
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ

 ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

Μαρούσι, Ιούλιος 2014

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ



Πρόλογος
Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει ετοιμαστεί από την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέματα 
που άπτονται της παροχής της διευκόλυνσης της Φορητότητας Αριθμών στην 
Ελληνική  Αγορά,  συγκεκριμένα  δε  σε  πρότασή  της  για  την  ενδεχόμενη 
μείωση του μηναίου  ελάχιστου πάγιου τέλους που καταβάλλουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  που  συνδέονται  στην  Εθνική  Βάση 
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα. 
Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια 
και τις  απόψεις τους σχετικά µε την πρόταση αυτή όπως διατυπώνεται στο 
παρόν κείμενο. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το 
παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε 
στις απαντήσεις σας. 
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
έντυπη  ή/και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
portability@eett.gr όχι  αργότερα  από  την  1η Σεπτεμβρίου  2014 και  ώρα 
13:00µµ.  Τυχόν  ανώνυμες  απαντήσεις  δεν  θα  ληφθούν  υπόψη.  Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την απόκρυψη της ταυτότητάς τους. 
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το ελάχιστο μηναίο πάγιο τέλος που  
καταβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την  

σύνδεσή τους με την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη  
Φορητότητα

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΕΕΤΤ 
Λ. Κηφισίας 60, 
15125 Μαρούσι 
Αττική 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : portability@eett.gr
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: portability@eett.gr
Το  παρόν  κείμενο  δεν  δεσμεύει  την  ΕΕΤΤ  ως  προς  το  περιεχόμενο  της 
ρύθμισης που θα επακολουθήσει. 
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1 Εισαγωγή
Στόχος  της  παρούσας  Δημόσιας  Διαβούλευσης  είναι  να  λάβει  η  ΕΕΤΤ  τις 
απόψεις και τα σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το 
ζήτημα του ελάχιστου μηνιαίου πάγιου τέλους που καταβάλλουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  που  συνδέονται  στην  Εθνική  Βάση 
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα. 
Ειδικότερα,  η  ΕΕΤΤ υποβάλλει  σχέδιο  πρότασης  ενδεχόμενης  μείωσης του 
ελάχιστου μηνιαίου πάγιου τέλους  που καταβάλλουν  οι  πάροχοι  υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που  συνδέονται  στην  Εθνική Βάση Δεδομένων 
Αναφοράς για τη Φορητότητα.

2. Ελάχιστο μηνιαίο πάγιο τέλος που καταβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  που  συνδέονται  στην  Εθνική  Βάση 
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα
Α.  Σύμβαση  ΕΕΤΤ  -  TELCORDIA  TECHNOLOGIES  INC.  dba 
ICONECTIV 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2014 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και 
της  Εταιρείας  TELCORDIA  TECHNOLOGIES  INC.  dba  ICONECTIV 
Αναδόχου  του  Ανοιχτού  Διαγωνισμού  για  τη  την  ανάθεση  του  έργου 
«Ανάπτυξη,  Εγκατάσταση  και  Συντήρηση  της  Ενικής  Βάσης  Δεδομένων 
Αναφοράς  για  τη  Φορητότητα  (ΕΒΔΑΦ)  καθώς  και  τη  Λειτουργία  και 
Διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η οποία κυρώθηκε με 
την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.708/13/20-2-2014,  για τις χρεώσεις των παρόχων 
που συνδέονται με την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα 
(ΕΒΔΑΦ) ισχύουν τα εξής:
Για  τη  χρέωση  των  υπηρεσιών  του  Αναδόχου  εφαρμόζονται  οι  τιμές  των 
παραμέτρων  F1  (ετήσια  χρέωση  για  την  ανάπτυξη,  εγκατάσταση  και 
συντήρηση  της  βάσης  για  το  πρώτο  έτος  της  Περιόδου  Λειτουργίας  και 
Διαχείρισης),  α  (ρυθμός  απόσβεσης),  και  c1 (χρέωση  ανά  ολοκληρωμένη 
αίτηση  μεταφοράς  για  το  πρώτο  έτος  της  Περιόδου  Λειτουργίας  και 
Διαχείρισης) που αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

1. Χρέωση παγίων τελών

Για κάθε έτος  ( ) της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης, κάθε 
πάροχος που συνδέεται στην ΕΒΔΑΦ  πληρώνει πάγιο τέλος 500 € το μήνα, 
ανεξάρτητα αν πραγματοποιεί  μεταφορές αριθμών ή όχι.  Τα  πέντε (5) έτη 
λειτουργίας της ΕΒΔΑΦ ορίζονται ως : 
1ο έτος  λειτουργίας : 3/3/2014-28/2/2015
2ο έτος  λειτουργίας: 1/3/2015-29/2/2016
3ο έτος λειτουργίας:  1/3/2016-28/2/2017
4ο έτος  λειτουργίας: 1/3/2017-28/2/2018
5ο έτος λειτουργίας: 1/3/2018-2/3/2019
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Η  ετήσια  χρέωση   για  το  i-οστό  έτος  της  Περιόδου  Λειτουργίας  και 
Διαχείρισης  διαιρείται  σε  12  ισόποσα μέρη,  ένα για  κάθε  μήνα,  και,  αφού 
αφαιρεθεί το σύνολο των παγίων τελών όλων των συνδεδεμένων παρόχων, το 
υπόλοιπο  κατανέμεται  στους  παρόχους  ανάλογα  με  τον  αριθμό 
ολοκληρωμένων αιτήσεων μεταφοράς που πραγματοποιούν κάθε μήνα. Εάν το 
άθροισμα  των  παγίων  τελών  σύνδεσης  που  πληρώνουν  οι  συνδεδεμένοι 
πάροχοι  για  ένα  μήνα  του  i-οστού  έτους  υπερβαίνει  το  ποσό  /12,  το 
πλεονάζον ποσό αφαιρείται από τη μηνιαία χρέωση όλων των συνδεδεμένων 
παρόχων αναλογικά με τις ημέρες σύνδεσής τους στην ΕΒΔΑΦ αυτό το μήνα.

Στην περίπτωση που κάποιος πάροχος ήταν συνδεδεμένος στην ΕΒΔΑΦ για 
μέρος του μήνα για τον οποίο υπολογίζεται  η χρέωση,  το πάγιο τέλος που 
καταβάλλει μειώνεται στα 500 · x/(αριθμός ημερών του μήνα) € , όπου  x ο 
αριθμός  ημερών  του  μήνα  κατά  τις  οποίες  ήταν  συνδεδεμένος 
(συμπεριλαμβανομένης της ημέρας σύνδεσης ή αποσύνδεσης).

2. Χρέωση ανά ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς

Η  χρέωση  για  μία  ολοκληρωμένη  αίτηση  μεταφοράς  καταβάλλεται  στον 
Ανάδοχο από τον πάροχο-δέκτη. Για το πρώτο έτος της σύμβασης, η χρέωση 
ανά  ολοκληρωμένη  αίτηση  μεταφοράς  δίνεται  από  την  τιμή   που 
περιλαμβάνεται  στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  Η χρέωση αυτή 
(σε  Ευρώ)  μεταβάλλεται  στο  δεύτερο  έτος,  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των 
ολοκληρωμένων  αιτήσεων  μεταφοράς  αριθμών   που  πραγματοποιήθηκε 
συνολικά στο πρώτο έτος και την τιμή αναφοράς =106, ως εξής:

 . (1)

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση, αν , τότε   και , ενώ 
αν  , τότε   και   . Δηλαδή, αν αυξηθεί ο αριθμός των 
ολοκληρωμένων αιτήσεων  μεταφοράς ανά έτος, επιτυγχάνεται μικρότερη τιμή 
ανά  ολοκληρωμένη  αίτηση  μεταφοράς  για  κάθε  πάροχο,  ενώ  ο  Ανάδοχος 
εισπράττει συνολικά μεγαλύτερο ποσό. Το αντίστροφο συμβαίνει αν μειωθεί ο 
αριθμός των ολοκληρωμένων αιτήσεων  μεταφοράς ανά έτος. 

Για κάθε επόμενο έτος της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης, η χρέωση 
ανά ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς  μεταβάλλεται  κατά παρόμοιο  τρόπο. 
Για σειρές αριθμών  και χρεώσεων , το κόστος για το έτος 

, n≥1, υπολογίζεται (σε Ευρώ) ως:

  . (2)
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με  στρογγυλοποίηση  στο  δεύτερο  δεκαδικό  ψηφίο.  Για  κάθε  έτος  
 , ισχύει ότι  (σε Ευρώ).

Για κάθε πάροχο-δέκτη, οι 250 πρώτες ολοκληρωμένες αιτήσεις μεταφοράς για 
κάθε μήνα δεν χρεώνονται από τον Ανάδοχο.

3. Ορισμός τιμών F1, α, c1 με βάση την Προσφορά του Αναδόχου

Με  βάση  την  προσφορά  της  Αναδόχου  εταιρείας  TELCORDIA 
TECHNOLOGIES INC. dba ICONECTIV, οι τιμές F1, α, c1 ορίστηκαν ως εξής: 

Μέρη Οικονομικής Προσφοράς Προσφο
ρά

1. Η ετήσια χρέωση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
συντήρηση της βάσης για το πρώτο έτος της Περιόδου 
Λειτουργίας και Διαχείρισης (F1) (σε Ευρώ).

150.000,00 €

2. Ο ρυθμός απόσβεσης α (0 ≤ α ≤ 1) 0,1
3. Η χρέωση ανά ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς για το πρώτο 
έτος της Περιόδου Λειτουργίας και Διαχείρισης (c1) (σε Ευρώ).

0,8 €

Β. Παράπονα/Καταγγελίας για το ελάχιστο μηνιαίο τέλος των €500

Στην  ΕΕΤΤ έχουν  υποβληθεί  παράπονα/καταγγελίες  από εταιρείες  με  πολύ 
λίγες μεταφορές αριθμών (έως μερικές δεκάδες ετησίως) που διαμαρτύρονται 
για  το  ύψος  τους  ελάχιστου  μηναίου  πάγιου   τέλους  των   €500,  το  οποίο 
υποχρεούνται να καταβάλλουν με βάση την υπ’ αριθ. 3/2014  σύμβαση μεταξύ 
ΕΕΤΤ  και  της  Εταιρείας  Telcordia  Technologies  Inc.dba  iconectiv, 
υποστηρίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ορισμένα από τα επιχειρήματα των 
παραπονούμενων Εταιρειών είναι τα εξής:

        Το τέλος των  €500 μηνιαίως είναι αντίθετο με την συνταγματική 
αρχή της αναλογικότητας καθώς θεωρούν ότι είναι δυσανάλογα 
μεγάλο σε σχέση με τη χρήση της ΕΒΔΑΦ την οποία κάνουν.

        Το ποσό αυτό είναι μεγάλο σε σχέση με τους ετήσιους κύκλους 
εργασιών που πραγματοποιούν

        Το ποσό αυτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις 
οφειλές που προέκυπταν από την προηγούμενη σύμβαση με την 
ΕΒΔΑΦ.

        Επειδή πραγματοποιούν πολύ λίγες μεταφορές αριθμών ανά μήνα 
το κόστος ανά φορητότητα ανέρχεται σε δεκάδες Ευρώ.

Γ. Σκεπτικό της ΕΕΤΤ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2014 σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας 
Telcordia  Technologies  Inc.  dba  iconectiv,  η  αμοιβή  της  Εταιρείας  για  το 
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πρώτο έτος λειτουργίας της ΕΒΔΑΦ ανέρχεται σε €12.500 μηνιαίως συν το 
πλήθος  των  ολοκληρωμένων  αιτήσεων  φορητότητας  επί  €0,80  ανά 
ολοκληρωμένη αίτηση (με τις πρώτες 250 ολοκληρωμένες αιτήσεις μηνιαίως 
ανά  πάροχο  να  μη  χρεώνονται).  Το  ποσό  αυτό  καταβάλλεται  από  τους 
παρόχους που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΒΔΑΦ.

Ειδικότερα, το ποσό των €12.500 καλύπτεται ως εξής :
 - Κάθε πάροχος που συνδέεται στην ΕΒΔΑΦ καταβάλλει ελάχιστο μηνιαίο 
πάγιο τέλος €500.
- Το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις €12.500 των ελάχιστων 
μηνιαίων πάγιων τελών που καταβάλλονται από τους  παρόχους κατανέμεται 
μεταξύ τους ανάλογα με τον αριθμό ολοκληρωμένων αιτήσεων μεταφοράς που 
πραγματοποιούν κάθε μήνα.

Με βάση τα ανωτέρω, ένας πάροχος που πραγματοποιεί πολύ λίγες μεταφορές 
αριθμών μηνιαίως καλείται να καταβάλλει στην ΕΒΔΑΦ €500 μηνιαίως, ποσό 
που  επιμεριζόμενο  ανά  μεταφορά  δύναται  ευλόγως  να  θεωρηθεί  ιδιαίτερα 
υψηλό. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να  είναι αποθαρρυντικό για τη σύνδεση ή 
τη συνέχιση σύνδεσής του με  την ΕΒΔΑΦ.

Παρόλο που ένας πάροχος θα μπορούσε να συνδεθεί στην ΕΒΔΑΦ μέσω ενός 
τρίτου παρόχου, προς όφελος της λειτουργίας της φορητότητας στην Ελληνική 
αγορά είναι σημαντικό να μην αποθαρρύνεται εξαρχής η δυνατότητα σύνδεσης 
στην ΕΒΔΑΦ, διότι:

- Ο κάθε πάροχος μπορεί να εφαρμόσει το επιχειρηματικό μοντέλο που 
επιθυμεί, χωρίς εκ των προτέρων περιορισμούς

- Μεγαλύτερος  αριθμός  συνδεδεμένων παρόχων οδηγεί  σε  μείωση του 
παγίου τέλους μερικών ή και όλων των συνδεδεμένων παρόχων.

Επομένως,  για  την  αποτελεσματική  λειτουργία  της  φορητότητας  στην 
Ελληνική αγορά, η ΕΕΤΤ κρίνει απαραίτητο να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας 
σχετικά  με  την  ανάγκη  μείωσης  της  ελάχιστης  χρέωσης  που  πρέπει  να 
καταβάλλουν οι πάροχοι που συνδέονται στην ΕΒΔΑΦ.

Δ. Προσδιορισμός προτεινόμενης νέας μειωμένης τιμής για το ελάχιστο 
μηνιαίο πάγιο τέλος σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ

Καταρχήν, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση της μηδενικής χρέωσης των 250 
πρώτων φορητοτήτων ανά πάροχο μηνιαίως καθώς αποτελεί κίνητρο για τους 
παρόχους να πραγματοποιούν φορητότητες και επιπλέον είναι κύριο στοιχείο 
με  βάση  το  οποίο  διαμορφώθηκε  η  οικονομική  προσφορά  της  εταιρείας 
Telcordia Technologies Inc.dba iconectiv.

Για  τον  προσδιορισμό  της  προτεινόμενης  μειωμένης  τιμής  για  το  ελάχιστο 
μηνιαίο πάγιο τέλος σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ σημειώνονται τα εξής :
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1.  Η νέα  μειωμένη  τιμή   θα   πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερη  του  ποσού  που 
αντιστοιχεί  στις  250  ολοκληρωμένες  αιτήσεις  μεταφοράς,  ήτοι 
250*0,80=€200.
2. Η μείωση της τιμής δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, καθώς το πάγιο τέλος  
συμπεριλαμβάνει  και  το  γεγονός  της  παροχής  από  την  ΕΒΔΑΦ υπηρεσιών 
προς τον συνδεδεμένο πάροχο, όπως είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης (παροχή 
βοήθειας, οδηγιών, αναφορών κλπ). 
Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ προτείνει η νέα τιμή για το ελάχιστο μηνιαίο 
πάγιο τέλος σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ να διαμορφωθεί στα 300 €. Η νέα τιμή 
αντιστοιχεί σε μείωση κατά 40% της υφιστάμενης τιμής.

Η νέα τιμή του ελάχιστου μηνιαίου πάγιου τέλους σύνδεσης δεν θα επηρεάσει 
τα  συνολικά  τέλη  που  λαμβάνει  η  Ανάδοχος  εταιρεία  TELCORDIA 
TECHNOLOGIES INC. dba ICONECTIV.

Ε. Ανάλυση επιπτώσεων

Η  μείωση  του  ελάχιστου  μηνιαίου  πάγιου  τέλους  που  καταβάλλει  κάθε 
πάροχος  που  συνδέεται  στην  ΕΒΔΑΦ  οδηγεί  σε  σημαντική  μείωση  του 
κόστους  ανά  ανακτώμενο  πελάτη  των  παρόχων  που  πραγματοποιούν  πολύ 
λίγες  φορητότητες ανά μήνα.

Η  μείωση  του  ελάχιστου  μηνιαίου  πάγιου  τέλους  που  καταβάλλει  κάθε 
πάροχος  που  συνδέεται  στην  ΕΒΔΑΦ  οδηγεί  σε  αύξηση  του  ποσού  που 
προκύπτει  από  την  αφαίρεση  από  τις  €12.500  των  ελάχιστων  τελών  που 
καταβάλλονται από τους  παρόχους και κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με 
τον αριθμό ολοκληρωμένων αιτήσεων μεταφοράς που πραγματοποιούν κάθε 
μήνα.  Επομένως,  οι  πάροχοι  που  πραγματοποιούν  πολλές  φορητότητες 
μηνιαίως θα κληθούν να επιμεριστούν  τις διαφορές που θα προκύψουν από τη 
μείωση  του  ελάχιστου  μηνιαίου  παγίου  τέλους  σύνδεσης  στην  ΕΒΔΑΦ. 
Ωστόσο,  η επιβάρυνση αυτή ανά φορητότητα είναι  μικρή,  της τάξης των 4 
ευρωλεπτών1 και επιπλέον επιβαρύνει τον πάροχο-δέκτη του αριθμού που είναι 
αυτός που κερδίζει από τη λειτουργία της φορητότητας. Η επιβάρυνση αυτή 
βαίνει μειούμενη κατά τα επόμενα έτη καθώς το ποσό των €12.500 μηνιαίως 
βαίνει μειούμενο κατά τα επόμενα έτη λειτουργίας της ΕΒΔΑΦ (€11.364 το 2ο 

έτος, €10.331 το 3ο έτος, €9.391 το 4ο έτος και €8.538 το 5ο έτος).

Από την άλλη, εάν παραμείνουν τα ελάχιστα τέλη ως έχουν, είναι πιθανό να 
μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των συνδεδεμένων στην ΕΒΔΑΦ παρόχων, με τη 
σύνδεση περισσότερων εταιρειών μέσω τρίτων παρόχων. Η μείωση αυτή θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του  υπολοίπου ποσού2 το οποίο κατανέμεται 
μεταξύ των συνδεδεμένων παρόχων ανάλογα με τον αριθμό ολοκληρωμένων 
1 Το ποσό προκύπτει ως εξής: 19 (συνδεδεμένοι πάροχοι) x (500-300) € x 12 μήνες/ 1.169.445 αριθμοί 
=0,039€/αρθμό, όπου 1.169.445 είναι οι μεταφερθέντες αριθμοί για το έτος 2013. Για τον ακριβέστερο 
υπολογισμό της επιβάρυνσης για κάθε πάροχο πρέπει να αφαιρεθεί επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί 
ανά φορητότητα στη μείωση του παγίου κατά €200 μηνιαίως. 
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αιτήσεων μεταφοράς που πραγματοποιούν κάθε μήνα. Επομένως, οι πάροχοι 
που πραγματοποιούν πολλές  φορητότητες  μηνιαίως  θα  κληθούν  να 
επιμεριστούν τις διαφορές που θα προκύψουν από τη μείωση του αριθμού των 
συνδεδεμένων παρόχων στην ΕΒΔΑΦ.

Αντίθετα,  η  προτεινόμενη  μείωση  του  ελάχιστου  πάγιου  μηνιαίου  τέλους 
σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ είναι πιθανό να συντελέσει σε αύξηση του αριθμού 
των  συνδεδεμένων  στην  ΕΒΔΑΦ  παρόχων  και  ελάφρυνση  των 
καταβαλλόμενων,  από  τους  ήδη  συνδεδεμένους  στην  ΕΒΔΑΦ  παρόχους, 
τελών.

ΣΤ. Πρόταση της ΕΕΤΤ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η νέα προτεινόμενη από την ΕΕΤΤ τιμή του 
ελάχιστου μηνιαίου πάγιου τέλους σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ είναι €300 ανά 
συνδεδεμένο  πάροχο,  η  οποία  περιλαμβάνει  και  το  δικαίωμα 
πραγματοποίησης  250 φορητοτήτων μηνιαίως ανά πάροχο χωρίς χρέωση.

3. Ερωτήσεις

1. Διατυπώστε τις απόψεις σας επί του τεθέντος ανωτέρω ζητήματος και 
της  πρότασης της  ΕΕΤΤ για  την ενδεχόμενη  μείωση του ελάχιστου 
μηνιαίου  πάγιου  τέλους  που  καταβάλλουν  οι  πάροχοι  υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  για  να  συνδεθούν  με  την  Εθνική  Βάση 
Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα.

2. Έχετε να προσθέσετε/προτείνετε κάτι άλλο που θεωρείτε σημαντικό και 
δεν  έχει  αναφερθεί  παραπάνω;  Αναλύστε  και  αιτιολογήστε  τις 
προτάσεις σας.

2 Δηλ. του ποσού που προκύπτει από την αφαίρεση από τις €12.500 των ελάχιστων μηνιαίων πάγιων 
τελών που καταβάλλονται από τους συνδεδεμένους παρόχους.
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