
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των τιμών των χονδρικών αστικών και 
υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet 
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, που 
θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την υλο-
ποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ 
μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής, καθώς και της μεθοδολογίας 
υπολογισμού τους.

2 Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 897/18/18-03-19 «Κα-
τάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων για την 
εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνι-
κό Όργανο Επίλυσης Διαφορών που απορρέουν 
από τις διατάξεις του ν. 4463/2017, ως ισχύει και 
λοιπά διαδικαστικά ζητήματα» και επικαιροποίη-
ση του σχετικού Ειδικού Μητρώου Eμπειρογνω-
μόνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1016/06 (1)
Καθορισμός των τιμών των χονδρικών αστι-

κών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογί-

ας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 

1 Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστη-

μα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των 

bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τι-

μών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, καθώς και 

της μεθοδολογίας υπολογισμού τους.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως το άρθρο 111, τα στοιχεία α’, ι’, ια’ της παρ. 2 του 
άρθρου 113, τα άρθρα 131, 140, 176, 182, καθώς και την 
παρ. 2 του άρθρου 230 και 3 αυτού,

β. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 82), 

γ. Την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα υπό στοιχεία L 321/36 
της 17/12/2018,

δ. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 18.12.2020 αναφο-
ρικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέ-
χονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα 
με την Οδηγία (EE) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) C(2020) 8750 final,

ε. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 
«σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσι-
ών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποί-
ες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κα-
νονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ),

στ. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση 
αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην 
αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου 
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(2018/C,159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 
2374 final,

ζ. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 30ης Μαρτίου 2021 
σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο, τις προθεσμίες 
και το επίπεδο λεπτομέρειας που πρέπει να παρέχεται 
στις κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που κα-
θορίζονται στο άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, [Σύσταση (ΕΕ) 2021/554],

η. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 «Ορισμός αγορών, 
Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και Ρυθ-
μιστικές Υποχρεώσεις αυτών στις αγορές:

- Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χον-
δρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2014/710/EΕ (χονδρική αγορά παροχής πρόσβασης 
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υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση (Wholesale high-
quality access provided at a fixed location - WHQAFL)],

- Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χον-
δρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2003/311/ΕΚ],

- Μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότητες 
έως και 2 Mbps [ΑΓΟΡΑ 7 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής 2003/311/ΕΚ]» (Β’ 1836),

θ. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 977/03/25.01.2021 «Καθο-
ρισμός μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τιμές 
των προϊόντων των αγορών:

- Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χον-
δρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 
2014],

- Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρι-
κής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 
2003], που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την 
υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μο-
ντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
934/03/27.04.2020 (Β’ 1836), σε συνέχεια των προσωρι-
νών μέτρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 934/04/27.04.2020 (Β’ 1810) 
και 938/01/25.05.2020, σύμφωνα με το άρθρο 32 της 
Οδηγίας 2018/1972 και το άρθρο 140 του ν. 4727/2020» 
(Β’ 625),

ι. Την υπό στοιχεία ΑΠ ΕΕΤΤ 998/02/05.07.2021 «Διεξα-
γωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφο-
ρικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού 
των τιμών και τις τιμές των χονδρικών αστικών και υπε-
ραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικό-
τητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, που θα εφαρμοστούν 
κατά το διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/
των bottom- up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 (Β’ 1836), 
σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 977/03/25.01.2021 (Β’ 625)»,

ια. Την υπό στοιχεία ΑΠ ΕΕΤΤ 1008/01/27.09.2021 
«Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμε-
τεχόντων παρόχων επί της από 07.07.2021 διεξαχθεί-
σας Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών 
και τις τιμές των χονδρικών αστικών και υπεραστικών 
κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας με-
γαλύτερης από 1 Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το 
διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των 
bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μι-
σθωμένων Γραμμών χονδρικής.»

ιβ. την υπό στοιχεία ΑΠ ΕΕΤΤ 1008/02/27.09.2021 «Κοι-
νοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του σχεδίου τελικού 
μέτρου της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό της με-
θοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις τιμές των 
χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τε-
χνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 
Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την 
υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μο-
ντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής»,

ιγ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8412/Φ.960/11.10.2021 
επιστολή της ΕΕ με θέμα «Case EL/2021/2341 - price 
remedies for the leased lines in Greece. Request for 
information pursuant to Article 20(2) of Directive (EU) 
2018/1972»,

ιδ. την επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΕΕ υπό στοιχεία 
ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8416/Φ.960/13.10.2021 με θέμα: «Case 
EL/2021/2341 - price remedies for the leased lines in 
Greece. Request for information pursuant to Article 20(2) 
of Directive (EU) 2018/1972»,

ιε. το από 18/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της ΕΕ με θέμα «Case EL/2021/2341» και το από 
20/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΕΕΤΤ προς την ΕΕ με το ίδιο θέμα, με το οποίο παρείχε 
τις απαντήσεις στις πρόσθετες ερωτήσεις της ΕΕ,

ιστ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8440/Φ.960/5.11.2021 
επιστολή της ΕΕ με θέμα «Υπόθεση EL/2020/2341: Χον-
δρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε στα-
θερή θέση και χονδρική παροχή ζευκτικών τμημάτων 
μισθωμένων γραμμών στην Ελλάδα - τιμές. Σχόλια της 
Επιτροπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/1972»,

ιζ. την υπό στοιχεία 35753/Φ600/17.11.2021 εισήγηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κων/νου Μασσέ-
λου και Καθηγητή Δημήτριου Βαρουτά).

ΕΠΕΙΔΗ:
1. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η’ απόφασή της, υιοθέτησε, 

στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου ανάλυσης των αγορών, 
το τελικό μέτρο αναφορικά με τις αγορές:

- Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χον-
δρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2014/710/EΕ (χονδρική αγορά παροχής πρόσβασης 
υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση (Wholesale high-
quality access provided at a fixed location - WHQAFL)],

- Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χον-
δρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2003/311/ΕΚ],

- Μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότητες 
έως και 2 Mbps [ΑΓΟΡΑ 7 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής 2003/311/ΕΚ]» (Β’ 1836).

2. Ακολούθως, η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ’ απόφασή της, 
όρισε (α) τη μεθοδολογία retail minus για τον υπολογι-
σμό των τιμών χονδρικής για τα κυκλώματα μισθωμέ-
νων γραμμών και (β) τις τιμές για αστικά και υπεραστικά 
κυκλώματα Ethernet με χωρητικότητα έως και 1 Gbps.

3. Αναφορικά με τον προσδιορισμό των τιμών των 
ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet, DIA και IP VPN για τα 
οποία δεν υπάρχουν προϊόντα χονδρικής (Ενότητα 1, 
Υποενότητα 1.2, Παράγραφος ΙΙΙ, Σημείο 5), η υπό σχετ. 
θ’ απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζει:

«5. Για τις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να προσ-
διοριστούν μέσες τιμές λιανικής από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ 
υποβάλλει στην ΕΕΤΤΤ προς έγκριση τιμές χονδρικής 
ακολουθώντας την αρχή ότι οι τιμές πρέπει να αυξά-
νουν όσο αυξάνει η ταχύτητα και το γεγονός ότι κατά 
τον έλεγχο των προσφορών του η χαμηλότερη αποδεκτή 
τιμή λιανικής πρέπει να είναι υψηλότερη ή ίση από την 
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προτεινόμενη τιμή χονδρικής αυξημένη κατά ποσοστό 
ίσο με το retail increment.».

4. Ακολούθως, η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ι’ απόφασή της, 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 
131 του ν. 4727/2020, την πρόταση του ΟΤΕ αναφορι-
κά με τις τιμές αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων 
χονδρικής με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1 Gbps, 
για τις οποίες δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν μέ-
σες τιμές λιανικής, δίνοντας σε όλους τους παρόχους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις επ’αυτής. Η 
συγκεκριμένη διαβούλευση διήρκησε από την Τετάρτη, 
7 Ιουλίου 2021, έως και την Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 
2021 και ώρα 3:00 μ.μ.

5. H EETT, με την υπό σχετ. ια’ απόφασή της, απάντησε 
στις σημαντικότερες από τις παρατηρήσεις των συμμε-
τεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι η μοναδική τροποποίηση του σχεδίου 
μέτρων που απαιτείται αφορά στην αλλαγή της τιμής για 
τα κυκλώματα χωρητικότητας 1500 Mbps στη Ζώνη 3.

6. Ακολούθως, στις 5/10/2021, με την υπό σχετ. ιβ’ 
απόφασή της, η ΕΕΤΤ κοινοποίησε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
(Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το σχέδιο τελικού μέτρου αναφορικά με τον καθορισμό 
της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις τιμές 
των χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων 
τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 
1 Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την 
υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μο-
ντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής.

7. Στις 8/10/2021, η ΕΕΤΤ έλαβε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την υπό σχετ. ιγ’ επιστολή με διευκρινιστικά 
ερωτήματα επί του σχεδίου τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ, 
στην οποία απάντησε η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ιδ’ επι-
στολή της.

8. Στις 18/10/2021, η ΕΕΤΤ έλαβε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιπρόσθετες διευκρινιστικές ερωτήσεις (σχετ. 
ιε’), τις οποίες απάντησε στις 20/10/2021 (σχετ. ιε’).

9. Στις 05/11/2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστει-
λε στην ΕΕΤΤ την υπό σχετ. ιστ’ επιστολή, με την οποία 
την ενημέρωσε ότι εξέτασε την κοινοποίηση και τις συ-
μπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε η ΕΕΤΤ και 
διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

«3.1 Ανάγκη να αναπτυχθεί επειγόντως ένα μοντέλο 
κόστους

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τους περιορισμούς που αντι-
μετωπίζει η ΕΕΤΤ όσον αφορά τον καθορισμό μεταβα-
τικών τιμών για προϊόντα τα οποία προηγουμένως δεν 
ρυθμίζονταν ούτε προσφέρονταν σε εμπορική βάση. 
Ωστόσο, η Επιτροπή υπενθυμίζει στην ΕΕΤΤ ότι η επανε-
ξέταση της αγοράς χρονολογείται ήδη από το 2019 και 
είναι της γνώμης ότι μόνο ένα άρτιο μοντέλο BU-LRIC + 
μπορεί να επιτρέψει τιμές προσανατολισμένες στο κό-
στος. Στην απάντησή της στην αίτηση παροχής πληρο-
φοριών, η ΕΕΤΤ διευκρίνισε ότι το μοντέλο κόστους θα 
πρέπει να είναι έτοιμο έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023. Η 
Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ να ολοκληρώσει το έργο αυτό 
εγκαίρως.

3.2 Ελάχιστη διάρκεια ανάληψης υποχρεώσεων
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα που αφορά 

η τρέχουσα κοινοποίηση είναι σημαντικά ακριβότερα 
και περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αι-
τούντων πρόσβαση από ό, τι τα προϊόντα κάτω του 1 
Gbps. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία ζήτηση από 
την αγορά για προσφορά που αντιστοιχεί σε 12μηνη δέ-
σμευση, επιπλέον των υπηρεσιών που προσφέρονται επί 
του παρόντος για τουλάχιστον 24 μήνες. Ως εκ τούτου, 
η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορίσει η ΕΕΤΤ τιμές για 12μηνη προσφορά, επιπλέον 
της τρέχουσας κοινοποιηθείσας προσφοράς.»

10. Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, η ΕΕΤΤ 
έχει λάβει υπόψη της στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανω-
τέρω παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (παρ. 9 
του παρόντος).

11. Σύμφωνα με την πρόταση του ΟΤΕ, την οποία 
διαβουλεύτηκε η ΕΕΤΤ και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, οι τιμές αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων 
χονδρικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps της 
παρούσας απόφασης εφαρμόζονται αναδρομικά από 
την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, ημέρα γνωστοποίησής τους 
στους παρόχους μέσω της Εθνικής δημόσιας διαβούλευ-
σης της ΕΕΤΤ(σχετ. ι’ ανωτέρω), για τυχόν κυκλώματα 
των ως άνω κατηγοριών τα οποία αιτήθηκαν οι πάροχοι 
από τον ΟΤΕ μετά την εν λόγω ημερομηνία. Η ως άνω 
ρύθμιση καθίσταται αναγκαία για τους κάτωθι λόγους:

11.1. Τα κυκλώματα χονδρικής μισθωμένων γραμμών 
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps αποτελούν νέα 
προϊόντα τα οποία προηγουμένως δεν ρυθμίζονταν ούτε 
προσφέρονταν σε εμπορική βάση, γεγονός που καθι-
στούσε υποχρεωτικό το ορισμό μεταβατικών τιμών με 
βάση μια αποδεκτή μεταβατική μεθοδολογία, πριν ή πά-
ντως σε χρόνο ταυτόχρονο με την εμπορική διάθεσή 
τους (και όχι μεταγενέστερο αυτής).

11.2. Η διάθεση των εν λόγω προϊόντων από τον ΟΤΕ 
προς τους παρόχους είναι επωφελής για αυτούς και ως εκ 
τούτου προκρίθηκε ως αναλογική και συμφέρουσα για 
την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, η 
διάθεση αυτών με τον όρο της αναδρομικής εφαρμογής 
των μεταβατικών τιμών από την ημερομηνία που αυτές 
γνωστοποιήθηκαν στους παρόχους στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ. Η εν λόγω 
πρόταση υποβλήθηκε από τον κατέχοντα ΣΙΑ υπόχρεο 
πάροχο και έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες στη 
δημόσια διαβούλευση παρόχους, αποφασίζει:

Α. Εκδίδει Απόφαση, σύμφωνα με το κοινοποιηθέν και 
εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Μέτρων, 
με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Καθορισμός των τιμών των χονδρικών αστικών και 
υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητι-
κότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, που θα εφαρμοστούν 
κατά το διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/
των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και μεθοδολογία υπο-
λογισμού αυτών.

Οι τιμές αναφορικά με τα αστικά και υπεραστικά κυ-
κλώματα χονδρικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 
Gbps, είναι οι ακόλουθες:
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Mbps Metro Wide 1 Wide 2 Wide 3 Wide 4

1500 €1.664 €2.552 €3.483 €4.912 €7.645

2000 €1.668 €2.640 €3.671 €5.274 €8.353

2500 €1.895 €2.983 €4.173 €6.031 €9.609

3000 €2.150 €3.390 €4.753 €6.884 €10.995

4000 €2.601 €4.123 €5.813 €8.465 €13.593

5000 €3.044 €4.845 €6.857 €10.024 €16.158

7000 €3.989 €6.241 €8.883 €13.058 €21.162

10000 €5.121 €8.247 €11.806 €17.450 €28.431

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα ισχύουν για 24-μηνη δέσμευση.
Οι ανωτέρω τιμές, οι οποίες αφορούν εισαγωγή νέων χωρητικοτήτων σε υφιστάμενο προϊόν (κυκλώματα Ethernet), 

υπολογίστηκαν με βάση τα υφιστάμενα και εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ τέλη αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων 
Ethernet χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης του 1Gbps, στα οποία εφαρμόστηκαν οι παρακάτω κανόνες:

- Η χρέωση ανά Mbps μειώνεται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα.
- Τα τέλη αυξάνονται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα, ενώ η χρέωση είναι μικρότερη από το άθροισμα χρέωσης 

των μικρότερων χωρητικοτήτων που αθροίζουν στη ίδια συνολική χωρητικότητα.
- Λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ελάχιστη διάρκεια παραμονής η οποία αντιστοιχεί σε διάστημα 24 αντί για 

6 μηνών.
Β. Ορίζει ότι οι ανωτέρω τιμές αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων χονδρικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 

1 Gbps της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται αναδρομικά από την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, ημέρα γνωστοποίησής 
τους στους παρόχους μέσω της Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, για κυκλώματα των ως άνω κατηγοριών 
τα οποία αιτήθηκαν οι πάροχοι από τον ΟΤΕ μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Γ. Καλεί τον ΟΤΕ να υποβάλει προς έγκριση από την ΕΕΤΤ αντίστοιχου τιμοκαταλόγου χονδρικών αστικών και 
υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps με 12-μηνη δέσμευση, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

Δ. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Ε. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως επιχείρηση κα-
τέχουσα ΣΙΑ στις σχετικές χονδρικές αγορές μισθωμένων γραμμών, καθώς και τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα 
της ΕΕΤΤ προς γνώση των ενδιαφερομένων.

ΣΤ. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στο BEREC και στις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 140 
παρ. 7 του ν. 4727/2020.

Ζ. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας τηρουμένου του επιχειρηματικού απορρήτου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. 1016/020 (2)
Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 897/18/18-03-19 «Κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων για την εφαρμο-

γή των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών που απορρέουν από τις διατά-

ξεις του ν. 4463/2017, ως ισχύει και λοιπά διαδικαστικά ζητήματα» και επικαιροποίηση του σχετικού Ειδι-

κού Μητρώου Eμπειρογνωμόνων.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 82). 
2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
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και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοι-
νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α’ 147).

4. Την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 απόφα-
ση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με θέμα: 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελε-
τών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-
μονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του 
άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β’ 2519).

5. Τις διατάξεις του ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του 
κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών» (Α’ 42), και ιδίως των παρ. 1, 2, 3 και 5 του 
άρθρου 9, ως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 49 
ν. 4487/2017 (Α’ 116).

6. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων» (Α’ 176) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 21.

7. Την υπό στοιχεία 897/18/18-03-2019 απόφαση ΕΕΤΤ 
«Κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων για την εφαρ-
μογή των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνικό Όργανο 
Επίλυσης Διαφορών που απορρέουν από τις διατάξεις 
του ν. 4463/2017, ως ισχύει και λοιπά διαδικαστικά ζη-
τήματα» (Β’ 3023).

8. Την υπό στοιχεία 996/08/22-06-2021 απόφαση ΕΕΤΤ 
«Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 3367).

Επειδή:
1. Σύμφωνα με την παρ.  1 του άρθρου 9 του 

ν. 4463/2017, ως ισχύει τροποποιηθέν με το άρθρο 49 
ν. 4487/2017 (Α’ 116):

«1. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους 
όρους παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή του φο-
ρέα εκμετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονισμό 
τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τα μέρη 
δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαμεσολά-
βησης του ν. 3898/20101 (Α’ 211). Σε περίπτωση μη επί-
τευξης συμφωνίας, για αιτήματα επίλυσης διαφορών 
που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών με τα καθήκο-
ντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόμου 
ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΕΕΤΤ). Για την επίτευξη της εξωδικαστικής επί-

1 Ο ν. 3898/2010 ήδη έχει αντικατασταθεί, στο σύνολό του, 
πλην του άρθρου 1 αυτού από το ν. 4512/2018 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 
4512 (Α’ 5) / Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις. *** Διόρθωση σφαλμ. Α’ 8. Ειδικότερα, στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, άρθρα 178 επ. του ως άνω νόμου 
ρυθμίζεται εκ νέου ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Ο ως άνω νόμος 
ορίζει στο άρθρο 205 ότι « Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέ-
ματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Οι διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3898/2010 διατηρούνται σε ισχύ.»

Εξάλλου και σύμφωνα με το άρθρο 206 το Κεφάλαιο Β του ως 
άνω νόμου, πλην του άρθρου 182, τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 18η/1/2018.

λυσης των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό μητρώο 
διαμεσολαβητών της ΕΕΤΤ, το οποίο στελεχώνεται από 
διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5)».

2. Σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου 9 του 
ν. 4463/2017: 

«Αν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου ανακύψει 
διαφωνία μεταξύ φορέων, οποιαδήποτε από τα εμπλεκό-
μενα μέρη δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την 
παρέμβαση της ΕΕΤΤ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και 
του ιστορικού των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ, όπως προβλέ-
πεται στο άρθρο 34 του ν. 4070/2012, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Η ΕΕΤΤ υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα που σε κάθε 
περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κατά τη λήψη της απόφασής της στα πλαί-
σια της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την 
εξέταση της διαφοράς και την εισήγηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. 
για το πόρισμα της επίλυσης αυτής. Για την υποστήριξη 
του έργου της επίλυσης διαφοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εμπειρογνωμόνων 
με ειδικότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της διαφο-
ράς, όπως ενδεικτικά ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, 
ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών.»,

3. Σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 9 του 
ν. 4463/2017:

«3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, αποστέλλει πρόσκληση προς το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την κατάρτιση 
καταλόγου εμπειρογνωμόνων, η οποία επίσης τοιχοκολ-
λάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Τ.Ε.Ε. και δημο-
σιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Στην πρόσκληση 
αυτή παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
πληρούνται ώστε κάποιος να συμπεριληφθεί σε κατά-
λογο εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε.Τ.Τ. για την επίλυση δια-
φορών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, καθώς επίσης 
και το ύψος της αμοιβής του. Ο κατάλογος αυτός ανανε-
ώνεται κάθε χρόνο εντός του μηνός Δεκεμβρίου με την 
ίδια δημοσιότητα. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με 
κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευ-
μένη εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι 
που δεν περάτωσαν πιθανή επίλυση διαφορών στην 
επιτροπή της οποίας είχαν τοποθετηθεί προηγούμενα. 
Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη δι-
άρκεια της θητείας τους και για δύο (2) χρόνια μετά την, 
με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.».

4. Σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 9 του 
ν. 4463/2017:

«5. Η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος του παρα-
βόλου που οφείλουν να καταβάλουν όσοι αιτούνται από 
την ΕΕΤΤ επίλυση διαφοράς σχετικά με θέματα πρόσβα-
σης (άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου) και τεχνικού 
συντονισμού (άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου).»
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5. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 996/08/22-06-2021 από-
φαση ΕΕΤΤ (Β’ 3367), παρ. 5.9 του άρθρου 10, αρμόδιο 
τμήμα για την τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγα-
θών και υπηρεσιών είναι το Τμήμα Προμηθειών και Δι-
οικητικής Μέριμνας. Λόγω όμως της πολυπλοκότητας 
της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που ορίζεται ανωτέρω, τη διαδικασία ελέγχου στοιχεί-
ων και πιστοποιητικών και την τελική καταχώρηση των 
ενδιαφερομένων που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά στον κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων, απαιτείται διατμηματική συνεργασία 
μεταξύ της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της 
Ε.Ε.Τ.Τ.

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την ανωτέρω υπ’ αρ. 897/18/18-03-2019 
απόφαση ΕΕΤΤ έχει ήδη ρυθμίσει τις διαδικασίες και κα-
ταρτίσει για πρώτη φορά Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνω-
μόνων.

7. Το γεγονός ότι το Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός του μηνός 
Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα.,

8. Την υπό στοιχεία 35762/Φ600/17-11-2021 εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

9. Το γεγονός ότι οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι 
ενδεικτικές (ΣτΕ 652, 2809, 4311, 4876/2012, 3762/2009), 
εκτός εάν από τις διατάξεις που τις προβλέπουν προκύ-
πτει ότι είναι αποκλειστικές, και κατόπιν προφορικής 
εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνστα-
ντίνου Μασσέλου, αποφασίζει:

1. Επικαιροποιεί το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για 
την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνικό 
Όργανο Επίλυσης Διαφορών που απορρέουν από τις δια-
τάξεις του ν. 4463/2017 σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΑΠ ΕΕΤΤ 897/18/2019 
και ειδικότερα με τις κάτωθι ενέργειες και για το παρόν 
διάστημα:

i. Τη σύνταξη πρόσκλησης η οποία αποτελεί Παράρτη-
μα της παρούσας Εισήγησης και η οποία θα αναρτηθεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2022 ως και την 31η Ιανουαρίου 
2022, όπως ορίζεται στο Παράρτημα.

ii. Την αποστολή της πρόσκλησης του Παραρτήματος 
της παρούσας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 
της τοιχοκόλλησής της στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. και της 
ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. προς γνώση 
των ενδιαφερομένων, την καταχώρηση σχετικής ανα-
κοίνωσης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, καθώς και την έγκριση του κόστους της 
ανωτέρω δημοσίευσης.

2. Τροποποιεί την υπό στοιχεία ΑΠ 897/18/18-03-2019 
απόφαση ΕΕΤΤ ως προς το εξής σημείο:

i. Τη συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης και ελέγχου 
της διαδικασίας δημιουργίας του Μητρώου Εμπειρογνω-
μόνων, με ορίζοντα υλοποίησης του την 15η Φεβρουα-
ρίου 2022, αποτελούμενη από τους:

Α. Σεβοπούλου Χαραλαμπία της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αρμόδια για την 
παραλαβή των αιτημάτων και την τήρηση του μητρώου, 
ως Πρόεδρο.

Β. Κρεμμύδα Αλεξάνδρα του Τμήματος Προμηθειών 
και Διοικητικής Υποστήριξης αρμόδιο για τη σύναψη 
συμβάσεων με τους εμπειρογνώμονες, ως μέλος.

Γ. Σαραντοπούλου Μαρία της Διεύθυνσης Τηλεπικοι-
νωνιών, για την υποστήριξη σε θέματα τηλεπικοινωνιών, 
ως μέλος.

3. Την κατάρτιση επικαιροποιημένου κατά τα ως άνω 
Μητρώου εμπειρογνωμόνων μετά την ως άνω διαδικα-
σία και την διατήρησή του στο Τμήμα Προμηθειών και 
Διοικητικής Μέριμνας της ΕΕΤΤ.

4. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω υπ’ αρ. ΑΠ 897/18/ 
18-03-2019 απόφαση ΕΕΤΤ να εξακολουθεί να ισχύει ως 
έχει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων (E.E.T.T.) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (www.
eett.gr). Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, 
εποπτεύει και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοι-
νωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, 
στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφο-
ράς. Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Τ. ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής 
ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές. Οι αρμοδιότητες 
της Ε.Ε.Τ.Τ. περιγράφονται στο ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» και στο ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), ως ισχύει.

Ο ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατά-
στασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Α’ 42) 
μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τα ακόλουθα αντικείμενα:

1) Την πρόσβαση των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την υλοποίηση υψίρρυθμων δικτύων, 
σε υποδομές φορέων δικτύων φυσικού αερίου, ηλεκτρι-
κής ενέργειας, θέρμανσης, ύδρευσης (εξαιρουμένου του 
δικτύου παροχής πόσιμου ύδατος), μεταφορικών υπη-
ρεσιών (συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, 
λιμένων και αερολιμένων).

2) Τον συντονισμό τεχνικών έργων των παρόχων δι-
κτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των φορέων του 
σημείου 1.

3) Την πρόσβαση των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε υλική υποδομή εντός κτιρίου, προσαρ-
μοσμένη για υψηλές ταχύτητες και σε σημείο πρόσβασης 
στην είσοδο του κτιρίου για την παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο η Ε.Ε.Τ.Τ. επιφορτίζε-
ται με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργάνου Επίλυσης 
Διαφορών για οποιαδήποτε διαφωνία ανακύψει μεταξύ 
φορέων, σχετικά με τα ανωτέρω σημεία αλλά και για θέ-
ματα διαφάνειας σχετικά με τα ανωτέρω, εφόσον κάποιο 
από τα εμπλεκόμενα μέρη ζητήσει την παρέμβασή της.
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Για κάθε επίλυση διαφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει και ήδη άρθρο 134 
του ν. 4727/2020, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την εξέτασή της και την εισήγηση προς την 
Ε.Ε.Τ.Τ. για το πόρισμα της επίλυσης αυτής. Για την υποστήριξη του έργου της επίλυσης διαφοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύνα-
ται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εμπειρογνωμόνων με ειδικότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της 
διαφοράς, όπως ενδεικτικά ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών.

Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιεί το «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» με αντικείμενο την παροχή 
συμβουλευτικών, επιστημονικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με επιλύσεις διαφορών που προκύπτουν 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4463/2017.

Στο Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων δύναται να εγγραφούν ως μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν 
κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες με επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα δικτύων φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης (συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων).

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:

- Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή αγρονόμου τοπογρά-
φου μηχανικού ή χημικού μηχανικού από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε 
σχολές της αλλοδαπής ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

- Ελάχιστη συνολική συναφή εργασιακή εμπειρία σε σχέση με το είδος των δικτύων που αφορούν το πεδίο εφαρ-
μογής των άρθρων 3 μέχρι 6 του ν. 4463/20172, οχτώ (8) ετών.

Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων γίνεται με αποστολή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου στο e-mail: 
empeirognomonestee@eett.gr.

Η εγγραφή πρέπει να συνοδεύεται από μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σύντομη περιγραφή των 
δραστηριοτήτων του ενδιαφερομένου καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας του και του αρ. Μητρώου ΤΕΕ, η οποία 
να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η επιστολή αυτή υπέχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης 
περί της ακρίβειας των αναγραφομένων στοιχείων. Η εμπειρία που παρατίθεται στο βιογραφικό σημείωμα, τεκμη-
ριώνεται α) αν αφορά εμπειρία σε δημόσια έργα, με πτυχίο Β’ τάξης στο Μητρώο Μελετητών του ν. 3316/2005 ή 
δεύτερης βαθμίδας στο Μ.Ε.Κ. του π.δ. 90/2014 και β) αν αφορά ιδιωτικά έργα με βεβαιώσεις από τον αντίστοιχο 
εργοδότη ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια τα πεδία εφαρμογής του ν. 4463/2017 με τα οποία 
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί συμπληρώνοντας στον ακόλουθο Πίνακα (ο οποίος αποστέλλεται σε αυτόν από τον 
Πρόεδρο της επιτροπής υλοποίησης και ελέγχου της διαδικασίας δημιουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον αριθμό των ετών συναφούς εμπειρίας ανά είδος και κατηγορία έργου:
Είδος έργου Έργα πολιτικού 

μηχανικού
Έργα ηλεκτρολόγου 
μηχανικού

Έργα μηχανολόγου 
μηχανικού

Έργα ασφάλειας 
εγκαταστάσεων

Φυσικού αερίου

Ηλεκτρικής ενέργειας

Ύδρευσης

Μεταφορικών υπηρεσιών με 
εξειδίκευση σε σιδηροδρόμους
Μεταφορικών
υπηρεσιών με
εξειδίκευση σε οδούς
Μεταφορικών υπηρεσιών με 
εξειδίκευση σε λιμάνια
Μεταφορικών υπηρεσιών με 
εξειδίκευση σε αερολιμένες

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερομένους και να αποσταλούν στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση empeirognomonestee@eett.gr το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2022

Η σύνταξη του ανωτέρω καταλόγου γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. για την κάλυψη τυχών μελλο-
ντικών αναγκών της σε επίλυση διαφορών που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ν. 4463/2017. Οι εμπειρογνώμονες 
επιλέγονται κάθε φορά, με κλήρωση που διενεργείται από την επιτροπή υλοποίησης και ελέγχου της διαδικασίας 
δημιουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη 
εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4463/2017. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που δεν 

2 Δίκτυα φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή ύδρευσης ή μεταφορικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, 
οδών, λιμένων και αερολιμένων).
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περάτωσαν πιθανή επίλυση διαφορών στην επιτροπή 
της οποίας είχαν τοποθετηθεί προηγούμενα.

Το ύψος της αμοιβής των εμπειρογνωμόνων σύμφω-
να με την υπ’ αρ. ΑΠ 897/18/18-03-2019 απόφαση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται στα 2.400 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση ενδιαφέροντος συ-
νεργασίας και η εγγραφή στον σχετικό κατάλογο δε 
δεσμεύει την Ε.Ε.Τ.Τ. για οποιαδήποτε μελλοντική συ-
νεργασία.

Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός 
τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων τα οποία θα συλλεχθούν με την παρούσα διαδικασία 
υπόκεινται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνι-
κού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προ-
στασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εγ-
γεγραμμένοι στο μητρώο δύνανται να ασκήσουν κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
για τα προσωπικά δεδομένα. Η ομάδα GDPR της Ε.Ε.Τ.Τ. 
θα είναι ενήμερη σε κάθε φάση της εξέλιξης του Μητρώ-
ου Εμπειρογνωμόνων από την αρμόδια Επιτροπή υλο-
ποίησης και ελέγχου της διαδικασίας δημιουργίας του.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ε.Τ.Τ. την παρούσα Ανακοίνωση - Ανοικτή Πρόσκληση 
για την επικαιροποίηση του Μητρώου. Η παρούσα Ανα-
κοίνωση - Ανοικτή Πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην 
ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr κατ’ εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καλούν καθημερινά τις ώρες 9:00 μέχρι 
15:00, στο τηλέφωνο 210615104.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   

 

 
[ ] 

[ ] 
[ ] 
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1. ……….. 
2. ……….» 
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*02061462212210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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