
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 87/2019 
Απ. 5145, 15.3.2019    

Απιθμόρ 87 

 
Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΔΧ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

_____________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ,  
Νφκνο 112(Ι) ηνπ 2004 

  
 Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αζθψληαο ηηο 

εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα  άξζξα 20(ε), (ηα), (ηε), (ηδ), (θδ), 21, 39(2)(ηζ), 55(2), 64(1), 152 
θαη ην Μέξνο 10 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004, Ν.112(Ι)/2004, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 
 

 ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο 
ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηελ Πξφζβαζε ζε 
δίθηπα επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, Γηάηαγκα ηνπ 2019. 

 
θνπφο. 2. θνπφο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο είλαη: 

 
Να θαζνξίζεη ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα 
Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, γηα ηελ παξνρή δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζε 
ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε θαη ινηπέο επθνιίεο. 
 

Δξκελεία. 3. (1)  ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
 

 
 

«Αδεηνχρνο ζηαζκφο» ζεκαίλεη θάζε ηχπνπ ηειενπηηθφ ή ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ζηνλ νπνίν 
ρνξεγήζεθε άδεηα δπλάκεη ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 
1998, Ν.7(Ι)/1998, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

 «Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
 

 «Γίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο - ΔΦΣ», είλαη δίθηπν εθπνκπήο ςεθηαθά 
θσδηθνπνηεκέλνπ ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο πνπ παξέρεη κεγαιχηεξν αξηζκφ θαλαιηψλ θαη/ή 
θαιχηεξε πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ κέζσ κηαο ζπκβαηηθήο θεξαίαο. Η ιήςε ηεο επίγεηαο 
ςεθηαθήο ηειεφξαζεο γίλεηαη κέζσ ελφο επηηξαπέδηνπ δέθηε (set-top box) ή ελζσκαησκέλεο 
ζηε ηειεφξαζε ζπζθεπήο ιήςεο πνπ απνθσδηθνπνηεί ην ζήκα πνπ ιακβάλεηαη κέζσ κηαο 
ζπκβαηηθήο θεξαίαο. 
 

 «Δπίηξνπνο» ζεκαίλεη ηνλ Δπίηξνπν Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 
Σαρπδξνκείσλ. 

Ν.112(Ι)/2004,   
Αξ. 3850 ηεο  
30

ήο
 Απξηιίνπ 2004, 

Παξ. Πξψην, Μέξνο Ι 
112(Ι)/2004 

84(I)/2005 
149(I)/2005 

67(I)/2006 
113(I)/2007 
134(I)/2007 

46(I)/2008 
103(I)/2009 

94(Ι)/2011 
51(Ι)/2012 

160(Ι)/2013 
77(Ι)/2014 

104(Ι)/2016 
112(Ι)/2016 
76(I)/2017. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

 «Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ» ζεκαίλεη ηελ VELISTER LTD, σο πξφζσπν πνπ 
θαηέρεη αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ (Δμνπζηνδφηεζε Ραδηνεπηθνηλσληψλ) απφ 
ην Γηεπζπληή θαη Δμνπζηνδφηεζε Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ απφ ηνλ 
Δπίηξνπν γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ξαδηνδηθηχνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο. 
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 «εκαληηθή Ιζρχο ζηελ Αγνξά» ζεκαίλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη έλαο 
Παξνρέαο ζηελ αγνξά, ε νπνία είηε αηνκηθά, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο Παξνρείο, ζπληζηά 
κηα ζέζε ηζνδχλακε κε ηα λνκηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ε δεζπφδνπζα ζέζε 
ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνινγία, ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζε ζέζε νηθνλνκηθήο ηζρχνο, 
πνπ επηηξέπεη ζηνλ Παξνρέα ή ηνπο Παξνρείο λα ζπκπεξηθέξνληαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 
αλεμάξηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο ηεο/ηνπο θαη ελ ηέιεη ηνπο θαηαλαισηέο. Ο 
πξνζδηνξηζκφο χπαξμεο εκαληηθήο Ιζρχνο ζηελ Αγνξά ζα ηζνδπλακεί κε ην ζπκπέξαζκα φηη 
ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο. 
 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο.  
 

Πεδίν Δθαξκνγήο. 4. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηπγράλεη εθαξκνγήο: 
 

 (α) ζηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ κε ζηφρν ηελ 
παξνρή πξφζβαζεο ζε αδεηνχρνπο ζηαζκνχο γηα εθπνκπή ηνπ ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΔΦΣ. 
 

 (β) ζηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη 
Τπεξεζηψλ ΔΦΣ γηα ηελ παξνρή δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζε ζρέζε κε 
ηελ πξφζβαζε θαη ινηπέο επθνιίεο. 
 

 ΜΔΡΟ ΙΙ – ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΟΒΑΗ 
 

Γεληθέο Αξρέο. 5. (1) Καη’ εθαξκνγή ηνπ Μέξνπο 10 ηνπ Νφκνπ θαη ηεο νδεγίαο 19/2002/ΔΚ, ν Δπίηξνπνο 
ελζαξξχλεη θαη φπνπ απαηηείηαη εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή πξφζβαζε, κε ηξφπν πνπ πξνσζεί ηελ 
απνδνηηθφηεηα, ηνλ αληαγσληζκφ θαη παξέρεη ην κέγηζην φθεινο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Οη 
ππνρξεψζεηο θαη νη φξνη πνπ επηβάιινληαη βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά, δηαθαλή, αλαινγηθά 
θξηηήξηα ζηα πιαίζηα ηεο κε δηάθξηζεο. 

 
 (2) Οη εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζα 

γίλνληαη βάζεη ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο πξνζθνξάο απφ ηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ 
ΔΦΣ φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. Όπνπ απηέο απνηπγράλνπλ, ν Δπίηξνπνο, κπνξεί 
λα εμαζθαιίζεη ηελ επαξθή πξφζβαζε πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, κε ηελ επηβνιή ζε 
εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο κε ή ρσξίο ζεκαληηθή ηζρχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, ζεηξά ππνρξεψζεσλ 
ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα, ηε κε δηάθξηζε, ην ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκήο δηθηχσλ, ηνλ έιεγρν ηηκψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην θφζηνο θαζψο επίζεο θαη ησλ θαηάιιεισλ 
ζεξαπεηψλ. 
 

 
 
 
 
ΚΓΠ 342/2016. 

6. Ο Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ ππνρξενχηαη φπσο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε 
αδεηνχρνπο ζηαζκνχο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ην νπνίν εθδίδεηαη ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ 
ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ Φεθηαθήο Σειεφξαζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη ζην πεξί θαζνξηζκνχ ηεο δνκήο θαη ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
Τπνδεηγκάησλ Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ, Γηάηαγκα ηνπ 2016, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
 

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΔΠΙΒΟΛΗΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΧΝ ΡΤΘΜΙΣΙΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Δ ΦΟΡΔΙ 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΥΧΡΙ ΙΑ 

 
Δμαίξεζε. 7. (1) χκθσλα κε ην άξζξν 55(2) ηνπ Νφκνπ, ππνρξεψζεηο δχλαληαη θαη’ εμαίξεζε λα 

επηβιεζνχλ ζε θνξείο εθκεηάιιεπζεο, εθηφο φζσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο δηαζέηνληεο ΙΑ, 
φπνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο, ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Νφκνπ, κεηαμχ άιισλ. 
 

 (2) χκθσλα κε ην άξζξν 39(2)(ηζ) ηνπ Νφκνπ, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη κε απφθαζε λα επηβάιεη 
σο ππνρξέσζε, ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο γεληθήο 
εμνπζηνδφηεζεο, κεηαμχ άιισλ: 
 

 (α) Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ην πξφζσπν ην νπνίν απνθηά δηθαηψκαηα 
ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαηά ηε δηαδηθαζία αληαγσληζηηθήο ή ζπγθξηηηθήο επηινγήο. 
 

 ΜΔΡΟ IV – ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΟΥΔΑ 
ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΦΣ 

 
Ρπζκηζηηθέο 
Τπνρξεψζεηο. 

8. (1) Με βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 55(2) θαη 39(2)(ηζ), ν Δπίηξνπνο απνθαζίδεη φπσο 
επηβάιεη ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 56, 57, 58, 59 θαη 60 ηνπ Νφκνπ. 
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 (2) Οη ππνρξεψζεηο θαη νη φξνη πνπ επηβάιινληαη βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά, δηαθαλή, 
αλαινγηθά θξηηήξηα ζηα πιαίζηα ηεο κε δηάθξηζεο. 
 

 (3) Οη ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ 
είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 (α) Παξαρψξεζε πξφζβαζεο θαη απφ θνηλνχ ρξήζεο δηεπθνιχλζεσλ ζε ελδηαθεξφκελνπο 
αδεηνχρνπο ζηαζκνχο, 
 

 (β) Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο,  

 (γ) Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο (κε δηάθξηζεο) αθελφο θαη ηελ παξνρή ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζε 
ελδηαθεξφκελνπο αδεηνχρνπο ζηαζκνχο αθεηέξνπ, 
 

 (δ) Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, θαη 

 (ε) Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλθαη θνζηνιφγεζεο. 

Τπνρξεψζεηο 
πξφζβαζεο θαη 
ρξήζεο εηδηθψλ 
επθνιηψλ  
Γηθηχνπ. 

9. Η Τπνρξέσζε γηα παξνρή Πξφζβαζεο θαη Υξήζεο Δηδηθψλ Δπθνιηψλ Γηθηχνπ πεξηιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε: 
 

 (α) λα παξέρεη πξφζβαζε ζε θαζνξηζκέλα ζηνηρεία θαη/ή επθνιίεο ηνπ δηθηχνπ επίγεηαο 
ςεθηαθήο ηειεφξαζεο 
 
(β) λα πξνβαίλεη ζε θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κε αδεηνχρνπο ζηαζκνχο πνπ δεηνχλ 
πξφζβαζε ζην δίθηπν ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, 
 
(γ) λα παξέρεη πξφζβαζε ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, 
 
(δ) λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ή άιισλ κνξθψλ απφ θνηλνχ ρξήζεο επθνιηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θηηξίσλ ή ηζηψλ, φπσο ζα θαζνξηζηεί ζην Τπφδεηγκα Πξνζθνξάο, 
 
(ε) λα παξέρεη ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
δηαηεξκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο, 
 
(ζη) λα παξέρεη πιεξνθνξίεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη ζην πεξί θαζνξηζκνχ 
ηεο δνκήο θαη ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Τπνδεηγκάησλ Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ, 
Γηάηαγκα ηνπ 2016, ΚΓΠ 342/2016, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

 10. (1) Οη Δκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ παξνρή 
πξφζβαζεο ζα γίλνληαη ζηε βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο 
Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο απφ ηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη 
Τπεξεζηψλ ΔΦΣ. 
 

 
 
ΚΓΠ 342/20216. 

(2) Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηνπεξί θαζνξηζκνχ ηεο δνκήο θαη ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ 
ησλ Τπνδεηγκάησλ Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ, Γηάηαγκα ηνπ 2016, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
 

 
 
 
ΚΓΠ 247/2013. 

11. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ θνηλνχ 
ρξήζεο δηεπθνιχλζεσλ ζα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο 
Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη ζην πεξί θαζνξηζκνχ ηεο 
δνκήο θαη ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Τπνδεηγκάησλ Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ, Γηάηαγκα 
ηνπ 2016, ΚΓΠ 342/2016, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ζπλάδνπλ κε ην 
πεξί Παξνρήο πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ Κνηλνχ Υξήζεο Γηεπθνιχλζεσλ Γηάηαγκα ηνπ 2013, 
Κ.Γ.Π.247/2013, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

Τπνρξέσζε 
Γηαθάλεηαο. 
 
 
 
 
 

12. (1)  Ο Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ έρεη ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεη ηνπο φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρνλδξηθψλ ηηκψλ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 
Μέζα ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Νφκνπ, ν Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ έρεη 
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο Τπεξεζίαο, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη 
επαξθψο αλαιπηηθφ, λα πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο δηαρσξηζκέλεο αλά ζηνηρείν θαζψο 
θαη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ ηα ελδηαθεξφκελα 
πξφζσπα λα κελ πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δεηνχκελε ππεξεζία. 
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ΚΓΠ 112/2007. 

(2) Σν ελ ιφγσ Τπφδεηγκα Πξνζθνξάο δεκνζηεχεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ 
Γηάηαγκα θαη ηξνπνπνηείηαη κε βάζε ην πεξί θαζνξηζκνχ ηεο Γηαδηθαζίαο Δπηβνιήο 
Σξνπνπνηήζεσλ ζηα Τπνδείγκαηα Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ Γηάηαγκα ηνπ 2007, σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

Τπνρξέσζε 
ακεξνιεςίαο 
(κε δηάθξηζεο). 

13.(1) Ο Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ έρεη ππνρξέσζε κε δηάθξηζεο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 57 ηνπ Νφκνπ. 
 
Υσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο ππνρξέσζεο: 
 
(α) ζα δηαζθαιίδεη φηη παξέρεη πξφζβαζε εθαξκφδνληαο ηζνδχλακνπο φξνπο ζε ηζνδχλακεο 
πεξηζηάζεηο ζε πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη 
 
(β) ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε πξφζσπα ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο 
πνηφηεηαο κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ή ζε εηαίξνπο ηεο. 
 
(2) Η ππνρξέσζε απηή αθνξά θάζε είδνπο δηάθξηζε θαη νπνηαδήπνηε κνξθή άληζεο 
κεηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ κηαο εηαηξείαο θαη απηψλ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Αλαθνξηθά κε ηελ 
επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε, ε απαγφξεπζε ηεο δηάθξηζεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο ζε φινπο ηνπο αδεηνχρνπο ζηαζκνχο θάησ απφ ίζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 
Δηδηθφηεξα, θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, ηνπο ρξφλνπο 
εμππεξέηεζεο, ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε, θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζέζε ζε δηάζεζε λέσλ 
ππεξεζηψλ. 
 

Τπνρξέσζε 
ινγηζηηθνχ 
δηαρσξηζκνχ. 

14.(1) Η ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ αθνξά ηηο θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ, πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο. 
Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ λα θαζηζηά 
δηαθξηηέο θαη δηαθαλείο ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηελ εζσηεξηθή ηηκνιφγεζε 
πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη λα 
απνηξέπεηαη ελδερφκελε παξάλνκε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε. Δπηπιένλ ν Δπίηξνπνο δχλαηαη 
λα θαζνξίδεη ζε εηδηθφ δηάηαγκα, ηε κνξθή θαη ηε ινγηζηηθή κέζνδν πνπ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 
(2) Η ινγηζηηθή κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ινγηζηηθφ απηφ δηαρσξηζκφ, ζα ηειεί 
ππφ ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ηνπ Δπηηξφπνπ. 
 

Τπνρξέσζε 
ειέγρνπ ηηκψλ.  

15. Ο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζα πξνζθέξεη θνζηνζηξεθείο ππεξεζίεο 
πξφζβαζεο. 
 

 ΜΔΡΟ V – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

Δπνπηεία/ 
Έιεγρνο. 
 
 
 
 
 
Καηαγγειίεο 
θαη Κπξψζεηο. 

16.(1) Ο Δπίηξνπνο αζθεί επνπηεία θαη/ή έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη πάλησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ 
Καλνληζκψλ, ησλ Γηαηαγκάησλ θαη ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Δπηηξφπνπ. 
 
(2) Καηαγγειίεο γηα κε ζπκκφξθσζε ηνπ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ κε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ Γηάηαγκα ππνβάιινληαη ζηνλ Δπίηξνπν, ν νπνίνο 
ηηο εμεηάδεη θαη δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κε βάζε ην πεξί πιινγήο 
Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ Γηάηαγκα ηνπ 2008, ΚΓΠ 300/2008,  σο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
(3) Γπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ηπρψλ 
απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νφκνο, ηα δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελα 
Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη’ 
εθαξκνγή ηνπ πεξί πιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ Γηαηάγκαηνο 
ηνπ 2008, ΚΓΠ 300/2008, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, γηα παξαβίαζε 
νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. 
 

Σξνπνπνηήζεηο/ 
πκπιεξψζεηο. 

17.(1) Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη κε Γηάηαγκα ή Απφθαζε ηνπ λα ηξνπνπνηεί θαη/ή λα αληηθαζηζηά 
ην παξφλ Γηάηαγκα. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα 
πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεχζεηο θαη/ή αθξνάζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, θαη εηδηθφηεξα 
ηνπο παξνρείο δηθηχσλ θαη/ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
 

Έλαξμε ηζρχνο. 18. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  
 
Σν ΓΔΡΗΔΣ, κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, πξνρσξεί ζηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ γεληθέο εμνπζηνδνηήζεηο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη πξφζσπν 
πνπ απνθηά δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαηά ηε δηαδηθαζία αληαγσληζηηθήο ή ζπγθξηηηθήο επηινγήο.   
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