
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λήψη μέτρου περί προσωρινής απόσυρσης του 
ραδιοεξοπλισμού BAOFENG UV-9RPlus από την 
ελληνική αγορά, ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και κρατών μελών.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 1017/5/
29-11-2021 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπι-
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2020 
(με απολογιστικά στοιχεία 2018) για τις υπό ρύθ-
μιση αγορές χονδρικής, στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λο-
γιστικού διαχωρισμού)» (Β’ 6515).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στηv υπ’  αρ. 219726/
13.5.2022 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2499).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1027/001  (1)
Λήψη μέτρου περί προσωρινής απόσυρσης του 

ραδιοεξοπλισμού BAOFENG UV-9RPlus από 

την ελληνική αγορά, ενημέρωση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και κρατών μελών. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή διακυ-

βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας ΕΕ 2029/2102 και της Οδηγίας ΕΕ 2019/1024)- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 
ιδίως τις περ. ιστ’) και κθ’) της παρ. 2 του άρθρου 113, 
(Α’ 184).

2. Τον Κανονισμό ΕΕ 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για 
την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊό-
ντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και 
των κανονισμών (ΕΚ) 765/2008 και (ΕΕ) αριθμ. 305/2011.

3. Το π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα 
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ» (Α’ 139).

Επειδή:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ. 98/2017:
1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ο 

ραδιοεξοπλισμός που διέπεται από το παρόν παρουσιά-
ζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων 
ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημοσίου συμφέ-
ροντος που εμπίπτουν στο παρόν διενεργεί αξιολόγηση 
για τον εν λόγω ραδιοεξοπλισμό η οποία ανταποκρίνεται 
σε όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος. Για τον 
σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συ-
νεργάζονται, όπως απαιτείται με την Ε.Ε.Τ.Τ..

Αν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος, ζητεί 
αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να προ-
βεί σε όλες τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται 
για να επιτύχει τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού 
προς τις απαιτήσεις, να τον αποσύρει από την αγορά ή 
να τον ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου, 
ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορί-
ζουν. Επιπλέον η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει σχετικά τον οικείο 
κοινοποιημένο οργανισμό. Το άρθρο 21 του κανονισμού 
ΕΚ αριθμ. 765/2008, όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται 
στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παρ.

2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν περιο-
ρίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνει την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο 
οικονομικός φορέας.

3. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται 
όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για το σύνολο 
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του σχετικού ραδιοεξοπλισμού που έχει καταστήσει δι-
αθέσιμο στην αγορά σε όλη την Ένωση.

4. Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα 
στο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στο δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 1, τα αναγκαία διορθωτικά μέ-
τρα, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά 
μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει την διαθε-
σιμότητα του εξοπλισμού στην ελληνική αγορά ή να 
αποσύρει τον ραδιοεξοπλισμό από την αγορά ή να τον 
ανακαλέσει. Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει αμέσως 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για 
τα μέτρα αυτά.

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 4 περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, 
ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση 
του μη συμμορφούμενου ραδιοεξοπλισμού, την προέ-
λευσή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του 
σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 
μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τις απόψεις που προ-
βάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. αναφέρει αν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
σε έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) ο ραδιοεξο-
πλισμός δεν πληροί τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 3 ή β) υπάρχουν ελλείψεις στα 
εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 16 και στα οποία 
βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης. […].

7. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφο-
ριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 
δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από άλλο κράτος μέλος ή 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο 
που έχει λάβει η Ε.Ε.Τ.Τ. κατόπιν ενημέρωσης της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου, τότε το μέτρο θεωρείται 
δικαιολογημένο.

8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει αμελλητί τη λήψη κατάλληλων 
περιοριστικών μέτρων σε σχέση με τον οικείο ραδιοε-
ξοπλισμό, όπως η απόσυρση του ραδιοεξοπλισμού από 
την αγορά.

2. Εν προκειμένω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έλαβε δείγμα προϊόντος 
τύπου BAOFENG UV- 9RPlus από την επιχείρηση «Mr 
Service Σαββίδης Γεώργιος», με εισαγωγέα του προϊό-
ντος την εταιρεία «Fan Yuan ΙΚΕ». Το ανωτέρω προϊόν 
εξετάσθηκε τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά, με σκοπό 
τη διαπίστωση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ (αντίστοιχο π.δ. 98/2017).

3. Πιο συγκεκριμένα επί της τεχνικής εξέτασης, πραγ-
ματοποίησε μετρήσεις τεχνικών δοκιμών στο δείγμα 
προϊόντος BAOFENG UV-9RPlus, με τα πρότυπα ΕΝ 50566 
για την προστασία της υγείας και EN 300 086 για την 
αποτελεσματική χρήση του φάσματος.

4. Η ανάθεση των μετρήσεων έγινε στο διαπιστευμένο 
εργαστήριο CTC Advanced, το οποίο εξέδωσε τις εκ-
θέσεις δοκιμών CTC 1-0980/20-01-02 και CTC 1-0980/
20-01-04 με ημερομηνία 22.3.2021.

5. Η έκθεση τεχνικών δοκιμών σχετικά με την υγεία επι-
καιροποιήθηκε στη συνέχεια από το εργαστήριο με την 
έκδοση έκθεσης CTC 1-0980/20-01-02-A την 20.7.2021.

6. Το περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων υποδείκνυε 
ότι: α) αναφορικά με την απαίτηση για την προστασία 
της υγείας, το δείγμα δεν ήταν συμμορφούμενο με τα 

ισχύοντα όρια για χρήση από το ευρύ κοινό - Σύστα-
ση 1999/519/EK του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 
1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 -300GHz) - αλλά μόνο με 
τα όρια για επαγγελματική χρήση - Οδηγία 2013/35/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των ερ-
γαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) - και β) αναφορι-
κά με την απαίτηση για την αποτελεσματική χρήση του 
φάσματος, το δείγμα δεν ήταν συμμορφούμενο με την 
εν λόγω απαίτηση.

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την υπ’ αρ. 18287/16.6.2021 επιστολή 
της προς την κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος 
«Fujian Baofeng Electronics Co.,», καθώς και τους ει-
σαγωγέα και διανομέα αυτού εταιρεία «Fan Yuan IKE» 
και επιχείρηση «Σαββίδη Γεώργιο», αντίστοιχα, τους 
κοινοποίησε τα αποτελέσματα των τεχνικών δοκιμών, 
ενημερώνοντάς τους για τα ευρήματα των δοκιμών 
που πραγματοποίησε και περιέχονταν στις εκθέσεις 
CTC 1- 0980/20-01-02 και CTC 1-0980/20-01-04 και 
παρέχοντας προθεσμία 20 ημερών για να προβούν 
σε διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου ο εξοπλισμός 
BAOFENG UV-9RPlus να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με νεότερη επιστολή της, με την υπ’ αρ. 
24018/30.8.2021, ενημέρωσε τους ανωτέρω αποδέκτες 
για την επικαιροποιημένη τεχνική έκθεση CTC 1- 0980/
20-01-02-A για την υγεία, παρέχοντάς τους προθεσμία 1 
μηνός να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες.

9. Ο εισαγωγέας Fun Yuan IKE απάντησε στις 6.7.2021 
ότι έχει πάψει να εισαγάγει και να διαθέτει το συγκεκρι-
μένο προϊόν.

10. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την υπ’ αρ. 32449/7.12.2021, επιστο-
λή της, παρείχε προς τον κατασκευαστή Fujian Baofeng 
Electronics Co. προθεσμία 10 ημερών να εκθέσει τις από-
ψεις του, η οποία παρήλθε άπρακτη.

11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει 
να ληφθεί άμεσα προσωρινό μέτρο για την απόσυρση 
του προϊόντος «BAOFENG UV-9RPlus» από την ελληνική 
αγορά, δεδομένου ότι ο κατασκευαστής Fujian Baofeng 
Electronics Co. δεν έλαβε μέσα στο προβλεπόμενο κατά 
τα ως άνω χρονικό διάστημα τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα με σκοπό την άρση των μη συμμορφώσεων και 
την αποκατάσταση της νομιμότητας, αποφασίζει:

1. Να ληφθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 
του π.δ. 98/2017, το προσωρινό μέτρο της απόσυρσης 
του ραδιοεξοπλισμού BAOFENG UV-9RPlus από την 
ελληνική αγορά και να κληθούν οι οικονομικοί φορείς 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά το εν λόγω 
προϊόν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες 
για την προσωρινή απόσυρση αυτού.

2. Να ενημερώσει η Ε.Ε.Τ.Τ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη, μέσω του πληροφοριακού συ-
στήματος ICSMS, αναφορικά με το ληφθέν ως άνω μέτρο. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 40 
του π.δ. 98/2017, εάν εντός τριών μηνών από την ως άνω 
ενημέρωση δεν διατυπωθεί ένσταση από άλλο κράτος 
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μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το εν 
λόγω προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η Ε.Ε.Τ.Τ., τότε το 
μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

3. Να κοινοποιηθεί η ληφθησόμενη απόφαση στους ως 
άνω (υπό στοιχείο Ζ) οικονομικούς φορείς και να αναρ-
τηθεί, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου της Ε.Ε.Τ.Τ., 
σχετική ανακοίνωση/δελτίο τύπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   

Ι

   Αριθμ.1027/2 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 1017/5/

29-11-2021 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Αποτελέσματα 

Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 

έτους 2020 (με απολογιστικά στοιχεία 2018) για 

τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής, στις οποίες 

έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, 

κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού)» 

(Β’ 6515) .

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

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

σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως τις περ. λγ’), λδ’) της παρ. 2 του άρθρου 113, τα 
άρθρα 176, 179, 182, την παρ. 2 του άρθρου 229 και το 
άρθρο 230 αυτού,

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

γ. την υπό στοιχεία ΑΠ 792/08/22-12-2016 απόφαση 
της Ε.Ε.Τ.Τ. «Απορρύθμιση των αγορών λιανικής πρό-
σβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση στην Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης: (α) 
PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και 
μη οικιακούς χρήστες και (β) ISDN PRA, καθώς και άρση 
των εκεί επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, την παρ. 1 (β) του άρθρου 43 και την παρ. 4 
του άρθρου 44 του ν. 4070/2012 (Α’ 82/2012), ως ισχύ-
ουν» (Β’ 4284),

δ. την υπό στοιχεία ΑΠ 920/13/23-12-2019 από-
φαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Έγκριση του τελικού μέτρου της 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική 
Τοπική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΑΠ 
792/07/22-12-2016 (Β’  4505) απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ.» 
(Β’ 463/2020),

ε. την υπό στοιχεία ΑΠ 1017/5/29-11-2021 απόφαση 
της Ε.Ε.Τ.Τ. «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
έτους 2020 (με απολογιστικά στοιχεία 2018) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής, στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι-
κού διαχωρισμού» (Β’ 6515),

στ. την υπό στοιχεία ΑΠ 983/14/8-3-2021 απόφαση 
της Ε.Ε.Τ.Τ. «Επικύρωση των αποτελεσμάτων ελέγχου 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο “Έλεγχος 
συμμόρφωσης της Εταιρείας "Οργανισμός Τηλεπικοινω-
νιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία" (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) με τις υπο-
χρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού για το έτος 2020 (με απολογιστικά στοιχεία 
έτους 2018)”, καθώς και την υπ’ αρ. 34/2021 σύμβαση 
της Ε.Ε.Τ.Τ. με τον ανάδοχο του εν λόγω έργου «MAZARS 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ζ. την υπ’ αρ. 7263/31-3-2022 ηλεκτρονική επιστολή 
του Συμβούλου για την αναθεωρημένη τιμή του ποσο-
στού του minus για το εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΧΕΓ με 
ένα κανάλι φωνής,

η. την υπό στοιχεία 36039/Φ600/14-4-2022 εισήγη-
ση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από 
προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου, Καθηγητή Δη-
μητρίου Βαρουτά,

και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Επειδή:
Από το ανωτέρω σχετικό (ζ) προκύπτει η ανάγκη 

τροποποίησης του ποσοστού του Retail minus για το 
εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΧΕΓ με ένα κανάλι φωνής, σε 
συνέχεια επανελέγχου του κόστους της υπηρεσίας που 
πραγματοποίησε ο Ελεγκτής. Η εν λόγω αναθεώρηση 
του ποσοστού κρίνεται αναγκαία καθώς διορθώνει αρ-
χικό εσφαλμένο υπολογισμό σε στοιχείο κόστους της 
υπηρεσίας και οδηγεί σε μείωση τιμής της υπηρεσίας, 
η οποία ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
υπ’ αρ. 1017/5/29-11-2021 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. στο 
ΦΕΚ (σχετ. ε), αποφασίζει:

1. Την αναθεώρηση του ποσοστού του Retail minus 
για το εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΧΕΓ με ένα κανάλι φωνής

i. στο ΜΕΡΟΣ ΙV: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΚΚ/ΤΚ ΚΑΙ ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤA ΕΤH 
2020, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018, Ενότητα ΣΤ. 
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για την υπηρεσία 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών

Υπηρεσία Retail Minus

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΧΕΓ 
με ένα κανάλι φωνής -46,4%

ii. στο Κεφάλαιο Γ: Ποσοστά retail minus για τις υπη-
ρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών

Το βασικό τέλος πρόσβασης της υπηρεσίας εφάπαξ 
τέλος σύνδεσης ΧΕΓ με ένα κανάλι φωνής διαμορφώ-
νεται ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26650 Τεύχος B’ 2707/01.06.2022

Υπηρεσία Retail 
Minus 2020

Εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης ΧΕΓ με ένα 
κανάλι φωνής

-46,4% €15,72

2. Τον Χρόνο Εφαρμογής της ανωτέρω Τιμής ΧΕΓ 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αρ. 1017/5/
29-11-2021 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. στο ΦΕΚ (Β’ 6515).

3. Τον ορισμό ότι κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1017/5/
29-11-2021 Ε.Ε.Τ.Τ. (Β’ 6515).

4. Την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, την κοινοποίηση της στην εταιρεία 
«ΟΤΕ Α.Ε.» και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με 
το στοιχ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ    

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Στηv υπ’ αρ. 219726/13.5.2022 απόφαση του Προϊστα-

μένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2499), στη 
σελίδα 24698, στη β’ στήλη, στους στίχους 30 ως 34, εκ 
των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«4. Εκκαθάριση και εντολή πληρωμής για οδοιπορικά 

στο εσωτερικό, του προσωπικού του Υπουργείου (Το-
μέας Πολιτισμού), καθώς και μετακινούμενων με εντολή 
του Δημοσίου, κατά αρμοδιότητα του Υπουργείου (Το-
μέας Πολιτισμού)».

στο ορθό:
«4. Εκκαθάριση και εντολή πληρωμής για οδοιπορικά 

του προσωπικού του Υπουργείου (Τομέας Πολιτισμού), 
καθώς και μετακινούμενων με εντολή του Δημοσίου, κατά 
αρμοδιότητα του Υπουργείου (Τομέας Πολιτισμού)».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027070106220004*
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