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Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έχει ως αντικείμενο την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης, την
οποία η ΟΤΕ ΑΕ, ως πάροχος με σημαντική ισχύ στις σχετικές αγορές χονδρικής εκκίνησης
κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, χονδρικού
τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση και χονδρικής διαβίβασης στο
σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, οφείλει να δημοσιεύει και να τηρεί ενήμερη, σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/017/22.07.2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010).
Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει την πρόταση της ΟΤΕ ΑΕ
αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης, όπως αυτή υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ
παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους
σχετικά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, όπως υποβάλλουν αιτιολογημένες παρατηρήσεις
κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους του κειμένου της Προσφοράς στα οποία
αναφέρονται, προτείνοντας, στις περιπτώσεις που διαφωνούν με τις εκεί περιγραφόμενες
διαδικασίες, συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις.
Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από την 12 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα
Παρασκευή μέχρι και την 13η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα 2010.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική μορφή, όχι αργότερα από την 13 η Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 16:00. Τυχόν
ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και
επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα
πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα με την ένδειξη «Εμπιστευτικά Στοιχεία»,
προκειμένου να μην δημοσιευθούν.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την:
Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο:
Α) στη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική,
όσο και
Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: rio@eett.gr.
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Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να
υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
rio@eett.gr
Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα
επακολουθήσει.
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