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Αλαθνξηθά κε ηελ δηαβνύιεπζε γηα ην ζρέδην Πξνθήξπμεο αλνηθηνύ δηεζλνύο 
δηαγσληζκνύ επηινγήο αλαδόρνπ γηα ην έξγν «Παξαηεξεηήξην Τηκώλ 
Τειεπηθνηλσληαθώλ θαη Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Ληαληθήο», ηα ζρόιηα ηεο εηαηξείαο 
καο έρνπλ σο εμήο: 

 

Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ηνπ Έξγνπ ηεο ππό δηαβνύιεπζε Πξνθήξπμεο 
πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο πνπ είλαη πέξαλ ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4070/2012. Δηδηθόηεξα, ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ Ν. 4070/2012 παξαπέκπεη ζην Παξάξηεκα ΙV,  ην νπνίν ξεηά αλαθέξεηαη ζε 
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ ησλ δηαζέζηκσλ ζην θνηλό ηειεθσληθώλ ππεξεζηώλ. Σην 
ππό δηαβνύιεπζε θείκελν Πξνθήξπμεο ζην θεθάιαην Α3.4.2 (ζει. 35 ζεκείν 1) 
πεξηιακβάλνληαη θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκεο κόλν από ηνπο 
ρξήζηεο ηεο ΔΔΤΤ κε δπλαηόηεηεο επηινγήο κεηαβιεηώλ, ώζηε λα δηεμάγνληαη δείθηεο 
πνπ αθνξνύλ: ζηα ειάρηζηα κέζα έζνδα αλά πειάηε ή αλά παθέην 
θαηεγνξηνπνηεκέλα σο πξνο ηηο ππν-αγνξέο θαη δηαρξνληθή εμέιημε απηώλ, ζηα 
ειάρηζηα έζνδα ησλ εηαηξεηώλ κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζπλδξνκέο θαη δηαρξνληθή 
εμέιημε απηώλ θ.α.  

Βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4070/2012, απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε 
δηακόξθσζε ιήςεο θαηαιιειόηεξσλ απνθάζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζρέζε 
κε ηελ αγνξά πξντόλησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη εηδηθά αλαθνξηθά κε ηηο 
δηαζέζηκεο ζην θνηλό ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαη όρη ε ζπιινγή θαη θαηεγνξηνπνίεζε 
ελ γέλεη απόξξεησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ ελεκέξσζε θαη 
πιεξνθόξεζε ηνπ θαηαλαισηή – ρξήζηε. Όπσο είρακε δηαηππώζεη θαη ζηα ζρόιηα 
καο ζηελ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πνπ αθνξνύζε ζην ζρέδην θαλνληζκνύ «γηα ηελ 
δηακόξθσζε θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηηκώλ 
πξντόλησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά», ε ΔΔΤΤ δεηά 
δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ λόκνπ 4070/2012 θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαιεηθζνύλ από ην 
ζρέδην ηεο Πξνθήξπμεο. Δηδηθά νη αλαθεξόκελνη δείθηεο ζηελ ζειίδα 35 ζπλδένληαη 
κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λόκνπ 4070/2012, γηα ην νπνίν ν λνκνζέηεο έρεη 
ζέζεη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηελ αλαινγηθόηεηα, ηελ αληηθεηκεληθόηεηα, αιιά θαη ηελ 
επεμεξγαζία (βι. παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λόκνπ 4070/2012). Σε θάζε 
πεξίπησζε ππελζπκίδεηαη όηη ηα δεδνκέλα παξέρνληαη ζην Παξαηεξεηήξην Τηκώλ 
πξνο επεμεξγαζία γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 66 θαη όρη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό.  

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ Έπγος 

 

Κεθάλαιο Α2.1 Ανηικείμενο ηος Έπγος (ζελ. 18): 

Σηελ παξάγξαθν κε ηίηιν «Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην Τππνπνηεκέλσλ Τηκνινγηαθώλ 
ζηνηρείσλ», επεηδή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ Απνζεηεξίνπ 
από ηνπο Παξόρνπο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη 
απηή ηελ ελεκέξσζε θαη πνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο είλαη ε Απόθαζε 
ΔΔΤΤ 664/11Β/2012. Γειαδή πξνηείλνπκε ε παξάγξαθνο λα δηακνξθσζεί σο εμήο: 
«Τν Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην ζα ελεκεξώλεηαη από ηνπο παξόρνπο, ζύμθωνα με 
ηην Απόθαζη ΔΔΣΣ 664/11Β/2012 και …[πιαίζην γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο], 
κέζσ αζθαινύο …. (ινηπή παξάγξαθνο σο έρεη)». 
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Κεθάλαιο Α2.2 κοπιμόηηηα και αναμενόμενα οθέλη (ζελ. 19): 

Θα ζέιακε λα παξαηεξήζνπκε όηη ην Παξαηεξεηήξην είλαη θαζαξά ηηκνθεληξηθό θαη 
παξαβιέπεη παληειώο ηελ πνηόηεηα ή άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππόςε πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ. Δλ νιίγνηο, ε 
θζελόηεξε επηινγή δελ είλαη πάληα θαη ε θαιύηεξε επηινγή θαη απηό ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη απνιύησο ζαθέο ζηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπγθξηηηθώλ 
απνηειεζκάησλ. 

 

Κεθάλαιο Α3.2.2 Τποζύζηημα Ηλεκηπονικού Παπαηηπηηηπίος Σςποποιημένων 
Σιμολογιακών ηοισείων (ζελ. 28) θαη 

Κεθάλαιο Α3.4.3 Λειηοςπγική Δνόηηηα 3 «Γιασείπιζη ηος Ηλεκηπονικού 
Παπαηηπηηηπίος» (ζελ. 39) 

Σηηο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην ελ ιόγσ ππνζύζηεκα ηεο ππό δηαβνύιεπζε 
Πξνθήξπμεο αλαγξάθεηαη ελ γέλεη θαη ε ςεθηαθή ηειεόξαζε. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο 
ΔΔΤΤ θαζνξίδνληαη ξεηά ζην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4070/2012 πεξί «Ηιεθηξνληθώλ 
Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δηδηθά όζνλ 
αθνξά ζηελ ςεθηαθή ηειεόξαζε, ε αξκνδηόηεηά ηεο ΔΔΤΤ νξηνζεηείηαη κε ηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, θαζώο θαη  κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 
15 ηνπ Ν. 3592/2007 πνπ αθνξά ζηε «Σπγθέληξσζε θαη Αδεηνδόηεζε Δπηρεηξήζεσλ 
Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πηηώρ εξαιποςμένων ηων ςπηπεζιών 
παποσήρ ή ελέγσος πεπιεσομένος, όπσο άιισζηε νξίδεηαη θαη ζην άξζξν 2, 
πεξίπησζε κζ΄) (νξηζκόο ησλ «Υπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ») ηνπ Ν. 
4070/2012. Δηδηθόηεξα, ε αξκνδηόηεηα ηεο ΔΔΤΤ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ παξνρή 
ξαδηνηειενπηηθώλ ππεξεζηώλ κέζσ επξπδσληθώλ δηθηύσλ (άξζξν 15 ηνπ Ν. 
3592/2007) θαη κέζσ επίγεηαο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ 
(άξζξν 13 ηνπ Ν. 3592/2007) θαη ζε απηέο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί.  

Σπλεπώο, ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αξκνδηόηεηαο ελ πξνθεηκέλσ ηεο ΔΔΤΤ, 
εθηηκνύκε όηη δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαζόινπ νη ππεξεζίεο ηεο ςεθηαθήο 
ηειεόξαζεο ζην Παξαηεξεηήξην Τηκώλ, εθόζνλ ηειηθά ν θαηαλαισηήο δελ ζα κπνξεί 
λα έρεη κία πιήξε εηθόλα ησλ δηαζέζηκσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ ηειεόξαζεο 
αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο ηνπο θαη ελ γέλεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη 
ζπλεπώο ε ελεκέξσζή ηνπ ζα είλαη ειιηπήο θαη παξαπιαλεηηθή. Ωζηόζν, 
νπνηαδήπνηε ηπρόλ αλαθνξά γίλεηαη ζην ππό δηαβνύιεπζε ζρέδην Πξνθήξπμεο πεξί 
ςεθηαθήο ηειεόξαζεο ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη αθνξά πεξηνξηζκέλα θαη 
κόλν ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ζεκάησλ γηα ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδόζεηο πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΤΤ. 

 

Κεθάλαιο Α3.2.2 Τποζύζηημα Ηλεκηπονικού Παπαηηπηηηπίος Σςποποιημένων 
Σιμολογιακών ηοισείων (ζελ. 29, ζηην μέζη) 

Θα ζέιακε λα παξαηεξήζνπκε όηη ν αιγόξηζκνο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ίζσο ζηνηρείν 
ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη ν αιγόξηζκνο πνπ ζα 
επηιεγεί, αθελόο ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο παξόρνπο ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο, 
αθεηέξνπ όηη νη πάξνρνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ζρόιηα επί ηνπ 
επηιεγκέλνπ αιγνξίζκνπ. 
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Κεθάλαιο Α3.4.2 παπάγπαθορ 1 – Τπηπεζίερ ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ και 
επεξεπγαζίαρ ηων ηιμολογιακών ζηοισείων ςπηπεζιών ηλεκηπονικών 
επικοινωνιών (ζελ. 35, ζηην μέζη) 

Πέξαλ ησλ γεληθώλ παξαηεξήζεσλ (βι. παξαπάλσ), γηα ηνπο δείθηεο αλαθέξνπκε 
ζπκπιεξσκαηηθά ηα αθόινπζα: 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξαπέκπνπλ ζε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάιπζε 
αγνξώλ, γηα ηελ νπνία όκσο ε ΔΔΤΤ δηαζέηεη άιια εξγαιεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή 
ηεο. Τα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ ζα αληιεζνύλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ 
δεηθηώλ ππνβάιινληαη ήδε ζηελ ΔΔΤΤ θαη θπζηθά ζα ζπλερηζηεί ε ππνβνιή ηνπο. 
Παξόια απηά ζεσξνύκε όηη ε ρξήζε ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 
κε κεξίδηα αγνξάο παξόρσλ ή παθέησλ όρη κόλν δε ζα νδεγνύζε ζε νξζά 
ζπκπεξάζκαηα, αιιά ίζσο νδεγνύζαλ ζε εληειώο παξαπιαλεηηθά. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέρξη ζήκεξα ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ παξόρσλ, αιιά θαη ησλ 
ππεξεζηώλ –ξπζκηδόκελσλ θαη κε- δηεμάγνληαλ από ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ 
ππνβάιεη ε εηαηξεία καο κέζσ ηνπ reporting πνπ απνζηέιιεη ζηελ ΔΔΤΤ, όπσο ην 
εμακεληαίν Market Report. Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ηα ζηνηρεία απηά 
είλαη ειεγκέλα θαη απνινγηζηηθά δει. αθνξνύλ πξαγκαηηθά έζνδα θαη όρη νλνκαζηηθά. 
Αληίζεηα, ηα ηηκνινγηαθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ παθέησλ πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΤΤ ζην πιαίζην ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, αθνξνύλ ζηηο ηηκέο ησλ 
πξντόλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα δπλεηηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο, ηελ ζπγθεθξηκέλε 
ζηηγκή θαη κε ηνλ ζπγθξηκέλν αξηζκό εγγεγξακκέλσλ πειαηώλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ 
ηα κεξίδηα αγνξάο πξνθύςνπλ από ηελ επεμεξγαζία απηώλ ησλ ζηνηρείσλ είλαη 
ζαθέο όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη επηζθάιεηεο ή νη πειάηεο πνπ ηειηθά 
δηαγξάθνληαη από ηα εθάζηνηε παθέηα ή κεηαθέξνληαη ζε άιινπο παξόρνπο ή 
θαηαξγνύλ εληειώο ζπλδέζεηο, ζπλεπώο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είηε σο 
πξνο ηα έζνδα είηε σο πξνο ην πιήζνο ησλ πειαηώλ κάιινλ ζα απνηεινύλ κηα πνιύ 
ρνλδξηθή πξνζέγγηζε ε νπνία αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη εμαηξεηηθά καθξηά από 
επίζεκα θαη ειεγκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ίδην ηζρύεη γηα 
όινπο παξόρνπο θαη όρη κόλν γηα ηελ εηαηξεία καο.  
 
Σρεηηθά κε ηηο αλαθεξόκελεο δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο σο πξνο  ηελ θαηαλνκή 
πειαηώλ ζε θάζε αγνξά βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (δπλακηθά νξηδνκέλσλ), 
όπσο ε δηαδηθηπαθή πξόζβαζε, αλαθύπηνπλ δεηήκαηα όπσο: (α) κε πνην ηξόπν (β) 
κε πνηα θξηηήξηα θαη (γ) ζε πνηεο αγνξέο (ππν-αγνξέο) ζα θαηαλεκεζνύλ νη 
εγγεγξακκέλνη πειάηεο ελόο π.ρ. παθέηνπ ην νπνίν πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο από κία 
ππεξεζίεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη από ηηο νπνίεο θάπνηεο 
κπνξεί λα είλαη ξπζκηδόκελεο, ελώ θάπνηεο άιιεο κπνξεί λα κελ  είλαη. 
 
Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ν θαζνξηζκόο δεζπόδνπζαο ζέζεο θαη νη 
πηζαλέο πξνθύπηνπζεο ππνρξεώζεηο νθείινπλ λα ππνινγίδνληαη κε ηε κεζνδνινγία 
πνπ νξίδεη ην επξσπατθό ξπζκηζηηθό πιαίζην θαη νθείιεη θαηά ην δπλαηό λα 
αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη θαηαλνεηό ινηπόλ όηη ε αλάιπζε ζηνηρείσλ 
πνπ δελ είλαη νξηζηηθνπνηεκέλα θα ειεγκέλα, ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ιάζνο 
ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνλ νξηζκό θαη ηελ εμέιημε ησλ αγνξώλ. 
 
Σρεηηθά κε ηηο αλαθεξόκελεο δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο σο πξνο «δπλακηθά» 
νξηδόκελεο αγνξέο ή/θαη ππν-αγνξέο ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή γηα ηελ 
ηζρπξή πηζαλόηεηα εμαγσγήο εζθαικέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη 
έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο αγνξάο (σο πξνο πιήζνο πειαηώλ, σο πξνο 
ην κέγεζνο ησλ εζόδσλ) ζπλερίδεη θαη δελ πξνκεζεύεηαη θαλέλα παθέην/bundled 
πξντόλ αιιά πξνκεζεύεηαη ηειεθσλία όπνηε ηε ρξεηάδεηαη θαη ηελ αγνξάδεη κε ηηκή 
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θαηαιόγνπ (metered). Δηδηθά γηα ηα bundled πξντόληα ε έσο ηώξα πξαθηηθή ηεο 
ΔΔΤΤ (ΑΠ. ΔΔΤΤ 595/012/2011) είλαη λα ζεσξεί ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ bundled 
πξντόλησλ σο αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ησλ ξπζκηδνκέλσλ αγνξώλ. Έρνπλ αλαθεξζεί 
ζηε βηβιηνγξαθία θαη πεξηπηώζεηο όπνπ έλα ή πεξηζζόηεξα ζπγθεθξηκέλα bundled 
πξντόληα απνηεινύλ κηα μερσξηζηή αγνξά. Όκσο αμίδεη λα ηνληζηεί όηη γηα λα 
απνδεηρζεί όηη έλα ή πεξηζζόηεξα ζπγθεθξηκέλα bundled πξντόληα απνηεινύλ κηα 
μερσξηζηή αγνξά απαηηνύληαη κηα ζεηξά από ηθαλέο ζπλζήθεο1. Τπρόλ πξνζπάζεηα 
νξηζκνύ από ηε κεξηά ηεο ΔΔΤΤ λέσλ «δπλακηθά» νξηδνκέλσλ αγνξώλ θαη πηζαλόλ 
δηαθνξεηηθώλ από ηηο νξηζκέλεο από ηελ Δπηηξνπή ζαο, κόλν πεξαηηέξσ δπζρέξεηεο 
θαη ξπζκηζηηθή αβεβαηόηεηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη. 
 
Έλα αθόκε δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηα ειάρηζηα κέζα έζνδα αλά πειάηε, αλά παθέην 
ή αλά εηαηξεία. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο επηζθάιεηεο εηδηθά ζηελ παξνύζα 
καθξννηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηε ρώξα ή ηελ απώιεηα/δηαγξαθή ησλ πειαηώλ, πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νπζηαζηηθά δε κηιάκε γηα ηα ειάρηζηα2 κέζα έζνδα, αιιά 
κάιινλ γηα ηα κέγηζηα πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ. Δπηπξόζζεηα, 
ζηελ πεξίπησζε ησλ παθέησλ ε θαηαλνκή ησλ κέζσλ εζόδσλ (ARPU) ζα κπνξνύζε 
λα ραξαθηεξηζζεί σο απζαίξεηε, εθόζνλ ε ηηκή θάζε παθέηνπ είλαη εληαία θαη σο 
ηέηνηα εμεηάδεηαη βάζεη ηεο ΑΠ 595/012/2011, γηα απηό ην ιόγν ε εηαηξεία καο δελ 
δύλαηαη λα δηαρσξίζεη ην κέζν έζνδν γηα θάζε ππεξεζία (πρ. επξπδσληθή πξόζβαζε, 
αζηηθή, ππεξαζηηθή, εληόο, εθηόο δηθηύνπ θιήζεηο) πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα παθέηα πνπ 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε. 
 
Δλ θαηαθιείδη, αληηιακβαλόκαζηε όηη ε ΔΔΤΤ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη 
ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηηκνινγηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ 
ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, είηε κέζσ ηνπ Απνζεηεξίνπ (είηε ρσξίο 
απηό). Όκσο, αλεμαξηήησο ζθνπνύ, ζεσξνύκε όηη ε ηπρόλ εθκεηάιιεπζε ησλ 
ππνβαιινκέλσλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ιόγνπο εθηηκήζεσλ 
κεξηδίσλ αγνξάο θαη δεζπόδνπζαο ζέζεο  (ή κε) δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ζε 
ζέζε λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηαηί πξόθεηηαη γηα νλνκαζηηθέο ηηκέο 
θαη όρη πξαγκαηηθέο, απνινγηζηηθέο θαη ειεγκέλεο ηηκέο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο 
πξνηείλνπκε νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαίνπ λα απαιεηθζνύλ. 

 

Κεθάλαιο Α3.4.2, παπάγπαθορ 5 – Τπηπεζίερ ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ 
ςπηπεζιών ηλεκηπονικών ςπηπεζιών (ζελ. 37, ζηην απσή) 

Σην θείκελν ηεο ππό δηαβνύιεπζε Πξνθήξπμεο, ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ επξπδσληθήο πξόζβαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ππεξεζίεο παξνρήο 
ηειενπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Δλ γέλεη, νη ππεξεζίεο απηέο πξέπεη να εξαιπεθούν δηόηη:  

α) δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4070/2012 ζε 
ζπλδπαζκό κε ην Παξάξηεκα IV, όπνπ αλαθέξνληαη κόλν νη δηαζέζηκεο ζην θνηλό 
ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, 

β) δελ απνηεινύλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό 
ηνπ Ν. 4070/2012 (πεξίπησζε κζ΄) θαη  

                                                 
1
 BoR (10) 64, December 2010, “BEREC report on impact of bundled offers in retail and wholesale market 

definition και 
OPTA, Regulatory Policy Note, no. 5, August 2007, “THE BUNDLE THE MARKET?” 

 
2
 Υποθζτουμε ότι ο όροσ «ελάχιςτα» χρηςιμοποιείται από την ΕΕΤΤ με την ζννοια ότι μπορεί πιθανόν να 

υπάρχουν οριςμζνα άλλα ζςοδα από άλλεσ υπηρεςίεσ π.χ. κλήςεισ ςε ςφντομουσ κωδικοφσ. 
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γ) δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΤΤ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε 
αλσηέξσ ζην ζρόιην πνπ αθνξά ζην Κεθάιαην Α3.2.2. 

Σεκεηώλεηαη όηη ζα πξέπεη λα  δηαγξαθεί θαη όπνηα άιιε αλαθνξά γίλεηαη ζην ππό 
δηαβνύιεπζε θείκελν ζε δεδνκέλα ή ππεξεζίεο παξνρήο ηειενπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 

 

Κεθάλαιο Α3.9 Απαιηήζειρ Αζθάλειαρ (ζελ. 47) 

Δπεηδή ην Παξαηεξεηήξην αθνξά ζε δεδνκέλα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, 
ζεσξνύκε απαξαίηεην γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο λα ιάβεη ππόςε ηνπ ην ζεζκηθό θαη λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ 
λόκνπ 2472/1997 και ηος νόμος 3471/2006, όπωρ έσει ηποποποιηθεί από ηο 
νόμο 4070/2012. 

 

Κεθάλαιο Α4.1.3 Τπηπεζίερ Δκπαίδεςζηρ (ζελ. 57) 

Θεσξνύκε απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ξεηώο ζην ζρέδην όηη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 
Φξεζηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Πάξνρνη. Δμ’ άιινπ, ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην 
Α1.1.3 νη Πάξνρνη αλαγλσξίδνληαη σο ζπκκέηνρνη ζηελ έθβαζε ηνπ Έξγνπ.  

 

Μέπορ Β΄ : Γενικοί και Διδικοί Όποι 

Κεθάλαιο Β2.1 Γικαίωμα ςμμεηοσήρ - Κεθάλαιο Β2.2 Αποκλειζμόρ 
ςμμεηοσήρ (ζελ. 7) 

Πξνηείλνπκε λα εμαηξεζνύλ από ην  «δηθαίσκα ζπκκεηνρήο» νη επηρεηξήζεηο παξνρήο 
ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ θαη ηαρπδξνκηθώλ επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη νη ζπγαηξηθέο 
ηνπο εηαηξείεο. Δίλαη νμύκσξν ν Αλάδνρνο λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί ηνλ 
αιγόξηζκν ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Έξγνπ θαη παξάιιεια λα είλαη έλαο από 
απηνύο πνπ αμηνινγνύληαη, ηξνθνδνηώληαο ην ζύζηεκα κε ζηνηρεία ησλ 
ππεξεζηώλ/πξντόλησλ ηνπ. Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ν Αλάδνρνο ζα έρεη πξόζβαζε 
ζε πιεζώξα ζηνηρείσλ όισλ ησλ παξόρσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, πνιιά από 
ηα νπνία είλαη απόξξεηα, θαζηζηά από κόλν ηνπ έλαλ ηζρπξό ιόγν απνθιεηζκνύ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ, ζην Έξγν, επηρεηξήζεσλ. Θεσξνύκε όηη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 
αμηνπηζηία, ε δηαθάλεηα θαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκώλ, αιιά θαη 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνύ, ζα πξέπεη ην Έξγν λα κελ αλαηεζεί ζε 
εηαηξεία πνπ έρεη ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα.   

 


