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Ειςαγωγή 

Στισ 31.05.2012 θ ΕΕΤΤ δθμοςίευςε κείμενο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ αναφορικά με τον 

Κανονιςμό για τθν διαμόρφωςθ και τθ κζςθ ςε λειτουργία Συςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ 

Τιμϊν Προϊόντων Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά. 

Η ΕΕΤΤ  προςκάλεςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ τθσ αγοράσ να διατυπϊςουν 

τισ απόψεισ τουσ ςτθν ωσ άνω Διαβοφλευςθ, θ οποία διιρκθςε από 01.06.2012 ζωσ  

16.07.2012. 

Η παροφςα αναφορά παρουςιάηει τθ ςφνοψθ των απόψεων των ςυμμετεχόντων ςτο 

κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κακϊσ και τισ κζςεισ τθσ ΕΕΤΤ ςτισ παρατθριςεισ των 

ωσ άνω ςυμμετεχόντων. Ειδικότερα, τθν 01.08.2012 αναρτικθκαν ςτον ιςτότοπο τθσ ΕΕΤΤ 

οι τοποκετιςεισ των ςυμμετεχόντων που δεν είχαν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Στο παρόν 

κείμενο επιχειρείται να αποτυπωκοφν οι κζςεισ τθσ ΕΕΤΤ ςτισ τοποκετιςεισ των 

ςυμμετεχόντων. Δεδομζνου του χαρακτιρα του ςυγκεκριμζνου Συςτιματοσ, αναπόςπαςτο 

τμιμα του παρόντοσ κειμζνου είναι τα επόμενα ςτοιχεία: 

Α. Το κείμενο του Κανονιςμοφ με βάςθ και τισ παρατθριςεισ των ςυμμετεχόντων που 

κρίκθκε ότι πρζπει να ενςωματωκοφν και  

Β. Οι ανακεωρθμζνοι μορφότυποι και ςχιματα δεδομζνων ςτθ βάςθ των προτάςεων 

των ςυμμετεχόντων.  

Σθμειϊνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ COSMOTE, WIND χαρακτιριςαν ςυνολικά τισ 

απαντιςεισ τουσ ωσ εμπιςτευτικζσ και θ VODAFONE χαρακτιριςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ 

απάντθςισ τθσ ωσ εμπιςτευτικά. Η ΕΕΤΤ ςεβόμενθ τα ανωτζρω αιτιματα δθμοςίευςε μόνο 

τισ μθ εμπιςτευτικζσ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων. Παράλλθλα, ςτο κείμενο που 

ακολουκεί αποφεφχκθκε θ ονομαςτικι αναφορά των εταιρειϊν ςε κάκε ερϊτθμα.  

Η ΕΕΤΤ κζλει να ευχαριςτιςει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν ουςιαςτικι αρωγι που 

προςζφεραν μζςω των τοποκετιςεων τουσ ςτθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ του Συςτιματοσ 

Παρακολοφκθςθσ Τιμϊν Προϊόντων Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και του Κανονιςμοφ που 

διζπει τθ διαμόρφωςθ και τθ κζςθ ςε λειτουργία του. Η ΕΕΤΤ προςδοκά ςε αντίςτοιχθ 

ςυνεργαςία και ςε μελλοντικζσ επεκτάςεισ και ανακεωριςεισ του Συςτιματοσ . 
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Θζςεισ τησ ΕΕΤΤ ςτισ Τοποθετήςεισ των Συμμετεχόντων ςτη 

Διαβοφλευςη 

 

Η δομι των κζςεων τθσ ΕΕΤΤ  ςτισ τοποκετιςεισ των ςυμμετεχόντων ακολουκεί τθν εξισ 

μορφι: Οι πρϊτεσ εννζα απόψεισ αφοροφν ςε κεντρικά ηθτιματα που τζκθκαν από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ και δεν εντάςςονται ςτα ερωτιματα τθσ Διαβοφλευςθσ. Οι επόμενεσ τρεισ 

απόψεισ αφοροφν ςτα ερωτιματα τθσ Διαβοφλευςθσ, τα οποία ζχουν ομαδοποιθκεί ςε 

ιςάρικμεσ τρεισ κατθγορίεσ ωσ προσ τον οριςμό και  τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του 

Συςτιματοσ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του Συςτιματοσ, κακϊσ και τον Κανονιςμό. Το 

τελικό κείμενο του Κανονιςμοφ, κακϊσ και τα τροποποιθμζνα αρχεία μορφοτφπων και 

ςχθμάτων δεδομζνων επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ 

κειμζνου. 

1. Στθν κεντρικι παρατιρθςθ ςυμμετεχόντων περί των προβλθματιςμϊν που δθμιουργεί 

τυχόν διαδικαςία ςφγκριςθσ ι αξιολόγθςθσ, με βάςθ τα όςα περιγράφονται ςτο ςχζδιο 

του Κανονιςμοφ και του Συςτιματοσ επιςθμαίνεται ότι το Σφςτθμα που περιγράφεται 

ςτθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ δεν ζχει ωσ αντικείμενο τθ ςφγκριςθ προςφορϊν με ςκοπό 

τθν αρωγι του πολίτθ ςτθ διαδικαςία επιλογισ τθσ πλζον κατάλλθλθσ ι ςυμφζρουςασ 

προςφοράσ. Αντικείμενο του περιγραφομζνου Συςτιματοσ είναι θ παρουςίαςθ από τθν 

ΕΕΤΤ των διακζςιμων προϊόντων με ενιαίο και ενοποιθμζνο τρόπο. Για το ςκοπό αυτό, 

δθμιουργικθκαν και δόκθκαν προσ Δθμόςια Διαβοφλευςθ μορφότυποι και ςχιματα 

δεδομζνων, κακϊσ και θ διαδικαςία επικοινωνίασ των τιμϊν και ςτοιχείων τιμολογίων 

πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Με τον τρόπο αυτό, ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο δόκθκε θ δυνατότθτα προτάςεων εμπλουτιςμοφ ι αναδιάταξθσ των 

καταςκευϊν που πρoαναφζρκθκαν, ϊςτε να επιτευχκοφν τα κριτιρια 

αυτοματοποιθμζνθσ θλεκτρονικισ ςυλλογισ, αποτφπωςθσ και διάκεςθσ των ςτοιχείων. 

Με τον τρόπο αυτό κακίςταται δυνατι θ αξιόπιςτθ, ζγκυρθ και με απλό τρόπο 

παράκεςθ των λιανικϊν τιμολογιακϊν πακζτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί προχπόκεςθ για τθν παραγωγι ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν από τθν ΕΕΤΤ. Επίςθσ, μζςα από τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει το 

Ηλεκτρονικό Αποκετιριο, είναι εφικτι θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων από τρίτεσ 

επιχειριςεισ ι από τθν ΕΕΤΤ ςτο μζλλον για τθν παραγωγι προθγμζνων ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν ςφγκριςθσ. Τζλοσ, προβλζπονται διαδικαςίεσ τόςο επικοινωνίασ των 
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δεδομζνων όςο και επικαιροποίθςθσ των μορφοτφπων και ςχθμάτων δεδομζνων 

ςτοχεφοντασ ςτθ δυναμικι προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ που επζρχονται ςτθ δομι των 

λιανικϊν πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Πριν από οποιαδιποτε 

εξζλιξθ του Συςτιματοσ, πζραν των περιγραφομζνων και οριηομζνων ςτον Κανονιςμό 

και ςτα ςυνοδευτικά αρχεία, θ ΕΕΤΤ κα προβεί ςε ανοικτι Δθμόςια Διαβοφλευςθ επί 

των ςχεδιαηομζνων αλλαγϊν, ακολουκϊντασ τθν παροφςα διαδικαςία. 

2. Στθν πρόταςθ ςυμμετζχοντα να προςφζρει θ ΕΕΤΤ κατευκυντιριεσ γραμμζσ προσ τουσ 

παρόχουσ αναφορικά με τθν διάκεςθ ςτο καταναλωτικό κοινό των απαραίτθτων 

πλθροφοριϊν και τθν προϊκθςθ από τθν ΕΕΤΤ μζτρων αυτορρφκμιςθσ των παρόχων 

ςθμειϊνεται ότι κρίκθκε επικρατζςτερθ θ κζςθ ςε λειτουργία και θ αξιοποίθςθ 

παραγωγικά από τθν ΕΕΤΤ ενόσ ψθφιακοφ Συςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τιμϊν και 

ςτοιχείων τιμολογίων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, δεδομζνου  ότι αφενόσ 

προςπάκειεσ αυτορρφκμιςθσ ζχουν αποδειχκεί ανεπαρκείσ ςτο παρελκόν και 

αφετζρου ο νζοσ Νόμοσ αφινει ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ Ε.Ε.Τ.Τ.  να επιλζξει εάν 

κα επιβάλει ρφκμιςθ απευκείασ θ ίδια ι αν κα προωκιςει μζτρα αυτορρφκμιςθσ ι 

ςυρρφκμιςθσ των παρόχων.  

3. Στθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντα ότι θ παρουςίαςθ των πακζτων προϊόντων 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από τον ιςτότοπο τθσ κάκε εταιρείασ ικανοποιεί το γράμμα 

και πνεφμα του Ν. 4070/2012, ϊςτε να κακίςταται μθ απαραίτθτθ θ ειςαγωγι τθσ 

επιπρόςκετθσ ρφκμιςθσ, που ορίηει ο Κανονιςμόσ ςθμειϊνεται ότι ο νζοσ Νόμοσ 

(4070/2012) προβλζπει ρθτά τθν αρμοδιότθτα τθσ ΕΕΤΤ να κακορίςει με απόφαςι τθσ 

τθν μεκοδολογία εκπλιρωςθσ από πλευράσ των παρόχων των υποχρεϊςεϊν τουσ ςε 

κζματα διαφάνειασ και δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν, χωρίσ να ςυγκεκριμενοποιεί και 

εξειδικεφει τον τρόπο άςκθςθσ τθσ εν λόγω αρμοδιότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, δεν 

αποκλείεται εκ του νζου Νόμου θ άςκθςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ μζςω του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ ενόσ Συςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ Τιμϊν Προϊόντων 

Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν.     

4. Στθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντα ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ, ϊςτε θ ΕΕΤΤ να 

αναλάβει πρωτοβουλία δθμιουργίασ του Συςτιματοσ, κακϊσ δεν ζχει διαπιςτωκεί 

περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ παρόχου με τα οριηόμενα ςτισ πρϊτεσ δφο περιόδουσ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 66 του Ν. 4070/2012, επιςθμαίνεται ότι το άρκρο 66 παρ. 2 

του Ν. 4070/2012 προβλζπει ρθτά τθν αρμοδιότθτα τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. να διακζςει θ ίδια ςτο 
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κοινό τισ ευκολίεσ που απαιτοφνται, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι από τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ και καταναλωτζσ θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν 

επιλογϊν πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Εξυπακοφεται ότι προτοφ θ 

Ε.Ε.Τ.Τ. αποφαςίςει να κεςμοκετιςει δικό τθσ μθχανιςμό ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, κα 

ζχει προθγουμζνωσ διαπιςτϊςει ότι αυτζσ οι ευκολίεσ δεν είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό 

δωρεάν ι ςε εφλογθ τιμι, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του άρκρου 66 παρ. 2 του Ν. 

4070/2012.    

5. Σε τοποκζτθςθ ςυμμετζχοντα ότι θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ αναφορικά με τθν εφαρμογι 

Συςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ Τιμϊν και τθν δυνατότθτα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ είναι 

πρϊιμθ, αβάςιμθ και μθ αναλογικι ωσ προσ το αποτζλεςμα που επιδιϊκεται, αφοφ 

οφτε ο ςτόχοσ πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν, οφτε θ ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου δφναται να επιτευχκεί μζςω τθσ εφαρμογισ του, 

ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: Γνϊμονασ τθσ ΕΕΤΤ μζςω τθσ εφαρμογισ του 

περιγραφομζνου Συςτιματοσ είναι θ αυτοματοποιθμζνθ θλεκτρονικι ςυλλογι, 

αποτφπωςθ και διάκεςθ ςε τρίτα μζρθ με ενοποιθμζνο και ενιαίο τρόπο των 

ιςχυουςϊν τιμϊν και ςτοιχείων τιμολογίων πακζτων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

λιανικισ.  Με αυτόν τον τρόπο επιδιϊκεται να τίκενται υπόψθ των καταναλωτϊν όλεσ 

οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν ςφγκριςθ και επιλογι τελικά τθσ καταλλθλότερθσ 

γι' αυτοφσ λφςθσ με μείωςθ του κόςτουσ αναηιτθςθσ τθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ και 

ενίςχυςθ του ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ των παρόχων, κακϊσ μζςω του 

Συςτιματοσ αυτοφ εκτιμάται ότι κα ενιςχυκεί ο ανταγωνιςμόσ με γνϊμονα καλφτερα, 

πιο ποιοτικά ι και πιο οικονομικά προϊόντα.   

6. Σε ςχετικι παρατιρθςθ ςυμμετζχοντοσ για τθν ανακοίνωςθ ενόσ «ςαφοφσ δεςμευτικοφ 

χρονοδιαγράμματοσ για τθν υλοποίθςθ και κζςθ ςε εφαρμογι του εν λόγω 

Συςτιματοσ», θ Ε.Ε.Τ.Τ. παραπζμπει ςτισ ςχετικζσ προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτο 

τελικό κείμενο του Κανονιςμοφ για το Σφςτθμα Παρακολοφκθςθσ Τιμϊν Προϊόντων 

Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν Ελλθνικι Αγορά. 

7. Σε ςχετικι παρατιρθςθ ςυμμετζχοντοσ ότι θ δυνατότθτα τθσ ΕΕΤΤ να  χορθγεί ςε 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ.2  

του άρκρου 66 του Ν. 4070/2012, πρζπει να επανεξεταςτεί ωσ προσ τθ ςκοπιμότθτα, να 

τεκεί ωσ κζμα ςε νζα Διαβοφλευςθ και να μθν επιβαρφνει οικονομικά τα φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα, θ ΕΕΤΤ ςθμειϊνει ότι ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ διαδικαςίασ 
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πιςτοποίθςθσ, κακϊσ και θ ςχετικι μεκοδολογία αυτισ εκπίπτει του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ Διαβοφλευςθσ.  

8. Στθ ςχετικι παρατιρθςθ ςυμμετζχοντοσ ότι θ πρωτογενισ πλθροφορία που απαιτείται 

κα χορθγείται ςτα τρίτα μζρθ δωρεάν, τα οποία κα ζχουν οικονομικό όφελοσ 

(τουλάχιςτον ζςοδα διαφιμιςθσ), θ ΕΕΤΤ μπορεί να ζχει ζςοδα από τα τζλθ 

πιςτοποίθςθσ (όταν αυτι απαιτείται), αλλά οι πάροχοι είναι οι μόνοι παράγοντεσ που 

ςτο πλαίςιο αυτοφ του Συςτιματοσ επιβαρφνονται με τα λειτουργικά κόςτθ 

επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων τιμολογίων, επιςθμαίνεται ότι θ κζςπιςθ διαδικαςίασ 

πιςτοποίθςθσ, θ ςχετικι μεκοδολογία, κακϊσ και θ κατανομι των τελϊν πιςτοποίθςθσ 

εκπίπτει του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Διαβοφλευςθσ. Ωσ εκ τοφτου, δεν μπορεί να 

προεξοφλθκεί ςτθν παροφςα φάςθ ότι οι πάροχοι είναι αυτοί που κα επιβαρφνονται 

οικονομικά μετά τθν ενδεχόμενθ υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ, όταν και 

εφόςον αυτι υλοποιθκεί. 

9. Σε ςχετικό αίτθμα ςυμμετζχοντα για τθν παροχι διευκρινιςεων περί των προκζςεων 

τθσ ΕΕΤΤ για τθν επιβολι κάποιου τζλουσ προσ τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που 

επικυμοφν να αξιοποιιςουν τισ επεξεργαςμζνεσ πλθροφορίεσ του Συςτιματοσ, 

ςθμειϊνεται ότι δεν προβλζπεται θ καταβολι τζλουσ για τθν χριςθ των 

επεξεργαςμζνων πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Συςτιματοσ από τρίτουσ. 

10.  Θζςεισ τθσ ΕΕΤΤ ςτισ απόψεισ των ςυμμετεχόντων ςτα ερωτιματα τθσ Διαβοφλευςθσ 

που αφοροφν ςτον οριςμό και ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ του Συςτιματοσ 

10.1. 1ο Ερϊτθμα: «Συμφωνείτε ότι το προτεινόμενο Σφςτθμα κα βοθκιςει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ λιψθσ καταλλθλότερων αποφάςεων από τουσ πολίτεσ – 

καταναλωτζσ ςε ςχζςθ με τθν αγορά  προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν; Τι 

εκτιμάτε ότι κα πρζπει να προςτεκεί, προκειμζνου θ βοικεια να καταςτεί 

περιςςότερο αποτελεςματικι;» 

10.1.1.  Σε ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυμμετεχόντων για τθν ανάγκθ κεςμοκζτθςθσ 

δοκιμαςτικισ περιόδου λειτουργίασ του Συςτιματοσ, αλλά και δεδομζνθσ τθσ 

ανάγκθσ τεχνικισ προετοιμαςίασ των υπόχρεων παρόχων, ορίηονται τρίμθνθ 

περίοδοσ προετοιμαςίασ και, εν ςυνεχεία, τρίμθνθ δοκιμαςτικι περίοδοσ 

λειτουργίασ του Συςτιματοσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Κανονιςμοφ. Ζωσ και το 

πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ του Ηλεκτρονικοφ 
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Αποκετθρίου και Παρατθρθτθρίου διατθροφν μόνο οι υπόχρεοι πάροχοι και θ 

ΕΕΤΤ. Οι υποχρεϊςεισ αποςτολισ ςτοιχείων των παρόχων, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 του Κανονιςμοφ, εκκινοφν χρονικά από τθν ζναρξθ τθσ δοκιμαςτικισ 

περιόδου λειτουργίασ. Μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου λειτουργίασ και 

κατόπιν ςχετικισ ανακοίνωςθσ από τθν ΕΕΤΤ, ορίηεται θ ζναρξθ τθσ παραγωγικισ 

λειτουργίασ του Συςτιματοσ. Όλα αυτά καταγράφονται ςε νζο άρκρο ςτον 

Κανονιςμό.  

10.1.2. Στθν παρατιρθςθ ςυμμετεχόντων ότι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται από τουσ 

υπόχρεουσ παρόχουσ είναι πολλά και, ενδεχομζνωσ, να μθ χρειάηονται όλα για 

τουσ ςκοποφσ του Συςτιματοσ, κακϊσ και για τθν πρόταςθ να μειωκοφν ςτθν αρχι 

οι απαιτιςεισ του Συςτιματοσ για ςτοιχεία και να αυξθκοφν ςταδιακά ςτθν 

πορεία, επιςθμαίνεται ότι τα ςτοιχεία αναφοράσ ςτο Σφςτθμα που περιγράφεται 

ςτον Κανονιςμό αφοροφν ςε εκείνα που παρουςιάηονται ςε προϊόντα ςτουσ 

επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ κάκε  παρόχου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι αφοροφν 

ςε προϊόντα των οποίων θ εμπορικι διάκεςθ ζχει διακοπεί, αλλά διατθροφν 

ςυνδρομθτζσ. Η δομθμζνθ καταγραφι των ςτοιχείων  επιτρζπει τθ ςταδιακι 

κλιμάκωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ που παρατίκεται για τα τιμολόγια, με αποτζλεςμα 

ο πολίτθσ να επιλζγει ο ίδιοσ τθν ζκταςθ των πλθροφοριϊν που χρειάηεται για να 

ενθμερωκεί με τρόπο διαφανι, ςυγκρίςιμο και κατάλλθλο περί των διακζςιμων 

εναλλακτικϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 66 του Ν. 4070/2012. 

10.1.3. Στθν πρόταςθ ςυμμετζχοντα να προςτεκεί πλθροφόρθςθ, εφόςον είναι 

διακζςιμθ, για τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ, ςθμειϊνεται ότι κάτι τζτοιο είναι 

εκτόσ ςκοποφ του ςυγκεκριμζνου Συςτιματοσ. 

10.2. 2ο ερϊτθμα «Συμφωνείτε με τισ προτεινόμενεσ δομικζσ μονάδεσ του 

Συςτιματοσ, ιτοι το Ηλεκτρονικό Αποκετιριο και το Ηλεκτρονικό Παρατθρθτιριο; 

Τί διαφοροποιιςεισ ι προςκικεσ επικυμείτε και γιατί;» 

10.2.1. Σε ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυμμετεχόντων περί ανάγκθσ εξαςφάλιςθσ από 

τθν ΕΕΤΤ του εκάςτοτε χαρακτιρα εμπιςτευτικότθτασ που διατθροφν τα ςτοιχεία 

που αποςτζλλονται από τουσ υπόχρεουσ παρόχουσ επιςθμαίνεται ότι: Στο πλαίςιο 

λειτουργίασ του Συςτιματοσ, τα ςτοιχεία που αποςτζλλονται ςτθν ΕΕΤΤ είναι είτε 

δθμόςια είτε ιδιωτικά δεδομζνα, δθλαδι, εμπιςτευτικά ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό. Αντίκετα, τα ςτοιχεία που διατθροφν οι πάροχοι για τα τρίτα μζρθ 
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είναι αποκλειςτικά δθμόςια δεδομζνα. Η ςυλλογι από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. εμπιςτευτικϊν 

ςτοιχείων ςτουσ τιμοκαταλόγουσ προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν των 

υπόχρεων παρόχων γίνεται με αποκλειςτικό ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ αυςτθρά των 

αναγκϊν παρακολοφκθςθσ, ανάλυςθσ και εποπτείασ των ςχετικϊν αγορϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν ςχετίηεται με τθν παροχι 

πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τιμζσ ςτουσ καταναλωτζσ. Τα ςτοιχεία αυτά, όπωσ 

αναφζρεται ςτο άρκρο 2 του ςχεδίου Κανονιςμοφ, αφοροφν ςτο πλικοσ των 

τελικϊν χρθςτϊν/καταναλωτϊν ανά πακζτο ι ανά προςφορά. Τόςο τα άρκρα 12 

και 38 του Ν. 4070/2012, όςο και ο Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν, όπωσ ιςχφει, 

προβλζπουν ρθτά τθν υποχρζωςθ των παρόχων για τθν παροχι όλων των 

πλθροφοριϊν ςτθν Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτιματόσ τθσ, προσ τον ςκοπό διευκόλυνςθσ 

τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ. Επιπλζον, με τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ 

λειτουργίασ του Συςτιματοσ, παφει θ υφιςτάμενθ τακτι υποχρζωςθ των παρόχων 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν να αποςτζλλουν με άλλεσ διαδικαςίεσ 

ςτοιχεία τιμολογιακϊν πακζτων λιανικισ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θ αποςτολι των 

ανωτζρω ςτοιχείων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν δεδομζνων) από τουσ υπόχρεουσ 

παρόχουσ κα υλοποιείται μζςω των διαδικαςιϊν που ορίηονται ςτον παρόντα 

Κανονιςμό. 

10.3.   3ο ερϊτθμα «Συμφωνείτε με τισ κζςεισ ότι το προτεινόμενο Σφςτθμα: α) 

Θα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτο ανταγωνιςτικό περιβάλλον και β) Αναδεικνφει 

ευκαιρίεσ νζασ επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ; Τι εκτιμάτε ότι κα πρζπει να 

προςτεκεί, προκειμζνου θ βοικεια να καταςτεί περιςςότερο αποτελεςματικι;» 

10.3.1. Σε ςχετικι παρατιρθςθ ςυμμετζχοντα ότι θ προτεινόμενθ διαδικαςία από 

μόνθ τθσ δεν επαρκεί για να επιλυκοφν προβλιματα ςτθν αγορά, κακϊσ 

χρειάηονται πιο ουςιαςτικά μζτρα για να καταςτεί, τελικά, πλθρζςτερθ θ 

ενθμζρωςθ του καταναλωτι ςθμειϊνεται ότι θ ΕΕΤΤ εκτιμά ότι θ διαμόρφωςθ και 

θ κζςθ ςε λειτουργία του περιγραφομζνου Συςτιματοσ κα ςυμβάλλει μζςω τθσ 

ενιαίασ και τυποποιθμζνθσ παρουςίαςθσ των πακζτων ςτθν ανάδειξθ πιο 

ποιοτικϊν, πιο οικονομικϊν και πιο ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. Φυςικά, κάκε 

πρόταςθ που αποςκοπεί ςτθν πλθρζςτερθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του 

άρκρου 66 του Ν. 4070/2012, μπορεί να εξεταςτεί και να ενταχκεί ςτο πλαίςιο του 

ςυγκεκριμζνου Συςτιματοσ. 
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10.3.2. Σε ςχζςθ με τθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντα ότι υπάρχει ο κίνδυνοσ να 

δθμιουργθκεί ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ εάν το ςφςτθμα δεν μπορεί να 

αποτυπϊςει ςωςτά τα επιμζρουσ πλεονεκτιματα των προϊόντων, επιςθμαίνεται 

ότι ο ςυγκεκριμζνοσ ενιαίοσ, τυποποιθμζνοσ τρόποσ που προτείνεται από το 

μορφότυπο δεδομζνων αποςκοπεί, ακριβϊσ, ςτθν αποφυγι φαινομζνων 

ςτρζβλωςθσ. 

10.3.3. Σχετικά με τισ προτάςεισ ςυμμετζχοντα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακρίβειασ 

τθσ προςφερόμενθσ πλθροφορίασ επιςθμαίνεται ότι:  

10.3.3.1. Σε ότι αφορά ςτο Ηλεκτρονικό Παρατθρθτιριο, ςε κάκε πακζτο που 

παρουςιάηεται κα προςφζρεται και δρομολόγθςθ προσ τθ ςχετικι κζςθ ςτο 

site του παρόχου. 

10.3.3.2. Η υποβολι των ηθτουμζνων ςτοιχείων από τουσ υπόχρεουσ παρόχουσ 

ςτο εν λόγω Σφςτθμα τθσ ΕΕΤΤ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται 

ςτον Κανονιςμό, υπόκειται ςτισ ίδιεσ διατάξεισ που αφοροφν κάκε άλλθ 

επίςθμθ υποβολι ςτοιχείων ςτθν Αρχι από τουσ παρόχουσ και, ιδίωσ, ςε 

αυτζσ που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό. Επιςθμαίνεται ότι το Σφςτθμα κα 

διακζτει ιςτορικότθτα ςτισ υποβολζσ με γνϊμονα τθν επίλυςθ των όποιων 

διαφορϊν ανακφψουν. 

10.3.3.3. Η ειςαγωγι χρονικοφ διαςτιματοσ προετοιμαςίασ, κακϊσ και 

δοκιμαςτικισ περιόδου ςε ςυνδυαςμό με το ςχεδιαςμό για τισ ετιςιεσ 

ανακεωριςεισ των μορφοτφπων και των ςχθμάτων δεδομζνων ουςιαςτικά 

επιτρζπουν τθν αρχικι, αλλά και τθ ςυνεχι βελτίωςθ του Συςτιματοσ.  

10.3.3.4. Σε ςχζςθ με το επιχείρθμα ςυμμετζχοντα περί ςτατικότθτασ του 

Συςτιματοσ, ιδίωσ ςε κζματα προςφορϊν, πρζπει να αναφερκεί ότι το 

διάςτθμα των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν που δίνεται ωσ προκεςμία 

ενθμζρωςθσ περί αλλαγϊν ςτα ςτοιχεία τιμολογίου ενόσ πακζτου,  θ 

ενςωμάτωςθ των προςφορϊν ωσ πεδία ςτουσ μορφότυπουσ και ςτα ςχιματα 

δεδομζνων, κακϊσ και θ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ των καταςκευϊν 

αυτϊν, αποτελοφν ουςιαςτικά εργαλεία διαςφάλιςθσ τθσ δυναμικότθτασ του 

Συςτιματοσ. 
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10.4. 4ο ερϊτθμα «Συμφωνείτε με τθ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ και 

ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων τιμολογίων από τουσ παρόχουσ; Στθν περίπτωςθ που 

εντοπίηετε ηθτιματα, αναδείξτε και τεκμθριϊςτε τα, προτείνετε πικανοφσ τρόπουσ 

επίλυςθσ αυτϊν.» 

10.4.1. Σε αίτθμα ςυμμετζχοντα για «τθν φπαρξθ “logs” (ταυτοποίθςθσ 

καταχϊρθςθσ ςτοιχείων), με διευκρινιςτικζσ υποςθμειϊςεισ για τθν θμερομθνία 

και τθν ταυτότθτα του κάκε χριςτθ, που διαμόρφωςε κάποια αλλαγι ςε αρχείο 

προσ υποβολι», κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ και 

ςτθ δθμιουργία κακοριςμζνου ςθμείου επικοινωνίασ μεταξφ του αρμοδίου 

επιτελείου τθσ Βάςθσ και του παρόχου – χριςτθ, ςθμειϊνεται ότι αφενόσ θ 

ηθτοφμενθ καταγραφι κα γίνεται μζςα από το ςφςτθμα διαχείριςθσ και αφετζρου 

το περιβάλλον επικοινωνίασ μεταξφ υπόχρεων παρόχων και ΕΕΤΤ κα είναι 

αςφαλζσ. 

10.4.2. Σε αίτθμα ςυμμετεχόντων για αφξθςθ του διακζςιμου χρονικοφ 

διαςτιματοσ ενθμζρωςθσ του Συςτιματοσ με αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται 

από τουσ υπόχρεουσ παρόχουσ ςτα υφιςτάμενα πακζτα, επιςθμαίνεται ότι είναι 

κρίςιμο και αποφαςιςτικά ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν αξιόπιςτθ και ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν το Σφςτθμα να τροφοδοτείται άμεςα με τισ οποιεςδιποτε 

αλλαγζσ και επικαιροποιιςεισ  ι τισ νζεσ ειςαγωγζσ που αφοροφν ςτισ τιμζσ και τα 

ςτοιχεία τιμολογίων των πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν προϊόντων. Επομζνωσ, 

θ προκεςμία των δυο (2) θμερολογιακϊν θμερϊν δε δφναται να τροποποιθκεί 

ςθμαντικά. Ωσ εκ τοφτου, θ προκεςμία τροποποιείται ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 

10.4.3. Σε αίτθμα ςυμμετζχοντα να προβλεφκεί διαδικαςία ενθμζρωςθσ από τθν 

πλευρά των παρόχων αδυναμίασ αποτφπωςθσ με τουσ ιςχφοντεσ μορφότυπουσ, 

επιςθμαίνεται ότι ζγινε ςχετικι προςκικθ ςτο άρκρο 3 του Κανονιςμοφ. 

11.  Απαντιςεισ ςτισ τοποκετιςεισ ςτθν ομάδα τεχνικϊν ερωτθμάτων τθσ Διαβοφλευςθσ 

11.1.  5ο, 6ο και 7ο ερϊτθμαΕρωτιματα  υπ’ αρικμόν 5, 6 και 7: «Συμφωνείτε με 

τθν πλθρότθτα τθσ προτεινομζνθσ λίςτασ μεταβλθτϊν τιμολογιακϊν προϊόντων/ 

μορφοτφπων/ ςχθμάτων δεδομζνων  που κα ενθμερϊνονται από τουσ παρόχουσ; 
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Στθν περίπτωςθ που εντοπίηετε ηθτιματα, αναδείξτε και τεκμθριϊςτε τα, 

προτείνετε πικανοφσ τρόπουσ επίλυςθσ αυτϊν»  

11.1.1. Σε αίτθμα ςυμμετζχοντοσ για τθ δυνατότθτα τεχνικοφ ελζγχου τθσ 

εμφάνιςθσ των ςτοιχείων των πακζτων προσ το κοινό και τρίτα μζρθ, πριν τθν 

δθμοςίευςι τουσ, θ ΕΕΤΤ επιςθμαίνει ότι θ ανάγκθ αυτι κα εξυπθρετθκεί ςτο 

πλαίςιο τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου.  

11.1.2. Σε αίτθμα ςυμμετεχόντων ςχετικό με τθν αλλαγι του τρόπου αποτφπωςθσ 

των χρεϊςεων διεκνϊν κλιςεων, επιςθμαίνεται ότι ζχουν γίνει αλλαγζσ που 

φαίνονται ςτα επικαιροποιθμζνα ςχιματα και μορφότυπουσ των δεδομζνων. 

11.1.3. Σε ςχζςθ με τθν παρατιρθςθ ςυμμετεχόντων για ιδιαίτερα αναλυτικό και 

πολφπλοκο μορφότυπο, επιςθμαίνεται ότι κατά το ςχεδιαςμό των μορφοτφπων 

και των ςχθμάτων δεδομζνων επιχειρικθκε θ, κατά το δυνατόν, ολοκλθρωμζνθ και 

ςυλλογικά εξαντλθτικι αποτφπωςθ των τιμολογιακϊν ςτοιχείων των πακζτων 

προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.  Η ζκταςθ που διατθροφν οι μορφότυποι 

και τα ςχιματα οφείλεται ςτο πολυποίκιλο τθσ πλθροφορίασ που ενςωματϊνουν 

τα υφιςτάμενα τιμολόγια, ςτθν ποικιλομορφία που χαρακτθρίηει τα εναλλακτικά 

και ανταγωνιςτικά προϊόντα και ςτθν προςπάκεια, εκ των προτζρων, ειςαγωγισ  

δομϊν και μεταβλθτϊν, ϊςτε να μειωκοφν τυχόν μελλοντικζσ παρεμβάςεισ, άρα 

και επιπρόςκετοσ φόρτοσ ςτουσ παρόχουσ. Περαιτζρω, θ επιλογι κάποιων, μόνο, 

ςτοιχείων δθμιουργεί προβλθματιςμό ςχετικά με τθ δυνατότθτα του Συςτιματοσ 

να παρουςιάςει με ζγκυρο και αξιόπιςτο τρόπο τα διακζςιμα προϊόντα. Τζλοσ, 

αναγνωρίηεται ο φόρτοσ που ςυνεπάγεται θ αρχικι πλιρωςθ των δεδομζνων.  

Προσ τοφτο και δίδεται ο χρόνοσ προετοιμαςίασ και προςαρμογισ. Εκτιμάται, 

όμωσ, ότι ο φόρτοσ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων τιμολογίων, όταν και εφόςον 

χρειάηεται, κα είναι ουςιαςτικά λιγότεροσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι πλιρωςθ. 

11.1.4. Σε ςχετικά ςχόλια των ςυμμετεχόντων ςτθ Διαβοφλευςθ αναφορά με τθν 

πλθρότθτα τθσ λίςτασ των παραμζτρων των μορφοτφπων, κακϊσ και τον τρόπο 

αποτφπωςθσ ςυνδυαςτικϊν (convergent) προϊόντων που προςφζρουν ταυτόχρονα 

ςε ζνα πακζτο υπθρεςίεσ κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ και broadband, 

κακορίηεται ζνα ενιαίο ςχιμα και μορφότυποσ για τθν απεικόνιςθ των τιμϊν και 

των ςτοιχείων τιμολογίων πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Ο 

ενιαίοσ μορφότυποσ καλφπτει όλα τα είδθ πακζτων κινθτισ, ςτακερισ τθλεφωνίασ 
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και Internet ι και ςυνδυαςμό αυτϊν. Διαπιςτϊνεται, πλζον, μόνο ζνα επίπεδο 

διαχωριςμοφ, ςε μορφότυπο και ςχιμα που περιλαμβάνουν μόνο δθμόςια 

δεδομζνα και ςε μορφότυπο και ςχιμα που περιλαμβάνουν μόνο δθμόςια και 

ιδιωτικά δεδομζνα. 

11.1.5. Σε ςχζςθ με τθν παρατιρθςθ ότι οι προτεινόμενεσ μεταβλθτζσ, μορφότυποι 

και ςχιματα δεν αντικατοπτρίηουν τθν αγορά τθσ Ελλάδασ, ςθμειϊνεται ότι, ςε 

ςθμαντικό βακμό, οι μορφότυποι και τα ςχιματα δεδομζνων ζρχονται να 

μοντελοποιιςουν τθ δομι των ερωτθματολογίων που χρθςιμοποιεί ιδθ θ ΕΕΤΤ 

ςτθ ςυλλογι των ςτοιχείων τιμολογίων. Είναι ςαφζσ ότι κάκε υπόχρεοσ πάροχοσκα 

ςυμπλθρϊνει και κα επικοινωνεί μόνο τα ςτοιχεία τιμολογίων που ζχουν 

υπόςταςθ ανά πακζτο. Άλλωςτε, αυτό πράττει ιδθ ςτθν τακτικι επικοινωνία των 

ςτοιχείων τιμολογίων του ςτθν ΕΕΤΤ. Η δομθμζνθ καταγραφι των ςτοιχείων  

επιτρζπει τθ ςταδιακι κλιμάκωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ που παρατίκεται για τα 

τιμολόγια, με αποτζλεςμα ο πολίτθσ να επιλζγει ο ίδιοσ τθν ζκταςθ των 

πλθροφοριϊν που χρειάηεται για να ενθμερωκεί με τρόπο διαφανι, ςυγκρίςιμο 

και κατάλλθλο περί των διακζςιμων εναλλακτικϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 66 του Ν. 4070/2012. 

11.1.6. Σε ςχετικό ςχόλιο ςυμμετζχοντα περί διαγραφισ των μθ εμπορικά 

διακζςιμων (legacy) προϊόντων, τα οποία όμωσ, διατθροφν ςυνδρομθτζσ, 

κεωρείται ότι θ παράκεςι τουσ εξυπθρετεί ακριβϊσ τουσ ςυνδρομθτζσ τουσ ςτθν 

επιλογι βελτιωμζνων εναλλακτικϊν. Στο πλαίςιο του Συςτιματοσ, τα μθ εμπορικά 

διακζςιμα πακζτα δε κα εμφανίηονται ωσ εναλλακτικζσ επιλογζσ. 

11.1.7. Σε ςχζςθ με παρατθριςεισ και προτάςεισ ςυμμετεχόντων για εμπλουτιςμό 

και αναδιάταξθ των ηθτουμζνων δεδομζνων ςτισ ςυνδυαςτικζσ προςφορζσ, 

επιςθμαίνεται ότι ζγιναν οι ςχετικζσ προςκικεσ ςτουσ μορφότυπουσ και τα 

ςχιματα δεδομζνων. 

11.1.8. Σε ςχζςθ με τθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντοσ για τθν ενςωμάτωςθ ςτο 

μορφότυπο και, κατ’ επζκταςθ, ςτο ςχιμα δεδομζνων πλθροφορίασ για 

προςφορζσ και επιδοτιςεισ εξοπλιςμοφ, επιςθμαίνεται ότι το πεδίο 

ενδιαφζροντοσ του Συςτιματοσ επικεντρϊνεται ςτισ τιμζσ και ςτα ςτοιχεία 

τιμολογίων των πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Ωσ εκ τοφτου, 

ςτοιχεία για επιδοτιςεισ παγίου εξοπλιςμοφ δε μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν.  



13 

 

11.1.9.  Σε ςχζςθ με τθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντοσ για τθν ενςωμάτωςθ ςτο 

μορφότυπο και, κατ’ επζκταςθ, ςτο ςχιμα δεδομζνων καλφτερου τρόπου 

αποτφπωςθσ των ςχζςεων μεταξφ βαςικϊν προγραμμάτων και πρόςκετων 

πακζτων (add-ons) ι προςφορϊν, ςθμειϊνεται ότι ζχουν γίνει βελτιωτικζσ 

ενζργειεσ που αποτυπϊνονται ςτουσ ανακεωρθμζνουσ μορφότυπουσ και ςχιματα. 

11.1.10. Σε ςχζςθ με τθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντα για τθν ενςωμάτωςθ ςτο 

μορφότυπο και, κατ’ επζκταςθ, ςτο ςχιμα δεδομζνων πιο δυναμικοφ τρόπου 

αποτφπωςθσ τθσ δυνατότθτασ κατανάλωςθσ τθσ ενςωματωμζνθσ αξίασ ςχζςεων 

μεταξφ βαςικϊν προγραμμάτων και πρόςκετων πακζτων (add-ons) ι προςφορϊν, 

ςθμειϊνεται ότι ζχουν γίνει βελτιωτικζσ ενζργειεσ που αποτυπϊνονται ςτουσ 

ανακεωρθμζνουσ μορφότυπουσ και ςχιματα. 

11.2.  8ο ερϊτθμα «Συμφωνείτε με τθ διαδικαςία  ειςαγωγισ/ άντλθςθσ των 

ςτοιχείων τιμολογίων κακϊσ και τθν προτεινόμενθ πρότυπθ μορφι διάκεςισ τουσ 

ςε τρίτα μζρθ; Στθν περίπτωςθ που εντοπίηετε ηθτιματα, αναδείξτε και 

τεκμθριϊςτε τα, προτείνετε πικανοφσ τρόπουσ επίλυςθσ αυτϊν.» 

11.2.1. Στθν παρατιρθςθ ςυμμετεχόντων ότι πικανϊσ κάποιο τρίτο μζροσ μπορεί 

να αξιοποιιςει τισ ροζσ δεδομζνων ςε ςυγκριτικζσ αξιολογιςεισ με τρόπο ϊςτε να 

υπονομεφει εκοφςια τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων που 

δθμοςιεφει, επιςθμαίνεται ότι δεν μπορεί να αποκλειςτεί με κάποιο τρόπο το 

ενδεχόμενο τρίτο μζροσ να προβεί ςε μθ αξιόπιςτθ απεικόνιςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που ενδεχομζνωσ κα παρζχει. 

Άλλωςτε, πάντα ελλοχεφει το ενδεχόμενο να επεξεργαςτεί κάποιοσ ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα και να τα παρουςιάςει κατά τρόπο που δεν απεικονίηει τθν πραγματικι 

κατάςταςθ.  Εντοφτοισ, με δεδομζνο ότι θ Ε.Ε.Τ.Τ. προβλζπεται να διατθρεί αρχείο 

με όλα τα δθμοςιοποιιςιμα, μεταξφ άλλων, ςτοιχεία των τιμϊν και ςτοιχείων 

τιμολογίων πακζτων προϊόντων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν των υπόχρεων 

παρόχων, υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τυχόν παράβαςθσ και 

ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ του παρόχου που τυχόν κιγεί από τθν ςυμπεριφορά τρίτου 

μζρουσ. 

11.3.  9ο  ερϊτθμα «Υπάρχουν άλλα ςχόλια ι παρατθριςεισ που αφοροφν ςτο 

περιεχόμενο του κειμζνου και ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι πικανι 

προςκικθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτο Σφςτθμα;» 
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11.3.1. Αναφορικά με τθν παρατιρθςθ ςυμμετζχοντα ότι δεν εξετάηεται ο τρόποσ 

προςκικθσ υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ επιςθμαίνεται ότι πριν από 

οποιαδιποτε εξζλιξθ του Συςτιματοσ πζραν των περιγραφομζνων και οριηομζνων 

ςτον Κανονιςμό και ςτα ςυνοδευτικά αρχεία, θ ΕΕΤΤ κα προβεί ςε ανοικτι 

δθμόςια Διαβοφλευςθ επί των ςχεδιαηομζνων αλλαγϊν, ακολουκϊντασ τθν 

παροφςα διαδικαςία. 

11.4.  10ο ερϊτθμα «Με ποιουσ άλλουσ τρόπουσ εκτιμάτε ότι μποροφν να 

αξιοποιθκοφν οι ροζσ δεδομζνων τιμολογίων όπωσ ορίηονται ςτο παρόν Σφςτθμα; 

Επικυμείτε ςυγκεκριμζνο ενεργό ρόλο τθσ ΕΕΤΤ ςε αυτό;» 

11.4.1. Στο αίτθμα ςυμμετεχόντων να αξιοποιθκοφν οι ροζσ δεδομζνων από τα 

ςτοιχεία που ιδθ προωκοφνται από τουσ παρόχουσ και να μθ μπει ςε εφαρμογι το 

υπό διαβοφλευςθ Σφςτθμα επιςθμαίνεται ότι με τθν ζναρξθ παραγωγικισ 

λειτουργίασ του Συςτιματοσ καταργοφνται οι όποιεσ άλλεσ τακτζσ αποςτολζσ 

ςτοιχείων τιμολογίων προσ τθν ΕΕΤΤ από τουσ παρόχουσ. 

12.  Θζςεισ τθσ ΕΕΤΤ  ςτισ τοποκετιςεισ των παρόχων ςτο ενδζκατο ερϊτθμα τθσ 

διαβοφλευςθσ «Αναπτφξτε τα ςχόλιά ςασ ςτο ςχζδιο Κανονιςμοφ για τθν διαμόρφωςθ 

και τθ κζςθ ςε λειτουργία Συςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ Τιμϊν Προϊόντων 

Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά, που επιςυνάπτεται ςτο παρόν 

κείμενο Διαβοφλευςθσ.» 

12.1. Σε αίτθμα ςυμμετεχόντων για ειςαγωγι ςτον Κανονιςμό ςχετικισ μνείασ 

για ζγκαιρθ ενθμζρωςι των υπόχρεων παρόχων επί πικανϊν αλλαγϊν ςτουσ  

μορφότυπουσ και ςτα ςχιματα δεδομζνων, θ ΕΕΤΤ επιςθμαίνει ότι  προκειμζνου 

να διευκολυνκεί θ επικοινωνία των υπόχρεων παρόχων με τθν ΕΕΤΤ για τθν 

αναδιάταξθ των μορφοτφπων και των ςχθμάτων δεδομζνων, πραγματοποιικθκε 

ςχετικι προςκικθ ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ. 

12.2. Σε αίτθμα ςυμμετεχόντων για τθν ειςαγωγι ςτον Κανονιςμό μνείασ περί 

δοκιμαςτικοφ περιβάλλοντοσ αναφορικά με τθν απεικόνιςθ τθσ πλθροφορίασ ςτο 

Σφςτθμα, θ ΕΕΤΤ επιςθμαίνει ότι ςτον Κανονιςμό ειςάγεται νζο άρκρο 7 και ωσ εκ 

τοφτου αναρικμοφνται τα υπόλοιπα.  
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12.3. Στισ ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυμμετζχοντα για κατάργθςθ τθσ παραγράφου 

1 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ λόγω τθσ υφιςτάμενθσ παρουςίαςθσ των πακζτων 

από κάκε πάροχο ςτον ιςτότοπό του, θ ΕΕΤΤ επιςθμαίνει ότι ςτισ δεδομζνεσ κζςεισ 

των ιςτοτόπων οι πάροχοι κα προςφζρουν αρχεία δεδομζνων προσ καταβίβαςθ ςε 

ςυγκεκριμζνθ τεχνολογικι διαμόρφωςθ (xml). Επομζνωσ, δεν τίκεται κζμα 

πολλαπλισ παρουςίαςθσ των τιμολογίων και των πακζτων ςτον ιςτότοπο τθσ 

εταιρείασ. 

12.4. Στισ ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυμμετζχοντα για τθ λιψθ μνείασ ςτθν 

παράγραφο 4 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγισ νζων 

προϊόντων που δεν μποροφν να αποτυπωκοφν από το εκάςτοτε ιςχφον ςχιμα 

δεδομζνων, θ ΕΕΤΤ ςυμφωνεί ςτθν τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ παραγράφου του εν 

λόγω άρκρου με γνϊμονα τθν επίλυςθ του παραπάνω ηθτιματοσ.  

12.5. Στισ ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυμμετεχόντων για διαγραφι τθσ παραγράφου 

3 του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ, ζγιναν οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ ςφμφωνα με τισ 

επιταγζσ του νζου άρκρου 7 αυτοφ. 

12.6. Στισ ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυμμετεχόντων για τθ φράςθ «ι κάκε άλλου 

δθμόςιου φορζα που επιλζγει θ ΕΕΤΤ» αντικακίςταται θ φράςθ  «δθμοςίου 

φορζα» από τθν φράςθ «κρατικοφ φορζα» 

12.7. Στο αίτθμα ςυμμετζχοντα να αλλάξει ςτο άρκρο 2 θ φράςθ «ςε τρίτουσ» ςε 

«ςε τελικοφσ χριςτεσ ι καταναλωτζσ» επιςθμαίνεται ότι κρίνεται ςκόπιμο να 

διατθρθκεί θ φράςθ «ςε τρίτουσ», προκειμζνου να καλφπτει τόςο φυςικά όςο και 

νομικά πρόςωπα. 

12.8. Στθ ςχετικι παρατιρθςθ ςυμμετεχόντων για τον χρονικό προςδιοριςμό τθσ 

προςκικθσ υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ και τθσ ανάγκθσ Δθμόςιασ 

Διαβοφλευςθσ, ςθμειϊνεται ότι, εάν θ ΕΕΤΤ αποφαςίςει να προχωριςει ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ προςκικθ, τότε κα πραγματοποιθκεί Δθμόςια Διαβοφλευςθ 

αναφορικά με τθ διεφρυνςθ του ςκοποφ του Συςτιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 

χρονικόσ προςδιοριςμόσ που αναφζρεται προςδιορίηει το ελάχιςτο χρονικό 

διάςτθμα λειτουργίασ του Συςτιματοσ ωσ ζχει. 
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12.9. Στο αίτθμα ςυμμετζχοντοσ να αποτελζςουν οι μορφότυποι και τα ςχιματα 

παραρτιματα του Κανονιςμοφ, κρίνεται ςκόπιμο να παραμείνει ωσ ζχει θ 

διατφπωςθ του άρκρου 3 παρ. 3 του Κανονιςμοφ, που προβλζπει να διατίκενται 

αυτά θλεκτρονικά προσ κάκε ενδιαφερόμενο από τον ιςτότοπο τθσ Ε.Ε.Τ.Τ., κακϊσ, 

ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κακίςταται ιδιαίτερα δυςχερισ και χρονοβόρα θ όποια 

προςπάκεια επικαιροποίθςισ τουσ. 

12.10. Στθν πρόταςθ τροποποίθςθσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του 

Κανονιςμοφ, ϊςτε να ενςωματωκεί θ δυνατότθτα προςαρμογισ (όχι μόνο ο 

εμπλουτιςμόσ, αλλά και θ απάλειψθ ςτοιχείων εάν κρικοφν ωσ μθ απαραίτθτα), 

επιςθμαίνεται ότι ζγιναν οι ςχετικζσ αλλαγζσ ςτο κείμενο του Κανονιςμοφ.  

 


