Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ
Διαβοφλευςησ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Καθοριςμό
του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικήσ Χρζωςησ των Δημόςιων Τηλεφωνικϊν
Υπηρεςιϊν
Αναφορικά με το νεϊτερο ςχζδιο τροποποίθςθσ του υφιςτάμενου Κανονιςμοφ για
Βαςικό Επίπεδο Αναλυτικισ Χρζωςθσ που ετζκθ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ από τθν
ΕΕΤΤ παρατθροφνται τα ακόλουκα:
1. Η Forthnet ΑΕ, όπωσ και οι λοιποί Τθλεπικοινωνιακοί Πάροχοι Δθμόςιων
Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε ςτακερζσ κζςεισ, ζχουν
διαμορφϊςει τα υπάρχοντα δελτία των ζντυπων λογαριαςμϊν με βάςθ το
ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο. Η ενςωμάτωςθ μεταβολϊν ςτα δελτία των
λογαριαςμϊν απαιτεί προςεκτικι μελζτθ κακϊσ οι όποιεσ μθχανογραφικζσ
παρεμβάςεισ πρζπει να εξυπθρετοφν τθν απλι, κατανοθτι και φιλικι προσ
τον καταναλωτι παροχι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν ςτουσ
ςυνδρομθτζσ προκειμζνου οι τελευταίοι να δφνανται επαλθκεφουν ευχερϊσ
και να ελζγχουν τθ χρζωςι τουσ. Θα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι
οποιεςδιποτε μεταβολζσ ςτα ζντυπα των λογαριαςμϊν προχποκζτουν
κατάλλθλεσ μθχανογραφικζσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ αναλόγωσ τθσ ζκταςισ
τουσ ςυνεπάγονται ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ για τον
τθλεπικοινωνιακό πάροχο που καλείται να τισ εφαρμόςει. Σε κάκε
περίπτωςθ θ ειςαγωγι τροποποιιςεων ςτο κανονιςτικό πλαίςιο για το
βαςικό επίπεδο αναλυτικισ χρζωςθσ και θ επιβολι αλλαγϊν ςτθ δομι των
ζντυπων λογαριαςμϊν κα πρζπει να ςυνδυάηεται με τθν παροχι ικανοφ
χρόνου για τον ορκό ςχεδιαςμό των ςχετικϊν διαδικαςιϊν και τθν
μθχανογραφικι προςαρμογι των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων.
2. Η Forthnet ΑΕ ιδθ από τον Μάρτιο του 2009 είχε επιςθμάνει ςτθν ΕΕΤΤ τθν
αναγκαιότθτα επικαιροποίθςθσ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ για Βαςικό
Επίπεδο Αναλυτικισ Χρζωςθσ (υπ’ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1665/5.3.2009
επιςτολι τθσ Forthnet ΑΕ προσ τθν ΕΕΤΤ με κζμα: Βαςικό Επίπεδο
Αναλυτικισ Χρζωςθσ).
3. Ωςτόςο, ςε ςχζςθ με τον υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμό, το ςχζδιο
Κανονιςμοφ για τον Κακοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ
των Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν όπωσ προ μθνϊν είχε τεκεί ςε
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διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24
Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 – υπ’ αρικμ. πρωτοκ.
ΝΥ1770/05.02.2010 επιςτολι τθσ Forthnet ΑΕ προσ τθν ΕΕΤΤ με κζμα:
Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον
Κακοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ των Δθμόςιων
Τθλεφωνικών Υπθρεςιών) επιχειροφςε με πιο ρεαλιςτικό τρόπο τθν
επικαιροποίθςθ των εν λόγω κανονιςτικϊν διατάξεων λαμβάνοντασ υπόψθ
τθ δομι του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου, ςτθν οποία οι
τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι ζχουν ιδθ προςαρμόςει μθχανογραφικά τουσ
λογαριαςμοφσ τουσ, όςο και τισ ανάγκεσ επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν
διατάξεων με βάςθ τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ τισ αγοράσ. Αντίκετα ο
προτεινόμενοσ με τθν παροφςα διαβοφλευςθ Κανονιςμόσ για τον Κακοριςμό
του Ελαχίςτου Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν
Υπθρεςιϊν επιχειρεί να επιβάλει ζναν ριηικό επαναςχεδιαςμό των
εκδιδόμενων λογαριαςμϊν ο οποίοσ αποκλίνει ςθμαντικά από τον
υπάρχοντα
μθχανογραφικό
ςχεδιαςμό
των
εταιρειϊν
που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν παροχι Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν.
Σθμειϊνεται ότι τόςο ο Ν. 3431/2006 όςο και ο Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν
αναφζρονται ςτθν δυνατότθτα κακοριςμοφ από τθν ΕΕΤΤ του παρεχόμενου
από τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ βαςικοφ επιπζδου αναλυτικισ χρζωςθσ
προκειμζνου να εξυπθρετείται θ αναγκαιότθτα τθσ “επαλικευςθσ και του
ελζγχου από τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ χρζωςθσ για τθ χριςθ του δθμόςιου
τθλεφωνικοφ δικτφου ςε ςτακερζσ κζςεισ και/ι των ςυναφών διακζςιμων
ςτο κοινό τθλεφωνικών υπθρεςιών”, κακϊσ και τθσ “κατάλλθλθσ
παρακολοφκθςθσ από τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ χριςθσ και των δαπανών με τισ
οποίεσ επιβαρφνονται, ελζγχοντασ ζτςι εφλογα ωσ ζνα βακμό τουσ
λογαριαςμοφσ τουσ”. Επομζνωσ, το νομοκετικό πλαίςιο οριοκετεί το επίπεδο
τθσ βαςικισ αναλυτικισ χρζωςθσ και τουσ ςτόχουσ που αυτι καλείται να
εξυπθρετιςει. Το εκτενζσ ελάχιςτο υποχρεωτικό επίπεδο αναλυτικισ
χρζωςθσ που ειςάγεται με τον Κανονιςμό που τίκεται εκ νζου ςε
διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ επεκτείνει ςθμαντικά το επίπεδο τθσ
υποχρεωτικισ ανάλυςθσ του εκδιδόμενου ζντυπου λογαριαςμοφ
προςκζτοντασ ςτο υποχρεωτικό περιεχόμενο του λογαριαςμοφ και μθ
βαςικζσ, κατά τθν άποψι μασ, πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ
ιδθ εδφναντο να λθφκοφν από τον ςυνδρομθτι που το επικυμοφςε κατόπιν
ςχετικισ αίτθςθσ του τελευταίου προσ τον πάροχο.
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4. Ο υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμόσ κζτει ζνα διευρυμζνο και απαιτθτικό
πλαίςιο για τθ δομι και το περιεχόμενο του ζντυπου λογαριαςμοφ
κακιςτϊντασ ςτθν πράξθ δυςχερι και δυςανάλογα δαπανθρι τθν
μθχανογραφικι υλοποίθςθ των διευρυμζνων υποχρεϊςεων των
τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων. Το ςχζδιο Κανονιςμοφ περιλαμβάνει αλλαγζσ
οι οποίεσ αυξάνουν ςθμαντικά το κόςτοσ ζκδοςθσ του λογαριαςμοφ, ενϊ
λόγω του μεγάλου όγκου των μεταβολϊν, θ μθχανογραφικι προςαρμογι κα
απαιτοφςε τθ διάκεςθ ςθμαντικϊν πόρων από τισ τθλεπικοινωνιακζσ
εταιρείεσ κακϊσ και μεγάλο χρόνο προςαρμογισ.
Ενδεικτικά αναφζρουμε:
Τθν προζθήκη ηης - μη διαθέζιμης ζήμερα - πληροθορίας για ηην
ηιμολογηθείζα διάρκεια ηης κλήζης.
Τη γενική αναδιοργάνωζη όλοσ ηοσ λογαριαζμού ώζηε να περιέτει ηις
νέες πληροθορίες και νέες σπηρεζίες.
Την - πιθανή - προζθήκη ηης ανάλσζης νέων σπηρεζιών όπως οι
σπηρεζίες προπληρωμένοσ τρόνοσ μέζω καρηών και οι σπηρεζίες
γραπηών μηνσμάηων μέζω διαδικηύοσ (WEB SMS).
Την προζθήκη νέων πληροθοριών (κύρια ταρακηηριζηικά σπηρεζίας).
Την σποτρέωζη ηων ηηλεπικοινωνιακών παρότων για παροτή ηων
πληροθοριών ζε ηλεκηρονική μορθή.
Επιπρόςκετα, ευρζωσ διατυπωμζνεσ προβλζψεισ όπωσ ότι .. γενικά και
“επιπλζον των όςων ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, ςτισ περιπτώςεισ
όπου επζλκει μεταβολι ςε κάποιο από τα χαρακτθριςτικά που
περιγράφονται ςτο άρκρο 4 του υπό διαβοφλευςθ ςχεδίου Κανονιςμοφ κατά
τθ διάρκεια τθσ τιμολογιακισ περιόδου του ςυγκεκριμζνου λογαριαςμοφ,
είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι των τιμών πριν και μετά τθν μεταβολι κακώσ
και ο χρόνοσ ςτον οποίο επιλκε θ μεταβολι αυτι”, ι ότι .. χωρίσ κανζνα
χρονικό περιοριςμό “ο πάροχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον ςυνδρομθτι
αναδρομικά ςτοιχεία ςχετικά με το Ε.Ε.Α.Χ. για παρελκοφςεσ χριςεισ, ζπειτα
από αίτθμά του, για το χρονικό διάςτθμα που ο πάροχοσ τθρεί τα ςτοιχεία
αυτά ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςισ του από τθν κείμενθ
νομοκεςία”(παράγραφοσ 2 του άρκρου 5), είναι ενδεικτικζσ τθσ ζκταςθσ των
νζων υποχρεϊςεων που ειςάγει το νζο ςχζδιο Κανονιςμοφ απομακρυνόμενο
από τθ φιλοςοφία του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ που διζπνεε
το προτακζν τον Δεκζμβριο του 2009 ςχζδιο Κανονιςμοφ.
5. Η προτεινόμενθ υποχρεωτικι ανάλυςθ προχποκζτει ριηικό επαναςχεδιαςμό
των ζντυπων λογαριαςμϊν, ςυνεπάγεται μεγάλο κόςτοσ υλοποίθςθσ, ενϊ
είναι αμφίβολο εάν επιτυγχάνει τον ςτόχο τθσ εφκολθσ επαλικευςθσ, του
ελζγχου και τθσ παρακολοφκθςθσ του λογαριαςμοφ από τον ςυνδρομθτι
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κακϊσ το πλικοσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν δφναται να οδθγιςει ςε
ςφγχυςθ ι και ςε παρανοιςεισ του καταναλωτι αναφορικά με τισ
επιβαλλόμενεσ χρεϊςεισ. Παρατθρείται ότι το περιεχόμενο του ελαχίςτου
επιπζδου αναλυτικισ χρζωςθσ για τουσ ζντυπουσ λογαριαςμοφσ όπωσ αυτό
περιγράφεται ςτο άρκρο 3 του υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμοφ με
αναλυτικοφσ και ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ για μια ςειρά πλθροφοριϊν,
ςυνεπάγεται αυξθμζνο κόςτοσ για τον εκδότθ του λογαριαςμοφ, δεν είναι
φιλικι προσ το περιβάλλον λφςθ και ςε κάκε περίπτωςθ το εκτεταμζνο
πλικοσ των αναγραφόμενων επιμζρουσ ςτοιχείων/πλθροφοριϊν δεν ευνοεί
τθν απλι, ςυνοπτικι και κατανοθτι ανάλυςθ των χρεϊςεων προκειμζνου να
διευκολφνεται θ επαλικευςθ, ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ του
λογαριαςμοφ.
6. Σθμειϊνεται ότι θ εμφάνιςθ ςτον αναλυτικό λογαριαςμό τθσ τιμολογθκείςασ
διάρκειασ τθσ κλιςθσ είναι περιττι κακϊσ ο ςυνδρομθτισ δφναται να
υπολογίςει το ςτοιχείο αυτό με βάςθ τθ χρζωςθ τθσ κλιςθσ.
7. Περαιτζρω, ενϊ ςυμφωνοφμε με τθ κζςθ που εκφράηεται με τθν
παράγραφο 3 του άρκρου 3 ότι οι πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν δωρεάν
κατανάλωςθ του απεριόριςτου (χωρίσ ανϊτατο όριο) χρόνου ομιλίασ δεν
ενδιαφζρουν τον ςυνδρομθτι, παρατθρείται ότι το λεκτικό και θ δομι του
άρκρου 3 δθμιουργοφν περικϊρια παρερμθνειϊν αναφορικά με το
περιεχόμενο των υποχρεϊςεων των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων.
Ειδικότερα, θ γενικευμζνθ επιβολι τθσ “ανάλυςθσ όλων των οικονομικϊν
ελαφρφνςεων και επιβαρφνςεων του ςυνδρομθτι” που προβλζπεται ςτθν
ενότθτα Γ’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 δθμιουργεί περικϊρια
παρερμθνειϊν, ενϊ επίςθσ προβλθματίηει και θ δυνατότθτα διάκριςθσ
μεταξφ τθσ “πάγιασ χρζωςθσ” και τθσ “προπλθρωμζνθσ χριςθσ τθσ
υπθρεςίασ εντόσ παγίου” ςτο άρκρο 3. Ωσ γνωςτόν, θ ςυνικθσ μορφι των
διατικζμενων ςτθν αγορά προγραμμάτων ςτακερισ τθλεφωνίασ και internet
περιλαμβάνει απεριόριςτο χρόνο ομιλίασ προσ ςυγκεκριμζνουσ
προοριςμοφσ και περιοριςμζνο (δωρεάν μζχρι ενόσ ορίου) χρόνο ομιλίασ
προσ άλλουσ. Ο λογιςτικόσ διαχωριςμόσ του ποςοφ του παγίου ςε επιμζρουσ
κατθγορίεσ κα ιταν αυκαίρετοσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κατθγοριοποίθςθ των
πλθροφοριϊν και θ δομι του ζντυπου λογαριαςμοφ που προτείνει θ ΕΕΤΤ
χριηει διευκρινίςεων.
8. Επιπλζον, ςε ςυνζχεια των ςχολίων που είχαν υποβλθκεί από τθν εταιρεία
μασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ διαβοφλευςθσ τον Φεβρουάριο του 2010,
ςθμειϊνεται ότι:
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(α) ςτισ ενότθτεσ που αφοροφν τθν χρζωςθ των γραπτϊν μθνυμάτων (άρκρο
3 παράγραφοι 1 & 2) δεν διευκρινίηεται εάν θ υποχρζωςθ αναγραφισ
αφορά μόνο γραπτά μθνφματα (SMS) που αποςτζλλονται μζςω τθλεφϊνου.
Θεωροφμε ότι θ υποχρζωςθ αναγραφισ τθσ χρζωςθσ δεν κα πρζπει να
επεκτείνεται και ςτα γραπτά μθνφματα (SMS) που αποςτζλλονται μζςω του
διαδικτφου (WEB) κακϊσ τα τελευταία δεν αποτελοφν δθμόςια
“τθλεφωνικι” υπθρεςία.
(β) ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 2, οι πλθροφορίεσ που ηθτείται να
αναγράφονται (APN – Access Point Name) αφοροφν παρόχουσ κινθτισ
τθλεφωνίασ. Ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ότι θ ςχετικι
υποχρζωςθ αφορά τουσ λογαριαςμοφσ των παρόχων κινθτισ τθλεφωνίασ.
(γ) Θεωροφμε ότι ςτο τμιμα που αφορά τισ Υπθρεςίεσ Πολυμεςικισ
Πλθροφόρθςθσ (ΥΠΠ) (άρκρο 3, παράγραφοσ 2) ο υπό διαβοφλευςθ
Κανονιςμόσ κα πρζπει να αντανακλά τθ διάκριςθ ςε παρόχουσ δικτφων,
παρόχουσ δικτφων εκκίνθςθσ κλιςθσ και παρόχουσ ΥΠΠ που υπαγορεφει ο
Κϊδικασ Δεοντολογίασ για τθν Παροχι ΥΠΠ ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν
εμπζδωςθ των διακριτϊν ρόλων των ανωτζρω παρόχων. Προτείνεται το
κάτωκι λεκτικό: Στθν αναγραφι των χρεϊςεων των υπθρεςιϊν πολυμεςικισ
πλθροφόρθςθσ αναφζρεται υποχρεωτικά και θ επωνυμία ι ο διακριτικόσ
τίτλοσ του παρόχου υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ. Για όςο χρόνο ο
πάροχοσ ΥΠΠ δεν είναι γνωςτόσ, και μζχρι να ενθμερωκεί ςχετικά από τον
πάροχο δικτφου, ο πάροχοσ δικτφου εκκίνθςθσ κλιςθσ ςτον αναλυτικό
λογαριαςμό κα αναγράφεται ο πάροχοσ δικτφου ςτον οποίο δρομολογοφνται
οι κλιςεισ/ μθνφματα/ εικονομθνφματα υπθρεςιών πολυμεςικισ
πλθροφόρθςθσ. Από τθ ςτιγμι που ο πάροχοσ δικτφου εκκίνθςθσ τθσ κλιςθσ
κα ενθμερωκεί από τον πάροχο δικτφου για τθν ταυτότθτα του παρόχου των
υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ, από το ςθμείο εκείνο και φςτερα
ςτον αναλυτικό λογαριαςμό του παρόχου του δικτφου εκκίνθςθσ τθσ κλιςθσ
κα αναγράφεται υποχρεωτικά θ επωνυμία ι ο διακριτικόσ τίτλοσ του
παρόχου υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ.»
9. Τζλοσ, κεωροφμε ότι οι ρυκμίςεισ των παραγράφων 3 των άρκρων 5 και 6
είναι ενδεικτικζσ του γεγονότοσ ότι το προτεινόμενο ςχζδιο δεν λαμβάνει
υπόψθ το κόςτοσ και τισ μθχανογραφικζσ απαιτιςεισ του ςχεδιαςμοφ και
τθσ διαμόρφωςθσ των λογαριαςμϊν, ενϊ αυξάνει υπζρμετρα τισ
υποχρεϊςεισ που βαρφνουν τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ:
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 5 “οι πάροχοι ενθμερώνουν τουσ
ςυνδρομθτζσ με κάκε πρόςφορο τρόπο και ιδίωσ μζςω του λογαριαςμοφ
χρζωςθσ, για χρόνο από τθ δθμοςίευςθ μζχρι τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ,
για τθν υποχρζωςι τουσ, αποςτολισ ζντυπου λογαριςμοφ με το Ε.Ε.Α.Χ., .. .. ,
κακώσ και για τον χρόνο ζναρξθσ τθσ δωρεάν αποςτολισ του νζου Ε.Ε.Α.Χ.”.
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Σφμφωνα δε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 “Σε περίπτωςθ ςφνδεςθσ
που χρθςιμοποιείται από περιςςότερουσ χριςτεσ, ο πάροχοσ οφείλει να
ηθτά από τον ςυνδρομθτι ζγγραφθ βεβαίωςθ, για το ότι ζχει ενθμερϊςει
τουσ χριςτεσ τθσ ςφνδεςθσ με τον πλζον πρόςφορο τρόπο, για τθν παροχι
του Ε.Ε.Α.Χ. ςτο ςυνδρομθτι”. Δεν διευκρινίηεται ο τρόποσ διαπίςτωςθσ από
τον πάροχο τθσ χριςθσ τθσ ςφνδεςθσ από περιςςότερουσ χριςτεσ, οφτε τι κα
πράττει ο πάροχοσ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν προςκομίηει ςχετικι
βεβαίωςθ. Σθμειϊνεται δε ότι θ χριςθ μιασ γραμμισ από περιςςότερουσ
χριςτεσ αποτελεί τον κανόνα και όχι τθν εξαίρεςθ ςτθν ελλθνικι επικράτεια
με ό,τι τοφτο ςυνεπάγεται για τον κίνδυνο διαςποράσ των εκτενϊν
πλθροφοριϊν που κα περιζχονται ςτον αναλυτικό λογαριαςμό των
ςυνδρομθτϊν.
Γενικά διαπιςτϊνεται ότι το υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο Κανονιςμοφ ειςάγει
τθν ζννοια του υποχρεωτικοφ Ε.Ε.Α.Χ. και κακιςτά κανόνα τον αναλυτικό
ζντυπο λογαριαςμό ειςάγοντασ μια ςειρά από πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςτο
υποχρεωτικό περιεχόμενο του ζντυπου λογαριαςμοφ παραβλζποντασ τισ
πρακτικζσ δυςχζρειεσ και τα αυξθμζνα κόςτθ που ςυνεπάγεται θ
μθχανογραφικι εφαρμογι των ρυκμίςεων, τθν περιβαλλοντολογικι
επιβάρυνςθ που κα επιφζρει θ ζκταςθ του ζντυπου λογαριαςμοφ, αλλά και
τθν πικανότθτα παρερμθνειϊν των ευρζωσ διατυπωμζνων διατάξεων τόςο
από τουσ υπόχρεουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ όςο και από τουσ
καταναλωτζσ.
~~~~~
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