
Οι παρατηρήσεις της εταιρείας Forthnet A.E. αναφορικά με τις υπό 
διαβούλευση Προσφορές Αναφοράς Διασύνδεσης των Εταιρειών Κινητής 
Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία: 
 
• Διαβίβαση κλήσεων  

• Εγγυητικές επιστολές  

• Κλήσεις χωρίς χρέωση  

• Κυκλώματα διασύνδεσης  

• Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης  

• Οικονομικοί όροι 
 
Ειδικότερα: 
Α. Διαβίβαση Κλήσεων 
Οι ορισμοί των υπηρεσιών διασύνδεσης στις Προσφορές Αναφοράς 
Διασύνδεσης των τριών ΕΚΤ θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν προκειμένου οι 
ανωτέρω Προσφορές να καταλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες διασύνδεσης οι 
οποίες προσφέρονται και λειτουργούν μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες διασύνδεσης είναι ευρύτερες από τις 
περιγραφόμενες στις υπό διαβούλευση Προσφορές Αναφοράς Διασύνδεσης 
των τριών ΕΚΤ και ως εκ τούτου στους σχετικούς ορισμούς θα πρέπει να 
περιληφθούν οι κάτωθι υπηρεσίες διασύνδεσης: 

• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν από την 
Ελληνική επικράτεια από το δίκτυο τηλεφωνίας του Παρόχου ή τρίτων 
εγχώριων παρόχων και τερματίζουν στο δίκτυο της ΕΚΤ μέσα από το 
δίκτυο του Παρόχου προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ή απλούς 
κωδικούς της ΕΚΤ.  

• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν από το 
εξωτερικό ή δεν διαθέτουν Αναγνωριστικό Καλούσας Γραμμής (CLI) 
και τερματίζουν στο δίκτυο της ΕΚΤ μέσα από το δίκτυο του Παρόχου 
προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ή απλούς κωδικούς της ΕΚΤ.  

• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν από την 
Ελληνική επικράτεια από το δίκτυο τηλεφωνίας της ΕΚΤ ή τρίτων 
εγχώριων παρόχων και τερματίζουν στο δίκτυο του Παρόχου μέσα από 
το δίκτυο της ΕΚΤ προς γεωγραφικούς αριθμούς ή απλούς κωδικούς 
του Παρόχου.  

• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν από το 
εξωτερικό ή δεν διαθέτουν Αναγνωριστικό Καλούσας Γραμμής (CLI) 
και τερματίζουν στο δίκτυο του Παρόχου μέσα από το δίκτυο της ΕΚΤ 
προς αριθμούς γεωγραφικούς αριθμούς ή απλούς κωδικούς του 
Παρόχου.  



• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας κλήσεων που εκκινούν 
από το δίκτυο της ΕΚΤ και τερματίζουν στο δίκτυο του Παρόχου χωρίς 
χρέωση για τον καλούντα.  

• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας κλήσεων που εκκινούν 
από το δίκτυο της ΕΚΤ και τερματίζουν προς αριθμούς και σύντομους 
κωδικούς αυξημένης χρέωσης του Παρόχου όταν ο Πάροχος λειτουργεί 
ως Πάροχος Δικτύου σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 451-
010/2007 (ΦΕΚ 1943 Β’ 1/10/2007).  

• Τερματισμός κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας κλήσεων που εκκινούν 
από το δίκτυο της ΕΚΤ και τερματίζουν προς αριθμούς και σύντομους 
κωδικούς αυξημένης χρέωσης του Παρόχου όταν ο Πάροχος λειτουργεί 
ως Πάροχος ΥΠΠ σύμφωνα με την απόφαση ΕΕΤΤ 451-010/2007 
(ΦΕΚ 1943 Β’ 1/10/2007).  

Επισημαίνεται ότι η διαβίβαση κλήσεων έχει ιδιαίτερη οικονομική 
σπουδαιότητα για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ενώ η υιοθέτηση 
εσφαλμένων ορισμών δύναται να επιτρέψει στις ΕΚΤ να επιβάλουν στην 
αγορά συνθήκες ευνοϊκής μεταχείρισης του ΟΤΕ εμποδίζοντας την 
διαβίβαση από εθνικά και διεθνή δίκτυα προς τις ΕΚΤ σε οποιονδήποτε 
εκτός από τον ΟΤΕ. Υπογραμμίζεται ότι οι ΟΤΕ εξυπηρετεί διαβιβαστική 
διεθνή και εθνική κίνηση. 
 

Β. Εγγυητικές Επιστολές  
Για τις εγγυητικές επιστολές προτείνονται όροι σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
εγγυητικής επιστολής που ακολουθεί: : 
Εγγυητική Επιστολή  
1. Η ΕΚΤ δύναται να ζητήσει από τον Πάροχο την παροχή εγγυήσεων 

αναφορικά με την εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες διασύνδεσης, που 
παρέχονται στα πλαίσια της Σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ των μερών 
με βάση την παρούσα προσφορά. Το δικαίωμα της ΕΚΤ να ζητήσει την 
παροχή εγγυήσεων ασκείται σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας 
και της αναλογικότητας, την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, 
ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια:  
1.1. Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν καταστεί υπερήμερος αναφορικά με 

την καταβολή οφειλών του προς την ΕΚΤ, από την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική περίοδο δύο (2) ετών 
πριν από την εξέταση του ύψους των εγγυήσεων όπως αυτό προκύπτει 
στην συνέχεια με βάση την παρούσα Προσφορά, η ΕΚΤ δεν απαιτεί 
κάποιας μορφής εγγύηση. Στα πλαίσια παροχής εγγυήσεως σύμφωνα 
με την παρούσα, δεν θα πρέπει να θεωρείται υπερήμερος ο Πάροχος 
αναφορικά με οφειλές από τιμολόγια για την αποπληρωμή των οποίων 
δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών ή η μη 
καταβολή τους γίνεται επί τη βάση απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας 
δικαστικής αρχής.  



1.2. Σε περίπτωση Παρόχου ο οποίος θα προσκομίσει στην ΕΚΤ θετική 
αξιολόγηση αναφορικά με την οικονομική φερεγγυότητα του ιδίου ή 
μητρικής του εταιρείας από έναν αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιριών, κοινά 
αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η ΕΚΤ δεν απαιτεί κάποιας 
μορφής εγγύηση για το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολόγησης.  

1.3. Στην περίπτωση Παρόχου ο οποίος δεν εμπίπτει στις κατηγορίες 1 και 
2, η ΕΚΤ  απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.  

1.4. Τα παραπάνω κριτήρια θα εξετάζονται κάθε φορά που προκύπτει 
ανάγκη επανεξέτασης του ύψους της εγγύησης του Παρόχου προς την 
ΕΚΤ. Ανάγκη επανεξέτασης προκύπτει στις εξής περιπτώσεις:  

i. Αρχικό αίτημα διασύνδεσης από Πάροχο.  
ii. Λήξη υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής.  

iii. Αίτημα αναβάθμισης της χωρητικότητας διασύνδεσης από τον 
Πάροχο.  

iv. Κατάπτωση υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής για τους λόγους που 
περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά.  

v. Υπέρβαση κατά 40% του ΜΗΚ όπως αυτό υπολογίζεται στο 5 
παρακάτω.   

2. Εφόσον η ΕΚΤ έχει δικαίωμα εγγυήσεων, με βάση την παράγραφο τα 
παραπάνω,  ζητά από το υπόχρεο μέρος την προσκόμιση ανέκκλητης 
εγγυητικής επιστολής τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό 
βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ της ΕΚΤ και είναι 
αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή εφόσον τούτο είναι εύλογο και 
συμφωνείται από τα μέρη, εγγύηση από τη μητρική εταιρεία ή παρόμοιο 
τύπο ασφάλισης, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης Διασύνδεσης και 
ειδικότερα προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης 
οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσμων οφειλών του Παρόχου προς την ΕΚΤ για 
την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης σύμφωνα με την σύμβαση η οποία 
θα υπογραφεί με βάση την παρούσα προσφορά. Εφόσον πρόκειται για 
εγγυητική επιστολή τραπέζης, αυτή δύναται να εκδοθεί μετά από αίτημα 
της μητρικής Εταιρείας του Παρόχου προς την τράπεζα για λογαριασμό 
της τελευταίας και υπέρ της ΕΚΤ για την εξόφληση ποσών που 
οφείλονται σε αυτήν για την παροχή των υπηρεσιών διασύνδεσης 
σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί με βάση την παρούσα 
προσφορά.  

3. Η εγγυητική επιστολή του Παρόχου θα είναι ανέκκλητη, σε πρώτη 
ζήτηση και θα περιλαμβάνει δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της 
ευθύνης της ως αυτοφειλέτριας, δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας 
από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
καθώς και δήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς 
την ΕΚΤ. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 281 και 288 



του Αστικού Κώδικα, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται 
μόνο μετά την αποστολή εξωδίκου δηλώσεως προς τον Πάροχο προ 
τριάντα (30) ημερών και μετά την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα 
υπεύθυνης δήλωσης της ΕΚΤ ότι οι οφειλές του Παρόχου για τις οποίες 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή προέρχονται αποκλειστικά και μόνο 
από την Σύμβαση Διασύνδεσης η οποία υπογράφεται με βάση την 
παρούσα προσφορά, αφορούν υπηρεσίες διασύνδεσης και οι σχετικές 
χρεώσεις της ΕΚΤ είναι σύμφωνες με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και την 
σχετική νομοθεσία.  

4. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι ετήσια. Ο Πάροχος 
υποχρεούται να προσκομίσει ανανέωση της εγγυητικής επιστολής εντός 
τριάντα (30) εργασίμων ημερών πριν από την προηγούμενη ημέρα της 
ημερομηνίας λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής. Κατά την 
παράδοση της εγγυητικής επιστολής ανανέωσης και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπεται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε 
κάθε περίπτωση ως χρόνο έναρξης τον χρόνο λήξης της εγγυητικής 
επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ νέου 
συμφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης, θα επιστρέφεται η αρχική εγγυητική 
επιστολή. Εφόσον η νέα εγγυητική επιστολή δεν προσκομιστεί μέσα 
στην ανωτέρω προθεσμία, η ΕΚΤ ειδοποιεί εγγράφως τον Πάροχο, με 
κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσμία τριάντα εργασίμων (30) 
ημερών για την προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής, μετά την 
άπρακτη παρέλευση της οποίας δικαιούται να διακόψει προσωρινά την 
παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, ή και να προβεί στην κατάπτωση της 
εγγυητικής που έχει στη διάθεσή του μόνο εφόσον υπάρχουν 
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του Παρόχου προς την ΕΚΤ από 
την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και μέχρι το ποσό αυτών. Με την 
προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, η ΕΚΤ οφείλει να ενεργοποιήσει 
τις υπηρεσίες διασύνδεσης άμεσα και πάντως εντός της ίδιας εργάσιμης 
ημέρας.  

5. Το ανώτατο ποσό της εγγυητικής επιστολής θα ορίζεται και θα 
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη επανεξέτασης 
σύμφωνα με το 1.4 ανωτέρω, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο (ο αναλογών ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται):  

ΕΕ = ΜΗΚ * 75  

Όπου :  

ΕΕ : Ύψος της Εγγυητικής Επιστολής  

ΜΗΚ: Η μέση ημερήσια κίνηση. Εκτιμάται ως το άθροισμα των χρεώσεων της 
ΕΚΤ προς τον Πάροχο αφού αφαιρεθεί το άθροισμα των χρεώσεων του Παρόχου 
προς την ΕΚΤ για υπηρεσίες διασύνδεσης του τελευταίου εξαμήνου, διαιρούμενο 
δια του αριθμού εκατόν ογδόντα (180).  



Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 150.000€. Το ποσό αυτό θα επανεξετάζεται κάθε φορά 
που προκύπτει ανάγκη σύμφωνα με το 1.4 ανωτέρω.  

6. Στην περίπτωση Παρόχου ο οποίος δεν έχει ήδη υπογεγραμμένη 
Σύμβαση Διασύνδεσης και ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η 
υπογραφή της σύμβασης γίνεται με την προσκόμιση της εγγυητική 
επιστολής. Στην περίπτωση Παρόχου ο οποίος έχει ήδη υπογεγραμμένη 
σύμβαση και ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα 
υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν υλοποιούνται 
αναβαθμίσεις στην χωρητικότητα διασύνδεσης ή/και διακόπτεται 
προσωρινά η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, εφόσον δεν προσκομίσει 
τη σχετική εγγυητική επιστολή, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την ΕΚΤ για την προσκόμιση της 
εγγυητικής επιστολής.  

7. Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών του παρόντος άρθρου 
προσαρτώνται σε  Παράρτημα της παρούσας Προσφοράς.  

 
Γ. Κλήσεις χωρίς χρέωση  
Από τη στιγμή που οι ΕΚΤ διαθέτουν ως υπηρεσία τον τερματισμό κλήσεων 
φωνητικής τηλεφωνίας κλήσεων που εκκινούν από το δίκτυο της ΕΚΤ και 
τερματίζουν στο δίκτυο του Παρόχου χωρίς χρέωση για τον καλούντα, 
κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση υποχρέωσης των ΕΚΤ να παρέχουν αντίστοιχη 
διευκόλυνση και στην χονδρική τους, προκειμένου και οι πάροχοι σταθερής 
τηλεφωνίας να δύνανται να προσφέρουν τη δυνατότητα κλήσεων χωρίς 
χρέωση στους συνδρομητές τους.  
 
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αφορά τουλάχιστον αριθμούς 800 και απλούς 
σύντομους κωδικούς παρόχων. Σημειώνεται ότι οι ΕΚΤ παρέχουν στην λιανική 
αυτή την ευκολία σε εταιρικούς πελάτες τους όπως φαίνεται παρακάτω:  
ΕΚΤ Κωδικοί δωρεάν 

για τον καλούντα
Ιστοσελίδα ΕΚΤ 

Cosmote 1158, 10400, 
1154, 1057, 
11555 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.porta
l?locale=el_GR&_nfpb=true&_pageLabel=Sel
femployed_Professional&rootid=0b0f42bb802
3197f  

Vodafone 10400, 1154, 
1057, 1168, 
11555, 11556 

http://spetses.vodafone.gr/live1/page.jsp?pid=0
001010810&vars=0000000000  

WIND/Q 10400, 1057, 
1154, 1168, 
11555 

http://www.wind.com.gr/pages.fds?pageID=11
73&langID=1  

 
 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true&_pageLabel=Selfemployed_Professional&rootid=0b0f42bb8023197f
http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true&_pageLabel=Selfemployed_Professional&rootid=0b0f42bb8023197f
http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true&_pageLabel=Selfemployed_Professional&rootid=0b0f42bb8023197f
http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true&_pageLabel=Selfemployed_Professional&rootid=0b0f42bb8023197f
http://spetses.vodafone.gr/live1/page.jsp?pid=0001010810&vars=0000000000
http://spetses.vodafone.gr/live1/page.jsp?pid=0001010810&vars=0000000000
http://www.wind.com.gr/pages.fds?pageID=1173&langID=1
http://www.wind.com.gr/pages.fds?pageID=1173&langID=1


Δ. Κυκλώματα Διασύνδεσης  
Ζητούμε να μην αλλάξει η σημερινή κατάσταση και να μην ξεκινήσει η 
χρέωση για τα κυκλώματα διασύνδεσης, η οποία θα περιορίσει την υπάρχουσα 
δυνατότητά των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας να προβούν σε 
συνεγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού για χρήση ιδίων μέσων.  
Επισημαίνεται ότι: 

1. O τρόπος διασύνδεσης αποφασίζεται από κοινού από τα εκάστοτε 
Συμβαλλόμενα Μέρη με βάση τεχνικοοικονομικά κριτήρια. Ο 
αντικειμενικός σκοπός των Μερών είναι η θεμελίωση και διατήρηση 
μιας τεχνικά και ποιοτικά άρτια διασύνδεσης που (α) να εξασφαλίζει 
μακροχρόνια βιωσιμότητα, (β) να βελτιστοποιεί τη χρήση δικτυακών 
πόρων και υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 3.δ.γγ του Ν.3431/06 και 
(γ) να εξασφαλίζει την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των Μερών.  

2. Τα σημεία διασύνδεσης βρίσκονται εναλλακτικά:  

• Στις εγκαταστάσεις του Παρόχου. 

• Στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.  

• Σε τρίτο σημείο κοινά αποδεκτό μεταξύ των δύο μερών.  
Η απόφαση του σημείου συνεγκατάστασης τόσο κατά την αρχική 
διασύνδεση όσο και σε κάθε αναβάθμιση ή μεταβολή της διασύνδεσης 
γίνεται με βάση σχετική συμφωνία των τεχνικών τμημάτων των δύο 
Μερών. Η ζεύξη διασύνδεσης και οι απαιτούμενες διατάξεις 
εγκαθίστανται από τα δύο Μέρη μέχρι το σημείο διασύνδεσης, και κάθε 
Μέρος επιβαρύνεται με το δικό του κόστος ώστε να μπορέσει να 
προσεγγίσει το σημείο διασύνδεσης.  
 

3. Για την προσέγγιση του σημείου διασύνδεσης ο Πάροχος μπορεί:  

• Να αιτηθεί εκμίσθωση χωρητικότητας (με τη μορφή μισθωμένης 
γραμμής) από την ΕΚΤ ή από άλλον Πάροχο που διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή.  

• Να υλοποιήσει την διασύνδεση με ίδια μέσα.  
4. Εάν δε κρίνεται απαραίτητο το σημείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, τότε η ΕΚΤ θα πρέπει να παρέχει 
συνεγκατάσταση των τερματικών διατάξεων του Παρόχου. Σε κάθε 
περίπτωση η ΕΚΤ δύναται να διατηρήσει το δικαίωμα αιτιολογημένης 
απόρριψης αιτήματος παροχής συνεγκατάστασης για τους παρακάτω 
λόγους:  

• Φυσική ή λειτουργική ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα διαθέσιμου 
χώρου.  

• Υπαρκτός κίνδυνος υπέρβασης των ορίων ακτινοβολίας στην 
περίπτωση ασύρματου τερματικού εξοπλισμού.  



• Μη τήρηση ή άρνηση αποδοχής εκ μέρους του Παρόχου 
υποχρέωσης ή όρων σύμφωνων με τον Ν. 3431/06 και εν γένει την 
νομοθεσία.  

• Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Παρόχου προς την ΕΚΤ.  

• Ύπαρξη κινδύνου σχετικά με την διαφύλαξη της ακεραιότητας του 
δικτύου της ΕΚΤ.  

 
Ε. Υπηρεσίες Αυξημένης Χρέωσης  
Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας  να 
συμπεριληφθούν οι αριθμοί και οι κωδικοί αυξημένης χρέωσης στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης, να αποτυπώνεται στο αντίστοιχο 
Παράρτημα η διάκριση των Παρόχων Δικτύου από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και η ρύθμιση της ευθύνης τους να 
γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς αυτή την στιγμή κάποιες 
ΕΚΤ αντιμετωπίζουν τις υπηρεσίες αυτές σαν ξεχωριστή εμπορική συμφωνία 
(δηλαδή με εντελώς διαφορετική σύμβαση) και όχι στα πλαίσια της 
διασύνδεσης παρόλο που η λειτουργία των αριθμών και κωδικών αυξημένης 
χρέωσης αφορά κατεξοχήν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 
Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι στις Προσφορές Αναφοράς των ΕΚΤ 
προσφοράς πρέπει να ενσωματωθούν σε ξεχωριστά Παραρτήματα και οι όροι 
παροχής υπηρεσιών τερματισμού προς αριθμούς ή κωδικούς αυξημένης 
χρέωσης του Παρόχου με την ιδιότητα αφενός του Παρόχου Δικτύου και 
αφετέρου με την ιδιότητα του Παρόχου ΥΠΠ.  
 
Επίσης, δεδομένου ότι από την μέχρι στιγμής εμπειρία διαπιστώνεται ότι η 
λειτουργία της φορητότητας δεν λειτουργεί πάντοτε όπως προβλέπει ο 
κανονισμός για τους αριθμούς αυξημένης χρέωσης (σειρά 90), θεωρούμε 
σκόπιμο να συμπεριληφθεί στις Προσφορές Αναφοράς των ΕΚΤ η επισήμανση 
ότι: «Οι Συμβαλλόμενοι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να μην εμποδίζεται η 
εφαρμογή του κανονισμού φορητότητας όπως κάθε φορά ισχύει αναφορικά με 
τους αριθμούς αυξημένης χρέωσης.»  
 
ΣΤ. Οικονομικοί Όροι 

Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες διασύνδεσης θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 
της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας εξόφλησης η οποία δεν θα πρέπει να 
είναι μικρότερη από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
έκδοσης του σχετικού παραστατικού τιμολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχει παραδοθεί εντός πενθημέρου από την έκδοσή του. 

 
 



 


