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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της
Ανώτατης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων
Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) και των Συνδέσμων Εφέ−
δρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ) καθώς και των
εκλεκτόρων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβου−
λίου της ΑΠΟΕΑ..............................................................................
1
Καθορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και
υπο − πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμι−
ση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνι−
κών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ
411/017/2007 και 412/021/2007, αντίστοιχα ................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 900/6/160108
(1)
Εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της
Ανώτατης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξι−
ωματικών (ΑΠΟΕΑ) και των Συνδέσμων Εφέδρων
Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ) καθώς και των εκλε−
κτόρων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της
ΑΠΟΕΑ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του
ν. 1301/1982 «Ενώσεις Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματι−
κών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 132) όπως τρο−
ποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του
ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου,
προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1929)
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διενέργεια εκλογών – συμμετέχοντες
1. Οι εκλογές, για την ανάδειξη των μελών των Διοικη−
τικών συμβουλίων των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματι−
κών Νομών (Σ.Ε.Α.Ν.), διενεργούνται μια εκ των Κυριακών
του Μηνός Μαρτίου του έτους που λήγει η θητεία τους.
Στις εκλογές αυτές εκλέγονται και οι εκλέκτορες για
την ανάδειξη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
(Κ.Δ.Σ.) της Ανώτατης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέ−
δρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.).
2. Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται με μέριμνα του
Προέδρου, του Διοικητικού συμβουλίου του οποίου η
θητεία λήγει, ένα μήνα πριν τη διενέργειά τους.
Στην προκήρυξη ορίζεται ο χρόνος και ο τόπος της
ψηφοφορίας.
3. Εκλογικό δικαίωμα έχουν τα μέλη των συνδέσμων,
τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
4. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα παρόντα μέλη
των οποίων ο αριθμός δεν επιτρέπεται να είναι κα−
τώτερος του 1/3 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς
τακτοποιημένων.
Σε περίπτωση μικροτέρου αριθμού η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, οπότε αρκεί η
παρουσία 15 τουλάχιστον μελών.
Άρθρο 2
Υποβολή υποψηφιότητας
1. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δή−
λωση των ενδιαφερομένων προς τον Πρόεδρο του Δι−
οικητικού Συμβουλίου το βραδύτερο δύο ημέρες προ
της ημέρας των εκλογών.
Την υποψηφιότητα μπορεί να προτείνουν κατά τον
αυτό τρόπο δύο η περισσότερα μέλη του συνδέσμου,
οπότε απαιτείται και η αποδοχή των προτεινομένων.
2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλους του
Διοικητικού συμβουλίου του Σ.Ε.Α.Ν. ή ως εκλέκτορας
του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Π.Ο.Ε.Α. έχουν τα μέλη
που δεν κωλύονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις β,γ και
δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1301/1982.
3. Μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει ενιαίο
ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφεται ο τίτλος του ΣΕΑΝ, οι
υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς
και οι υποψήφιοι για εκλέκτορες όλοι κατά αλφαβητική
σειρά.
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Οι υποψήφιοι εκλέκτορες δύνανται να είναι υποψήφιοι
και ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Εφορευτική Επιτροπή
1. Με μέριμνα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου−
λίου εκλέγεται Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη εκ
τριών μελών, από τα οποία ένα ως Πρόεδρο με ισάριθμα
αναπληρωματικά.
2. Η εφορευτική Επιτροπή αφού προβεί στον έλεγχο
της παρουσίας των απαραίτητων για την ψηφοφορία
μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρ−
θρου 1 της παρούσας, κηρύσσει την έναρξη της ψηφο−
φορίας αναγγέλλοντας και τον αριθμό των προς εκλογή
εκλεκτόρων με βάση τον αριθμό των τακτοποιημένων
μελών.
3. Κάθε εκλογέας – μέλος αφού παραλάβει το ψη−
φοδέλτιο από την εφορευτική Επιτροπή εισέρχεται σε
ειδικά περιφραγμένο χώρο όπου επιλέγει μέχρι εννέα
(9) υποψηφίους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και μέχρι των προβλεπόμενων προς εκλογή εκλεκτόρων
στο οποίο θέτει σταυρό στο αριστερό του ονόματος
των με μολύβι μαύρης ή κυανής αποχρώσης ή με μελάνι
των ιδίων αποχρώσεων.
4. Περιπτώσεις ακυρότητας του ψηφοδελτίου είναι
οι εξής :
α. Εάν είναι εν μέρει έντυπο.
β. Εάν υπάρχουν επ’ αυτού εγγραφές ή διαγραφές.
γ. Εάν έχει διαφορετικό περιεχόμενο από τα ανα−
γραφόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της πα−
ρούσης.
δ. Εάν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά λέξεις
ή φράσεις ή στίγματα κατά τρόπο που να παραβιάζεται
το απόρρητο της ψηφοφορίας.
ε. Εάν βρεθεί σε φάκελο μαζί με άλλα έγκυρα ή άκυρα
ψηφοδέλτια.
5. Η εφορευτική επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφο−
ρίας, συντάσσει πρακτικό όπου αναγράφεται ο αριθμός
των εγγεγραμμένων μελών, ο αριθμός των ψηφισάντων,
ο αριθμός εγκύρων και άκυρων ψηφοδελτίων, τα ονό−
ματα των υποψηφίων και τις ψήφους που έλαβε κάθε
υποψήφιος.
6. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από υπο−
ψηφίους που έλαβαν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθ−
μό ψήφων. Αυτό ισχύει και για τους υποψήφιους ως
εκλέκτορες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική επιτροπή διε−
νεργεί κλήρωση ενώπιον των ισοψηφισάντων.
Άρθρο 4
Εκλογή Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου της Α.Π.Ο.Ε.Α
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Κεντρι−
κού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ διεξάγονται
εντός διμήνου από της διεξαγωγής των εκλογών για
την ανάδειξη των Δ.Σ. των Σ.Ε.Α.Ν.
Ο ακριβής τόπος και χρόνος καθορίζεται από την
Α.Π.Ο.Ε.Α. με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ.
2. Τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της
Α.Π.Ο.Ε.Α. θα προέρχονται :
α. Ένα, από κάθε Διοικητική περιφέρεια της Χώρας.
β. Πέντε, από τους Σ.Ε.Α.Ν Αττικής.
γ. Δύο, από τον Σ.Ε.Α.Ν Θεσσαλονίκης.

Οι υπόλοιπες πέντε (5) θέσεις θα καλυφθούν από τους
υποψηφίους που θα λάβουν το μεγαλύτερο αριθμό ψή−
φων ματά την εκλογή των μελών των παρ. 2 α, β, γ
3. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με δήλωση προς
τον Πρόεδρο της Α.Π.Ο.Ε.Α, το βραδύτερο δύο (2) ημέρες
προ της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών.
4. Ο Πρόεδρος της Α.Π.Ο.Ε.Α συντάσσει ενιαίο ψηφο−
δέλτιο, όπου αναγράφεται ο τίτλος της Α.Π.Ο.Ε.Α και
τα ονόματα των υποψηφίων κατά περιφέρεια και κατά
αλφαβητική σειρά.
5. Οι εκλέκτορες έχουν το δικαίωμα επιλογής μέχρι
και είκοσι πέντε (25) υποψηφίους στους οποίους θέτουν
σταυρούς προτιμήσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 5
Λοιπές Λεπτομέρειες
1. Κατά την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των Σ.Ε.Α.Ν παρίσταται ο Διευθυντής του
γραφείου Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού (ΓΥΕΝ) ή σε πε−
ρίπτωση κωλύματος ο Βοηθός Διευθυντή, ενώ για την
ανάδειξη των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβου−
λίου της Α.Π.Ο.Ε.Α είναι δυνατό να παρίσταται εκπρό−
σωπος της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ, γενόμενης ειδικής μνείας
για την παρουσία τους στο πρακτικό της εφορευτικής
επιτροπής. Απουσία των παραπάνω δεν συνεπάγεται
ακυρότητα ψηφοφορίας.
2. Οι πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών παρέ−
χουν στα πρόσωπα της παρ. 1 αντίγραφο του πρα−
κτικού ψηφοφορίας, προκειμένου να υποβληθεί τούτο
στη ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ. Σε περίπτωση απουσίας αυτών
το πρακτικό αποστέλλεται ως υπηρεσιακή αλληλο−
γραφία την επόμενη των εκλογών στη ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟ−
ΣΥ.
3. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκλείψεως για οποια−
δήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Α.Ν
ή Α.Π.Ο.Ε.Α αυτό αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά
σειρά ψήφων υποψήφιο, όπως αναγράφεται στο σχετικό
πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής με την επιφύλαξη
της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης.
Η αναπλήρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και κοινοποίηση της στην ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ.
Η αναπλήρωση αφορά μόνο την ιδιότητα του μέλους
εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του
άρθρου 6 του ν. 1301/1982 χωρίς αυτό να συνεπάγεται
παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ’ αριθμ. Φ454.1/79/265106/12.12.1999 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄734).
Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 491/027
(2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο−
πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρε−
σίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσι−
ών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 411/017/2007 και
412/021/2007, αντίστοιχα
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Αφού έλαβε υπόψη:
α. το ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), (ιδίως τα άρθρα
3, 12, στοιχ. α’, στ’, ιστ, και μα καθώς και το άρθρο 38
και το άρθρο 64).
β. Το ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο−
πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού»
(ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς.
γ. Την υπ’ αριθμ. 411/017/22.11.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και
BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς
πελάτες, Καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ
στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ
1873/Β/28.12.2006).
δ. Την υπ’ αριθμ. 412/021/29.11.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Ορισμός των αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσι−
μων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που
παρέχονται σε σταθερή θέση, Καθορισμός επιχειρήσεων
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις
αυτών» (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006).
ε. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 418/016/19.1.2007 σχετικά με τα
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006
(με απολογιστικά στοιχεία 2004) /Προσωρινά τιμολόγια
2007» (ΦΕΚ 253/Β/2.2.2007),
στ. Την υπ’ αριθμ. 443/068/9.7.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε) Έτους 2007
(με απολογιστικά 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8.8.2007).
ζ. Την υπ’ αριθμ. 476/014/23.4.2008 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε) Έτους 2008
(με απολογιστικά 2006)», (ΦΕΚ 904/Β/16.5.2008).
η. την υπ’ αριθμ. 7681 /7.2.2008 Επιστολή της ΕΕΤΤ με
θέμα Τέλη Παρακράτησης κλήσεων από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής.
θ. την υπ’ αριθμ. 340/ΕΜΠ 39/3.3.2008 επιστολή του
ΟΤΕ με θέμα Τέλη Παρακράτησης κλήσεων από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων
κινητής.
ι. την επιστολή του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. 540/ΕΜΠ.128/27.9.2007
με θέμα Υποβολή οικονομικών στοιχείων διμήνου Ιουλί−
ου – Αυγούστου 2007.
ια. την υπ’ αριθμ. 540/ΕΜΠ.179/14.12.2007 επιστολή του
ΟΤΕ με θέμα Υποβολή οικονομικών στοιχείων διμήνου
Σεπτεμβρίου − Οκτωβρίου 2007.
ιβ. την υπ’ αριθμ. 540/ΕΜΠ.18/6.2.2008 επιστολή του
ΟΤΕ με θέμα Υποβολή οικονομικών στοιχείων διμήνου
Νοεμβρίου−Δεκεμβρίου 2007.
ιγ. την ε υπ’ αριθμ. 9/ΕΜΠ.76/17.4.2008 πιστολή του
ΟΤΕμε θέμα Υποβολή στοιχείων εσόδων και κίνησης
οικονομικών προγραμμάτων ομιλίας διμήνου Ιανουαρίου
– Φεβρουαρίου 2008.
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ιδ. την υπ’ αριθμ. 9/ΕΜΠ.90/5.6.2008 επιστολή του
ΟΤΕ με θέμα Υποβολή στοιχείων εσόδων και κίνησης
οικονομικών προγραμμάτων ομιλίας διμήνου Μαρτίου
–Απριλίου 2008.
ιε. Το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Εθνι−
κής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος στις 10.1.2008
με τίτλο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Δεκέμβρης 2007,
όπως παρουσιάζεται στον σύνδεσμο http://www.statistics.
gr/gr_tables/S1000_DK_14_DT_12_07_1_Y.pdf
ιστ. Την υπ’ αριθμ. 489/52/22.7.2008 απόφαση ΕΕΤΤ
«Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)»
για τη νομική διερεύνηση της συμμόρφωσης με την
υποχρέωση τήρησης ανώτατου ορίου τιμής στο τέ−
λος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ
προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής, σύμφω−
να με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 412/021/29.11.2006,
418/016/19.1.2007 και 443/068/9.7.2007 αποφάσεων
ΕΕΤΤ»
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ :
1. Το άρθρο 3.6 του Κεφαλαίου 3 με τίτλο «Κανονι−
στικές Υποχρεώσεις», της υπ’ αριθμ. 411/017/22.11.2006,
(ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006) απόφασης της ΕΕΤΤ ορίζει τα
ακόλουθα:
«Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώτα−
του ορίου τιμής (price cap) για τα προϊόντα λιανικής
πρόσβασης:
3.6.1.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο
Τιμής (price cap) σε ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων
σταθερής πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρε−
ούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price cap) στη
μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του για τα ακόλουθα
προϊόντα σταθερής πρόσβασης:
i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για
τα προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές
και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ για τα εν
λόγω προϊόντα.
3.6.1.2 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί υπο− πλαφόν τιμής
(sub−cap) σε ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων σταθερής
πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να τη−
ρεί υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) στη μεσοσταθμισμένη
λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής
πρόσβασης:
i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για
τα προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές
και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ για τα εν
λόγω προϊόντα.
3.6.1.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθε−
ρου ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap),
και το υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) θα ισούνται με την
αντίστοιχη υπολογισθείσα μεσοσταθμισμένη λιανική
τιμή με απολογιστικά στοιχεία (ΜΛΤΑΣ), προσαυξημέ−
νη κατά την ποσοστιαία μεταβολή του Μέσου Ετήσιου
Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανα−
κοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
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Ελλάδος. H μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για
τα προϊόντα σταθερής πρόσβασης (ΜΛΤΑΣ) θα υπο−
λογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοσθείσες από
τον ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα
του από τα εν λόγω προϊόντα κατά τη διάρκεια του
τελευταίου διαθέσιμου δωδεκαμήνου.
3.6.1.4 Το ύψος του ανώτατου ορίου και του υπο−πλα−
φόντος τιμής θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέ−
σως μετά την ανακοίνωση της ποσοστιαίας μεταβολής
του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και
θα προσδιορίζει το επιτρεπόμενο όριο μεταβολής των
μεσοσταθμικών τιμών των υπηρεσιών σταθερής λιανι−
κής πρόσβασης του ΟΤΕ, το οποίο θα ισχύει μέχρι την
επόμενη αναθεώρησή του από την ΕΕΤΤ.
3.6.1.5 Για τον έλεγχο της προτεινόμενης τιμολογιακής
πολιτικής του ΟΤΕ αναφορικά με τις υπηρεσίες λιανι−
κής πρόσβασης θα χρησιμοποιείται η μεσοσταθμισμένη
προτεινόμενη λιανική τιμή (ΜΛΤΠ)), η οποία θα υπολο−
γίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες από τον
ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του
ΟΤΕ από τα προϊόντα πρόσβασης που χρησιμοποιήθη−
καν κατά τον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου τιμής
(price cap) και του υπο−πλαφόντος τιμής (sub−cap) του
συγκεκριμένου έτους.
3.6.1.6 Στον έλεγχο του ανώτατου ορίου τιμής (price
cap) και του υπο – πλαφόντος τιμής (sub−cap) υπόκεινται
μόνο τα τιμολόγια των λιανικών προϊόντων πρόσβασης
του ΟΤΕ εξαιρουμένων τυχόν εκπτωτικών πακέτων /
προσφορών περιορισμένης διάρκειας.
3.6.1.7 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ακολουθεί τις διατά−
ξεις που περιγράφονται στο Άρθρο Α.3.11 της παρούσας
απόφασης αναφορικά με τις διαδικασίες μεταβολής
τιμολογίων καθώς και τις διαδικασίες ενημέρωσης των
λιανικών πελατών και των άλλων παρόχων αναφορικά
με τις μεταβολές τιμολογίων.»
2 Το άρθρο 3.3 του Κεφαλαίου 3 με τίτλο «Κανονι−
στικές Υποχρεώσεις», της υπ’ αριθμ. 412/021/29.11.2006
(ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006) απόφασης της ΕΕΤΤ ορίζει τα
ακόλουθα:«
«3.3.1.1 […]Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο
Τιμής (price cap), όπως αυτό επιβάλλεται με την παρού−
σα, σε κάθε ένα από τα παρακάτω:
i. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net)
ii. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.
3.3.1.2 […].Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο
Τιμής (price cap), όπως αυτό επιβάλλεται με την παρού−
σα, σε κάθε ένα από τα παρακάτω:
Α. Υπηρεσίες κλήσεων
i. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net)
ii. Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το δια−
δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο
πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP)
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ
Β. Τέλη παρακράτησης
i. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρό−
χων
ii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής
iii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της

υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δί−
κτυο άλλων παρόχων»
3 Σύμφωνα με τα άρθρα 3.3.1.3−3.3.1.4 της ως ανω
απόφασης:
3.3.1.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθε−
ρου ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap)
κάθε υπηρεσίας κλήσεως ή τέλους παρακράτησης θα
ισούται με την αντίστοιχη εφαρμοσθείσα τιμή, προ−
σαυξημένη κατά την ποσοστιαία μεταβολή του Μέσου
Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός
ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος.
3.3.1.4. Το ύψος του ανώτατου ορίου τιμής για κάθε
μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων
και για κάθε ένα από τα ανωτέρω τέλη παρακράτησης
θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέσως μετά την
ανακοίνωση της ποσοστιαίας μεταβολής του Μέσου
Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, θα προσδι−
ορίζει το επιτρεπόμενο όριο μεταβολής των τιμών των
αναφερόμενων ανωτέρω, στις παραγράφους A.3.3.1.1 και
A.3.3.1.2 και θα ισχύει μέχρι την επόμενη αναθεώρησή
του από την ΕΕΤΤ.[…]»
4 Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 της ως άνω
απόφασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων
κόστους και κοστολόγησης ως εξής:
3.1.1.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κοστο−
λογικό σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους
με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο τηρεί,
τις λιανικές υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη παρακρά−
τησης καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως και
το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του από τη γενική
συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλουθων υπη−
ρεσιών:
i. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net).
ii. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.
iii. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net).
iv. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων.
v. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής.
vi. Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το
διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν
ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ.
vii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο ISP φιλοξενεί−
ται/διασυνδέεται στο δίκτυο άλλων παρόχων.
viii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρο−
μητές ΟΤΕ προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί
φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου πα−
ρόχου.
3.3.2.2 Το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχεται
σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί εμπορικού
απορρήτου».
5 Το άρθρο 2 παράγραφος 5 της υπ’ αριθμ. 476/014/
23.4.2008 απόφασης ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολο−
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γικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε) Έτους 2008 (με απολογιστικά
2006)» ορίζει:
«Αναφορικά με το ανώτατο όριο τιμής (price cap) για
τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και
τέλος σύνδεσης PSTN και ISDN BRA), σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 411/017/2007 απόφαση ΕΕΤΤ, καθώς και
τα προϊόντα κλήσεων (Αστικές κλήσεις εντός δικτύου
ΟΤΕ (on−net), Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ
(on−net), Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς
το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ)
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider
– ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ,
Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρο−
μητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος
παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρο−
μητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος
παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς
συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής, Τέλος παρα−
κράτησης για κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP)
φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 412/021/2007 εξα−
κολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ.
443/068/9.7.2007 απόφαση ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστο−
λογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά
στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8.8.2007) και συγκεκριμένα
το Κεφάλαιο Β. Β και το άρθρο 1 παράγραφος 3 του
Κεφαλαίου Γ αυτής.»
6 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β. Β
και το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ της υπ’
αριθμ. 443/068/9.7.2007 απόφαση ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνι−
ών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολο−
γιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8.8.2007)»:
«Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης
Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης η ΕΕΤΤ, λαμ−
βάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος
2006, η οποία είναι 3,2%, ορίζει τα ακόλουθα:
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής
τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής
πρόσβασης:
i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,68 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής
τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής
πρόσβασης:
i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και
ορίζεται στα 32,71 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε
σταθερή θέση
Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας
υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2006, η
οποία είναι 3,2%, ορίζει τα ακόλουθα:
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Α) Το ανώτατο όριο της αποτελεσματικής τιμής
(effective price) για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται
σε:
Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ 3,42 €λεπτά/λεπτό
(on−net).
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου 5,74 €λεπτά/λεπτό
ΟΤΕ (on−net)
Κλήσεις dial−up από συνδρομητές 1,55 €λεπτά/λεπτό
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπερι−
λαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ)
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέ−
εται στο δίκτυο του ΟΤΕ
* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η
αποτελεσματική τιμή γιατί η τιμολογιακή πολιτική του
ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών
ορίζεται σε:
Τέλος παρακράτησης για αστι− 1,74 €λεπτά/λεπτό
κές κλήσεις από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων
παρόχων
Τέλος παρακράτησης για υπερα− 3,35 €λεπτά/λεπτό
στικές κλήσεις από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων
παρόχων
Τέλος παρακράτησης για κλή− 3,27 €λεπτά/λεπτό
σεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς
συνδρομητές παρόχων δικτύων
κινητής
Τέλος παρακράτησης για κλή− 1,12 €λεπτά/λεπτό
σεις dial−up από συνδρομητές
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο
πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φι−
λοξενείται / διασυνδέεται με το
δίκτυο άλλων παρόχων και που
παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε
τοπικό επίπεδο
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 1,39 €λεπτά/λεπτό
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ
προς το διαδίκτυο όταν ο πάρο−
χος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξε−
νείται / διασυνδέεται με το δίκτυο
άλλων παρόχων και που παραδί−
δονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο
Single Tandem
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 1,60 €λεπτά/λεπτό
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ
προς το διαδίκτυο όταν ο πάρο−
χος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξε−
νείται / διασυνδέεται με το δίκτυο
άλλων παρόχων και που παραδί−
δονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο
Double Tandem
* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά
δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλί−
ας.»
7 Για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου τιμής (price
cap) και υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθ−
μιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 411/017/2007 και
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412/021/2007 αποφάσεις ΕΕΤΤ, αντίστοιχα η ΕΕΤΤ έλαβε
υπόψη τα εξής:
7.1 Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής
τιμής για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (εφάπαξ
τέλος σύνδεσης PSTN, Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής
PSTN, Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και Πάγιο τέ−
λος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN) υπολογίσθηκε με
βάση τα έσοδα που προέκυψαν από τον κοστολογικό
έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2008, καθώς και τις τρέχου−
σες λιανικές τιμές που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τα ανωτέρω
προϊόντα. Η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε και για
τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου (υπό−πλαφόν) της
μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τα προιόντα (α)
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και (β) Εφάπαξ τέλος
σύνδεσης BRA−ISDN.
7.2 Για τις ακόλουθες υπηρεσίες (α) Αστικές κλήσεις
εντός δικτύου ΟΤΕ (on net) και (β) υπεραστικές κλήσεις
εντός δικτύου ΟΤΕ (on net), χρησιμοποιήθηκαν οι απο−
τελεσματικές τιμές όπως αυτές προκύπτουν από τα δη−
μινιαία στοιχεία κίνησης και εσόδων που έχει υποβάλει
ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ με τις σχετ (θ−ιγ) επιστολές του, για
το διάστημα Μάιος 2007 έως Απρίλιο 2008 (τελευταίο
διαθέσιμο 12μηνο).
7.3 Η εφαρμοσθείσα τιμή για την υπηρεσία των κλή−
σεων dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο
(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πά−
ροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP)
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, (υπο−
λογιζόμενη ως η αποτελεσματική τιμή− effective price
της εφαρμοσθείσας τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ)
είναι σημαντικά χαμηλότερη από το σχετικό κόστος,
όπως αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του κο−
στολογικού ελέγχου του ΟΤΕ για το έτος 2008, ώστε
να πιθανολογείται βάσιμα η παράβαση των διατάξεων
του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό ως βάση για τον
υπολογισμό του ανώτατου ορίου τιμής για την συγκε−
κριμένη υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε η κοστοστρεφής
τιμή όπως αυτή προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο
του ΟΤΕ για το έτος 2008. Είναι αναγκαία η περαιτέρω
διερεύνηση (ex post) της ως άνω συμπεριφοράς του ΟΤΕ
με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 2 του ν. 703/1977 και
η κλήση του σε Ακρόαση, για τη διαπίστωση ενδεχό−
μενων παραβάσεων
7.4 Για τις κάτωθι (α) – (δ) υπηρεσίες χρησιμοποιή−
θηκαν οι εφαρμοσθείσες τιμές του ΟΤΕ όπως αυτές
προκύπτουν από τον επίσημο τιμοκατάλογο του ΟΤΕ:
(α) Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων,
(β) Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων,
(γ) Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής,
(δ) Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δί−
κτυο άλλων παρόχων)
7.5 Αναφορικά με το τέλος παρακράτησης για κλή−
σεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρό−
χων δικτύων κινητής η ΕΕΤΤ έχει καλέσει τον ΟΤΕ σε
ακρόαση για τη νομική διερεύνηση της συμμόρφωσης
με την υποχρέωση τήρησης ανώτατου ορίου τιμής στο
τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές

ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 412/021/29.11.2006,
418/016/19.1.−2007 και 443/068/9.7.2007 αποφάσεων
ΕΕΤΤ, δεδομένου ότι η εφαρμοσθείσα τιμή φέρεται να
είναι υψηλότερη από την ορισθείσα δυνάμει των ως
άνω αποφάσεων. Ενόψει των ανωτέρω, για τον ορισμό
του νέου ανώτατου ορίου τιμής για την συγκεκριμένη
υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε, ως εφαρμοσθείσα τιμή, το
ισχύον ανώτατο όριο, όπως αυτό είχε προκύψει με την
υπ’ αριθμ. 443/068/9.7.2007 απόφαση ΕΕΤΤ (σχετ. στ)
προσαυξημένο με την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος
2007, η οποία είναι 2,9%.
Και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ ( Κουλούρη)
Αποφασίζει:
Α. Τον ορισμό ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και
υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπη−
ρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσι−
ών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.
411/017/2007 και 412/021/2007 αποφάσεις ΕΕΤΤ, αντί−
στοιχα, ως εξής:
1. Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και
τέλος σύνδεσης PSTN και ISDN BRA), υποκείμενες σε
ανώτατο όριο τιμής και υπό πλαφόν τιμής, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 411/017/2007 απόφαση ΕΕΤΤ.
Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης οι οποίες υπό−
κεινται σε υποχρέωση ελέγχου τιμών, λαμβάνοντας
υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2007, η
οποία είναι 2,9%, ορίζονται τα ακόλουθα:
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής
τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής
πρόσβασης:
i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,65 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής
τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής
πρόσβασης:
i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και
ορίζεται στα 33,48 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
2 Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών
και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε
σταθερή θέση υποκείμενες σε ανώτατο όριο τιμής, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. 412/021/2007 απόφαση ΕΕΤΤ.
Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη
την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού
δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2007, η οποία
είναι 2,9%, ορίζονται τα ακόλουθα:
Α) Το ανώτατο όριο της αποτελεσματικής τιμής
(effective price) για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται
σε:
Αστικές κλήσεις εντός δικτύου
3,04 €λεπτά/λεπτό
ΟΤΕ (on−net).
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύ− 5,32 €λεπτά/λεπτό
ου ΟΤΕ (on−net)
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Κλήσεις dial−up από συνδρομητές 1,38 €λεπτά/λεπτό
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπερι−
λαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ)
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυν−
δέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ
* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η
αποτελεσματική τιμή γιατί η τιμολογιακή πολιτική του
ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών
ορίζεται σε:
Τέλος παρακράτησης για αστικές 1,79 €λεπτά/λεπτό
κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς
συνδρομητές άλλων παρόχων
Τέλος παρακράτησης για υπεραστι− 3,45 €λεπτά/λεπτό
κές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ
προς συνδρομητές άλλων παρόχων
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 3,27 €λεπτά/λεπτό
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρο−
μητές παρόχων δικτύων κινητής
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 1,16 €λεπτά/λεπτό
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων και που παραδίδονται από τον
ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 1,43 €λεπτά/λεπτό
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων και που παραδίδονται από τον
ΟΤΕ σε επίπεδο Single Tandem
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 1,65 €λεπτά/λεπτό
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων και που παραδίδονται από τον
ΟΤΕ σε επίπεδο Double Tandem
* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά
δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας
Β. Την θέσπιση των κάτωθι ρυθμίσεων:
1. Το ανώτατο όριο τιμής (price cap) το οποίο ορί−
ζεται με την παρούσα για τα προϊόντα λιανικής πρό−
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σβασης (μηνιαίο πάγιο και τέλος σύνδεσης PSTN και
ISDN BRA), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 411/017/2007
απόφαση ΕΕΤΤ, καθώς και τα προϊόντα κλήσεων
(Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net), Υπερα−
στικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net), Κλήσεις
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο
(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πά−
ροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP)
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, Τέλος
παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομη−
τές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος
παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων,
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής,
Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με
το δίκτυο άλλων παρόχων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
412/021/2007 απόφαση ΕΕΤΤ, εφαρμόζεται από τη
θέση σε ισχύ της παρούσας, τηρουμένων των διατυ−
πώσεων δημοσιότητας που υπέχει ο ΟΤΕ δυνάμει της
κείμενης νομοθεσίας.
2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν περιορίζουν την άσκηση
των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην ΕΕΤΤ, δυνά−
μει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, η και λε και του
άρθρου 14 του ν. 3431/2006, προς έλεγχο της τήρησης
των διατάξεων και αρχών του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ
επιφυλάσσεται να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για
τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθε−
σίας και των αρχών του ανταγωνισμού ιδίως ως προς
την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing),
ή / και συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / margin
squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής εκμετάλλευ−
σης δεσπόζουσα θέσης εκ μέρους της εταιρείας ΟΤΕ
ΑΕ που ανακύπτουν από την εφαρμογή των τιμολογίων
που αναφέρονται στην παρούσα.
Γ. Άλλες ρυθμίσεις:
1. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην εταιρεία
«ΟΤΕ.ΑΕ»
2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2008
Ο Πρόεδρος
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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