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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
Καταρχάς σημειώνουμε ότι, όπως ορθά επισημαίνει και η ΕΕΤΤ η νομοθετική εξουσιοδότηση των 
άρθρων 41 παρ. 3 και 42 παρ.3 του Ν.3431/2006, βάσει της οποίας η ΕΕΤΤ θα εκδώσει τον υπό 
διαβούλευση Κανονισμό, αφορά τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
παρέχεται η πρόσβαση και η διασύνδεση σε φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε καμία περίπτωση η ΕΕΤΤ δεν πρέπει να  επιβάλλει στους 
παρόχους πρόσθετες υποχρεώσεις πρόσβασης ή/και διασύνδεσης. 
 
Ακολούθως οι προθεσμίες που θα τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό θα πρέπει να είναι εύλογες ώστε 
ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων πρόσβασης και διασύνδεσης να μην ισοδυναμεί με 
έμμεση επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων στους παρόχους δικτύων. Η εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι η 
προθεσμία των 90 ημερών είναι ιδιαίτερα στενή και σε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολο να 
τηρηθεί, για λόγους που δεν σχετίζονται με τον υπόχρεο πάροχο. 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
 
 
• Άρθρο 3, παρ.1, παρ. 3: Οι εν λόγω παράγραφοι προκαλούν σύγχυση και δημιουργούν ασάφεια 

καθώς εκφεύγουν της νομοθετικής εξουσιοδότησης του Ν.3431/2006. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να 
τηρηθεί η διατύπωση του Ν.3431/2006 (άρθρο 41 παρ.3), ήτοι: 
«Οι φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, 
όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, την 
υποχρέωση να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό». 

 
 
• Άρθρο 5, παρ.2: Επισημαίνουμε ότι, με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, απαιτείται σε 

ορισμένες περιπτώσεις η υπογραφή συμφωνίας Εμπιστευτικότητας και από Τρίτο Πάροχο (πέρα του 
Δικαιούχου και του Υπόχρεου Παρόχου) ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με τον Δικαιούχο Πάροχο. 
Για τον παραπάνω λόγο, προτείνουμε τη διαμόρφωση της παραγράφου ως εξής: 
 
«2. Ο Υπόχρεος Πάροχος δύναται να απαιτήσει την υπογραφή συμφωνίας Εμπιστευτικότητας με τον 
Δικαιούχο αλλά και με τυχόν Τρίτο πάροχο υπηρεσιών, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται κατά 
περίπτωση, προκειμένου να του παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες.». 

 
 
• Άρθρο 6: Σε σχέση με την υποβολή αιτήματος διασύνδεσης από τρίτο πάροχο υπηρεσιών (προς 

δικαιούχο πάροχο ο οποίος παρέχει πρόσβαση στον τρίτο πάροχο μέσω του δικτύου του), θεωρούμε 
ότι η αναφερόμενη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα του παρόντος άρθρου θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης εμπορικής διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των 



 

 

ενδιαφερόμενων μερών και δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού. Ως 
εκ τούτου, προτείνουμε τη διαγραφή του άρθρου 6. 

 
• Άρθρο 7: Δεδομένης της προθεσμίας που ορίζει ο Κανονισμός σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας 

Διασύνδεσης (συνολικά 90 ημερολογιακές ημέρες) και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις 
και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωση των υποβληθέντων αιτημάτων 
διασύνδεσης των παρόχων (σε σχέση π.χ. με την συνολική τεχνική αξιολόγηση των αιτημάτων 
διασύνδεσης, τις απαιτήσεις σχεδιασμού της τεχνικής λύσης, της διαστασιοποίησης των δικτύων 
κτλ.), οι Δικαιούχοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν όποια συναφή αιτήματα για υπηρεσίες 
διασύνδεσης (τα οποία αφορούν ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα) συνολικά στους Υπόχρεους παρόχους, 
ώστε οι Υπόχρεοι πάροχοι να μπορούν να αξιολογήσουν συνολικά τα αιτήματα και να προτείνουν 
την αποτελεσματικότερη και για τα δύο μέρη πρόταση υλοποίησης των αιτημάτων αυτών. Έχει 
παρατηρηθεί ότι Δικαιούχοι πάροχοι υποβάλλουν διαδοχικά αιτήματα για διάφορες υπηρεσίες 
διασύνδεσης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αξιολόγηση 
των αιτημάτων αυτών, χωρίς υπαιτιότητα του Υπόχρεου παρόχου, καθώς τα νέα αιτήματα 
επηρεάζουν την εξέλιξη των προηγούμενων αιτημάτων αφού απαιτείται η συνολική αξιολόγηση της 
Διασύνδεσης μεταξύ Υπόχρεου και Δικαιούχου παρόχου με βάση τα νέα αιτήματα που 
υποβάλλονται. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε νέο αίτημα που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο Πάροχο ενώ 
τα μέρη ήδη διαπραγματεύονται υφιστάμενα αιτήματα διασύνδεσης, ουσιαστικά αποτελεί 
τροποποίηση των παραπάνω εκκρεμών αιτημάτων, και σαν αποτέλεσμα όποια τυχόν προθεσμία 
ορίζει ο Κανονισμός, θα πρέπει να επανεκκινεί με βάση την ημερομηνία υποβολής του νέου 
αιτήματος, για το σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων. 
 
Επίσης, επισημαίνουμε ότι από την εμπειρία μας έχει παρατηρηθεί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
Δικαιούχοι Πάροχοι υποβάλλουν αιτήματα για υπηρεσίες διασύνδεσης χωρίς ωστόσο να έχουν 
πραγματικό ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, όπως αποδεικνύεται κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων (απόσυρση αιτημάτων, καθυστέρηση απόκρισης, μη απόκριση κλπ).  
 
Το παρόν άρθρο 7 θέτει αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη τα 
όσα επισημαίνουμε παραπάνω. 

 
• Άρθρο 7, παρ.2: Με βάση την εμπειρία μας, παρατηρείται συχνά καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 

της συμφωνίας διασύνδεσης μεταξύ των παρόχων, η οποία ωστόσο οφείλεται αποκλειστικά στον 
Δικαιούχο πάροχο ο οποίος και έχει υποβάλλει το αρχικό αίτημα διασύνδεσης (πχ καθυστέρηση 
απόκρισης σε συμβατικά κείμενα, μη υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ). Στο βαθμό που η 
προτεινόμενη προθεσμία βάσει του Κανονισμού για τη σύναψη συμφωνίας ορίζεται αυστηρά στις 90 
ημερολογιακές ημέρες, θεωρούμε ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης από μέρους των παρόχων 
καταστρατηγεί τη σχετική υποχρέωση για καλόπιστες διαπραγματεύσεις. Περαιτέρω, η ανωτέρω 
προθεσμία θα πρέπει να εκκινεί μετά την υπογραφή τυχόν συμφωνίας Εμπιστευτικότητας. Με βάση 
τα παραπάνω, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: 
 
«2. Ο Υπόχρεος και ο Δικαιούχος Πάροχος οφείλουν να διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας 
διασύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής πίστης καθώς και τα συναλλακτικά ήθη. Ο 
καθορισμός των όρων και η υπογραφή της συμφωνίας ολοκληρώνονται εντός διαστήματος ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή ορθής αίτησης από τον Δικαιούχο και την υπογραφή 



 

 

της σχετικής συμφωνίας Εμπιστευτικότητας ανάμεσα στα μέρη  και με την προϋπόθεση ότι έχουν 
προηγηθεί καλόπιστες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα μέρη». 

 
• Άρθρο 7, παρ.4: Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 4 πρέπει να 

συμπεριλάβει και τις προκαταρκτικές ενέργειες που μπορεί να απαιτηθούν για την προετοιμασία της 
διασύνδεσης, όπως π.χ. προγραμματισμό τεχνικών / εμπορικών συναντήσεων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την αποσαφήνιση του αιτήματος διασύνδεσης και την σύνταξη της σχετικής 
πρότασης από τον Υπόχρεο πάροχο. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το σημείο γ) της παραγράφου 4 
προτείνουμε να μην παρέχεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε περίπτωση εναλλακτικής λύσης για 
το αίτημα διασύνδεσης, τη στιγμή που αυτό έχει νόημα μόνο όταν τα μέρη αποδέχονται την εξέταση 
της ως άνω εναλλακτικής λύσης. Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση για 
την παράγραφο 4: 
 
«4. Ο Υπόχρεος Πάροχος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ορθή 
υποβολή αίτησης διασύνδεσης εξετάζει το εύλογο αυτού και: 
 
α) Εάν δεν θεωρεί το αίτημα εύλογο ενημερώνει εγγράφως τον Δικαιούχο, αιτιολογώντας γιατί το 
αίτημα δεν είναι εύλογο 
 
β) Εάν θεωρεί το αίτημα εύλογο, δύναται να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τον Δικαιούχο ή και 
να τον καλέσει σε σχετική συνάντηση με στόχο την αποσαφήνιση του αιτήματος διασύνδεσης. 
Κατόπιν (εντός 30 ημερών από την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ή την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της συνάντησης) συντάσσει και αποστέλλει στον Δικαιούχο Πάροχο σχετική 
πρόταση (η οποία περιλαμβάνει όλα τους απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς όρους) και 
αναλυτικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. υλοποίησης. 
 
γ) Εάν δεν μπορεί να υλοποιήσει το αίτημα του Δικαιούχου Παρόχου ενημερώνει εγγράφως τον 
τελευταίο, για τους ακριβείς λόγους απόρριψης του αιτήματός του και υποβάλλει ταυτόχρονα, εφόσον 
είναι εφικτό, εναλλακτική πρόταση ικανοποίησης του αιτήματος (η οποία περιλαμβάνει όλα τους 
απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς όρους) και αναλυτικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης.». 

 
• Άρθρο 7, παρ.5: Δεδομένου ότι μπορεί να προκύψει καθυστέρηση κατά την επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών, η οποία να μην οφείλεται σε καθυστέρηση διεκπεραίωσης ή απόκρισης του 
Υπόχρεου Παρόχου, προτείνουμε να γίνει σχετική μνεία σε ότι αφορά την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου. Προτείνουμε την ακόλουθη 
διατύπωση: 
 
«5. Ο Δικαιούχος Πάροχος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της 
απάντησης του Υπόχρεου να απαντήσει εγγράφως σε αυτήν, είτε κάνοντάς την δεκτή είτε 
αντιπροτείνοντας άλλη. Σε κάθε περίπτωση τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για το 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προκειμένου να επέλθει συμφωνία 
διασύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει καθυστερήσεις από μέρους του 
Δικαιούχου Παρόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ μπορεί να 
αρνείται την επίλυση διαφοράς με δεσμευτική απόφαση, εφόσον τα μέρη δεν έχουν προηγουμένως 



 

 

εξαντλήσει το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεων.». 
 
 
• Άρθρο 8: Στη λίστα της παραγράφου 1 προτείνουμε να συμπεριληφθούν επιπλέον στοιχεία σε σχέση 

με την περιγραφή των υπηρεσιών καθώς και τα σχετικά με τις υπηρεσίες τέλη διασύνδεσης, ενώ 
πρέπει να διασφαλίζεται η νομιμοποίηση των παρόχων με την παράδοση των σχετικών αντιγράφων 
αδειοδοτήσεων των υπηρεσιών και των αποφάσεων εκχώρησης των σχετικών αριθμοδοτικών πόρων 
από την ΕΕΤΤ, κατά την υποβολή της αίτησης διασύνδεσης. Προτείνουμε επίσης την αναλυτικότερη 
καταγραφή των προβλέψεων κίνησης ως απόλυτα αναγκαία για τον επαρκή σχεδιασμό της 
διασύνδεσης. Περαιτέρω, η παροχή επιπλέον στοιχείων σε επόμενο στάδιο (π.χ. κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων) ή η αναθεώρηση ήδη υποβληθέντων στοιχείων από μέρους του Δικαιούχου 
Παρόχου μπορεί να επιφέρει μεταβολές στην τεχνική αξιολόγηση των απαιτήσεων για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της διασύνδεσης. Ως εκ τούτου, προτείνουμε τυχόν σημαντικές μεταβολές επί ήδη 
υποβληθέντος αιτήματος του Δικαιούχου Παρόχου να αντιμετωπίζονται ως νέο αίτημα διασύνδεσης. 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση συνολικά για το άρθρο 8: 
 
«1. Στην αίτηση διασύνδεσης ο Δικαιούχος Πάροχος δηλώνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 
(α) Επισήμανση εάν το αίτημα αφορά αρχική συμφωνία διασύνδεσης ή τροποποίηση. 
 
(β) Περιγραφή των υπηρεσιών για τις οποίες αιτείται διασύνδεση και αποσαφήνιση για το αν 
πρόκειται για υπηρεσίες του Δικαιούχου Παρόχου ή υπηρεσίες τρίτου παρόχου 
 
(β2) Αντίγραφα σχετικών αποφάσεων εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων από την ΕΕΤΤ στο 
Δικαιούχο Πάροχο ή την Τρίτη επιχείρηση και σχετικών αδειοδοτήσεων για την παροχή των 
περιγραφόμενων υπηρεσιών 
 
(β3) Προτεινόμενα τέλη διασύνδεσης και λεπτομέρειες χρέωσης ανά υπηρεσία διασύνδεσης 
 
(γ) Τύπο και βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του και πρωτόκολλα διασύνδεσης 
 
(δ) Τύπο κυκλώματος διασύνδεσης 
 
(δ2) Σημεία στα οποία επιθυμεί την διασύνδεση 
 
(ε) Κωδικοί σηματοδοσίας του δικτύου του 
 
(στ) Εκτίμηση κίνησης διασύνδεσης για το πρώτο έτος ανά κατεύθυνση κίνησης και ανά αιτούμενη 
υπηρεσία διασύνδεσης εκφρασμένη σε πλήθος λεπτών κίνησης και erlangs για ώρες αιχμής και μη 
αιχμής, πλήθος και χωρητικότητα καναλιών σηματοδοσίας διασύνδεσης και πλήθος και χωρητικότητα 
κυκλωμάτων διασύνδεσης (Ε1) 
 
(ζ) Επιθυμητή ημερομηνία ενεργοποίησης αιτούμενης υπηρεσίας διασύνδεσης 
 
(η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που απαιτείται για το σαφή καθορισμό του αιτήματος ή 



 

 

που προβλέπεται στη συμφωνία διασύνδεσης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος. 
 
Σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές ή τροποποιήσεις του αιτήματος διασύνδεσης αναφορικά 
σε οποιοδήποτε από τα ως άνω σημεία (α) έως (η) κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων (μετά 
την υποβολή της αίτησης διασύνδεσης) και η οποία επηρεάζει τα σχετικά χρονοδιαγράμματα (π.χ. 
παροχή αναθεωρημένης εκτίμησης κίνησης που έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στο σχεδιασμό της 
διασύνδεσης), η ως άνω μεταβολή ή τροποποίηση θα πρέπει να θεωρείται ως υποβολή νέου 
αιτήματος διασύνδεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 3 του παρόντος 
Κανονισμού ». 
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