
 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

1. Ως προς ηο άρθρο 4, παρ. 2α, Πίνακας 1 

Σην ππό δηαβνύιεπζε θείκελν  ην πιήζνο ησλ ρξεζηώλ πνπ πξνηείλεηαη όζνλ αθνξά ζηελ ππεξεζία 

internet θαη ην αληίζηνηρν πιήζνο ρξεζηώλ όζνλ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηειεθσλίαο είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλα. Αθνινύζσο δελ θαηαλννύκε ηνλ ιόγν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ δηαδηθηύνπ θαη 

ηειεθσλίαο θαη  κάιηζηα γηα πνην ιόγν δίλεηαη πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηελ ππεξεζία δηαδηθηύνπ 

νξίδνληαο ρακειόηεξα όξηα ρξεζηώλ. Σε απηό ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί όηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ 

ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ δηαζέηνπλ ζήκεξα ζηαζεξή επξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο 

ιακβάλνπλ ζπλδπαζηηθά ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη δηαδηθηύνπ. 

Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θξίλνπκε απαξαίηεην ν αξηζκόο ηνπ πιήζνπο ησλ ρξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα  

ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα είλαη ίζνο κε ην πιήζνο ρξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.  

 

2. Ως προς ηο άρθρο 4, παρ. 2β 

«Επεξεάδεη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ έθηαθησλ αλαγθώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, αλεμάξηεηα από ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ηον αριθμό ηων τρηζηών ποσ αθορά ή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή». 

Κξίλνπκε όηη ζα πξέπεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επεξεάδεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ έθηαθησλ 

αλαγθώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, λα νξίδνληαη ηα ίδηα ειάρηζηα όξηα κε ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο/ 

δηαδηθηύνπ. Δελ είλαη εύινγν ν πάξνρνο λα ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη αλαθνξέο αθόκα θαη γηα 

κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ρξεζηώλ. 

 

3. Ως προς ηο άρθρο 5, παρ. 3 

«Ο πάξνρνο ππνβάιιεη αξρηθή αλαθνξά ζηελ ΕΕΤΤ εληόο 24 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηζηαηηθό 

αζθάιεηαο πνπ εληόπηζε ππεξέβε ηα πνζνηηθά ή πνηνηηθά θαηώθιηα….». 

Κξίλνπκε όηη ην δηάζηεκα ησλ 24 σξώλ είλαη πνιύ κηθξό γηα λα εηνηκάζεη ν πάξνρνο ηελ αλαθνξά θαη 

λα ηελ ππνβάιεη ζηελ ΕΕΤΤ, ηδηαίηεξα εάλ ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο ιάβεη ρώξα εληόο αξγίαο ή κέζα 

ζην Σαββαηνθύξηαθν. Ωο εθ ηνύηνπ πξνηείλνπκε ηελ θάησζη αλαδηαηύπσζε: 

«Ο πάξνρνο ππνβάιιεη αξρηθή αλαθνξά ζηελ ΕΕΤΤ εληόο 2 εργαζίμων ημερών (ΕΗ) από ηε ζηηγκή 

πνπ ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο πνπ εληόπηζε ππεξέβε ηα πνζνηηθά ή πνηνηηθά θαηώθιηα….». 

 

 



 

 

 

4. Ως προς ηο άρθρο 9, παρ. 1 

«Οη πάξνρνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ εληόο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο, ηηο αλαθνξέο αζθάιεηαο …….. γηα όζα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο έρνπλ ιάβεη ρώξα από ηελ 

1/1/2012 κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρύ …».  

Κξίλνπκε όηη ν νξηδόκελνο  ρξόλνο είλαη κηθξόο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ απαηηείηαη πξνθείκελνπ λα 

θαηαγξαθνύλ όια ηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο γηα έλα έηνο. Ωο εθ ηνύηνπ πξνηείλεηαη ε αύμεζή ηνπ ζε 2 

κήλεο. Ωο εθ ηνύηνπ πξνηείλνπκε ηελ εμήο αλαδηαηύπσζε: 

«Οη πάξνρνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ εληόο δύο (2) μηνών από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, ηηο 

αλαθνξέο αζθάιεηαο …….. γηα όζα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο έρνπλ ιάβεη ρώξα από ηελ 1/1/2012 κέρξη ηε 

ζέζε ζε ηζρύ …».  


