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δηακόξθωζε θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο
Σηκώλ Πξνϊόληωλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά.

Κπξίεο/Κύξηνη,
ελεξγώληαο σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο, ππό ζύζηαζε Εηαηξείαο, ε
νπνία έρεη σο θύξην (θαηλνηόκν γηα ηελ ειιεληθή αγνξά) ζθνπό ηε
δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ, κε αληηθείκελν ηε ζπγθξηηηθή
παξάζεζε ηηκνθαηαιόγσλ από δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο Εηαηξείεο - Παξόρνπο
ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα - κεηαμύ άιισλ - ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ
πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, αληαπνθξίλνκαη ζην θάιεζκά ζαο ζε δεκόζηα
δηαβνύιεπζε ζρεηηθά κε ην ζρέδην Καλνληζκνύ πνπ δεκνζηεύζαηε θαη ην
νπνίν αθνξά ζηελ πξόζεζή ζαο λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία θαη λα αμηνπνηήζεηε
παξαγσγηθά έλα ςεθηαθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηηκώλ θαη ζηνηρείσλ
ηηκνινγίσλ. Αλαθνξηθά ινηπόλ κε ην ελ ιόγσ θείκελν δηαβνύιεπζεο θαη κεηά
ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζέηεη ν Ν.4070/2012, ζα
ζέιακε λα ζαο αλαθέξνπκε ηα εμήο :
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1.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ.
Είλαη ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο όηη αλαιάβαηε ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία

δεκηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηηκώλ ακέζσο κε ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4070/2012. Σελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ελόο ηέηνηνπ
κεραληζκνύ πνπ ζα δηαζθαιίδεη νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή γηα
έγθπξε θαη νινθιεξωκέλε ελεκέξωζε θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ΕηαηξεηώλΠαξόρσλ γηα δηαθάλεηα θαη δεκνζίεπζε ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, ηελ είρακε εληνπίζεη θαη ζαο είρακε επηζεκάλεη
εδώ θαη αξθεηό θαηξό θαη απνηεινύζε έλα από ηα βαζηθά καο αηηήκαηα. Οη
Αξρέο ηεο Απιόηεηαο θαη ηεο Γηαθάλεηαο ηεο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηηο
εθαξκνδόκελεο ρξεώζεηο θαη ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη θαηά ηνλ κέγηζην δπλαηό ηξόπν κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
πειαηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλάινγα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη
λα απνηειεί βαζηθό θξηηήξην ειέγρνπ εθ κέξνπο ζαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζα ζηέιλνπλ νη Εηαηξείεο-Πάξνρνη ζην Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην.
Χξήζηκν, ηέινο, ζα ήηαλ λα αλαθνηλώλαηε θαη έλα ζαθέο δεζκεπηηθό
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ
ζπζηήκαηνο, απνδίδνληαο έηζη αθόκα κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηελ αλαγθαηόηεηά
ηνπ.

2.

Η ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ.
Αλαθνξηθά κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ παξέρεη ην αξ.66 παξ.2 ηνπ

Ν.4070/2012 ζηελ ΕΕΣΣ γηα ρνξήγεζε εθ κέξνπο ηεο πηζηνπνηεηηθνύ
ζπκκόξθωζεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο
δηαπίζηεπζεο εηαηξεηώλ, όπσο απηή πνπ εθπξνζσπώ,

ζα ζέιακε λα ιάβεηε

ππόςηλ ζαο ηνπο παξαθάησ πξνβιεκαηηζκνύο καο.
Α.) Όπσο ην ίδην ην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο αλαγλσξίδεη ζηε ζει.5
θάλνληαο αλαθνξά κόλν ζηελ OFCOM αιιά θαη όπσο θαηαγξάθνπλ θαη νη θαηά
θαηξνύο εθζέζεηο ηνπ ώκαηνο Επξσπατθώλ Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ Ηιεθηξνληθώλ
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Επηθνηλσληώλ (η.ERG λπλ BEREC - ERG (08) 59rev2, REPORT νn Transparency
of Tariff Information, March 2009) δελ ππάξρεη κηα εληαία αληηκεηώπηζε ηνπ
ελ ιόγω δεηήκαηνο από όιεο ηηο επξωπαϊθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Θα πξέπεη
ινηπόλ λα εμεγεζεί θαη λα ππάξμνπλ πεηζηηθά επηρεηξήκαηα γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
ζα νδεγήζνπλ ηελ ΕΕΣΣ ζηελ απόθαζε λα εθαξκόζεη - εθόζνλ απνθαζηζηεί κηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ηε ζηηγκή πνπ αξρέο άιισλ θξαηώλ κε πνιύ πην
ώξηκε

θαη

απειεπζεξσκέλε

ηελ

ελ

ιόγσ

αγνξά

(π.ρ.

Γεξκαλία-

Bundesnetzagentur) έρνπλ απνθύγεη λα παξέκβνπλ κε έλαλ ηέηνην άκεζν ηξόπν,
ελώ ππάξρνπλ θαη νη πηζηνπνηήζεηο ηδησηηθώλ νξγαληζκώλ.
Β.) Η πξσηνβνπιία ζαο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο
επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα αλαιεθζεί αθνύ πξνεγεζνύλ
δηαβνπιεύζεηο κε ηηο ελδηαθεξόκελεο Εηαηξείεο θαη θνξείο αιιά θαη δηάθνξεο
άιιεο εκπιεθόκελεο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ δπζιεηηνπξγίεο. Γηα
παξάδεηγκα, εάλ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ζειήζεη λα ζεζκνζεηήζεη θαη ε ΡΑΕ γηα
ηελ παξνπζίαζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ Εηαηξεηώλ-Παξόρσλ ελέξγεηαο, γίλεηαη
επθόισο αληηιεπηό πσο νη ελδηαθεξόκελεο Εηαηξείεο θαη θνξείο ζα βξεζνύλ
αληηκέησπεο κε έλαλ αθόκα ειιεληθό γξαθεηνθξαηηθό παξαινγηζκό. Θα ήηαλ
ινηπόλ επηβεβιεκέλνο θαη απαξαίηεηνο έλαο ζπληνληζκόο ζηα παξεκθεξή
δεηήκαηα κεηαμύ ησλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ θαη λα παξαθνινπζεζεί εθ κέξνπο ζαο
θαη ε αληίζηνηρε αληηκεηώπηζε ζε επξσπατθό επίπεδν ησλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ
ελέξγεηαο

(Βι. Council of

European Energy Regulators, Price Comparison

Tools: case studies - Annex 1 to CEER Draft advice on Price Comparison Tools
Ref: C11-CEM-45-05a, 11-Oct-2011).
Γ.) Η θαζηέξσζε ελόο πξόζζεηνπ θόζηνπο - ην νπνίν πξνθαλώο ζα έρεη ε
απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ από ηελ ΕΕΣΣ - ζηηο λενεκθαληδόκελεο Εηαηξείεο,
όπσο απηή πνπ εθπξνζσπώ, θαηά ην μεθίλεκά ηνπο θαη ελ κέζσ ύθεζεο θαη ηνπ
άζρεκνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξα καο, δελ επλνεί ηελ
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη απνηειεί ηξνρνπέδε ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο πξνηείλνπκε λα κελ αζθεζεί απηή ε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηεο ΕΕΣΣ ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα.
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3.

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Αξ.4 § 1, εδ. δ' θαη Αξ.5 § 2, εδ. δ'
Καη ζηα δπν αλσηέξσ ζεκεία γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
ηξίηνπ κέξνπο ζε αλαδήηεζε θαη ιήςε δεκόζησλ αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ από ην
Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην. Παξόηη ζηελ πξώηε αλαθνξά (Αξ.4 § 1, εδ. δ') γίλεηαη
παξαπνκπή ζηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 66 ηνπ Ν.4070/2012, ελώ ζηελ
δεύηεξε όρη, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί επί ιέμεη ε πξόλνηα ηνπ λόκνπ θαη
ζηηο δπν πεξηπηώζεηο, όηη δειαδή: "Τξίηα κέξε έρνπλ ην δηθαίωκα λα
ρξεζηκνπνηνύλ αηειώο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύζεθαλ από ηηο επηρεηξήζεηο…ή
άιιωλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ."
Αξ.6 § 3
ηελ ζειίδα 17 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο αλαθέξεηαη όηη: " Σε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην, ε παξνπζίαζε ηωλ
παθέηωλ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαηά ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 66 παξ.2 ηνπ Ν.4070/2012." θαη θαζ' ππεξβνιή ζηε ζειίδα 23 ηνπ
θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο επαλαιακβάλεηαη όηη : «2. Σηελ παξνύζα θάζε ζα
ζρεδηαζηεί, αλαπηπρζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία από ηελ ΕΕΤΤ ππεξεζία
παξνπζίαζεο θαη, πηζαλώο κειινληηθά, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4070/2012,
λα αλαβαζκηζηεί ζε ππεξεζία ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ηηκνινγίσλ ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθώλ
Δηαδηθηπαθώλ νδεγώλ ηηκνινγίωλ (interactive web-based price guides). Πξνο ην
παξόλ ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ παξνπζίαζε θαη όρη ζηε ζπγθξηηηθή
αμηνιόγεζε ηωλ παθέηωλ». Καη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ εμαγγειηώλ ην αξ. 6
ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνύ αλαθέξεη όηη: «Η πξώηε εηήζηα
πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ αθνξά κόλν ζηελ
παξνπζίαζε ησλ ηηκώλ θαη ζηνηρείωλ ηηκνινγίωλ παθέηωλ πξνϊόληωλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ηωλ ππόρξεωλ παξόρωλ. Σηε ζπλέρεηα θαη εθόζνλ ε
ΕΕΤΤ απνθαλζεί όηη είλαη πξόζθνξν, ην Ηιεθηξνληθό Παξαηεξεηήξην δύλαηαη
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λα ππνζηεξίμεη επηπξνζζέησο ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο
ηωλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ παθέηωλ πξνϊόληωλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ. Η
ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε αθνξά ζε εηζξνέο επηζπκεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ην
ρξήζηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε απόθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ
κε ηαμηλνκεκέλεο ιίζηεο ζηε βάζε θόζηνπο πξνο δεηνύκελε ωθέιεηα.»
Από κηα επηζηακέλε αλάγλωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Ν.4070/2012 θαη κε
βάζε ηελ γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ δελ πξνθύπηεη από πνπζελά μεθάζαξε
πξόβιεςε

γηα

κειινληηθή

αλαβάζκηζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ζε

ππεξεζία

ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ηηκνινγίσλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ.
Πηζαλώο δειαδή, λα εθθεύγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΕΕΣΣ κηα ηέηνηα θίλεζε,
ελώ θαη πάιη θαη ζε απηό ην δήηεκα δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν σο εληαία
εθαξκνγή ζηηο ινηπέο επξσπατθέο αξρέο. Αθόκα όκσο θαη αλ δερηνύκε πσο ν
όξνο "αλεμάξηεηε αμηνιόγεζε" ηνπ αξ.66 παξ.2 ηνπ Ν.4070/2012 ελλνεί
ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηόηε θαη πάιη ε ΕΕΣΣ ζα είρε ηε δπλαηόηεηα απηή,
εθόζνλ ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, πξώηα "…δηαπηζηώλεη όηη απηέο νη επθνιίεο δελ
είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλό δσξεάλ ή ζε εύινγε ηηκή, (θαη άξα) κεξηκλά ώζηε, είηε
ε ίδηα είηε κέζω ηξίηωλ θνξέωλ είηε δηαπηζηεπκέλνη από ηελ ίδηα θνξείο, λα ηηο
δηαζέηνπλ ζην θνηλό". Καη γελλάηαη ην εύινγν εξώηεκα: Πσο ε ΕΕΣΣ ρσξίο λα
έρεη πξνβεί ζε κηα ηέηνηα δηαπίζησζε πνπ ππνρξεώλεηαη από ηνλ Νόκν, ζπεύδεη ε
ίδηα λα ζεζκνζεηήζεη δηθό ηεο κεραληζκό ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο;
Εάλ αληηιακβαλόκαζηε νξζά ηελ πξόζεζε ηεο ΕΕΣΣ γηα δεκηνπξγία, ζε
δεύηεξε θάζε, κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο, ζα
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη θάηη ηέηνην ίζσο θαηαζηεί πξνβιεκαηηθό θαη λα
ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε - ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή - ηηο πξνζπάζεηεο ηεο
ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ όπσο θαη εζείο αλαθέξεηε (ζει.
5 Εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο) όηη " 'Έλα ζπλερώο απμαλόκελν πιήζνο από
εηαηξείεο παξέρεη θάπνηαο κνξθήο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο παξνπζίαζεο θαη
ζύγθξηζεο..".
Κξίλνπκε ινηπόλ ζθόπηκν λα απαιεηθζεί ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο
θαζώο θαη πξνβιεκαηηθή είλαη από πιεπξάο λνκηκνπνηεηηθήο βάζεο, ζηελ
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παξνύζα θάζε, αιιά θαη δηόηη ζα ππνλνκεύζεη ζην μεθίλεκά ηνπο αληίζηνηρεο
πξνζπάζεηεο πνπ ήδε έρνπλ ζηεζεί. Παξάιιεια ζα είρε ελδηαθέξνλ λα
δηεπθξηλίδαηε θαη ην θαηά πόζν πξνηίζεζζε λα επηβάιιεηε θάπνην ηέινο γηα ηε
ρξήζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ
Παξαηεξεηεξίνπ, από ηξίηνπο.
Ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο είκαζηε ζηε
δηάζεζή ζαο ηόζν γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ επεμήγεζε ησλ ζέζεώλ καο, όζν
θαη γηα ηελ όπνηα ζπλεξγαζία θξηζεί ζην κέιινλ ρξήζηκε εθ κέξνπο ζαο.

Με εθηίκεζε,

Βαζίιεηνο Π. Μπόθνο
Γηθεγόξνο
Μ.Α. Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ

