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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ
αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για έγκριση διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες: «COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη
περίοδο παραμονής 12 μηνών», «COSMOTE Home
Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18
μηνών», «COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών».

2

Παράταση της Διάρκειας των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν στην
Εταιρεία «VODAFONE-PANAFON» και στην Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»,
με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-7-2007,
ΑΠ 448/192/21-7-2007, ΑΠ 448/194/21-7-2007
όπως ισχύουν τροποποιηθείσες.

3

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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 770/06
(1)
Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην
ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για έγκριση διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων
με τις ονομασίες: «COSMOTE Home Double Play
4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών»,
«COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών», «COSMOTE Home
Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,

Αρ. Φύλλου 2635

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα
3, 11, 12 στοιχ. α), β) και στ), 41, 43 επ. και 38 αυτού.
β. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο
"Guidance on the Commission's enforcement priorities
in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive
exclusionary conduct by dominant undertakings" (COM
2009, Brussels, 9 February 2009).
γ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 728/3/24-07-2014 (ΦΕΚ 2201/
Β/11-8-2014) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 «Μεθοδολογίες/Αρχές
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον πάροχο με ΣΙΑ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1151/Β/24.6.2008)».
δ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/
Β/06.04.2011) «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 Γύρος Ανάλυσης)», όπως ισχύει.
ε. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 612/011/14.07.2011 (ΦΕΚ 1758/
Β/03.08.2011) «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/
017/22.07.2010 (ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010)».
στ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/011/28.07.2011
(ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011) «Ορισμός των εθνικών αγορών:
(α) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN,
ISDN-BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών
πρόσβασης ISDN PRA, καθορισμός επιχειρήσεων με
σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)».
ζ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28.07.2011 (ΦΕΚ 1983/
Β/07.09.2011) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις
αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης).
η. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011
(ΦΕΚ 1908/Β/30.08.2011) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως
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αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)».
θ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-4-2014 «Ορισμός των αγορών (Χονδρικής) εκκίνησης κλήσεων στο
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή
θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα
σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών
(3ος Γύρος Ανάλυσης), β) Απορρύθμιση της Αγοράς διαβιβαστικών υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, (ΦΕΚ 1049/Β/28-4-2014).
ι. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 719/01/22-5-2014 (ΦΕΚ 1564/
Β/13-6-2014 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)
Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό
ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και
λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις».
ια. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 657/14/19.06.2012 (ΦΕΚ 2863/
Β/3-10-2012), «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του
ΟΤΕ για τροποποίηση των τιμολογίων του για τις κλήσεις
από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητά και γεωγραφικούς αριθμούς εκτός δικτύου (οff net)».
ιβ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 748/08/05.02.2015 (ΦΕΚ 317/
Β/9.3.2015) «Τροποποίηση Διατάξεων της ΑΠ 675/
009/11.12.2012 (ΦΕΚ 3402/Β/20.12.2012) «Έγκριση
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/
013/28.07.2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30.08.2011)».
ιγ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 675/010/11.12.2012
(ΦΕΚ 3330/Β/12.12.2012) «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού
Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών
Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών
(3ος Γύρος Ανάλυσης)».
ιδ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11-07-2013
(ΦΕΚ 1865/Β/30.07.2013) «Μερική κατάργηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/
Β/06.04.2011), στο πλαίσιο του 3ου κύκλου ανάλυσης
της αγοράς εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην
Ελλάδα (κλήσεις προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς στην Ελλάδα), σύμφωνα με το σημείο 6
της υπ' αριθ. 2008/850/ΕΚ Σύστασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες
και τις διαβουλεύσεις, το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα και το άρθρο 16 του
Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), όπως ισχύει».
ιε. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 725/05/8-7-2014 «Εξέταση
των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών
προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με τις ονομασίες:
«ΟΤΕ Double Play 4 Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «ΟΤΕ Double Play 4 Basic με ελάχιστη
περίοδο παραμονής 18 μηνών» και «ΟΤΕ Double Play 4
Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών».
ιστ. Την υπ' αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 5882/Φ960/
27-05-2015 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα
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«Αίτημα παράτασης/επέκτασης ορίου εγγραφών οικονομικών προγραμμάτων ΟΤΕ».
ιζ. Την υπ' αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 5952/Φ960/
01-09-2015 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα
«Εξέταση οικονομικών προγραμμάτων ΟΤΕ».
ιη. Την υπ' αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 5972/Φ960/
23-09-2015 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα:
«Αίτημα επέκτασης ορίου εγγραφών οικονομικών προγραμμάτων ΟΤΕ».
ιθ. Την υπ' αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 5973/Φ960/
24-09-2015 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Αλλαγή ονομασίας εμπορικής διάθεσης προγραμμάτων
και υπηρεσιών».
κ. Την υπ' αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 6152/Φ960/
01-03-2016 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα:
«Αίτημα παράτασης/επέκτασης ορίου εγγραφών οικονομικών προγραμμάτων ΟΤΕ».
κα. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού
της ΕΕΤΤ.
κβ. Την υπ' αριθμ. 30701/08-07-2016 Εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δ. Τσαμάκη και Ν. Παπαουλάκη).
Επειδή:
1. Ιστορικό - Πραγματικά Περιστατικά
1.1 Η ΕΕΤΤ με την απόφαση της ΑΠ 725/05/8-7-2014
ενέκρινε τη διάθεση των οικονομικών προγραμμάτων
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΟΤΕ Double Play
4 Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «ΟΤΕ
Double Play 4 Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18
μηνών» και «ΟΤΕ Double Play 4 Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών».
1.2 Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 5882/Φ960/
27-05-2015 επιστολή της, αιτείται την επέκταση του χρόνου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων: «ΟΤΕ
Double Play 4 Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12
μηνών», «ΟΤΕ Double Play 4 Basic με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 18 μηνών» και «ΟΤΕ Double Play 4 Basic με
ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών» μέχρι την 30η
Ιουνίου 2016.
1.3 Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 5972/Φ960/
23-9-2015 επιστολή της, αιτείται την επέκταση του ορίου εγγραφών των οικονομικών προγραμμάτων «ΟΤΕ
Double Play 4 Basic με ελάχιστη περίοδο παραμονής
24 μηνών» σε ........
1.4 Με την υπ' αριθμ. 5973/Φ960/24-09-2015 επιστολή της, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. ενημέρωσε την ΕΕΤΤ για την
επικείμενη «αλλαγή της ονομασίας εμπορικής διάθεσης
προγραμμάτων και υπηρεσιών» της. Σύμφωνα με αυτήν,
τα προϊόντα ΟΤΕ για οικιακούς πελάτες μετονομάζονται
στη γενική κατηγορία COSMOTE HOME και τα προϊόντα για μη οικιακούς πελάτες σε «COSMOTE BUSINESS».
Ειδικότερα, καθόσον αφορά το υπό εξέταση αίτημα
έγκρισης οικονομικών προγραμμάτων, τα οικονομικά
προγράμματα με υφιστάμενη εμπορική ονομασία «ΟΤΕ
Double Play 4 Basic» μετονομάζονται σε «COSMOTE
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Home Double Play 4 S». Κατόπιν τούτου το υπό εξέταση αίτημα, αφορά λόγω της ως άνω τροποποίησης της
ονομασίας, τα οικονομικά προγράμματα: α) «COSMOTE
Home Double Play 4 S (με ελάχιστη παραμονή 12 μηνών), β) «COSMOTE Home Double Play 4 S (με ελάχιστη
παραμονή 18 μηνών), γ) «COSMOTE Home Double Play
4 S (με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών».
1.5 Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 6152/
Φ960/01-03-2016 επιστολή της, αιτείται την επέκταση
του χρόνου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων
«COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «COSMOTE Home Double
Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών»,
«COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών» μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2016. Με την ίδια επιστολή, η ΟΤΕ Α.Ε. παρουσιάζει τα
όρια εγγραφών των ανωτέρω προγραμμάτων έως την
30/6/2016, το πλήθος τιμολογημένων πελατών του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015 (απολογιστικά
στοιχεία) και τα όρια εγγραφών έως την 31/12/2016 για
κάθε επιμέρους πρόγραμμα.
2. Εφαρμοστέες Διατάξεις - Νομική Εκτίμηση
2.1 Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της
εκ του Ν. 4070/2012 και ιδίως των άρθρων 12 παρ. 1
(εδ. Α, β, στ), 43, 50, 51 και 52 αυτού, με την απόφαση της
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011)
όρισε την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος Α.Ε» (εφεξής ΟΤΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις αγορές: α) Λιανικής πρόσβασης
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω
γραμμών πρόσβασης PSTN και ISDN BRA και managed
VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα και β) Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης
ISDN PRA στην Ελλάδα, και της επέβαλε μία σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων στις ως άνω σχετικές αγορές:
2.2 Στην παράγραφο 1.9 του Κεφαλαίου III της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 1907/Β/
30.08.2011 προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την
αλληλένδετη πώληση προϊόντων/υπηρεσιών λιανικής
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
«1.9.1 Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε αδικαιολόγητη (μη εύλογη) δεσμοποίηση/αλληλένδετη πώληση προϊόντων/υπηρεσιών. Ως μη εύλογη θα θεωρείται,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αλληλένδετη πώληση
προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν/υπηρεσία που επιθυμεί
μεμονωμένα παρά μόνο μαζί με το δεσμοποιημένο προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας μιας αλληλένδετης πώλησης αποτελεί η παράλληλη παροχή όλων των
επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το δεσμοποιημένο
προϊόν ως χωριστά προϊόντα, εφόσον αυτά ανήκουν σε
υπό ρύθμιση αγορές.
1.9.5 Ο ΟΤΕ δύναται να προβαίνει σε αλληλένδετη πώληση προϊόντων/υπηρεσιών (bundling), υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί ελεύθερου
ανταγωνισμού και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της
παρούσας απόφασης. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ κάθε φορά
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που επιθυμεί να προβεί σε αλληλένδετη πώληση προϊόντων/υπηρεσιών (bundling) καθώς και σε περιπτώσεις
που ο ΟΤΕ επιθυμεί να τροποποιήσει τους όρους κάποιου
πακέτου/προσφοράς, υποχρεούται να κοινοποιεί εκ των
προτέρων στην ΕΕΤΤ την πρόταση του, συνοδευομένη
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος
της απόδειξης ότι η πρόταση του δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση ή συμπίεση περιθωρίου. Ο έλεγχος για
επιθετική τιμολόγηση ή συμπίεση περιθωρίου θα γίνεται
σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το μοντέλο του Παραρτήματος Ι (καθορισμός μεθοδολογίας και γενικές αρχές
μοντέλου εξέτασης των οικονομικών προγραμμάτων
μεμονωμένων ή/και συνδυαστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά) της ΑΠ ΕΕΤΤ
595/013/2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011). Η ΕΕΤΤ, μετά από
έλεγχο, δύναται να εγκρίνει, να εγκρίνει υπό όρους/τροποποιήσεις ή να απορρίψει την εκάστοτε πρόταση του
ΟΤΕ. Σε περίπτωση έγκρισης, η δυνατότητα εφαρμογής
της πρότασης θα συνοδεύεται με την υποχρέωση του
ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ απολογιστικά στοιχεία από τη
διάθεση της, ανά ορισμένα τακτά διαστήματα, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση του με τις ανωτέρω
υποχρεώσεις. Ο ΟΤΕ δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε
ανακοίνωση της πρότασης του πριν την έγκριση της
ΕΕΤΤ. Τα εγκριθέντα πακέτα/προσφορές ή η εγκριθείσα
μείωση τιμής είναι εφαρμοστέα από την επομένη της
δημοσίευσης τους.
1.9.6 Η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις ως άνω αρχές σε όλες τις
περιπτώσεις σύζευξης προϊόντων (bundling) είτε αυτές
αφορούν σύζευξη υπηρεσιών που εμπίπτουν μόνο στην
παρούσα αγορά είτε αφορούν σύζευξη προϊόντων που
εμπίπτουν στην παρούσα αγορά με άλλα προϊόντα, ανεξαρτήτως του εάν προσδιορίζονται ή όχι ως υπηρεσίες/
προϊόντα ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
2.3 Περαιτέρω με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 696/125/
11.07.2013 (ΦΕΚ 1865/Β/30.07.2013), που εκδόθηκε στο
πλαίσιο του 3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς εθνικών
κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς
πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα (κλήσεις προς
γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς στην Ελλάδα), καταργήθηκε μερικώς η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ
595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011). Ωστόσο, η
απόφαση ορίζει ότι: «Διατηρεί σε ισχύ το Παράρτημα Ι της
ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10.03.2011, (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011),
«Καθορισμός μεθοδολογίας και γενικές αρχές μοντέλου
εξέτασης των οικονομικών προγραμμάτων μεμονωμένων ή/και συνδυαστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων
με σημαντική ισχύ στην αγορά». Επίσης, ότι: «Η μερική
κατάργηση των διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
595/013/2011 δεν περιορίζει την εφαρμογή από την
ΕΕΤΤ, των διατάξεων της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και αρχών του ανταγωνισμού δυνάμει του
άρθρου 12 παράγραφοι β', στ', η', ιγ ', ιστ' και λδ ' και του
άρθρου 14 του Νόμου 4070/2012, όπως ισχύει.»
3. Υπαγωγή πραγματικών περιστατικών - Αξιολόγηση
της συμπεριφοράς της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με βάση το
δίκαιο των τηλεπικοινωνιών (ex-ante)
Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. κοινοποίησε, ως όφειλε, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9.5 του Κεφαλαίου 3
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της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 614/011/28.07.2011 (ΦΕΚ 1907/
Β/30.08.2011) την προτεινόμενη οικονομική προσφορά της στην ΕΕΤΤ, παρέχοντας τα απαραίτητα, στοιχεία.
Τα υποβληθέντα οικονομικά προγράμματα αποτελούν
πακέτα «συνδυαστικών υπηρεσιών» (bundling - multi
product rebate scheme), που περιλαμβάνουν τις κάτωθι
υπηρεσίες (Α) πρόσβασης στο PSTN και ISDN BRA δίκτυο,
(Β) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
i. Επιθετική τιμολόγηση
Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.,
η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο για ύπαρξη ή μη επιθετικής
τιμολόγησης (predatory pricing) εξετάζοντας:
α) εάν τα επαυξητικά έσοδα για κάθε προϊόν του οικονομικού προγράμματος καλύπτουν το ΜΜΕΚ κόστος
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για την εισαγωγή του προϊόντος
στο πακέτο και
β) εάν τα συνολικά έσοδα της οικονομικής προσφοράς
είναι υψηλότερα από το ΜΜΕΚ κόστος της εταιρείας ΟΤΕ
Α.Ε., εάν δηλαδή η τιμή στην οποία προσφέρεται το κάθε
οικονομικό πρόγραμμα συνιστά περίπτωση επιθετικής
τιμολόγησης.
Από τον ανωτέρω έλεγχο, προέκυψε ένα θετικό περιθώριο μεταξύ των εσόδων και του μακροπρόθεσμου
μεσοσταθμικού επαυξητικού κόστους της οικονομικής
προσφοράς. Συνεπώς η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της εταιρείας πρακτικής «επιθετικής τιμολόγησης».
ii. Συμπίεση περιθωρίου
Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο με την εν λόγω
οικονομική προσφορά, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. δύναται να
προβαίνει σε «συμπίεση περιθωρίου», η ΕΕΤΤ εξέτασε
εάν ένας ισοδύναμα αποδοτικός πάροχος (ΕΕΟ- Equally
Efficient Operator) θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί επικερδώς τη δεσμοποιημένη προσφορά, χρησιμοποιώντας τις σχετικές χονδρικές υπηρεσίες που παρέχονται
από τον κυρίαρχο πάροχο (SMP), στις διαφορετικές λιανικές αγορές.
Κατά τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν το έσοδο ενός ισοδύναμα αποδοτικού παρόχου
είναι χαμηλότερο από το μακροπρόθεσμο επαυξητικό
κόστος.
Στην ανάλυση που διεξήχθη η ΕΕΤΤ εξέτασε ένα ισοδύναμα αποδοτικό πάροχο, ο οποίος για να παράσχει ένα
παρόμοιο προϊόν θα χρησιμοποιούσε την οικονομικότερη γι' αυτόν επιλογή δικτύου, η οποία αντιπροσωπεύει το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ άμεσης και έμμεσης
πρόσβασης καθώς επίσης και όλων των άλλων στοιχείων
κόστους.
Ο στόχος του εν λόγω ελέγχου είναι να καθοριστεί
εάν ένας ισοδύναμα αποδοτικός πάροχος μπορεί να
ανταγωνιστεί τη συγκεκριμένη οικονομική προσφορά
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στη λιανική αγορά (downstream)
χρησιμοποιώντας τις χονδρικές (upstream) εισροές για
τις συνδυαστικές υπηρεσίες (bundled).
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για έναν ισοδύναμα
αποδοτικό πάροχο, ο οποίος θα επιλέξει την οικονομικότερη γι' αυτόν επιλογή δικτύου, το περιθώριο για κάθε
ένα από τα οικονομικά προγράμματα είναι θετικό και
ανέρχεται σε:
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• COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 12 μηνών PSTN: ....%
• COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 12 μηνών ISDN: ....%
• COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 18 μηνών PSTN: ....%
• COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 18 μηνών ISDN: ....%
• COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών ISDN: ....%
Ενώ το περιθώριο για το ακόλουθο οικονομικό πρόγραμμα είναι αρνητικό:
• COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών PSTN: ....%
(βλ. Παράρτημα Α).
4. Τελικά Συμπεράσματα
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι.
4.1 Η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ
Α.Ε. - ήτοι τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά
προγράμματα: «COSMOTE Home Double Play 4 S με
ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «COSMOTE
Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών» και «COSMOTE Home Double Play 4 S
με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών», δεν αποτελεί πρακτική «ληστρικής τιμολόγησης», σύμφωνα με
τη μεθοδολογία του Παραρτήματος Ι της απόφασης
ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9.5 του
Κεφαλαίου 3 της απόφασης ΕΕΤΤ 614/011/28-07-2011
(ΦΕΚ 1907/Β/30-08-2011).
4.2 Η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ
Α.Ε. - ήτοι τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά
προγράμματα «COSMOTE Home Double Play 4 S με
ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «COSMOTE
Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής
18 μηνών» και «COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών, μέσω πρόσβασης
ISDN Bra» δεν αποτελεί πρακτική «συμπίεσης περιθωρίου» για τους εναλλακτικούς παρόχους σύμφωνα με
τη μεθοδολογία του Παραρτήματος Ι της απόφασης
ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9.5 του
Κεφαλαίου 3 της απόφασης ΕΕΤΤ 614/011/28-07-2011
(ΦΕΚ 1907/Β/30-08-2011).
4.3 Η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.
για το υποβληθέν προς έλεγχο οικονομικό πρόγραμμα
«COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών, μέσω πρόσβασης PSTN» αποτελεί
πρακτική «συμπίεσης περιθωρίου» για τους εναλλακτικούς παρόχους σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος Ι της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011
(ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1.9.5 του Κεφαλαίου 3 της απόφασης ΕΕΤΤ
614/011/28-07-2011 (ΦΕΚ 1907/Β/30-08-2011). Για το
λόγο αυτό, η ΕΕΤΤ θα πρέπει να καλέσει την εταιρεία
ΟΤΕ να απέχει από κάθε περαιτέρω διάθεση του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «COSMOTE
Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής
24 μηνών PSTN», το οποίο έχει υποβληθεί και διατίθεται
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών μέσω πρόσβασης PSTN
Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή του προγράμματος:
- Πρόσβαση τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN
- Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 4
Mbps
• Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,0350€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα
χρέωσης των κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με
ενιαία τιμή 0,080€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα χρέωσης των
κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού,
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Η τιμή διάθεσης του προγράμματος θα είναι ενιαία
κατά τη διάρκεια των 24 μηνών συνδρομής και στη συνέχεια θα ισχύει η τιμή, όπως παρουσιάζεται παρακάτω,
ανά τύπο πρόσβασης:
COSMOTE
Home Double Play 4 S
με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ

Αρχικοί 24 μήνες μειωμένη τιμή

14,55

Μετά τους 24 μήνες κανονική τιμή

20,24

PSTN

• Οι πελάτες του προγράμματος ανέρχονται σε .........,
σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του διμήνου Μαρτίου Απριλίου 2016.
• Η ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο
πρόγραμμα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και το τέλος
αποδέσμευσης σε περίπτωση διακοπής πριν τη συμπλήρωση της ελάχιστης περιόδου παραμονής ανέρχεται σε
81,30 € χωρίς ΦΠΑ.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει τη διάθεση των υποβληθέντων οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες: «COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «COSMOTE Home Double
Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών» και
«COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών μέσω πρόσβασης ISDN Bra» μέχρι
την εξάντληση του αναμενόμενου αριθμού πελατών και
κατ' ανώτατο όριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2. Δεν εγκρίνει τη διάθεση του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος «COSMOTE Home Double Play
4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών, μέσω
πρόσβασης PSTN».
3. Καλεί την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ να απέχει από κάθε περαιτέρω διάθεση του μη εγκριθέντος οικονομικού προγράμματος «COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη
περίοδο παραμονής 24 μηνών, μέσω πρόσβασης PSTN».
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4. Ορίζει ότι η διάθεση των ανωτέρω (υπό 1) οικονομικών προγραμμάτων εγκρίνεται με τους ακόλουθους
όρους και χαρακτηριστικά:
2.1 COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών
Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή του προγράμματος:
- Πρόσβαση τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN ή ISDN Bra
- Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 4
Mbps
• Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,0350€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα
χρέωσης των κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με
ενιαία τιμή 0,080€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα χρέωσης των
κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού,
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Η τιμή διάθεσης του προγράμματος θα είναι ενιαία
κατά τη διάρκεια των 12 μηνών συνδρομής καθώς και
στη συνέχεια, όπως παρουσιάζεται ανά τύπο πρόσβασης:
COSMOTE
Home Double Play 4 S
με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 12 μηνών

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ

PSTN

20,24

ISDN Bra

24,72

• Οι αναμενόμενοι πελάτες του προγράμματος ανέρχονται σε .......
• Η ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο
πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) μήνες και το τέλος αποδέσμευσης σε περίπτωση διακοπής πριν τη συμπλήρωση
της ελάχιστης περιόδου παραμονής ανέρχεται σε 69,11€
χωρίς ΦΠΑ.
2.2 COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή του προγράμματος:
- Πρόσβαση τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN ή ISDN Bra
- Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 4
Mbps
• Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,0350€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα
χρέωσης των κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με
ενιαία τιμή 0,080€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα χρέωσης των
κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού,
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Η τιμή διάθεσης του προγράμματος θα είναι ενιαία
κατά τη διάρκεια των 18 μηνών συνδρομής και στη συνέχεια θα ισχύει η τιμή, όπως παρουσιάζεται παρακάτω,
ανά τύπο πρόσβασης:
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PSTN

ISDN Bra

COSMOTE
Home Double Play 4 S
με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 18 μηνών

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ

Αρχικοί 18 μήνες μειωμένη τιμή

17,80

Μετά τους 18 μήνες κανονική τιμή

20,24

Αρχικοί 18 μήνες μειωμένη τιμή

22,28

Μετά τους 18 μήνες 24,72
κανονική τιμή
• Οι αναμενόμενοι πελάτες του προγράμματος ανέρχονται σε .....
• Η ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο πρόγραμμα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και το τέλος αποδέσμευσης σε περίπτωση διακοπής πριν τη συμπλήρωση
της ελάχιστης περιόδου παραμονής ανέρχεται σε 81,30€
χωρίς ΦΠΑ.
2.3 COSMOTE Home Double Play 4 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών μέσω πρόσβασης ISDN Bra
Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή του προγράμματος:
- Πρόσβαση τηλεφωνικής σύνδεσης ISDN Bra
- Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 4
Mbps
• Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,0350€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα
χρέωσης των κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με
ενιαία τιμή 0,080€/min χωρίς ΦΠΑ. Το βήμα χρέωσης των
κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού,
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
• Η τιμή διάθεσης του προγράμματος θα είναι ενιαία
κατά τη διάρκεια των 24 μηνών συνδρομής και στη συνέχεια θα ισχύει η τιμή, όπως παρουσιάζεται παρακάτω,
ανά τύπο πρόσβασης:

ISDN Bra

COSMOTE
Home Double Play 4 S
με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ

Αρχικοί 24 μήνες μειωμένη τιμή

19,02

Μετά τους 24 μήνες 24,72
κανονική τιμή
• Οι αναμενόμενοι πελάτες του προγράμματος ανέρχονται σε ........
• Η ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο
πρόγραμμα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και το τέλος
αποδέσμευσης σε περίπτωση διακοπής πριν τη συμπλήρωση της ελάχιστης περιόδου παραμονής ανέρχεται σε
81,30€ χωρίς ΦΠΑ.
Τέλος ενεργοποίησης για όλα τα παραπάνω προγράμματα δεν υφίσταται.
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Επιπρόσθετος εξοπλισμός για την ένταξη σε κάποιο
από τα παραπάνω προγράμματα δεν παρέχεται, πέραν
του modem/router που παρέχεται ως χρησιδάνειο.
5. Επιβάλλει την υποχρέωση στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
όπως παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κάτωθι απολογιστικά στοιχεία σε διμηνιαία βάση για το κάθε ένα από τα ως άνω
εγκριθέντα οικονομικά προγράμματα:
i. Τα έσοδα σχετιζόμενα με προς κλήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα-χωρίς ΦΠΑ- (αντιστοιχία
εσόδων και τιμής προγράμματος)
ii. Τα έσοδα σχετιζόμενα με προς κλήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (χωρίς ΦΠΑ).
iii. Τον αριθμό πελατών καθώς και διάκριση προς πελατειακής βάσης σε συνδρομητές PSTN και ISDN: μέσος
όρος/αριθμός πελατών έναρξης και τέλους περιόδου.
iv. Το πλήθος και τη διάρκεια των κλήσεων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα: κλήσεις προς
κινητό.
v. Το πλήθος και τη διάρκεια των κλήσεων που δεν
περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα: αστικές,
υπεραστικές, και κλήσεις προς κινητό.
vi. Συνολική και μέση κατανάλωση Αστικών κλήσεων
(ώρες αιχμής/ώρες μη αιχμής) - Υπεραστικών κλήσεων
(ώρες αιχμής/ώρες μη αιχμής) - κλήσεων προς κινητά εκτός οικονομικού προγράμματος.
vii. Ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο
πρόγραμμα/ποσοστό μεταστροφής πελατών για το εν
λόγω πρόγραμμα.
viii. Το προφίλ των συνδρομητών: Διάρκεια λεπτών
κίνησης σε σχέση με την συνολική κίνηση που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανά τέταρτο συνδρομητικής
βάσης (οι πρώτοι 25% συνδρομητές με την μεγαλύτερη
κίνηση, οι συνδρομητές μεταξύ 25%-50%, οι συνδρομητές μεταξύ 50%-75% και υπόλοιποι 25%) (κατάταξη
σύμφωνα με την συνολική κίνηση).
ix. Το προφίλ των συνδρομητών: Διάρκεια λεπτών
κίνησης σε σχέση με την συνολική κίνηση που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανά τέταρτο συνδρομητικής βάσης (οι πρώτοι 25% συνδρομητές με την
μεγαλύτερη κίνηση, οι συνδρομητές μεταξύ 25%-50%,
οι συνδρομητές μεταξύ 50%-75% και υπόλοιποι 25%)
(κατάταξη σύμφωνα με την συνολική κίνηση).
6. Επιβάλλει την προσκόμιση τιμολογίων πελατών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
7. Απαγορεύει την αλλαγή με οποιονδήποτε τρόπο
της ονομασίας της εμπορικής διάθεσης των ανωτέρω
οικονομικών προγραμμάτων από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ.
8. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον αποδέκτη της, την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
Τα οικονομικά στοιχεία του Παραρτήματος δεν δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 4070/
2012 (ΦΕΚ 82/10-4-2012), διότι προκύπτουν από εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 773/29
(2)
Παράταση της Διάρκειας των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν στην
Εταιρεία «VODAFONE-PANAFON» και στην Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»,
με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-7-2007,
ΑΠ 448/192/21-7-2007, ΑΠ 448/194/21-7-2007
όπως ισχύουν τροποποιηθείσες.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4070/10-4-2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), όπως ισχύει τροποποιηθής με το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013),
και ιδίως τα άρθρα 17, 21 και 23.
2. Το Ν. 4339/29-10-2015, «Αδειοδότηση παροχών
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ανώνυμης Εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της
Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α 82) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/29-10-2015).
3. Το Ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011).
4. Το Π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002).
5. Την υπ' αριθμ. 1900/51/Φ211 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής ζωνών
Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 105/Β/27-1-2016).
6. Την υπ' αριθμ. 58626/2224/Φ 1/10.6.2010 κοινή
υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου
2009, περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα
διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευ-
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ρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων
κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα» (ΦΕΚ 918/Β/
24-6-2010), η οποία εκδόθηκε από τους Υπουργούς
Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
7. Την Οδηγία 2009/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου
2009, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα
διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων
κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα.
8. Την απόφαση 2011/251/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2011
σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/766/ΕΚ
αναφορικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων
900 MHz και 1800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να
παρέχουν Πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα.
9. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013) όπως
εκάστοτε ισχύει.
10. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 110/Β/24-01-2013) όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 721/2/12-06-2014
«Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/Β/
26-06-2014) όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Την απόφαση ΑΠ. ΕΕΤΤ: 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και
των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/Β/
4-3-2003), όπως ισχύει.
13. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-7-2007 «Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 226/4/6-8-2001
“Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΑΦΟΝ
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" και το διακριτικό τίτλο "PANAFON" Ειδικής Άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς
και την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών 2ης γενιάς”, στις διατάξεις του Ν.3431/2006».
14. Την απόφαση της ΕΕΤΤ 633/147/15-12-2011 «Χορήγηση στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ
Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των
900 MHz και 1800 MHz», όπως ισχύει τροποποιηθείσα
από την απόφαση 658/4/28-6-2012.
15. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 670/1/1-11-2012 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-72007 “Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 226/4/
6-8-2001 "Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών"
και το διακριτικό τίτλο "PANAFON" Ειδικής Άδειας για
την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών
2ης γενιάς και την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς”, στις διατάξεις του
Ν. 3431/2006».
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16. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 633/143/15-12-2011
«Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/
21-7-2007 “Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
226/4/6-8-2001 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” και το διακριτικό τίτλο “PANAFON” Ειδικής
Άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών
Επικοινωνιών 2ης γενιάς και την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις
διατάξεις του Ν. 3431/2006”».
17. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 658/2/28-6-2012,
«Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 633/143/
15-12-2011 “Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
448/190/21-7-2007 «Προσαρμογή της απόφασης της
ΕΕΤΤ ΑΠ 226/4/6-8-2001 “Χορήγηση στην Εταιρεία με
την επωνυμία «ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία
Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «PANAFON»
Ειδικής Άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς και την παροχή Δημοσίων
Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις
διατάξεις του Ν.3431/2006”»
18. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/189/21-8-2007
«Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 240/1/
28-12-2001(ΦΕΚ 142/Β/2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 261/138/28-8-2002
(ΦΕΚ 1162/Β/9-9-2002), που αφορά την Ειδική Άδεια Δικτύου και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 2ης γενιάς της
εταιρείας COSMOTE, στις διατάξεις του Ν. 3431/2006» με
την οποία η Εταιρεία έχει λάβει δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900MHz και των 1800MHz,
όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την απόφαση ΕΕΤΤ
676/2/20-12-2012.
19. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 633/146/15-12-2011
«Χορήγηση στην εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz», όπως ισχύει
τροποποιηθείσα από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 658/5/
28-6-2012.
20. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/194/21-7-2007
«Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 226/5/6-82001 “Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία «STET
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε» και το διακριτικό τίτλο
«STET HELLAS A.E.B.E», ειδικής άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς
και την παροχή Δημόσιων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών 2ης γενιάς”, στις διατάξεις του Ν. 3431/2006».
21. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 699/25/27-8-2013 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/194/21-72007 “Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 226/5/
6-8-2001 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία
“STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε” και το διακριτικό
τίτλο “STET HELLAS Α.Ε.Β.Ε”, ειδικής άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς
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και την παροχή Δημόσιων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις διατάξεις του Ν. 3431/2006”,
όπως ισχύει τροποποιηθείσα».
22. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 633/145/15-12-2011
«Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/194/
21-7-2007 “Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
226/5/6-8-2001 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία “STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε” και το
διακριτικό τίτλο “STET HELLAS Α.Ε.Β.Ε”, ειδικής άδειας για
την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών
2ης γενιάς και την παροχή Δημόσιων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις διατάξεις του
Ν. 3431/2006”».
23. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/192/21-7-2007
«Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 226/6/|
6-8-2001 “Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία
«INFO QUEST - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (COMPUTERS,
PERIPHERALS & COMMUNICATIONS)» και το διακριτικό
τίτλο «Info Quest Α.Ε.Β.Ε.», Ειδικής Άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς
και την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών 2ης γενιάς”, στις διατάξεις του Ν. 3431/2006».
24. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 699/24/27-8-2013
«Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/192/
21-7-2007 “Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
226/6/6-8-2001 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία “INFO QUEST -ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
(COMPUTERS, PERIPHERALS & COMMUNICATIONS)” και
το διακριτικό τίτλο “Info Quest Α.Ε.Β.Ε.”, Ειδικής Άδειας για
την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών
2ης γενιάς και την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις διατάξεις του
Ν. 3431/2006”, όπως ισχύει τροποποιηθείσα»,
25. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 633/144/15-12-2011
«Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/192/
21-7-2007 “Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
226/6/6-8-2001 «Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία “INFO QUEST -ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
(COMPUTERS, PERIPHERALS & COMMUNICATIONS)” και
το διακριτικό τίτλο “Info Quest A.E.B.E.”, Ειδικής Άδειας για
την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών
2ης γενιάς και την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις διατάξεις του
Ν.3431/2006”».
26. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 621/11/27-9-2011 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ
ΑΠ. 480/017/13-05-2008 "Καθορισμός των δεικτών
ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισμός του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δημοσίευσης τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών" (ΦΕΚ 1153/Β/2008)» (ΦΕΚ 2417/Β/2011),
όπως εκάστοτε ισχύει.
27. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 758/1/7-5-2015, «Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία
Χορήγησης τους».
28. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με αρ. 54898/1540/
Φ.213/10-9-2015 «Έγκριση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ για την Χορήγηση Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην Ζώνη των 1800 MHz».
29. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 766/1/15-6-2016,
«Έγκριση της “Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz”».
30. Την απάντηση της Εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ με αριθμ. ΕΕΤΤ 15214/5-7-2016
στην υπό (28) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
της ΕΕΤΤ.
31. Την απάντηση της Εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
Α.Ε.Ε.Τ. με αριθμ. ΕΕΤΤ 15034/4-7-2016 στην υπό (28)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ.
32. Την απάντηση της Εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αριθμ. εμπιστευτικού πρωτ. ΕΕΤΤ
6241/30-6-2016 στην υπό (28) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ.
33. Την απόφαση της ΕΕΤΤ 770/1/14-7-2016 «Εισήγηση
προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
εν όψει της λήξης των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία με την επωνυμία “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.” και με διακριτικό
τίτλο “VODAFONE-PANAFON” και στην Εταιρεία με την
επωνυμία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.”, με
τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-7-2007, ΑΠ 448/
192/21-7-2007, ΑΠ 448/194/21-7-2007 όπως ισχύουν
τροποποιηθείσες» με τα Παραρτήματα Α και Β σχετικά με
τη μελέτη υπολογισμού της τιμής εκκίνησης για το Δικαίωμα Χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz
και τις εναλλακτικές επιλογές για τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων στην εν λόγω ζώνη, που αποτελεούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής, στην οποία καθορίζονταν η
δυνατότητα δυο επιλογών, ενόψει της λήξης των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
34. Την απόφαση της ΕΕΤΤ 772/1/27-7-2016 «Συμπληρωματική Εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για Παράταση της Διάρκειας
των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία “VODAFONE-PANAFON” και
στην Εταιρεία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.”,
με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-7-2007,
ΑΠ 448/192/21-7-2007, ΑΠ 448/194/21-7-2007 όπως
ισχύουν τροποποιηθείσες».
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35. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 51827/1178/Φ.210/1-8-2016 «Παράταση Διάρκειας και Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1800 MHz» που
αφορά την παράταση της διάρκειας των Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία «VODAFONE-PANAFON» και στην Εταιρεία «WIND
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», με τις αποφάσεις
της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-7-2007, ΑΠ 448/192/21-7-2007,
ΑΠ 448/194/21-7-2007 όπως ισχύουν τροποποιηθείσες,
36. Την ανάγκη προσδιορισμού της διαδικασίας εξετάσεως των αιτημάτων παράτασης των ενδιαφερομένων
παροχών («VODAFONE-PANAFON» και «WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»), και θεσπίσεως ειδικότερων
όρων των σχετικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ, περί εξετάσεως των εν λόγω αιτημάτων,
37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο
προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, Εταιρείες «VODAFONEPANAFON» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.», οφείλουν να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, έως και
τις 4-8-2016 αίτημα παράτασης της διάρκειας ισχύος
των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που τους
χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/
21-7-2007, ΑΠ 448/192/21-7-2007, ΑΠ 448/194/21-7-2007
όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, συνοδευόμενο από
αποδεικτικό παράτασης ισχύος ή αποδεικτικό 6/7 αίτησης παράτασης ισχύος εως τις 5-2-2018 των εγγυητικών
επιστολών που έχουν ήδη καταθέσει στην ΕΕΤΤ δυνάμει
των ως άνω αποφάσεων.
2. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τα αιτήματα αυτά και ορίζει τους
όρους Χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τον χρόνο
της παράτασης.
3. Η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ περί παράτασης εκδίδεται μετά την καταβολή της συνολικής αποζημίωσης
που καθορίζεται στο άρθρο 2.
Άρθρο 2
1. Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε τμήμα φάσματος
2x5 MHz ορίζεται σε τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξηνταεννέα ευρώ (3.569,00 €) και καταβάλλεται για το σύνολο
του χρόνου παράτασης έως και τις 5-9-2016.
2. Η συνολική αποζημίωση για τμήμα φάσματος
2x5 MHz το οποίο παρατείνεται μέχρι την 5-2-2018 ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα εννέα
χιλιάδες, πεντακόσια ένα ευρώ (1.959.501,00 €) και καταβάλλεται για το σύνολο του χρόνου παράτασης έως
και τις 5-9-2016.
Άρθρο 3
1. Με την εμπρόθεσμη κατάθεση της αιτήσεως παράτασης, οι δύο πάροχοι νομιμοποιούνται να εξακολουθήσουν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων αυτών έως
την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ κατά το
άρθρο 1, παράγραφος 2 της παρούσας.
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2. Εάν δεν υποβληθεί εμπροθέσμως αίτηση ή δεν
κατατεθεί το ποσό της αποζημίωσης ή το αποδεικτικό
παράτασης της εγγυητικής επιστολής, η ΕΕΤΤ δύναται
να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.
Άρθρο 4
1. Κατά το διάστημα έως και την έκδοση της απόφασης
της ΕΕΤΤ περί αποδοχής του αιτήματος παρατάσεως,
ισχύουν οι όροι και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται
στις προπαρατεθείσες στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της
παρούσας, αποφάσεις της ΕΕΤΤ όπως ισχύουν, με την
επιφύλαξη του ανωτέρω άρθρου 3, παράγραφος 2.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 766/21
(3)
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.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012),
β. Το Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012) και ιδίως τα
άρθρα 5, και 12 αυτού, σύμφωνα με τα οποία η ΕΕΤΤ :
- εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τις γενικές και ειδικές άδειες με τους οποίους ρυθμίζονται ιδίως οι όροι
παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής
άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε
θέμα σχετικά με την καταβολή τελών από τους φορείς
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4053/2012 (άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ι' και
άρθρο 12, παρ. 2),
γ. Τον «Κανονισμό Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1700/Β/10-7-2013), και
ιδίως τα άρθρα 1 παρ 2 εδάφιο θ', άρθρο 12 παραγ 3 και
παραγ 10 σύμφωνα με τα οποία:
- η Διαδικτυακή Εφαρμογή της ΕΕΤΤ (ΔΔΕ) είναι υπηρεσία διαδικτυακής πρόσβασης, μέσω του ιστότοπου της
ΕΕΤΤ, για την υποστήριξη των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγγραφή ταχυδρομικών επιχειρήσεων στο
Μητρώο της ΕΕΤΤ, τη διαγραφή από αυτό, την τροποποίηση των στοιχείων της Γενικής Άδειας της επιχείρησης,
τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο της
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ΕΕΤΤ και στοιχείων ταχυδρομικού δικτύου, καθώς και
οποιαδήποτε άλλων αιτημάτων ή υπηρεσιών καθοριστούν μελλοντικά από την ΕΕΤΤ,
- τα οφειλόμενα τέλη έκαστου ημερολογιακού έτους
καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ, μέχρι την 30η Ιουνίου του
επόμενου ημερολογιακού έτους. Η καταβολή τελών γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Δήλωση Απόδοσης Τελών του Παραρτήματος III μαζί με τα απαραίτητα
συνοδευτικά έγγραφα, που προσδιορίζονται σε αυτή,
- η ΕΕΤΤ, με απόφαση της, δύναται να καθορίσει τη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω της ΔΔΕ της
ΕΕΤΤ, τη Δήλωση Απόδοσης Τελών με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά,
δ. Την υπ’ αριθμ. 30552/9-6-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνονται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου
και του αρμόδιου Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ Δρ. Κωνσταντίνου Σ. Δεληκωστόπουλου
Επειδή :
Α. Με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών και στο πλαίσιο
επιτάχυνσης των διαδικασιών και της άμεσης εκτύπωσης
βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, θεσμοθετήθηκε η
υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, τροποποίησης ή διαγραφής αποκλειστικά μέσω της ΔΔΕ, ενώ προβλέπεται σύμφωνα
με το άρθρο 12 η επέκταση υποβολής της Δήλωσης
Απόδοσης Τελών με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά του Παραρτήματος III του Κανονισμού
Γενικών Αδειών.
Β. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή των ταχυδρομικών επιχειρήσεων με γενική άδεια στο Μητρώο
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, και οι Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις έχουν πλέον λάβει κωδικούς και έχουν
πλήρη πρόσβαση στη ΔΔΕ, αποφασίζει:
1. Ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής (ΔΔΕ) της ΕΕΤΤ, ως μέσο υποβολής της
Δήλωσης Απόδοσης Τελών έτους 2015 και εφεξής και
επισύναψης των απαραίτητων συνοδευτικών στοιχείων/εγγράφων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III
του Κανονισμού Γενικών Αδειών, από τις Ταχυδρομικές
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών. Οι Ταχυδρομικές επιχειρήσεις, δύναται, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποβάλλουν εντύπως στην
ΕΕΤΤ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος
III του Κανονισμού Γενικών Αδειών, αιτιολογώντας σε συνοδευτική επιστολή το λόγο της έντυπης υποβολής των.
2. Ορίζεται ότι:
α. Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη Γενικής Άδειας υπολογίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του
νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 1700/Β/2013).
β. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό των ετήσιων τελών,
για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς
Γενικής Άδειας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ανεξαρτήτως της ημερομη-
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νίας εγγραφής/διαγραφής τους από το Μητρώο, κατά τη
διάρκεια του έτους.
γ. Τα τέλη Γενικής Άδειας για κάθε ημερολογιακό
έτος καταβάλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου
ημερολογιακού έτους και η καταβολή τους γίνεται με
κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού της ΕΕΤΤ με ΙΒΑΝ
GR2101401460342002002002535 της Τράπεζας ALPHA
BANK, όπου στο πεδίο «Αιτιολογία» του Δελτίου κατάθεσης συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ και η
επωνυμία της επιχείρησης.
δ. Η μη έγκαιρη καταβολή των τελών καθώς και η μη
ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και
δικαιολογητικών συνιστούν παραβίαση των όρων της Γενικής Άδειας, η οποία επισύρει τις κυρώσεις του Άρθρου 11
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του Κανονισμού Γενικών Αδειών. Σε κάθε περίπτωση, για
κάθε καθυστέρηση της καταβολής των τελών πέραν της
30ης Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, τα τέλη
επιβαρύνονται με σχετικό τόκο υπερημερίας.
3 Εξουσιοδοτεί την Αρμόδια Διεύθυνση της ΕΕΤΤ για
την άμεση κοινοποίηση της παρούσας απόφασης σε
όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02026352508160012*

