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1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην 
ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για έγκρι-
ση οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομα-
σίες: «Cosmote Home Internet 100», «Cosmote 
Business Web Pack & Static 100».

2 Αντικατάσταση της απόφασης της 7ης συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου στις 23.02.2017 (Β΄833) με 
θέμα: «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφο-
ρούν στη λειτουργία των εργαστηρίων - μου-
σείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και 
του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 841/03 (1)
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ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για έγκρι-

ση οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομα-

σίες: «Cosmote Home Internet 100», «Cosmote 

Business Web Pack & Static 100».

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (ФЕК 82/А΄/2012) 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 
3, 11, 12 στοιχ. α), β) και στ), 41, 43 επ. και 38 αυτού,

β. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 728/3/24-07-2014 (ΦΕΚ 
2201/Β΄/11-8-2014) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 «Μεθοδολογί-
ες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού 
για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον πάροχο με 
ΣΙΑ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο-
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
1151/Β΄/24.6.2008)»,

γ. το Παράρτημα Ι της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 595/ 
013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β΄/06.04.2011) «Ορισμός των 

εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή 
θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ 
στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύ-
ρος Ανάλυσης)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11-07-2013 (ΦΕΚ 1865/
Β΄/30.07.2013),

δ. τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά, 
με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέ-
χονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα 
με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών» (2014/710/ΕΕ), ЕЕ L 295/79,

ε. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 792/08/22-12-2016 (ΦΕΚ 
4284/Β΄/30-12-2016) «Απορρύθμιση των αγορών Λια-
νικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση στην Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης: 
(α) PSTN, ISDN-BRA και managed VOIP, για οικιακούς και 
μη οικιακούς χρήστες και (β) ISDN PRA, καθώς και άρση 
των εκεί επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ, και παρ. 1 (β) και 44 παρ. 4 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/
Α΄/10-04-2012), ως ισχύουν,

στ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 
4505/Β΄/30-12-2016) «Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρι-
κής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και 
υποχρεώσεων αυτών (4ος κύκλος ανάλυσης),

ζ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 
4501/Β΄/30-12-2016) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρι-
κής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊό-
ντα μαζικής κατανάλωσης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και υποχρεώσεων 
αυτών (4ος κύκλος ανάλυσης),

η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-4-2014 «Ορι-
σμός των αγορών (Χονδρικής) εκκίνησης κλήσεων στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή 
θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα 
σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντι-
κή Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (3ος 
Γύρος Ανάλυσης), β) Απορρύθμιση της Αγοράς διαβιβα-
στικών υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο, (ΦΕΚ 1049/Β΄/28-4-2014),
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θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 825/03/07-09-2017 «Απο-
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη-
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Ετών 2016 και 
2017 (με απολογιστικά στοιχεία 2014, 2015) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού»,

ι. την απόφαση ΕΕΤΤ 675/009/11-12-2012 (ΦΕΚ 3402/
Β΄/20-12-2012) «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 
2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 1908/
Β΄/30.08.2011)»,

ια. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 697/20/18-07-2013 (ΦΕΚ 
1889/Β΄/01-08-2013) τροποποίηση των όρων παροχής 
από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
(ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας χονδρικής με την ονομασία 
Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερι-
κά Αδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ), βάσει της υποχρέω-
σης του ΟΤΕ από το άρθρο 4 της απόφασης της ΕΕΤΤ 
673/02/20.11.2012 (ΦΕΚ 3090/Β΄/22.11.2012) και τρο-
ποποίηση των σχετικών Διατάξεων της απόφασης της 
ΕΕΤΤ 675/09/11-12-2012 (ΦΕΚ 3402/Β΄/20-12-2012)», ως 
ισχύει τροποποιηθείσα,

ιβ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 675/010/11.12.2012 (ΦΕΚ 
3330/Β/12.12.2012) «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού 
Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών 
Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος 
Γύρος Ανάλυσης)»,

ιγ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 791/04/15-12-2016 (ΦΕΚ 
77/Β΄/20-01-2017) «Τροποποίηση του Παραρτήματος 
24 της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες 
(ΑΠΤΒ) RUO 2012, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα»,

ιδ. τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
με αριθμούς 1105/2017 και 1106/2017,

ιε. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 6639/
Φ960/16-06-2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με 
θέμα «Υποβολή νέων υπηρεσιών χονδρικής και λιανικής 
πρόσβασης ταχύτητας έως 100 Mbps»,

ιστ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 6786/
Φ960/10-11-2017 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με 
θέμα: «Αλλαγή ονομασίας εμπορίας διάθεσης προγραμ-
μάτων / υπηρεσιών»,

ιη. το απόσπασμα πρακτικών της 812ης ολομέλειας, 
στο οποίο αναφέρεται, ότι πρέπει άμεσα να εξεταστούν 
για συμπίεση περιθωρίου κέρδους, τα εκκρεμή οικο-
νομικά προγράμματα που περιέχουν μόνο υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας,

ιθ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕΤΤ,

κ. τη με αριθμ. πρωτ. 32047/22-1-2018 εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου 
και της Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ Δ. Τσαμάκη και Α. Σγώρα.

Επειδή:

1. Ιστορικό - Πραγματικά περιστατικά
1.1 Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. 

ΥΠΗΡ 6639/Φ960/16-06-2017 επιστολή της, αιτείται 
την έγκριση διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων 
Cosmote Home Internet 100, Cosmote Business Web 
Pack & Static 100, τα οποία αποτελούν πρόσθετες υπη-
ρεσίες, που παρέχονται πάνω από ενεργή τηλεφωνική 
γραμμή της ΟΤΕ ΑΕ.

2. Εφαρμοστέες Διατάξεις - Νομική Εκτίμηση
2.1 Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της 

εκ του ν. 4070/2012 και ιδίως των άρθρων 12 παρ. 1 
(εδ. Α, β, στ), 43, 50, 51 και 52 αυτού, με την απόφαση της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β΄/30.12.2016) 
όρισε την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε» (εφεξής ΟΤΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα 
Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη χονδρική αγορά κεντρικής 
πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κα-
τανάλωσης, που περιλαμβάνει τόσο τις υπηρεσίες πρό-
σβασης μέσω δικτύου χαλκού, όσο και τις υπηρεσίες 
πρόσβασης μέσω δικτύου οπτικών ινών, για το σκοπό 
παροχής ευρυζωνικών και της επέβαλε μία σειρά κανο-
νιστικών υποχρεώσεων.

2.2. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 4.7. του 
Κεφαλαίου III της ανωτέρω απόφασης της ΑΠ 792/09/
22-12-2016, η ΕΕΤΤ επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση 
να μην προβαίνει σε συμπίεση περιθωρίου, κατά την πα-
ροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αγορά 
Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για 
προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, σύμφωνα με την οποία:

«4.7.1. Ο ΟΤΕ, κάθε φορά που προτίθεται να διαθέσει 
εμπορικά ένα προϊόν λιανικής (είτε μεμονωμένα είτε ως 
τμήμα ενός πακέτου υπηρεσιών-bundle) το οποίο ανή-
κει στις λιανικές αγορές επόμενου σταδίου στην αγορά 
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση καθώς 
και σε περιπτώσεις που επιθυμεί να τροποποιήσει τους 
όρους κάποιου προϊόντος/πακέτου εκ των ανωτέρω, 
υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη κοινοποίηση 
στην ΕΕΤΤ της πρότασης του, συνοδευόμενης με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της από-
δειξης ότι η πρόταση του δεν προκαλεί συμπίεση περι-
θωρίου. Ο έλεγχος συμπίεσης περιθωρίου δεν αφορά 
λιανικές υπηρεσίες ISDN PRΑ.

4.7.2. Η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις ως άνω αρχές σε όλες τις 
περιπτώσεις σύζευξης προϊόντων των συνδεδεμένων 
κατάντη αγορών στην υπό ανάλυση αγορά Χονδρι-
κής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση, είτε αυτές 
αφορούν σύζευξη υπηρεσιών/προϊόντων των ως άνω 
αγορών, μόνων ή με άλλα προϊόντα, ανεξαρτήτως του 
εάν προσδιορίζονται ή όχι ως υπηρεσίες/ προϊόντα ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών (δηλ. στον έλεγχο υπόκειται και 
η περίπτωση που στο bundle περιλαμβάνονται προϊό-
ντα/ υπηρεσίες που δεν αποτελούν υπηρεσίες/προϊόντα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

4.7.3. Η ΕΕΤΤ, μετά από έλεγχο, δύναται να εγκρίνει, 
να εγκρίνει υπό όρους ή να απορρίψει την εκάστοτε 
πρόταση του ΟΤΕ. Σε περίπτωση έγκρισης, η δυνατό-
τητα εφαρμογής της πρότασης θα συνοδεύεται με την 
υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ απολογιστικά 
στοιχεία από τη διάθεση του προϊόντος, ανά ορισμένα 
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τακτά διαστήματα, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρ-
φωση του με τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Ο ΟΤΕ δεν θα 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση της πρότασης 
του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ.

4.7.4. Ο έλεγχος της συμπίεσης περιθωρίου θα υλοποι-
είται από την ΕΕΤΤ με βάση κατάλληλη μεθοδολογία, η 
οποία θα καθορισθεί κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης 
όλων των ενδιαφερομένων μερών, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4070/2012 και 16 της 
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι 
την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας, για τον έλεγχο 
της συμπίεσης περιθωρίου εφαρμόζεται η μεταβατική 
διάταξη του άρθρου Γ. 4 της παρούσας.».

2.3 Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 4, του Κεφαλαί-
ου Γ «Τελικές / μεταβατικές διατάξεις» της ανωτέρω από-
φασης, προβλέπει ότι: «Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι 
την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας, για τον έλεγχο 
της συμπίεσης περιθωρίου, σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα στο άρθρο 4.7.4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας, 
χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του Παραρτήματος Ι της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10.3.2011 (ΦΕΚ 533/6.4.2011»).

2.4 Περαιτέρω με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-
12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β΄/30.12.2017), που εκδόθηκε στο 
πλαίσιο του 4ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς, η εται-
ρεία «ΟΤΕ ΑΕ» ορίστηκε ως επιχείρηση με σημαντική 
ισχύ στην χονδρική αγορά τοπικής πρόσβασης σε στα-
θερή θέση για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και 
φωνητικών υπηρεσιών..». Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 
4.8. της επιβλήθηκε η κανονιστική υποχρέωση «να μην 
προβαίνει σε συμπίεση περιθωρίου κατά την παροχή των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αγορά Χονδρικής 
Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση, σύμφωνα με την 
οποία κάθε φορά που προτίθεται να διαθέσει εμπορικά 
ένα προϊόν λιανικής (είτε μεμονωμένα είτε ως τμήμα 
ενός πακέτου υπηρεσιών-bundle) το οποίο ανήκει στις 
λιανικές αγορές επόμενου σταδίου στην αγορά Χονδρι-
κής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση καθώς και σε 
περιπτώσεις που επιθυμεί να τροποποιήσει τους όρους 
κάποιου προϊόντος/πακέτου εκ των ανωτέρω, υποχρεού-
ται να προβεί σε προηγούμενη κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ 
της πρότασης του, συνοδευόμενης με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρό-
ταση του δεν προκαλεί συμπίεση περιθωρίου. Ο έλεγχος 
συμπίεσης περιθωρίου δεν αφορά λιανικές υπηρεσίες 
ISDN PRA». Τα άρθρα 4.8.2. - 4.8.4. εξειδικεύουν την εν 
λόγω υποχρέωση της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, συμφώνως προς 
όσα ορίζει η προαναφερόμενη απόφαση ΑΠ 792/09/
22-12-2016 της ΕΕΤΤ και προβλέπει ομοίως, στη με-
ταβατική διάταξη του άρθρου Γ.4 αυτής, ότι: «Κατά το 
μεταβατικό στάδιο, μέχρι την οριστικοποίηση της με-
θοδολογίας, για τον έλεγχο της συμπίεσης περιθωρίου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.8.4 του Κεφα-
λαίου Α της παρούσας, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία 
του Παραρτήματος Ι της ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10.3.2011 
(ΦΕΚ 533/6.4.2011)».

2.5 Σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετ. ιε' αποφάσεις του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1105/2017 και 1106/2017, 
σκέψεις 14 και 16, οι εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE ΑΕ 
αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα, και «14. [...] το 

γεγονός αυτό έχει σημασία όχι μόνο για την ex post ρύθ-
μιση αλλά και για την ex ante, [...] Και τούτο διότι, οι κανό-
νες περί ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΚ συμπληρώνουν 
συναφώς, μέσω ex post ελέγχου, το ρυθμιστικό πλαίσιο 
που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης τη Ένωσης ώστε να ρυθ-
μίσει ex ante τις τηλεπικοινωνιακές αγορές (C-280/08, σκ. 
92) προκειμένου να λειτουργούν αυτές ομαλώς και για 
τούτο δεν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης ως προς την 
έννοια της ενιαίας οντότητας της επιχείρησης μεταξύ ex 
ante και ex post ρύθμισης.[...]» και «16.[...] β) η “ΟΤΕ ΑΕ” 
όφειλε να ζητήσει και να λάβει έγκριση από την ΕΕΤΤ 
πριν από τη διάθεση στο κοινό της αλληλένδετης πώ-
λησης (“bundling”) των προαναφερθεισών υπηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 
της θυγατρικής της εταιρείας “COSMOTE ΑΕ”.»

3 Υπαγωγή πραγματικών περιστατικών - Αξιολόγηση 
της συμπεριφοράς της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με βάση το 
δίκαιο των τηλεπικοινωνιών (ex-ante)

Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. κοινοποίησε, ως όφειλε, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.7. του Κεφαλαίου III 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β΄/30.12.2016), καθώς 
και το άρθρο 4.8. του Κεφαλαίου III «Κανονιστικές Υπο-
χρεώσεις» της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 
(ФЕК 4505/В΄/30.12.2016), την προτεινόμενη οικονομι-
κή προσφορά της στην ΕΕΤΤ, παρέχοντας τα απαραί-
τητα στοιχεία. Τα υποβληθέντα οικονομικά προγράμ-
ματα αποτελούν πακέτα «συνδυαστικών υπηρεσιών» 
(bundling - multi product rebate scheme), που περιλαμ-
βάνουν τις κάτωθι υπηρεσίες (Α) πρόσβασης στο PSTN 
και ISDN BRA δίκτυο, (Β) ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

i. Επιθετική τιμολόγηση
Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., 

η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο για ύπαρξη ή μη επιθετικής 
τιμολόγησης (predatory pricing) εξετάζοντας:

α) εάν τα επαυξητικά έσοδα για κάθε προϊόν του οι-
κονομικού προγράμματος καλύπτουν το ΜΜΕΚ κόστος 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για την εισαγωγή του προϊόντος 
στο πακέτο και

β) εάν τα συνολικά έσοδα της οικονομικής προσφοράς 
είναι υψηλότερα από το ΜΜΕΚ κόστος της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε., εάν δηλαδή η τιμή στην οποία προσφέρεται το κάθε 
οικονομικό πρόγραμμα συνιστά περίπτωση επιθετικής 
τιμολόγησης.

Από τον ανωτέρω έλεγχο, προέκυψε ένα θετικό πε-
ριθώριο μεταξύ των εσόδων και του μακροπρόθεσμου 
μεσοσταθμικού επαυξητικού κόστους της οικονομικής 
προσφοράς. Συνεπώς η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεν υπάρχει πρό-
θεση εκ μέρους της εταιρείας πρακτικής «επιθετικής τι-
μολόγησης».

ii. Συμπίεση περιθωρίου
Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο με την εν λόγω 

οικονομική προσφορά, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. δύναται να 
προβαίνει σε «συμπίεση περιθωρίου», η ΕΕΤΤ εξέτασε 
εάν ένας ισοδύναμα αποδοτικός πάροχος (ΕΕΟ- Equally 
Efficient Operator) θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί επι-
κερδώς τη δεσμοποιημένη προσφορά, χρησιμοποιώ-
ντας τις σχετικές χονδρικές υπηρεσίες που παρέχονται 
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από τον κυρίαρχο πάροχο (SMP), στις διαφορετικές λια-
νικές αγορές.

Κατά τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου η ΕΕΤΤ εξέτα-
σε εάν το έσοδο ενός ισοδύναμα αποδοτικού παρόχου 
είναι χαμηλότερο από το μακροπρόθεσμο επαυξητικό 
κόστος.

Στην ανάλυση που διεξήχθη η ΕΕΤΤ εξέτασε ένα ισοδύ-
ναμα αποδοτικό πάροχο, ο οποίος για να παράσχει ένα 
παρόμοιο προϊόν θα χρησιμοποιούσε την οικονομικό-
τερη γι' αυτόν επιλογή δικτύου, η οποία αντιπροσωπεύ-
ει το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ άμεσης και έμμεσης 
πρόσβασης καθώς επίσης και όλων των άλλων στοιχείων 
κόστους.

Ο στόχος του εν λόγω ελέγχου είναι να καθοριστεί εάν 
ένας ισοδύναμα αποδοτικός πάροχος μπορεί να αντα-
γωνιστεί τη συγκεκριμένη οικονομική προσφορά της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στην λιανική αγορά (downstream) 
χρησιμοποιώντας τις χονδρικές (upstream) εισροές για 
τις συνδυαστικές υπηρεσίες (bundled).

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για έναν ισοδύναμα 
αποδοτικό πάροχο ο οποίος θα επιλέξει την οικονομι-
κότερη γι' αυτόν επιλογή δικτύου το περιθώριο για κάθε 
ένα από τα οικονομικά προγράμματα είναι θετικό και 
ανέρχεται σε:

• Cosmote Home Internet 100: .....%
• Cosmote Business Web Pack & Static 100: ....%
(βλ. Παράρτημα Α).
4 Τελικά Συμπεράσματα
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι,
4.1 η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ 

Α.Ε. - ήτοι τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προ-
γράμματα: με τις ονομασίες: «Cosmote Home Internet 
100», «Cosmote Business Web Pack & Static 100», δεν 
αποτελεί πρακτική «ληστρικής τιμολόγησης», σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.7. του Κεφαλαίου III 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30.12.2016), καθώς και 
το άρθρο 4.8. του Κεφαλαίου III «Κανονιστικές Υποχρε-
ώσεις» της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 
4505/Β΄/30.12.2016).

4.2 η εξετασθείσα συμπεριφορά της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε. - ήτοι τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προ-
γράμματα με τις ονομασίες: «Cosmote Home Internet 
100», «Cosmote Business Web Pack & Static 100», δεν 
αποτελεί πρακτική «συμπίεσης περιθωρίου» για τους 
εναλλακτικούς παρόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.7. του Κεφαλαίου III «Κανονιστικές Υποχρεώ-
σεις» της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 
4501/Β/22.12.2016), καθώς και το άρθρο 4.8. του Κεφα-
λαίου III «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της απόφασης ΑΠ 
ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει τη διάθεση των υποβληθέντων οικονομι-

κών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομα-
σίες «Cosmote Home Internet 100», «Cosmote Business 
Web Pack & Static 100».

2. Ορίζει ότι η διάθεση των ανωτέρω (υπό 1) οικονο-
μικών προγραμμάτων / υπηρεσιών εγκρίνονται με τους 
ακόλουθους όρους και χαρακτηριστικά:

Οι δύο νέες υπηρεσίες λιανικής ευρυζωνικής πρό-
σβασης με ταχύτητα έως 100 Mbps, απευθύνονται σε 
υφιστάμενους και νέους πελάτες με τις ακόλουθες εμπο-
ρικές ονομασίες:

• COSMOTE Home Internet 100
• COSMOTE Business Web Pack & Static 100
Για τις υπηρεσίες αυτές θα ισχύουν τα εξής:
• Αποτελούν πρόσθετες (add-on) υπηρεσίες που παρέ-

χονται πάνω από ενεργή τηλεφωνική γραμμή της ΟΤΕ ΑΕ.
• Η ταχύτητα καταβίβασης (download) τους θα φθάνει 

έως τα 100 Mbps, ενώ η ταχύτητα αναβίβασης (upload) 
τους έως τα 10 Mbps.

• Η ευρυζωνική πρόσβαση Cosmote Business Web Pack 
& Static 100 θα περιλαμβάνει και βασικές υπηρεσίες προ-
στιθέμενης αξίας όπως Web Hosting, Mail Hosting, DNR, 
1 Static IP κ.λπ. Το κόστος της εταιρείας μας για αυτές τις 
υπηρεσίες υπολογίζεται στα 2,14€ ανά πελάτη ανά μήνα.

• Δεν υφίσταται ελάχιστη περίοδος παραμονής του 
πελάτη σε αυτές.

• To modem/router που απαιτείται για την λήψη τους 
θα παρέχεται ως χρησιδάνειο κατά την εγγραφή του πε-
λάτη. Επιπρόσθετος εξοπλισμός δεν παρέχεται.

• Η μηνιαία τιμή διάθεσης για την ευρυζωνική πρό-
σβαση COSMOTE Home Internet 100 θα ανέρχεται στα 
41,90€ με την επιβάρυνση του τέλους σταθερής και του 
ΦΠΑ (32,18€ χωρίς τέλος σταθερής και ΦΠΑ), ενώ για την 
ευρυζωνική πρόσβαση Cosmote Business Web Pack & 
Static 100 στα 58,90€ με τέλος σταθερής και ΦΠΑ (45,24€ 
χωρίς τέλος σταθερής και ΦΠΑ).

• Το τέλος ενεργοποίησής τους ανέρχεται σε 55,00€ με 
ΦΠΑ (44,35€ χωρίς ΦΠΑ).

3. Ορίζει ότι η δια της παρούσας έγκριση δεν αφο-
ρά την εμπορική διάθεση των ανωτέρω οικονομικών 
προγραμμάτων συνδυαστικά με άλλες υπηρεσίες, και 
ιδίως με την παροχή έκπτωσης σε λογαριασμό κινητής 
τηλεφωνίας Cosmote του ίδιου συνδρομητή, περίπτω-
ση η οποία υπόκειται σε αυτοτελή διαδικασία έγκρισης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω σημείο 2.5 του 
αιτιολογικού της παρούσας.

4. Επιβάλλει την υποχρέωση στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 
όπως παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κάτωθι απολογιστικά στοι-
χεία σε διμηνιαία βάση, για το κάθε ένα από τα ανωτέρω 
οικονομικά προγράμματα:

i. Τα έσοδα σχετιζόμενα με προς κλήσεις που περι-
λαμβάνονται στο πρόγραμμα-χωρίς ΦΠΑ- (αντιστοιχία 
εσόδων και τιμής προγράμματος)

ii. Τα έσοδα σχετιζόμενα με προς κλήσεις που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο πρόγραμμα (χωρίς ΦΠΑ).

iii. Τον αριθμό πελατών καθώς και διάκριση προς πελα-
τειακής βάσης σε συνδρομητές τηελφωνική γραμμή και 
τηλεφωνική γραμμή με 2 κανάλια: μέσος όρος /αριθμός 
πελατών έναρξης και τέλους περιόδου,

iv. To πλήθος και τη διάρκεια των κλήσεων που περι-
λαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα: κλήσεις προς 
κινητό,

v. Το πλήθος και τη διάρκεια των κλήσεων που δεν 
περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα: αστικές, 
υπεραστικές, και κλήσεις προς κινητό
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vi. Συνολική και μέση κατανάλωση Αστικών κλήσεων 
(ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής) - Υπεραστικών κλήσεων 
(ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής) - κλήσεων προς κινητά 
- εκτός οικονομικού προγράμματος,

vii. Ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη στο 
πρόγραμμα / ποσοστό μεταστροφής πελατών για το εν 
λόγω πρόγραμμα,

viii. To προφίλ των συνδρομητών: Διάρκεια λεπτών 
κίνησης σε σχέση με την συνολική κίνηση που περιλαμ-
βάνονται στο πρόγραμμα ανά τέταρτο συνδρομητικής 
βάσης (οι πρώτοι 25% συνδρομητές με την μεγαλύτερη 
κίνηση, οι συνδρομητές μεταξύ 25%-50%, οι συνδρο-
μητές μεταξύ 50%-75% και υπόλοιποι 25%) (κατάταξη 
σύμφωνα με την συνολική κίνηση),

ix. To προφίλ των συνδρομητών: Διάρκεια λεπτών 
κίνησης σε σχέση με την συνολική κίνηση που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανά τέταρτο συνδρο-
μητικής βάσης (οι πρώτοι 25% συνδρομητές με την 
μεγαλύτερη κίνηση, οι συνδρομητές μεταξύ 25%-50%, 
οι συνδρομητές μεταξύ 50%-75% και υπόλοιποι 25%) 
(κατάταξη σύμφωνα με την συνολική κίνηση).

5. Επιβάλλει την προσκόμιση τιμολογίων πελατών εφό-
σον αυτό κριθεί απαραίτητο.

6. Απαγορεύει την αλλαγή με οποιονδήποτε τρόπο 
της ονομασίας της εμπορικής διάθεσης των ανωτέρω 
οικονομικών προγραμμάτων από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 
χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Τα οικονομικά στοιχεία του Παραρτήματος δεν δημο-
σιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4070/ 
2012 (ΦΕΚ 82/10-4-2012), διότι προκύπτουν από εμπι-
στευτικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον αποδέκτη 
της, την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., να δημοσιευθεί στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ΕΕΤΤ.

  Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 779 (2)
Αντικατάσταση της απόφασης της 7ης συνεδρί-

ασης της Συγκλήτου στις 23.02.2017 (Β΄833) με 

θέμα: «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφο-

ρούν στη λειτουργία των εργαστηρίων - μου-

σείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού 

και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστη-

μίου».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 8η/25-01-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 και της παρ. 8 

του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

2. την περίπτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011, (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

3. τις διατάξεις του π.δ. 203/1996, (Α΄ 160) «Οργανι-
σμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών» και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο 
προβλεπόμενος στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
Οργανισμός,

4. την υπ’ αριθμ. 13035/Β1/16.05.2002 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Έγκρι-
ση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 671/30.05.2002) 
και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο προβλεπόμενος 
στο άρθρο 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), Εσωτερικός Κα-
νονισμός,

5. την απόφαση της 7ης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
στις 23.02.2017 (Β΄833) με θέμα: «Προσωρινή ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρί-
ων - μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου»,

6. την ανάγκη προσαρμογής του Γενικού Κανονισμού 
Λειτουργίας Εργαστηρίων-Μουσείων του Ο.Π.Α. στις δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017,

7. την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
λειτουργίας των εργαστηρίων - μουσείων του Πανεπι-
στημίου,

8. το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»,

9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Α) την αντικατάσταση της απόφασης της 7ης συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου στις 23.02.2017 (Β΄ 833) με θέμα: 
«Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λει-
τουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση 
του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Πανεπιστημίου» ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Διάκριση και Υπαγωγή Εργαστηρίων

1. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορούν 
να ιδρύονται και να λειτουργούν εργαστήρια για την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής λει-
τουργίας του και μουσεία για τη συλλογή, τη μελέτη, τη 
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διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων 
του ανθρώπινου πολιτισμού που αφορούν το ίδρυμα και 
την ιστορία του.

2. Τα εργαστήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Εκπαιδευτικά εργαστήρια, που υποστηρίζουν τη 

λειτουργία των σχολών και των Τμημάτων τους στην 
παροχή του εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος προς 
τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

β) Ερευνητικά εργαστήρια, που διεξάγουν έρευνα για 
την προαγωγή της επιστήμης και παρέχουν ερευνητικές, 
μελετητικές και επιστημονικής πληροφόρησης υπηρεσί-
ες προς το Ίδρυμα και την κοινωνία. Τα ερευνητικά εργα-
στήρια, επίσης, υποστηρίζουν την παροχή εκπαιδευτι-
κού έργου σε επιστημονικά αντικείμενα της εξειδίκευσης 
τους. Τα εργαστήρια αυτά μπορούν να συνεργάζονται 
με ερευνητικά εργαστήρια ερευνητικών κέντρων και 
ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

3. Τα Εργαστήρια ανήκουν σε ακαδημαϊκή μονάδα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114) όπως ισχύει. Τα εργαστήρια υποστηρίζουν 
κατά προτεραιότητα τις εκπαιδευτικές ή/και τις ερευνη-
τικές δραστηριότητες των ακαδημαϊκών μονάδων στις 
οποίες ανήκουν και το αντικείμενο τους σχετίζεται άμε-
σα με τις κατευθύνσεις και με τα γνωστικά αντικείμενα 
των μονάδων αυτών. Στην περίπτωση που η διαχείριση 
εργαστηρίου ανατίθεται σε περισσότερα του ενός Τμή-
ματα, ορίζεται ταυτόχρονα και το διευθύνον τμήμα. Κατ' 
εξαίρεση μπορεί εργαστήριο να ανήκει και να λειτουργεί 
σε περισσότερες της μίας Σχολές του Ο.Π.Α. Στην περί-
πτωση αυτή με απόφαση των Κοσμητειών τους ορίζεται 
η διευθύνουσα σχολή ή το διευθύνον τμήμα για θέματα 
διαχείρισης του εργαστηρίου αυτού.

4. Το άθροισμα των ερευνητικών εργαστηρίων ενός 
Τμήματος και των Τομέων του καθώς και των διατμημα-
τικών εργαστηρίων στα οποία το Τμήμα είναι διευθύνον, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό πέντε (5). Ο αριθ-
μός των ερευνητικών εργαστηρίων που ανήκουν σε μία 
Σχολή, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα οποία η 
Σχολή είναι διευθύνουσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
αριθμό δύο (2). Το σύνολο των εκπαιδευτικών εργαστη-
ρίων κάθε Σχολής συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
των Τμημάτων της δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 
των Τμημάτων που την απαρτίζουν.

Άρθρο 2
Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία 
Εργαστηρίων

1. Εργαστήρια ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως ισχύει.

α) Για την ίδρυση ενός ερευνητικού εργαστηρίου απαι-
τείται αναλυτική πρόταση, συνοδευόμενη από τεκμη-
ριωμένη μελέτη σκοπιμότητας, πέντε (5) τουλάχιστον 
μελών Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία πρό-
κειται να ενταχθεί. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει μετα-
ξύ άλλων: ανάλυση της διαφοροποίησης του προτεινό-
μενου εργαστηρίου από τα υφιστάμενα, τριετές πλάνο 
ανάπτυξης, αναμενόμενα αποτελέσματα, αναμενόμενη 
χρηματοδότηση, τα μέλη και τη δομή του εργαστηρίου, 
τη σχέση των μελών Δ.Ε.Π. που προτείνουν την ίδρυση 

του εργαστηρίου με το επιστημονικό αντικείμενο και το 
σχέδιο ανάπτυξης του εργαστηρίου. Η λειτουργία του 
εργαστηρίου διέπεται από το υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο καθώς και από εσωτερικό κανονισμό. Οι χώροι 
λειτουργίας του εργαστηρίου παραχωρούνται με από-
φαση του Πρύτανη μετά από αίτημα της ακαδημαϊκής 
μονάδας στην οποία ανήκει το εργαστήριο.

β) Για την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου 
απαιτείται αναλυτική πρόταση συνοδευόμενη από τεκ-
μηριωμένη μελέτη σκοπιμότητας και εισήγηση της ακα-
δημαϊκής μονάδας στην οποία πρόκειται να ενταχθεί.

2. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ο.Π.Α. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, (Α΄ 114) προϋ-
πόθεση για την ίδρυση ερευνητικού εργαστηρίου στο 
Πανεπιστήμιο είναι η λειτουργία του αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και η μη επιβάρυνση, εκ της λειτουργίας 
του, του τακτικού προϋπολογισμού και/ ή της κρατικής 
επιχορήγησης του Ιδρύματος.

3. Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάρ-
γηση ή όποια άλλη μεταβολή των Εργαστηρίων, καθώς 
και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους 
κατόπιν:

α) διαδικασίας ανάλογης της ίδρυσης, όπως περιγρά-
φεται στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), είτε

β) αιτήματος ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει 
το εργαστήριο, είτε

γ) εισήγησης ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει 
το εργαστήριο σε περίπτωση δύο διαδοχικών αρνητικών 
τριετών αξιολογήσεων από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποι-
ότητας του Ο.Π.Α. (ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α.).

4. α) Σε περίπτωση κατάργησης Εργαστηρίου τα όρ-
γανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το εργαστήριο, 
σε αντίστοιχες μονάδες.

β) Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγ-
χώνευσης των Εργαστηρίων, η μετακίνηση των μελών 
Ε.Ε.П., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε αυτά, 
γίνεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση 
της ακαδημαϊκής μονάδας που ανήκει το εργαστήριο.

5. Οι παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου που 
αφορούν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια εφαρμόζονται 
αναλόγως και για τα πανεπιστημιακά μουσεία.

Άρθρο 3
Παροχή υπηρεσιών, οικονομικοί πόροι και 
διάθεση εσόδων

1. Τα εργαστήρια είναι δυνατόν:
α) Να παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, σε ιδιώτες 

καθώς και σε κάθε νομικής μορφής Οργανισμούς, ύστε-
ρα από απόφαση του Πρύτανη που λαμβάνεται κατόπιν 
θετικής γνώμης της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το εργαστήριο. 
Η όλη διαδικασία εκκινεί κατόπιν αιτήματος του Διευθυ-
ντή του εργαστηρίου. Στην απόφαση περιλαμβάνεται και 
ο τρόπος αμοιβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β) Να εκτελούν έργα τα οποία διαχειρίζονται σύμφω-
να με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τον 
οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος.
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2. Οι οικονομικοί πόροι ενός εργαστηρίου μπορεί να 
προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τον προ-
ϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, την ιδία περιουσία 
του Ιδρύματος, κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, 
χορηγίες και κάθε άλλη ενίσχυση προς το ίδρυμα για 
τους σκοπούς του εργαστηρίου, την εκτέλεση χρηματο-
δοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών 
ή ερευνητικών έργων, καθώς και την εκπόνηση μελετών 
και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τρί-
τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο.

3. Ειδικά τα έσοδα των ερευνητικών εργαστηρίων 
προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και η 
λειτουργία τους δεν πρέπει να επιβαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό ή την τακτική επιχορήγηση του Ιδρύ-
ματος. Τα έσοδα των εργαστηρίων αυτών είναι δυνατόν 
να προέρχονται από:

α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/ 
1984.

δ) Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το εκάστοτε 
τμήμα του Ο.Π.Α. από ίδιους πόρους, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοτήσεις 
που καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο για 
τους σκοπούς του.

ζ) Συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιή-
σεις.

η) Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες κα-
τάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και οι 
οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
εργαστηρίου.

θ) Πληθοποριστικές χρηματοδοτήσεις (crowdfunding) 
επιστημονικής έρευνας, καθώς και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

ι) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Τα έσοδα ενός εργαστηρίου διατίθενται για τη δα-

πάνη υποστήριξης της λειτουργίας του εργαστηρίου, 
την αγορά εξοπλισμού, υπηρεσιών και αναλωσίμων, τη 
συντήρηση και διαμόρφωση των χώρων του εργαστη-
ρίου, και για υποτροφίες προς φοιτητές, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες.

5. Τα έσοδα του εργαστηρίου κατατίθενται στον 
Ε.Λ.Κ.Ε. σε ειδικό έργο του οποίου ο επιστημονικός υπεύ-
θυνος είναι ο Διευθυντής του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού διενεργούνται δαπάνες με βάση τον 
οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

6. Οι παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρ-
μόζονται αναλόγως και για τα πανεπιστημιακά μουσεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 4
Διοίκηση και στελέχωση Εργαστηρίων -
Μουσείων

1. Τα εργαστήρια στελεχώνονται από μέλη του Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και, 
κατ' εξαίρεση, από μέλη του λοιπού επιστημονικού και 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα-
στήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Μέλη ενός εργαστηρίου είναι: α) Καθηγητές και λέ-
κτορες των σχολών που συμμετέχουν στη διαχείριση του 
εργαστηρίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα 
εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. β) Μέλη από το Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του ιδρύματος.

3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου μπορούν 
να δραστηριοποιούνται σε αυτό μεταδιδακτορικοί ερευ-
νητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές που εκπονούν τη διατριβή τους στα γνωστικά αντι-
κείμενα του εργαστηρίου ή συμμετέχουν στην εκτέλεση 
έργων και προσφορά υπηρεσιών του εργαστηρίου.

4. Ένα ερευνητικό εργαστήριο δεν μπορεί να λειτουρ-
γεί με λιγότερα από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ως μέλη, σε αντί-
θετη περίπτωση χρειάζεται αιτιολόγηση. Τα μέλη Δ.Ε.Π. 
τοποθετούνται σε Εργαστήρια και μετακινούνται από 
αυτά με απόφαση της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία 
ανήκει το εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Καθένας μπορεί να 
είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από 
το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του 
ενός Εργαστήρια

5. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει 
στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην 
οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή 
είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου 
προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θη-
τείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη 
με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλ-
λογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι 
και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλή-
ρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 
της θητείας προκηρυσσόμενης θέσης. Στην περίπτωση 
που η διαχείριση του εργαστηρίου έχει ανατεθεί σε πε-
ρισσότερα του ενός τμήματα ή σχολές, ο Διευθυντής 
πρέπει να είναι μέλος του διευθύνοντος τμήματος ή της 
διευθύνουσας σχολής αντίστοιχα. Η διαδικασία εκλογής 
Διευθυντή και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται στο 
άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

6. Ο Διευθυντής καταρτίζει και εφαρμόζει, με την 
έγκριση της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει 
το εργαστήριο, τριετές και ετήσιο πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων και προϋπολογισμό λειτουργίας του εργα-
στηρίου και μεριμνά για τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, 
την κατανομή των χώρων, των εγκαταστάσεων και του 
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εξοπλισμού, τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και 
τη δημοσιοποίηση του έργου του εργαστηρίου.

7. Ο Διευθυντής υποβάλλει ετήσιο και τριετή απολογι-
σμό του έργου και της οικονομικής διαχείρισης λειτουρ-
γίας του εργαστηρίου στον επικεφαλής της ακαδημαϊκής 
μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.

8. Η δομή των ετήσιων και τριετών προγραμμάτων 
και απολογισμών της δραστηριότητας των εργαστηρί-
ων καθορίζονται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής 
μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.

9. Τα εργαστήρια υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση 
του έργου τους, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που 
ορίζει η MO.ΔΙ.Π. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
αυτών διαβιβάζονται στην Σύγκλητο και στην ακαδημα-
ϊκή μονάδα που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του και 
λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση εισηγήσεων για την 
κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία υφισταμένων 
εργαστηρίων.

10. Κάθε Νοέμβριο, ο Κοσμήτορας υποβάλλει στη Σύ-
γκλητο Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε εργαστήριο που 
η σχολή του ή τμήμα της σχολής του έχει την ευθύνη της 
λειτουργίας του. Η Έκθεση αυτή αφορά στο τελευταίο 
ακαδημαϊκό έτος και βασίζεται στον απολογισμό έργου 
της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Η Σύγκλητος 
σε συνεδρίαση της ενημερώνεται για το έργο και την 
προσφορά των εργαστηρίων και ενεργεί σύμφωνα με 
τις αρμοδιότητές της.

11. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως 
και για τα πανεπιστημιακά μουσεία.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας

1. Τα εργαστήρια λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών τους στο 
πλαίσιο πάντοτε των ημερών και του ωραρίου λειτουρ-
γίας του Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
λειτουργίας του κάθε εργαστηρίου ορίζεται με απόφαση 
του Διευθυντή ο οποίος μεριμνά για την δημοσιοποίησή 
του.

2. Τα εργαστήρια λειτουργούν σε χώρους που τους 
έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο για την εγκα-
τάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλι-
σμού που απαιτείται για την άσκηση του έργου τους. 
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου, τα στοιχεία του Διευθυντή και 
των καθηγητών μελών του εργαστηρίου.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους 

όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 
Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται 
μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που 
έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.

4. Για τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου τηρούνται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα αρχεία: α) Πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. β) Μητρώο 
περιουσιακών στοιχείων και οργάνων. γ) Κατάλογος 
επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. δ) Αρχείο προ-
γραμμάτων δραστηριοτήτων και αντίστοιχων απολογι-
σμών. ε) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, στ) 
Ημερολόγιο εισερχομένων / εξερχόμενων εργαζομένων 
και χρηστών του εργαστηρίου.

5. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατά-
ξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία του συγκε-
κριμένου εργαστηρίου.

6. Σε κάθε έντυπο του εργαστηρίου αναγράφεται στα 
ελληνικά καθώς και στα αγγλικά ο τίτλος του εργαστη-
ρίου μαζί με το λογότυπο του. Το λογότυπο του κάθε 
εργαστηρίου θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του 
Ο.Π.Α. και της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανή-
κει. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα όμοια με αυτή της ακαδημαϊκής μονάδας 
στην οποία ανήκει, με την προσθήκη του τίτλου και του 
λογοτύπου του. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην 
αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την 
ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

7. Το εργαστήριο διατηρεί επικαιροποιημένη ιστοσε-
λίδα που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον περιγραφή του 
αντικειμένου και των στόχων του, τα βιογραφικά σημει-
ώματα των καθηγητών και του προσωπικού του, και την 
εν γένει δραστηριότητα του (δημοσιεύσεις, συνέδρια, 
ερευνητικά προγράμματα, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.).

8. Τον έλεγχο για την τήρηση των ανωτέρω διενεργεί ο 
υπεύθυνος της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει 
το εργαστήριο.

9. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται 
η απόφαση της 7ης συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 
23.02.2017 (Β΄833).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  

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