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Εισαγωγή 

Το παρόν περιέχει τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Τεύχους 

Προκήρυξης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5 

GHz.  

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους 

υποψήφιους χρήστες της ζώνης να εκφράσουν τις απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις τους 

αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων όπως 

αποτυπώνεται στο σχέδιο του Τεύχους Προκήρυξης. 

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 11η Νοεμβρίου 2016 μέχρι και την 1η 

Δεκεμβρίου 2016 και σε αυτή συμμετείχαν οι: 

 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 

 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 

 WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 

 

Υποβληθέντα σχόλια και θέσεις της ΕΕΤΤ 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης τα κύρια σημεία των σχολίων των 

ενδιαφερομένων και οι αντίστοιχες θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

Γενικές Παρατηρήσεις  

 Η τιμή εκκίνησης είναι υψηλή και έχει αυξηθεί σε σχέση με το προτεινόμενο εύρος 

τιμών στο κείμενο της αρχικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ. Προτείνεται η τιμή 

εκκίνησης να βρίσκεται στο κάτω όριο του εύρους τιμών που αρχικά είχε προτείνει η 

ΕΕΤΤ. 

Όπως αναφέρεται στη Δημόσια Διαβούλευση του 2015, η ΕΕΤΤ ακολούθησε τη 

μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης σε τρεις (3) χώρες (Σλοβακία, Ουγγαρία και 

Ιταλία) και η τιμή εκκίνησης, για κάθε φασματικό τμήμα εύρους 2x28 MHz, κυμαινόταν 

μεταξύ των 289.000 € και 419.000 € για χρονική διάρκεια δικαιώματος δεκαπέντε (15) 

έτη.   

Δεδομένου ότι ο αριθμός των χωρών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της συγκριτικής 

αξιολόγησης ήταν περιορισμένος, η ΕΕΤΤ, επιπλέον, αξιολόγησε τα τέλη χρήσης της 

γειτονικής ζώνης των 28 GHz, η οποία διατίθεται για την παροχή υπηρεσιών 

αντίστοιχων με τη ζώνη των 26 GHz (Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση και ραδιοζεύξεις 
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υποστήριξης αυτής με δισημειακές ή σημείο-πολυσημειακές τοπολογίες). Θεωρώντας 

ότι επιχειρηματικό ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών στη ζώνη των 28 GHz υπάρχει σε 

δεκαοχτώ (18) Νομούς της επικράτειας (σε αυτούς όπου ο πληθυσμός της πρωτεύουσας 

ξεπερνά τους 50.000 κατοίκους), η παρούσα αξία των τελών χρήσης για κάθε 

φασματικό τμήμα εύρους 2x28 MHz ανέρχεται σε 512.629 € για 15ετία.  

Με βάση τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ στη Δημόσια Διαβούλευση του Νοεμβρίου του 2016, 

πρότεινε ως τιμή εκκίνησης 1 εκ. € για 2x56 ΜHz. 

 Το τίμημα του καταβάλλουν οι πάροχοι για την παράταση των δικαιωμάτων χρήσης 

στην ζώνη των 26 GHz να συμψηφισθεί με το τίμημα που θα κληθούν να καταβάλλουν 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης νέων δικαιωμάτων. 

Όσο αφορά το ζήτημα των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την εν λόγω ζώνη 

που έληξαν, τόσο η παράτασή τους μέχρι τη χορήγηση των νέων δικαιωμάτων όσο και 

το σχετικό τίμημα έχουν ρυθμιστεί με το άρθρο 72 του Ν.4413/2016. 

 Να υπάρξει δυνατότητα καταβολής του τιμήματος με ποσοστό προκαταβολής 20% του 

τιμήματος και ετήσιες δόσεις ύψους 5% ή 10% του τιμήματος. 

H EETT εμμένει στο προτεινόμενο σχήμα πληρωμής της Δημόσιας Διαβούλευσης το 

οποίο είναι ίδιο με αυτό που προτείνει η ΕΕΤΤ σε όλες τις δημοπρασίες φάσματος. 

Επίσης σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης έχει υπολογισθεί με δεδομένη την 

προκαταβολή του τιμήματος και όχι την τμηματική καταβολή του ανά έτος. 

 Να διασφαλισθεί για τους παρόχους που κάνουν ήδη χρήση της ζώνης των 26 GHz ότι 

εάν μετά τη δημοπρασία αποκτήσουν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων θα 

συνεχίσουν να διατηρούν τα ίδια τμήματα ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η διατήρηση των υποδομών τους. Οποιαδήποτε μετακίνηση απαιτηθεί 

μετά την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων στη ζώνη των 26 

GHz θα συνεπάγεται υψηλά κόστη για τους παρόχους. 

Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση 

του σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης και έχοντας ως γνώμονα αφενός την, κατά το μέτρο 

του δυνατού, προστασία των υφιστάμενων επενδύσεων, την εύρυθμη και απρόσκοπτη 

παροχή των υπηρεσιών αλλά και τη διασφάλιση της βέλτιστης και αποδοτικής χρήσης 

του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων προβαίνει σε τροποποίηση της διαδικασίας 

τοποθέτησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 26 GHz που θα 

προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας όπως αποτυπώνεται στο 

Παράρτημα Ε του Τεύχους Προκήρυξης. 

 Εάν απαιτηθεί μετακίνηση των παρόχων από το φάσμα που χρησιμοποιούν σήμερα 

στην ζώνη των 26 GHz να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 12 μηνών. 



 

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης Τεύχους Προκήρυξης για τη ζώνη 26 GHz 4 

 

Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση 

προτείνει διαδικασία απελευθέρωσης του φάσματος της ζώνης των 26 GHz από 

υφιστάμενες χρήσεις η οποία αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ε2. 

 Πρέπει να προβλεφθεί ότι εάν θέματα παρεμβολών δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ 

των παρόχων παρεμβαίνει η ΕΕΤΤ για την επίλυσή τους. 

Η ΕΕΤΤ προβαίνει στην κατάλληλη προσθήκη στο σχέδιο του Δικαιώματος (Παράρτημα 

ΣΤ του Τεύχους Προκήρυξης) ώστε να αναφέρεται ρητώς η εμπλοκή της σε περιπτώσεις 

παρεμβολών που δεν επιλύθηκαν από τους παρόχους. 

 Δεδομένου ότι έχουμε κανάλια εύρους 2x56 MHz, να υπάρξουν ζώνες συχνοτήτων 

ασφαλείας εύρους 2x56 MHz. 

Η ΕΕΤΤ κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση του Σεπτεμβρίου 2015 αναφορικά με τη 

Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5-26,5 GHz είχε 

θέση υπόψη των ενδιαφερομένων την πρότασή της για τήρηση ζώνης ασφαλείας 

εύρους 28 MHz μεταξύ τυχόν διαδοχικών δικαιωμάτων στη ζώνη των 26 GHz. 

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης πρότεινε: 

«… να υπάρχει ζώνη συχνοτήτων ασφάλειας (guard band) εύρους 28 MHz ανάμεσα στα 

χορηγηθέντα δικαιώματα και εφόσον απαιτείται μεγαλύτερο εύρος (π.χ. λόγω TDD ή 

μεγαλύτερου καναλιού) να είναι στην ευθύνη του κατόχου του δικαιώματος να 

λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα (πχ με χρήση επιπλέον κενού ασφαλείας εντός 

του αδειοδοτημένου του τμήματος ή επιλογή κατάλληλης πόλωσης).» 

Στη σχετική ερώτηση της δημόσιας διαβούλευσης του Σεπτεμβρίου 2015 κανένας από 

τους συμμετέχοντες δεν έθεσε θέμα ως προς το εύρους της ζώνης ασφαλείας, 

τουναντίον όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν με τις προτάσεις της ΕΕΤΤ. 

Εν κατακλείδι η ΕΕΤΤ εμμένει στην αρχική της πρόταση για τήρηση ζώνης ασφαλείας 

εύρους 28 MHz μεταξύ τυχόν διαδοχικών δικαιωμάτων ως βέλτιστης και ισορροπημένης 

προσέγγισης η οποία εξυπηρετεί αφενός την ανάγκη για προστασία μεταξύ γειτονικών 

συχνοτικά χρηστών και αφετέρου την ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος. 

Εκτιμάται ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος μπορεί να επιτευχθεί με τεχνικό 

συντονισμό μεταξύ των χρηστών και σε περίπτωση όπου αυτό δεν είναι δυνατόν με 

χρήση άλλων τεχνικών μέτρων όπως περιγράφονταν στο κείμενο της δημόσιας 

διαβούλευσης του Σεπτεμβρίου 2015. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί από τους ενδιαφερόμενους κατά τη νέα διαδικασία απόκτησης 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 26 GHz. 

 Η αρχική πρόταση της ΕΕΤΤ για τμήματα ραδιοσυχνοτήτων εύρους 2x28 MHz έδινε 

μεγαλύτερη ευελιξία στους παρόχους.  
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Ο ορισμός φασματικών τμημάτων εύρους 2x56 MHz, αντί 2x28 MHz, έγινε με σκοπό τη 

διασφάλιση της βέλτιστης και αποδοτικής χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη 

ζώνη των 26 GHz, δεδομένων των αυξανόμενων αναγκών παροχής υπηρεσιών υψηλών 

ταχυτήτων.  

 

Παρατηρήσεις που αφορούν την προτεινόμενη διαδικασία και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

 Να διευκρινισθεί κατά πόσο οι υπερθεματιστές με σειρά προτεραιότητας όπως 

αναλύεται στις παραγράφους 6.2.6 και 6.2.7 επιλέγουν φασματικά τμήματα 

ραδιοσυχνοτήτων κατά βούληση από τα εκάστοτε διαθέσιμα ή επιλέγουν απλά τη θέση 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ κλπ. από την οποία ξεκινούν τα τμήματα δικαιωμάτων χρήσης. 

Στην διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω οι υπερθεματιστές επιλέγουν απλά τη 

θέση από την οποία ξεκινούν τα τμήματα δικαιωμάτων χρήσης. Σημειώνεται όμως, 

όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, ότι η ΕΕΤΤ θα προσαρμόσει, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις της διαβούλευσης, τη διαδικασία τοποθέτησης των τμημάτων 

ραδιοσυχνοτήτων. 

 Να διευκρινιστεί ότι το πλήθος των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται με την 

αίτηση δεν είναι δεσμευτικό κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων. 

Εάν από τις Αιτήσεις των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων στη διαδικασία, προκύψει ότι 

η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από το συνολικά διαθέσιμο φάσμα τότε δεν χορηγείται 

αρχικώς κανένα Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων και η ΕΕΤΤ διενεργεί για τη χορήγηση των 

Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων τη δημοπρασία πολλαπλών γύρων. Στην 

περίπτωση αυτή το πλήθος των Τμημάτων Ραδιοσυχνοτήτων που αιτήθηκε ο 

Συμμετέχων με την Αίτησή του δεν τον δεσμεύει κατά την διαδικασία της δημοπρασίας 

πολλαπλών γύρων.  Η διάταξη αυτή θα ενσωματωθεί και στο Τεύχος Προκήρυξης. 

 Να υπάρχει δυνατότητα μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας πολλαπλών γύρων 

τροποποίησης α) της αρχικής δήλωσης για τον αριθμό των Τμημάτων Ραδιοσυχνοτήτων 

που επιθυμεί κάποιος να του χορηγηθούν και β) του ποσού που προσφέρει 

προκειμένου να επιλέξει πρώτος τη θέση στην οποία θα τοποθετήσει  τα Τμήματα 

Ραδιοσυχνοτήτων. 

Δεδομένου ότι με βάση την δήλωση για τον αριθμό των Τμημάτων Ραδιοσυχνοτήτων 

που επιθυμεί κάποιος να του χορηγηθούν αποφασίζεται εάν θα διενεργηθεί 

δημοπρασία πολλαπλών γύρων η δήλωση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να 

τροποποιηθεί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πλήθος των Τμημάτων Ραδιοσυχνοτήτων 

που αιτήθηκε ο Συμμετέχων με την Αίτησή του δεν τον δεσμεύει κατά τη διαδικασία της 

δημοπρασίας πολλαπλών γύρων. Αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίησης του 
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ποσού που προσφέρουν οι Συμμετέχοντες προκειμένου να επιλέξουν πρώτοι τη θέση 

στην οποία θα τοποθετήσουν τα Τμήματα Ραδιοσυχνοτήτων, η ΕΕΤΤ αποδέχεται τη 

συγκεκριμένη πρόταση στην  περίπτωση  διενέργειας της δημοπρασίας πολλαπλών 

γύρων και θα δώσει τη δυνατότητα αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας πολλαπλών 

γύρων σε όποιον το επιθυμεί να υποβάλλει νέα προσφορά υψηλότερη από αυτήν που 

κατέθεσε με την Αίτησή του. 

 Στις κυρώσεις για παραβίαση των όρων της διεξαγωγής της δημοπρασίας (παρ. 4.4.1) 

δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  

Η κύρωση που αφορά την κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης αφορά 

την μη προσήκουσα καταβολή του Εκπλειστηριάσματος που αποτελεί λόγο αναστολής ή 

και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

8 του Παραρτήματος ΣΤ Σχέδιο Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, του Τεύχους 

Προκήρυξης. Επίσης στο άρθρο 8.3.1 του Τεύχος Προκήρυξης προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του υπερθεματιστή 

καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 Σε περίπτωση όπου Υπερθεματιστής ο οποίος είναι πλειοδότης και έχει εξαντλήσει τα 

Δικαιώματα Προσωρινής Αποχής υποβάλλει άκυρη προσφορά, εάν δεν ενεργεί 

κακόβουλα, να μην του επιβάλλεται η κύρωση της αποβολής αλλά μόνο της 

κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

Στην περίπτωση που ο ανωτέρω συμμετέχοντας είναι πλειοδότης δεν αποβάλλεται από 

την διαδικασία αλλά δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει νέα Προσφορά σε επόμενους 

γύρους. Στην περίπτωση που δεν είναι πλειοδότης και έχει εξαντλήσει τα έξι (6) 

Δικαιώματα Προσωρινής Αποχής, αποβάλλεται από τη διαδικασία.  

 Η δυνατότητα της ΕΕΤΤ για αναστολή ή ματαίωση της δημοπρασίας είναι υπερβολικά 

ευρεία. 

Η αναστολή ή ματαίωση της Δημοπρασίας πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια της 

ΕΕΤΤ για λόγους που θα κρίνει η ΕΕΤΤ αναγκαίους.  

 Δεν υπάρχει πρόβλεψη απόσυρσης προσφορών. 

Στον μηχανισμό της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, που 

προτείνεται από την ΕΕΤΤ, δεν υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης προσφορών δεδομένου 

ότι ο κάθε συμμετέχων με τις προσφορές που υποβάλλει σε κάθε γύρο έχει τον πλήρη 

έλεγχο του μέγιστου αριθμού τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων στα οποία μπορεί να είναι 

υπερθεματιστής.  

 Δεν είναι αντιληπτό γιατί οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εγγράφως. 
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Η προτεινόμενη διαδικασία δημοπρασίας χρησιμοποιείται από την ΕΕΤΤ για την 

διεξαγωγή αντίστοιχων δημοπρασιών από το 2011, όπου υπήρξε για πρώτη φορά  η 

χρήση ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών. Η Προσφορά που υποβάλει ο 

συμμετέχοντας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να είναι εκτυπωμένη και να 

φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή από τα Εξουσιοδοτημένα 

Πρόσωπα κάθε Συμμετέχοντα στη Δημοπρασία έτσι ώστε να θεωρηθεί έγκυρη και να 

δεσμεύει τον Συμμετέχοντα. 

 Η ελάχιστη αύξηση της Προσφοράς δεν πρέπει να είναι ανώτερη του 3%. 

Η ελάχιστη αύξηση ορίζεται ανάλογα με το ύψος της τιμής εκκίνησης. Σε μία 

δημοπρασία όπου η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ ένα 

ποσοστό 3% αντιστοιχεί σε 1,5 εκ ευρώ. Αντιθέτως, σε τιμή εκκίνησης ενός (1) 

εκατομμυρίου ευρώ ποσοστό 3% αντιστοιχεί σε τριάντα χιλιάδες ευρώ με συνέπεια μία 

υπερβολικά αργή εξέλιξη της δημοπρασίας. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη αύξηση 

μπορεί να τροποποιηθεί από την ΕΕΤΤ ανάλογα με την εξέλιξη της δημοπρασίας.  

 Να διευκρινιστεί ότι οι υπερθεματιστές οι οποίοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους το 

ποσό το οποίο προσφέρουν για να επιλέξουν τη θέση των Τμημάτων Ραδιοσυχνοτήτων, 

δεν υποχρεούνται να καταβάλουν το πόσο αυτό σε περίπτωση κατά την οποία δεν 

επιθυμούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα.   

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί διαδικασία επιλογής θέσεως Τμημάτων 

Ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ των υπερθεματιστών, τότε αυτοί υποχρεούνται να 

καταβάλουν το ποσό που έχουν προσφέρει για να επιλέξουν πρώτοι τη θέση των 

Τμημάτων Ραδιοσυχνοτήτων ανεξαρτήτως του εάν τελικά επιλέξουν να μην ασκήσουν 

το δικαίωμα αυτό. Δεν καταβάλει το ποσό μόνο ο τελευταίος στην κατάταξη πάροχος. 

Δεδομένου ότι όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει τη 

διαδικασία τοποθέτησης του φάσματος, στην νέα διαδικασία θα αναφέρεται ρητά  σε 

ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται το ανωτέρω ποσό.  

 Να ορισθεί ρητώς πότε επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στους 

υπερθεματιστές. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και την κατάθεση της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφονται στους Υπερθεματιστές οι Εγγυητικές 

Επιστολής Συμμετοχής μειωμένες κατά τα ποσά που πιθανόν έχουν παρακρατηθεί ως 

Κυρώσεις. Οι εγγυητικές επιστολές παραλαμβάνονται από τα γραφεία της ΕΕΤΤ. Η 

ανωτέρω διάταξη θα ενσωματωθεί και στο Τεύχος Προκήρυξης. 

 Τα δικαιώματα χρήσης να χορηγηθούν για χρονική διάρκεια 25 ετών.  

Το θέμα της χρονικής διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης έχει διευθετηθεί με την 

έκδοση της υπ’ αριθμ. 69097/1496/20-10-2016 Υπουργικής Απόφασης «Περιορισμός 
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και Καθορισμός Είδους Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο 

Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHz» (ΦΕΚ 

3455/Β/26-10-2016), όπου ρητά καθορίζεται χρονική διάρκεια 15 ετών.  

 Στο Τμήμα IV.2 και την περίπτωση που αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης 

για τις περιπτώσεις των δύο πρώτων παραγράφων να ζητείται είτε πιστοποιητικό 

πρωτοδικείου είτε υπεύθυνη δήλωση όχι και τα δύο 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω παρατήρηση η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι αρκεί η προσκόμιση 

των αιτούμενων πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο. 

 Πιστοποιητικά πρωτοδικείου για πρόσωπου που ασκεί καθήκοντα Διευθύνοντος 

συμβούλου δεν μπορεί να εκδοθεί γιατί τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται σε νομικά 

πρόσωπα και πρόσωπα που διαθέτουν ην εμπορική ιδιότητα. 

Η παρατήρηση γίνεται αποδεκτή. 

 Να σε ποια ακριβώς διαδικασία αναφέρεται η «ειδική εκκαθάριση» για την οποία 

ζητείται το πιστοποιητικό/ΥΔ, δεδομένου ότι η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης που 

προβλεπόταν στα άρθρα 46, 46Α, 46Β και 46Γ του νόμου 1892/1990 δεν εφαρμόζεται 

πλέον λόγω από μακρού χρόνου (2007) κατάργησης των άρθρων αυτών. 

Η παρατήρηση γίνεται αποδεκτή. 

 Όσον αφορά την αναφορά στις εταιρείες που ελέγχονται από τον συμμετέχοντα, θα 

πρέπει η σχετική απαίτηση να περιοριστεί σε μια γενικής αναφοράς υπεύθυνη δήλωση 

(ότι δηλαδή δεν έχει επέλθει σε βάρος εταιρείας/εταιρειών που ελέγχονται από τον 

συμμετέχοντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση). 

Η παρατήρηση γίνεται αποδεκτή. 

 

 


