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Μαρούσι, 02-02-2017 
            ΑΠ:797/05 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιημένης 
πληροφορίας αναφορικά με το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της 
Α’ Φάσης – Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / Δήλωση Εμπιστευτικότητας 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  
 
Αφού έλαβε υπόψη: 
 

α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία 
α’, ι’, ιβ’ και ιστ’, καθώς και τα άρθρα 16, 17, 38 και 41 έως 53 αυτού, 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 
καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, 

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 
Πλαίσιο),  

 
δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε 
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και 
με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  

 
ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 

σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 
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στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση 
της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

 
ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής 

τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 
Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 
πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

η. την Εισήγηση με αριθ. 31210/Φ.600/30.01.2017 της αρμόδιας 

Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,  

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Δημ. Τσαμάκη και Δρ. Νικόλαου Χ. Παπαουλάκη) 

 

ΕΠΕΙΔΗ: 

 
1. Αναφορικά με την εισαγωγή τεχνολογίας VDSL vectoring στην Ελληνική 

Επικράτεια, δυνάμει του σημείου 1 της ενότητας (α) «Πρώτη Ανάθεση – Α’ 

Φάση» του Παραρτήματος 3 της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, ο 

ΟΤΕ οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (ΕΗ) από τη δημοσίευση 

της ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ: 

1) «να υποβάλει στην ΕΕΤΤ και στους παρόχους επικαιροποιημένη 

πληροφορία σχετικά με το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με την 

λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α, καθώς και πρόβλεψη για τις 

υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ανά ΑΚ, για την 

ανάπτυξη VDSL των οποίων η ενεργοποίηση είναι 

προγραμματισμένη εντός του επόμενου οκταμήνου» 

2) «Επιπλέον  δηλώνει σε ποια από τα ανωτέρω ΑΚ επιθυμεί  να 

αναπτύξει τεχνολογία VDSL vectoring εντός των επόμενων 31 

μηνών1, αναφέροντας αναλυτικά τους υπαίθριους κατανεμητές 

καλωδίων και τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού καθώς 

και το τρίμηνο ενεργοποίησής τους. 

Ο ΟΤΕ, στις περιοχές που αιτείται ανάπτυξη τεχνολογίας VDSL 

vectoring δύναται να αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης 

οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής ή τεχνολογίας, υπό τον όρο ότι η 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα 

πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς 

                                                 
1 Το διάστημα των 31 μηνών εξασφαλίζει ότι ο χρόνος ανάπτυξης της τεχνολογίας vectoring από την πλευρά του ΟΤΕ κατά την 

πρώτη φάση συμπίπτει με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανάπτυξης από τους παρόχους  
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χρήστες2, οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια μίας υπαίθριας καμπίνας 

ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριου κατανεμητή καλωδίων. Όταν 

ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ανάπτυξη του δικτύου NGA, οι 

καμπίνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση 

τεχνολογίας VDSL vectoring ελευθερώνονται και οι πάροχοι, 

συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, μπορούν να τις αιτηθούν στο 

πλαίσιο των ετήσιων αναθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προβλέψεις του Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης 

Ισχύος όπως εκάστοτε ισχύει.» 

2. Το Παράρτημα 2 , σημείο Α της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ 

αναφορικά με τα  Υποβαλλόμενα στοιχεία δικτύου πρόσβασης αναφέρει τα 

εξής: 

«Α. Στοιχεία που οφείλει να υποβάλλει ο ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ με κοινοποίηση στους άλλους 

παρόχους, εκτός αν ορίζεται άλλως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών  μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού 

εξαμήνου του έτους3, τις παρακάτω πληροφορίες για το δίκτυο πρόσβασης 

που αφορούν α) την υφιστάμενη κατάσταση και β) τις προβλέψεις για το 

επόμενο έτος. Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται από την ΕΕΤΤ δυνάμει των 

άρθρων 12 περίπτωση α και ιστ και 38 παρ. 1 περιπτώσεις στ και η του Ν. 

4070/2012 στο πλαίσιο της ανάλυσης από την ΕΕΤΤ της αγοράς 3α της 

Νέας Σύστασης της Επιτροπής προκειμένου να εκτιμηθούν και να 

αξιολογηθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ενεργειών 

του ΟΤΕ στον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές. Παράλληλα, οι κάτωθι 

πληροφορίες είναι απαραίτητες στους παρόχους ώστε να είναι σε θέση να 

ετοιμάσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα, με βάση τα οποία η ΕΕΤΤ θα 

αποφασίσει την κατανομή περιοχών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

VDSL vectoring. 

Συγκεκριμένα για κάθε υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού (ΥΚΕΕ) 

και για κάθε υπαίθριο κατανεμητή καλωδίων (YKK) ο ΟΤΕ θα πρέπει να 

υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή:  

1. Γεωγραφικές συντεταγμένες. 

2. Κωδικός υπαίθριας καμπίνας ενεργού εξοπλισμού/ υπαίθριου 

κατανεμητή καλωδίων. 

3. Υπερκείμενο Αστικό Κέντρο (ΑΚ) (ονομασία και μοναδικός κωδικός). 

4. Εντός ή εκτός της περιοχής των 550 μέτρων γύρω από το ΑΚ 

                                                 
2 Στο πλαίσιο του παρόντος, «κάλυψη» όλων των συνδρομητών μιας ΥΚΕΕ ή ΥΚΚ σημαίνει τη δυνατότητα παροχής της 

υπηρεσίας, στο σύνολο των συνδρομητών της ΥΚΕΕ ή του ΥΚΚ εφόσον υπάρχουν αιτήματα σε επίπεδο λιανικής ή χονδρικής, 

εντός των χρονικών ορίων που θα προσδιοριστούν κατά την έγκριση των σχετικών εικονικών προϊόντων.  
3 Α’ Εξάμηνο: 30/06, Β’ Εξάμηνο 31/12 
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5. Απόσταση από το υπερκείμενο ΑΚ. Η απόσταση θα δίνεται με 

πραγματικά στοιχεία, όπου αυτά υπάρχουν ή εκτίμηση της οδικής 

απόστασης, όπου δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία.  

6. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών απομακρυσμένης 

συνεγκατάστασης και υπηρεσιών ΤοΥΒ σε ΥΚΚ. Σε περίπτωση που 

η συγκεκριμένη πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη από πραγματικά 

στοιχεία, θα δίνεται εκτίμηση.  

7. Γεωγραφική κάλυψη (αναλυτικά οι οδοί/διευθύνσεις που καλύπτει) 

και πληροφορία αναφορικά με την ΥΚΕΕ ή ΥΚΚ στην οποία ανήκει 

κάθε ΤοΥΒ.  

8. Υλοποίηση VDSL vectoring σε υπαίθρια καμπίνα από τον ΟΤΕ ή 

από άλλο πάροχο (τιμή 0 στην πρώτη υποβολή)  

9. Παρεχόμενες υπηρεσίες από την υπαίθρια καμπίνα ενεργού 

εξοπλισμού (πχ PSTN, ISDN, ADSL, VDSL, VDSL vectoring, …). 

10. Μήνας ενεργοποίησης υπηρεσιών VDSL και VDSL vectoring.  

11. Συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού που είναι σε χρήση σε κάθε ΥΚΚ 

ή ΥΚΕΕ  

12. Χαρακτηρισμός ΑΚ ανάλογα με την πυκνότητα του δικτύου (πυκνά 

αστικά, αστικά, ημιαστικά και αγροτικά) και μέσο μήκος ακραίων 

καλωδίων ανά κατηγορία ΑΚ. 

13. Συνολικό πλήθος ΤοΥΒ VDSL στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού 

εξοπλισμού (εφόσον δεν έχει υλοποιηθεί vectoring). Αποκλειστικά 

στην ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ θα δίνει επίσης  και το πλήθος ΤοΥΒ ανά πάροχο 

σε κάθε ΥΚΕΕ.  

14. Συνολικό πλήθος VPU/VPU light προϊόντων στην υπαίθρια καμπίνα 

ενεργού εξοπλισμού. Αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ θα δίνει 

επίσης  και το πλήθος VPU/VPU light προϊόντων ανά πάροχο σε 

κάθε ΥΚΕΕ. 

15. Πλήθος ζευγών οπτικών ινών στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού 

εξοπλισμού (στο κύριο δίκτυο, από την καμπίνα μέχρι το ΑΚ). 

16. Διαθεσιμότητα αγωγών/σωληνώσεων/σκοτεινής ίνας προς την 

υπαίθρια καμπίνα.» 

3. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας 

vectoring,  Όροι  παροχής  της τεχνολογίας VDSL vectoring της ανωτέρω 

σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ : 

«Η εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στην Ελληνική Επικράτεια 

δυνάμει του παρόντος, υπόκειται στους κάτωθι όρους/προϋποθέσεις: 

• Διάθεση από τον ΟΤΕ της απαραίτητης πληροφορίας αναφορικά με το 

δίκτυο πρόσβασής του, όπως αυτή προδιαγράφεται ανωτέρω 

(Παράρτημα 2, Σημείο Α). Σε περίπτωση που κάποιες από τις 

πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, ο ΟΤΕ τεκμηριώνει το λόγο μη 

διάθεσης, ο οποίος πρέπει να είναι αντικειμενικός και να αφορά το 
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τεχνικά μη εφικτό, προτείνει χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους ή παρέχει 

εναλλακτική ισοδύναμη πληροφόρηση.  Με βάση τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ 

κρίνει εάν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι επαρκείς για να προχωρήσει 

η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα. Στην περίπτωση όπου η 

έλλειψη της πληροφορίας δεν επιτρέπει την συνέχιση της διαδικασίας, η 

ΕΕΤΤ θα προβεί στα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα για να 

εξασφαλίσει την άρση του εμποδίου, αλλά και την προστασία του 

ανταγωνισμού από ενδεχόμενη κατάχρηση της καθυστέρησης από την 

πλευρά του ΟΤΕ. [….]» 

4. Η διάθεση από τον ΟΤΕ της απαραίτητης πληροφορίας αναφορικά με το 

δίκτυο πρόσβασής του, όπως αυτή προδιαγράφεται στην ανωτέρω, σχετ. ζ 

απόφαση ΕΕΤΤ και η κοινοποίηση αυτής στους παρόχους που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring σύμφωνα 

με τους όρους της ως άνω Απόφασης ΕΕΤΤ.  

5. Οι ως άνω πληροφορίες είναι στο σύνολό τους ιδιαίτερα σημαντικές σε 

σχέση με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του παρόχου 

με ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής τοπική πρόσβασης σε σταθερή θέση στην 

Ελλάδα, ΟΤΕ ΑΕ, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια της χώρας και 

θεωρούνται ως εμπιστευτικές. 

6. Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει να διασφαλισθεί από την ΕΕΤΤ η 

ταυτοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που θα έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν πρόσβαση στις ως άνω πληροφορίες, καθώς και να 

εξασφαλισθεί: 

i. η χρήση των πληροφοριών μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό 

καθώς και 

ii. η τήρηση της εχεμύθειας και ο σεβασμός του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 

Α. Ορίζει ότι προκειμένου να λάβουν αντίγραφο της επικαιροποιημένης 

πληροφορίας ΟΤΕ σχετικά με το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με την λίστα 

του Παραρτήματος 2 σημείο Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016, καθώς και 

πρόβλεψη για τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ανά ΑΚ, για την 

ανάπτυξη VDSL των οποίων η ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη εντός 

του επόμενου οκταμήνου από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 1  του Κεφαλαίου Α. υποκεφάλαιο 
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(α) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – Α’ ΦΑΣΗ, του Παραρτήματος 3 της ως άνω 

απόφασης ΕΕΤΤ, οι ενδιαφερόμενοι, για την ανάπτυξη δικτύου VDSL 

VECTORING, πάροχοι, οφείλουν να υποβάλουν συμπληρωμένα τα κάτωθι 

έγγραφα: 

1. Αίτηση αντιγράφου επικαιροποιημενης πληροφορίας Α’ Φάσης – 

πρώτης ανάθεσης του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / Δήλωση 

Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος 

της παρούσας. 

 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα (το πρόσωπο το οποίο θα παραλάβει το 

αντίγραφο των πληροφοριών πρέπει, σε περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης να φέρει αποδεικτικό ταυτότητας, ενώ σε περίπτωση 

νομικού προσώπου να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό 

αυτό από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και να προσκομίσει 

σχετικό αποδεικτικό της ως άνω εξουσιοδότησης καθώς και 

αποδεικτικό ταυτότητας). 

 

Β. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης και του 

Παραρτήματος αυτής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ προς γνώση των 

ενδιαφερομένων. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α’ΦΑΣΗΣ – 

ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΗΣ ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016) 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 

1) ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ 

Φυσικό πρόσωπο 
(ατομική επιχ/ση) 

���� Ο.Ε. ���� Ε.Ε. ���� Ε.Π.Ε. ���� Α.Ε. ���� 

Άλλη 

……………
…. 

����

 

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
…………………………………………………………………………………………………………
………….. 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 
…………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΡΑ:…………………………………………………………………………………………………
………………………… 

(ΟΔΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ, ΧΩΡΑ) 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

Α.Φ.Μ.: 
……………………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ.: 
……………………………………. 

ΤΗΛ.: 
…………………………… 

FAX: 
………………………… 

E-mail: 
…………………………… 

 

3) ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   

Επώνυμο: ………………….. Όνομα: 
………………………… 

Αρ. ταυτότητας / Αρ. 
διαβατηρίου: 
………………………  

Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Νομός): 

……………………………………………………………………
……………… 

Εκδούσα αρχή: 

…………………………………
………… 

ΤΗΛ:…………………………… FAX: 
…………………………… 

E-mail: 
…………………………… 

 
4) ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΠ ή ΝΠ 
(συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 

 

Φυσικό πρόσωπο 

 

Δια της παρούσας, αιτούμαι να λάβω αντίγραφο της επικαιροποιημένης πληροφορίας ΟΤΕ 
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σχετικά με το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με τη λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α της  
 
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), καθώς και πρόβλεψη για τις 
υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ανά ΑΚ, για την ανάπτυξη VDSL, των οποίων η 
ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη εντός του επόμενου οκταμήνου από την υποβολή 
του αιτήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 1  του Κεφαλαίου 
Α., υποκεφάλαιο (α) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – Α’ ΦΑΣΗ, του Παραρτήματος 3 της ως άνω 
απόφασης ΕΕΤΤ, και Δηλώνω Υπεύθυνα ότι: 
 
1. Είμαι πάροχος υπηρεσιών / δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχω εγγραφεί στο 
Μητρώο παρόχων δυνάμει της με αριθμό …../…….Δήλωσης Καταχώρησης.  

2. Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στη διαδικασία ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring στην 
Ελληνική Επικράτεια δυνάμει του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 
«Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016). 

3. Αναγνωρίζω ότι οι ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ πληροφορίες / στοιχεία οι οποίες αφορούν: 

-το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με τη λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), καθώς και  

-πρόβλεψη για τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ανά ΑΚ, για την ανάπτυξη VDSL 
των οποίων η ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη εντός του επόμενου οκταμήνου από 
την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 1  του 
Κεφαλαίου Α., υποκεφάλαιο (α) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – Α’ ΦΑΣΗ, του Παραρτήματος 3 της ως 
άνω απόφασης ΕΕΤΤ, είναι στο σύνολό τους ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση με το 
αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του παρόχου με ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής 
τοπική πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Ελλάδα, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια της 
χώρας  και θεωρούνται ως εμπιστευτικές για το λόγο αυτό, ήδη δια της παρούσης: 

1. Δηλώνω ότι δεν θα φέρω σε γνώση οιουδήποτε τρίτου προσώπου, πέραν των 

καλυπτόμενων από την κάτωθι παράγραφο  2 του παρόντος, οποιαδήποτε Εμπιστευτική 

Πληροφορία καθώς και οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία δεσμεύομαι να 

χρησιμοποιήσω αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό συμμετοχής στη διαδικασία 

ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring στην Ελληνική Επικράτεια δυνάμει του 

Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).  

2. Αναλαμβάνω την υποχρέωση και εγγυώμαι ότι η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας 

δεσμεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, ή/ και προστηθέντες  μου.  

3. Εμπιστευτικές είναι όλες οι πληροφορίες που παραλαμβάνω από την ΕΕΤΤ, δυνάμει του 

παρόντος, εφόσον κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και για όσο χρόνο οι 

σχετικές πληροφορίες δεν έχουν καταστεί κοινό κτήμα με ευθύνη του παρόχου ΣΙΑ ΟΤΕ. 

4. Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρείται κάθε πληροφορία η οποία έχει δημοσιοποιηθεί 

είτε δημοσιευθεί στον Τύπο, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται περαιτέρω επιβεβαίωση, 

χωρίς οποιαδήποτε σύμπραξη της ΕΕΤΤ ή των λοιπών ανωτέρω αναφερομένων 

προσώπων, καθώς και κάθε πληροφορία η οποία από την φύση της κατέστη άμεσα 

προσιτή στο ευρύ κοινό (public domain information), χωρίς οποιαδήποτε σύμπραξη της 

ΕΕΤΤ ή των λοιπών ανωτέρω αναφερομένων προσώπων. 
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Ημ/νια, Υπογραφή Φυσικού Προσώπου 
 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Φορέα/Επιχείρησης (Νομικό πρόσωπο) 

Δια της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα, στο όνομα και για λογαριασμό του φορέα/της 
επιχείρησης τον/ην οποίο/α εκπροσωπώ νόμιμα στην παρούσα υπό την ιδιότητα μου ως 
νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα εξουσιοδοτηθείς προς τον σκοπό αυτό, ότι: 

 

Δια της παρούσας, ο φορέας/η επιχείρηση αιτείται όπως λάβει αντίγραφο της 
επικαιροποιημένης πληροφορίας ΟΤΕ σχετικά με το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με τη 
λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016), καθώς και πρόβλεψη για τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού 
ανά ΑΚ, για την ανάπτυξη VDSL, των οποίων η ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη 
εντός του επόμενου οκταμήνου από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 1  του Κεφαλαίου Α., υποκεφάλαιο (α) ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΘΕΣΗ – Α’ ΦΑΣΗ, του Παραρτήματος 3 της ως άνω απόφασης ΕΕΤΤ, και δηλώνει με 
δεσμευτική δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι: 
 
 
1. Είναι  πάροχος υπηρεσιών / δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει εγγραφεί στο 
Μητρώο παρόχων δυνάμει της με αριθμό …../…….Δήλωσης Καταχώρησης.  

2. Ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring στην 
Ελληνική Επικράτεια δυνάμει του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 
«Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016). 

3. Αναγνωρίζει ότι οι ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ πληροφορίες / στοιχεία οι οποίες αφορούν: 

-το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με τη λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), καθώς και  

-πρόβλεψη για τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ανά ΑΚ, για την ανάπτυξη VDSL 
των οποίων η ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη εντός του επόμενου οκταμήνου από 
την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 1  του 
Κεφαλαίου Α., υποκεφάλαιο (α) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – Α’ ΦΑΣΗ, του Παραρτήματος 3 της ως 
άνω απόφασης ΕΕΤΤ, είναι στο σύνολό τους ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση με το 
αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του παρόχου με ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής 
τοπική πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Ελλάδα, ΟΤΕ ΑΕ, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια 
της χώρας  και θεωρούνται ως εμπιστευτικές για το λόγο αυτό, ήδη δια της παρούσης: 

5. Δηλώνει ότι δεν θα φέρει σε γνώση οιουδήποτε τρίτου προσώπου, πέραν των 

καλυπτόμενων από την κάτωθι παράγραφο  2 του παρόντος, οποιαδήποτε Εμπιστευτική 

Πληροφορία καθώς και οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία δεσμεύεται να 

χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό συμμετοχής στη διαδικασία 

ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring στην Ελληνική Επικράτεια δυνάμει του 

Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).  

6. Αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας 

δεσμεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, ή/ και προστηθέντες  του.  

7. Εμπιστευτικές είναι όλες οι πληροφορίες που παραλαμβάνονται από την ΕΕΤΤ, δυνάμει 

του παρόντος, εφόσον κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και για όσο 

χρόνο οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν καταστεί κοινό κτήμα με ευθύνη του παρόχου 

ΣΙΑ ΟΤΕ ΑΕ. 

8. Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρείται κάθε πληροφορία η οποία έχει δημοσιοποιηθεί 
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είτε δημοσιευθεί στον Τύπο, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται περαιτέρω επιβεβαίωση, 

χωρίς οποιαδήποτε σύμπραξη της ΕΕΤΤ ή των λοιπών ανωτέρω αναφερομένων 

προσώπων, καθώς και κάθε πληροφορία η οποία από την φύση της κατέστη άμεσα 

προσιτή στο ευρύ κοινό (public domain information), χωρίς οποιαδήποτε σύμπραξη της 

ΕΕΤΤ ή των λοιπών ανωτέρω αναφερομένων προσώπων. 

 

 
 
 
Ημ/νια, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου     

& σφραγίδα φορέα 
 

 

 


