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ΕΕΤΤ 

ΑΜ : 01 - 200 

Γενική Αδεια 

Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών 

ΠΡΟΣ: 
ΕΕΤΤ 
Λ. Κηφισίας 60 
151 25 Μαρούσι - Αττική 

 

ΘΕΜΑ :  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 
ΑΕ» 

 

Κύριοι 

Όσον αφορά στο ως άνω Σχέδιο Κανονισμού και, συγκεκριμένα, στο Αρθρ. 5 § 1 σχετικά με την 
προθεσμία εισαγωγής/ενημέρωσης του Αποθετηρίου για τη διάθεση νέας υπηρεσίας ή τη μεταβολή 
υφιστάμενης, παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί και επιμηκυνθεί το ταχθέν χρονικό διάστημα των 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών καθόσον 

α)  σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, σε περίπτωση ανάγκης διευκρινίσεων κατά την 
εισαγωγή/ενημέρωση δεδομένων η ΕΕΤΤ οφείλει να απαντήσει σε ενδεχόμενο αίτημα εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, επομένως, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών, εκ των πραγμάτων, παρατείνεται, 

β) όπως έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει την Επιτροπή σας, η οποιαδήποτε μεταβολή απαιτεί 
μαζική καταχώρηση μέσω xml αρχείων και συνδρομή τεχνικού πληροφορικής, καθιστώντας ιδιαίτερα 
χρονοβόρα κάθε σχετική διαδικασία (μόνο για την εξαγωγή δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Αποθετηρίου απαιτούνται 2-5 ημέρες ανάλογα με τον όγκο των ήδη καταχωρημένων δεδομένων, 
ενώ, για παράδειγμα, για υπηρεσία εξωτερικού με πολλά προϊόντα που αποτελείται από πολλές ζώνες, 
απαιτούνται πολλαπλάσιες καταχωρήσεις για κάθε διαφορετικό προϊόν) και, 

γ) δεν μπορούν να αγνοηθούν πιθανές τεχνικές δυσκολίες ή άλλα έκτακτα συμβάντα που θα χρήζουν 
κάποιο ικανό χρονικό διάστημα κάλυψης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 15ημέρου.   

Κατ’ αντιστοιχία και για τις προθεσμίες του Αρθρ. 7. 
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