
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1011/3 
Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδε-

σης ΟΤΕ, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 

968/01/16-11-2020

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
(ΕΕΤΤ)

Έχοντας 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» και 
ιδίως το άρθρο 111, τα στοιχεία α’, ι, ιβ’, ιστ, κγ’ και λγ’, της 
παρ. 2 του άρθρου 113, τα άρθρα 128, 131, την την παρ. 
7 του άρθρου 140, τα άρθρα 171,172,175, 176, 182, 183 
και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 230 (Α’ 184),

β. την Οδηγία (EE) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών,

γ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 
2020 αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (EE) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδι-
κα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό ττα 
στοιχεία Ε(2020) 8750, (OJ L 439/23/29-12-2020),

δ. την υπό στοιχεία ΑΠ 968/01/16-11-2020 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Ορισμός, ανάλυση του επιπέδου ανταγωνι-
σμού και κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές:

- Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφω-
νικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση [Αγορά 2 
Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 (2007/879/ΕΚ)]

- Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα 
δίκτυα σε σταθερή θέση [Αγορά 1 (ισχύουσας) Σύστα-
σης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 
(2014/710/ΕΕ)» (Β΄ 5380/2020),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ υπό στοιχεία ΑΠ 791/03/15-
12-2016 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης 
IP ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 
(ΦΕΚ 1049/Β/28-4-2014) και τροποποίηση της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/ 19-2-2015 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (ΦΕΚ 1049/Β/28-4-2014)” (ΦΕΚ 
442/B/24-3-2015)»» (Β΄ 4385),

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κα-
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β΄ 314),

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 919/51/16-12-2019 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2019 
(με απολογιστικά στοιχεία 2017) για τις υπό ρύθμιση αγο-
ρές χονδρικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγ-
χου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού»,

η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 981/2/22-2-2021 «Διεξα-
γωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την υπο-
βληθείσα Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ, σύμ-
φωνα με τη Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 968/01/16-11-2020 
», με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας 
διαβούλευσης για το διάστημα από τις 23 Φεβρουαρίου 
μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2021,

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 1004/4/30-8-2021 «Κοινο-
ποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις 
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - Με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προσφοράς Αναφοράς 
Διασύνδεσης ΟΤΕ, σύμφωνα με τη Απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 968/01/16-11-2020»,

ι. την υπ’ αρ. 5257/5-2-2021 επιστολή του ΟΤΕ με θέμα 
«Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ»,

ια. Τα σχόλια τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης με τις με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ επι-
στολές:

FORTHNET 10707/31-3-2021
Vodafone Το από 29/3/2021 εισερχόμενο με αριθ. Πρωτ. 

22302/29-7-2021
WIND 8178/Φ.960/29-3-2021

ιβ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 25223/15.09.2021 επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Case EL/2021/2337: 
Call termination on individual public telephone networks 
provided at a fixed location in Greece-Interconnection 
Reference offer»,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιγ. την υπ’ αρ. 8367/16.09.2021 επιστολή της ΕΕΤΤ προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Case EL/2021/2337: 
Call termination on individual public telephone networks 
provided at a fixed location in Greece-Interconnection 
Reference offer»,

ιδ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 27090/ 6.10.2021 επιστο-
λή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Υπόθεση 
EL/2021/2337: Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα 
δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή 
θέση στην Ελλάδα»,

ιε. την Εισήγηση υπό στοιχεία 35672 /Φ600/12.10.2021 
της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

ιστ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της ΕΕΤΤ, ούτε σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού,

και εκτιμώντας ότι:
I. Σύμφωνα με την υποπαρ. 2.3.1.1 της παρ. ΙΙΙ του 

κεφαλαίου Α της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 968/01/
16-11-2020, ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει Προσφορά 
Αναφοράς ως ακολούθως:

«2.3.1.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει Προσφορά 
Αναφοράς Διασύνδεσης (ΠΑΔ) για υπηρεσίες τεχνολογί-
ας IP με ελάχιστο περιεχόμενο αυτό που περιγράφεται 
στο Παράρτημα B της παρούσης. Ειδικότερα ο ΟΤΕ θα 
πρέπει να δημοσιεύει ΠΑΔ η οποία είναι επαρκώς ανα-
λυτική, ώστε να ανταποκρίνεται στις εύλογες ανάγκες 
των εναλλακτικών παρόχων. Η ΠΑΔ του ΟΤΕ αναφέρε-
ται στην υπηρεσία τερματισμού. Ο OTE δημοσιεύει επι-
πρόσθετες ειδικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
τιμολογιακών πληροφοριών, τεχνικών προδιαγραφών, 
χαρακτηριστικών δικτύου, όρων και προϋποθέσεων για 
την παροχή και χρήση και κατηγορίες τελών αναφορικά 
με τις ήδη παρεχόμενες και τις όποιες καινούργιες υπη-
ρεσίες διασύνδεσης σε παρόχους»

II. Σύμφωνα με την παρ. Ι του κεφ. Α της απόφασης 
της ΕΕΤΤ υπό στοιχεία ΑΠ 968/01/16-11-2020, η αγορά 
Σχετικών Αγορών Προϊόντων / Υπηρεσιών και Γεωγρα-
φικών Αγορών ορίζεται ως εξής:

«Η ΕΕΤΤ ορίζει διακριτές αγορές χονδρικής για τον τερ-
ματισμό κλήσεων προς τελικούς χρήστες σε μεμονωμένα 
δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχονται σε σταθερή 
θέση. Ειδικότερα ορίζει:

- Μία αγορά χονδρικής για τον τερματισμό κλήσεων 
προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του ΟΤΕ (γεωγραφι-
κούς αριθμούς) και

- Διακριτές χονδρικές αγορές τερματισμού κλήσεων σε 
τελικούς χρήστες (γεωγραφικούς αριθμούς) ανά δίκτυο 
κάθε εταιρείας που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας.

1. Το σημείο οριοθέτησης μεταξύ των υπηρεσιών 
χονδρικής διασύνδεσης ανάλογα με την τεχνολογία και 
αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης ορίζεται ως εξής:

• Στο παραδοσιακό δίκτυο TDM, οι υπηρεσίες εκκίνη-
σης ενσωματώνουν τη μεταφορά από τον τοπικό βρό-
χο του συνδρομητή,συμπεριλαμβανομένου του «Local 
Subscriber Unit (LSU)» - (Τοπική Μονάδα Συνδρομητή) ή 
του «Remote Subscriber Unit (RSU)» - (Απομακρυσμένη 
Μονάδα Συνδρομητή), τη μεταγωγή στο τοπικό κέντρο 

του ΟΤΕ μέχρι και το κέντρο ανώτερης ιεραρχίας (κέντρο 
απλής διαβίβασης - single tandem). Αντίστοιχα ο τερμα-
τισμός περιλαμβάνει όλη τη διαδρομή από το κέντρο 
ανώτερης ιεραρχίας (κόμβο απλής διαβίβασης) ως τον 
τοπικό βρόχο του συνδρομητή.

• Στο δίκτυο νέας γενιάς (NGA), η εκκίνηση και ο τερ-
ματισμός οριοθετούνται από την γραμμή του συνδρο-
μητή έως τον κόμβο του NGN δικτύου που υλοποιεί τη 
διασύνδεση IP (SIP).

2. Το γεωγραφικό εύρος των ανωτέρω σχετικών αγο-
ρών είναι η Ελληνική Επικράτεια».

III. Σύμφωνα με την παρ. ΙΙ του κεφ. Α της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 968/01/16-11-2020:

«Η ΕΕΤΤ ορίζει:
i. Την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπι-

κοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (εφεξής ΟΤΕ), ως 
επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην αγορά τερματισμού 
κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνι-
κό δίκτυό του που παρέχεται σε σταθερή θέση,

ii. Τις εταιρείες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α 
της παρούσας Απόφασης ως επιχειρήσεις με Σημαντική 
Ισχύ στις ορισθείσες, ανά δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
που παρέχεται σε σταθερή θέση, σχετικές αγορές υπη-
ρεσιών τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες 
που παρέχονται σε σταθερή θέση.»

IV. Σύμφωνα με την παρ. ΙΙΙ του κεφαλαίου Α, ο ΟΤΕ έχει, 
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

«1. Η EETT διατηρεί και κατά περίπτωση τροποποιεί τις 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις που επεβλήθησαν δυνάμει 
της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-04-2014 (Β΄ 1049) 
στην αγορά χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε στα-
θερά δίκτυα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν.

2. Η EETT επιβάλλει τις ακόλουθες Κανονιστικές Υπο-
χρεώσεις στον ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ στην αγορά 
χονδρικής για τον τερματισμό κλήσεων προς τελικούς 
χρήστες στο δίκτυο του:

i. Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών 
ευκολιών δικτύου για την αγορά τερματισμού κλήσεων

Με βάση την υποχρέωση παροχής πρόσβασης, ο ΟΤΕ 
φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών χονδρικού τερμα-
τισμού κλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ειδικών ευκολιών δικτύου1, και υποχρέωση να ανταπο-
κρίνεται σε κάθε γραπτό αίτημα που υποβάλλεται από 
παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

- Υποχρέωση να μην ανακαλεί τις υπηρεσίες τερματι-
σμού που ήδη παρέχει.

- Υποχρέωση παροχής πρόσβασης το συντομότερο 
δυνατό και επί της βάσης δίκαιων και εύλογων όρων, 
προϋποθέσεων και τελών που ορίζονται από την ΕΕΤΤ.

1 Η Οδηγία 2018/1972/ΕΚ, ορίζει τις ‘συναφείς ευκολίες’ ως ‘οι 
συναφείς υπηρεσίες, οι υλικές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις 
ή στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή 
στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή 
υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε κτί-
ρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους 
και άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, 
φρεάτια και κυτία σύνδεσης»
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- Υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσης και ικα-
νοποίησης κάθε εύλογου αιτήματος για επιπρόσθετα 
προϊόντα πρόσβασης.

- Υποχρέωση παροχής στους εναλλακτικούς παρόχους 
ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα 
και άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για 
την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή εικονικών υπη-
ρεσιών δικτύου. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει πρόσβα-
ση σε όλα τα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται 
ώστε να διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός κατά την 
παροχή των υπηρεσιών.

- Υποχρέωση σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρε-
σιών (Service Level Agreements (SLAs)) μόνο σε περί-
πτωση παροχής από τον ΟΤΕ κυκλωμάτων διασύνδεσης 
που δεν εμπίπτουν στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά 
Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής ΟΤΕ.

- Υποχρέωση να παρέχει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
πρόσβασης και για τις υπηρεσίες τερματισμού που πα-
ρέχονται σε τοπικό κέντρο του ΟΤΕ.

- Μέχρι την πλήρη μετάβαση σε διασύνδεση με τε-
χνολογία IP, όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν τη 
διασύνδεση, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας με την οποία 
υλοποιείται (τεχνολογία TDM ή τεχνολογία IP), σύμφωνα 
με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

ii. Υποχρέωση αμεροληψίας (μη διακριτικής μεταχεί-
ρισης) για την αγορά τερματισμού κλήσεων

Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση αμεροληψίας η οποία ανα-
λύεται ως εξής:

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους 
όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις στις άλλες επιχειρή-
σεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες 
και οι πληροφορίες του ΟΤΕ αναφορικά με τον τερματι-
σμό παρέχονται στους εναλλακτικούς παρόχους μέσα 
στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και επί τη βάσει 
προδιαγραφών ποιότητας, οι οποίες είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμες με αυτές που παρέχει ο ΟΤΕ στο λιανικό του 
άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και 
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων). Οποιαδήποτε εξαί-
ρεση από την αρχή αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
αντικειμενικά. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος απόδειξης ότι κάθε 
τυχόν διαφορετική μεταχείριση εκ μέρους του βασίζεται 
σε αντικειμενικούς παράγοντες.

- Κατά την παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων 
δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μη εύ-
λογοι όροι συμβάσεων, ούτε συνδυαστικές υπηρεσίες 
(ομαδοποιημένες υπηρεσίες) ή διευκολύνσεις εκτός και 
εάν αυτές δικαιολογούνται αντικειμενικά, επί τη βάσει 
τεχνικών λόγων.

- Οι πληροφορίες που αποκτώνται από τον ΟΤΕ, στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τερματισμού σε κά-
ποιον εναλλακτικό πάροχο, δεν χρησιμοποιούνται από 
τον ΟΤΕ ή το λιανικό του άκρο κατά οποιονδήποτε τρό-
πο και παρέχεται προς το σκοπό αυτό έγγραφη ρητή 
δέσμευση.

iii. Υποχρέωση διαφάνειας
Με βάση την υποχρέωση διαφάνειας, ο ΟΤΕ φέρει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις:
- Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης:
1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει Προσφορά Ανα-

φοράς Διασύνδεσης (ΠΑΔ) για υπηρεσίες τεχνολογίας 

IP με ελάχιστο περιεχόμενο αυτό που περιγράφεται στο 
Παράρτημα B της παρούσης. Ειδικότερα ο ΟΤΕ θα πρέπει 
να δημοσιεύει ΠΑΔ η οποία είναι επαρκώς αναλυτική, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις εύλογες ανάγκες των εναλ-
λακτικών παρόχων. Η ΠΑΔ του ΟΤΕ αναφέρεται στην 
υπηρεσία τερματισμού. Ο OTE δημοσιεύει επιπρόσθετες 
ειδικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τιμολο-
γιακών πληροφοριών, τεχνικών προδιαγραφών, χαρα-
κτηριστικών δικτύου, όρων και προϋποθέσεων για την 
παροχή και χρήση και κατηγορίες τελών αναφορικά με 
τις ήδη παρεχόμενες και τις όποιες καινούργιες υπηρε-
σίες διασύνδεσης σε παρόχους.

- Διαδικασίες Επικαιροποίησης της Προσφοράς Ανα-
φοράς Διασύνδεσης (ΠΑΔ):

Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να 
επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες της αγοράς, θα αναθεωρείται είτε κατόπιν πρω-
τοβουλίας της ΕΕΤΤ ή κατόπιν θεμελιωμένου αιτήματος 
από τον ΟΤΕ ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου 
παρόχου. Ειδικότερα:

1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
(πρώτη) αναθεωρημένη ΠΑΔ, σύμφωνα με τους όρους 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ, εντός εξήντα (60) ημερών από 
το χρονικό σημείο που η ως άνω Απόφαση τίθεται σε 
εφαρμογή. Η ΕΕΤΤ επιβάλει αλλαγές στην ΠΑΔ, στις πε-
ριπτώσεις εκείνες όπου κρίνει ότι αιτιολογούνται τέτοιες 
τροποποιήσεις.

2. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της 
ΠΑΔ, στο σύνολό της ή σε συγκεκριμένα σημεία αυτής, 
η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις 
της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στο 
πλαίσιο προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφο-
ράς, εξετάζει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινό-
μενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. Η 
ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει, απορρίψει, ή και να επιβάλει 
αλλαγές στις προτάσεις του ΟΤΕ για την αναθεώρηση της 
Προσφοράς Αναφοράς, στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι 
τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες.

3. Σε περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρηση της 
Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλεται από κάποιον άλλο 
πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη 
τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την 
εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο προγενέστερης 
εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εάν η 
Προσφορά Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η από-
φαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ προσκαλεί τον 
ΟΤΕ να υποβάλει προτάσεις αναθεώρησης της Προσφο-
ράς Αναφοράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 
ανάλογα με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ 
δύναται να εγκρίνει, απορρίψει, ή και να επιβάλει αλ-
λαγές στις προτάσεις του ΟΤΕ για την αναθεώρηση της 
Προσφοράς Αναφοράς, στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι 
τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις περιπτώσεις 
όπου ο ΟΤΕ ενώ έχει κληθεί δεν έχει υποβάλλει προτά-
σεις αναθεώρησης, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει αλλαγές 
στην ήδη εγκεκριμένη Προσφορά Αναφοράς εφόσον 
κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες.

4. Σε περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, κρίνει ότι απαιτεί-
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ται αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς καλεί τον 
ΟΤΕ να υποβάλει αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς 
στο σύνολό της ή σε συγκεκριμένα σημεία αυτής, εντός 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα με τις τρο-
ποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει, 
απορρίψει ή και να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά 
Αναφοράς στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλ-
λαγές είναι αιτιολογημένες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ 
ενώ έχει κληθεί δεν έχει υποβάλλει προτάσεις αναθεώ-
ρησης, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει αλλαγές στην ήδη 
εγκεκριμένη Προσφοράς Αναφοράς εφόσον κρίνει ότι 
τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες.

5. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ το κρίνει κατάλληλο, δύ-
ναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα 
ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν 
τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τρο-
ποποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς 
οι οποίες δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
σχετική αγορά. Σε κάθε περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη 
θα έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να 
προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις προτού η ανα-
θεωρημένη προσφορά αναφοράς τεθεί σε εφαρμογή.

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην ΕΕΤΤ 
κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πληροφοριών, αναφορικά με τις υπηρεσίες τερματισμού 
κλήσεων σε τελικούς χρήστες, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος της, και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα 
και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται στο σχε-
τικό αίτημα της ΕΕΤΤ.

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, κατό-
πιν αιτήματός της, για κάθε σύμβαση διασύνδεσης την 
οποία υπογράφει, τα στοιχεία της εν λόγω Σύμβασης, 
(συμβαλλόμενα μέρη, ημερομηνία υπογραφής και διάρ-
κεια σύμβασης) καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης του 
περιεχομένου αυτής με την εγκριθείσα ΠΑΔ.

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, κατόπιν 
αιτήματός της, κάθε σύμβαση διασύνδεσης που υπο-
γράφεται με παρόχους με βάση τη δημοσιευμένη ΠΑΔ.

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει εμφανώς στην 
ιστοσελίδα του και να ενημερώνει γραπτώς την ΕΕΤΤ 
και όλους τους παρόχους με τους οποίους υφίσταται 
συμφωνία διασύνδεσης για τις μεταβολές των τελών που 
αφορούν στην υπηρεσία χονδρικού τερματισμού κλήσε-
ων σε τελικούς χρήστες πριν την εφαρμογή αυτών και τα 
τέλη σχετικά με κάθε νέα υπηρεσία παροχής πρόσβασης. 
Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται τριάντα (30) ημέρες πριν 
την εφαρμογή των τροποποιήσεων ή την εφαρμογή τε-
λών για νέες υπηρεσίες παροχής πρόσβασης.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Περιγραφή των υφιστάμενων τελών και των προ-

γραμματισμένων τελών τερματισμού.
2. Καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 

προτεινόμενης τροποποίησης ή της εφαρμογής τελών 
για νέες υπηρεσίες παροχής πρόσβασης.

- Ο ΟΤΕ δεν δύναται να εφαρμόσει την μεταβολή των 
τελών πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της προτεινόμενης μεταβολής βάσει της αντί-
στοιχης δημοσίευσης.

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει αναλυτικά την 
ΕΕΤΤ και τους εναλλακτικούς παρόχους για αλλαγές που 

αφορούν την τοπολογία του δικτύου, τα σημεία διασύν-
δεσης (POIs) και τα πρωτόκολλα διασύνδεσης τουλάχι-
στον δύο (2) χρόνια νωρίτερα.

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει αναλυτικά την 
ΕΕΤΤ και τους εναλλακτικούς παρόχους, τουλάχιστον 
εννέα (9) μήνες νωρίτερα, για άλλες σημαντικές αλλα-
γές που επηρεάζουν το σχεδιασμό δικτύου των άλλων 
παρόχων.

iv. Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης
Ο OTE φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών 

και κοστολόγησης:
- Μέχρι την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότησης 

πράξης με την οποία θα καθορίζεται ενιαίο μέγιστο τέλος 
τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόσει 
τέλος τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό του το οποίο 
δεν θα υπερβαίνει την τιμή των 0,0545eurocents/λεπτό. 
Το τέλος τερματισμού έχει διαμορφωθεί βάσει του οι-
κονομοτεχνικού μοντέλου Μακροπρόθεσμου Καθαρού 
Επαυξητικού Κόστους (Bottom Up Pure LRIC) υπολογι-
σμού τελών τερματισμού χονδρικής σε σταθερά δίκτυα 
που υλοποίησε η ΕΕΤΤ το 2014 σύμφωνα με τη Σύσταση 
2009/396/ΕΚ (EE L 124/67, 20.5.2009). Οι αρχές και η με-
θοδολογία του οικονομοτεχνικού μοντέλου παρουσιά-
ζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ με αριθμό 714/09/10.04.2014 σχετικά με τον «(α) 
Ορισμό των Αγορών (χονδρικής) Εκκίνησης Κλήσεων 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε στα-
θερή θέση και Τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα 
δίκτυα σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω αγορές και Υποχρεώσεις αυ-
τών (3ος γύρος ανάλυσης). (β) Απορρύθμιση της Αγοράς 
Διαβιβαστικών Υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλε-
φωνικό δίκτυο», δημοσιευθείσα στο τεύχος Β της Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1049/28-04/2014.

- Ο ΟΤΕ δύναται να καθορίζει τα τέλη τερματισμού 
για κλήσεις από χώρες εκτός ΕΟΧ, μέσω διαπραγματεύ-
σεων μεταξύ των παρόχων με την επιφύλαξη διεθνών 
συμφωνιών εν ισχύ.

- Το τέλος τερματισμού εφαρμόζεται τόσο για τον τερ-
ματισμό κλήσεων στο σημείο στο οποίο έχει οριοθετηθεί 
ο τερματισμός στην παρούσα απόφαση, όσο και στο 
τοπικό κέντρο του ΟΤΕ.

- Προκειμένου να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι 
μειώσεις τιμών, η ΕΕΤΤ δύναται, μεταξύ άλλων, να προ-
βαίνει σε ελέγχους των τελών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ 
δύναται να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τον ΟΤΕ 
σχετικά με τα έσοδα και την κίνηση των εισερχόμενων 
φωνητικών κλήσεων, οι οποίες πληροφορίες θα παρέχο-
νται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει η ΕΕΤΤ.

v. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού
Με βάση την υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού, ο 

ΟΤΕ φέρει ειδικότερα τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
- Διατηρείται η υποχρέωση του ΟΤΕ να καταρτίζει 

και να δημοσιεύει ετησίως για όλους τους χωριστούς 
λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τερματισμού, τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληρο-
φορίες με την επιφύλαξη της αρχής του επιχειρηματικού 
απορρήτου και άλλων γενικών νομικών υποχρεώσεων:
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1. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
2. Κατάσταση Απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομε-

ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιού-
μενων παραμέτρων).

3. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφιλίωση με τις προ-
βλεπόμενες από το νόμο λογιστικές καταστάσεις ή άλλες 
πηγές πληροφοριών κοστολόγησης.

4. Περιγραφή των μεθόδων κοστολόγησης, με ανα-
φορά στα κοστολογικά πρότυπα, των μεθόδων επιμε-
ρισμού και αποτίμησης, της αναγνώρισης και χειρισμού 
του έμμεσου κόστους.

5. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μετα-
χείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς προκειμένου να 
δικαιολογείται η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη 
διακριτικής μεταχείρισης).

6. Έκθεση λογιστικού ελέγχου.
7. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστικά 

προβλεπόμενων αρχών λογιστικής, και
8. Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες του Ευ-

ρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου2.
- Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού εφαρμόζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
728/3/24.07.2014 (ΦΕΚ 2201/Β/2014), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και 
το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ ελέγχονται ετησίως 
από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο δημοσιεύεται Δήλωση 
Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνι-
κής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί επιχειρηματικού 
απορρήτου.

3. Η EETT επιβάλλει στις εταιρείες με Σημαντική Ισχύ 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές χονδρικών υπηρεσιών 
τερματισμού για κλήσεις προς τελικούς χρήστες, ανά 
δίκτυο, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα A 
της παρούσας Απόφασης, τις ακόλουθες Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις:

i. Υποχρέωση χονδρικής παροχής τερματισμού κλή-
σεων

Οι εταιρείες του Παραρτήματος A της παρούσας 
Απόφασης υποχρεούνται ειδικότερα να παρέχουν σε 
άλλους παρόχους και στον ΟΤΕ υπηρεσίες τερματισμού 

2 Η Σύσταση της Επιτροπής, ανωτέρω, προβλέπει ότι η ετήσια 
δήλωση συμμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

-τα συμπεράσματα του ελεγκτή,
-όλες τις εντοπισθείσες παρεκκλίσεις από τους σχετικούς κα-

νόνες (irregularities)
- συστάσεις του ελεγκτή (με περιγραφή των αντίστοιχων συ-

νεπειών),
-την πλήρη περιγραφή της μεθόδου επαλήθευσης που ακο-

λουθήθηκε, και
- ορισμένα συγκεντρωτικά οικονομικά λογιστικά στοιχεία (όπως 

οι προσαρμογές CCA,οι βασικές παραδοχές που έγιναν στις μεθο-
δολογίες κατανομής, επίπεδο κατανεμημένου κόστους που κατα-
νέμεται και επίπεδο διακριτότητας του μοντέλου).

Η δημοσίευση της δήλωσης συμμόρφωσης και των αποτελε-
σμάτων του ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζεται σε μια μορφή 
εύκολα προσβάσιμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική μορφή, ή με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του 
παρόχου ή της ΕΕΤΤ

για κλήσεις σε τελικούς χρήστες, καθώς και πρόσβαση 
στα σχετικά συστήματα πληροφορικής και υποστήριξη 
λογισμικού.

ii. Υποχρέωση διαφάνειας
Οι εταιρείες του Παραρτήματος A της παρούσας Από-

φασης φέρουν υποχρέωση διαφάνειας, η οποία αναλύ-
εται ειδικότερα ως εξής:

- Υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στην ΕΕΤΤ κάθε 
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πλη-
ροφοριών αναφορικά με τις υπηρεσίες τερματισμού 
κλήσεων σε τελικούς χρήστες, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματός της, και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα 
και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται στο σχε-
τικό αίτημα της ΕΕΤΤ.

- Υποχρεούνται να δημοσιεύουν στο δικτυακό τους 
τόπο το αριθμοδοτικό τους φάσμα και τις χονδρικές 
χρεώσεις τερματισμού τους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέ-
πει να επικαιροποιούνται, το αργότερο την ημέρα κατά 
την οποία πραγματοποιείται οποιαδήποτε αλλαγή τιμών.

- Υποχρεούνται να δημοσιεύουν και να κοινοποιούν σε 
κάθε διασυνδεμένο με αυτούς πάροχο και στην ΕΕΤΤ τα 
προτεινόμενα τέλη που αφορούν τον χονδρικό τερματι-
σμό κλήσεων σε τελικούς χρήστες, τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα πριν την εφαρμογή τους,

iii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα-
χείρισης)

Οι εταιρείες του Παραρτήματος Α της παρούσας Από-
φασης φέρουν υποχρέωση αμεροληψίας (μη διακριτικής 
μεταχείρισης), η οποία αναλύεται ειδικότερα ως εξής:

- Υποχρεούνται να χρεώνουν το ίδιο τέλος τερματι-
σμού στο λιανικό τους άκρο και σε όλους τους παρόχους 
στους οποίους παρέχεται μια ισοδύναμη υπηρεσία.

- Οι εν λόγω πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
όμοιους όρους σε όμοιες περιπτώσεις σε όλες τις επιχει-
ρήσεις στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες τερματισμού και 
οφείλουν να παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις υπηρε-
σίες και πληροφορίες υπό τους ίδιους όρους και με την 
ίδια ποιότητα. Η όποια εξαίρεση από την ως άνω αρχή 
πρέπει να τεκμηριώνεται αντικειμενικά. Ο πάροχος φέ-
ρει το βάρος της απόδειξης προκειμένου να θεμελιώσει 
ότι οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση βασίζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες.

- Οι πληροφορίες που αποκτώνται από έναν εναλλα-
κτικό πάροχο ως συνέπεια της παροχής υπηρεσιών τερ-
ματισμού σε άλλον πάροχο, δεν χρησιμοποιούνται από 
τον εν λόγω εναλλακτικό κατά οποιονδήποτε τρόπο και 
παρέχεται προς το σκοπό αυτό έγγραφη ρητή δέσμευση.

iv. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και υποβολής στοιχείων 
κόστους

Με βάση την υποχρέωση ελέγχου τιμών, οι εταιρείες 
του Παραρτήματος Α της παρούσας Απόφασης φέρουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Μέχρι την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότησης 
πράξης με την οποία θα καθορίζεται ενιαίο μέγιστο τέλος 
τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες του Παραρτήματος Α 
υποχρεούνται να εφαρμόσουν τέλος τερματισμού κλή-
σεων στο δίκτυό τους το οποίο δεν θα υπερβαίνει την 
τιμή των 0,0545eurocents/λεπτό. Το τέλος τερματισμού 
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έχει διαμορφωθεί βάσει του οικονομοτεχνικού μοντέ-
λου Μακροπρόθεσμου Καθαρού Επαυξητικού Κόστους 
(Bottom Up Pure LRIC) υπολογισμού τελών τερματισμού 
χονδρικής σε σταθερά δίκτυα που υλοποίησε η ΕΕΤΤ 
το 2014 σύμφωνα με τη Σύσταση 2009/396/ΕΚ (EE L 
124/67, 20.5.2009). Οι αρχές και η μεθοδολογία του οι-
κονομοτεχνικού μοντέλου παρουσιάζονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης της ΕΕΤΤ με αριθμό 
714/09/10.04.2014 σχετικά με τον «(α) Ορισμό των Αγο-
ρών (χονδρικής) Εκκίνησης Κλήσεων στο δημόσιο τη-
λεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση και 
Τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθε-
ρή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
στις εν λόγω αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (3ος γύρος 
ανάλυσης). (β) Απορρύθμιση της Αγοράς Διαβιβαστικών 
Υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο», 
δημοσιευθείσα στο τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως με αριθμό 1049/28-04/2014.

- οι εταιρείες του Παραρτήματος Α δύνανται να καθο-
ρίζουν τα τέλη τερματισμού για κλήσεις από χώρες εκτός 
ΕΟΧ, μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των παρόχων με 
την επιφύλαξη διεθνών συμφωνιών εν ισχύ.

- Προκειμένου να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι μει-
ώσεις τιμών, η ΕΕΤΤ δύναται, μεταξύ άλλων, να προβαίνει 
σε ελέγχους των τελών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ δύναται 
να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τις εταιρίες του 
Παραρτήματος Α σχετικά με τα έσοδα και την κίνηση των 
εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων, οι οποίες πληροφο-
ρίες θα παρέχονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που θέτει η ΕΕΤΤ.»

V. Για την έγκριση του τελικού κειμένου της ανωτέρω 
Προσφοράς, η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης 
της Προσφοράς με τα οριζόμενα στην με ΑΠ 968/01/16-
11-2020 Απόφαση, ιδίως προκειμένου να διαπιστώσει 
κατά πόσο αυτή καλύπτει την ελάχιστη δέσμη των 
στοιχείων, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 
Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης, όπως αυτή (η ελά-
χιστη δέσμη) ορίζεται στο Παράρτημα Β της ανωτέρω 
Απόφασης, και κατά πόσο το περιεχόμενό της συνάδει 
με τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ, ως ορισθείσας εταιρείας 
με σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά στην Ελληνική 
Επικράτεια, που πηγάζουν από την κείμενη εν ισχύ νομο-
θεσία των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Δικαίου 
του Ανταγωνισμού.

VI. Περαιτέρω ελέγχθηκε κατά πόσο η υποβληθείσα 
προσφορά, περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην με ΑΠ 968/01/16-11-2020 Απόφαση, επαρκείς πλη-
ροφορίες και ξεκάθαρες και σαφείς διαδικασίες, καθώς 
και κατά πόσο μεταξύ των προτεινόμενων συμβατικών 
όρων περιλαμβάνονται «μη εύλογοι» ή/και «αυθαίρετοι» 
όροι για τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, αιτούντα υπη-
ρεσίες διασύνδεσης.

VII. Με την ΑΠ 1004/4/30-8-2021 «Κοινοποίηση προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθ-
μιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - Μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης 
ΟΤΕ, σύμφωνα με τη Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 968/01/16-
11-2020», η ΕΕΤΤ κοινοποίησε προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) 

άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέδιο 
απόφασής της σχετικά με την Προσφορά Αναφοράς Δι-
ασύνδεσης ΟΤΕ.

VIII. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, με το ανωτέρω σχετι-
κό (ιβ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην 
ΕΕΤΤ, με θέμα «Case EL/2021/2337: Call termination on 
individual public telephone networks provided at a fixed 
location in Greece- Interconnection Reference offer», 
με την οποία ζητούσε συμπληρωματικές πληροφορίες 
αναφορικά με το ως άνω κοινοποιηθέν σχέδιο απόφασης 
της ΕΕΤΤ.

IX. Με το ανωτέρω σχετικό (ιγ) η ΕΕΤΤ απέστειλε απά-
ντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία παρεί-
χε τις αιτηθείσες από την Επιτροπή συμπληρωματικές 
πληροφορίες.

X. Στις 6 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απά-
ντησε στην ΕΕΤΤ με το ανωτέρω σχετ. (ιδ), εγκρίνοντας 
το σχέδιο απόφασης που κοινοποιήθηκε, χωρίς περαι-
τέρω σχόλια, συγκεκριμένα αναφέροντας ότι «η Επιτρο-
πή εξέτασε τις κοινοποιήσεις και τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες που υπέβαλε η ΕΕΤΤ και δεν διατυπώνει 
καμία παρατήρηση».

XI. Η ΕΕΤΤ κατέληξε, κατόπιν των ανωτέρω, σε ορισμέ-
νες αναγκαίες τροποποιήσεις της Προσφοράς Αναφο-
ράς του ΟΤΕ, η οποία υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 5257/5-2-2021 επιστολή του, έχοντας ως γνώμονα 
τη λειτουργικότητά της στις σημερινές συνθήκες που 
επικρατούν στις σχετικές αγορές διασύνδεσης, ώστε 
να εκπληρωθεί ο στόχος της παροχής υπηρεσιών και 
προϊόντων προς όφελος των συμβαλλομένων (ΟΤΕ και 
Δικαιούχων) και των τελικών καταναλωτών, υπό το πρί-
σμα της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού και 
της προώθησης του δημοσίου συμφέροντος.

XII. Η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρ-
χών του άρθρου 176-182 και 184-188 του ν. 4727/2020, 
μεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας 
και του λειτουργικού διαχωρισμού.

XIII. Σύμφωνα με το άρθρο 113, παρ. 2, α του
ν. 4727/2021, η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως «ρυθμίζει κάθε 
θέμα, το οποίο αφορά στον ορισμό σχετικών αγορών 
προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση 
της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει 
κάθε θέμα που αφορά στον ορισμό και στις υποχρεώ-
σεις, Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετι-
κές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου».

XIV. Σύμφωνα με το στοιχ. κγ της παρ. 2 του άρθρου 
113 του ν. 4727/2020, η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως «Ρυθ-
μίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδοντας πράξεις σε 
όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται».

XV. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 2 στοιχ. λγ του 
ίδιου Νόμου η ΕΕΤΤ «Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές 
διοικητικές πράξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε δια-
δικασία και θέμα σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
της..»

XVI. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΑΠ 968/01/
16-11-2020 απόφαση ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
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της Ελλάδος, ως επιχείρηση με ΣΙΑ στην εκεί ορισθείσα 
σχετική αγορά, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υπο-
χρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω Απόφαση, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

XVII. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρυ 177 του 
Νόμου,

XVIII. «2. Ιδίως, στην περίπτωση που μία επιχείρηση 
έχει υποχρεώσεις αμεροληψίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαι-
τεί από την εν λόγω επιχείρηση να δημοσιεύει προσφορά 
αναφοράς, που θα είναι επαρκώς αδεσμοποίητη προκει-
μένου να εξασφαλίζεται, ότι οι επιχειρήσεις δεν υποχρε-
ούνται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι 
αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. Η εν λόγω προ-
σφορά περιέχει περιγραφή των σχετικών προσφορών, 
διαχωρισμένων ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες 
της αγοράς, και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, 
μεταξύ άλλων, να επιβάλλει αλλαγές στις προσφορές 
αναφοράς για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων οι 
οποίες επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Μέρους.

XIX. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίζει αναλυτικά τις πλη-
ροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούμενες 
λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσής τους.»

XX. Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ επιβάλλει δια του πα-
ρόντος αλλαγές (τροποποιήσεις) στην υποβληθείσα από 
τον ΟΤΕ Προσφορά με την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 5257/5-2-2021 
επιστολή του, οι οποίες υπαγορεύονται σε συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κείμενη εν 
ισχύ νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αντα-
γωνισμού, ιδίως την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 968/01/16-
11-2020, και οι οποίες αιτιολογούνται ειδικά σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα,

Επειδή η ΕΕΤΤ:
- οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του 

άρθρου 111 του ν.4727/2020, εφεξής ως ο νόμος, προ-
άγοντας τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα σε 
δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, τον ανταγωνισμό 
στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, αίροντας τα 
εναπομείναντα εμπόδια και προωθώντας συνθήκες 
σύγκλισης για τις επενδύσεις και την παροχή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπη-
ρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε., και διασφαλίζοντας την 
ασφάλεια των υπηρεσιών και υψηλό και ενιαίο επίπεδο 
προστασίας για τους τελικούς χρήστες,

- ρυθμίζει, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 2 εδάφιο 
α’ του νόμου, κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις 
υποχρεώσεις παρόχων με Σημαντική Ισχύ στην ανωτέρω 
αγορά ή σε σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος,

- είναι αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 2 εδά-
φιο κγ’ του νόμου, για την πρόσβαση και τη διασύνδε-
ση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας 
πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται,

- εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 113 παρ. 2 εδά-
φιο λγ’ ίδιου νόμου κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με 

τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια 
σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της,

- σύμφωνα με την Απόφαση της ΑΠ ΕΕΤΤ 968/01/16-
11-2020 ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως 
επιχείρηση με ΣΙΑ στην εκεί ορισθείσα σχετική αγορά, 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

- σύμφωνα με το άρθρο 177 παρ. 2 η ΕΕΤΤ δύναται 
στο πλαίσιο της υποχρέωσης αμεροληψίας του παρόχου 
με σημαντική ισχύ, μεταξύ άλλων, να επιβάλει αλλαγές 
στις Προσφορές Αναφοράς για την εκπλήρωση τυχόν 
υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος.

Επειδή οι τροποποιήσεις τις οποίες με την παρούσα 
επιβάλει η ΕΕΤΤ, αν και ενσωματώνονται στις συμβατι-
κές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως 
αναγκαστικοί όροι των σχέσεων αυτών και επιβάλλο-
νται στον υπόχρεο πάροχο, ΟΤΕ, κυριαρχικώς με μονο-
μερείς πράξεις, δεν αποσκοπούν στην ικανοποίηση των 
συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων 
παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά πρωτίστως 
στην εξασφάλιση αποτελεσματικής ρυθμίσεως συμπε-
ριφοράς του υπόχρεου παρόχου, χάριν σκοπών δημο-
σίου συμφέροντος. Στους λόγους δημοσίου συμφέρο-
ντος ανάγονται τόσο η εύρυθμη λειτουργία εν γένει της 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και ιδίως της 
αγοράς διασύνδεσης , ως ορίστηκε και ισχύει με την ΑΠ 
968/01/16-11-2020, στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται 
η υπό κρίση προσφορά αναφοράς, και με την παρούσα 
τροποποιείται, καθώς και η προστασία και ανάπτυξη 
του ελεύθερου ανταγωνισμού σε αυτή προς το σκοπό 
διασφάλισης των συμφερόντων του τελικού χρήστη ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών [κατ’ ευθεία νομοθετική εξου-
σιοδότηση από τα άρθρα 113 (περ. κγ και λγ), 131 (παρ. 
1), και 177 επ. του νόμου 4727/2021 και υπό το πρίσμα 
και σε εφαρμογή των ανωτέρω.

Συνεπώς, οι τροποποιήσεις που εισάγει η ΕΕΤΤ κρί-
νονται αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των υπηρε-
σιών διασύνδεσης, ιδίως για λόγους προστασίας των 
καταναλωτών με βασικό στόχο την αδιάλειπτη παροχή 
υπηρεσιών προς αυτούς, έχοντας ως κυρίαρχο απώτερο 
στόχο την ωφέλεια του τελικού χρήστη ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών από την προσφορά βέλτιστων υπηρεσι-
ών. Προς το σκοπό αυτό κάθε τροποποίηση επιλέγεται 
για λόγους πληρότητας και λεπτομερούς καταγραφής, 
αποφυγής τυχόν ασαφειών οι οποίες υφίσταντο στις δι-
αδικασίες οι οποίες ορίζονται στην προταθείσα από τον 
ΟΤΕ προσφορά αναφοράς διασύνδεσης, στο πλαίσιο 
της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας της ΟΤΕ Α.Ε. 
ως παρόχου ΣΙΑ η οποία επιβλήθηκε από την απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 968/01/16-11-2020, και ιδίως της υποχρέ-
ωσης διαφάνειας για την αγορά διασύνδεσης η οποία 
επιβάλλεται στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ως άνω Απόφαση. Επιδιωκόμενος στόχος της ΕΕΤΤ 
είναι με τις τροποποιήσεις που εισάγονται στην παρούσα 
προσφορά αναφοράς να απεικονίζεται κατά το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα η πραγματική έκταση ευθύνης εκά-
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στου, εναλλακτικού παρόχου και ΟΤΕ, ώστε κάθε μέρος 
να επωμίζεται το πραγματικό μερίδιο ευθύνης που του 
αναλογεί. Λαμβάνεται περαιτέρω μέριμνα, ώστε οι τρο-
ποποιήσεις να λαμβάνουν υπόψη τα τεθέντα από τους 
παρόχους σχόλια και να καθιστούν τη διαδικασία λει-
τουργική, αποφασίζει:

Α. Την έγκριση της υποβληθείσας Προσφοράς Αναφο-
ράς Διασύνδεσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε), με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8.3.1 τροποποιείται ως 
εξής:

«Τα Μέρη αποφασίζουν από κοινού τη χωρητικότητα 
και το πλήθος καναλιών φωνής Διασύνδεσης SIP/IP για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών τους στα πλαίσια της 
Σύμβασης Διασύνδεσης κατόπιν συνεργασίας, σύμφωνα 
με όσα περιγράφονται στο άρθρο 3 και το Προσάρτημα 
I της παρούσας. Ο ΤΠ εν συνεχεία στέλνει αίτημα χωρητι-
κότητας στον ΟΤΕ, με επιστολή και μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο σημείο επικοινωνίας ΟΤΕ.»

Κρίνεται απαραίτητη η επιλογή επικοινωνίας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους ταχύτερης 
επικοινωνίας και διευκόλυνσης όλων των μερών. Η 
προσθήκη γίνεται σε συνέχεια σχετικών σχολίων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας δημόσιας 
διαβούλευσης.

2. Στo σημείο 9.1.3 της ενότητας 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ διαγράφεται «Η στρογγυλοποίηση της διάρκειας 
των κλήσεων θα γίνεται προς τα πάνω στο πλησιέστερο 
ακέραιο» και αντικαθίσταται με «Η στρογγυλοποίηση 
των κλήσεων με διάρκεια κλάσματος δευτερολέπτου 
μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 θα γίνεται προς τα πάνω στο 
πλησιέστερο ακέραιο δευτερόλεπτο και αν η διάρκεια 
κλάσματος δευτερολέπτου είναι μικρότερη του 0,5 προς 
τα κάτω στο πλησιέστερο ακέραιο δευτερόλεπτο, εκτός 
αν η μέτρηση της διάρκειας κάθε χρεώσιμης κλήσης από 
τη μεριά του Τ.Π. είναι δυνατή με ακρίβεια δέκατου του 
δευτερολέπτου.»

Το εν λόγω εδάφιο διαγράφεται και επανέρχεται η 
διάταξη όπως ήταν στην ΑΠ ΕΕΤΤ 793/03/15.12.2016 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ, 
σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (Β΄ 1049) 
και τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/
19-2-2015 “Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύν-
δεσης ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/
10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)” (ΦΕΚ 442/B/24-
3-2015)» σε συνέχεια σχολίου που υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης, 
σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω αλλαγή θα απαιτούσε 
μεταβολή και υλοποίηση στα συστήματα του παρόχου 
και ως εκ τούτου προϋποθέτει συμφωνία με όλους τους 
διασυνδεόμενους παρόχους.

3. Στο σημείο 9.3.3, στην πρώτη σειρά προστίθεται 
«προσαυξημένα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας».

Η εν λόγω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη από την 
ΕΕΤΤ για λόγους σαφήνειας και πληρότητας.

4. Στο σημείο 9.4.1, στο πρώτο εδάφιο επανέρχεται 
η προηγούμενη διάταξη: “ Τα τιμολόγια που εκδίδονται 
στο πλαίσιο της σύμβασης διασύνδεσης θα εξοφλού-
νται εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας εξό-

φλησης,….» όπως ήταν στην ΑΠ ΕΕΤ 793/03/15.12.2016 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP 
ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 
(ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014) και τροποποίηση της Απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/19-2-2015 “Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)” (ΦΕΚ 
442/B/24-3-2015)» και διαγράφεται «Ο ΤΠ υποχρεούται 
να εξοφλεί τα τιμολόγια / λογαριασμούς που εκδίδονται 
στο πλαίσιο της σύμβασης διασύνδεσης εντός της ανα-
γραφόμενης σε αυτά προθεσμία εξόφλησης,..».

Η ως άνω τροποποίηση πραγματοποιείται σε συνέχεια 
σχετικού σχολίου το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης και κρίνεται ανα-
γκαία στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαιότητας δεδομέ-
νου ότι η υποχρέωση αφορά και τα δύο μέρη.

5. Στην ενότητα 9.4.5 στη δεύτερη σειρά επανέρχεται ο 
ορισμός της ομοειδούς απαίτησης όπως ήταν στην όπως 
ήταν στην ΑΠ ΕΕΤ 793/03/15.12.2016 «Έγκριση Προσφο-
ράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ, σε εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014) και 
τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/19-
2-2015 “Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης 
ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 
(ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)” (ΦΕΚ 442/B/24-3-2015)»: “Ως 
ομοειδής θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή 
σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και 
λοιπών συναφών ευκολιών της παρούσας Προσφοράς 
συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποινικών ρητρών 
δυνάμει της παρούσας προσφοράς.”

Η επαναφορά του ορισμού στην προηγούμενη μορφή 
πραγματοποιείται σε συνέχεια σχολίου που υποβλήθηκε 
στο πλαίσιο της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης 
και για λόγους πληρότητας και σαφήνειας.

6. Στην τελευταία παρ. του σημείου 9.7.1 προστίθεται 
με «το τόκο υπερημερίας και».

Η εν λόγω προσθήκη πραγματοποιείται για λόγους 
πληρότητας και σαφήνειας.

7. Στην ενότητα 9.7.5 Αμφισβήτηση ενώπιον του ΟΤΕ, 
στο τέλος της τελευταίας παραγράφου καθώς και στο 
σημείο 9.7.6.5, στο τέλος της παραγράφου προστίθεται 
«Το τιμολόγιο αυτό θα βαρύνεται με τόκους υπερημερίας 
εφόσον ο ΤΠ το έχει πληρώσει. Ο τόκος υπερημερίας θα 
υπολογίζεται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού 
από τον ΤΠ προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία 
το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια 
εκ των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη.»

Η ως άνω προσθήκη πραγματοποιείται σε συνέχεια 
σχετικών σχολίων τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης. Η ΕΕΤΤ κρί-
νει εύλογη την προσθήκη του τόκου υπερημερίας για 
λόγους πληρότητας και σαφήνειας.

8. Στην ενότητα 9.7.6 Αμφισβήτηση ενώπιον της Μι-
κτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, στην παρ.9.7.6.5, 
στο τέλος της παραγράφου προστίθεται «Το τιμολόγιο 
αυτό θα βαρύνεται με τόκους υπερημερίας εφόσον ο Τ.Π. 
το έχει πληρώσει. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται 
από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από τον Τ.Π. 
προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία το αρχικό 
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τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια εκ των δύο 
είναι χρονικά μεταγενέστερη.»

Η ως άνω προσθήκη πραγματοποιείται σε συνέχεια 
σχετικών σχολίων τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης. Η ΕΕΤΤ κρί-
νει εύλογη την προσθήκη του τόκου υπερημερίας για 
λόγους πληρότητας και σαφήνειας.

9. Στην ενότητα 9.8 Διακοπή Υπηρεσίας, στην τρίτη 
παράγραφο επανέρχεται το διάστημα για την οριστική 
διακοπή και καταγγελία της σύμβασης στις 60 ΗΗ όπως 
ήταν στην ΑΠ ΕΕΤ 793/03/15.12.2016 «Έγκριση Προσφο-
ράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ , σε εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014) και 
τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/19-
2-2015 “Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης 
ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 
(ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)” (ΦΕΚ 442/B/24-3-2015)».

Η ΕΕΤΤ κρίνει αναγκαία την ως άνω επαναφορά των 60 
ΗΗ για την οριστική διακοπή και καταγγελία της σύμβα-
σης δεδομένου ότι έχει προηγηθεί προσωρινή διακοπή, 
ο πάροχος δεν λαμβάνει υπηρεσίες και η εκ νέου ενερ-
γοποίηση της διασύνδεσης μετά την οριστική διακοπή 
είναι χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον για την ως άνω 
επαναφορά της διάταξης υποβλήθηκε σχετικό σχόλιο 
στο πλαίσιο της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης.

10. Στην προτελευταία παράγραφο της ενότητας 9.8, 
τροποποιείται το διάστημα για την καταγγελία της σύμ-
βασης στις εξήντα (60) ΗΗ.

Η ως άνω τροποποίηση πραγματοποιήθηκε για να συ-
νάδει με την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην τρίτη 
παράγραφο της ενότητας 9.8 αναφορικά με το διάστημα 
για την οριστική διακοπή και καταγγελία της σύμβασης.

11. Στην ενότητα 9.9.2, στην πρώτη παράγραφο επα-
νέρχεται ο τρόπος υπολογισμού του ανώτατου ύψους 
της προσκομιστέας εγγύησης όπως ήταν στην ΑΠ ΕΕΤ 
793/03/15.12.2016 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Δι-
ασύνδεσης IP ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/
10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014) και τροποποίηση της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/19-2-2015 “Έγκριση Προ-
σφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)” 
(ΦΕΚ 442/B/24-3-2015)».

Η ως άνω επαναφορά της διάταξης πραγματοποιεί-
ται σε συνέχεια σχετικού σχολίου το οποίο υποβλήθηκε 
στο πλαίσιο της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης. 
Η ΕΕΤΤ συμφωνεί με το σχόλιο που υποβλήθηκε δεδο-
μένου ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου της εγγύησης 
από τον ΟΤΕ δεν είναι αιτιολογημένη.

12. Στο σημείο 9.9.3.5, τροποποιείται η προθεσμία 
για την προσκόμιση εγγυητικής από τριάντα (30) ΗΗ 
σε δεκαπέντε (15) ώστε να συνάδει με την προθεσμία 
που αναφέρεται στο σημείο 9.9.3.7 καθώς και με την 
αντίστοιχη ημερομηνία που έχει οριστεί στην ισχύουσα 
προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης 
του 2018 για την προσκόμιση εγγυητικής.

13. Στην ενότητα 12.1, το πρώτο σημείο διαμορφώνε-
ται ως ακολούθως: «

• Γεωγραφικοί αριθμοί ΟΤΕ, Σύντομοι κωδικοί έκτακτης 
ανάγκης». Επιπλέον η πρώτη παράγραφος διαμορφώνε-
ται ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με τον «Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/654 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 
2020 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 
τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού 
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης και ενι-
αίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων σταθερής 
τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωση», το τέλος τερματισμού 
σε γεωγραφικούς αριθμούς ΟΤΕ ορίζεται σε 0,0007 €/
λεπτό. Το συγκεκριμένο τέλος εφαρμόζεται στις κλή-
σεις προς γεωγραφικούς αριθμούς ΟΤΕ οι οποίες έχουν 
έγκυρο αριθμό καλούντος συνδρομητή (A-Number) και 
ο οποίος ανήκει σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ). Για τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθ-
μούς ΟΤΕ στις οποίες ο αριθμός καλούντος συνδρομη-
τή (A-Number) είναι κενός, μη έγκυρος ή δεν ανήκει σε 
χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το 
τέλος τερματισμού που εφαρμόζεται προκύπτει κατόπιν 
εμπορικής συμφωνίας των Μερών. Οι σύντομοι κωδικοί 
έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται στον ορισμό της 
υπηρεσίας τερματισμού σταθερής τηλεφωνίας του Κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ε.Ε., ο οποίος καθορίζει 
τα ενιαία μέγιστα τέλη τερματισμού κλήσεων σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.»

Οι ως άνω προσθήκες/τροποποιήσεις πραγματοποιή-
θηκαν για λόγους σαφήνειας και πληρότητας δεδομένου 
ότι ο πρoαναφερόμενος κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. Επιπρόσθετα οι σύντομοι κωδικοί περιλαμβάνο-
νται στον ορισμό της υπηρεσίας τερματισμού σταθερής 
τηλεφωνίας του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ε.Ε.

14. Στην ενότητα 12.2 στο πρώτο σημείο διαγράφεται 
«Σύντομοι Κωδικοί Έκτακτης Ανάγκης» και προστίθεται 
στην πρώτη παράγραφο «Από 07/09/2021, ειδικά για Σύ-
ντομους Κωδικούς απλής χρέωσης, αριθμούς μεριζόμε-
νου κόστους (801) δικτύου ΟΤΕ για τους οποίους υπάρχει 
περιορισμός λιανικής χρέωσης βάσει ρυθμιστικού πλαι-
σίου τα τέλη που αποδίδει ο ΤΠ στον ΟΤΕ καθορίζονται 
κατόπιν εμπορικής διαπραγμάτευσης των μερών.»

Η ως άνω προσθήκη πραγματοποιείται σε συνέχεια 
σχετικού σχολίου το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης και για λόγους 
σαφήνειας και πληρότητας.

15. Στην ενότητα 12.2 στο έβδομο σημείο «Γεωγραφι-
κοί αριθμοί και αριθμοί κινητής τηλεφωνίας δικτύου ΤΠ», 
η διάταξη διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Ο ΟΤΕ αποδίδει στον ΤΠ τα ισχύοντα τέλη τερματι-
σμού γεωγραφικών αριθμών ή αριθμών κινητής τηλε-
φωνίας του ΤΠ, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, 
τα τέλη τερματισμού των κλήσεων προς γεωγραφικούς 
αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ΤΠ, οι 
οποίες έχουν έγκυρο αριθμό καλούντος συνδρομητή 
(A-Number) και ο οποίος ανήκει σε χώρα του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ορίζονται από τον «Κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/654 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση της οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου τέ-
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λους τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επί-
πεδο Ένωσης και ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού 
κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης». Για 
τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς 
κινητής τηλεφωνίας ΤΠ στις οποίες ο αριθμός καλούντος 
συνδρομητή (A-Number) είναι κενός, μη έγκυρος ή δεν 
ανήκει σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ), τα τέλη τερματισμού που εφαρμόζονται προκύ-
πτουν κατόπιν εμπορικής συμφωνίας των Μερών.»

Οι ως άνω τροποποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέ-
χεια σχετικού σχολίου το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης. Η διαγραφή 
της υποχρέωσης γνωστοποίησης των νέων τελών τερ-
ματισμού του παροχου δεν αποτελεί περιεχόμενο της 
ΠΑΔ και ως εκ τούτου κρίνεται εύλογη η απαλοιφή της.

16. Το παρακάτω εδάφιο της παρ. 2.1 του Προσαρτή-
ματος Ι διαγράφεται:

«Ειδικότερα για τις κλήσεις από ΤΠ κινητής τηλεφωνίας 
προς ΣΚ έκτακτης ανάγκης και μη αυξημένης χρέωσης 
ΟΤΕ (*), απαιτείται να προτάσσεται στο B- number από 
τον ΤΠ το πρόθεμα ΕΚΠ+“0” πριν από τον ΣΚ, όπου ΕΚΠ 
ο Εθνικός Κωδικός Προορισμού της Κομβικής Περιοχής 
του ΟΤΕ από όπου προέρχεται η κλήση, προκειμένου 
να γίνεται η σωστή δρομολόγηση (π.χ. κλήση προς τον 
ΣΚ 1ΧΧΧΧ που εκκινεί από την περιοχή Θεσσαλονί-
κης θα πρέπει να παραδίδεται στην IP διασύνδεση ως 
+3023101ΧΧΧΧ).»

Η ως άνω διαγραφή κρίνεται εύλογη καθώς ο τερμα-
τισμός κλήσεων προς σύντομους κωδικούς δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προσφοράς ανα-
φοράς και συνεπώς δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
σε αυτή όροι σχετικά με την παροχή της εν λόγω υπη-
ρεσίας. Όροι αναφορικά με υπηρεσίες διασύνδεσης οι 
οποίες δεν τελούν υπό ρύθμιση περιλαμβάνονται στις 
σχετικές συμβάσεις μεταξύ των παρόχων. Η διαγραφή 
γίνεται σε συνέχεια σχολίου που υποβλήθηκε κατά την 
δημόσια διαβούλευση.

17. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3.6.α του Προσαρ-
τήματος III τροποποιείται ως εξής:

«Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ενημερώνει με 
e-mail το άλλο Μέρος.»

Η τροποποίηση κρίνεται εύλογη καθώς πλέον το email 
και όχι to fax είναι ο πιο άμεσος και αποδεκτός τρόπος 
επικοινωνίας για όλα τα μέρη. Η τροποποίηση γίνεται σε 
συνέχεια σχετικού σχολίου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης.

18. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3.6.β του Προσαρτή-
ματος III τροποποιείται ως εξής:

«Το άλλο μέρος οφείλει να επιβεβαιώσει με e-mail την 
αποκατάσταση της βλάβης άλλως η βλάβη παραμένει 
ανοιχτή.»

Η τροποποίηση κρίνεται εύλογη καθώς πλέον το email 
και όχι to fax είναι ο πιο άμεσος και αποδεκτός τρόπος 
επικοινωνίας για όλα τα μέρη. Η τροποποίηση γίνεται σε 
συνέχεια σχετικού σχολίου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης.

19. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του Προσαρτήματος 
ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

«Τυχόν αλλαγές που αφορούν την τοπολογία του δι-
κτύου, τα σημεία διασύνδεσης POIs και τα πρωτόκολλα 
διασύνδεσης του δικτύου ενός εκ των Μερών, η οποία 
επηρεάζει τη διασύνδεση, θα γνωστοποιείται στο άλλο 
Μέρος τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την πραγματο-
ποίηση των ως άνω αλλαγών ώστε το άλλο Μέρος να 
προβεί σε τυχόν απαραίτητες μεταβολές του δικού του 
δικτύου, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικό 
χρονικό διάστημα.»

Η ως άνω προσθήκη κρίνεται εύλογη καθώς τα μέρη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνήσουν πιο σύντο-
μο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις αλλαγής δικτύου 
εφόσον το επιθυμούν. Η τροποποίηση γίνεται σε συνέ-
χεια σχετικού σχολίου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης.

20. Στο τέλος της παρ. 2.3 του Προσαρτήματος VII προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά ο ΟΤΕ εγγυάται ρητώς και εγγράφως στον 
αντισυμβαλλόμενό του ότι οι πληροφορίες που λαμβά-
νονται από το χονδρικό του άκρο στα πλαίσια παροχής 
διασύνδεσης, δυνάμει της εν ισχύ προσφοράς, δεν χρη-
σιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό 
άκρο του ΟΤΕ.».

Η ως άνω προσθήκη γίνεται σε συνέχεια σχολίων τα 
οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας 
δημόσιας διαβούλευσης. Πρόκειται για διάταξη η οποία 
υπήρχε στην προϊσχύουσα προσφορά αναφοράς και 
κρίνεται αναγκαία η διατήρησή της στο κείμενο καθώς 
θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει μεταφορά 
και χρήση πληροφοριών αναφορικά με τον συμβαλλό-
μενο πάροχο προς το λιανικό άκρος του ΟΤΕ.

21. Στην ενότητα 3 του προσαρτήματος VII προστίθε-
ται παρ. 3.2 ως εξής:

«Ειδικά ο ΟΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις 
υποχρεώσεις που του επιβάλλονται δυνάμει του καθο-
ρισμού του ως επιχείρηση με ΣΙΑ στις σχετικές αγορές 
χονδρικής εκκίνησης κλήσεων, τερματισμού κλήσεων 
σε τελικούς χρήστες σε σταθερή θέση, όπως αυτές ορί-
σθηκαν με την ΑΠ ΕΕΤΤ 968/01/16- 11-2020, καθώς και 
σε άλλες σχετικές αγορές οι οποίες συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας. Τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους με την ικανότητα και την επιμέλεια που αναμένονται 
από έναν φορέα τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της κα-
λής πίστης σύμφωνα και με τα συναλλακτικά ήθη. Κατά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ο ΟΤΕ, λόγω της 
δεσπόζουσας θέσης την οποία κατέχει στις ορισθείσες 
αγορές χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών 
δικτύων φέρει «ειδική ευθύνη» (special responsibility) να 
μην ενεργεί με τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό. 
Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο για 
ζημίες που προξενεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.»

Οι υπόλοιπες παράγραφοι της ενότητας επαναριθμού-
νται αναλόγως.

Η ως άνω προσθήκη γίνεται σε συνέχεια σχολίων τα 
οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας 
δημόσιας διαβούλευσης. Πρόκειται για διάταξη η οποία 
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υπήρχε στην προϊσχύουσα προσφορά αναφοράς και 
κρίνεται εύλογο να διατηρηθεί στο κείμενο της προσφο-
ράς αναφοράς, καθώς με αυτή ρυθμίζονται συμβατικές 
υποχρεώσεις μεταξύ των δύο μερών.

22. Τα παρακάτω δύο εδάφια της παρ. 3.3 του προσαρ-
τήματος VII διαγράφονται:

«Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο για 
τις θετικές ζημίες που προξενεί στο άλλο Συμβαλλόμενο 
Μέρος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Κανένα 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνεται έναντι του 
αντισυμβαλλομένου για έμμεσες, αποθετικές ζημίες ή 
διαφυγόντα κέρδη που μπορεί να προκύψουν στο πλαί-
σιο εκτέλεσης της παρούσας Προσφοράς.»

Η διαγραφή γίνεται σε συνέχεια σχολίων τα οποία υπο-
βλήθηκαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας δημόσιας δι-
αβούλευσης. Δε θα πρέπει να περιορίζεται η ευθύνη των 
μερών στην αποκατάσταση των θετικών ζημιών μόνο, 
καθώς δεδομένης της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στην 
σχετική αγορά είναι πιθανόν πρακτικές που παραβιά-
ζουν όρους της παρούσας και της νομοθεσίας ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επιφέρουν σημαντική θετική και 
αποθετική ζημία στους παρόχους.

23. Η παρ. 4.2 του προσαρτήματος VII της προσφοράς 
αναφοράς τροποποιείται ως εξής:

«Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατά-
ξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε ακραίο, απρόβλεπτο 
γεγονός το οποίο βρίσκεται απολύτως εκτός της σφαίρας 
επιρροής των Μερών και οφείλεται σε εξωτερικούς πα-
ράγοντες ακραίας έκτασης και έντασης οι οποίοι αντι-
κειμενικά δε θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την 
επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό 
συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου 
Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, - η 
πλήρωση της συνδρομής των ως άνω κρίνεται ανά περί-
πτωση. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας 
βίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μερών που 
απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς 
με άμεσο τρόπο με την ανωτέρα βία αναστέλλονται για 
όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών και το 
τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους παρατείνεται 
για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εν λόγω 
γεγονότων ανωτέρας βίας.»

Διαγράφηκε η ενδεικτική αναφορά από τον ΟΤΕ σε γε-
γονότα τα οποία κατά την κρίση του συνιστούν γεγονότα 
ανωτέρας βίας, γιατί τα γεγονότα αυτά δεν εμπίπτουν 
πάντα στον ορισμό της ανωτέρας βίας, ο οποίος πρέπει 
να εξετάζεται ανά περίπτωση. Τέθηκε δε ως πρόσθετο 
κριτήριο διασφάλισης για την εφαρμογή της ανωτέρας 
βίας η ακραία έκταση και ένταση των εξωτερικών πα-
ραγόντων η οποία πρέπει να υφίσταται ως προϋπόθεση 
για τον χαρακτηρισμό ενός γεγονότος ως ανωτέρα βία 
και η κατά περίπτωση εξέταση της συνδρομής ή όχι των 
προϋποθέσεων για εφαρμογή της απαλλακτικής ρήτρας 
της ανωτέρας βία ως διασφάλιση για τη μη καταχρηστική 
εφαρμογή και επίκληση αυτής.

24. Η παρ. 4.6 του προσαρτήματος VII της προσφοράς 

αναφοράς τροποποιείται ως εξής:
«Ο ΟΤΕ και ο ΤΠ, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης 

του δικτύου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
όπως, κατ’ ενδεικτική αναφορά, πολύ μεγάλες φυσικές 
καταστροφές, ή φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης 
και έκτασης, ή σε κινδύνους ιδιαίτερης καταστροφής και 
τα οποία συνδέονται με άμεσο τρόπο με την αδυναμία 
παροχής - ώστε κρίνεται ανά περίπτωση αν συγκεκριμέ-
νο γεγονός συνιστά ανωτέρα βία- θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για να διατηρείται η παρεχόμενη υπηρεσία 
στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίζονται 
τυχόν προτεραιότητες που έχει θέσει το Κράτος σε αυτές 
ειδικά τις περιστάσεις.»

Τέθηκε δε ως πρόσθετο κριτήριο διασφάλισης για 
την εφαρμογή της ανωτέρας βίας η ακραία έκταση και 
ένταση των εξωτερικών παραγόντων η οποία πρέπει 
να υφίσταται ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό 
ενός γεγονότος ως ανωτέρα βία και η κατά περίπτωση 
εξέταση της συνδρομής ή όχι των προϋποθέσεων για 
εφαρμογή της απαλλακτικής ρήτρας της ανωτέρας βία 
ως διασφάλιση για τη μη καταχρηστική εφαρμογή και 
επίκληση αυτής.

25. Η παρ. 8.1 του προσαρτήματος VII τροποποιείται 
ως εξής:

«Οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών δύνα-
ται, κατόπιν εγγράφου σχετικής ειδοποίησης και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσας, να ζητήσει 
αναθεώρηση της σύμβασης διασύνδεσης η οποία υπο-
γράφεται με βάση την παρούσα σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην σχετική Ελληνική νομοθεσία εάν:

- Προκύψει ουσιαστική αλλαγή -από λόγους έκτακτους 
και απρόβλεπτους, χωρίς υπαιτιότητα των μερών, στα 
περιστατικά στα οποία οι συμβαλλόμενοι στήριξαν τη 
σύναψη της σύμβασης με (αντικειμενικό δικαιοπρακτικό 
θεμέλιο), που επηρεάζει σύμφωνα με την καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη την εμπορική ή την τεχνική βάση 
του παρόντος, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης της πα-
ρούσας Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 968/01/16-11-2020 
(ΦΕΚ 5380/Β/07-12-2020), Κεφάλαιο Α, ΙΙΙ - Κανονιστικές 
υποχρεώσεις, παρ. 2.3 και αποκλειστικά όσον αφορά τις 
αναθεωρηθείσες με βάση τη νέα Προσφορά διατάξεις.

- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη συμφωνία διασύνδεσης μεταβιβαστούν από το 
άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν δεν απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σύμφωνα με την 
παρ. 7.2 της παρούσας και με την επιφύλαξη των υπο-
χρεώσεων του ΟΤΕ με βάση την κείμενη νομοθεσία ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και ιδίως την ΑΠ ΕΕΤΤ 968/01/
16-11-2020 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν. 3959/2011.»

Kρίνεται απαραίτητη η σχετική προσθήκη, ώστε να πα-
ρέχεται μεν η δυνατότητα να ζητήσουν τα μέρη αναθεώ-
ρηση της σύμβασης, ταυτόχρονα, όμως να διασφαλίζεται 
ο περιορισμός της εφαρμογής μόνο στις περιπτώσεις 
εκείνες στις οποίες είναι αναγκαία και να αποφεύγεται η 
καταχρηστική άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
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26. Στην ενότητα 10.2 Λύση / Καταγγελία Σύμβασης 
του προσαρτήματος VII τροποποιήθηκε η προθεσμία 
για την καταγγελία της σύμβασης από 30 ΗΗ σε 60 ΗΗ.

Η ως άνω τροποποίηση πραγματοποιήθηκε ώστε η 
προθεσμία για την καταγγελία της σύμβασης να συνάδει 
με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ενότητα 
9.8 Διακοπή Υπηρεσίας, αναφορικά με το διάστημα για 
την οριστική διακοπή και καταγγελία της σύμβασης.

27. Προστίθεται στο τέλος της παρ. 10.6 του προσαρ-
τήματος VII το ακόλουθο εδάφιο:

«Ο συμψηφισμός οφειλής του ΤΠ από υπηρεσίες της 
παρούσας με τυχόν πιστωτικά από άλλες υπηρεσίες 

χονδρικής, θα πρέπει να πραγματοποιείται με πρότερη 
ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ΤΠ.»

Η ως άνω προσθήκη γίνεται σε συνέχεια σχολίων τα 
οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας 
δημόσιας διαβούλευσης. Κρίνεται εύλογη η ως άνω 
προσθήκη καθώς θα πρέπει ο ΤΠ να ενημερώνεται 
σε περίπτωση χρήσης πιστωτικού του και να συναινεί 
σε αυτή.

B. Την έγκριση του κάτωθι κωδικοποιημένου κειμέ-
νου «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ», όπως 
τροποποιείται με βάση τις αναφερθείσες στο σημείο Α 
τροποποιήσεις:
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 2.3,      ,  

       ,   
      . 

             
   ,          

,            8 
  VI   . 

1.2.  

  ,      ,   
      .4070/2012   

.4727/2020           
  ,   ,     

  . 

  ,   ,     
       : 
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 (CLIP) 

        
    . 

 
 

  
(CLIR)  

        
,    . 

  
/       . 
  

       . 
  
      . 

  
       . 

      .4727/2020. 
  

    .4727/2020. 

    .4727/2020. 
  

     .4727/2020. 

DTMF Dual Tone Multi Frequency signaling 
ETSI European Telecommunications Standards Institute 

       

  
 ( ) 

        
   «   

    
» ( . . 26634/924 (  768/ /15-5-2007)), 

  . 
   

    

           
  . 

GE Gigabit Ethernet 

   

      
        

          
  ,    

  . 
   

I-SBC Interconnection Session Border Controller 
IBCF Interconnection Border Control Function 
IBGF Interconnection Border Gateway Function 
IMS IP Multimedia Subsystem 
IP Internet Protocol 
IP Address  IP 
IP – PBX IP Private Branch Exchange 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ITU International Telecommunications Union 

          . 

     (Digital Exchange)     
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,       

  . 

  
 ( ) 

        
      

 . 
  

 ( ) 
        

      
    . 

    

MGW Media GateWay 

  
 
 

   , ,    
  . 

        
. 

PSTN Public Switched Telephone Network  
SFTP Secure File Transfer Protocol 
SIP Session Initiation Protocol 

SLA    (Service Level 
Agreement). 

Synchronous Transfer 
Mode-1 (STM-1)    155 Mbit/s. 

   
  ,      

         
    . 

          
  . 

   

         
        

          
 . 

  
( )          . 

        . 

 
 ( ) 

      
        , 

        
  . 

  
 ( ) 

  ,    
   ,    

          
   - . 

  
  

(Carrier Selection) 

         
  ,     

  ,       
    (   

). 

  
  

(Carrier Preselection) 

        
         

      
        

     
  . 
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  ,    

    . 

 
 

        
      

       
      

     ,  
    968/01/16-11-2020 (  

5380/ /07-12-2020). 
 

 
  

   .4727/2020. 

VoIP Voice over Internet Protocol 

VoIP         
 VoIP. 

 /  
    .4727/2020. 

     

  

 «  »       
  (answer signal)    

     (release signal)  
 ,      

    . 
     

2.  
         

   .          IP 
     VII,     
.          3.1.2.2 

       ,   
       . 

3.    -   
 

3.1    SIP/IP 

3.1.1  

  SIP/IP         
           I-SBC 

(Session border controller)      I-SBC  .   
        I-SBC    

           
 SIP/IP. 
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        I-SBCs,  (1)   
  (1)  ,      active-active,  

 .      SIP/IP,      
  (signaling)    (media),      

    SIP trunk       I-SBCs  . 
        1: 

OTE . .

 
BCF

 BCF

, IMS CORE

IMS CORE

 

 
.

 

10G
SIP Trunk
Primary

1G

 
ISBC1

 ISBC1

ISBC2

ISBC1

Router2

Router1

IP CORE OTE

 

1Gbps

Optical
carrier-grade

switch

Optical
carrier-grade

switch

 

1Gbps

Optical
carrier-grade

switch

Optical
carrier-grade

switch
SIP Trunk
Backup

 
 1 

            
          

   . 

    I-SBCs (   )   Ethernet   
           
 . 

      ,      
   C.A.R. (Committed Access Rate)  Layer 2 (L2) 

   . 

       I-SBCs   SIP,   
      RTP. 

    SIP/IP      (60)  
          

. 
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3.1.2        -   

      SIP/IP       
  ,    :  

        (  
)            

 (  )      -   
 

            
        . 

              
    .       

        : 

A.        (   ) 
   : 

           . 
            , 

    3.1.2.1  . 

           
   . 

            , 
    3.1.2.1  . 

           . 
          ,  
    ,     3.1.2.1  

          
    . 

         ,  
  . 

             
  ,     3.1.2.2  . 

             
          . 

         ,    
 3.1.2.2  ,          

.            
      ,    , 

            ,  
     . 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69021Τεύχος B’ 5368/19.11.2021

 
.        (  ,   

)    : 

        . 
  ,          

              
   I-SBC    I-SBC    ,   
  3.1.2.1  .        

  ,          
 -    Ethernet   

.          
          , 

    ,      ,    
         ,   

        . 

        . 
  ,       ,   

  3.1.2.2.    ,   
        Ethernet   

        -  
  Ethernet      

 .           
       ,   

 ,             
,       . 

     (    )    
    ,       
  ,            

  ,    ,       
. 

3.1.2.1       - 
 

    ,    ,    
       (       

      -   ) ,   
      .     

      ,      
           

   (           
   ). ,         

  ,      .    
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       fail-over   

 ,            
,    ,    (active-

active). 

           
         -   ,  

             
   .          

      ,         
           
  .           

     I-SBC       , 
                 
    (router),      

     . 

3.1.2.1.1           

   ,          
    ,        

 (  ),   .         
           

  ( )          -
  .   ,     ( )  

      (  ),    
 (   , ODF)     L2 

 (ethernet switch).         
   (Ethernet switch),       

        (router)   I-SBC 
  ( .  2). 

     ,    
 LACP (    )   
   Ethernet switches    . 
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SBC

Router 

IMS  

Ethernet Switch

SBC ODF

IMS  

Router Eth. Switch 

  OTE

SIP Trunk

BGP

L2 Redundant Links

 
 2 

3.1.2.1.2           

  ,         
   .        

 (Single Mode Optical Fiber)    . ’      
,     ,      

   (  )   ,   
. 

              
(   ) ,   ,       

            
    (  ).      
        ,       
        .     

       (Ethernet switch). 

  ,          
            

 (router)      I-SBC  ( .  3). 

     ,    
 LACP (    )   
   Ethernet switches    . 
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SBC
SBCODF   

SIP Trunk

Router 

IMS  

 

IMS  

Ethernet SwitchRouter 

Eth. Switch 
L2 Network

BGP

L2 Redundant Links

 
 3 

3.1.2.2        Ethernet 
 

              
(  )    (   -   

 )       Ethernet  
 ,      L2 P2P . 

          
(ethernet switch)          (    
   )      .   , 
            

Ethernet            
   Ethernet .       

  ,          
 -    Ethernet . 

          ,   
 ,     3.1.2.1. 

    ,        ,  
  interface,    uplink     .  

 ( )         
            

   . 

                
 .          ,   

       . ,  
      ,    ,     

       ,    ’  
 ( oint-to- oint),      .    
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   (     )     

 ,    ,     . 

3.1.3  ( )   SIP Trunks 

              
   (  , LACP, ),   ( ) , 

         (routers) OTE  . 
   ,         

 (BGP  BFD       )  
 routers   ,          

ISBCs,            fail-over  
     ,      
. 

,  SIP Trunks     I-SBCs   ,   
   . 
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4.   IP  
 

    

   

  
 ( )   

  (  
   
 ) 

 
 2  

  
  ( ) 

   
  ( )  

 -   

  
 
 

   

   

   
   

 

 
 

      
  

 
 

10-11 (    116  
118), 181-183, 15  138 (  

     
   

) 

 118  

 

 
14( )  ( =0-9) 

 

 198  ( =0-9) 

   
   

(FREEPHONE)   

 

 
800 

   
  
 (ONEPHONE)  

 

 
801 
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 806, 812, 825, 850 

 875   

 

 
806, 812, 825, 850  875 

   
  

   

 

 
807 

   
   

 

 

 
90 

  
  ( ) 

    
 ( ) 

 -   

   
  

(FREEPHONE)   
  

(ONEPHONE)   

 

  
800  807 

   
    

   

   2  

 
 
 

6  

   
DIAL-UP   

   

 

  
896  899 

   
   

   
  

   
 (    

800, 807, 806, 812, 825, 850 
 875) 

 

  

70, 801,  10-11 (   
 116  118), 181-183, 15 
 138 (     

   
   ) 

    
   

 

  

   (   
     

) 
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5.      

            
        ,    ,   

      .     
          

. 

6.     

6.1       : 
.       ,    ,  

   . 
.       ,    ,  

   . 

6.2          
     . 

7.    

            
      968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-

12-2020)  ,  IV,  1.  ,  
         ,   
       ( ). 

          
VIII  . 

8.     

8.1       

      www.otewholesale.gr.   
            

,     IP       
       . 

O OTE     (www.otewholesale.gr),  ,   
    ,      
 ,    ’ : 
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    IP       

      . 
           , 

 ,    , 
 ,     

 . 
          .  

           
 . 

          
     ,     

    968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020).    
 ,          

   .       (30) 
      . 

       ,   
  : 

OTE A.E. 
    

/   &   
. . ,  99, 151 24  

: 210 6115350 
Fax: 210 6118001 
Email: wholesale@ote.gr 

8.2     

8.2.1          
    (  VI),     

    : 
             

 . 
          . 
         . 
        . 
            (  , 

 ) 
     (  Mbps    

). 
      . 

8.2.2              
              



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69030 Τεύχος B’ 5368/19.11.2021

 
 .           
   ,         
,             

 .       ,    
     ,     

        . 

8.2.3      (5)        
      ,      

 8.2.1.    ,     
       . 

8.2.4      ,    ,  
          (3)    

   ,        
.          
  (1)      . 

8.2.5            
   ,       

        ,   
     ,      

          134  
.4727/2020,       . 

8.2.6         .  
       3.1.2.2  , , 

     ,     
         

 Ethernet        
     . 

8.3      IP  

8.3.1            
  SIP/IP          

   ,      
 3    I  .       

  ,        
  . 

    SIP/IP     
 3.1.2.2  ,        

     Ethernet   
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.          

  (first come, first served). 

    SIP/IP     
 3.1.2.1,         . 

8.3.2  /   /    IP 
 

             
   /        
      (  VI)    

   . 

8.4    

         
  VIII  . 

9.   

9.1    

9.1.1       . 

9.1.2       ,     
 : 

)             
         ,  

        ,  

)         , 
    . 

9.1.3         .   
         

  0,5             
      0,5     

  ,         
     . .       .  

       ,     
            (  

   )  ,     
(60)      . 
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9.2      

9.2.1   (12)        , 
            

        
  ,        9.3  

.          
           (i). 

15 
  

12 

 
 
 

 
.  

 

 

    /  

 
 
 

 
. 

 
 

 
 (15  )

3 

   

 
 

 
 

 
 

 (i) 

      ’    : 
    
     
    
 . 

     : 
    
     
    (        ) 
   (  –  )  
   . 

9.2.2          
            

          
  . 

9.2.3    ,  ,    (12 )    
,      /       
  ,        

  ,     (15 )    , 
       ,     

   .       
     9.6  9.7. 
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9.2.4     /       

,     (15 )        
   . 

9.3   /   

            
 .    /     

           
     ,        

         . 
    /          
       . 

9.3.1   /          
   ’    :  

  
     
  
    /  
   /  
   (  ) 
     
     
    
    
      
       
   

      Ethernet  ( .  
3.1.2.2  )        

     ,   
   3.1.2   

9.3.2           
 ,     /     

/          (5)    
   SFTP server,       ’   

 FTP.     e-mail   (- )  (-
)        (      
    group mail)         

 /     SFTP server.      
    mail server         
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  white list      e-mail    . 

    /    e-mail  
  e-mail,      mail server   (   

        mail server    
      mail server  ).     
        /  
  SFTP server,        ,   

      ,   
          

.        (1)      
  .        

             
  ,   .     

      (- )  (- )  (- ) 
   / ,   (1)     

  . 

9.3.3  ,          
  /         

,      .    
 /          
         (  

          
),       .   

 /      ,     
            

  ,     .    
           

 . 

9.4   /  

9.4.1            
       ,    

     (30)        
,       /      

  ,       9.3.2,   (5)  
   .  

9.4.2        /     
      (5)     ,    

             
 (5)   .       / 
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      /   

      /   . 

9.4.3          
     ,      (ii). 

5+ 

 

 

 
 

 

 30+ 

 

    /   
 

 
   

 

25+ 

  

 (ii) 

9.4.4         
          
 9.4.1,         

 ,        .  
               
    /     ,     
    ,       

   / . 

9.4.5              
          

          
,       ,       

       .   
           

        
        

.            
            

.          
 . .      .   

        /     
    ,      

,       9.7  .  
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    . 

9.5   

9.5.1           (6)  
      / . ,    

             
  . 

9.5.2           
        / 

,          
       / .  
       . 

9.5.3     / ,   
           

/           ,  
    . 

 

9.6       

9.6.1           
        / ,  

   ,   (30)       
  ,      ,  

      . 

9.6.2          9.6.1  
    ,      

   ,   1%     10.000 €  
   ,      .   

          
 .          

  .       
            . 

         ,   
  ,       .   

       ,     
            

        / . 

9.6.3   ,      ,   
         ,  

        1%      
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10.000 €,            

    . 

9.7   /  

9.7.1     ,      
           .  

   : 
     /      (  

  ). 
    /       

,          , 
           

. 

             
           

    . 

, ,     /     
        /     

             
           

     9        
  .   ,     

   /  (     
      ),    

              
     . 

9.7.2     

,     : 
)      (6)       

 /   .      
       / ,  

)        /    
            

,            
       ,    (6)  

      / ,    
      (6)   .   

              
  . 
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9.7.3   ,         

, : 
)        /  
)       . 

  ,         
  ,   .      

         . 

           1% (  
   10.000 €     )    
     9.6.1.       

        ,   
      .       

       . 

9.7.4  

         , 
           /  

              
 .       ,    : 

              
  / ,       . 

              
   /         

       .    
            

      100%    .   
      (4)    

          
     .     

       ,   
         .  

 ,          
     ,       

  . 

9.7.5     

            
 )   9.7.2,         

   /   / ,  
   (6)        

/ . 
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        /   

            ,    
      / ,     . 
,        /  

.             (1) 
    ,   ,    

  . 
          ,  
’      / ,     

 /             
  .           . .  
 .          
    . .             

     ,       .  

 

9.7.6        

9.7.6.1             
,           ,    
    (5)           
         ,    

  ,            
     ,        

 (2)             
.  ,        ,   (2)   

           
,        .      
      (5)     
       . H     

,          ,     
         . 

          
            

 .               
           
    ,        

  (6)     .      
          

. 

9.7.6.2          
    ,   ,    
      ,      
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     .       

          
   .        

       ,    
          

.       ,     
         

 ,         
         

. 

9.7.6.3         )  
 9.7.2           

      . 

9.7.6.4           
    .       

        (2)    
 ,            

          
   . 

9.7.6.5          
    ,  ’    / 

,      ,      / 
              

.               
       . .    . .   . 

            
 . .                
  ,       . 

9.7.6.6             
          

,     ,       
         

,       /     
               

          , 
    ,        

         
      (        / 
   )      

           
 .   ,      
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         ,  
          

. 

9.7.6.7           , 
’    2   134  .4727/2020,    
           

          . 

9.7.6.8   ,       5  
 134  .4727/2020,        

     ,     
           

      .3959/2011,  ,     
     ,     6  

 138  .4727/2020        
. 

9.7.6.9             
           

!       .   
,       )     

  ,        
    9.8   /  )     

         9.7.4. 

9.7.7   /      

     /   
 9.7         

              
. 

9.8   

 : 

      /    
            

      ,     
 9.7  ,    

             
 , 

 OTE,        ,      
,    (30)        

       .   
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,        . 

            
,            (30)   

    , o OTE      
     .      

          ,    
.            
   ,      

   ,        
              

  (1) .    ,    
     . 

            
      (60)       

           
  (      )    

      10   VII   
,           
   .   ,       

           
,              

 968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020)       
 ,     281 . 

    ,     
 /    ,     
          
      , /    

 ,   ,      
     (30) ,     

     .     
              

    968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020).    
           . 

      ,    / 
           . 
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9.9   

9.9.1  

    ,          
          

.            
       ,     

   968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020)    
            

            
.    « »        
 /  ,     ,    

,   . 

             
       3.1.2.2  ,  

        
 . 

9.9.2    

           
  ( ),       (    

): 
 =  * 75 

: 
:    

:           
/       ,  

   ,    (  
  / )     
,       (180)    

    . 

9.9.3     

9.9.3.1     ,      
          

   .   ,      
            

 ,       . 

9.9.3.2             
   (    ,  

,    ),   : 
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    ,      ,   

    150 €     SIP/IP   
      10.000 €.       

    ,     3.   
       ,    

         
          

  10.000 €.   “  ”   
             
     .  

         
,          

 ,         
 . 

      SIP/IP     
  3.1.2.2,    ,     

           
    . 

            
 ,       

       9.9.2. 

              
   ,       

           
       ,  

 ,     ,     10.000 € 
      10.000 €    . 

9.9.3.3            
            

,          2.000 €    
             

    2.000 €.          
  /      ,    

       T ,      
         (   ). 

9.9.3.4      ,      
  ,      , 

         
,           9.9.3.5.   
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       10.000 €.        
          ,   
            

             
     / . 

    ,      
SIP/IP       3.1.2.2,    

,            , 
         
.           

 ,       . 

9.9.3.5            
     ,      

,       (6)     
     /   

,            
         .  

          ,   
   ,      (15) HH 

  .         
     ,      

     .     
      . 

9.9.3.6            
   (6)        / 

    : 
          ,  
         ,    

   . 

9.9.3.7 ’         
   ,      

        
         (  
   ),        
    (      )   

           
 9.9.2,         

.          
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.             

              
 (15) HH   . 

9.9.3.8            
    /    (   

 / )        
       ,    
        , 

    ,          
            . 

         ,  
          

     ,  . 

9.9.4      

       ,     
             

,             
     .   ,   

    (    ) 
,           

  .        (4)   
         
 .         ,  

             
 /    . 

9.9.5    

  /  /            
    : 

)  . 

)   ( /       
,         ). 

)         
  ,             

 ,        
 . 

)      /     
,        ( )  ,  

        .    
  ,         
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         , 
           . 

)        ,  
         

           
,      .     

   ,      
         ,      

,      ,    . 

     ,  ,      
      ,       

           
,              

 . 

9.9.6   

              
  .           

.            
     -     (    

         )   
            

     .     
        ’ : 

i.          - , 

ii.            
   ,    

iii.           
,  . 

       VI  
. 

     : 

           , 

               
        /    

  , 

          
   , 
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   ,      , 

   ,         
         , 

             
  , 

              
   . 

9.9.7    

           
.             

 ,    (20)       
.          

    (35)        
 .        ,   

               
            

      .     
          

.    ,     ,   
   ,       

    .        
       (35)     
    ,     

     .       
      ,       

 (     )    
,      ,     

 (        ),     
    . 

9.9.8    

       281  288   ,  
           

    .         
  (15)             

 ,          
.       ,      

    ,       
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      . 

          
 ,         
  (       ,    

,       ,    
       )   
 (30)    ,        , 

     .       
           

,          
. 

  ,   ,     
    . 

9.9.9   ( /      ) 

   ,      
          

  ,           
 .         

       .   
              

            
               

 .        
      ’  . 

9.10   

   “  ”       
         

   “Investment Grade”    “Speculative Grade”  
 .           

             
     1-10. 

   

A / A  
 

   
M o o d y ' s  S  &  P  F i t c h  M o o d y ' s  S  &  P  F i t c h  

I n v e s t m e n t  G r a d e  
1 Aaa AAA AAA P-1 A-1+ F1+ 
2 Aa1 AA+ AA+ P-1 A-1+ F1+ 
3 Aa2 AA AA P-1 A-1+ F1+ 
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4 Aa3 AA- AA- P-1 A-1+ F1+ 
5 A1 A+ A+ P-1 A-1(1) F1(1) 
6 A2 A A P-1(2) A-1(2) F1 
7 A3 A- A- P-1(3) A-1(3) F2(3) 
8 Baa1 BBB+ BBB+ P-2 A-2 F2 
9 Baa2 BBB BBB P-2 or P-3(4) A-2 or A-3(4) F2 or F3(4)+ 
10 Baa3 BBB- BBB- P-3 A-3 F3 
S p e c u l a t i v e  G r a d e  ( o r  H i g h  Y i e l d )  
 
 

           
  12 ,      ,    
       12 . 

9.10.1  “  ”        
      ,  

: 
 Moody’s Investors Service: http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx 
 Standard & Poor’s: http://www.standardandpoors.com/home/en/us 
 Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm 

9.10.2            
        (     

     ).      
   ,    ,      , 

         
    ,     , ’   

    ,         
           

         
      .       
     . 

9.10.3        
          

          
       

   .   ,       
        

   ’         
    . 
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10.    

    IP   

      3.1.2.2  ,    
         

  Ethernet . 

11.    IP   

      3.1.2.2  ,    
         

  Ethernet ,      3.1.2. 

12.    

           , 
            

/              
  .    : 

12.1     

   ,     
   « ’   ( ) 2021/654    

18   2020      ( ) 2018/1972  
          

          
        » , 

         0,0007 €/ .  
          

      (A-Number)     
      ( ).     

         (A-
Number)  ,           

 ( ),         
  .        

       ’  
  . .,          

       .  

    ( )      ( ) 
               

    ,      
       714/09/10-04-2014 (  
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1049/ /28-04-2014),  ,   -  , 

 2.4. 

12.2    

    ,    (801)  
 

           
www.otewholesale.gr.  07/09/2021,      

      (801)      
          
          

. 

      ,  
       

    
            

  . 

    (800),     (807) 
  

            
  . 

     806, 812, 825, 850, 875    
  90   

             
. 

    ( )      ( ), 
   (800)      (807) 
  

 *           
 . 

                                                           
*      07/09/2021,         (9) 

          ,   
   968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020),    

          ,    
            714/09/10.04.2014 

(  1049/ /28.4.2014),  ,   -  ,  2.4, 
 2.4.1.1  2.4.1.2. 
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      (    800, 
807, 806, 812, 825, 850  875)   

 *           
 . 

         
            

    ,    .. ,   
         

 ,        (A-Number) 
          ( ),  
  « ’   ( ) 2021/654    18  

 2020      ( ) 2018/1972   
          

          
       ».   
          

     (A-Number)  ,     
       ( ),     

      . 

  dial-up    (896, 899)   
            

    . 

       
            

  . 

13.    (CLI)  

13.1            
  (CLI),        938/2/25-05-2020 

(  2699/ /02-07-2020).         
     ,      

  . 

13.2         (   ),  
   CLI      
     ,    

        ,   
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    CLI     . 

13.3       (CLIP) 
      (CLIR)    

  CLI          
            

  . 

13.4          
(CLIR)           

     .       CLIR 
    ,      
         ,    

    . 

14.   ( )  

14.1          3.1.2.2 
 ,         

  Ethernet       
    ,   

    ,       
 3.1.2. 
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  -    

1.   IP  

1.1.    IMS OTE  VoIP      : 
-   ( )    Ic 
-   ( )    Iz 

1.2.  I-SBCs          
    : 

- IBCF (Interconnection Border Control Function) 
- IBGF (Interconnection Border Gateway Function) 

 IBCF 

       SIP/SDP  
    NGN .    IPv6 

 IPv4 SIP ,   ,    
,    SIP,   SIP   
 CDRs.       

. 

 IBGF 

     IP      .  
       . 

1.3.  IP  

 Ic –  (signaling) 

     SIP     
   RFC 3261. 

     ,     
  “SIP OPTIONS”   SBCs   .  

,     SIP OPTIONS   
   . 

   SIP UPDATE        IP 
         

 RFC3311         (  
 ). 

            
 Session Refresh   RFC 4028. 

 Iz –  (media) 

      RTP     
   RFC 3550. 
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Internet Protocol (IP) 

        IP version (IPv4  IPv6) 
    Ic  Iz .  IPv4      RFC 

791   IPv6  RFC 2460.    IPv6    . 

     IP    DSCP 
marking   AF31   signaling  EF   media. 

Transport Protocol 

 transport layer    UDP (RFC 768). ,  
     ,       

SCTP (RFC4960)  TCP (RFC 793). 

 

,       ,     
      ,   

 SIP trunks   I-SBCs  OTE   .    
  TLS/sRTP (RFCs 2246, 4346, 5246  4568)  IPSec 

(RFCs 4301, 4302, 4303). 

1.4. Codecs 

Voice calls 

         (default)  
 codec G.711a (A-law)  ptime   20ms.    G.711a (A-

law)     G.729   G.722 codec,    
  .     (   )      

 codec   ptime (transcoding)        
(default)  (G.711a, ptime=20ms). 

Fax, Modem / PoS Terminal and ISDN Data Calls 

     fax      
   codec G.711 (pass-through).       

  T.38,    T.38    
  ITU-T T.38 (2015-11) (RFC 3362).     

Modems / PoS/ Alarms   G.711a codec . 

   data  ISDN    CLEARMODE codec 
(RFC4040). 

DTMF tones 

 IP     DTMF     
(default)   inband.       

  telephone events («DTMF detection RTP Payload for DTMF digits» 
   RFCs 2833, 4733). 
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2.   -  

2.1   

    SIP/IP   URIs   SIP 
URI  TEL URI    RFC 3261  RFC 3966 . 

   (    ,   
  - )    .164 international     

«+»    .  

            
   . 

(*)              
    ,   www.otewholesale.gr. 

2.2   

      IP     All Calls 
Query (ACQ).            IP 

      .       
       IP .      

      IP  ,    
  ,        

    ,       
           . 

    ,      
   npdi  rn  Request-URI    RFC 

4694.            npdi 
 rn        ,     

       B-number. 

2.3  /    (CLIP / CLIR) 
       SIP INVITE     «P-

Asserted-Identity»    “From”       
    3GPP TS 24.607 (v.11.3.0). 

    ,      ,    
     headers ( . . From, P-Asserted-Identity) 

     headers     ,   
      . 

          (CLIR),  SIP 
INVITE      “P-Asserted-Identity”     “Privacy”  

      ( . . Privacy: id). 
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2.4   /    

 (COLP / COLR) 
  COLP / COLR    3GPPTS 24.608 

(v.11.3.0). 

2.5  /   
   /        

«cic»  Request URI        
   RFC 4694. 

  «cic»          
      / . 

2.6   (Call Forwarding) 
        SIP Header “History–Info” 

   RFC 7044. 

2.7   P-Asserted-Identity 
 P-Asserted-Identity header          

         RFC 
3325. 

2.8    (Calling Party’s category) 
        cpc   SIP 

INVITE    3GPPTS 24.229 (v.11.14.0). 

3.   

  IP       
  .        SIP Trunk 

   ,       ERLANG  
        1  100  

   . ,       
   500     IP     , 

          SIP Trunks   OTE 
             

500  . ,        
   site,     SIP Trunks      

        ,   500  
 . 

           
 . 
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         IP 

      SIP Trunks      
  100Kbps  . 

4.   

4.1        
     ( ),      

      ,   : 

4.1.1     (  ,  , 
  ) 

4.1.1.1           
,        ,   

     ,      
. 

4.1.1.2  ,    (10)      , 
            ,  

    . 

4.1.1.3  ,    (20)      
 (  4.1.1.2),       , 

  ,     ,      
              
   . 

4.1.1.4      : 

    ,          
       ,    

            
       .   ,  

        
        (3)      

     . 

    ,         
           

  ,         
    (25)       , 

     . 

4.1.2   ,      
  . 
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(  4.1.1). 

4.2           
      ,  

      . 
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  –      

1.   

1.1.          ,   
           

           
  (   )         (   

      ),      
 ,  III –  ,  2.2    

968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020). 

1.2.           
         1%    

. 

1.3.   ,           
    ,         

.412, .411  Q.542  ITU-T ( . . Code blocking control, call gapping .). 

1.4.       ,      
    . 

1.5.           ,   
             

               
,        1.8. 

1.6.             
              

        . 

1.7.       ,     
          . 

        (SIP Trunks)   
  /     (I-SBCs)   

   .          
             

      ,       
          , 

            
  ,          

   . 

1.8.              
    ,        
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          ,   

       . 

1.9.          
          

,           
 SIP/IP     V. 

2.   

2.1.  
            

          
         , 

            
         

. 

2.2.  IP  
         (SBCs) 

(   )    .   
        ,    

     . 

2.3.   
           

   .       
   ( ransport)        

(Service):  

I.       (Transport)      
: 

 Average Packet Loss Rate  
 Average Round Trip Delay 
 Average Jitter 

II.        (Service)     
 : 

 MOS 
 ASR 
 NER 

           
           .  
     (Transport),        
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 ,         .  
          

     . 

            
          

 .          
      . 

           MOS,  
            . 

2.4.     
         ( )     

            
    . 

   : 
    24       . 
             

    . 
            

     . 
            

         . 
           

            
  . 

         
. 

       (controls)   . 

          
   I I/5   III. 
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  –    

1.  
     ,      

               
  .   , : 

1)         . 
2)    (Fault Management). 
3)          

. 

2.  
       ,    

   ,  III –  ,  
2.2    968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020)    
1.1     ,         

 ,         
    .   ,  

     ,    
   .       

         
 . 

    ,       
    ,       

 . 

          
      .     

        ,  
 ,  .        
     .     

       ,   
  ,         .   
     ,       
       . 

           
         

/1. 
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3.   

3.1      
      , ,    

           
 ,         

 .     ,     
           

 . 

3.2     
           

            
.         ,  

        
    . 

            
     24  , 7   ,  

    (24/7/365). 

3.3    
          

         ,  
        ,  

       – . 

         II /2.    
        

  II /2 (fax, , e-mail .). 

3.4   
        : 

    24  ,     . 
            . 
            

   .        
 fax  e-mail      ( ).  

   ,     
,         fax  e-mail. 

           . 
          

    . 
      ( )      

   ,       
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     ,  

 . 
     (  , , , ),  

       .     
   . 

3.5   
            

    ,        
: 

  1:       
 

  2:         
     

  3:         1  2  

            
   ,         

            ,   
         

 . 

3.6  –   
            

       ,   
              

   : 

.         /  : 
          . 

 ,      fax /  e-mail  
           .  
      : 

     (       
    ), 

           
      ,  

              
          

   . 

     ,  (fax /  e-mail)   
  ,   ,      

    . 

        e-mail   . 
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.         : 
   (fax /  e-mail),        

           . 

          
 . 

            
       . 

          . 

        e-mail     
    . 

       ,     
          ,  

       .   
          

   .       
           

            .  
             

   . 

3.7    
          

    ,     . 

          
.            

            
  ,       

    .   ,    
             

        
              

 . 

    ,       
 : 

    
 

  1 16  
  2 32  
  3 56  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69068 Τεύχος B’ 5368/19.11.2021

 
3.8    

         (  
    )       

    ,      
.     ,        

           
  .        
           

   . 

           III/3. 

        : 

 
 

   
    

  
 

 
 
 

 
 

 
 1  4  8  

 
 2  8  1  

 
 3  1  2  

4.   

4.1  
          

            
          

.   : 
    
 -    (hardware)   (software)  

 , ,    
    
  . 

        
       .   
           

24:00-06:00.         
          

(   20%). 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69069Τεύχος B’ 5368/19.11.2021

 
4.2   

         
      fax  e-mail   

  (5)         
.     ’      

     .  
     (fax  e-mail)     

      . 

       : 
        
       
      
          

(        
 /    ) 

            
           

   . 

           
    ,      

   /5. 

           , 
   .     

     (   ).     
        . 

      ,     
         (fax 

 e-mail)           
    / . 

4.3    
         (  

    )     
      .    

 ,             
        .    

           
         

.          o 
  ,     .   
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         . 

         
 II /4.         : 

 
     

 
3   

   
 

4   
   

 

5.    
       ,   
  ,         

,          
          

         . 

6.   
       ,    POIs 

         ,    
 ,        (2)   
              

     ,      
  .         

       (9)    
             

     . 
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 I /1 

        
 

/
 

 . /  Fax  E-Mail 

OTE 

/  
 

  

  & 
 

 
99, 

. . 151 24, 
 

   

      

 I /2 
   –   

/
  /  Fax  E-Mail 

OTE 
  

 & 
 
 

 
99, . . 151 

24, 
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 I /3 

    -   

/
 

 

 
 . 

/  Fax  E-Mail 

OTE 

’ 
 

 
 
 & 
 
 

 
99, . . 
151 24, 

 

   

’ 
 

/  
 

 
 & 
 

 
99, . . 
151 24, 

 

   

’ 
 

/  
 

  

 
 & 
 

 
99, . . 
151 24, 

 

   

 

’ 
     

  

’ 
      

’ 
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 /4 

      
 

/
 

 

 
 . 

/  Fax  E-Mail 

OTE 

’ 
 

 
 
 & 
 
 

 
99, . . 
151 24, 

 

   

’ 
 

/  
 

 
 & 
 

 
99, . . 
151 24, 

 

   

’ 
 

/  
 

  

 
 & 
 

 
99, . . 
151 24, 

 

   

 

’ 
      

’ 
      

’ 
      

 /5 
   –   

/
  /  Fax  E-Mail 

OTE 
 

/  
 

 
 & 
 

 99, . . 
151 24 
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 IV –     

     , ,        
          

      :  
I.           . 
II.         

. 
III.   hardware  software      

. 
IV.         

  . 

           
       .      

      ,      
 ,   –  ,  2.2    

968/01/16-11-2020 (  5380/ /07-12-2020). ,      
          

          
 (   )           

 ).         
           

   ,    . 

           
    (10)    ,    

            
   . 

            
   .       
     ,       

. 

A.   ETHERNET 

     Ethernet       
      ,    RFC 

2544: 
1. Throughput  FrameLoss tests 
2. Latency tests 
3. Burst tests 
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   . 

.    

1.   

           
              

 . 
1.                

  . 
2.              . 
3.       , hung-up     off-hook   

 . 
4.           . 
5.           . 
6.           . 
7.            . 
8.             

 :  
)   (    ,   on busy ) 

  
)  . 

9.              
fax. 

10.              
  (modem). 

11.  CLIP  CLIR, COLP/COLR (     )   
        . 

12.             
. 

13.            
  . 

14.       OTE    
       . 

15.  DTMF     . 
16.             
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Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69108 Τεύχος B’ 5368/19.11.2021

*02053681911210108*

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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