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                                      Μαρούσι,29-06-2020 

                          ΑΠ 944/5 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Παράταση υποβολής στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 26 της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 

2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση.  

H 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 3, το άρθρο 12, στοιχ. α, ιβ, κστ’, μγ’ και μδ’, 

καθώς και τα άρθρα 16, 17, 45, 47, 49, 50 ιδίως την παράγραφο 1, στοιχείο α), 

περίπτωση αγ), το άρθρο 51 και το άρθρο 52, 

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,  
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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, 

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 απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 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 απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 920/13/23.12.2019 «Έγκριση του τελικού μέτρου 

της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε 

εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)» (ΦΕΚ 463/Β/14-2-2020), 

θ. τη με αριθ. πρωτ. 17483/01-06-2020 επιστολή της ΕΕΤΤ προς τις εταιρείες 

Forthnet A.E, OTE A.E., Vodafone – Πάναφον ΑΕ και WIND Ελλάς 

Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε με θέμα «Υποβολή στοιχείων συνδέσεων 

ευρυζωνικής πρόσβασης», 

ι. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17801/03-06-2020 επιστολή της VODAFONE με θέμα 

«Υποβολή στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης/ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», 

ια. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17976/03-06-2020 επιστολή του ΟΤΕ με θέμα «Η υπ’ 

αριθμ. 17483/01-06-2020 επιστολή της Επιτροπής σας», 

ιβ.  τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 34402/24-06-2020 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. 

Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημήτριου Βαρουτά). 

 



 3   

 

 
  

 

και εκτιμώντας ότι: 

 

I. Στο Παράρτημα 26 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ» του άνω σχετικού (η), προβλέπεται ότι οι Τ.Π. 

και ο ΟΤΕ συλλέγουν τα στοιχεία συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης σε 

ετήσια βάση και τα αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, 

προκειμένου να αναρτηθεί στο Π/Σ ΟΤΕ τo κατώφλι του Attainable Rate 

(Minimum Required Atainable Rate – MRAR) ανά Α/Κ, το οποίο θα καθορίζει 

τη δυνατότητα βλαβοληψίας λόγω «χαμηλής ταχύτητας. 

II. Η ΕΕΤΤ απέστειλε την 01/06/2020 με το ως άνω σχετικό (θ) επιστολή στις 

εταιρείες Forthnet A.E, OTE A.E., Vodafone – Πάναφον ΑΕ και WIND Ελλάς 

Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., με την οποία υπενθυμίζει ότι η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής στοιχείων συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 26, παρ. 26.1.1, της Προσφοράς 

Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, ήταν η 31η Μαΐου 

2020. 

III. Η εταιρεία VODAFONE με το ως άνω σχετικό (ι) ζήτησε παράταση καθώς δεν 

έχει αυτοματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, με διεξαγωγή και ολοκλήρωση των 

σχετικών μετρήσεων το διάστημα 26/07/20-31/07/20. 

IV. Η ΟΤΕ Α.Ε. με το ως άνω σχετικό (ια), ζήτησε παράταση λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που επικρατούν στη χώρα λόγω της πανδημίας μέχρι τις 

12/06/2020. 

V. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα και των 

συνεπακόλουθων μέτρων που έχουν λάβει όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου για 

την προστασία των εργαζομένων τους, η απόκριση στην εν λόγω υποχρέωση 

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν δυσχερής. 

VI. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει δεκτό το αίτημα παράτασης το οποίο υπεβλήθη με 

τις ως άνω υπό στοιχεία (ι) και (ια) επιστολές, για τη διασφάλιση της εύρυθμης 

διεξαγωγής της διαδικασίας. 

 

Αποφασίζει: 

 
1. Εγκρίνει παράταση 2 μηνών για την υποβολή στοιχείων συνδέσεων 

ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 26, της 
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Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση και δη 

μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 αποκλειστικά για το τρέχον έτος.  

2. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, με την 

επιφύλαξη της αρχής περί επιχειρηματικού απορρήτου και την κοινοποίηση 

αυτής στον ΟΤΕ. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 


