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Αλαθνξηθά κε ηελ δηαβνχιεπζε γηα ην ζρέδην Καλνληζκνχ «γηα ηελ δηακφξθσζε θαη 
ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηηκψλ πξντφλησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά», ηα ζρφιηα ηεο εηαηξείαο καο έρνπλ 
σο εμήο: 
 
 
Α. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηφζν ηνπ Δπξσπατθνχ φζν θαη ηνπ εζληθνχ καο δηθαίνπ 
αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, είλαη απαξαίηεην νη 
θαηαλαισηέο λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ψζηε λα κπνξνχλ 
λα αλαδεηνχλ ζπκθέξνπζεο ηηκέο, θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ηειηθά λα 
εμαζθαιίδεηαη φηη επσθεινχληαη ηα κέγηζηα απφ ηηο θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο ηνπο. 
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα ζπιιέγεη θαη ζα 
απνηππψλεη ελνπνηεκέλα ζηνπο θαηαλαισηέο ηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία 
ηηκνθαηαιφγσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 
ιηαληθήο αμηνινγείηαη ζεηηθά.  
 
χκθσλα άιισζηε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4070/2012 νξίδνληαη ηα εμήο: 
« 1. Ζ ΔΔΣΣ κε απφθαζή ηεο, κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 17 ηνπ παξφληνο, απαιηεί από ηιρ επισειπήζειρ δημόζιαρ παποσήρ 
δικηύος ή/και δημόζια διαθέζιμων ςπηπεζιών ηλεκηπονικών επικοινωνιών να 
δημοζιεύοςν διαθανείρ, ζςγκπίζιμερ, καηάλληλερ και επικαιποποιημένερ 
πληποθοπίερ ζσεηικά με ηιρ ιζσύοςζερ ηιμέρ και ηα ηιμολόγια, ηπρφλ ηέιε ιφγσ 
ηεξκαηηζκνχ κηαο ζχκβαζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο. Οι εν λόγω πληποθοπίερ 
δημοζιεύονηαι με ζαθή, καηανοηηή και εύκολα πποζβάζιμη μοπθή. Ζ ΔΔΣΣ κε 
ηελ αλσηέξσ απφθαζή ηεο δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεη επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο ζε 
ζσέζη με ηον ηπόπο δημοζίεςζηρ ηων πληποθοπιών αςηών».  
 
ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ζηελ ππφ θξίζε δηαβνχιεπζε έλα χζηεκα κε 
απψηεξν ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ιήςεο θαηαιιειφηεξσλ απνθάζεσλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
Ωζηφζν, ν ζθνπφο ηνπ πζηήκαηνο - φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο ππφ 
θξίζε δηαβνχιεπζεο - είλαη αθελφο ε παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε γηα 
ηελ αμηφπηζηε, έγθπξε θαη κε απιφ ηξφπν παξάζεζε ησλ ιηαληθψλ ηηκνινγηαθψλ 
παθέησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κέζα απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 
ειεθηξνληθή ζπιινγή, απνηχπσζε θαη δηάζεζε ζην θνηλφ κε ελνπνηεκέλν θαη εληαίν 
ηξφπν θαη αθεηέξνπ ε ελδπλάκσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ζηελ Διιάδα, 
δίλνληαο ζηελ αγνξά ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 
πξσηνβνπιηψλ, απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ.  
 
Όκσο ε ΔΔΣΣ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζεο ησλ 
αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, διεύπςνε απκεηά ηο ζκοπό. θνπφο 
ηνπ πζηήκαηνο ζα έπξεπε λα είλαη ε εμαζθάιηζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηειηθνχο 
ρξήζηεο ηεο πξφζβαζεο ζε δηαθαλείο, ζπγθξίζηκεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο 
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηε θαη πην αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Γλψκνλαο πάληα είλαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη ν 
θαηαλαισηήο-πειάηεο. Γεπηεξεπφλησο, απφ ην χζηεκα εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο, 
αιιά θαη δηεπθνιχλεηαη ε ίδηα ε ξπζκηζηηθή Αξρή, ε νπνία ζα έρεη ζπγθεληξσκέλα φια 
ηα ζηνηρεία ήηνη ηηκνιφγηα, πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο, φξνπο ησλ πξντφλησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θιπ.  
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ην ππφ θξίζε χζηεκα πξνθχπηεη φηη δεηνχληαη επηπιένλ δεδνκέλα κε έλα ηδηαίηεξα 
πεξίπινθν ηξφπν ζπιινγήο, πνπ είλαη ππεξάλσ ηνπ ζθνπνχ ηνπ λφκνπ. Έηζη, εθηφο 
απφ ηα ζηνηρεία  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ 
δηεπθφιπλζή ηνπο ζηε ζχγθξηζε πξνζθνξψλ κεηαμχ ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθψλ 
ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη εμεηδηθεπκέλα ηερληθά ζηνηρεία 
πνπ θαζφινπ δελ ρξεζηκεχνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά πξννξίδνληαη γηα ηελ 
απνηχπσζε επηπηψζεσλ δεηθηψλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηε 
ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρνπο δηεζλείο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 
παξφρσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, γηα ηελ αλάιπζε αγνξψλ, ή γηα άιινπο ιφγνπο. Ζ 
δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θείκελν ηεο ππφ θξίζε δηαβνχιεπζεο 
κπνξεί λα εξκελεπζεί πνηθηινηξφπσο θαη ζαθψο ν Νφκνο δίλεη ηελ αξκνδηφηεηα ζηελ 
ΔΔΣΣ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ (άξζξν 38 ηνπ Ν. 4070/2012), σζηφζν νξίδεη σο 
πξνυπφζεζε ηελ πξνεγνχκελε αηηηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, 
πνπ πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφ, νξηζκέλν θαη αλάινγν. πλεπψο ππέπει να 
διαηςπωθεί εκ νέος πιο ξεκάθαπα ο ζκοπόρ ηος ςζηήμαηορ και να οπιοθεηηθεί 
με γνώμονα μόνο ηον καηαναλωηή.  
 
Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ζηνλ δεπηεξνγελή ζθνπφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη κφλν 
ζην ππφ θξίζε θείκελν θαη φρη ζην ζρέδην Καλνληζκνχ θαη πνπ αθνξά ζηελ 
ελδπλάκσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ζηελ Διιάδα, δίλνληαο ζηελ αγνξά ηε 
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, επηζεκαίλνπκε φηη ην άξζξν 66 ηνπ λφκνπ 
4070/2012 πξνβιέπεη φηη ζε πεπίπηωζη πος οι εςκολίερ ζύγκπιζηρ, ιδίωρ μέζω 
διαδπαζηικών εθαπμογών ή άλλων ζσεηικών ηεσνικών, δεν διαηίθενηαι ζηο 
κοινό δωπεάν ή ζε εύλογη ηιμή, ηόηε η ΔΔΣΣ μεπιμνά ψζηε νη επθνιίεο απηέο λα 
δηαηίζεληαη ζην θνηλφ είηε απφ ηελ ίδηα, είηε κέζσ ηξίησλ θνξέσλ, είηε δηαπηζηεπκέλσλ 
απφ ηελ ίδηα θνξέσλ. Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ρνξεγεί ζε θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, αθνχ θαζνξηζηνχλ ηα ηέιε θαη ε δηαδηθαζία 
ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηα πξφζσπα απηά. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ηα ηξίηα 
απηά κέξε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αηειψο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνπλ νη 
πάξνρνη. 

Αλ ππνηεζεί φηη νη επθνιίεο ζχγθξηζεο δελ δηαηίζεληαη, απφ ηα παξαπάλσ 
πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Αλ θάπνην ηξίην κέξνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) αλαπηχμεη δηαδξαζηηθή 
εθαξκνγή ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη ηε δηαζέηεη δσξεάλ ζην θνηλφ (ή ζε εχινγε ηηκή), 
πξνθαλψο πξνζβιέπνληαο ζε νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε δηαθήκηζε πνπ ζα 
θηινμελεί ή κέζσ άιινπ business model ζηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάλ δηάζεζεο, 
δελ απαηηείηαη απαξαίηεηα ε πηζηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε φηη ζπλέπεηα 
κπνξεί απηφ λα έρεη ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχγθξηζεο πνπ 
παξέρεη. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί ην ηξίην κέξνο λα παξνπζηάδεη θαηά ην δνθνχλ 
ηηο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζπγθεθξηκέλα 
πξντφληα απφ ηα νπνία θαη ζα έρεη (κεγαιχηεξν) φθεινο. 

 χκθσλα κε ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, ε πξσηνγελήο πιεξνθνξία πνπ 
απαηηείηαη ζα ρνξεγείηαη ζηα ηξίηα κέξε δσξεάλ. Απηά ζα έρνπλ νηθνλνκηθφ 
φθεινο (ηνπιάρηζηνλ έζνδα δηαθήκηζεο), ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα έρεη έζνδα απφ ηα 
ηέιε πηζηνπνίεζεο (φηαλ απηή απαηηείηαη), αιιά νη πάξνρνη είλαη νη κφλνη 
παξάγνληεο πνπ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πζηήκαηνο επηβαξχλνληαη κε ηα 
ιεηηνπξγηθά θφζηε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ. 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, άπνςε ηεο εηαηξείαο καο είλαη φηη ζπγθξηηηθά εξγαιεία φηαλ 
δελ ππάξρνπλ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. Δάλ 
απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 
ζπγθξηηηθψλ εξγαιείσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ, είηε νη ηξίηνη θνξείο πνπ παξέρνπλ 
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ζπγθξηηηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ ΔΔΣΣ, 
ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ 
θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
αγνξάο πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη θαη θπξψζεηο ησλ θνξέσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ή παξνπζηάδνπλ θαηαζθεπαζκέλα 
ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα. Οη ηξίηνη θνξείο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεκφζηα 
ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, δίρσο νη πάξνρνη λα ππνρξενχληαη λα ηνπο ηα 
παξέρνπλ έηνηκα θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζηελ Μ.Βξεηαλία νη 
πνιιέο εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζχγθξηζεο ηηκψλ ζε θαηαλαισηέο 
αληινχλ ζηνηρεία απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη κφλν. Οη 
ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη δελ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 
δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  πξνζθέξνπλ ηηο σο άλσ ζπγθξίζεηο. 
 
 
Β. ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 
 
Δξψηεζε 1:  
Σν πξνηεηλφκελν χζηεκα ζα βνεζήζεη κελ ζηε δηακφξθσζε ηεο ιήςεο 
θαηαιιειφηεξσλ απνθάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο – θαηαλαισηέο, σζηφζν πξέπεη λα 
επαλεμεηαζζεί θαη λα νξηνζεηεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο παξνρήο ησλ 
δεκνζηνπνηήζηκσλ πιεξνθνξηψλ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ.  Ο ΟΣΔ ήδε 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο αλαδήηεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ παθέησλ ηνπ, κε 
δνκεκέλν θαη θηιηθφ πξνο ηνλ θαηαλαισηή ηξφπν. 
 
Δξψηεζε 2:  
Δπηθπιαζζφκαζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ φηαλ ην χζηεκα καο επηδεηρζεί ή 
ιεηηνπξγήζεη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζρήκαηα θαη ηνπο κνξθφηππνπο ησλ αξρείσλ. 
 
Δξψηεζε 3:  
Όζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βι. παξαπάλσ 
γεληθά ζρφιηά καο πεξί δξαζηεξηνπνίεζεο ηξίησλ θνξέσλ. 
 
Δξψηεζε 4:  
Οη δχν (2) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ελεκέξσζεο ησλ αξρείσλ ηηκψλ θαη ηηκνινγίσλ γηα 
ηελ εκπνξηθή δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ ή ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηηκνθαηαιφγσλ 
γηα πθηζηάκελα πξντφληα είλαη πνιχ ιίγεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν πξνηείλνπκε έλα 
δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
Ζ ηξίκελε ηαθηηθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔΣΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ γηα 
κε δηαζέζηκα πιένλ πξντφληα, δελ ζπλάδεη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ελεκέξσζεο ησλ 
θαηαλαισηψλ, νχηε έρεη λφεκα εθφζνλ πξνβιέπεηαη κεραληζκφο επηθαηξνπνίεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ, κεηά ηελ αξρηθή ππνβνιή ηνπο. 
 
Δξσηήζεηο 5 θαη 6:  
Σν πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ππεξβνιηθφ, επηβαξχλεη κε θφζηνο ηνπο παξφρνπο 
θαηά ηε ζχληαμε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη επνπζηψδεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε 
ηνπ θαηαλαισηή (π.ρ. παθέηα ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε έρεη ιήμεη, ηκήκα Κ ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ). Δπίζεο, ζην ηκήκα Η δελ ρξεηάδεηαη ε παξάζεζε ηεο ρξέσζεο 
πξνο θαζεκηά εηαηξεία, θαζψο νη ρξεψζεηο εθηφο δηθηχνπ είλαη θνηλέο πξνο φινπο 
ηνπο παξφρνπο (πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, πνπ απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 
θαηαρσξεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά). Δπίζεο, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα κελ 
ζπκπεξηιεθζνχλ νη ηηκέο ησλ Γηεζλψλ θιήζεσλ αλά ρψξα αιιά κφλν αλά Εψλε. Βι. 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζρφιηά καο παξαθάησ γηα ην αξρείν xls κνξθνηχπσλ. Αθφκε, δελ 
ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα πξντφληα πνπ πιένλ δελ δηαηίζεληαη αθνχ ν 
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θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα ηα αγνξάζεη. Τπελζπκίδεηαη δε, φηη κε βάζε ην άξζξν 11 
ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 
(Απφθαζε ΔΔΣΣ 488/82/2008) νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ρξεψζεηο πνπ δελ 
βξίζθνληαη πιένλ ζε ηζρχ θαη ε νπνία κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο 
πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ηα κέζα πξνβνιήο ηνπ παξφρνπ. 
 
Δξψηεζε 8:  
Δπηθπιαζζφκαζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο κέρξηο φηνπ ππάξρεη ζαθήο 
πεξηγξαθή ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ δνθηκέο πξηλ ηελ ιεηηνπξγία. 
Όζνλ αθνξά ζηε δηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο, φπσο αλαθέξακε θαη ζηα γεληθά 
ζρφιηά καο, νη πάξνρνη δελ ζα πξέπεη λα ππνρξεψλνληαη λα δίλνπλ έηνηκα ηα 
ζηνηρεία ζε ηξίηνπο θαη κάιηζηα ζε επεμεξγάζηκε κνξθή. 
 
 
Γ. ΥΟΛΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 
 
Άξζξν 1:  
Βι. γεληθέο παξαηεξήζεηο καο γηα ην ζθνπφ παξαπάλσ. 
 
Άξζξν 2:  
ηνλ νξηζκφ «χζηεκα παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ» ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί πνηνη είλαη νη ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο ζα 
δηαηίζεληαη ηα ζηνηρεία  ηηκψλ θαη ηηκνινγίσλ παθέησλ. Γηα ηελ αληηζηνίρηζε κε ην 
ζθνπφ, πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε «ζε ηξίηνπο» απφ ηε θξάζε «ζε 
ηελικούρ σπήζηερ και καηαναλωηέρ». Δλαιιαθηηθά ε θξάζε «ζε ηξίηνπο» κπνξεί 
λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε θξάζε «ζην θνηλφ», φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ 
νξηζκφ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ. 
 
Γηα ηνλ νξηζκφ «ηδησηηθά δεδνκέλα», νχηε απφ ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4070/2012, νχηε 
απφ ην Παξάξηεκα ΗV ηνπ ηδίνπ Νφκνπ πξνθχπηεη αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα 
απαηηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δεκνζηνπνηήζηκεο φπσο είλαη ην πιήζνο ησλ 
ηειηθψλ ρξεζηψλ/θαηαλαισηψλ αλά παθέην ή αλά πξνζθνξά. ην πιαίζην απηφ 
ππέπει να διαγπαθεί ο οπιζμόρ «Ηδιωηικά Γεδομένα», ηα νπνία νπδφισο ζα 
βνεζήζνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ιήςεο θαηαιιειφηεξσλ απνθάζεσλ απφ ηνπο 
πνιίηεο – θαηαλαισηέο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ππέπει να διαγπαθεί από ηο ζύνολο ηος 
ζσεδίος Κανονιζμού κάθε αναθοπά ζε εμπιζηεςηικέρ πληποθοπίερ και 
ξεσωπιζηά απσεία πος πεπιέσοςν δημόζιερ και ιδιωηικέρ (ή εμπιζηεςηικέρ) 
πληποθοπίερ. 
 
Άξζξν 3:  
ηελ παξάγξαθν 2, ζα πξέπεη θαη’ αξράο λα θαζνξηζηνχλ αθξηβψο και να 
αποηελέζοςν Παπάπηημα ηος Κανονιζμού ηα ρήκαηα θαη νη Μνξθφηππνη γηα ηελ 
απεηθφληζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ. Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπο, 
βι. παξαηήξεζή καο γηα ηδησηηθά δεδνκέλα. 
 
ηελ παξάγξαθν 4, αλαθνξηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρεκάησλ θαη 
ησλ Μνξθνηχπσλ ζε πεξηνδηθή βάζε, ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί θάπνηα επίζεκε 
δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη ζπκθσλίαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αιιαγή 
ρεκάησλ θαη Μνξθνηχπσλ, λα πξνβιεθζνχλ δνθηκέο, θαζψο θαη κεηαβαηηθφ 
δηάζηεκα εθαξκνγήο. Ζ δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ δηο αλά έηνο 
θξίλεηαη ππεξβνιηθή θαη πξνηείλεηαη ε δπλαηφηεηα πποζαπμογήρ (φρη κφλν ν 
εκπινπηηζκφο, αιιά θαη ε απάιεηςε ζηνηρείσλ εάλ θξηζνχλ σο κε απαξαίηεηα) λα 
γίλεηαη άπαμ αλά έηνο. 
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ηελ παξάγξαθν 5, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 60 εκεξψλ είλαη πνιχ ιίγν γηα λα 
πξνβνχλ νη πάξνρνη ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο απεηθφληζεο ζηνλ ηζηνηφπν ηνπο. Γηα ηελ 
ελ ιφγσ απεηθφληζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο ζηα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φζν θαη θφζηνο αλζξσπνσξψλ θαη ζα πξέπεη λα νξηζηεί 
έλα επαξθέο κεηαβαηηθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο (πξνηείλεηαη 6 κήλεο απφ ηελ 
δεκνζίεπζε, βι. θαη παξαηήξεζή καο παξαθάησ γηα άξζξν 8). 
 
Άξζξν 4:  
ηελ παξάγξαθν 1 βι. γεληθφηεξε παξαηήξεζή καο γηα ηδησηηθά δεδνκέλα. 
 
ηελ παξάγξαθν 2 εθφζνλ ν ζθνπφο βαζίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λφκνπ 4070/2012 
(θαη φρη ζην άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 4070/2012), ε απνζηνιή ζηνηρείσλ ζε ηαθηηθή 
πεξηνδηθή (ηξηκεληαία) βάζε δελ έρεη λφεκα. Ζ παξάγξαθνο ζα πξέπεη λα 
ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια θαη λα δηαγξαθεί ε παξάγξαθνο 2.α)  
 
ηελ παξάγξαθν 2.β) νη δχν (2) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ελεκέξσζεο ησλ αξρείσλ 
ηηκψλ θαη ηηκνινγίσλ γηα ηελ εκπνξηθή δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ ή ηεο 
επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηηκνθαηαιφγσλ γηα πθηζηάκελα πξντφληα είλαη πνιχ ιίγεο. 
Πξνηείλνπκε ην δηάζηεκα λα απμεζεί ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, θαζψο θαηά ηελ 
έλαξμε δηάζεζεο λέσλ πξνγξακκάησλ ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη κεγάινο. 
 
Άξζξα 5 θαη 6: 
Γεληθά ηα άξζξα απηά ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ή 
παξαξηήκαηα ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζε ηερληθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πζηήκαηνο (π.ρ. αζθάιεηα θαη φξνη πξφζβαζεο-επεμεξγαζίαο αξρείσλ, 
πηζηνπνίεζε ρξεζηψλ, θιπ.) 
 
Άξζξν 6:  
ηελ παξάγξαθν 2 δελ θαηαλννχκε ηη λφεκα ππάξρεη ζηελ πξνβιεπφκελε 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ ηζηφηνπν θαη θάζε άιινπ δεκφζηνπ 
θνξέα πνπ επηιέγεη ε ΔΔΣΣ. Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεο «ή θαη θάζε 
άιινπ δεκφζηνπ θνξέα πνπ επηιέγεη ε ΔΔΣΣ». 
 
Άξζξν 8:  
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ απφ ηνπο Παξφρνπο ρξεηάδεηαη 
νπσζδήπνηε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 
πζηήκαηνο.  Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπκε ε ηζρχο ηεο απφθαζεο λα αξρίδεη 
ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
ψζηε λα ππάξρεη επαξθέο κεηαβαηηθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο. 
 
 
Γ. ΥΟΛΗΑ ΣΟ ΑΡΥΔΗΟ XLS ΜΟΡΦΟΣΤΠΩΝ (sx_morfortypoi_FINAL.xls): 
 
Γεληθά, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ην εμήο: αλ ζε θάπνην πεδίν δελ 
ππάξρεη λφεκα θαηαρψξεζεο, ην πεδίν ζα πξέπεη λα κέλεη θελφ, λα ζπκπιεξψλεηαη 
ε αμία κεδέλ (0) ή θάπνηα άιιε πεξηγξαθή (π.ρ. ζπκπιήξσζε ή κε ηεο γξακκήο 20 
ζε πεξίπησζε παθέηνπ κε απεξηφξηζην ρξφλν νκηιίαο). 
 
Γξακκή 6. Σα παθέηα ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε έρεη ιήμεη ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ 
ην εξσηεκαηνιφγην (ή λα δηαηεξνχληαη ην πνιχ γηα 1 ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάζεζήο ηνπο). 
 
Γξακκέο 8, 9, 12, 27. Ζ αλαθνξά ησλ ηηκψλ ζε Δπξσιεπηά είλαη ππεξβνιηθή. 
 
Γξακκέο 19, 21. Γελ είλαη θαηαλνεηή ε δηαθνξά ησλ δχν γξακκψλ. 
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Γξακκή 91. Ζ ΔΔΣΣ δελ έρεη ιάβεη θαζφινπ ππφςε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ σο ηψξα θαη θαίλεηαη πσο μεθηλάεη ηε δηαβνχιεπζε απφ ηελ αξρή. 
Καζψο ζηνλ νλνκαζηηθφ ηηκνθαηάινγν δελ ππάξρεη εληαία ρξέσζε πξνο ζηαζεξά 
Διιάδαο, ην πεδίν ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ραξαθηήξεο, ψζηε λα κπνξεί λα 
θαηαγξαθεί ηέηνηα παξαηήξεζε. Δθφζνλ φκσο ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζηα παθέηα, 
θαη απηφ ζα κπνξεί λα θαηαγξαθεί αλ ην πεδίν ππνζηεξίδεη ραξαθηήξεο. 
 
Γξακκέο 107, 108, 124, 125, 143, 144, 151, 152. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 
θαηαρψξεζε ραξαθηήξσλ θαη φρη Charge Type, θαζψο ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ 
αθνξνχλ ζε ρξεψζεηο γηα ψξεο αηρκήο θαη κε αηρκήο, κε δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο θαη 
βήκαηα ρξέσζεο.   
 
Θεσξνχκε φηη ην ηκήκα L είλαη πεξηηηφ θαη πξέπεη λα δηαγξαθεί κηαο θαη ήδε νη 
γξακκέο 123-127 αθνξνχλ ζηηο δηεζλείο ρξεψζεηο αλαιπηηθά.  
 
Δπίζεο ζην ηκήκα Μ φπνπ θάζε ρψξα θαηαηάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δψλε ρξέσζεο, 
δηεπθξηλίδνπκε φηη θάπνηα ρψξα κπνξεί γεληθά λα αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλε δψλε, 
φκσο θάπνηα πξνζέκαηά ηεο (θπξίσο πξνο θηλεηά) κπνξεί λα αλήθνπλ ζε άιιε δψλε 
ρξέσζεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ νξηζκέλσλ δηεζλψλ παξφρσλ. Αλ 
θξηζεί απαξαίηεην λα απνηππψλεηαη θαη απηή ε πιεξνθνξία, πξνηείλνπκε λα έρεη κηα 
επηπιένλ ζηήιε εμαηξέζεσλ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη πξννξηζκνί ησλ ρσξψλ πνπ 
εμαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πξφηππν: 
 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΕΩΝΖ ΥΡΔΩΖ 

ΠΡΟΘΔΜΑΣΑ 
ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ (όπος 
ςπάπσει διαθοπεηική 

σπέωζη) 

FRANCE 1 ηε δψλε 3 ηα 
πξνζέκαηα…… 

 
Όπσο, ηα εμαηξνχκελα απηά πξνζέκαηα αιιάδνπλ ηαθηηθά, έηζη ε αλάγθε απνζηνιήο 
ζηελ ΔΔΣΣ επηθαηξνπνηεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη αληίζηνηρα 
απμάλεηαη ην θφζηνο ππνζηήξημήο ηνπ. Δλαιιαθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 
θφζηνο δηαρείξηζεο ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη ην παξαθάησ πξφηππν, φπνπ ν 
θαηαλαισηήο ελεκεξψλεηαη θαηαξρήλ φηη ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, αιιά απηέο ζα 
κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηα δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη 
ζε θάζε αιιαγή εμαηξέζεσλ λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο ηφζν ηα ηηκνιφγηα φζν θαη ην 
εξσηεκαηνιφγην. 
 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΕΩΝΖ ΥΡΔΩΖ ΥΟΛΗΑ 

ALASKA 1  

FRANCE 1 Πιελ εμαηξέζεσλ πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζηνλ 
δεκνζηεπκέλν 
ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ 

 
 

 

 

 


