
 
 

 
On Telecoms S.A. 
62A, Ethnikis Antistaseos street       Tel. +30 210 61 61 700        www.on.gr 
GR - 152 31 Chalandri, Athens       Fax: +30 210 61 61 771 

                                                                                           

 
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τις ̟ροτεινόµενες α̟ό τον ΟΤΕ 
τρο̟ο̟οιήσεις της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης 
 

Παρατηρήσεις ε̟ί της Προτεινόµενης Αναθεώρησης της ισχύουσας Προσφοράς 
Αναφοράς 

 
Με το ̟αρόν, η Εταιρεία µας υ̟οβάλει τις ̟αρατηρήσεις και τα σχόλιά της ε̟ί της ∆ηµόσιας 
∆ιαβούλευσης αναφορικά µε τις ̟ροτεινόµενες α̟ό τον ΟΤΕ τρο̟ο̟οιήσεις της Προσφοράς 
Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 
 
Για λόγους διευκόλυνσης, η αρίθµηση του κειµένου ακολουθεί την αρίθµηση των διατάξεων 
της Προσφοράς Αναφοράς. 
 
2.1.4 Προϋ̟οθέσεις ∆ιάθεσης της Υ̟ηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
 
«ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα ̟ρέ̟ει να έχει υ̟ογράψει την σύµβαση RUO στα ̟λαίσια της ισχύουσας 
Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµο̟οίητη Πρόσβαση στον Το̟ικό Βρόχο και να 
λαµβάνει ήδη υ̟ηρεσίες Πλήρους Το̟ικού Βρόχου (ΠΤοΒ).» ∆εδοµένου ότι ο̟οιοδή̟οτε 
συµβατικό κείµενο έχει υ̟ογραφεί µεταξύ ΟΤΕ – Παρόχου ισχύει κατά το µέτρο ̟ου δεν 
αντίκειται στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς και θεωρείται ότι ισχύει 
τρο̟ο̟οιηθέν α̟ό την ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς, δεν θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί 
̟ροϋ̟όθεση διάθεσης της υ̟ηρεσίας, η υ̟ογραφή συµβατικού κειµένου ̟ου έχει βασισθεί 
ειδικά στην ̟ιο ̟ρόσφατη έκδοση της Προσφοράς Αναφορά. Αντίθετα, είναι εύλογο να τεθεί 
ως ̟ροϋ̟όθεση η υ̟ογραφή ο̟οιουδή̟οτε τυχόν συµβατικού κειµένου ̟ου αφορά στην 
̟αροχή υ̟ηρεσιών ΑΠΤΒ εν γένει, το ο̟οίο, εφόσον δεν έχει καταγγελθεί α̟ό τους 
συµβαλλοµένους, ισχύει τρο̟ο̟οιηθέν α̟ό την εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς. 
 

• Παράγραφος 2.2.1 Γενικά 
 

Εκτιµούµε ό̟ως η διάταξη του νέου εδαφίου 4 θα ̟ρέ̟ει να αναµορφωθεί έτσι ώστε  η 
ενεργο̟οίηση των υ̟ηρεσιών να ολοκληρώνεται εντός ορισµένων ωρών και δη εντός τριών 
ωρών το αργότερο ̟ροκειµένου να  ελαχιστο̟οιούνται οι ̟ιθανότητες διακο̟ής της 
̟αροχής υ̟ηρεσιών στον τελικό χρήστη. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

• Παράγραφος 5.2 Εξόφληση τιµολογίων 
 

1)Έχουµε τη γνώµη ότι θα ̟ρέ̟ει να ε̟ανέλθει η διάταξη «εκτός εάν συµφωνηθεί εγγράφως 
διαφορετικά µεταξύ των Μερών» ̟ου έχει ενσωµατωθεί στην ̟ροηγούµενη Προσφορά 
Αναφοράς στην ̟ρώτη ̟αράγραφο της διάταξης. 
 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση δεν συµφωνούµε µε την ̟ρόταση ΟΤΕ να µεταβληθεί ̟ρος το 
συντοµότερο η ̟ροθεσµία εξόφλησης των σχετικών τιµολογίων (ήτοι α̟ό 45 σε 30 ΗΗ). 
Οµοίως, η ̟αράταση της ̟ροθεσµίας εξόφλησης σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν α̟οσταλεί το 
τιµολόγιο εντός 5ΗΗ α̟ό την έκδοσή του ̟ρέ̟ει να διατηρηθεί ως έχει. Εν ̟ροκειµένω, δεν 
υφίσταται ο̟οιαδή̟οτε εύλογη αιτία ̟ου θα δικαιολογούσε την ̟ροτεινόµενη α̟ό τον ΟΤΕ 
µεταβολή. 
 
Σε αυτό το σηµείο ε̟αναλαµβάνουµε ότι είναι σκό̟ιµο και εύλογο ό̟ως ̟ροστεθεί ρήτρα µε 
την ο̟οία θα διατυ̟ώνεται ρητά η α̟αγόρευση αναδροµικής χρέωσης υ̟ηρεσιών ̟ου δεν 
τιµολογούνται σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη. Σε διαφορετική ̟ερί̟τωση, είναι δυνατόν 
να τιµολογούνται οι ̟άροχοι για υ̟ηρεσίες ̟ου ανατρέχουν σε ̟ροηγούµενες διαχειριστικές 
χρήσεις, καταχρηστικώς, κατά ̟αράβαση της συγκεκριµένης διάταξης, και σε αντίθεση ̟ρος 
τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή ̟ίστη, ̟ροκαλώντας σοβαρά διαχειριστικά και 
συναφή ̟ροβλήµατα σε αυτούς.  
 
Ε̟ισηµαίνουµε ότι δεν έχει κοινο̟οιηθεί α̟ό τον ΟΤΕ ειδικότερη συµφωνία «Advanced 
SLA» (ως ̟ροβλέ̟εται στο εδάφιο 3). Εάν υφίσταται τέτοιου είδους έγγραφο, καλόν θα είναι 
να συµ̟εριληφθεί στην Προσφορά ή να µας γνωστο̟οιηθεί α̟ό τον ΟΤΕ. 
 
Θεωρούµε εύλογο ό̟ως αναµορφωθεί η διατύ̟ωση της διάταξης του εδαφίου 4 κατά τρό̟ον 
ώστε να ̟ροβλέ̟εται ο συµψηφισµός οφειλών ̟ου ανακύ̟τουν µεταξύ ΟΤΕ – ̟αρόχου α̟ό 
όλες τις υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών εν γένει, καθώς δύναται εύλογα να θεωρηθεί 
ότι οι α̟αιτήσεις ̟ου α̟ορρέουν στα ̟λαίσια των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικών εν 
γένει είναι οµοειδείς.   
 
 

• Κεφάλαιο  5.4 Τέλη – Χρεώσεις, ̟αρ. 5.4.1. Υ̟ηρεσία Α.ΡΥ.Σ., 5.4.1.1 Γενικά 

 
Η διάταξη του ̟ρώτου εδαφίου θα ̟ρέ̟ει να αναµορφωθεί ̟ροκειµένου αφενός µεν να 
̟εριγράφονται ε̟ακριβώς τα ισχύοντα τέλη για την α̟οφυγή αµφιβολιών και 
̟αρερµηνειών (έστω και σε ιδιαίτερο Παράρτηµα της Προσφοράς Αναφοράς), αφετέρου να 
διασαφηνίζεται η αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ να εγκρίνει τα εν λόγω τέλη. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου 
τυχόν ένα τέλος δεν υ̟όκειται σε έλεγχο κοστοστρέφειας α̟ό την ΕΕΤΤ, ο̟οιαδή̟οτε 
µεταβολή θα ̟ρέ̟ει να κοινο̟οιείται στον Τ.Π. ένα µήνα ̟ρο της ̟ροτεινόµενης 
ηµεροµηνίας ισχύος του και θα ισχύει υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της συµφωνίας των µερών.  
 
Εκτιµούµε ως ιδιαιτέρως καταχρηστική την αξίωση του ΟΤΕ ό̟ως ̟εριγράφεται στο εδάφιο 
4 «σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής (σύµφωνα µε την ενότητα 5.6) της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., ̟ροϋ̟όθεση για την 



 
 

 
 

ε̟ανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη α̟οτελεί η καταβολή α̟ό τον ΠΑΡΟΧΟ του αντίστοιχου 
τέλους ε̟ανασύνδεσης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ» και ̟ροτείνουµε 
τη διαγραφή του. 
 

• Κεφάλαιο 5.4 Τέλη – Χρεώσεις, ̟αρ. 5.4.1. Υ̟ηρεσία Α.ΡΥ.Σ., 5.4.1.2  Κατηγορίες 
Τελών 
 

Βάσει των ανωτέρω, ̟ροτείνουµε ό̟ως διαγραφεί το εφά̟αξ δευτερεύον τέλος 
ε̟ανασύνδεσης.  
 

• Παράγραφος 5.8.3 Πολιτική Εγγυοδοσίας 
 
Η α̟αλλαγή α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης εγγύησης λόγω θετικής αξιολόγησης, ως 
̟ροβλέ̟εται στο εδάφιο 2, θα ̟ρέ̟ει να αφορά και «υ̟άρχοντες Τ.Π.» υ̟ό την έννοια της 
διάταξης αυτής.  
 
∆εν συµφωνούµε µε την ̟ροτεινόµενη α̟ό τον ΟΤΕ µεταβολή του εδαφίου 4, και θεωρούµε 
ότι θα ̟ρέ̟ει να διατηρηθεί το εδάφιο ως έχει, ήτοι να α̟αλλάσσεται α̟ό την υ̟οχρέωση 
̟ροσκόµισης εγγύησης ο Τ.Π. ̟ου δεν κατέστη υ̟ερήµερος για χρονικό διάστηµα 6 µηνών 
α̟ό την ηµεροµηνία αξιολόγησης µε την ουσιώδη διόρθωση της διατύ̟ωσης κατά τρό̟ον 
ώστε να αφορά την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την Παρούσα Προσφορά 
Αναφοράς και όχι την ̟αροχή ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών εν γένει. Ο ̟εριορισµός του 
χρονικού ορίου για την δια̟ίστωση τυχόν υ̟ερηµερίας του ̟αρόχου και η σαφής διάκριση 
σε συγκεκριµένες υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών ε̟ιβάλλεται α̟ό την υ̟οχρέωση 
για συµµόρφωση µε τη φύση των ̟αρεχόµενων εγγυήσεων ως του α̟ολύτως αναγκαίου 
µέσου για την εξασφάλιση τυχόν ε̟ισφαλειών του ΟΤΕ. Η τυχόν υ̟ερηµερία θα αφορά 
µόνον τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται δυνάµει των αντίστοιχων Προσφορών Αναφοράς.  
Άλλωστε δεν ̟ροβλέ̟εται µόνον η ̟αροχή µιας εγγύησης για το σύνολο των υ̟ηρεσιών, 
αλλά έκαστη Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ ̟ροβλέ̟ει την ̟αροχή ξεχωριστών εγγυήσεων 
για κάθε είδος υ̟ηρεσίας.  
 
Το εδάφιο 6 της ̟αραγράφου θα ̟ρέ̟ει να αναµορφωθεί ώστε να ̟ροβλέ̟εται δικαίωµα 
του ̟αρόχου να αιτηθεί νέα αξιολόγηση και ανα̟ροσαρµογή του ύψους της εγγύησης σε 
̟ερί̟τωση ̟ου µεταβληθούν οι συνθήκες (̟.χ. σηµαντική µείωση τελών) και δεν 
δικαιολογούν τη διατήρηση του ύψους της εγγύησης στο ̟οσό της ̟ροσκοµισθείσας.  
 
 

• Παράγραφος 5.8.7 Ανανέωση Εγγυητικής Ε̟ιστολής 
 

∆εν συµφωνούµε µε την ̟ροτεινόµενη α̟ό τον ΟΤΕ (καταχρηστική) µεταβολή της 
διαδικασίας ενηµέρωσης σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ανανέωσης εγγύησης. 
 
Περαιτέρω, υ̟ό το ̟ρίσµα της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισµού, τη δηµιουργία 
βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς, της ̟ροστασίας του συµφέροντος των τελικών χρηστών 
και εν γένει της ̟ροώθησης του δηµοσίου συµφέροντος, οι κυρώσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται στον 



 
 

 
 

̟άροχο σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ̟ροσκόµισης ανανέωσης εγγυητικής ε̟ιστολής είναι 
αδικαιολόγητα ε̟αχθείς και καταχρηστικές.  Εάν ̟άντως η ΕΕΤΤ κρίνει ότι οι κυρώσεις 
αυτές είναι σύµφωνες µε το ̟νεύµα του ευλόγου ̟ου δια̟νέει το ρυθµιστικό ̟λαίσιο και τις 
αρχές της αναλογικότητας, της καλής ̟ίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, θα 
̟ρέ̟ει οι ̟ροθεσµίες να ̟αραµείνουν ως έχουν. Με άλλα λόγια, θα ̟ρέ̟ει να 
αναδιατυ̟ωθούν οι διατάξεις της υφιστάµενης ̟αραγράφου κατά τρό̟ον ώστε ο ΟΤΕ να 
δύναται να α̟οστείλει τόσο την ̟ρώτη (των 30ΕΗ) όσο και την δεύτερη (των 20ΕΗ) όχληση 
µόνον εφόσον έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της υφισταµένης εγγυητικής ε̟ιστολής 
χωρίς να έχει ̟αραταθεί η διάρκεια ισχύος αυτής.   
 
 

• Προσθήκη άρθρων ̟ου αφορούν στην Ισχύ και τη Λύση της Σύµβασης 
 
4.11.1 Προσθήκη στο εδάφιο ̟ου αφορά µη εξόφληση οφειλών (̟ρώτο bullet point) εφόσον 
τηρηθεί η διαδικασία της ενότητας 5.6  
 
∆ιαγραφή των εδαφίων (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο bullet point) ̟ου αφορούν στην εγγύηση  
 
4.11.4 ∆ιαγραφή διάταξης (καταχρηστική αξίωση ΟΤΕ) 
4.11.8 ∆ιαγραφή διάταξης (καταχρηστική αξίωση ΟΤΕ) 
 
 
 
 


