παιχνιδιών 
στην οποία η ΕΕΤΤ συμμετείχε πραγματοποιώντας 
ελέγχους σε τέσσερα δείγματα.

(στ) COCOM MSS Implementation Group
Η EETT συμμετέχει στην ομάδα εργασίας «MSS 
Implementation Group» της COCOM, στην οποία 
εξετάζονται θέματα διαχείρισης φάσματος, αδει-
οδότησης και υλοποίησης του πλαισίου για την 
παροχή Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών (MSS) 
–στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 449/2009/ΕΚ και 626/2008/ΕΚ– καθώς 
και θέματα επιβολής κυρώσεων και εποπτείας των 
ενδιάμεσων στόχων της απόφασης 626/2008/ΕΚ 
στο πλαίσιο της απόφασης 2011/667/EK. 
Σημαντικό θέμα για την ομάδα αποτελεί η ανα-
ζήτηση πιθανών σχημάτων για τη λειτουργία των 
Συμπληρωματικών Επίγειων Σκελών (ΣΕΣ) που 
χρησιμοποιούνται από τους δύο δορυφορικούς πα-
ρόχους κινητών δορυφoρικών δικτύων (Inmarsat 
και Echostar). 
Η ΕΕΤΤ έχει διαμορφώσει το σχετικό πλαίσιο 
αδειοδότησης κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. 

European Conference of Postal and Telecom-
munications Administrations (CEPT)
(α) ECC WG Frequency Management 
Το 2016, η ΕΕΤΤ συμμετείχε στις εργασίες της 
ομάδας WGFM της CEPT. Τα σημαντικότερα θέ-
ματα που εξετάσθηκαν κατά τις τρεις τακτικές 
διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: (α) η 
διευθέτηση των ζωνών που μπορούν να διατε-
θούν για συστήματα Public Protection & Disaster 
Relief (PPDR) και (β) η σύνταξη της αναφοράς 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την 
τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τη λειτουρ-
γία των συσκευών μικρής εμβέλειας.

(β) Ομάδα Έργου FM22

91. Radio Equipment Directive (RED) «Οδηγία 2014/53 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά 
με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού».
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Η εν λόγω Ομάδα ανήκει στην ευρύτερη ομά-
δα εργασίας (working group) WG FM “Frequency 
Management” της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών (Electronic Communications Committee-
ECC) της CEPT. Αντικείμενο της Ομάδας αποτελούν 
θέματα μετρήσεων εποπτείας φάσματος, καθώς και 
θέματα κανονισμών εποπτείας και ελέγχου φάσματος. 
Στο πλαίσιο των δύο συναντήσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν εντός του 2016, συζητήθηκε πλήθος 
θεμάτων εποπτείας φάσματος με σημαντικότερα 
τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου σύστασης 
για την ακρίβεια των μετρήσεων που αφορούν την 
εποπτεία φάσματος, τη διαμόρφωση του τελικού 
σχεδίου σύστασης για μεθοδολογία μετρήσεων 
κάλυψης αναφορικά με την τεχνολογία LTE, τη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις 
περιπτώσεις παρεμβολών που υποβάλλονται στις 
ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας προκειμένου να 
εξαχθούν τα σχετικά συμπεράσματα και τη δια-
μόρφωση του τελικού σχεδίου για επικαιροποίη-
ση της μεθοδολογίας που αφορά μετρήσεις ERP.

(γ) Ομάδα Εργασίας FM44 
Η EETT συμμετέχει στην ομάδα εργασίας FM 44 
στην οποία εξετάζονται θέματα διαχείρισης φά-
σματος της σταθερής και κινητής δορυφορικής 
υπηρεσίας. Εντός του 2016, τα θέματα που εξετά-
σθηκαν αφορούσαν:

•  τους επίγειους σταθμούς σε κινητές πλατ-
φόρμες (Earth Station on Mobile Platforms 
-ESOMPS) όπου επικοινωνούν με δορυφόρους 
μη γεωστατικής και μη γεωστατικής τροχιάς, 

•  το όριο έντασης ηλεκτρικού πεδίου που δημι-
ουργείται από επίγειους δορυφορικούς σταθ-
μούς που γειτνιάζουν με αεροδρόμια και λει-
τουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 14–14,5GHz 
και 29,5-30GHz (σημειώνεται πως το συγκε-
κριμένο αντικείμενο εργασίας ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία της Ελλάδας),

•  την ελεύθερη χρήση και εξαίρεση από ατομι-
κή αδειοδότηση επίγειων σταθμών που χρη-
σιμοποιούν μη γεωστατικής τροχιάς δορυφό-
ρους στη ζώνη 10,7–12,75GHz (διάστημα–Γη) 
και 14,0–14,5GHz (Γη–διάστημα).

(δ) Ομάδα Εργασίας FM51 
Η EETT συμμετέχει στην ομάδα εργασίας FM51, 
στην οποία εξετάζονται θέματα σχετικά με την 
αναθεώρηση των φασματικών αναγκών για επί-
γειες ζεύξεις ήχου και εικόνας (ασύρματες κά-
μερες – ασύρματα μικρόφωνα) που χρησιμοποι-

ούνται σε πληθώρα εφαρμογών για την κάλυψη 
ειδικών γεγονότων ή τη δημιουργία προγράμ-
ματος (Programme Making and Special Events 
applications-PMSE). Εντός του 2016 εξετάστη-
καν θέματα που αφορούσαν: 

•  την αναθεώρηση της Σύστασης 25-10/2003 
στην οποία προσδιορίζονται τα φασματικά 
εύρη για τις εφαρμογές των PMSE, 

•  τη σύνταξη ερωτηματολογίου για τις εθνι-
κές συνθήκες χρήσης ζωνών συχνοτήτων 
που προβλέπονται για υπηρεσίες PMSE, με 
βάση την αναθεωρημένη σύσταση 25-10 και 
την αποστολή του για απάντηση από τα μέλη 
της CEPT. Η ΕΕΤΤ απέστειλε τις σχετικές 
απαντήσεις για τη χρήση σε εθνική βάση των 
προβλεπόμενων ζωνών συχνοτήτων για υπη-
ρεσίες PMSE.

•  τη χρήση της συχνοτικής ζώνης 2,7–2,9GHz 
για ασύρματες κάμερες αφού τεθούν οι πε-
ριορισμοί που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα 
με υπηρεσίες radar,

•  την κοινή χρήση της συχνοτικής ζώνης 960–
1164MHz από ασύρματα μικρόφωνα χαμηλής 
ισχύος και υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

(ε) Παροχή πληροφοριών στην CEPT 
Το 2016, η ΕΕΤΤ απέστειλε στο Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Επικοινωνιών (European Communications 
Office, ECO) τον επικαιροποιημένο κατάλογο που 
αφορά την κατάσταση υλοποίησης των αποφάσε-
ων της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Electronic Communications Committee, ECC) 
στην Ελλάδα, και συμμετείχε σε αναφορές και 
ερωτηματολόγια του ECO και της ΕCC σχετικά με 
τη χρήση φάσματος σε διάφορες ζώνες συχνοτή-
των και υπηρεσίες92. 

4.6. Στόχοι για το 2017
Αναφορικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο του 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, η ΕΕΤΤ έχει θέσει 
τους εξής στόχους για το 2017:

•  Διεξαγωγή δύο διαγωνιστικών διαδικασιών 
φάσματος για ασύρματες επικοινωνίες εντός 
του έτους και πιο συγκεκριμένα:
1.  ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημο-

πρασίας της ζώνης συχνοτήτων 26GHz για 
την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων στα-
θερής ασύρματης πρόσβασης και

2.  ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημο-
πρασίας για μέρος της ζώνης των 1800MHz 

92. http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/PublicCons/cons_0317.html
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για κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες, κα-
θώς λήγουν τα συγκεκριμένα δικαιώματα 
που ανήκουν σε παρόχους κινητής τηλε-
φωνίας.

•  Επαναχορήγηση των δικαιωμάτων στη ζώνη 
του TETRA όπου τα σχετικά χορηγηθέντα δι-
καιώματα λήγουν εντός του 2017.

•  Επέκταση του ΣΗΛΥΑ με νέες λειτουργίες 
προς τους παρόχους και νέες ρυθμίσεις που 
θα επιταχύνουν την υλοποίηση των ασυρμά-
των δικτύων. 

•  Συνέχιση, σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές 
Αρχές των κρατών μελών, της εποπτείας στην 
αγορά εξοπλισμού, διαφυλάσσοντας την προ-
στασία των καταναλωτών από ακατάλληλες 
συσκευές που τυχόν διατίθενται στο εμπόριο.

•  Προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για την 
απλοποίηση και επιτάχυνση του πλαισίου 
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών.

•  Παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ομάδων 
και προετοιμασία για την υλοποίηση νέων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσεων 
5G (5G Action Plan) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.

•  Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Φάσμα-
τος με ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 
αιτήσεων, που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονι-
σμό των τεχνικών εργαλείων που χρησιμοποι-
εί για τη διαχείριση φάσματος και παράλλη-
λα, θα προσφέρει στους συναλλασσόμενους 
φορείς τη δυνατότητα να έχουν ευκολότερη 
και αμεσότερη πληροφόρηση για τα αιτήματά 
τους.

•  Προετοιμασία για τη διάθεση του δεύτερου 
ψηφιακού μερίσματος στη ζώνη των 700MHz. 
Για αυτό το έργο απαιτείται η στενή συνεργα-
σία με άλλους φορείς όπως η Γ. Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το 
ΕΣΡ. Απαιτείται επίσης, η συμμετοχή σε δι-
εθνείς ομάδες προς συντονισμό νέου χάρτη 
ψηφιακής τηλεόρασης.
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5.1. Εξελίξεις στο διεθνές, ευρωπαϊκό 
και ελληνικό περιβάλλον
Στον κόσμο
Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανά-
πτυξης, η σταθερά αυξανόμενη ψηφιοποίηση και 
η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
ιδίως στις διασυνοριακές αγορές, εξακολουθούν 
να προσφέρουν ευκαιρίες αλλά και να θέτουν προ-
κλήσεις για την παγκόσμια ταχυδρομική αγορά. 
Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του όγκου του επι-
στολικού ταχυδρομείου, τα έσοδα και η κερδοφο-
ρία της ταχυδρομικής αγοράς παραμένουν υψηλά, 
καθώς οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις εστιά ζουν 
σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την απο-
τελεσματικότητα των υπηρεσιών τους. Ακολου-
θώντας την ανοδική τάση του 2015, τα έσοδα της 
παγκόσμιας ταχυδρομικής αγοράς αυξήθηκαν 
κατά 1,5% το α’ εξάμηνο του 2016, σε σύγκριση 
με 3,3% το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου 
έτους. Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει 
να αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυ-
ξης του τομέα των δεμάτων και οι online κατανα-
λωτές απαιτούν ταχύτερες, οικονομικότερες και 
πιο ευέλικτες υπηρεσίες παράδοσης, καινοτόμες 

επιχειρήσεις θα επιδιώξουν ν’ αυξήσουν το μερί-
διό τους στην αναπτυσσόμενη αγορά παράδοσης 
δεμάτων B2C93.
Η αντίθεση στην ανάπτυξη του επιστολικού ταχυ-
δρομείου και των δεμάτων αναμένεται να συνεχι-
στεί. Παρά τη διαρκή μείωση του όγκου του επι-
στολικού ταχυδρομείου, ο τομέας αυτός επέστρεψε 
στην κερδοφορία κατά το α’ εξάμηνο του 2016, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση στα έσοδά του κατά 0,5% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στον τομέα των 
δεμάτων σημειώθηκε μείωση του ρυθμού ανάπτυ-
ξης, με τα έσοδα το α’ εξάμηνο του 2016 να είναι 
2,8% υψηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Στην Ευρώπη
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενιαία 
ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύ-
ει στη βελτίωση των υπηρεσιών παράδοσης για 
τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, τη διασφάλιση οικονομικά προσιτών λύ-
σεων και την προαγωγή της διαλειτουργικότητας 
των υπηρεσιών παράδοσης μεταξύ των ταχυδρο-
μικών παρόχων, καθώς και μεταξύ των παρόχων 
και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου94. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚEΣ 
ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

93. 2016 Key Findings, Global Postal Industry Report, International Post Corporation.
94. Parcel delivery in the EU, European Commission.
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95. Με έτος βάσης το 2010 (ΔΚΕ 2010=100), στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ.
96. Απόφαση ΕΕΤΤ 770/014/14-07-2016 «Αξιολόγηση και έγκριση του νέου κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ».
97. ΥΑ 72142/1663/2014 «Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 3423/Β/19-12-2014).
98. ΥΑ 72142/1663/2014 «Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσι-
ών» (ΦΕΚ 3423/Β/19-12-2014).

Σύμφωνα με την ΕΕ, το υψηλό κόστος, η έλλει-
ψη διαφάνειας και οι δυσκολίες στη διασυνορια-
κή παράδοση δεμάτων θέτουν περιορισμούς στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, την ανάπτυξη και την απα-
σχόληση στον κλάδο. Στις 25 Μαΐου 2016 η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση Κανονισμού 
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδο-
σης δεμάτων ως μέρος ενός πακέτου μέτρων που 
θα επιτρέπει στους καταναλωτές και στις επιχει-
ρήσεις να αγοράζουν και να πωλούν ευκολότερα 
και με ασφάλεια, προϊόντα και υπηρεσίες διαδι-
κτυακά εντός της ΕΕ. Στόχος του εν λόγω Κανο-
νισμού είναι να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζη-
τήματα σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης δεμάτων και ειδικότερα να:
•  βοηθήσει τις αγορές να λειτουργούν πιο αποδο-

τικά μέσω της αποτελεσματικότερης και συνε-
κτικότερης κανονιστικής εποπτείας των αγορών 
δεμάτων, 

• ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό,
•  αυξήσει τη διαφάνεια των τιμολογίων με σκοπό 

τη μείωση των αδικαιολόγητων διαφορών τι-
μολόγησης και τη μείωση των τιμών που κατα-
βάλλουν οι ιδιώτες και οι μικρές επιχειρήσεις, 
ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Ο Κανονισμός, ο οποίος αναμένεται να εκδοθεί 
εντός του 2017, θα αναθέτει αυξημένες αρμοδι-
ότητες στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές ΕΡΑ, ενώ 
αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του στην Ελ-
λάδα θα είναι η ΕΕΤΤ. 

Στην Ελλάδα
Η αγορά ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπη-
ρεσιών στην Ελλάδα συνέχισε την πτωτική της τάση 
και το 2016, με το δείκτη κύκλου εργασιών να είναι 
ελαφρώς χαμηλότερος (ΔΚΕ 2016=73,2) συγκριτι-
κά με την προηγούμενη χρονιά (ΔΚΕ 2015=75,3)95. 
Το 2016, στην ελληνική ταχυδρομική αγορά δρα-
στηριοποιήθηκαν 509 επιχειρήσεις ταχυμεταφο-
ρών υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας και 12 με 
Ειδική Άδεια, πέραν των ΕΛΤΑ, έναντι 444 και 12 
επιχειρήσεων αντίστοιχα το 2015. Επισημαίνεται 
ότι τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το Ν.4053/2012, δρα-
στηριοποιούνται ως Φορέας Παροχής Καθολικής 
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) μέχρι το 2028.

5.2. Διασφάλιση ποιότητας στην Καθο-
λική Υπηρεσία
5.2.1. Έλεγχος του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ 

Η ΕΕΤΤ εντός του 2016 ολοκλήρωσε την αξιολό-
γηση του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ με 
απολογιστικά στοιχεία των ετών 2013-2014 έως 
τις 31-12-2016. Συγκεκριμένα, με απόφασή της, 
η ΕΕΤΤ ενέκρινε το υποβληθέν κοστολογικό σύ-
στημα των ΕΛΤΑ, καλώντας ταυτόχρονα την εται-
ρία να προβεί στην υλοποίηση των προβλεπόμε-
νων στην απόφαση συστάσεων.
Το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ συμβάλλει στην 
ομαλή λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς καθώς, 
μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται στον καθορισμό των 
τιμολογίων της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), στον 
υπολογισμό του καθαρού κόστους της ΚΥ, στη διε-
ρεύνηση θεμάτων ανταγωνισμού, ενώ επίσης συμ-
βάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΦΠΚΥ.

5.2.2. Μέτρηση ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας 

Σύμφωνα με το Ν.4053/2012 και με σχετική υπουρ-
γική απόφαση97, η ΕΕΤΤ διενεργεί με ευθύνη και 
δαπάνες της, ετήσιο αντικειμενικό έλεγχο της ποι-
ότητας της ΚΥ και δημοσιεύει τα αποτελέσματα του 
ελέγχου. Οι μετρήσεις διενεργούνται από ανεξάρτη-
το φορέα και αφορούν την εκτίμηση της ταχύτητας 
επίδοσης (ποσοστό επιστολών που επιδίδονται εντός 
μίας ημέρας από την ημέρα κατάθεσής τους (H+1) 
και της αξιοπιστίας (ποσοστό επιστολών που επιδί-
δονται εντός τριών ημερών από την ημέρα κατάθε-
σής τους (H+3) για την υπηρεσία «Α’ προτεραιότητα 
Εσωτερικού Μεμονωμένο» του ΦΠΚΥ. Ανάλογες 
μετρήσεις διενεργούνται από τη Διεθνή Ταχυδρο-
μική Ένωση (International Post Corporation - IPC) 
για τη διεθνή αλληλογραφία στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Οι εγχώριες και διεθνείς μετρήσεις πραγματοποι-
ούνται βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13850.
Το 2016, στο πλαίσιο μέτρησης της εγχώριας ποι-
ότητας της ΚΥ, διακινήθηκαν 33.088 επιστολές 
ελέγχου από δίκτυο 309 αντεπιστελλόντων το-
ποθετημένων σε όλη την επικράτεια. Η ταχύτη-
τα επίδοσης για το 2016 εκτιμήθηκε στο 86,1% 
ενώ η αξιοπιστία στο 99,5%. Επισημαίνεται ότι 
βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΥΑ)98, 
ο ΦΚΠΥ υποχρεούται να επιτύχει ετησίως ταχύτη-
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τα επίδοσης της τάξης του 87% και αξιοπιστία της 
τάξης του 98% (Πίνακας 5.1). 
Στο πλαίσιο του έργου ποιότητας, καθορίζονται 
η ταχύτητα επίδοσης της αλληλογραφίας ανά 
Νομό της χώρας, προσδιορίζονται τυχόν διαφο-
ροποιήσεις στην ποιότητα διακίνησης της αλλη-
λογραφίας βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών των 
επιστολών ελέγχου (π.χ. βάρος, μέγεθος, τρόπος 
πληρωμής τέλους, τρόπος αναγραφής της διεύ-
θυνσης του παραλήπτη), υπολογίζονται τυχόν 
αποκλίσεις στο χρόνο επίδοσης ανάλογα με την 
ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος (ιδιώτης/επιχεί-

ρηση) και επισημαίνονται τυχόν διαφορές στην 
ταχύτητα επίδοσης ανάλογα με το σημείο κατά-
θεσης (υπαίθριο γραμματοκιβώτιο ή ταχυδρομικό 
κατάστημα) και το χρόνο κατάθεσης (ημέρα της 
εβδομάδας, μήνας του έτους).
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2., 
η ταχύτητα επίδοσης σε διάφορες περιοχές της 
χώρας, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της επι-
κράτειας. Η επιλογή των περιοχών ακολουθεί τη 
διοικητική διαίρεση της χώρας, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται ότι επαρκής αριθμός επιστολών 
ελέγχου αποστέλλονται (επιδίδονται) από (προς) 

Πίνακας 5.1: Εσωτερική αλληλογραφία α’ προτεραιότητας (2016)

Πίνακας 5.2: Αποτέλεσματα μέτρησης ποιότητας ανά περιοχή (2016)

Έτος
Υποχρέωση ΕΛΤΑ βάσει ΥΑ Αποτελέσματα ΕΛΤΑ βάσει μετρήσεων

Η+1 Η+3 Η+1 Η+3

2016 87,0% 98,0% 86,1% 99,5%

Η+1 Η+3

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 89,7% 89,9%

Κεντρική Μακεδονία 83,2% 89,7%

Δυτική Μακεδονία 84,4% 88,5%

Ήπειρος 79,6% 85,9%

Θεσσαλία 83,9% 92,1%

Δυτική Ελλάδα 86,0% 90,8%

Στερεά Ελλάδα 87,7% 91,8%

Πελοπόννησος 88,7% 92,3%

Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος) 18,0% 12,1%

Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) 18,7% 21,1%

Επτάνησα 38,3% 26,9%

Κρήτη 57,9% 43,9%

Ν. Αττικής 89,4% 92,1%

Ν. Θεσσαλονίκης 88,7% 92,0%

Πηγή: ΕΕΤΤ
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τις περιοχές αυτές, ώστε να επιτυγχάνεται ικανο-
ποιητική ακρίβεια στα αναφερόμενα ποσοστά.
Ο στατιστικός σχεδιασμός (μελέτη των χαρακτηρι-
στικών αλληλογραφίας), βάσει του οποίου διενερ-
γούνται οι μετρήσεις ποιότητας, επικαιροποιήθηκε 
εντός του 2016 από την ΕΕΤΤ. Η εκπόνηση της σχε-
τικής μελέτης αφορά τη συλλογή στοιχείων από τη 
διακίνηση της αλληλογραφίας εντός του δικτύου του 
ΦΠΚΥ σε πραγματικό χρόνο και την καταγραφή των 
πρωτευόντων και δευτερευόντων χαρακτηριστικών 
των αντικειμένων αυτών. Με χρήση της πληροφορί-
ας αυτής, καθορίζονται οι ροές αλληλογραφίας από 
Νομό σε Νομό του κυρίως συστήματος μέτρησης, ο 
αριθμός των σημείων προσαγωγής και των αντεπι-
στελλόντων ανά Νομό, καθώς και η κατανομή των 
υπολοίπων χαρακτηριστικών των επιστολών ελέγ-
χου. Η εκπόνηση του στατιστικού σχεδιασμού διε-
νεργείται ανά τριετία βάσει του προτύπου ΕΝ 13850.

Διεθνής αλληλογραφία α’ προτεραιότητας
Το 2016, στις μετρήσεις της ποιότητας της διε-
θνούς αλληλογραφίας α’ προτεραιότητας της IPC 
συμμετείχαν 1.225 αντεπιστέλλοντες από 32 χώ-
ρες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 65.000 επιστολές 
ελέγχου για την κάλυψη 797 διαδρομών μεταξύ 
των χωρών. Οι μετρήσεις ποιότητας της διεθνούς 
αλληλογραφίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών 
κατέγραψαν δείκτη ταχύτητας 83,2% (χαμηλότερο 
του στόχου 85,0%) και δείκτη αξιοπιστίας 95,2% 
(χαμηλότερο του στόχου 97,0%).
Στους Πίνακες 5.3 και 5.4 παρουσιάζονται για το 
έτος 2016:
α) Τα ποσοστά επίδοσης της διεθνούς αλληλογρα-
φίας α΄ προτεραιότητας, εντός τριών εργάσιμων 
ημερών (Η+3) και εντός πέντε εργάσιμων ημε-
ρών (Η+5) από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης, 
που προβλέπει ο Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/07-03-
2012), και αποτελούν υποχρέωση επίτευξης από 
το ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ).
β) Τα ποσοστά επίδοσης που επιτεύχθηκαν από 
το ΦΠΚΥ, για τη διεθνή αλληλογραφία α΄ προτε-
ραιότητας, εντός τριών εργάσιμων ημερών (Η+3) 
και εντός πέντε εργάσιμων ημερών (Η+5) από την 
εργάσιμη ημέρα κατάθεσης.
γ) Η μέση διάρκεια επίδοσης σε εργάσιμες ημέ-
ρες, από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης.
Σχετικά με τη διεθνή εξερχόμενη αλληλογραφία, 
μετρήσεις διεξήχθησαν σε 27 χώρες το 2016. 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα, σημειώνονται τα 
ακόλουθα:

•  σε 2 από 27 χώρες (7,4%), ο δείκτης ταχύτη-
τας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την εργάσιμη ημέρα 
κατάθεσης), είναι υψηλότερος ή ίσος του αντί-
στοιχου δείκτη που ο ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) υποχρεούται 
να επιτυγχάνει, 

•  σε 5 από 27 χώρες (18,5%), ο δείκτης ταχύτητας 
εμφανίζεται βελτιωμένος το 2016 σε σχέση με 
το 2015,

•  σε 1 από 27 χώρες (3,7%), ο δείκτης αξιοπιστίας 
(δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης) 
είναι υψηλότερος ή ίσος του αντίστοιχου δείκτη 
που υποχρεούται να επιτυγχάνει ο ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) 
για το 2016,

•  σε 6 από 27 χώρες (22,2%), ο δείκτης αξιοπιστί-
ας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2016 σε σχέση 
με το 2015,

•  σε 5 από 27 χώρες (18,5%), ο μέσος όρος ημε-
ρών επίδοσης εμφανίζεται βελτιωμένος το 2016 
σε σχέση με το 2015.

Σχετικά με τη διεθνή εισερχόμενη αλληλογραφία, 
μετρήσεις διεξήχθησαν σε 24 χώρες το 2016. 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα σημειώνονται τα 
ακόλουθα:
•  σε καμία από τις 24 χώρες, ο δείκτης ταχύτη-

τας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την εργάσιμη ημέρα 
κατάθεσης), είναι υψηλότερος ή ίσος του αντί-
στοιχου δείκτη που ο ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) υποχρεούται 
να επιτυγχάνει για το 2016, 

•  σε 6 από τις 23 χώρες (26,1%), ο δείκτης τα-
χύτητας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2016 σε 
σχέση με το 2015,

•  σε καμία από τις 24 χώρες, ο δείκτης αξιοπι-
στίας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθε-
σης) είναι υψηλότερος ή ίσος του αντίστοιχου 
δείκτη που υποχρεούται να επιτυγχάνει ο ΦΠΚΥ 
(ΕΛΤΑ) για το 2016,

•  σε 8 από 23 χώρες (34,8%), ο δείκτης αξιοπιστί-
ας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2016 σε σχέση 
με το 2015,

•  σε 10 από 23 χώρες (43,5%), ο μέσος όρος ημε-
ρών επίδοσης εμφανίζεται βελτιωμένος το 2016 
σε σχέση με το 2015.
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Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα διεθνούς εξερχόμενης αλληλογραφίας (2016)

Χώρα 
προορισμού

(Από Ελλάδα)

Α Β Α Β Γ

Εξερχόμενη (Η+3) Εξερχόμενη (Η+5) Εξερχόμενη

Υποχρέωση 
ΕΛΤΑ βάσει 

Ν.4053/2012
%

Αποτελέσματα 
ΕΛΤΑ

%

Υποχρέωση 
ΕΛΤΑ βάσει 

Ν.4053/2012
%

Αποτελέσματα 
ΕΛΤΑ

%

Μέσος όρος
ημερών επίδοσης

Αυστρία 85,0 78,9 97,0 89,5 3,0

Βέλγιο 85,0 81,6 97,0 94,7 2,8

Βουλγαρία 85,0 0,0 97,0 36,4 6,2

Γαλλία 85,0 77,1 97,0 94,8 2,8

Γερμανία 85,0 75,8 97,0 93,5 3,0

Δανία 85,0 71,0 97,0 93,5 2,9

Ελβετία 85,0 82,8 97,0 93,1 2,9

Εσθονία 85,0 40,0 97,0 85,0 4,0

Ην. Βασίλειο 85,0 87,1 97,0 96,8 2,6

Ιρλανδία 85,0 48,6 97,0 86,5 4,1

Ισπανία 85,0 39,3 97,0 82,1 4,1

Ιταλία 85,0 72,5 97,0 90,0 3,2

Κροατία 85,0 56,3 97,0 90,6 3,8

Κύπρος 85,0 69,0 97,0 92,3 3,1

Λετονία 85,0 61,3 97,0 87,1 3,6

Λουξεμβούργο 85,0 69,7 97,0 87,9 3,3

Μάλτα 85,0 45,0 97,0 87,5 4,2

Νορβηγία 85,0 37,9 97,0 86,2 4,6

Ολλανδία 85,0 47,8 97,0 89,9 3,8

Ουγγαρία 85,0 54,1 97,0 89,2 3,6

Πολωνία 85,0 65,8 97,0 84,2 3,5

Πορτογαλία 85,0 51,4 97,0 83,8 3,9

Ρουμανία 85,0 79,3 97,0 86,2 2,8

Σερβία 85,0 66,7 97,0 97,0 3,1

Σουηδία 85,0 70,7 97,0 92,7 3,2

Τσεχία 85,0 87,5 97,0 91,7 2,9

Φινλανδία 85,0 50,0 97,0 94,4 3,4

Η= Ημέρα κατάθεσης
Πηγή: International Post Corporation (IPC)



Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα διεθνούς εισερχόμενης αλληλογραφίας (2016)

Χώρα 
προέλευσης

(Προς Ελλάδα)

Α Β Α Β Γ

Εισερχόμενη (Η+3) Εισερχόμενη (Η+5) Εισερχόμενη

Υποχρέωση 
ΕΛΤΑ βάσει 

Ν.4053/2012
%

Αποτελέσματα 
ΕΛΤΑ

%

Υποχρέωση 
ΕΛΤΑ βάσει 

Ν.4053/2012
%

Αποτελέσματα 
ΕΛΤΑ

%

Μέσος όρος
ημερών επίδοσης

Αυστρία 85,0 32,1 97,0 64,3 5,1

Βέλγιο 85,0 50,0 97,0 82,8 4,2

Βουλγαρία 85,0 6,1 97,0 48,5 6,1

Γαλλία 85,0 62,9 97,0 87,6 3,6

Δανία 85,0 83,3 97,0 91,7 2,8

Ελβετία 85,0 59,4 97,0 90,6 3,6

Εσθονία 85,0 12,9 97,0 54,8 5,8

Ην. Βασίλειο 85,0 55,2 97,0 81,8 3,9

Ιρλανδία 85,0 50,0 97,0 78,1 4,4

Ισπανία 85,0 34,1 97,0 63,4 5,1

Ιταλία 85,0 39,4 97,0 73,4 5,3

Κύπρος 85,0 41,7 97,0 77,9 4,4

Λετονία 85,0 21,6 97,0 62,2 5,5

Λουξεμβούργο 85,0 71,4 97,0 82,1 3,8

Νορβηγία 85,0 46,2 97,0 76,9 4,3

Ολλανδία 85,0 46,5 97,0 79,0 4,3

Ουγγαρία 85,0 11,4 97,0 62,9 5,7

Πολωνία 85,0 20,0 97,0 57,1 5,0

Πορτογαλία 85,0 46,2 97,0 71,8 4,3

Ρουμανία 85,0 3,6 97,0 32,1 6,3

Σλοβενία 85,0 13,3 97,0 83,3 5,0

Σουηδία 85,0 51,3 97,0 87,2 3,7

Τσεχία 85,0 25,0 97,0 67,9 5,4

Φινλανδία 85,0 35,5 97,0 67,7 5,0

Η= Ημέρα κατάθεσης
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Πηγή: International Post Corporation (IPC)
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5.3. Δράσεις για την ανάπτυξη της τα-
χυδρομικής αγοράς
5.3.1. Pricescope: Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινω-
νιακών και ταχυδρομικών προϊόντων

Το 2016 η ΕΕΤΤ παρουσίασε και διέθεσε στους 
καταναλωτές το «Pricescope», το Παρατηρητή-
ριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών 
προϊόντων. Πρόκειται για μία καινοτόμο ηλεκτρο-
νική εφαρμογή που επιτρέπει στους καταναλωτές 
να συγκρίνουν, με εύχρηστο και αξιόπιστο τρόπο, 
τα προϊόντα σε σταθερή τηλεφωνία, κινητή και 
Internet, καθώς και τις υπηρεσίες ταχυμεταφο-
ρών που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Για τον 
τομέα ταχυμεταφορών, η πληροφόρηση που πα-
ρέχει το σύστημα αφορά χαρακτηριστικά και χρε-
ώσεις για υπηρεσίες αποστολής εσωτερικού και 
εξωτερικού των 11 μεγαλύτερων ταχυδρομικών 
παρόχων. Τα στοιχεία καταχωρούνται και επικαι-
ροποιούνται διαρκώς από τις εταιρίες κατά τρόπο 
ενιαίο και ομοιόμορφο, ώστε η μέθοδος αναζήτη-
σης και συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής 
να είναι αντικειμενική και διαφανής για το χρή-
στη. Το σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουρ-
γία στις 12-09-2016 και είναι στη διάθεση των 
καταναλωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
pricescope.gr
Επισημαίνεται ότι το έργο αναπτύχθηκε στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφια-
κή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

5.3.2. Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ τηρεί μητρώο ταχυδρομικών επιχειρή-
σεων στο οποίο εγγράφεται κάθε φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο, που παρέχει οποιαδήποτε από τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο κα-
θεστώς της Γενικής ή της Ειδικής Άδειας. Στον 
ιστότοπό της, η ΕΕΤΤ παρέχει σε καταναλωτές και 
κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες για τις εταιρί-
ες που είναι εγγεγραμμένες και λειτουργούν νόμι-
μα στον κλάδο των ταχυμεταφορών (Γενική Άδεια) 
και στο απλό ταχυδρομείο (Ειδική Άδεια), τις 
εταιρίες που ανήκουν σε δίκτυο αδειδοτημένων 
επιχειρήσεων, καθώς και τις εταιρίες που έχουν 
διαγραφεί.
Επίσης, η ΕΕΤΤ έχει θέσει σε λειτουργία εφαρ-
μογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (ΔΔΕ- 

διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ), μέσω της 
οποίας οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεού-
νται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση πα-
ροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς 
Γενικής Άδειας για την εγγραφή τους στο μητρώο 
της ΕΕΤΤ, τη διαγραφή τους από αυτό, αλλά και 
οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της Γε-
νικής Άδειας99. Το 2016, διεκπεραιώθηκαν από 
την ΕΕΤΤ 259 αιτήματα μέσω της ΔΔΕ, από τα 
οποία τα 76 αφορούσαν εγγραφή στο μητρώο, τα 
21 διαγραφή από το μητρώο και τα υπόλοιπα 162 
αφορούσαν τροποποιήσεις στα στοιχεία της Γε-
νικής Άδειας των επιχειρήσεων.   
Επιπλέον, με απόφαση της ΕΕΤΤ100, κατέστη υπο-
χρεωτική η χρήση της ΔΔΕ για την υποβολή της 
δήλωσης απόδοσης τελών έτους 2015 και εφεξής 
και την επισύναψη των απαραίτητων συνοδευτικών 
στοιχείων/εγγράφων που προσδιορίζονται στο Πα-
ράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Γενικών Αδειών από 
τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια.

5.3.3. Συλλογή και δημοσίευση στοιχείων από τους 
παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Η ΕΕΤΤ συλλέγει από τις εγγεγραμμένες ταχυ-
δρομικές επιχειρήσεις στο μητρώο της, σε ετή-
σια βάση, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την 
ταχυδρομική τους δραστηριότητα101. Συγκεκριμέ-
να, το 2016 η ΕΕΤΤ επεξεργάστηκε 272 ερωτη-
ματολόγια από επιχειρήσεις με Γενική και Ειδική 
Άδεια και τον ΦΠΚΥ. Σε συνδυασμό με την εξέ-
ταση των οικονομικών στοιχείων δημοσιευμένων 
καταστάσεων των σημαντικότερων ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων και τη συλλογή στοιχείων από την 
ευρωπαϊκή και διεθνή ταχυδρομική αγορά, η 
ΕΕΤΤ παρουσίασε την πορεία της ταχυδρομικής 
αγοράς κατά το έτος 2015 σε μελέτη που συμπε-
ριλήφθηκε στην ετήσια Επισκόπηση Αγορών της 
ΕΕΤΤ και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό της 
τόπο.

5.3.4. Συνεργασία με δημόσιους φορείς 

Το 2016, η ΕΕΤΤ παρείχε υποστήριξη στο Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (α) στην επεξεργασία του 
σχεδίου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες δια-

99. ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών».
100. Απόφαση ΕΕΤΤ 766/021/15-06-2016 «Υποχρεωτική χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου υποβολής της δήλωσης 
απόδοσης τελών και των απαιτουμένων δικαιολογητικών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών».
101. N.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 
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συνοριακής παράδοσης δεμάτων102, με αποστολή 
σχολίων, αιτημάτων για παροχή διευκρινήσεων και 
απόψεων επί των διατάξεων του Κανονισμού, (β) σε 
ερωτήματα ή διερεύνηση θεμάτων της ταχυδρομι-
κής αγοράς και της αγοράς μεταφορών και (γ) στην 
επεξεργασία κειμένων για διμερείς εμπορικές συμ-
φωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, με αποστολή 
σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων επί των 
χωρίων των κειμένων των εμπορικών συμφωνιών 
που αφορούν υπηρεσίες παράδοσης ταχυδρομικών 
αντικειμένων. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ υποστήριξε το 
έργο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με απαντήσεις 
σε ερωτήσεις/επερωτήσεις που τέθηκαν.
Επίσης, η ΕΕΤΤ απάντησε σε δύο προδικαστι-
κά ερωτήματα του δικαστηρίου της ΕΕ, σχετικά 
με τους φορείς της ταχυδρομικής αγοράς και τη 
συμμετοχή τους στην αποζημίωση του καθαρού 
κόστους της ΚΥ.

5.4. Εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις 
της ΕΕΤΤ στον τομέα των ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών
Στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου103 η ΕΕΤΤ 
διενήργησε κατά τη διάρκεια του 2016, 33 επι-
τόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, με στόχο τη διαπίστωση 
τυχόν παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, την 
προστασία των χρηστών και τη βελτίωση των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών. 
Επιπλέον η ΕΕΤΤ προέβη και στη διεξαγωγή 41 εξ’ 
αποστάσεως ελέγχων. Στόχος των εν λόγω ελέγ-
χων ήταν ο δειγματοληπτική διακρίβωση των δη-
λωθέντων στοιχείων του μητρώου ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων που τηρείται στην ΕΕΤΤ, καθώς και 

η τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων 
των παρόχων. Οι έλεγχοι αυτής της μορφής πραγ-
ματοποιήθηκαν σε 41 επιχειρήσεις του ταχυδρομι-
κού κλάδου, οι οποίες είχαν εγγραφεί στο μητρώο 
της ΕΕΤΤ κατά τα έτη 2014 και 2015. Στους ελέγ-
χους αυτούς ζητήθηκε η αποστολή δικαιολογητι-
κών/στοιχείων, τα οποία οφείλουν να διαθέτουν οι 
εταιρίες σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις που 
είχαν υποβάλει κατά την εγγραφή τους στο μητρώο 
και τον Κανονισμό Γενικών Αδειών (στοιχεία Ειδι-
κού Συστήματος Παρακολούθησης Ταχυδρομικών 
Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ), Συνοδευτικά Δελτία Τα-
χυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ), τα αντίστοιχα τιμολόγια ή 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, Χάρτη Υποχρεώ-
σεων προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ), τιμοκατάλο-
γοι, ατομικές συμβάσεις.

5.5. Διεθνείς συνεργασίες στον τομέα 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες (ERGP)
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει στις δραστηριότητες του Σώ-
ματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομι-
κές Υπηρεσίες (European Regulators Group for 
Postal Services-ERGP). Το ERGP λειτουργεί ως 
φορέας προβληματισμού, συζήτησης και παρο-
χής συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για θέματα της ταχυδρομικής αγοράς και στοχεύ-
ει να διευκολύνει τη συνεννόηση, το συντονισμό 
και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και 
της Επιτροπής.
Το 2016, η ΕΕΤΤ συμμετείχε στις εργασίες των 
ομάδων εμπειρογνωμόνων του ERGP με τα ακό-
λουθα θέματα:

102. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border parcel delivery services.
103. ΦΕΚ 44/A/07-03-2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

Πίνακας 5.5: Αποφάσεις ακροάσεων της ΕΕΤΤ στην αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών (2016)

Θέμα Αριθμός 
ακροάσεων Πρόστιμο Σύσταση Απαλλαγή Λοιπές κυρώσεις / 

Αποφάσεις

Παραβάσεις 
υποχρεώσεων 7 3 3 2 -

Παρατηρητήριο 
τιμών 16 - - - Δεν έχει εκδοθεί 

απόφαση

Σύνολο 23 3 3 2 -
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•  Χρήση κόστους για ρυθμιστικούς σκοπούς και 
ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής των φορέ-
ων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

Στόχος της ομάδας ήταν να καταγράψει τις διαθέ-
σιμες μεθόδους εκτίμησης της αποτελεσματικό-
τητας που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, αλλά και 
να αναλύσει τις πρακτικές μέτρησης της αποτε-
λεσματικότητας που εφαρμόζονται σήμερα στην 
ταχυδρομική αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
ομάδα εξέτασε το βαθμό στον οποίο οι πρακτικές 
μέτρησης της αποτελεσματικότητας υιοθετούνται 
από τις ρυθμιστικές αρχές κατά την άσκηση της 
ρυθμιστικής πολιτικής και ανέλυσε τα πρότυπα 
κόστους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας. Το τελικό παραδοτέο 
της ομάδας υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του 
ERGP. 

•  Εφαρμογή και εξέλιξη της υποχρέωσης παρο-
χής ΚΥ

Σκοπός της ομάδας ήταν να διερευνήσει τις ανά-
γκες των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
να εξετάσει κατά πόσο αυτές ικανοποιούνται από 
το υπάρχον περιεχόμενο της ΚΥ, όπως αυτό ορίζε-
ται από την ευρωπαϊκή ταχυδρομική νομοθεσία. 
Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας αναφέρθη-
καν και αναλύθηκαν μελέτες που έχουν διεξαχθεί 
τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής, οι οποίες 
επικεντρώνονται στην ανάγκη αλλαγών στο περιε-
χόμενο της ΚΥ υπό το πρίσμα των αλλαγών στους 
τρόπους επικοινωνίας. Στόχος είναι το έργο της 
ομάδας να αποτελέσει βάση συζήτησης για το 
μελλοντικό κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα πρέπει να δια-
φυλαχτεί από την Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Οδη-
γία, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές επιπτώσεις στο 
καθαρό κόστος παροχής της ΚΥ από τους ΦΠΚΥ. 
Το τελικό παραδοτέο της ομάδας υιοθετήθηκε 
από την ολομέλεια του ERGP. 

•  Ικανοποίηση του τελικού χρήστη και παρακο-
λούθηση των αποτελεσμάτων της αγοράς

Η ομάδα ασχολήθηκε με την εκτίμηση των επιπέ-
δων της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και την εξέλιξή της, καθώς και των δεικτών που 
περιγράφουν τη διαχείριση παραπόνων και την 
προστασία καταναλωτών από τους παρόχους τα-
χυδρομικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη. Τα δυο 
τελικά παραδοτέα της ομάδας, που καταγράφουν 
και τις διαχρονικές τάσεις των παραπάνω δει-
κτών, υιοθετήθηκαν από την ολομέλεια του ERGP.

•  Διασυνοριακή παράδοση δεμάτων ηλεκτρονι-
κού εμπορίου

Στόχος της ομάδας ήταν η εξέταση της διαφάνει-
ας αναφορικά με τη διασυνοριακή παράδοση δε-
μάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και η εκτίμηση του 
προτεινόμενου Κανονισμού σχετικά με τις υπηρε-
σίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Συγκε-
ντρώνοντας πληροφορίες από τις ΕΡΑ και εξετά-
ζοντας τη δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση, το 
παραδοτέο της ομάδας παρέχει μια επισκόπηση 
των πιθανών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
χρήστες ηλεκτρονικού εμπορίου (έμποροι και κα-
ταναλωτές) σχετικά με τα διασυνοριακά δέματα. 
Επίσης, η ομάδα δημοσίευσε ένα τεχνικό κείμενο 
με τη θέση της επί της πρότασης Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις 
υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

•  Πρόσβαση στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο 
(ΔΤΔ) και ανταγωνισμός από άκρο-σε-άκρο

Η ομάδα εξέτασε το βαθμό χρήσης του ΔΤΔ από 
εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών 
από άκρο-σε-άκρο, ενδιάμεσες επιχειρήσεις που 
διεκπεραιώνουν τμήμα της ταχυδρομικής αλυσίδας 
(consolidators) και εταιρίες με μεικτή δραστηριό-
τητα στις χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου της, η 
ομάδα μελέτησε τις επιπτώσεις δύο σχετικών απο-
φάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (αφορούν 
τους ΦΠΚΥ του Βελγίου και της Δανίας) στην ευ-
ρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά, εξέτασε την επίδρα-
ση των εκπτώσεων που προσφέρει ο ΦΠΚΥ στους 
εναλλακτικούς παρόχους στο πλαίσιο πρόσβασης 
στο ΔΤΔ, συνέλεξε στοιχεία με τη μορφή ερωτημα-
τολογίου και μελέτησε τις αγορές της Ολλανδίας και 
της Γαλλίας ως παραδείγματα εφαρμογής πρόσβα-
σης στο ΔΤΔ. Το τελικό παραδοτέο της ομάδας υιο-
θετήθηκε από την ολομέλεια του ERGP. 

Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU)
Η ΕΕΤΤ συμμετείχε στις συνεδριάσεις του συμβου-
λίου διοίκησης (Council of Administration) της Πα-
γκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal 
Union-UPU), του οποίου η Ελλάδα είναι εκλεγμένο 
μέλος, στο πλαίσιο προετοιμασίας του Παγκόσμιου 
Συνεδρίου που διενεργείται κάθε τέσσερα χρόνια. 
Επίσης, η ΕΕΤΤ συμμετείχε και στο 26ο Παγκόσμιο 
Ταχυδρομικό Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι εκπρόσωποι των 192 
χωρών μελών της UPU ενέκριναν (α) βελτιωτικές 
τροποποιήσεις στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμ-



93

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

βαση, εξετάζοντας ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, 
όπως είναι ο υπολογισμός των καταληκτικών τε-
λών, (β) η ταχυδρομική στρατηγική της περιόδου 
2017-2020 και ο καθορισμός ενός τετραετούς οδι-
κού χάρτη για τη βελτίωση της ποιότητας των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, (γ) η επέκταση υφιστάμε-
νων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς επίσης, 
η μεταρρύθμιση του ταχυδρομικού τομέα και (δ) η 
αναμόρφωση της UPU, ώστε να καταστεί πιο ευέ-
λικτη και αποτελεσματική.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η ΕΕΤΤ συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2016 στη 
συνάντηση του Postal Directive Committee (PDC) 
στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν θέματα σχε-
τικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής Οδηγίας 
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στη συνάντηση τονίστηκε 
η ανάγκη για αναθεώρηση της Οδηγίας την επό-
μενη τριετία (2017-2020), ώστε να προκύψει νέα 
Οδηγία το 2020 που θα καλύπτει με μεγαλύτερη 
επάρκεια τις ανάγκες της διαρκώς εξελισσόμε-
νης ταχυδρομικής αγοράς. 
Επίσης, η ΕΕΤΤ συμμετείχε στις εργασίες της 
ομάδας στατιστικών της ταχυδρομικής αγοράς 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Postal Statistics 
Group) με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για 
τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής ταχυδρο-
μικής αγοράς και την παρακολούθηση σεμιναρί-
ου που οργάνωσε η ομάδα στις Βρυξέλλες, τον 
Οκτώβριο 2016, μέσω της EUROSTAT. 

Διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια 
Τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΕΕΤΤ συνάντηση του Αντιπροέδρου 
ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, Δρ. Κ. Δελη-
κωστόπουλου και της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων, 
με τον επικεφαλής της Κινεζικής Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ταχυδρομείων (State Post Bureau), κ. J. Μa 
και το επιτελείο του. Θέματα της συνάντησης απο-
τέλεσαν οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου 
της Διεθνούς Ένωσης Ταχυδρομείων (UPU) και 
κυρίως η στρατηγική 2017-2020, η ΚΥ, το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο και άλλα ρυθμιστικά θέματα. Επίσης, 
συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασί-
ας των δύο ΕΡΑ, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συ-
νεργασίας που είχαν υπογράψει το 2014.
Τον Ιούλιο του 2016, η ΕΕΤΤ συμμετείχε στο διε-
θνές Συνέδριο του Competition and Regulation 
European Summer School (CRESSE), σε συνερ-
γασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 

θέμα «Advances in the Analysis of Competition 
Policy and Regulation» στη Ρόδο. 

5.6. Στόχοι για το 2017
• Ενίσχυση του ανταγωνισμού της ταχυδρομικής 
αγοράς

- Έγκριση τροποποιήσεων κοστολογικού συ-
στήματος ΕΛΤΑ και επαλήθευση καθαρού κό-
στους ΚΥ.

- Συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση του Κα-
νονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
διαφάνεια στη διακίνηση δεμάτων του ηλε-
κτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη.

- Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου 
της ΕΕΤΤ, όπου κριθεί απαραίτητο, συλλογή 
στατιστικών στοιχείων της αγοράς.

- Διεξαγωγή ελέγχων σε ταχυδρομικές επιχειρή-
σεις.

• Προστασία του καταναλωτή και έλεγχος ποιότη-
τας υπηρεσιών

-  Διενέργεια μετρήσεων ποιότητας ΚΥ, σύντα-
ξη οδηγού καταναλωτή και λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου τιμών.

• Βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών και 
αποτελεσματικότητας της ΕΕΤΤ

- Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του European 
Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
και Postal Directive Committee (PDC) και σε 
επιμορφωτικές δράσεις.

- Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαδικτυ-
ακής εφαρμογής μητρώου ταχυδρομικών επι-
χειρήσεων.
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α) Υπουργικές αποφάσεις

Αριθμός Τίτλος ΦΕΚ δημοσίευσης

α/α Τεύχος Ημ/νία

ΚΥΑ 900/51/Φ211 Έγκριση εθνικού Κανονισμού κατανομής 
ζωνών συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) 105 Β 27-01-2016

Απόφαση Υπουργού 
Μεταφορών & Δικτύων 
στις 04/04/2016

Παράταση διάρκειας και διαδικασία χο-
ρήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων στη ζώνη 1800 MHz. 2396 Β 03-08-2016

YA 69097/2016

Απόφαση του Υπουργού ΥΜεΔ «Περιο-
ρισμός και καθορισμός είδους διαγωνι-
στικής διαδικασίας για τη χορήγηση δι-
καιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για 
την παροχή δημόσιων δικτύων ή/και δι-
αθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5-
26,5GHz».

3405 Β 26-10-2016
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β) Κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ (από 01-01-2016 έως 31-12-2016)

Αριθμός Τίτλος ΦΕΚ δημοσίευσης

α/α Τεύχος Ημ/νία

ΚΥΑ 900/51/Φ211 Έγκριση εθνικού Κανονισμού κατανομής 
ζωνών συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) 105 Β 27-01-2016

Απόφαση Υπουργού 
Μεταφορών & Δικτύων 
στις 04/04/2016

Παράταση διάρκειας και διαδικασία χο-
ρήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων στη ζώνη 1800 MHz. 2396 Β 03-08-2016

YA 69097/2016

Απόφαση του Υπουργού ΥΜεΔ «Περιο-
ρισμός και καθορισμός είδους διαγωνι-
στικής διαδικασίας για τη χορήγηση δι-
καιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για 
την παροχή δημόσιων δικτύων ή/και δι-
αθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5-
26,5GHz».

3405 Β 26-10-2016

Αριθμός απόφασης
Τίτλος απόφασης

ΦΕΚ  δημοσίευσης

Συνε- 
δρίαση α/α Ημ/νία α/α Τεύχος Ημ/νία

766 020 15-06-2016

Έγκριση προσφοράς αναφοράς της 
εταιρίας «Rural Connect Ευρυζω-
νικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.» για το έργο 
«Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 
σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας και υπηρε-
σίες εκμετάλλευσης-αξιοποίησης 
των υποδομών με ΣΔΙΤ στη γεωγρα-
φική ενότητα 2 βάσει της υπ’ αριθμ. 
1248/29-12-2014 σύμβασης σύ-
μπραξης μεταξύ της ΚτΠ και της ως 
άνω εταιρίας.

2128 Β
11-07-2016

766 018 15-06-2016

Κανονισμός εφαρμογής της υποχρέ-
ωσης λογιστικού διαχωρισμού από 
τους παρόχους δικτύου κινητής (ΠΔΚ) 
που έχουν οριστεί ως κατέχοντες ΣΙΑ 
στη σχετική αγορά χονδρικής για τον 
τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο 
δίκτυό τους.

2165 Β 13-07-2016

766 019 15-06-2016

Επικαιροποίηση του κόστους ανά-
πτυξης και λειτουργίας δικτύου ψη-
φιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμ-
βέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής 
εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία 
μεταφοράς και διανομής περιεχομέ-
νου εθνικής και περιφερειακής εμ-
βέλειας.

2209 Β 18-07-2016

776 009 08-09-2016

Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2015 
(με απολογιστικά στοιχεία 2013) για 
τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
και λιανικής στις οποίες έχει επι-
βληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχω-
ρισμού και λοιπές ρυθμίσεις.

3200 Β 05-10-2016

786 003 09-12-2016

Κανονισμός διαδικασίας τακτικής 
συλλογής στοιχείων για την αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελ-
λάδα.

3949 Β 09-12-2016
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Αριθμός απόφασης
Τίτλος απόφασης

ΦΕΚ  δημοσίευσης

Συνε- 
δρίαση α/α Ημ/νία α/α Τεύχος Ημ/νία

791 003 15-12-2016

Έγκριση προσφοράς αναφοράς δια-
σύνδεσης IP ΟΤΕ σε εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-04-2014 (ΦΕΚ 
1049/Β/28-04-2014) και τροποποίη-
ση της απόφασης ΕΕΤΤ 750/05/19-
02-2015 «Έγκριση προσφοράς ανα-
φοράς διασύνδεσης ΟΤΕ 2014 σε 
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-
04-2014 (ΦΕΚ 1049/Β/28-04-2014)» 
(ΦΕΚ 442/B/24-03-2015).

4385 Β 30-12-2016

792 007 22-12-2016

Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρι-
κής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή 
θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 
και υποχρεώσεων αυτών (4ος κύκλος 
ανάλυσης).

4505 Β 30-12-2016

792 008 22-12-2016

Απορρύθμιση των αγορών λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφω-
νικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην 
Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης: 
(α) PSTN, ISDN-BRA και managed 
VOIP για οικιακούς και μη οικιακούς 
χρήστες και (β) ISDN PRA, καθώς 
και άρση των εκεί επιβληθεισών κα-
νονιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 16 παρ. 3 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ και παρ. 1 (β) και 44 παρ. 
4 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-
04-2012) ως ισχύουν.

4284 Β 30-12-2016

792 009 22-12-2016

Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής 
κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή 
θέση για προϊόντα μαζικής κατανά-
λωσης, καθορισμός επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 
και υποχρεώσεων αυτών (4ος κύκλος 
ανάλυσης).

4501 Β 30-12-2016

791 004 15-12-2016

Τροποποίηση του Παραρτήματος 24 
της προσφοράς αναφοράς για την 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον το-
πικό βρόχο και σχετικές υπηρεσίες 
(ΑΠΤΒ) RUO 2012 όπως αυτή ισχύει 
τροποποιηθείσα.

77 Β 20-01-2017
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Αριθμός απόφασης
Τίτλος απόφασης

ΦΕΚ  δημοσίευσης

Συνε- 
δρίαση α/α Ημ/νία α/α Τεύχος Ημ/νία

766 021 15-06-2016

Υποχρεωτική χρήση της διαδικτυα-
κής εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου 
υποβολής της δήλωσης απόδοσης 
τελών και των απαιτουμένων δικαιο-
λογητικών από τις ταχυδρομικές επι-
χειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

770 014 14-07-2016 Αξιολόγηση και έγκριση του νέου 
κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ.

γ) Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Είδος/Αριθμός Τίτλος

Εκτελεστικός Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/2286

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής της 15ης Δε-
κεμβρίου 2016 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της 
βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανι-
κής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για 
τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης (ΕΕ L 344/46, 17-12-2016).




	ex
	1
	2
	3
	4
	5
	op



