
Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για τον 

Κανονιςμό για την Υποβολή Αναφορϊν Παρόχων ςχετικά με την αδιάλειπτη λειτουργία 

Δικτφων και Υπηρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν:  

 

Ι. Γενικζσ Παρατηρήςεισ:    

1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται (εάν ςυνδζεται) ο υπό διαβοφλευςη Κανονιςμόσ τησ ΕΕΤΤ 

για την Υποβολή Αναφορών Παρόχων ςχετικά με την αδιάλειπτη λειτουργία Δικτφων 

και Υπηρεςιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με την Κοινή Υπουργική Απόφαςη 

αναφορικά με τισ Ελάχιςτεσ Υποχρεώςεισ για τη διαςφάλιςη τησ ακεραιότητασ 

δημόςιων τηλεφωνικών δικτφων και διαθεςιμότητασ δημοςίων τηλεφωνικών 

υπηρεςιών ςε ςταθερζσ θζςεισ (ΦΕΚ Β’ 305/14-02-2012);  

 

 

 



ΙΙ. Επιμζρουσ Παρατηρήςεισ:  

 

Άρθρα Κανονισμού Παράγραυος Σχόλια Forthnet 
Προτάσεις 

 

Άρθρο 4 2 §β 

Ο νξηζκόο ηνπ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο σο κε-δηαζεζηκόηεηα ησλ 
ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο αλεμάξηεηα από ην πιήζνο 
ζπλδξνκεηώλ πνπ επεξεάδνληαη δελ είλαη ζαθήο, θαη εηδηθά όηαλ 
γίλεηαη αλαθνξά θαη ζπλδπάδεηαη κε ην ηκήκα δηθηύνπ πνπ 
δηαζπλδέεηαη κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.  
 
Θεσξείηαη πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί ε 
απώιεηα από βιάβε ηνπ εμνπιηζκνύ ελόο Α/Κ πνπ έρεη σο 
απνηέιεζκα ηε κε-δηαζεζηκόηεηα θακηάο ππεξεζίαο πξνο ηνπο 
ζπλδξνκεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Α/Κ (άξα θαη κε-δηαζεζηκόηεηα 
ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα απηνύο) ή κόλν ε απώιεηα 
δηαζύλδεζεο θαη αδπλακία δξνκνιόγεζεο πξνο  ππεξεζίεο 
έθηαθηεο αλάγθεο ;  
 
Υπάξρεη θίλδπλνο αθόκα θαη κηθξέο βιάβεο πνπ επεξεάδνπλ κηθξό 
αξηζκό ζπλδξνκεηώλ ή θαη έλα ζπλδξνκεηή, επεηδή επεξεάδνπλ ηε 
δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο λα ζεσξεζνύλ 
πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο.  

 

Θα πξέπεη λα δηαζηαζηνπνηεζνύλ ηα κεγέζε 
(πνζνηηθά/πνηνηηθά) θαη σο πξνο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

Άρθρο 5 4, 6 & 7 

Πξνηείλνπκε ηε ζύκπηπμε ησλ αλαθνξώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 5, παξ. 4 & 7, ώζηε λα θαιύπηεηαη ζπλνιηθά ε πιεξνθνξία 

θαη ε ππνβνιή ηεο ζε δηάζηεκα 15 εκεξώλ από ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ ζπκβάληνο. Η ππνρξέσζε αλαθνξάο πεξηζηαηηθώλ  ζηελ ΕΕΤΤ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζήο ηνπ 

ζα δεκηνπξγήζεη ιεηηνπξγηθό θαη δηαρεηξηζηηθό θόξην ζηα ηκήκαηα 

πνπ πξνζπαζνύλ λα επαλαθέξνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ δηθηύνπ. 

Εηδηθά δε, αλ ηζρύζεη θαη ε ελδηάκεζε πιεξνθόξεζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 5, παξ.6.  

 

Άρθρο 9 
 

Τα αλαδξνκηθά ζηνηρεία  από 1-1-2012 δελ είλαη δηαζέζηκα Να θαηαξγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε 

   
 

   
 

   
 

 

 


