
 

1 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Δπί ηεο αξρήο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ελφο δηαθαλνχο θαη δίθαηνπ πιαηζίνπ ην 

νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηθηχσλ λέαο γεληάο, ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο 

πξαθηηθέο θαη ην φθεινο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Άιισζηε, ηα δίθηπα λέαο γεληάο αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ 

επξσπατθή ςεθηαθή αηδέληα, σο ν βαζηθφηεξνο ππιψλαο αλάπηπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε δηαζθάιηζε ηεο 

παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ βαζηδφκελεο ζε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία απφ ηελ παξαδνζηαθή POTS 

ηερλνινγία θξίλνπκε φηη ζα πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή κέξηκλα ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο, αθνχ ε ιεηηνπξγία 

δηθηχσλ λέαο γεληάο ζε έλα αζχκβαην θαη αζχκθνξν πιαίζην δξάζεο επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ γεληθφηεξα.  

ην πιαίζην απηφ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε, φπσο έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη ζην παξειζφλ, φηη ην 

πθηζηάκελν πξντφλ ρνλδξηθήο VPU θσηνγξαθίδεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ελφο κφλν είδνπο ηερλνινγίαο, 

πξνθαιψληαο ζνβαξή αληζνξξνπία ζηελ Αγνξά. 

Δηδηθφηεξα θξίλνπκε φηη ην πθηζηάκελν πξντφλ VPU δελ είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξν θαη εμνπδεηεξψλεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ΙP ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ε Δηαηξεία καο έρεη επελδχζεη, σο ν πξψηνο πάξνρνο ζηελ 

Διιάδα πνπ παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κέζσ ηερλνινγίαο VoIP, ελψ ε σο 

άλσ ππεξεζία ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα ζπληειέζεη θαη 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ απφ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Σα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλδπαζηηθήο ππεξεζίαο - ιεηηνπξγίαο γηα έλα πάξνρν κε VoIP 

ηερλνινγία, αθνξνχλ: 

α) ζην θνζηνινγηθφ κέξνο, φρη κφλν ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ βξφρνπ, αιιά θαη σο πξνο ην επηπξφζζεην 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηαηήξεζε ζπλεγθαηάζηαζεο (θπζηθήο ή απνκαθξπζκέλεο) γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ βξφρσλ, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ σο άλσ παξφρνπ γηα 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ. ηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ θαηέρνπλ, λα ηηκνινγνχληαη 

αληίζηνηρα κφλν γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ,  

β) ην ιεηηνπξγηθφ κέξνο, φπνπ πηζαλή έιιεηςε βξφρσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηνπο θπζηθνχο 

βξφρνπο ζα ζεκαίλεη θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, θαη  

γ) ην ζθέινο βιαβνδηαρείξηζεο, φπνπ ε δηθή καο πινπνίεζε δηαθέξεη απφ ησλ άιισλ παξφρσλ.  

Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία καο, θξίλεη απαξαίηεηε ηελ δηάζεζε ελφο αλεμάξηεηνπ πξντφληνο (κνληέιν 

naked xDSL), φπνπ δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθφο ν ζπλδπαζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ bitstream, κε ηε 
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κίζζσζε ράιθηλνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ έσο ην Αζηηθφ Κέληξν ΟΣΔ, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ην πξντφλ 

ρνλδξηθήο VPU. Σν σο άλσ εχινγν αίηεκά καο αλαθέξεηαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ αλεμάξηεηνπ 

πξντφληνο ην νπνίν απαηηεί θαηαξρήλ δηαθνξεηηθή θνζηνιφγεζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. Απαηηείηαη λα ππάξρεη κηα 

δηαθνξεηηθή ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία δεδνκέλνπ φηη ε κεληαία 

θνζηνιφγεζε κφλν ηνπ ππνβξφρνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξντφλ VPU,  παξέρεηαη ηφζν γηα ηνλ πάξνρν κε 

POTS ηερλνινγία φζν θαη κε ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία.  

 

 

Παξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ: 

1. Κεθάιαην 1 , ελφηεηα  1.1 «Οξηζκνί» 

«Γίθηπν Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA): ελζχξκαην δίθηπν πξφζβαζεο ην νπνίν απνηειείηαη 

εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη απφ νπηηθά ζηνηρεία δηθηχνπ (optical elements) ηθαλφ λα παξέρεη 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο. 

VDSL (Very-High-bitrate Digital Subscriber Line – Αζχκκεηξε Φεθηαθή πλδξνκεηηθή Γξακκή): 

Σερλνινγία πξφζβαζεο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ πνιχ πςειέο 

ηαρχηεηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ.»  

Γελ θαηαλννχκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν αθαηξέζεθαλ νη αλσηέξσ νξηζκνί απφ ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 

Δπηπξφζζεηα αλ παξακείλεη ν αλσηέξσ νξηζκφο γηα ην VDSL, ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί θαζψο ε ελ ιφγσ  

κεηάθξαζε παξαπέκπεη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line), θαη φρη 

ηνπ VDSL.  

 

2. Κεθάιαην 2, ελφηεηα 2.1.4 «Πξνυπνζέζεηο Γηάζεζεο ηεο Τπεξεζίαο Α.ΡΤ.» 

«…..Ο ΟΣΔ νπδεµία επζχλε θέξεη γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα, θαη ηελ επάξθεηα δηθηχσλ 

ηξίησλ Παξφρσλ ή πξνζψπσλ φπνπ ζα έρεη πξφζβαζε ν ΠΑΡΟΥΟ θαη ν Σειηθφο Υξήζηεο µέζσ 

ηεο ζχλδεζεο Α.ΡΤ..». 

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ε θάησζη ζρεηηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

ππνρξεψζεηο βάζεη ηεο αλάιπζεο αγνξάο αιιά θαη ηελ ξεηή πξφβιεςε ζηελ πθηζηάκελε πξνζθνξά 

αλαθνξάο: 

«…..Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, o ΟΣΔ νπδεµία επζχλε 

θέξεη γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα, θαη ηελ επάξθεηα δηθηχσλ ηξίησλ Παξφρσλ ή πξνζψπσλ φπνπ ζα έρεη 

πξφζβαζε ν ΠΑΡΟΥΟ θαη ν Σειηθφο Υξήζηεο µέζσ ηεο ζχλδεζεο Α.ΡΤ..». 
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3. Χο πξνο ην Άξζξν 2.1.5 «Πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο Α.Ρ.Τ.» 

«H ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. δελ είλαη εθηθηή ζε πεξηπηψζεηο:…φπνπ 

έρεη ήδε γίλεη αληηθαηάζηαζε θαισδίσλ ραιθνχ µε θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ (ΚΟΙ) πνπ αλαπηχζζεη 

θαη εγθαζηζηά ν ΟΣΔ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε εθεδξεία θαισδίσλ ραιθνχ θαη ν 

ΟΣΔ δελ έρεη εγθαηαζηήζεη DSLAMs ζε ππαίζξηα θακπίλα θαζηζηψληαο µε απηφ ηνλ ηξφπν 

δπλαηή ηελ επξπδσληθή ζχλδεζε ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ΟΣΔ 

νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ αδπλαηεί ηερληθά λα 

δψζεη ππεξεζία Α.ΡΤ.., κέζσ ηνπ Π.. WCRM.» 

Σν γεγνλφο ηεο ελδερφκελεο αληηθαηάζηαζεο θαισδίσλ ραιθνχ κε θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ (ΚΟΙ), βάζεη ηεο 

επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ΟΣΔ θαη παξάιιεια ε κε χπαξμε εθεδξείαο θαισδίσλ ραιθνχ θαη ε κε χπαξμε 

DSLAMs ζε ππαίζξηα θακπίλα δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπληζηά ιφγν άξλεζεο παξνρήο πξφζβαζεο. 

Ο ΟΣΔ σο πάξνρνο κε ΙΑ έρεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο σο πξνο ηελ παξνρή πξφζβαζεο θαη ηελ παξνρή 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ παξάδνζεο ελ ηέιεη ηεο ππεξεζίαο. Μηα ηέηνηα ελδερφκελε άξλεζε παξνρήο 

πξφζβαζεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή δηάθξηζε ππέξ ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ΟΣΔ. Δπίζεο θξίλνπκε 

ζθφπηκν λα πξνζηεζεί σο δηαδηθαζία φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα γλσζηνπνηείηαη ε ελ ιφγσ πιεξνθνξία 

ζηελ ΔΔΣΣ ε νπνία ζην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηεο ζα δηελεξγεί ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνληαη νη ιφγνη 

απφξξηςεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή πξφζβαζεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

4. Χο πξνο ην Άξζξν 2.2.2 «Καηάζεζε - Παξαιαβή Αηηήζεσλ» 

«…10) ηνλ πξνβιεπφµελν ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο λέαο ζχλδεζεο Α.ΡΤ. ζχµθσλα µε ηελ 

ελφηεηα 2.3, δελ ζπλππνινγίδεηαη ηπρφλ ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ν νπνίνο δελ νθείιεηαη ζηνλ 

ΟΣΔ, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο». 

ην πιαίζην δηαθάλεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο πνπ δελ ζπλππνινγίδεηαη 

ζηα φξηα επζχλεο ΟΣΔ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαηαγξαθή ηεο αηηηνιφγεζεο θαζπζηέξεζεο ζε 

θάζε αίηεκα.  

 

5. Χο πξνο ην Άξζξν 2.4.2 « Άξζε Βιάβεο» 

«…..4) ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο βιάβεο ζηελ θσλεηηθή ππεξεζία θαη ζηελ ππεξεζία 

ΑΡΤ…..ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. πνπ ηνπ 

αλαγγέιζεθε απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ πξνο άξζε δελ εληνπίδεηαη ζην δίθηπν αξµνδηφηεηάο ηνπ, …… θαη 

ρξεψλεη ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ή άζθνπεο απαζρφιεζεο, 

ζχκθσλα µε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηµνθαηάινγφ ηνπ….» 
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα επσκίδεηαη ν πάξνρνο άζθνπεο κεηαβάζεηο ζπλεξγείνπ ΟΣΔ ή θαη 

άζθνπεο απαζρφιεζεο, θξίλνπκε απαξαίηεην λα πξνεγείηαη ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, ε πξνεγνχκελε 

ζπκθσλία κεηαμχ ΟΣΔ θαη Παξφρνπ γηα ηελ κεηάβαζε ηερληθνχ ζπλεξγείνπ ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηε ζχλδεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ. Δπίζεο ζην πιαίζην δηαθάλεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δηαδηθαζίαο, θξίλνπκε ζθφπηκν ν ΟΣΔ λα 

ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν κέζσ ηνπ Π.. W-CRM αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ δηεμάγεη. 

 

6. Κεθάιαην 5, ελφηεηα 5.2 «Δμφθιεζε ηηκνινγίσλ» 

«1) Ο ΠΑΡΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηκνιφγηα εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε θάζε έλα 

απφ απηά πξνζεζκίαο εμφθιεζεο, ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζα έρεη παξαδνζεί ην αξγφηεξν εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπ (ε παξάδνζε ζα 

απνδεηθλχεηαη πάληα κε απνδεηθηηθφ). ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηηκνιφγην δελ 

παξαδνζεί εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπ ηφηε ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ 

παξαηείλεηαη έσο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) 

εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκνχ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ελφηεηα 5.5.» 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ λα κεηψζεη ηνπο ρξφλνπο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηελ 

ελ ιφγσ αγνξά, φηαλ ελ γέλεη ε αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρεη νκαινπνηεζεί θαη ε εμφθιεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ γίλεηαη εληφο 45 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ νη πξνζεζκίεο εμφθιεζεο φπσο ηζρχνπλ ζηελ πθηζηάκελε Πξνζθνξά Αλαθνξάο, επνκέλσο ε 

αλσηέξσ παξάγξαθνο λα γίλεη σο εμήο: 

«1) Ο ΠΑΡΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηκνιφγηα εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε θάζε έλα απφ απηά 

πξνζεζκίαο εμφθιεζεο, ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  

απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη παξαδνζεί ην αξγφηεξν εληφο 

πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπ (ε παξάδνζε ζα απνδεηθλχεηαη πάληα κε απνδεηθηηθφ). ηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ην ηηκνιφγην δελ παξαδνζεί εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπ ηφηε ε πξνζεζκία 

εμφθιεζεο ηνπ παξαηείλεηαη έσο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) 

εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ.» 

 

7. Χο πξνο ην Άξζξν 5.4  «Σέιε – Υξεψζεηο, παξ. 5.4.1.2. θαη 5.4.2.2» 

ηα ηέιε πεξηιακβάλνληαη θαη ηέιε πνπ αθνξνχλ ζην εθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ζην εθάπαμ ηέινο άζθνπεο απαζρφιεζεο. Κξίλνπκε απαξαίηεην λα ππάξμεη ζαθήο αλαθνξά ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν ΟΣΔ ζα ρξεψλεη ηα σο άλσ ηέιε. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη 
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λα δηαζθαιηζηεί σο ππνρξέσζε απφ πιεπξάο ΟΣΔ ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο άζθνπεο απαζρφιεζεο ή/θαη κεηάβαζεο ησλ ζπλεξγείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ κεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηα φξηα επζχλεο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ξεηά αληίζηνηρν δηθαίσκα ρξέσζεο άζθνπεο κεηάβαζεο θαη απαζρφιεζεο 

ησλ ηερληθψλ ησλ παξφρσλ.  

 

8. Κεθάιαην 5, ελφηεηα   5.8.3  «Πνιηηηθή εγγπνδνζίαο» 

«4) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ 

ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζήο ηνπ, ν ΟΣΔ δελ απαηηεί 

θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε πιεφλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

5) Γελ ζεσξείηαη φηη ν ΣΠ έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο φηαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε δηεηία 

ππάξρνπλ νθεηιέο πνπ νθείινληαη ζε ηηκνιφγηα ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ επί ηε βάζε 

απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ή αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο, θαη ιφγσ ηνπ φηη ε ακθηζβήηεζε ελψπηνλ ηεο 

ζρεηηθήο Δπηηξνπήο, δελ έρεη αθφκε ηειεηψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο.» 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ λα  απμήζεη ην δηάζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ 

παξφρνπ  αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Κξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα δηαηεξεζνχλ νη 

παξαπάλσ αλαθνξέο. H πθηζηάκελε δηάξθεηα ειέγρνπ ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ έμη κελψλ είλαη ε 

πιένλ εχινγε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ην ίδην πιαίζην ζεσξνχκε 

δπζαλάινγν λα γίλεηαη έιεγρνο αλ ν Πάξνρνο είλαη ππεξήκεξνο ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΣΔ. Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη θαηαρξεζηηθή θαη δπζαλάινγε σο 

πξνο ην εχξνο ξχζκηζεο πνπ απαηηείηαη. Ωο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ψζηε λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ζπλαιιαθηηθή ηζηνξηθφηεηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ. 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε εμάκελε ρξνληθή πεξίνδνο θαη λα πξνζδηνξηζηεί φηη ν έιεγρνο σο πξνο 

ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ζα αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΥΔΠ. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη 

αλαδηαηχπσζε: 

«4) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ 

ΟΣΔ, απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ έμη (6) ηειεπηαίσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζήο ηνπ, 

ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε πιεφλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

5) Γελ ζεσξείηαη φηη ν ΣΠ έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο φηαλ πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα ησλ  έμη  (6) 

κελψλ ππάξρνπλ νθεηιέο πνπ νθείινληαη ζε ηηκνιφγηα ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ επί ηε βάζε απφθαζεο 
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ηεο ΔΔΣΣ ή αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο, θαη ιφγσ ηνπ φηη ε ακθηζβήηεζε ελψπηνλ ηεο ζρεηηθήο Δπηηξνπήο, 

δελ έρεη αθφκε ηειεηψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο.» 

 

9. Κεθάιαην 5, Δλφηεηα 5.8.7 «Αλαλέσζε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο» 

«Δθφζνλ ν Σ.Π. δελ πξνζθνκίζεη ηε λέα απηή εγγπεηηθή επηζηνιή κέζα ζηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία, ν ΟΣΔ εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Σ.Π., κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ, ηάζζνληαο 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) ΔΗ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ε πεξίπησζε 

άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο λέαο απηήο πξνζεζκίαο, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΥΔΠ, ή θαη λα πξνβεί ζηελ 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο θαη 

απαηηεηέο νθεηιέο ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο  

θαη κέρξη ην πνζφ απηψλ….» 

 Η αλσηέξσ παξάγξαθνο λα παξακείλεη σο έρεη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο, δειαδή: 

«Δθφζνλ ν Σ.Π. δελ πξνζθνκίζεη ηε λέα απηή εγγπεηηθή επηζηνιή κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ν ΟΣΔ 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Σ.Π., κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ, ηάζζνληαο πξνζεζκία ηξηάληα (30) ΔΗ γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο λέαο απηήο πξνζεζκίαο, 

ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΥΔΠ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ελεκεξψζεη, 

κε λέα έγγξαθε φριεζε ηφζν ηνλ Σ.Π. φζν θαη ηελ ΔΔΣΣ, ηνπιάρηζηνλ πξν είθνζη (20) ΔΗ. Απφ ηε 

ζηηγκή δε ηεο επίδνζεο δχλαηαη λα κελ πινπνηεί λέα αηηήκαηα γηα ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο 

Πξνζθνξάο κέρξηο φηνπ ν Σ.Π. εθηειέζεη ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο εγγπεηηθήο. ην 

δηάζηεκα ησλ σο αλσηέξσ ΔΗ θαηά ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ δελ δηαζέηεη θακία δηαζθάιηζε, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε πξνζσξηλή (έσο ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο) παξαθξάηεζε ηπρφλ 

πηζησηηθψλ ππνινίπσλ κέρξη θαη νξηζηηθήο παξαθξάηεζεο απηψλ σο ρξεκαηηθή εγγχεζε εάλ 

επαλεηιεκκέλσο (απφ ηξεηο θαη άλσ) ν Σ.Π. ακειεί ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

αλαλέσζεο…..» 

 

10. Κεθάιαην 6, ελφηεηα 6.3.2 «Πξνβιέςεηο Παξφρσλ» 

«1) Η παξνρή πξνβιέςεσλ απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ είλαη ππνρξεσηηθή ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηθήο 

πκθσλίαο Δπηπέδνπ (Basic SLA) γηα ηελ ππεξεζία Α.ΡΤ.. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ γηα ηελ ππεξεζία Α.ΡΤ.. αθνξνχλ: 

φ Α.ΡΤ.. αλά Α/Κ γηα ηηο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά) θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ ππφινηπν Ννκφ. 
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θαη αλά ηξίκελν γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν. 

 

θαη έληππε κνξθή  ζηνλ ΟΣΔ / Γεληθή Γηεχζπλζε Δγρψξησλ 

Παξφρσλ ησλ πξνβιέςεσλ αλά ηξίκελν θαη ζπγθεθξηκέλα:…» 

Πξνηείλνπκε λα αθαηξεζεί ε αλσηέξσ ππνγξακκηζκέλε θξάζε θαη νη πξνβιέςεηο λα ππνβάιινληαη κφλν 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ ή θαη κε e-mail. 

 

11. Χο πξνο ην Άξζξν 6.4.2 Άξζε Βιαβψλ (Βιάβεο Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..) 

«…1) Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα άξεη ηε αλαγγειζείζα βιάβε ησλ Α.ΡΤ.. ην αξγφηεξν ζηνπο 

πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.4..»  

Πίλαθαο 6.4 

Πξαγκαηηθνί Υξφλνη άξζεο βιάβεο ζην 95% ησλ 

αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ηεο Α.ΡΤ.. 

3 ΔΗ 

Ο ρξφλνο ησλ 3ΔΗ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζπλδξνκεηή είλαη πνιχ κεγάινο, θαζψο ν ζπλδξνκεηήο ζα 

κείλεη ρσξίο ππεξεζία γηα απηφ ην δηάζηεκα. Θα πξέπεη ν κέγηζηνο ρξφλνο λα νξηζηεί ζηελ 1ΔΗ, φπσο ηζρχεη 

θαη ζην RUO, αιιά γηα ην 99% ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ. 

 

 

12. Παξάξηεκα 6, ελφηεηα 6.4.3 «Ρήηξεο Βιαβψλ Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» 

«2) Η ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ  

ζε ΔΗ ησλ Α.ΡΤ.., σο εμήο:…» 

Θεσξνχκε φηη ε ππέξβαζε επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο βιάβεο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηηο 

αλαγγειζείζεο βιάβεο κε θαζπζηέξεζε, ψζηε λα ζπλάδεη θαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πεξί ξεηξψλ 

βιαβψλ ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ. χκθσλα κε ην αηηηνινγηθφ ηεο ΔΔΣΣ ζηελ ζρεηηθή ΑΠ 

675/09/11-12-2012, «ν ππνινγηζκφο ζην ζχλνιν ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ θαη φρη ζε απηέο πνπ ηειηθά 

παξνπζίαζαλ θαζπζηέξεζε, είλαη ιάζνο επί ηεο αξρήο, θαζψο έηζη ν Σ.Π. νπζηαζηηθά ηηκσξείηαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ βιαβψλ ηηο νπνίεο θαηαρσξεί ζην Π ΟΣΔ...». Δπίζεο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί φηη 

νη ξήηξεο λα απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ φζν θαη ππαηηηφηεηαο Σ.Π. ζηα 

πιαίζηα νκνηνκνξθίαο κε ην RUO, θαη ζχκθσλα κε ην αηηηνινγηθφ ηεο ΔΔΣΣ ζηελ ΑΠ 675/09/11-12-2012 «Η 

ΔΔΣΣ θξίλεη ζθφπηκν λα πξνζζέζεη ηε δηεπθξίληζε απηή γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη νη 
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θαζπζηεξεκέλεο άξζεηο βιαβψλ ππαηηηφηεηαο Σ.Π. δελ είραλ πνηέ εμαηξεζεί απφ ηελ απφδνζε ξεηξψλ. Όηαλ 

ν ΟΣΔ θαζπζηεξεί λα εμεηάζεη κία βιάβε θαη ηειηθά λα ηελ θιείζεη σο ππαηηηφηεηα Σ.Π., θαζπζηεξεί 

αληηζηνίρσο θαη ε επαλεμέηαζε ηεο βιάβεο απφ ηνλ Σ.Π., άξα θαη ε ηειηθή άξζε ηεο, κε ζπλέπεηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα γηα ηνλ θαηαλαισηή λα είλαη δπζκελέο. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί εχινγν λα απνδίδνληαη ξήηξεο απφ ηνλ 

ΟΣΔ γηα φιεο ηηο θαζπζηεξήζεηο, αλεμαξηήηνπ ππαηηηφηεηαο.» Δπνκέλσο πξνηείλνπκε ηελ θάησζη 

ηξνπνπνίεζε: 

«2) Η ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ κε 

θαζπζηέξεζε (φπνπ εμαηξνχληαη απηέο κε ηελ κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε) ζε ΔΗ ησλ Α.ΡΤ.., σο 

εμήο:… Ρήηξεο απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ φζν θαη ππαηηηφηεηαο Σ.Π..». 

 

 

 


