
 
 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ  ΥΠ’ΑΡ.  7/2015 
 

 
 

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης  που δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της την έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής 

Ευρυζωνικής  Πρόσβασης στις 19 Νοεμβρίου 2015. 

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να τοποθετηθούν επί του παρόντος εισηγητικού εγγράφου 

και να υποβάλλουν τις γραπτές θέσεις τους στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής καλούμενο «ΓΕΡΗΕΤ») μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 

2015 στο πλαίσιο της Δημόσιας Ακρόασης υπ’ αριθμ 7/2015 η οποία θα διενεργηθεί την  18η 

Δεκεμβρίου 2015  και ώρα 12:00. 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής καλούμενος  

«ΕΡΗΕΤ») δύναται να τροποποιεί το δημοσιευμένο ΥΠΥ ΧΕΠ, δυνάμει των συναφών εξουσιών 

του βάσει του Νόμου περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ν. 

112(Ι)/2004 (εφεξής καλούμενος ο «Νόμος») ως εκάστοτε τροποποιείται,του Διατάγματος 

περί Δημοσίων Ακροάσεων (ΚΔΠ 143/2005) και του Διατάγματος περί καθορισμού της 

Διαδικασίας επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών (ΚΔΠ 

112/2007), ως εκάστοτε τροποποιούνται αντίστοιχα. 

 

Η παρούσα διαδικασία βασίζεται στα άρθρα 20 (ια), (ιε), (ιζ), (κδ) (κστ), 23, 24 και 56 και 60 

(3)  του Νόμου, την Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για 

την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και την επιβολή Ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον 

Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (Α.Δ.Π. 314/2013), το Διάταγμα περί 

Δημοσίων Ακροάσεων (ΚΔΠ 143/2005), ως ισχύει, και το Διάταγμα περί Καθορισμού της 

Διαδικασίας επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών (ΚΔΠ 

112/2007), ως εκάστοτε τροποποιείται.  

 



 

Βάσει της ως άνω  Απόφασης (ΑΔΠ 314/2013) επιβλήθηκε στην ΑΤΗΚ, μεταξύ άλλων 

ρυθμιστικών υποχρεώσεων, η ρυθμιστική υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας και 

η ρυθμιστική υποχρέωση της μη διάκρισης, όπως αναφέρονται στην εν λόγω Απόφαση. 

 

 

Ο ΕΡΗΕΤ λαμβάνοντας υπόψη  

 

 Την υποχρέωση  για εισαγωγή και προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 

παροχή δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και την αφαίρεση 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων εμποδίων εις βάρος ενδιαφερόμενων παροχέων με 

σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος για προαγωγή και προώθηση 

ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 παρ 1γ και 2 του 

Νόμου 

 Την  Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την 

ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και την επιβολή Ρυθμιστικών υποχρεώσεων 

στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (Α.Δ.Π. 314/2013) με την 

οποία επιβλήθηκε στην ΑΤΗΚ, μεταξύ άλλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, η 

ρυθμιστική υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας και η ρυθμιστική 

υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης). 

 Το Υπόδειγμα Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής  Πρόσβασης της ΑΤΗΚ όπως 

δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015. 

 Τα ελεγμένα στοιχεία ως έχουν προκύψει από τον έλεγχο των απολογιστικών 

στοιχείων για το 2014.  

 

Προτίθεται να προβεί στην ακόλουθη  τροποποίηση στο δημοσιευμένο Υπόδειγμα ΧΕΠ: 

 

 
Α. Τροποποιήσεις στο Υπόδειγμα Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ  

 
 

Στο νέο Υπόδειγμα γίνεται αναβάθμιση των ταχυτήτων πρόσβασης. Περαιτέρω γίνονται 

τροποποιήσεις με βάση το ποσοστό του εταιρικού λιανικού κόστους που προκύπτει με βάση 
τα απολογιστικά του 2014.  

 

 

Β. Προτεινόμενες Τροποποιήσεις 

 

1. Παραρτημα 3: 

Το ΓΕΡΗΕΤ μελέτησε τις αναβαθμίσεις και αλλαγές στα ανώτατα τέλη, όπως 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3 του ΥΠΥ ΧΕΠ της ΑΤΗΚ και εισηγείται το   

ανώτατο τέλος θύρας ΕΕΑΠ που βρίσκεται στην σελίδα 13, στην παράγραφο   



2.2.5 του εν λόγω Παραρτήματος και ανέρχεται σε 2,56 ευρώ χωρίς ΦΠΑ να  

ισχύσει αναδρομικά από την 1.1.2015.  

 

Αιτιολογικό: 

 Η πιο πάνω τροποποίηση προκύπτει βάσει του άρθρου 60(3) του Νόμου 112(Ι)/2004, 

που ορίζει  ότι όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση καθορισμού των 

τιμών με γνώμονα το κόστος, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης φέρει το 

βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται βάσει του κόστους, λαμβανομένου 

υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης. Για τον υπολογισμό του 

κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, ο Επίτροπος δύναται να χρησιμοποιεί 

κοστολογικά πρότυπα, ανεξάρτητα από αυτά που χρησιμοποιούνται από το εν λόγω 

πρόσωπο. Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί  

πλήρως τις τιμές που επιβάλλει και, κατά περίπτωση, δύναται να απαιτεί αναδρομική 

αναπροσαρμογή των τιμών από το χρόνο κατά τον οποίο ο εν λόγω υπόχρεος 

οργανισμός όφειλε να εφαρμόζει τις αντίστοιχες κοστοστρεφείς τιμές. Στην 

προκειμένη περίπτωση η ΑΤΗΚ, ως υπόχρεος οργανισμός όφειλε να εφαρμόζει το 

ανώτατο τέλος για το κόστος BRAS 2.56 ευρώ από 1.1.2015. O Επίτροπος θεωρεί ότι 

η αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών από την 1.1.2015  είναι αναγκαία 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της ΑΤΗΚ  με τις επιβληθείσες 

υποχρεώσεις της και να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

 

 

Γ. Πρόσκληση για την κατάθεση γενικών επί του περιεχομένου του Υποδείγματος 

Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Δίκτυο της ΑΤΗΚ 

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων 

όπως αναφέρονται στο Μέρος Β του παρόντος εισηγητικού σημειώματος καθώς και επί του 

συνόλου του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ (και να 

υποβάλλουν τις γραπτές θέσεις τους στο ΓΕΡΗΕΤ)   μέχρι τις  16 Δεκεμβρίου  2015 

στο πλαίσιο της Δημόσιας Ακρόασης υπ αριθμ 7/2015 η οποία θα διενεργηθεί την  

18η Δεκεμβρίου  2015  και ώρα 12:00. 

 

 

 
ΓΕΡΗΕΤ,  26 Νοεμβρίου 2015 


