
 

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΘΔΗΚΔΛΝ 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Δπί ηεο Αξρήο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηνλ ζεκαληηθφ ζεζκφ ησλ δηαβνπιεχζεσλ νη νπνίεο πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα νηαδήπνηε ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε. Θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο εηζαγσγήο ηξνπνπνηήζεσλ ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

πνπ αθνξά κεηαμχ άιισλ ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο επί ηεο δηαρείξηζεο βιαβψλ θαη παξαδφζεσλ ΣνΒ ρσξίο ηε 

πξνεγνχκελε δηελέξγεηα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςηλ ηα ζρφιηα θαη νη αλάγθεο ηεο Αγνξάο κε επαθφινπζν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο  ησλ ήδε πθηζηάκελσλ πξνβιεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπί ηνπ πξνηεηλφκελνπ θεηκέλνπ ζα ζέιακε θαηαξρήλ λα παξαηεξήζνπκε φηη  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Οη αιιαγέο αθνξνχλ ηφζν 

ζηελ πιήξε αλαδηακφξθσζε - αλαδηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο δελ είλαη 

εχθνια δηαθξηηέο. ην πιαίζην απηφ θξίλνπκε ζθφπηκν λα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ξεηή νδεγία φηη νη 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ θείκελν ζα πξέπεη είλαη δηαθξηηέο. 

Δπί ηεο νπζίαο ζα ζέιακε θαηαξρήλ λα δηαηππψζνπκε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ καο θαζψο νη πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο ζε πνιιά ζεκεία θαηαζηξαηεγνχλ θαη απαμηψλνπλ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη 

ηδίσο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φπσο νξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε Αγνξάο.  

ην πιαίζην απηφ θαη πέξαλ ησλ αιιαγψλ πνπ δελ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο, φπσο επεμεγνχκε αλαιπηηθά 

θαησηέξσ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο κεραληζκψλ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο πξνθεηκέλνπ νη Θαλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Παξφρνπ κε ΗΑ λα γίλνπλ ζεβαζηέο θαη λα 

εθαξκνζηνχλ απφ απηφλ. Κφλν ε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνλ Πάξνρν κε ΗΑ 

δχλαηαη λα δηακνξθψζεη ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο θαη ζπλζήθεο ψζηε λα θαηαζηεί βηψζηκε ε Αγνξά θαη λα 

απνηξαπεί πεξαηηέξσ λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα εμήο ζέκαηα: 

 Θξίλνπκε φηη νη νηθνλνκηθνί φξνη θαζψο θαη νη φξνη πεξί Πνιηηηθήο Δγγπνδνζίαο πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ηελ ΟΣΔ ΑΔ είλαη ηδηαίηεξα επαρζείο θαη θαηαρξεζηηθνί. Ο ΟΣΔ πξνζδηνξίδεη κνλνκεξψο φξνπο νη 

νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο αιιά θαη 

αλαινγηθφηεηαο. Πξνο ηνχην θαινχκε ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςηλ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζέηνπκε 

θαησηέξσ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί επί ηεο νπζίαο ε ειεχζεξε εκπνξηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ 

θαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 



 

 

 Σν δήηεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο βιαβψλ ΣνΒ πνπ έρεη ηεζεί 

επαλεηιεκκέλσο έρεη ζνβαξφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ εηθφλα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ αιιά 

θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο, κε απνηέιεζκα ηελ 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ππέξ ηνπ ΟΣΔ. εκαληηθφ κέξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δηαηάμεσλ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα ηελ ΑΠΣνΒ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε βιαβψλ ΣνΒ, 

θξίλνληαη σο αλεπαξθείο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επεμεγνχκε θαησηέξσ. Πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία ησλ 

ρξεψζεσλ ηειψλ άζθνπεο κεηάβαζεο φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα θξίλεηαη αληζφηηκε θαη αδηαθαλήο. 

Σα αλσηέξσ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ιήςεο νπζηαζηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ κέζσ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο.  

 Πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ε δηαδηθαζία ησλ πξνβιέςεσλ, θαζψο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ν ΟΣΔ 

κνλνκεξψο δχλαηαη λα κεηαβάιιεη θαη λα πεξηνξίδεη ηα εκπνξηθά δεδνκέλα ηνπ παξφρνπ, αθνχ ζέηεη 

εθηφο ηεο βαζηθήο ζπκθσλίαο επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αμίσζεο ξεηξψλ, έλαλ 

ζεκαληηθφ φγθν αηηεκάησλ βξφρσλ. Ζ ζέζε καο φπσο αλαιχεηαη θαη θαησηέξσ είλαη φηη ζα πξέπεη 

λα δηακνξθσζεί κηα δίθαηε πξνζέγγηζε πνπ αθελφο λα πεξηνξίδεη θαη λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε 

ηπρφλ ππεξεθηηκεκέλεο πξνβιέςεηο, αιιά δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ ΟΣΔ λα θαζνξίδεη ηελ 

εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ παξφρνπ θαη ην δηθαίσκα ηνπ, λα αμηψλεη έλα εχινγν πνζφ απνδεκίσζεο απφ 

ηηο θαζπζηεξήζεηο. 

 Θξίλνπκε αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ησλ ξεηξψλ. Ζ εκπεηξία έρεη 

απνδείμεη φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο Αγνξάο θαη δελ δηαζθαιίδεη ζε θακία πεξίπησζε 

ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, αθνχ δελ δηακνξθψλεη έλα ζαθέο πιαίζην ην νπνίν δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηξεπηηθά απφ θαηλφκελα θαηάρξεζεο θαη δηάθξηζεο απφ πιεπξάο Τπφρξενπ παξφρνπ. Αληηζέησο 

ν πάξνρνο δεκηψλεηαη απφ ηηο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο νδεγνχλ θαη ζε 

απψιεηα πειαηψλ, θαη ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο θήκεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ.  

ην πιαίζην απηφ θαη πέξαλ ησλ θάησζη αλαθεξφκελσλ ζρνιίσλ καο θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα ζπγθξνηεζεί 

άκεζα Οκάδα Δξγαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξφρσλ ππφ ηελ αηγίδα θαη θαζνδήγεζε 

ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία ζα εμεηάζεη ζε βάζνο ηελ α) σο άλσ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο δηαδηθαζίαο άξζεο βιάβεο 

ΣνΒ θαη ζα θαζνξίζεη κηα αμηφπηζηε, δηαθαλή θαη δίθαηε γηα φια ηα Κέξε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο θαη 

ακθηζβήηεζεο ππαηηηφηεηαο θαη ρξέσζεο, β) ηελ δηαδηθαζία πξνβιέςεσλ θαη γ) ηελ κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ξεηξψλ.  

 

 

 

 



 

 

 

Ξαξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ: 

1. Υο πξνο ην Άξζξν 1.2 «Νξηζκνί» 

 «Ρνπηθφο πνβξφρνο (ToYB): Ρν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθφ 

ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή (NT), µε ηνλ ππαίζξην 

Ρνπηθφ Θαηαλεκεηή Κηθηνλφκεζεο (Local Distribution Frame - LDF – KV) ηνπ δηθηχνπ 

ραιθνχ.» 

Έρεη απαιεηθζεί ζηνλ νξηζκφ ε αλαθνξά ηεο ONU. Θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζηεζεί, σο εμήο: 

«Ρνπηθφο πνβξφρνο (ToYB): Ρν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθφ 

ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή (NT), µε ηνλ ππαίζξην 

Ρνπηθφ Θαηαλεκεηή Κηθηνλφκεζεο (Local Distribution Frame - LDF – KV ή ONU ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ LDF) ηνπ δηθηχνπ ραιθνχ.»  

 

 παίζξηα Θακπίλα Νπηηθνχ Γηθηχνπ (ONU): Δπίζεο ε ONU νξίδεηαη σο «ν παίζξηνο 

Θαηαλεµεηήο Νπηηθνχ Γηθηχνπ Ξξφζβαζεο εληφο ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαηαη ελεξγφο 

ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο. Νη θακπίλεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ Θεληξηθφ 

Θαηαλεκεηή κηθηνλφµεζεο (ΘΘΚ) - MDF ή ηνπηθφ θαηαλεκεηή κηθηνλφµεζεο (ΡΘΚ) - LDF, 

ή θαηαλεµεηή δηαζχλδεζεο ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα κηθηνλφµεζεο ICF (Interconnection 

Frame). Ππλδέεηαη µε ην ΑΘ µε νπηηθφ θαιψδην ζε ηνπνινγία δέλδξνπ ή δαθηπιίνπ, θαη µε 

ηνπο πειάηεο µε ην ράιθηλν δίθηπν δηαλνκήο.»  

Ωο πξνο ηελ παξαπάλσ αλαθνξά θξίλνπκε απαξαίηεην λα απνζαθεληζηεί φηη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ππάξρεη ελεξγφο εμνπιηζκφο ΟΣΔ ζα πξέπεη ζην πιαίζην κε δηάθξηζεο λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπλεγθαηάζηαζε ηνπ παξφρνπ ζε επίπεδν ππνβξφρνπ θαη λα επηηξέπεηαη ε δηαζχλδεζε. Ωο εθ ηνχηνπ 

θξίλνπκε ζθφπηκν λα απαιεηθζεί ε αλαθνξά «…ή θαηαλεµεηή δηαζχλδεζεο ρσξίο ηελ 

δπλαηφηεηα κηθηνλφµεζεο ICF (Interconnection Frame).» 

 

2. Υο πξνο ην Άξζξν 2.1.1 «Δίδε αηηήζεσλ» 

Γελ νξίδεηαη ε Αίηεζε ΚΣνΤΒ θαη ελ γέλεη παξαηεξείηαη φηη ζην πξνηεηλφκελν θείκελν δελ νξίδεηαη ε 

παξνρή ηνπ πξντφληνο Κεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ θξίλνπκε ζθφπηκν λα πξνζηεζεί ε 



 

 

ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ σο άλσ πξντφληνο ρνλδξηθήο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ 

RUO.  

3. Υο πξνο ην Άξζξν 2.3. «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔΡΑΓΝΠΖΠ ΘΑΗ ΠΛΓΔΠΖΠ (BACKHAUL 

SERVICES)»  

 «...Δπηπιένλ ν ΝΡΔ παξέρεη ππεξεζίεο Κεηάδνζεο θαη Πχλδεζεο (Backhaul Services) ΡνΒ 

απφ παίζξηα θαµπίλα νπηηθνχ δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε Ρνπηθνχ Θαηαλεµεηή 

Κηθηνλφµεζεο. Νη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζσιήλα/αγσγφ θαη 

θξεάηηα ζην ηκήκα απφ ηελ παίζξηα θακπίλα νπηηθνχ δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε 

Ρνπηθνχ Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο ηνπ ΝΡΔ, κέρξη ην Αζηηθφ Θέληξν ΝΡΔ. Πε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηµε ππνδνκή ζσιήλα/αγσγνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

Ρ.Ξ., αιιά ππάξρεη ηπρφλ δηαζέζηµε ειεχζεξε ππνδνκή νπηηθψλ ηλψλ απφ ηνλ Ρνπηθφ 

Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο έσο ην ΑΘ, ν ΝΡΔ παξέρεη ζθνηεηλή ίλα ή ππεξεζίεο Ethernet 

ζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ απφ ηνλ Ρνπηθφ Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο σο ηνλ Θεληξηθφ 

Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο. Ζ πξφζβαζε ζε αγσγνχο, ε παξνρή ζθνηεηλήο ίλαο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα 14, ελψ ε παξνρή ππεξεζηψλ Ethernet 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 21.» 

Οη πάξνρνη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ αλάγθε απφ ππνδνκή ίλαο θαη φρη απφ ππνδνκή 

ζσιήλα/αγσγνχ. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα παξέρεηαη σο βαζηθή επηινγή ε πξφζβαζε ζε ππνδνκή ίλαο 

απφ ηελ ONU έσο ην Α/Θ. Αθνινχζσο πξνηείλεηαη ε εμήο αλαδηαηχπσζε: 

«...Δπηπιένλ ν ΝΡΔ παξέρεη ππεξεζίεο Κεηάδνζεο θαη Πχλδεζεο (Backhaul Services) ΡνΒ 

απφ παίζξηα θακπίλα νπηηθνχ δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε Ρνπηθνχ Θαηαλεµεηή 

Κηθηνλφµεζεο. Νη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ ηελ ππνδνκή νπηηθψλ ηλψλ 

απφ ηνλ Ρνπηθφ Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο έσο ην ΑΘ. Ν OTE παξέρεη ζθνηεηλή ίλα ή 

ππεξεζίεο Ethernet ζην ηµήµα ηνπ δηθηχνπ ηνπ απφ ηνλ Ρνπηθφ Θαηαλεµεηή 

Κηθηνλφµεζεο σο ηνλ Θεληξηθφ Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο. Δπίζεο ν ΝΡΔ παξέρεη 

πξφζβαζε ζε ζσιήλα/αγσγφ θαη θξεάηηα ζην ηµήµα απφ ηελ παίζξηα θαµπίλα νπηηθνχ 

δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε Ρνπηθνχ Θαηαλεµεηή Κηθηνλφµεζεο ηνπ ΝΡΔ, κέρξη ην 

Αζηηθφ Θέληξν ΝΡΔ. Ζ πξφζβαζε ζε αγσγνχο, ε παξνρή ζθνηεηλήο ίλαο πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα 14, ελψ ε παξνρή ππεξεζηψλ Ethernet πεξηγξάθεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα 21.»  

 Πεξαηηέξσ γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζε ελζχξκαην backhaul θαη δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

κε αζπξκαηηθά κέζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ RUO. Θξίλνπκε ζθφπηκν λα πξνζηεζνχλ 

νη ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ δπλαηφηεηα ηνπ Σ.Π. λα εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 



 

 

παξνρή ππεξεζηψλ κεηάδνζεο θαη ζχλδεζεο κε ίδηα κέζα ή κέζσ παξφρνπ ηεο επηινγήο ηνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζχξκαηεο ζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

 

4. Υο πξνο ην Άξζξν 2.3. «ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΡΔ» 

Θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη αλαθνξέο ζην πιαίζην δηαθάλεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

 Ωο πξνο ηηο γεληθέο Πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 19.2 πξνηείλνπκε ηελ εμήο δηαηχπσζε: 

«Νη γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 19.2 ζα είλαη πξνζβάζηκεο µέζσ ηνπ Ξ.Π. 

ΝΡΔ απφ ηνπο Ρ.Ξ. νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη ζχµβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΞΡνΒ µε ηνλ 

ΝΡΔ. Ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα θξαηά επηθαηξνπνηεκέλεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

19.2 Πηελ πεξίπησζε φπνπ νη πιεξνθνξίεο ησλ πεξηπηψζεσλ 5 θαη 10 ηνπ Ξαξαηήκαηνο 

19.2 δελ είλαη δηαζέζηκεο απφ ην Ξ.Π. ΝΡΔ ηφηε ν Ρ.Ξ. ππνβάιεη εγγξάθσο ζηνλ ΝΡΔ 

ζρεηηθή αίηεζε δειψλνληαο ηα θέληξα γηα ηα νπνία επηζπκεί ηηο ζπγθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο. Ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο φπσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην Ξ.Π. ΝΡΔ» 

 Ωο πξνο ηηο γεληθέο Πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 19.3 πξνηείλνπκε ηελ εμήο δηαηχπσζε: 

«Νη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 19.3 ζα παξέρνληαη ζηνλ Ρ.Ξ. πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ζπκθσλία ΑΞΡΒ θαη δεηά ππεξεζίεο ΡνΒ. Νη εηδηθέο πιεξνθνξίεο εθφζνλ δελ 

είλαη δηαζέζηκεο ζα παξέρνληαη ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ. ινη νη Ρ.Ξ. νη νπνίνη έρνπλ 

ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ΑΞΡΒ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εηδηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο νη 

ίδηνη ή θάπνηνο άιινο Ρ.Ξ έρεη αηηεζεί.» 

«Ν ΝΡΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 19.3 

θαη ηελ δεκηνπξγία θαηάιιειεο δηεπαθήο κέζσ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ, ψζηε νη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο απφ ηνπο Ρ.Ξ. νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη 

ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΞΡνΒ κε ηνλ ΝΡΔ. Νη πιεξνθνξίεο ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 

19.2 θαη 19.3 ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθά επεμεξγάζηκε κνξθή (πρ. MS 

excel).» 

«Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ παξαξηεκάησλ 19.1, 19.2 θαη 19.3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ζα γίλεηαη άκεζα, πιελ αιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ έξγα πνιηηηθνχ 



 

 

κεραληθνχ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο λσξίηεξα. 

Απξφβιεπηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο εκθαληζηεί ε 

αληίζηνηρε αλάγθε γηα ηηο αιιαγέο απηέο.» 

Πεξαηηέξσ θαη σο πξνο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Γηεπζπλζηνινγίνπ, ζην πξνηεηλφκελν θείκελν ηίζεηαη 

δήηεκα δέζκεπζεο ηνπ ΣΠ λα επηθαηξνπνηεί εληφο 10 ΔΖ ηα ζπζηήκαηα ηνπ κε ην δηεπζπλζηνιφγην ΟΣΔ, 

αιιά δελ γίλεηαη θακία κλεία γηα ηελ ξεηή ππνρξέσζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν ΟΣΔ σο πξνο ηελ 

επηθαηξνπνίεζε απηνχ αλά ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθεθξηκέλεο 

δηεπζχλζεηο  δελ εληνπίδνληαη ζην Γηεπζπλζηνιφγην πνπ ηεξεί– θπξίσο ζε λεφδκεηεο πεξηνρέο- ζα πξέπεη ν 

ΟΣΔ κε ηελ ιήςε ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο απφ πιεπξάο παξφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο δηεχζπλζεο, λα 

πξνβαίλεη άκεζα θαη ην αξγφηεξν εληφο 1 ΔΖ ζε επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηεπζπλζηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη αλαηηηνιφγεηεο απνξξίςεηο. ην πιαίζην δε δηαζθάιηζεο φηη ε επηθαηξνπνίεζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλέπεηα θξίλνπκε ζθφπηκν λα πξνζηεζεί ζρεηηθή ξήηξα ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο πνπ 

απνξξίπηεηαη ιφγσ κε έγθαηξεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Γηεπζπλζηνινγίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ε πινπνίεζε 

αηηήκαηνο ΣΠ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θαζνξίδεηαη απφ ην αλ ε δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη ζην 

αίηεκα πεξηιακβάλεηαη ζην Γηεπζπλζηνιφγην ΟΣΔ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο. πλεπψο θξίλνπκε φηη πξέπεη 

λα δηαγξαθεί πιήξσο ε θάησζη αλαθνξά ηνπ πξνηεηλφκελνπ θεηκέλνπ: 

«Πε θάζε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηνπ δηεπζπλζηνινγίνπ ηα νπνία ν ΝΡΔ έρεη αλαξηήζεη ζην Ξ/Π 

ΝΡΔ , ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη  µε εθείλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ ηνπ Ρ.Ξ.» 

 

5. Υο πξνο ην Άξζξν «3.3. «ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ»  

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά: 

«Ζ παξάγξαθνο 1 ηεο παξνχζαο δηάηαμεο δελ πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΡΞ απφ ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΡΡ, ηδίσο ην δηθαίσκα ηνπ λα 

ππνβάιεη θαηαγγειία ζηελ ΔΔΡΡ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.3431/2006, 

ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ ΝΡΔ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 

Ξξνζθνξά.» 

6. Υο πξνο ην Άξζξν «3.9. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ»  

 «….Πε θάζε αίηεµα Ρ.Ξ. πνπ ππνβάιιεηαη ζην Ξ.Π. ΝΡΔ, θαζψο θαη ζε θάζε απάληεζε 

κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, απνδίδεηαη απηφκαηα κνλαδηθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο θαη θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγίαο ηνπ…. 



 

 

Ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Ξ.Π. ΝΡΔ γηα θάζε αιιαγή θαηάζηαζεο ησλ αηηήζεψλ ηνπ 

άκεζα θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εµέξαο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.» 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε ηήξεζεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζην Π φισλ ησλ ελεξγεηψλ. Ζ 

αλάγθε απηή είλαη εληνλφηεξε ζηελ πεξίπησζε βιαβνδηαρείξηζεο αιιά θαη ζην πιαίζην αμίσζεο 

ξεηξψλ. ηελ παξνχζα θάζε δηαηεξείηαη κφλν ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο βιάβεο θαη φρη ηα ελδηάκεζα 

ζηάδηα (πρ ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο ΑΛΣΟΒ ηεξείηαη ε πιεξνθνξία ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

νινθιήξσζεο δηαρείξηζεο κε απνδνρήο θαη φρη πφηε δειψζεθε γηα πξψηε θνξά κε απνδνρή βξφρνπ). 

Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηεξνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο κε ζαθή αλάιπζε εκεξνκεληψλ θαη ηπρφλ 

ζρνιίσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη απφ ηα δχν Κέξε (ΣΠ-ΟΣΔ).  

ε θάζε πεξίπησζε ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα αθαηξεζεί ε πξνζζήθε εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ φηη ε 

ελεκέξσζε ηνπ Π γηα θάζε αιιαγή θαηάζηαζεο ζα γίλεηαη απζεκεξφλ, φπνπ είλαη εθηθηφ. Ζ 

ελεκέξσζε ηνπ Π πξέπεη λα γίλεη ζε άκεζν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν πάξνρνο γηα λα δηαζέζεη ηελ ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή θαη λα ηνπ 

παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε ελεκέξσζε.  

 «..Ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη γηα ην Ξ.Π. ΝΡΔ: ….. Άκεζε απφθξηζε ζηα αηηήκαηα 

πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ΞΠ ΝΡΔ απφ Ρ.Ξ. ή απφ ηελ ΔΔΡΡ γηα ην 95% ησλ ειεθηξνληθψλ 

αηηεκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη.» 

Λα δηαηεξεζεί ε αλαθνξά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Σξφλνο απφθξηζεο ζηα αηηήκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ΞΠ ΝΡΔ απφ Ρ.Ξ. ή απφ ηελ 

ΔΔΡΡ:  ην 95% ησλ ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζα πξέπεη λα ηπγράλεη 

επεμεξγαζίαο ζε ιηγφηεξν απφ δχν (2) δεχηεξα» 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε πξνεγνχκελε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ. πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα απαιεηθζεί ε ηειεπηαία πξφηαζε πεξί εθηθηφηεηαο ελεκέξσζεο.  

«...Ξξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο (απιή): Ρν πνιχ νθηψ (8) ψξεο ην κήλα, µφλν 

Θπξηαθή ή επίζεκεο αξγίεο θαη µφλν γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 14:00, ή θαζεκεξηλέο θαη µφλν 

γηα ηηο ψξεο 00:00 έσο 08:00. Απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζε ηεο ΔΔΡΡ θαη ησλ Ρ.Ξ. ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εµέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ 

θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο.» 

 ...Δάλ νη αιιαγέο ηνπ ΞΠ ΝΡΔ αθνξνχλ ζε λέα πξντφληα ή εάλ επεξεάδνπλ ηελ πθηζηάκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ρεηξηζµνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Ρ.Ξ, ν ΝΡΔ ζα ελεκεξψλεη ηνπο Ρ.Ξ. 

γηα ηε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζµηθνχ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έληαμε 

ησλ αιιαγψλ ζην Ξ.Π - εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 



 

 

ηαρχηεξεο δηάζεζεο ηεο λέαο έθδνζεο - παξέρνληαο παξάιιεια πιήξε πεξηγξαθή ησλ 

αιιαγψλ πνπ ζα πεξηέρεη ε λέα έθδνζε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν ρξφλνο ζηνπο Ρ.Ξ. λα 

εληάμνπλ ηηο αιιαγέο ζηα δηθά ηνπο Ξ.Π. Ν ΝΡΔ ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πινπνίεζεο θαη ηελ αθξηβή εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ ζην Ξ.Π. ΝΡΔ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθαξκνγή. 

Ξαξάιιεια ν ΝΡΔ ζα εμαζθαιίδεη φηη ε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζµηθνχ ηνπ Ξ.Π. είλαη ζπµβαηή 

µε ηελ πξνγελέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Ξ.Π..  

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη απαηηείηαη εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη ΣΠ λα επηθαηξνπνηήζνπλ 

ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα, ηδίσο αλ πξφθεηηαη γηα λέν πξντφλ. πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα δηαηεξεζνχλ νη ρξφλνη ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο (3 κήλεο)  θαη λα αθαηξεζεί ηειείσο ε 

λέα πξνζζήθε εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ γηα δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο δηάζεζεο. Πεξαηηέξσ πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε δηακφξθσζεο δνθηκαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία νκνίσο έρεη αθαηξεζεί απφ 

ην πξνηεηλφκελν θείκελν. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη ηζρχνπζα δηαηχπσζε: 

«Ζ Δλεκέξσζε/Δπέθηαζε ηεο Ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΞΠ ΝΡΔ ζα γίλεηαη µε ηξφπν ψζηε λα 

µελ επεξεάδεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ νη αιιαγέο ηνπ ΞΠ ΝΡΔ 

αθνξνχλ ζε λέα πξντφληα ή εάλ επεξεάδνπλ ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ρεηξηζµνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Ρ.Ξ, ν ΝΡΔ ζα ελεκεξψλεη ηνπο Ρ.Ξ. γηα ηε λέα έθδνζε ηνπ  

ινγηζµηθνχ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ ηελ έληαμε ησλ αιιαγψλ ζην Ξ.Π - 

παξέρνληαο παξάιιεια πιήξε  πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πεξηέρεη ε λέα έθδνζε 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν ρξφλνο ζηνπο Ρ.Ξ. λα εληάμνπλ ηηο αιιαγέο ζηα δηθά ηνπο Ξ.Π. 

Θάζε ελεκέξσζε δνθηκάδεηαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο Ρ.Ξ. ζε δνθηκαζηηθφ 

ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ν ΝΡΔ. Ξαξάιιεια ν ΝΡΔ εμαζθαιίδεη φηη ε λέα έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ ζπιιεηηνπξγεί κε ηηο παιαηφηεξεο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 

κελψλ.» 

 «Ζ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιαµβάλνπλ νη Ρ.Ξ. µέζσ ηνπ Ξ.Π. ΝΡΔ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιαµβάλεη ην ιηαληθφ 

άθξν ηνπ ΝΡΔ.»  

Θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζεί ε δηαηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο σο εμήο: 

«Ζ πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιαµβάλνπλ νη Ρ.Ξ. µέζσ ησλ ηερληθψλ 

δηεπαθψλ ηνπ Ξ.Π. ΝΡΔ, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιαµβάλεη ην Ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ.» 

 



 

 

7. Υο πξνο ην Άξζξν 3.9.2. «ΠΛΓΔΠΖ ΠΡΝ Ξ.Π.» 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο (ΑΠ ΔΔΣΣ 612/13/2011) «...φιεο νη 

δπλαηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Π ΟΣΔ (θαηαρψξεζε αηηεκάησλ, ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο αηηήκαηνο, 

αληαιιαγή πάζεο θχζεο δεδνκέλσλ θ.α.), πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο 

θαη κε ηε κνξθή ηερληθψλ δηεπαθψλ (Web Services Application Programmer’s Interface/API) πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε (ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε) αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ Π 

ΟΣΔ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ παξφρσλ. Οη ζρεηηθέο Σερληθέο Γηεπαθέο (API) ζα πξέπεη λα 

νξίδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη βάζεη Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Web Services (π.ρ. W3C Web Services Standards, 

ISO/IEC 29362:2008 WS−I, θιπ....». 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Αλάιπζε Αγνξάο, νξίδεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηεο ΟΣΔ ΑΔ, ζην πιαίζην ηεο 

παξνρήο πξφζβαζεο ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν, λα ρνξεγεί ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ε ΟΣΔ ΑΔ ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ σο άλσ ππνρξέσζε αλαθέξεηαη ηφζν ζην ηζρχνλ φζν θαη ζην πξντζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πιελ φκσο 

νπδέπνηε εθαξκφζηεθε θαζψο δελ έρεη πινπνηεζεί ε δπλαηφηεηα καδηθήο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο 

ππνβνιήο αηηεκάησλ. Ζ σο άλσ παξαβίαζε πξνθαιεί εδψ θαη έηε αζέκηην αληαγσληζκφ ππέξ ηνπ ΟΣΔ κε 

ηεξάζηηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε ζηελ δηαρείξηζε αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ησλ ΣΠ, εθφζνλ 

ππνρξεσλφκαζηε λα εθηεινχκε πάξα πνιιέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο, ρεηξνθίλεηα θαη δελ έρνπκε ζε άκεζν ρξφλν ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα 

ηελ νξζή εμππεξέηεζε ησλ Πειαηψλ καο.  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε θάησζη παξάγξαθνο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο, ε νπνία έρεη αθαηξεζεί απφ ην πξνηεηλφκελν θείκελν.  

«ιεο νη δπλαηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΞΠ ΝΡΔ (θαηαρψξεζε αηηεκάησλ, ελεκέξσζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ελφο αηηήκαηνο, αληαιιαγή πάζεο θχζεο δεδνκέλσλ θ.α.), λα είλαη δηαζέζηκεο 

ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη κε ηε κνξθή ηερληθψλ δηεπαθψλ (Web Services 

Application Programmer’s Interface/API) πνπ επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε (ρσξίο 

αλζξψπηλε παξέκβαζε) αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο ησλ παξφρσλ. Νη ζρεηηθέο Ρερληθέο Γηεπαθέο (API) ζα πξέπεη λα νξίδνληαη θαη 

λα πινπνηνχληαη βάζεη Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Web Services (π.ρ. W3C Web Services Standards, 

ISO/IEC 29362:2008 WS−I, θιπ).» 

 



 

 

8. Υο πξνο ην Άξζξν 3.10.2 «ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Ρ.Ξ.» 

«…Ν Ρ.Ξ. παξέρεη ζηνλ ΝΡΔ θάζε ηερληθφ ζηνηρείν ή πεξηγξαθή θαη απνδέρεηαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απφ ηνλ ΝΡΔ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ έγγξαθνπ αηηήµαηνο πξνο ηνλ Ρ.Ξ., 

δνθηµψλ θαη ειέγρνπ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξνρή 

ησλ εθάζηνηε ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο. Πε θαµία πεξίπησζε νη 

ελ ιφγσ δνθηµέο δελ επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα παξνρήο ησλ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη αλαγθαίν θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ γξαπηνχ αηηήµαηνο απφ ηνλ 

ΝΡΔ πξνο ηνλ Ρ.Ξ., ν ΝΡΔ δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ηνλ Ρ.Ξ. ηελ παξνρή αδαπάλσο κέρξη 

ηεζζάξσλ (4) ινγαξηαζµψλ (accounts) πξφζβαζεο ζην δίθηπφ ηνπ, γηα ηνλ απνδνηηθφηεξν 

έιεγρν θαη δηαρείξηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.» 

Θεσξνχκε φηη νη σο άλσ παξάγξαθνη πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζην πξνηεηλφκελν θείκελν, ρξήδνπλ ζρεηηθήο 

απνζαθήληζεο. Δηδηθφηεξα δελ θαηαλννχκε ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ δχλαηαη λα αηηεζεί 

αηηηνινγεκέλα ν ΟΣΔ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΣΠ, φπσο επίζεο θαη ηνλ ιφγν πνπ ν 

ΟΣΔ δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ παξνρή αδαπάλσο κέρξη ηεζζάξσλ ινγαξηαζκψλ πξφζβαζεο. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ηεθκεξησζεί πιήξσο θξίλνπκε ζθφπηκν λα απαιεηθζνχλ απφ ην θείκελν.  

 

9. Υο πξνο ην Άξζξν 4.1. «ΓΔΛΗΘΑ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» 

ην πιαίζην πιεξφηεηαο θξίλνπκε φηη πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

«Πχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο ΔΔΡΡ, ηα ελ ιφγσ ηέιε ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε 

θνζηνζηξέθεηαο βάζεη κεζνδνινγίαο Κέζνπ Καθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Θφζηνπο 

(ΚΚΔΘ/LRAIC) κε βάζε ην ηξέρνλ θφζηνο ησλ παγίσλ (ΡΘ/Current cost), ηεινχλ ππφ ηελ 

έγθξηζε ηεο ΔΔΡΡ θαη δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.» 

 

10. Υο πξνο ην Άξζξν 4.3.  «ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΡΗΚΝΙΝΓΗΩΛ» 

«…Ν Ρ.Ξ. ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηµνιφγηα εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε απηά 

πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ 

εµεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

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



 

 

απνδεηθλχεηαη πάληα µε απνδεηθηηθφ) εθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ησλ Κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηελ νπνία θέξεη ν ΝΡΔ 

ζχκθσλα κε ηελ ΑΞ ΔΔΡΡ 614/013/28.07.2011.» 

Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο Σειεπηθνηλσληψλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, επηβάιινπλ ηελ αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ πξνο ηνλ ΟΣΔ. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ησλ ηηκνινγίσλ πξνο ηνλ ΟΣΔ θαζψο ν 

σο άλσ ρξφλνο απέρεη θαηά πνιχ απφ ηνλ ρξφλν εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ΣΠ απφ ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο. Όπσο ηζρχεη θαη κε ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη ην ειάρηζην 60 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη 

ε θάησζη αλαδηαηχπσζε, ζηελ νπνία έρεη πξνζηεζεί θαη ζρεηηθή αλαθνξά πνπ δελ νξηδφηαλ ζην 

πξνηεηλφκελν θείκελν, πιελ φκσο νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.: 

«…Ν Ρ.Ξ. ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηµνιφγηα εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε απηά 

πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ 

εµεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

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

απνδεηθλχεηαη πάληα µε απνδεηθηηθφ) εθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ησλ Κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηελ νπνία θέξεη ν ΝΡΔ 

ζχκθσλα κε ηελ ΑΞ ΔΔΡΡ 614/013/28.07.2011.» 

 

11. Υο πξνο ην Άξζξν 4.6.1 «ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΑΚΦΗΠΒΖΡΖΠΖ» 

 «Σξνλνινγηθά, ε ακθηζβήηεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί:  

 1. νπνηεδήπνηε ζην δηάζηεµα “ Έθδνζεο Ρηµνινγίσλ θαη Ξαξάδνζεο - Ξαξαιαβήο ηνπο” 

ησλ 30 ΖΖ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ ηηµνινγίνπ θαη έσο ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία εμφθιεζήο ηνπ . Πην δηάζηεµα απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νιηθή ή 

κεξηθή ακθηζβήηεζε ηνπ ηηµνινγίνπ,…» 

Οκνίσο κε ην παξαπάλσ ζρφιην ην δηάζηεκα ησλ 30ΖΖ λα ηξνπνπνηεζεί ζε 60ΖΖ. 

 «..2. νπνηεδήπνηε ζην δηάζηεµα ησλ δχν (2) κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

ηηµνινγίνπ. Πην δηάζηεµα απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νιηθή ή κεξηθή ακθηζβήηεζε 

ηνπ ηηµνινγίνπ,..» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ακθηζβήηεζεο ζε δχν κήλεο απφ 6 κήλεο, φπσο νξίδεηαη ζην ηζρχνλ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. Ζ δηαρείξηζε ειέγρνπ θαη 



 

 

ακθηζβήηεζεο πξέπεη λα απμεζεί ζηνπο 9 κήλεο. Θεσξνχκε φηη ην δηάζηεκα ησλ 2 κελψλ δελ είλαη 

επαξθέο γηα λα γίλεη απφ ηνλ Σ.Π. αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα πξνβεί 

ζε ακθηζβήηεζε.  Δπίζεο ζεσξνχκε φηη είλαη εχινγν λα επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε εληφο 

ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πξνηείλνπκε αιιαγή ηνπ θεηκέλνπ σο εμήο: 

«..2. νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο αιιά θαη ζην δηάζηεµα ησλ ελλέα (9) κελψλ κεηά 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηµνινγίνπ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο έηνπο. Πην δηάζηεµα 

απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νιηθή ή κεξηθή ακθηζβήηεζε ηνπ ηηµνινγίνπ..» 

 

 «..3. νπνηεδήπνηε κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηµνινγίνπ εάλ ε ακθηζβήηεζε 

αθνξά µε ζπκκφξθσζε ηνπ ΝΡΔ µε απφθαζε ηεο ΔΔΡΡ ή δηάηαμε λφµνπ, ε νπνία 

θαηαηέζεθε έγθαηξα αιιά ηειεζηδίθεζε κεηά ην δηάζηεµα ησλ δχν (2) κελψλ σο αλσηέξσ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΝΡΔ θαιείηαη λα δηαηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία ρξέσζεο κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ηειεζίδηθεο απφθαζεο.»  

Ζ αλσηέξσ πξνζζήθε δελ γίλεηαη απνδεθηή. Θα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε αλαθνξά ηεο ηζρχνπζαο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο πνπ νξίδεη ζαθψο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ακθηζβήηεζε αθνξά ζηε κε 

ζπκκφξθσζε κε ΑΠ ηεο ΔΔΣΣ ή δηάηαμε λφκνπ, ε πξνζεζκία ακθηζβήηεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ εθθηλεί 

απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ή ηεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο.  

 

12. Υο πξνο ην Άξζξν «4.6.2.ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΖ» 

 «Ξξνθεηκέλνπ ν Ρ.Ξ. λα αζθήζεη ην δηθαίσµα ακθηζβήηεζεο, θαηαβάιεη εκπξφζεζκα πξνο 

ηνλ ΝΡΔ ην χςνο ηνπ ηηµνινγίνπ ην νπνίν δελ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε άιισο ε αίηεζε δελ 

γίλεηαη δεθηή.» 

Θα πξέπεη λα απαιεηθζεί ε ιέμε εκπξφζεζκα πνπ έρεη πξνζηεζεί ζην πξνηεηλφκελν θείκελν θαζψο κε 

ηελ σο άλσ αλαθνξά δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ν ΣΠ  δχλαηαη λα πξνβεί ζε ακθηζβήηεζε κφλν 

αλ έρεη εμνθιήζεη εκπξφζεζκα. Πξνηείλεηαη επίζεο ν Σ.Π. λα εμνθιεί κφλν ην ½ ηνπ ππφ 

ακθηζβήηεζε πνζνχ. Ζ πθηζηάκελε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο είλαη αξθεηά γξαθεηνθξαηηθή ψζηε ν 

Σ.Π. ππφθεηηαη ζε δεκία γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ επηζηξνθή ησλ ιαλζαζκέλσλ 

ρξεψζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο ηζνηηκίαο ε δεκία απηή ζα πξέπεη λα κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπ Σ.Π θαη ηνπ 

ΟΣΔ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δηθαησζεί απφ ηελ 

ακθηζβήηεζε, ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη θαη ηφθνπο ππεξεκεξίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ.   



 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ζα πξέπεη ε πίζησζε λα απνηππψλεηαη δηαθξηηά 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη μερσξηζηά απφ ηηο ππφινηπεο 

ρξεψζεηο ην πνζφ ηεο πίζησζεο κε αξηζκφ αλαθνξάο πξσηνθφιινπ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηηο αηηήζεηο 

ησλ ακθηζβεηήζεσλ καο ψζηε λα κπνξνχκε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο πηζηψζεηο πνπ γίλνληαη.  

 

 Αλαθνξηθά µε ην πνζφ ην νπνίν ακθηζβεηεί, ν Ρ.Ξ. κπνξεί ελαιιαθηηθά:...Λα µελ 

πιεξψζεη ην πνζφ ην νπνίν ακθηζβεηεί ζηε δήιε εκεξνκελία ηελ νπνία νξίδεη ην 

ηηµνιφγην θαη λα επηβαξπλζεί µε ηφθνπο ππεξεκεξίαο …..Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΝΡΔ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν ΡΞ ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία 

λα θαιχπηεη ην 100% ηνπ πνζνχ ηεο ακθηζβήηεζεο….. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ΝΡΔ 

απαηηήζεη ηελ σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ακθηζβήηεζεο ε αίηεζε ακθηζβήηεζεο δελ 

γίλεηαη δεθηή αλ δελ θαηαηεζεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή.  

Θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή ε σο άλσ ππνγξακκηζκέλε αλαθνξά. Σν δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί θαη λα κελ ζπλδεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ωο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα δηαηεξεζεί ε αλαθνξά ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο σο εμήο: 

«….ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ΝΡΔ δεηήζεη λα ιάβεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ν ΡΞ 

δελ πξνζθνκίζεη απηή, ηφηε ε πξνζεζκία πιεξσκήο ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ ηνπ 

ηηκνινγίνπ δελ αλαζηέιιεηαη.»  

 

13. Υο πξνο ην Άξζξν 4.6.3. «ΑΚΦΗΠΒΖΡΖΠΖ ΔΛΩΞΗΝΛ ΡΝ ΝΡΔ»  

«Πηελ  πεξίπησζε. φπνπ ε ακθηζβήηεζε θαηαηίζεηαη ζηνλ ΝΡΔ θαη δελ αθνξά ηελ πεξίπησζε 

γ) παξαπάλσ, ην ελ ιφγσ δηθαίσµα αζθείηαη µε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο επαλεμέηαζεο 

/ δηφξζσζεο ηηµνινγίνπ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηµνινγίνπ., Πε πεξίπησζε -νιηθήο ή κεξηθήο- απνδνρήο ηεο αίηεζεο 

απφ ηνλ ΝΡΔ ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ ήδε εθδνζέλησλ ηηµνινγίσλ:» 

Λα απαιεηθζεί ε αλαθνξά ζε πεξίπησζε “γ” θαζψο δελ πθίζηαηαη ζην θείκελν. Πεξαηηέξσ θαη ζε 

ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 11 ηνπνζέηεζεο, ην δηάζηεκα πξέπεη λα απμεζεί ζηνπο 9 κήλεο. 

 

 



 

 

14. Υο πξνο ην Άξζξν 4.6.4. «ΑΚΦΗΠΒΖΡΖΠΖ ΔΛΩΞΗΝΛ ΚΗΘΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΩΛ» 

 «…Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ Ρ.Ξ. απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ. 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ΝΡΔ µε έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν απνζηέιιεη ζηνλ ΝΡΔ εληφο 

πέληε (5) ΔΖ απφ ηε ιήςε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ ΝΡΔ πξνο απηφλ γηα ηελ νιηθή ή 

κεξηθή απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπ, ηε ζπγθξφηεζε Κηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζή ηνπ θαηά ην κέξνο πνπ απνξξίθζεθε 

απφ ηνλ ΝΡΔ, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα µε ην έγγξαθφ ηνπ απηφ δχν (2) άηνµα ηα νπνία ζα 

κεηέρνπλ γηα ινγαξηαζµφ ηνπ ζηε Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. Ν ΝΡΔ, κεηά ηε 

ιήςε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ηνπ Ρ.Ξ., νξίδεη δχν (2) άηνµα ηα νπνία ζα κεηέρνπλ γηα 

ινγαξηαζµφ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηα νπνία 

γλσζηνπνηεί ζηνλ Ρ.Ξ. µε έγγξαθφ ηνπ. Κε ηε ιήςε απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ εγγξάθνπ 

απηνχ ηνπ ΝΡΔ ζπγθξνηείηαη ε ελ ιφγσ Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε νπνία 

ζπλεδξηάδεη ζην Γηνηθεηηθφ Κέγαξν ηνπ ΝΡΔ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδνπλ απφ 

θνηλνχ ηα µέιε ηεο. …Δθφζνλ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ πξνζθνκίδεη ηα 

ζηνηρεία απηά εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ηφηε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ην 

άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα γίλνληαη απηνκάησο απνδεθηά.» 

Γελ θαηαλννχκε ηνλ ιφγν πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε πθηζηάκελε αλαθνξά. 

πγθεθξηκέλα θξίλνπκε φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ησλ 2 αηφκσλ. ηε ΚΔΔΓ πξέπεη λα 

κεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο δ/λζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο ΚΔΔΓ. ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο νξίδεηαη πξνζεζκία 5ΔΖ. Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ησλ κειψλ 

πνπ ζα κεηέρνπλ εθ κέξνπο ηνπ ΣΠ ζην αίηεκα ζπγθξφηεζεο ΚΔΔΓ.  

Πεξαηηέξσ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή ε λέα πξνζζήθε πνπ νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ εληφο 10 εκεξψλ ζα γίλνληαη απηφκαηα απνδεθηά ηα ζηνηρεία ηνπ άιινπ 

κέξνπο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηπρφλ πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη κεηά ην πέξαο ησλ 10 εκεξψλ ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΔΓ.  

 Νξίδεηαη, εηδηθά, φηη ζηελ ακθηζβήηεζε ινγαξηαζµνχ: 1. θάζε πίζησζε πνζνχ απφ ηνλ 

ΝΡΔ γίλεηαη ζηνλ αµέζσο επφµελν ινγαξηαζµφ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ρ.Ξ. πεξί 

απνδνρήο ηεο αίηεζήο ηνπ απφ ηνλ ΝΡΔ ή απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Κηθηήο 

Δπηηξνπήο.  

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε εμήο πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 



 

 

ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«…., εθηφο αλ πθίζηαηαη νκνεηδήο ιεμηπξφζεζκε απαηηεηή νθεηιή απφ ην δηθαηνχκελν 

ηελ πίζησζε κέξνο ζε βάξνο ηνπ άιινπ κέξνπο, νπφηε ζα γίλεηαη πάξαπηα ζπκςεθηζκφο 

κε απηή.» 

 

15. Υο πξνο ην Άξζξν 4.7. « ΓΗΑΘΝΞΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ»  

 «ν OTE έρεη δηθαίσµα, κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εµεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε έγγξαθεο φριεζεο πξνο ηνλ Ρ.Ξ., ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΔΡΡ:….β) Λα 

µελ επηηξέπεη ζηνλ Ρ.Ξ. λα θαηαζέηεη αηηήµαηα ζην Ξ. Π. ΝΡΔ.»  

Θξίλνπκε απαξαίηεην λα αλαδηαηππσζεί ε σο άλσ ππνγξακκηζκέλε πξνζζήθε. Ο ΣΠ δελ πξέπεη λα 

θαηαζέηεη λέα αηηήκαηα θαη φρη ελ γέλεη αηηήκαηα. Ζ σο άλσ γεληθή αλαθνξά απνθιείεη αηηήκαηα 

βιαβψλ, θαηάξγεζεο θιπ. 

 «Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ρ.Ξ ζπκκνξθσζεί σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πξηλ 

ηελ εθπλνή ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο πνπ δφζεθε µε ηελ έγγξαθε φριεζε, ν ΝΡΔ δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηα σο άλσ ππφ α) θαη β) δηθαηψµαηα.»  

Θα πξέπεη ζηελ παξαπάλσ αλαθνξά λα πξνζηεζεί φηη δελ ζα αζθείηαη θαη ην γ) δηθαίσκα, ήηνη ε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη αλαδηαηχπσζε: 

«Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ρ.Ξ ζπκκνξθσζεί σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πξηλ 

ηελ εθπλνή ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο πνπ δφζεθε µε ηελ έγγξαθε φριεζε, ν ΝΡΔ δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηα σο άλσ ππφ α) β) θαη γ) δηθαηψµαηα.»  

 «Πηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άθαξπε, απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο φριεζεο, ε 

ηαρζείζα απφ ηνλ ΝΡΔ πξνο ηνλ Ρ.Ξ. πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εµεξψλ 

γηα ζπκκφξθσζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε ν ΝΡΔ, απνζηέιιεη λέα έγγξαθε φριεζε 

ηφζν ηνλ Ρ.Ξ. φζν θαη ηελ ΔΔΡΡ, ηάζζνληαο πξνζεζκία είθνζη (20) εξγαζίκσλ εµεξψλ. 

Πηελ  πεξίπησζε πνπ παξέιζεη, απφ ηελ επίδνζε ηεο δεχηεξεο έγγξαθεο φριεζεο, ε 

ηαρζείζα απφ ηνλ ΝΡΔ πξνο ηνλ Ρ.Ξ. λέα πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ εµεξψλ, ν 

ΝΡΔ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ Ρ.Ξ. ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεµα ζην νπνίν νη ππνβάιινπλ ηα αηηήµαηά ηνπο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ΡνΒ θαη 

Ππλεγθαηάζηαζεο. Πηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά νη ιφγνη 

ηεο επηθείκελεο δηαθνπήο.  

Ζ σο άλσ ππνγξακκηζκέλε δηαηχπσζε θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή. Θα πξέπεη ν ΟΣΔ λα πεξηνξηζηεί ζηελ 



 

 

απαίηεζε πνπ έρεη έλαληη ηνπ έηεξνπ Κέξνπο θαη φρη λα πξνβεί ζε νιηθή δηαθνπή πξφζβαζεο ζην Π. 

Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί ε θάησζη δηαηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. 

Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ θαη νη επαθφινπζεο δηαηππψζεηο επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

θεηκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απεηιή δηαθνπήο πξφζβαζεο ζην Π.  

«Πηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άθαξπε, απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο φριεζεο, ε 

ηαρζείζα απφ ηνλ ΝΡΔ πξνο ηνλ Ρ.Ξ. πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εµεξψλ 

γηα ζπκκφξθσζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε ν ΝΡΔ, απνζηέιιεη λέα έγγξαθε φριεζε 

ηφζν ηνλ Ρ.Ξ. φζν θαη ηελ ΔΔΡΡ, ηάζζνληαο πξνζεζκία είθνζη (20) εξγαζίκσλ εµεξψλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη, απφ ηελ επίδνζε ηεο δεχηεξεο έγγξαθεο φριεζεο, ε 

ηαρζείζα απφ ηνλ ΝΡΔ πξνο ηνλ Ρ.Ξ. λέα πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ εµεξψλ, ν 

ΝΡΔ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΑΞΡΒ ή/θαη Ππλεγθαηάζηαζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νθεηιή. Πηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

ξεηά νη ιφγνη ηεο επηθείκελεο δηαθνπήο.» 

 «Πε πεξίπησζε πνπ ν Ρ.Ξ. νθεηιέηεο εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ή πξνζθνµίζεη ηελ 

αηηεζείζα εγγχεζε (θαηά πεξίπησζε) κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 

πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα θαηάζεζεο αηηεκάησλ, θαη πξηλ επέιζνπλ ηα 

απνηειέζµαηα ηεο θαηαγγειίαο, ν ΝΡΔ νθείιεη λα πξνβεί ζε άξζε ηεο δηαθνπήο 

πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγαζίκσλ εµεξψλ, 

θαζψο θαη λα πινπνηεί λέεο αηηήζεηο γηα παξνρή βξφρσλ ηελ παξνρή ησλ νπνίσλ είρε 

αξλεζεί.» 

ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ ζρνιίνπ θξίλνπκε ζθφπηκν λα αθαηξεζεί ε αλαθνξά δηαθνπήο πξφζβαζεο 

ζην Π θαη λα δηαηεξεζεί ε θάησζη δηαηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Πε πεξίπησζε πνπ ν Ρ.Ξ. νθεηιέηεο εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ή πξνζθνµίζεη ηελ 

αηηεζείζα εγγχεζε (θαηά πεξίπησζε) κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 

ππεξεζηψλ, θαη πξηλ επέιζνπλ ηα απνηειέζµαηα ηεο θαηαγγειίαο, ν ΝΡΔ νθείιεη λα 

πξνβεί εθ λένπ ζε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο είρε πξνβεί ζε δηαθνπή εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) εξγαζίκσλ εµεξψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Φπζηθή, Πχκκηθηε θαη 

Δηθνληθή Ππλεγθαηάζηαζε, ελψ ζηε πεξίπησζε Απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο ε 

απνθαηάζηαζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο γίλεηαη ζην ειάρηζην ηερληθά απαηηνχκελν 

ρξφλν. Ξαξάιιεια, απφ ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζεο νθείιεη λα παξέρεη ηπρφλ ππεξεζίεο 

ΑΞΡΒ ή/θαη Ππλεγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη λα πινπνηεί λέεο αηηήζεηο γηα παξνρή βξφρσλ 

ηελ παξνρή ησλ νπνίσλ είρε αξλεζεί.»  

 



 

 

16. Υο πξνο ην Άξζξν 4.8. «ΡΑΘΡΝΞΝΗΖΠΖ (ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ) ΟΖΡΟΩΛ»  

 «Νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα είλαη εχινγεο θαη δίθαηεο θαη δελ 

δηθαηνχληαη λα δηεθδηθήζνπλ άιιεο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεµίεο.»  

Ζ σο άλσ αλαθνξά θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή. Ζ δηαδηθαζία ξεηξψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ην 

δηθαίσκα ηνπ ΣΠ λα αμηψζεη θάζε δεκία πνπ ηπρφλ έρεη ππνζηεί. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε 

δηαηήξεζε ηεο θάησζη δηαηχπσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο:  

«Νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα είλαη εχινγεο θαη δίθαηεο. Ζ 

θαηαβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δελ πεξηνξίδεη ζε 

ηίπνηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Ρ. Ξ λα επηδηψμεη απνθαηάζηαζε ηπρφλ επηπιένλ δεκίαο ηελ 

νπνία ππέζηε απφ ηελ κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε (κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο), 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία» 

 «Ν Ρ.Ξ. ζα απνζηέιιεη ζηνλ ΝΡΔ, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εµέξα ηνπ δεπηέξνπ 

κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο: 

a. Ππγθεληξσηηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη ν ππνινγηζµφο ησλ βξφρσλ εθηφο 

SLA (A), θαζψο θαη ην χςνο ησλ ηπρφλ ξεηξψλ, πνπ ζχµθσλα µε ηα Ξαξαξηήκαηα 

Βαζηθήο Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ Ππλεγθαηάζηαζεο, πεξεζίαο Πχλδεζεο ΔΜΠΘ-ΔΠΘΡ, 

πεξεζίαο Πχλδεζεο ΘΝΗ ζην ΦΞ, πεξεζίαο Πχλδεζεο ΔΠΘ, πεξεζίαο ΡνΒ δεηάεη απφ 

ηνλ ΝΡΔ. Δπίζεο ζηνλ ίδην πίλαθα ζα πεξηέρεηαη ν αλαιπηηθφο ππνινγηζµφο ηνπ Α, ην χςνο 

ησλ ξεηξψλ, φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Βαζηθήο 

Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Φπζηθήο Ππλεγθαηάζηαζεο, πεξεζίαο Πχλδεζεο ΔΜΠΘ-

ΔΠΘΡ, πεξεζίαο Πχλδεζεο ΘΝΗ ζην ΦΞ, πεξεζίαο Πχλδεζεο ΔΠΘ, πεξεζίαο ΡνΒ 

θαη…» 

Σνλ δεχηεξν κήλα πξνσζνχληαη νη πίλαθεο κφλν αλαθνξηθά κε ηνπο βξφρνπο (παξαδφζεηο- δηαρείξηζε 

βιαβψλ). Σνλ ηξίην κήλα, φπσο άιισζηε  πεξηγξάθεηαη θαη ζην πξνηεηλφκελν θείκελν, πξνσζνχληαη 

νη ινηπέο ππεξεζίεο- ζπλεγθαηάζηαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε σο άλσ αλαθνξά πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί 

σο εμήο, πξνζζέηνληαο επηπιένλ ζρεηηθή αλαθνξά  θαη γηα ηνλ Τπνβξφρν. 

«…Ππγθεληξσηηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη ν ππνινγηζµφο ησλ βξφρσλ εθηφο 

SLA (A), θαζψο θαη ην χςνο ησλ ηπρφλ ξεηξψλ, πνπ ζχµθσλα µε ηα Ξαξαξηήκαηα 

Βαζηθήο Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ πεξεζίαο ΡνΒ/ ΡνΒ δεηάεη απφ ηνλ ΝΡΔ. Δπίζεο ζηνλ ίδην 

πίλαθα ζα πεξηέρεηαη ν αλαιπηηθφο ππνινγηζµφο ηνπ Α, ην χςνο ησλ ξεηξψλ, φια ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Βαζηθήο Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ , 

πεξεζίαο ΡνΒ /ΡνΒ» 



 

 

17. Υο πξνο ην Άξζξν 4.9. «ΞΗΠΡΩΡΗΘΔΠ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΔΗΠ»  

ην πιαίζην κηαο γεληθήο ηνπνζέηεζεο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:  

Θξίλνπκε επηηαθηηθή αλάγθε λα ηξνπνπνηεζεί ε δηαδηθαζία εγγπνδνζίαο κεηαμχ ΟΣΔ θαη ησλ Δλαιιαθηηθψλ 

Παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αγνξά. Θα πξέπεη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πξνηεηλφκελν 

θείκελν, ν ΟΣΔ λα εθαξκφδεη έλα δηαθαλέο ζχζηεκα πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα παξέρεη 

αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε πηζησηηθή βαζκνιφγεζε.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην δελ ιακβάλεη ππφςηλ 

επηπιένλ παξακέηξνπο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αθνινχζσο ηελ ίδηα 

αληηκεηψπηζε έρεη έλαο πάξνρνο πνπ θαηαβάιιεη ηα νθεηιφκελα κε κηα ελδερφκελε νιηγνήκεξε 

θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζεζκία εμφθιεζεο ε νπνία νθείιεηαη ζε θαζαξά δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο 

θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν αληηκεησπίδεηαη έλαο πάξνρνο ν νπνίνο εκθαλίδεη ζπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε 

πιεξσκήο θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Θεσξνχκε πιένλ φηη ην χςνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε Πάξνρν κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (εθφζνλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε) ν ΟΣΔ λα 

ιακβάλεη ππφςηλ ηα εμήο:  

 Σελ ηξέρνπζα πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Παξφρνπ 

 Σελ πξνεγνχκελε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ, 

 Σν πιήζνο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκψλ θαηά ηελ πεξίνδν εμέηαζεο, 

 Αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ είλαη ζπζηεκαηηθή θαη θαη’ εμαθνινχζεζε, θαη γηα πφζν 

δηάζηεκα (αιιηψο πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε θαη δηαθνξεηηθά ε 

θαζπζηέξεζε εβδνκάδσλ ή/θαη κελψλ) 

 

18. Υο πξνο ην Άξζξν 4.9.2. «ΠΠΡΖΚΑ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΓΓΖΠΖΠ»  

«Ρν αλψηαην χςνο ηεο πξνζθνµηζηέαο εγγχεζεο ζα νξίδεηαη θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά 

έηνο (θπξίσο) αιιά θαη φηαλ απηφ απαηηεζεί, ππνινγηδφκελν ζχµθσλα µε ηνλ αθφινπζν ηχπν 

(ν αλαινγψλ ΦΞΑ ζπκπεξηιακβάλεηαη):» 

Γελ γίλεηαη θαηαλνεηή ε σο άλσ ππνγξακκηζκέλε λέα πξνζζήθε. Ζ δηάξθεηα θαη ν ρξφλνο αμίσζεο ηεο 

εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη λα κελ επηηξέπεηαη δπλαηφηεηα αμίσζεο ζε κηθξφηεξν ρξφλν 

λέαο εγγπεηηθήο. Θξίλνπκε φηη πξέπεη λα αθαηξεζεί. 



 

 

19. Υο πξνο ην Άξζξν 4.9.3. «ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΞΝ ΞΔΟΖΚΔΟΗΔΠ»  

Παξαηεξείηαη ζνβαξή δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην. Ζ ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. πγθεθξηκέλα ε δπλαηφηεηα 

πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ηφζν ζηνλ 

λενεηζεξρφκελν φζν θαη ζε πθηζηάκελν Σ.Π. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρε 

αλαδηαηχπσζε ηφζν ζην παξφλ άξζξν φζν θαη ζην άξζξν 4.9.5 «Απνδεθηά Δίδε Δγγχεζεο».  

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξηθή ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ, ζεσξνχκε πιένλ εχινγν 

θαη δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά, λα ηξνπνπνηεζεί ε δηάξθεηα ειέγρνπ ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηα δχν (2) ρξφληα ζε έλα (1) ρξφλν. ην ίδην πιαίζην ζεσξνχκε δπζαλάινγν λα γίλεηαη 

έιεγρνο αλ ν Πάξνρνο είλαη ππεξήκεξνο ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ 

ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΣΔ. Ζ 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. 

«Θαη΄ εμαίξεζε ηεο ηαθηηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πνζνχ ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζεµαληηθή επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ 

Ρ.Ξ. ή ηνπ Σξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχµαηνο έθδνζεο εγγπεηηθψλ ηνπ Ρ.Ξ. (εάλ πξφθεηηαη γηα 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο), ν ΝΡΔ δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη λα πξνρσξεί εθηάθησο ζε 

επαλαμηνιφγεζε θαη (εάλ απηφ πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε), αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ 

ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο ζχµθσλα µε ηε θφξµνπια ππνινγηζµνχ ηεο εγγχεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Ξξνζθνξά ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο ηεο ήδε 

πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο. Ρπρφλ άξλεζε ηνπ Ρ.Ξ., ζεσξείηαη άξλεζε πξνζθφµηζεο ηεο 

απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαη ηζρχνπλ ηα ίδηα κέηξα απνζάξξπλζεο φπσο απηά ηζρχνπλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο άξλεζεο πξνζθφµηζεο ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο εμέιημεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ρν 

αίηεµα ηνπ ΝΡΔ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλν σο πξνο ηε δηαπίζησζε θαη ην 

είδνο ηνπο απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαη λα παξέρεη ζηνλ Ρ.Ξ. εχινγε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί.» 

Ζ σο άλσ αλαθνξά θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή. Ο ΟΣΔ δελ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ην χςνο βάζεη δηθψλ 

ηνπ αζαθψλ θξηηεξίσλ θαη επηθαινχκελνο «επηδείλσζε» ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ΣΠ, αιιά 

βάζεη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγία- θαλφλα φπσο νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή δηάηαμε. Άιισζηε ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πεξί θαηάπησζεο εγγπεηηθήο, 

δηαθνπήο θιπ.  

 

 



 

 

20. Υο πξνο ην Άξζξν 4.9.5. «ΑΞΝΓΔΘΡΑ ΔΗΓΖ ΔΓΓΖΠΖΠ» 

«Ρα είδε/κνξθέο/ηχπνη εγγχεζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθνµίζεη ν Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο, είλαη: …Ξξνζσξηλή αλαζηνιή θαηαβνιήο πηζησηηθψλ επηζηξνθψλ 

ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή θσιπζηεξγίαο ππάξρνληνο Ρ.Ξ. λα πξνζθνµίζεη ηελ πξνζήθνπζα 

εγγχεζε.»  

H αλαζηνιή, έζησ θαη πξνζσξηλά, θαηαβνιήο πηζησηηθψλ, σο ζπλέπεηα κε πξνζθφκηζεο εγγχεζεο, είλαη 

δπζαλάινγν θαη επαρζέο κέηξν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ 

κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ εμφθιεζεο εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. Πνιιψ κάιινλ, 

φηαλ ε ζπλέπεηα επέξρεηαη αθφκε θαη εάλ δελ ππάξρνπλ νθεηιέο πξνο ΟΣΔ. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη λα 

απαιεηθζεί ε σο άλσ αλαθνξά απφ ην θείκελν.  

 

21. Υο πξνο ην Άξζξν 4.9.7. «ΑΛΑΛΔΩΠΖ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ» 

 «Δθφζνλ ν Ρ.Ξ. δελ πξνζθνµίζεη ηε λέα απηή εγγπεηηθή επηζηνιή. Πε πεξίπησζε 

άπξαθηεο παξέιεπζε ηεο λέαο απηήο πξνζεζκίαο, ν ΝΡΔ δηθαηνχηαη λα µελ πινπνηεί λέα 

αηηήµαηα γηα ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο κέρξηο φηνπ ν Ρ.Ξ. εθηειέζεη ηελ 

ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο εγγπεηηθήο. Πην δηάζηεµα ησλ σο αλσηέξσ ΔΖ θαηά ηηο νπνίεο ν 

ΝΡΔ δελ δηαζέηεη θαµία δηαζθάιηζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνζσξηλή (έσο ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο) παξαθξάηεζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ κέρξη θαη 

νξηζηηθήο παξαθξάηεζεο απηψλ σο ρξεµαηηθή εγγχεζε εάλ επαλεηιεκκέλσο (απφ ηξεηο 

θαη άλσ) ν Ρ.Ξ. αµειεί ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο αλαλέσζεο. Κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

παξνχζαο άµεζα θαη πάλησο εληφο δχν ΔΖ.» 

Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζή καο, θξίλνπκε φηη πξέπεη λα απαιεηθζεί σο κε εχινγν κέηξν.  

 

 «Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη Ρξαπέδεο ε νπνία ιεηηνπξγεί λφµηµα ζηελ Διιάδα ή ζε 

άιιν Θξάηνο - µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (φπσο απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ Ρξάπεδα 

ηεο Διιάδνο) ππέξ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη είλαη απνδεθηή απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε γηα ηε δηαζθάιηζε ζαθψο νξηδνκέλσλ πεξηπηψζεσλ θηλδχλνπ. Αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε, δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ξήηξεο µε ζπκκφξθσζεο µε ηα 

ζπκπεθσλεκέλα.»  



 

 

Ζ ππνγξακκηζκέλε λέα πξνζζήθε θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή θαη αφξηζηε. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

απαιεηθζεί.  

 

22. Υο πξνο ην Άξζξν 4.10. «ΘΔΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ»  

«...Ζ “ζεηηθή αμηνιφγεζε” είλαη απνδεθηή φηαλ έρεη παξαρζεί απφ ηνπο πην θάησ 

Αλεμάξηεηνπο Νξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο απνδνρήο ηνπ ΝΡΔ: 

 Moody’s Investors Service: http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx 

 Standard & Poor’s: http://www.standardandpoors.com/home/en/us 

 Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αλεμάξηεησλ Νξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο 

επαλεμεηάδεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ ζε θάζε αιιαγή ηνπ παξφληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ή φηαλ 

πξνθχςεη ζεκαληηθή επηδείλσζε ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπ Νξγαληζκνχο ηνπ σο άλσ 

θαηαιφγνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ηεξεί αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα θαη δελ απνθιείεη 

αδηθαηνιφγεηα Νξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο νη νπνίνη θαη’ εχινγε 

θξίζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ θξίλνληαη δηεζλψο σο αμηφπηζηνη….Πηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο ν ΡΞ κπνξεί λα πξνζθνµίζεη ζηνλ ΝΡΔ ζεηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο κεηξηθήο ηνπ εηαηξείαο  (εθφζνλ ε κεηξηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη σο ηξηηεγγπεηήο ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο). Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΡΞ δελ έρεη ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο άιινπ είδνπο 

εγγχεζεο.» 

Γελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε αλσηέξσ πξνζζήθε, ήηνη λα αλαιακβάλεη σο ηξηηεγγπεηήο ε κεηξηθή γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΣΔ- Θπγαηξηθήο. Ζ ελ ιφγσ πξνζζήθε θξίλεηαη σο κε εχινγε 

θαη ζα νδεγήζεη ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηεο ελ ιφγσ δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 

Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη ε αλαθνξά πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ πξνζθφκηζε ηεο ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο κεηξηθήο.  

Όπσο αλαθεξζήθακε θαη αλσηέξσ, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Σ.Π. πνπ 

έρεη ελ ηζρχ ζχκβαζε δηαζχλδεζεο, θαη φρη κφλν ελφο λενεηζεξρφκελνπ, φπσο πξνηείλεηαη ζην ππφ 

δηαβνχιεπζε θείκελν, εθφζνλ δχλαηαη ν ίδηνο ή ε κεηξηθή ηνπ λα πξνζθνκίζεη ζεηηθή αμηνιφγεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα ηνπ ηδίνπ ή κεηξηθήο ηνπ εηαηξείαο απφ έλαλ αλαγλσξηζκέλν 

αλεμάξηεην Οξγαληζκφ Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο Δηαηξηψλ, θνηλά απνδεθηφ απφ ηα 

πκβαιιφκελα Κέξε. ην πιαίζην νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο θξίλνπκε απαξαίηεην λα 

δηεπξπλζεί θαη λα αμηνινγεζεί φρη κφλν απφ ηνλ ΟΣΔ, αιιά θαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε έληαμε ζηνλ 
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θαηάινγν κε ηνπο Αλεμάξηεηνπο Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο θαη ν 

αλεμάξηεηνο θαη αλαγλσξηζκέλνο δηεζλψο Οξγαληζκφο D&B, ν νπνίνο θαη’ εχινγε θξίζε θξίλεηαη 

αμηφπηζηνο θαη ραίξεη δηεζλνχο απνδνρήο.   

 

23. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1 - 1.1 «Γηαδηθαζίεο παξνρήο ΡνΒ - ΓΔΛΗΘΑ» 

Λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο:  

«1.1.9 Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κεηάβαζε απφ Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ, ηφηε ν ΝΡΔ ελεκεξψλεη 

ηνλ Ρ.Ξ. γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ κε μερσξηζηή πξνο ην ζθνπφ 

απηφ εγγξαθή ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεί ππνρξεσηηθά θαη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή γηα κεηάβαζε πξνο ηνλ ΝΡΔ. 

1.1.10 Πε θάζε πεξίπησζε ν ινγαξηαζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή εθδίδεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ ή ηνλ Ρ.Ξ. 

ζην λφκηκν θάηνρν ηεο γξακκήο. Ν Ρ.Ξ. θαη ν ΝΡΔ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ζηα αξρεία ηνπο ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπλδξνκεηή σο λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο γξακκήο.» 

 

24.  Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.2 «ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΡΝΒ ΣΩΟΗΠ 

ΦΝΟΖΡΝΡΖΡΑ (ΞΡΝΒ/ΚΡΝΒ)» 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο παξνρήο ΑΛΣνΒ, ν ΣΠ νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φια ηα απαξαίηεηα 

απφ ηε Λνµνζεζία δηθαηνινγεηηθά, µε ηα νπνία βεβαηψλεηαη αξκνδίσο φηη ην θηίζκα ηνπ ζπλδξνκεηή/πειάηε 

ηνπ είλαη λφµηµν θαη φρη απζαίξεην. Δπηπιένλ, µε ηελ εηζαγσγή ηνπ αηηήµαηνο ζην Π ΟΣΔ, ν ΣΠ δειψλεη 

ππεχζπλα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ πεδίν, φηη έρεη ειέγμεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο Λνµνζεζίαο ζρεηηθά µε ηε λνµηµφηεηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλδξνκεηή/πειάηε ηνπ θαη 

φηη αλαιακβάλεη νηαζδήπνηε θχζεσο επζχλε (αζηηθή, πνηληθή θιπ) ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί ζηε 

ζπλέρεηα φηη ην ελ ιφγσ θηίζµα είλαη απζαίξεην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη µε 

ιφγν απφξξηςεο «Απζαίξεην Οίθεµα»  

Ζ σο άλσ πξνηεηλφκελε πξνζζήθε δελ θξίλεηαη εχινγε θαη επηθνξηίδεη ζεκαληηθά ηνλ ΣΠ κε 

δηαρεηξηζηηθή εξγαζία θαη θφζηνο ελψ βάζεη ζηαηηζηηθψλ ην πνζνζηφ απφξξηςεο γηα ηνλ σο άλσ ιφγν 

είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφ ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο ιφγνπο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη βάζεη έιεγρνπ θαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ ην πνζνζηφ ησλ αηηεκάησλ γηα ηα νπνία εηίζεην ζέκα ππφλνηαο αζηηθνχ απζαηξέηνπ είλαη πνιχ 

κηθξφ. Πεξαηηέξσ ην λα αηηείηαη ν ΣΠ απφ ηνλ θαηαλαισηή a priori αληίγξαθν ζεσξεκέλν πνιενδνκηθήο 

άδεηαο, είλαη βέβαηνλ φηη ζα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά θαηά ηελ πψιεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε κνλαδηθή 



 

 

ζπλέπεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα επέιζεη είλαη ε αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο αίηεζεο. Πεξαηηέξσ επζχλε 

ηνπ παξφρνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη, ηδίσο πνηληθή  δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή. 

 

25. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.2.2. & 1.3.3 

«…Κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο, ε αίηεζε ζα ειέγρεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα, αιιά θαη απφ 

ηελ αξµφδηα πεξεζία ηνπ ΝΡΔ....» 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε εμήο ππνγξακκηζκέλε θξάζε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«…Κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο, ε αίηεζε ζα ειέγρεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα, αιιά θαη απφ 

ηελ αξµφδηα πεξεζία ηνπ ΝΡΔ σο πξνο ην επψλπκν ή επσλπκία, αξηζκφ ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο..» 

 

26. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.4.1.1 «ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΚΔΡΑΒΑΠΖΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ»  

«1.4.1.1 Ν ζπλδξνµεηήο θαηαζέηεη ζηνλ Ρ.Ξ2, ζχµθσλα µε ην Ξαξάξηεκα 16 ζρεηηθή αίηεζε 

µεηαηξνπήο («αίηεζε µεηαηξνπήο απφ ΣΔΞ ζε ΞΡνΒ»), πνπ πεξηιαµβάλεη: α) αίηεζε 

θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ADSL / θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο µε Ρ.Ξ1 ή ΝΡΔ θαηά 

πεξίπησζε.»  

Θξίλνπκε ζθφπηκν λα αληηθαηαζηαζεί ε ιέμε “ADSL” κε ηελ γεληθή αλαθνξά ζε xDSL πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηεη θαη ππεξεζίαο κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία(πρ VDSL) πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή /θαη πξφθεηηαη λα 

εηζαρζνχλ ζην κέιινλ ζηελ Αγνξά ΥΔΠ. Ζ σο άλσ αιιαγή λα γίλεηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζε 

ADSL ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αγνξά ΥΔΠ.   

 

 

27. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.7 «Δπηιεμηκφηεηα βξφρνπ/ιφγνη απφξξηςεο» 

 «Νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήµαηνο ΡνΒ είλαη ελδεηθηηθά νη θάησζη…»  

Θαηαξρήλ νη ιφγνη πνπ νξίδνληαη δελ πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθνί, αιιά πεξηνξηζηηθνί φπσο νξίδεηαη θαη 

ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη αλαδηαηχπσζε:  



 

 

«Νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήµαηνο ΡνΒ είλαη πεξηνξηζηηθά νη θάησζη…» 

 

 «….Γηα Αλελεξγφ βξφρν: … Έιιεηςε θπξίνπ ή απεξρφµελνπ δηθηχνπ….. …. Δηδηθήο 

Θαηαζθεπήο ΝΡΔ (πέξαλ ησλ 200m)….Ιαλζαζµέλε δ/λζε»  

Ωο πξνο ηελ απφξξηςε ιφγσ έιιεηςεο θχξηνπ ή απεξρφκελνπ δηθηχνπ: 

ην πιαίζην δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο θαηλνκέλσλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, θξίλνπκε ζθφπηκν λα 

δηακνξθσζεί κεραληζκφο κέζσ ηνπ Π, θαηά ηνλ νπνίν ζα παξέρνληαη πιήξσο νη πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θάζε αηηήκαηνο βξφρνπ Σ.Π. γηα φινπο ηνπο Σ.Π. 

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη ν ΣΠ πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα γηα πινπνίεζε λα γλσξίδεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Α/Θ θαη αλά δηεχζπλζε, ηελ πθηζηάκελε δηαζεζηκφηεηα θαζψο θαη ηελ ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο πινπνίεζεο πνπ έρεη ην αίηεκά ηνπ. Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή ζην πιαίζην επνπηείαο θαη 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα αηηήκαηα φισλ ησλ ΣΠ.   

Πεξαηηέξσ θξίλνπκε φηη πξέπεη λα ππάξρεη έλα πεξηζψξην ελφο κελφο ψζηε λα παγψλεη ην αίηεκα θαη 

λα κελ απνξξίπηεηαη απεπζείαο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απφ ηνλ 

ΟΣΔ ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο.  

 

Ωο πξνο ηελ απφξξηςε ιφγσ ιαλζαζκέλεο Γ/λζεο: 

Αληηκεησπίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ αηηεκάησλ ΑΛΣΟΒ πξφβιεκα απφξξηςεο κε ηελ αηηηνινγία ηεο 

αζαθνχο ή ιαλζαζκέλεο δηεχζπλζεο, εμαηηίαο είηε δηπινεγγξαθψλ ηεο ίδηαο δ/λζεο ζην 

Γηεπζπλζηνιφγην ηνπ ΟΣΔ είηε ιφγσ κε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Γ/λζηνινγίνπ (δελ αλαγλσξίδνληαη νη λένη 

νδνί). Παξαηεξείηαη κάιηζηα ην θαηλφκελν ηα αίηεκα λα απνξξίπηεηαη αξρηθά κε ηελ αλσηέξσ 

αηηηνινγία αιιά φηαλ ππνβάιιεηαη εθ λένπ κε ηα ίδηα αθξηβψο ζηνηρεία σο πξνο ηελ δηεχζπλζε ηα 

νπνία ζπκπίπηνπλ θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεπζπλζηνινγίνπ, λα πινπνηείηαη. Σα αλσηέξσ πξνθαινχλ 

έληνλν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηνπο ΣΠ αιιά θαη θαζπζηέξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο πειάηεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο κία δηεχζπλζε δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε θαη λα απνξξίπηεηαη ην αίηεκα, εθφζνλ ε δηεχζπλζε νξίδεηαη κνλνζήκαληα θαη 

αθνινχζσο δελ γελλνχληαη ακθηβνιίεο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε απηήο. Θξίλνπκε 

άκεζε αλάγθε λα ππνρξεσζεί ν ΟΣΔ λα επηθαηξνπνηεί ην Γηεπζπλζηνιφγην ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία 

βάζεη ελεκέξσζεο πνπ ηπρφλ ιάβεη απφ ΣΠ γηα λέεο νδνχο, νη νπνίεο δελ εληνπίδνληαη ζην 

Γηεπζπλζηνιφγην θαη λα κελ απνξξίπηεη αλαηηηνιφγεηα αηηήκαηα ησλ νπνίσλ ε Γηεχζπλζε νξίδεηαη 

θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κνλνζήκαληα, αλεμάξηεηα απφ ην πψο είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζην Γ/ιφγην ΝΡΔ.  



 

 

 

Ωο πξνο ηελ απφξξηςε ιφγσ Δηδηθήο Θαηαζθεπήο ΟΣΔ (πέξαλ ησλ 200m) 

Ζ πεξίπησζε Δηδηθήο θαηαζθεπήο >200κ δελ πξέπεη λα απνηειεί ιφγν απφξξηςεο. Αληίζεηα ζα πξέπεη 

λα δίλεηαη ρξνλνδηάγξακκα απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ην ρξφλν πινπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε επηινγήο άιισλ πξντφλησλ.  

 

 «Γηα Ξιήξε ή Κεξηδφκελν βξφρν:….Αλαθξηβή ζηνηρεία αίηεζεο (π.ρ. δηαθνξεηηθφ 

επψλπµν ή επσλπµία ζπλδξνµεηή ή αξηζµφο ηειεθψλνπ απφ απηά ηεο 

αίηεζεο),….Έιιεηςε δηθηχνπ ραιθνχ ζην ηµήµα µεηαμχ παίζξηαο Θαµπίλαο Νπηηθνχ 

ζην απεξρφµελν δίθηπν» 

Ωο πξνο ηελ απφξξηςε ιφγσ κε ηαπηνπνίεζεο ζηνηρείσλ: 

Έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν φηη ππάξρνπλ ελδερφκελεο δηαθνξέο ζηε δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο 

ζχλδεζεο πειάηε κεηαμχ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ΟΣΔ θαη WCRM κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνληαη 

αηηήκαηα ΣΠ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο αλ ν πξνεγνχκελνο πάξνρνο έρεη 

πινπνηήζεη ζε άιιε δ/λζε βξφρν θαη ν ΟΣΔ δελ έρεη ζηνηρεία ηφηε ζε κεηαγελέζηεξν αίηεκα ηνπ ΣΠ ν 

ΟΣΔ ζα παξαδψζεη ην βξφρν ζηελ παιηά δ/λζε βάζεη ησλ κε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο 

ηνπ.  

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη ε ίδηα πιεξνθνξία ζε φιεο ηηο 

Γ/λζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ, θαη φπνπ πθίζηαληαη δηαθνξέο λα επηθαηξνπνηνχληαη κε ηελ νξζή 

δηεχζπλζε ηελ νπνία δειψλεη ν πειάηεο σο πξαγκαηηθή δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 

 Ωο πξνο ηελ απφξξηςε ιφγσ πιεµµειψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρεία αίηεζεο: 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πνηα ζηνηρεία αθξηβψο ειέγρεη ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί αλ 

ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη κέζσ ηνπ Π λα θαηαγξάθεηαη ζαθψο πνην 

ζηνηρείν νδήγεζε ζηελ απφξξηςε.  

Ωο πξνο ηελ απφξξηςε ιφγσ έιιεηςεο δηθηχνπ ραιθνχ ή αδπλακίαο δηθηχνπ ζχλδεζεο (PCM ή Φ/) 

θαη έιιεηςε δηθηχνπ ραιθνχ ζην απεξρφκελν: 

Παξαηεξείηαη φηη κεγάιν πιήζνο αηηεκάησλ απνξξίπηνληαη κε ηελ αηηηνινγία χπαξμεο ONU, ρσξίο λα 

παξέρεηαη πεξαηηέξσ αηηηνιφγεζε νχηε ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζχκθσλα κε 



 

 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ κε ΗΑ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, άιισο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα νδεγεζνχκε ζε πιήξε αδπλακία παξνρήο 

ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο - Α/Θ. 

 

 ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεµεξψζεη, µέζσ ηνπ Ξ/Π ΝΡΔ, ηνλ Ρ.Ξ. ζρεηηθά µε ηελ απφξξηςε ή φρη 

ηνπ αηηήµαηνο: ….εληφο πέληε (5) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο ηεο 

αίηεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ΑΛΡνΒ……. Δμαηξνχληαη, σο πξνο ηελ πξνζεζµία ελεµέξσζεο 

ηνπ Ρ.Ξ, νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηιεμηµφηεηαο ν ΝΡΔ 

δελ ήηαλ ζε ζέζε ή δελ φθεηιε λα γλσξίδεη ή λα ελεξγήζεη έιεγρν αλαθνξηθά µε ην 

ζπγθεθξηµέλν ιφγν απφξξηςεο. Νη ιφγνη απηνί είλαη νη αθφινπζνη: Ιαλζαζµέλε δηεχζπλζε 

Απζαίξεην Νίθεµα Έιιεηςε εηζαγσγήο ζε λέα πνιπθαηνηθία ή µε νινθιεξσµέλε 

νηθνδνµή, Δηδηθή θαηαζθεπή (πέξαλ ησλ 200m)  

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ αλαθέξακε γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ην σο άλσ 

πξνηεηλφκελν θείκελν έρεη απμεζεί ε πξνζεζκία ειέγρνπ σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ βξφρνπ θαη 

παξάιιεια εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο απφ ηελ σο άλσ πξνζεζκία, ήηνη ν ΟΣΔ απμάλεη 

ηνλ ρξφλν απφθξηζήο ηνπ θαηά 2 εκέξεο θαη παξάιιεια εμαηξεί απφ ηελ πελζήκεξε πξνηεηλφκελε 

πξνζεζκία ελεκέξσζεο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηηεκάησλ πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηνπο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ρσξίο θακία ηεθκεξίσζε. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε 

σο άλσ πξνηεηλφκελε αιιαγή.  

Ζ Δηαηξεία καο έρεη επηζεκάλεη επαλεηιεκκέλσο ην ζνβαξφ πξφβιεκα ησλ εηεξνρξνληζκέλσλ 

απνξξίςεσλ γηα ηελ επηιεμηκφηεηα. Τπάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο αηηεκάησλ ΑΛΣΟΒ θαηά ηηο νπνίεο 

θαη ελψ ην αίηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 9, ήηνη έρεη ιάβεη επηιεμηκφηεηα ν βξφρνο, θαη βξίζθεηαη 

ζην ηειηθφ ζηάδην πινπνίεζεο, ηα αηηήκαηα απνξξίπηνληαη θαζπζηεξεκέλα κε έλαλ εθ ησλ άλσ 

αλαθεξφκελσλ ιφγσλ απφξξηςεο. Οη ελ ιφγσ απνξξίςεηο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

παξνρήο ηεο ζπκθσλεζείζαο κε ηνλ θαηαλαισηή ππεξεζίαο θαη αθνινχζσο ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθήο 

θαη δπζθεκηζηηθήο εηθφλαο γηα ηελ Δηαηξεία καο, θαζψο ν θαηαλαισηήο έρεη ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ 

επηθείκελε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο (ν βξφρνο έρεη γίλεη επηιέμηκνο) θαη ελ ηέιεη ε Δηαηξεία καο 

εκθαλίδεηαη αζπλεπήο θαη ππφινγε γηα ηελ σο άλσ αδπλακία πινπνίεζεο. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί ε αχμεζε θαηά 2 εκέξεο, ήηνη ζπλνιηθά 5 

εκέξεο, πξνθεηκέλνπ ν ΟΣΔ λα πξνβαίλεη ζε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη λα δίλεη ηειηθή 

ελεκέξσζε γηα επηιεμηκφηεηα ή κε ηνπ βξφρνπ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

εμαηξέζεηο θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ σο άλσ πξνζεζκία ελεκέξσζεο. Πεξαηηέξσ 

απνδερφκαζηε ηελ αχμεζε ηνπ sla ζε 5ΔΖ ρσξίο σζηφζν λα επεξεαζηεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ 15ΔΖ. ε πεξίπησζε απφξξηςεο κεηά ηελ επηιεμηκφηεηα ζα επηβάιιεηαη ξήηξα ρσξίο 



 

 

εμαηξέζεηο. Ζ αλσηέξσ ηνπνζέηεζε ηζρχεη νκνίσο θαη γηα ην Παξάξηεκα 2, Άξζξν 2.7 σο πξνο ηελ 

παξάδνζε ΑΛΣνΤΒ.  

 

Δπίζεο πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 

«Πε θάζε πεξίπησζε απφξξηςεο ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Ρ.Ξ. γηα 

ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη γηα ηπρφλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ ην αξγφηεξν εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφξξηςεο 

ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ ΝΡΔ νθείινπλ δε φπσο είλαη 

«αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη» ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ Αληαγσληζκνχ ζε Ππκθσλίεο 

πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.» 

 

28. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.9 «Κεηξήζεηο - Γνθηκέο» 

«Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ΝΡΔ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν πξνο ην ζθνπφ απηφ πεδία ζην Ξ/Π ΝΡΔ ζηε ζρεηηθή εγγξαθή εθάζηεο 

αίηεζεο…» 

Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ν ΟΣΔ, 

θαηά ηελ παξάδνζε θάζε είδνπο βξφρνπ, φρη κφλν ηνπ ΑΛΣνΒ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε 

δπλαηφηεηα νξζήο παξνρήο ππεξεζηψλ πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε απηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα 

πξνιακβάλνληαη νη δειψζεηο βιάβεο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

Αθνινχζσο πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη κεηξήζεσλ:  

 Σάζε AC 

 Σάζε DC  

 Αληίζηαζε κεηαμχ α  αγσγνχ – γεο, β αγσγνχ – γεο, α αγσγνχ – β αγσγνχ 

 Υσξεηηθφηεηα  κεηαμχ α  αγσγνχ – γεο, β αγσγνχ – γεο, α αγσγνχ – β αγσγνχ 

 Κήθνο βξφρνπ 

 Ζ κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα αλά βξφρν γηα ππεξεζία ADSL 2+ 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα επηβεβαηψλνπλ φηη ν βξφρνο δελ έρεη 

πξνβιήκαηα επαθψλ βξαρπθπθισκάησλ ή εμσηεξηθψλ ηάζεσλ νχησο ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη ηα 



 

 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκα ζηνλ πάξνρν φπνηε ηα ρξεηαζηεί θαη ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηά ηελ ηειηθή 

κηθηνλφκεζε ζηνλ ρψξν ηνπ πειάηε παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζηνλ βξφρν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη 

αλσηέξσ κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ(WCRM-LLU). 

 

29. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.10.2.2 «ινπνίεζε ΑΛΡνΒ» & Ξαξάξηεκα, 2, 

Άξζξν 2.6.2.2 «ινπνίεζε ΑΛΡνΒ» 

«Δάλ ν Ρ.Ξ. δελ πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δεχγνπο, ν ΝΡΔ εθφζνλ είλαη 

εθηθηφ, θάλεη ηε ζχλδεζε - δνθηµή, θαη αθήλεη ζρεηηθφ ζεµείσµα πάλσ ζην δεχγνο φηη είλαη 

εληάμεη. Δάλ ν ηερληθφο ηνπ ΝΡΔ δελ µπνξέζεη λα µπεη ζην θηίξην, ηφηε αθήλεη ζεµείσµα ζηελ 

είζνδν ηνπ θηηξίνπ, αλαθέξνληαο ην αληίζηνηρν ηερληθφ ηµήµα ην νπνίν πξαγµαηνπνηεί ηελ 

ζχλδεζε θαη ηελ ψξα θαη εκεξνκελία επίζθεςεο ηνπ θαη επηζηξέθεη ην δειηίν θαηαζθεπήο µε 

ηελ έλδεημε «ΘΙΔΗΠΡΝ».» 

 

Ζ εκπεηξία θαη ηα πνιιαπιά παξάπνλα θαηαλαισηψλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη βξίζθνληαλ ζηνλ ρψξν ηνπο 

θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε  εκεξνκελία παξάδνζεο θαη δελ πξνζήιζε ηερληθφο γηα ηελ πινπνίεζε, νχηε 

εληφπηζαλ ζρεηηθφ ραξηί, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε σο άλσ δηαδηθαζία δελ ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε. 

Πξνηείλνπκε, ζηελ πεξίπησζε θιεηζηνχ νηθήκαηνο, ν αξκφδηνο ηερληθφο ΟΣΔ λα επηθνηλσλεί κε ηελ 

ηειεθσληθή γξακκή ηνπ ΣΠ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο θαη λα 

δειψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππφ παξάδνζε βξφρνπ. Ο ΣΠ ζα πξνβαίλεη ζηνλ ίδην 

ρξφλν ζε επηβεβαίσζε κε ηνλ πειάηε θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη δελ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζα 

ελεκεξψλεη ηνλ ηερληθφ ΟΣΔ γηα ηελ επηβεβαησκέλε πιένλ απφ φια ηα Κέξε έλδεημε «ΘΙΔΗΣΟΤ». ε 

πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηή ε σο άλσ πξφηαζε, θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ην ζεκείσκα ηνπ 

ηερληθνχ ΟΣΔ λα είλαη δηπιφηππν. Σν έλα αληίγξαθν ζα πξέπεη ηελ ίδηα εκέξα ηεο κεηάβαζήο ηνπ, λα ην 

θαηαρσξεί θαη ζην Π. Ζ ελ ιφγσ ηνπνζέηεζε ηζρχεη θαη γηα ηελ αληίζηνηρε αλαθνξά ζην άξζξν 2.6.2.2 

γηα ηελ πεξίπησζε ΑΛΣνΤΒ.  

 

30. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.10.2.4 «ινπνίεζε ΑΛΡνΒ» 

«1.10.2.4 Πε πεξίπησζε πνπ µία αίηεζε λέαο ζχλδεζεο επηζηξέςεη απφ ηα ζπλεξγεία µε ηελ 

έλδεημε «Θιεηζηφ» (πεξίπησζε «µε εμεχξεζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αηφµνπ απφ ηνλ αηηνχληα 

ηειηθφ ρξήζηε» ηεο  §1.7 ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο), ηφηε ν ΝΡΔ ελεκεξψλεη εληφο ηεο 

επφκελεο ΔΖ µέζσ ηνπ Ξ/Π ΝΡΔ γηα ηελ λέα εκεξνκελία θαη ην λέν πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ 



 

 

παξάζπξν δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) σξψλ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΛΡνΒ, ε νπνία ζα απέρεη απφ ηξείο (3) έσο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνηεζείζα επίζθεςε. Ρν ρξνληθφ δηάζηεµα, απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηνπ 

Ξ/Π ΝΡΔ γηα ηε λέα εµεξνµελία επίζθεςεο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

επίζθεςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΛΡνΒ, ζα ππνινγίδεηαη σο αλελεξγφο ρξφλνο, θαζψο 

νθείιεηαη ζε ιφγνπο µε ππαηηηφηεηαο ΝΡΔ, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επίζθεςε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αηηήµαηνο ζα πξαγµαηνπνηεζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίµσλ εµεξψλ. Απηφ 

ηζρχεη θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη λέν ξαληεβνχ ιφγσ θιεηζηνχ θηηξίνπ. « 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ επηζεκάλακε αλσηέξσ σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ 

πεξίπησζε Θιεηζηνχ Οηθήκαηνο θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο κεηάβαζεο ηερληθνχ ΟΣΔ, ζεσξνχκε φηη ε 

ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απζεκεξφλ θαη φρη ηελ επφκελε ηεο κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ ΟΣΔ. 

Δπίζεο ην πξνηεηλφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5 ΔΖ γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θξίλεηαη 

ππεξβνιηθά κεγάιν. Θεσξνχκε φηη ην δηάζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη έσο 3 ΔΖ. Δπίζεο ζηελ πξνηεηλφκελε 

πξνζζήθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ ρξφλνπ σο αλελεξγνχ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζρεηηθή 

αλαθνξά φηη ν ΟΣΔ νθείιεη λα απνδείμεη ηεθκεξησκέλα φηη δελ ήηαλ ππαηηηφηεηά ηνπ. Ζ ελ ιφγσ 

ηνπνζέηεζε ηζρχεη θαη γηα ηελ αληίζηνηρε αλαθνξά ζην άξζξν 2.6.2.4 γηα ηελ πεξίπησζε ΑΛΣνΤΒ.  

 

31. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1, Άξζξν 1.10.2.7 «ινπνίεζε ΑΛΡνΒ» & 2.6.2.7 

«ινπνίεζε ΑΛΡνΒ» 

«1.10.2.7 Ν Ρ.Ξ. εληφο 10 εξγαζίκσλ εµεξψλ δχλαηαη είηε λα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε 

είηε λα δεηήζεη εθ λένπ ηελ  πινπνίεζή ηεο. a) Πηελ πεξίπησζε φπνπ ν Ρ.Ξ. εληφο ηνπ ελ 

ιφγσ 10 εµέξνπ αηηεζεί εθ λένπ πινπνίεζε ην αίηεµα παξνρήο ΑΛΡνΒ, αληηκεησπίδεηαη σο 

λέν αίηεµα, θαη εθθηλνχλ εθ λένπ νη ρξφλνη πινπνίεζεο ζχµθσλα µε ην Ξαξάξηεµα 4» 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε σο άλσ πξνηεηλφκελε ππνγξακκηζκέλε πξνζζήθε. ε θακία πεξίπησζε δελ 

πξέπεη ην αίηεκα λα ζεσξεζεί λέν. Τπελζπκίδνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πειαηψλ νη νπνίνη 

παξακέλνπλ ρσξίο ππεξεζία θαη γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ κελφο ρσξίο λα έρνπλ ζρεηηθή επζχλε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε, θαζψο ζχκθσλα κε αλαθνξά ηνπο δελ κεηέβε θάπνηνο ηερληθφο εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο γξακκψλ. πλεπψο ζα πξέπεη ην αίηεκα λα δηαηεξήζεη ηνλ ρξφλν πξνηεξαηφηεηάο 

ηνπ. Δμάιινπ ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο πνπ δελ νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε επζχλε ΟΣΔ, λνείηαη σο 

αλελεξγφο.  

 

32. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 1 Άξζξν 1.11. «ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΓΟΑΚΚΖΠ» 



 

 

Λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζαο Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα δηελεξγεί δνθηκαζηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε εξγαζηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ, εθφζνλ απηφο δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο.» 

 

33. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα Άξζξν  1, 1.12. «ΡΟΝΞΝΠ ΣΟΔΩΠΖΠ» & Ξαξάξηεκα 2, 2.8 

«ΡΟΝΞΝΠ ΣΟΔΥΠΖΠ ΡνΒ» 

«Ζ ρξέσζε θάζε επηµέξνπο ΡνΒ αξρίδεη εθφζνλ ν ΡνΒ γίλεη απνδεθηφο απφ ηνλ Ρ.Ξ., απφ ηελ 

επφµελε  εκεξνινγηαθή εµέξα ηεο εµεξνµελίαο παξάδνζεο ηνπ ΡνΒ, ε νπνία νξίδεηαη µε ηε 

δηαδηθαζία Ξαξάδνζεο/Ξαξαιαβήο (Ξαξάξηεµα 3)». 

Λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ θάησζη αλαθνξά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Ζ ρξέσζε 

θαη ν έιεγρνο ηνπ ΣνΒ ή/θαη ΣνΤΒ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εξγάζηκε εκέξα.  

«Ζ ρξέσζε θάζε επηµέξνπο ΡνΒ αξρίδεη εθφζνλ ν ΡνΒ γίλεη απνδεθηφο απφ ηνλ Ρ.Ξ., απφ ηελ 

επφµελε  εξγάζηκε εµέξα ηεο εµεξνµελίαο παξάδνζεο ηνπ ΡνΒ, ε νπνία νξίδεηαη µε ηε 

δηαδηθαζία Ξαξάδνζεο/Ξαξαιαβήο (Ξαξάξηεµα 3)». 

 

34. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 2, 2.7 Άξζξν «ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ ΡΝΒ / ΙΝΓΝΗ 

ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ»  

«Νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήµαηνο ΡνΒ είλαη ελδεηθηηθά νη θάησζη…»  

Θαηαξρήλ νη ιφγνη πνπ νξίδνληαη δελ πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθνί, αιιά πεξηνξηζηηθνί φπσο νξίδεηαη θαη 

ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη αλαδηαηχπσζε:  

«Νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήµαηνο ΡνΒ είλαη πεξηνξηζηηθά νη θάησζη…» 

 

35. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 2, Άξζξν 2.7.2.1 Γηα ΑΛΡνΒ:  

Λα πξνζηεζεί ε θάησζη ππνγξακκηζκέλε αλαθνξά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο, ε 

νπνία θαη έρεη απαιεηθζεί απφ ην πξνηεηλφκελν θείκελν.  

«…4. Κε εμεχξεζε εμνπζηνδνηεµέλνπ αηφµνπ απφ ηνλ αηηνχληα ηειηθφ ρξήζηε ζηηο 



 

 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 

πξνζθνξά»  

 

36. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 3 «Γηαδηθαζία Ξαξάδνζεο Ξαξαιαβήο ΡνΒ/ΡνΒ» 

 «3.3.3. ..……Β. Ξεδίν ADSL, Ρηκή Ξεδίνπ: ΝΣΗ, ADSL over PSTN, ADSL over ISDN» 

Σν πεδίν ADSL ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα  ιακβάλεη επηπιένλ ηηο ηηκέο: SHDSL, VDSL. 

Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη φιεο νη ζρεηηθέο αλαθνξέο επί ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 «3.4 Νη ηηκέο ησλ παξαπάλσ πεδίσλ θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξεί ν Ρ.Ξ. ζηε 

δηαδηθαζία “Κε Απνδνρήο Βξφρνπ” απνζεθεχνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηα θαηάιιεια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΝΡΔ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ηερληθνχο ηνπ 

ΝΡΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ ΡνΒ/ΡνΒ» 

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζρεηηθφ πεδίν ζην Π ΟΣΔ ζην νπνίν λα θαηαρσξνχληαη ζρφιηα ηνπ 

ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ θαηά ηελ απάληεζε ηεο Κε Απνδνρήο. 

 «3.10.3. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ΑΛΡνΒ/ΑΛΡνYΒ, εθφζνλ νη ηηµέο αληίζηαζεο 

µφλσζεο ηεο §2.6 είλαη µηθξφηεξεο ησλ 10 ΚΩ, ηφηε ν βξφρνο /ππνβξφρνο απνξξίπηεηαη 

θαη ν Ρ.Ξ. ρξεψλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ελεξγνπνίεζεο»  

Αηηνχκαζηε ηελ δηαγξαθή ηεο σο άλσ πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο. Ζ σο άλσ κέηξεζε ρσξίο ηελ 

δηελέξγεηα πεξαηηέξσ κεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 28 ηνπνζέηεζή καο, ήηνη λα δηελεξγνχληαη  

ζσξεπηηθά ζπγθεθξηκέλα είδε κεηξήζεσλ, θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο νπζία. Πεξαηηέξσ 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αλαηηηνιφγεηεο απνξξίςεηο θαη ρξεψζεηο ησλ ΣΠ. Δθφζνλ ε ηηκή αληίζηαζεο 

κφλσζεο ηνπ βξφρνπ είλαη θάησ απφ ηα φξηα ηνπ απνδεθηνχ, δηεξσηφκαζηε γηαηί λα ρξεψλεηαη ν Σ.Π. 

ηέινο ελεξγνπνίεζεο γηα έλαλ πξνβιεκαηηθφ βξφρν. ε πεξίπησζε πνπ ελ ηέιεη δελ γίλεη δεθηή ε 

πξφηαζή καο, θξίλνπκε απαξαίηεην ε απφξξηςε λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα απφ ηνλ ΟΣΔ 

αιιά λα ηίζεηαη εχινγνο ρξφλνο γηα λα ππνβάιιεη ν ΣΠ αίηεκα απφξξηςεο. Δπίζεο θαηά ηελ δήισζε 

βιάβεο βξφρνπ κε ηηκή αληίζηαζεο κηθξφηεξε ησλ 10ΚΩ, δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε απηήο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ κε ηελ αηηηνινγία ηεο κε απνδεθηήο ηηκήο αληίζηαζεο. Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη βξφρνη ιεηηνπξγνχλ ελψ ε ηηκή αληίζηαζεο είλαη κηθξφηεξε 

ησλ 10ΚΩ.  

 

37. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 4, Άξζξν 4.1. «ΝΟΗΠΚΝΗ» 



 

 

 «Σξφλνο άξζεο βιάβεο (repair fault): Ρν ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηελ 

έλαξμε εξγαζίαο ηεο πξψηεο εξγαζίµνπ εµέξαο µεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο µέζσ ηνπ 

Ξ.Π. ΝΡΔ, µέρξη ηελ ψξα πνπ ζα εµθαληζηεί ε άξζε ηεο βιάβεο ζην Ξ.Π. ΝΡΔ»  

Γηαθσλνχκε κε ηελ σο άλσ ππνγξακκηζκέλε ηξνπνπνίεζε, θαζψο είλαη πνιχ αζαθήο. Θα πξέπεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα άξζεο βιάβεο λα έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν εθθίλεζεο. 

Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ην ρξνληθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο, ήηνη 7:20ΠΚ.  

 «Δξγάζηµεο ψξεο (ΔΩ): Ρν εθάζηνηε ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ ΝΡΔ, ην νπνίν ζα αλαθνηλψλεηαη µε επηζηνιή ηνπ ΝΡΔ πξνο ηελ ΔΔΡΡ θαη ηνπο 

Ξαξφρνπο.»  

Οκνίσο κε ην παξαπάλσ ζρφιην. Θα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ην ρξνληθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο, ήηνη 7:20ΠΚ – 15:00ΚΚ 

 «Σξνληθφ Ξαξάζπξν: Νη εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο (φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ), 

θαηά ηηο νπνίεο ν ηερληθφο ηνπ ΝΡΔ πξνβαίλεη ζε άξζε βιάβεο.»  

Θα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε θάησζη αλαθνξά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Σξνληθφ Ξαξάζπξν: Νη εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο (φπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ), θαηά ηηο νπνίεο ν ηερληθφο ηνπ ΝΡΔ πξνβαίλεη ζε επίζθεςε ζηνλ ρψξν 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΛΡνΒ/ΑΛΡνΒ ή  γηα άξζε βιάβεο.»  

 

38. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 4, Άξζξν 4.5.1 «ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΝΒ/ΡΝΒ -Σξφλνη 

Ξαξάδνζεο» 

 Ωο πξν ηελ θαηάξγεζε ΡνΒ/TOYB ν ρξφλνο sla θξίλνπκε απαξαίηεην λα κεησζεί ζε 5ΔΖ αιιηψο λα 

απνζαθεληζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ  ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ν ρξφλνο 

ησλ 10ΔΖ. 

 Ωο πξνο ηελ αιιαγή νξίνπ ΡνΒ/TOYB, ν ρξφλνο sla θξίλνπκε απαξαίηεην λα κεησζεί ζε 5ΔΖ 

αιιηψο λα απνζαθεληζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη 

ν ρξφλνο ησλ 10ΔΖ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε βιαβψλ λα απνζαθεληζηεί φηη ν ρξφλνο sla ζα είλαη ίδηνο κε ηνλ ρξφλν 

άξζεο βιάβεο, δειαδή 1ΔΖ, απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο αιιαγήο νξίσλ ζην Π 

ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ππεξεζία 



 

 

αιιαγήο νξίνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο ηειηθνχο πειάηεο, νπφηε ε σο 

άλσ αιιαγή πξέπεη λα γίλεηαη ζε άκεζν ρξφλν φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ζηελ δηαδηθαζία άξζεο 

βιάβεο.  

Πεξαηηέξσ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε αιιαγή νξίνπ ζεκαίλεη αληηθαηάζηαζε βξφρνπ πειάηε 

θαη άξα ν ειαηησκαηηθφο δελ παξέρεηαη εθ λένπ ζε ελεξγφ πειάηε. Θα πξέπεη παξάιιεια κε ηελ 

αιιαγή νξίνπ, ν ΟΣΔ φηαλ δηαπηζηψλεη βιάβε ζε ΔΘ, λα πξνβαίλεη θαη ζε ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ δεχγνπο εληφο εχινγνπ δηαζηήκαηνο. Γηα ηελ σο άλσ ελέξγεηα 

ν Σ.Π. θαηαβάιιεη κεληαία ηέιε ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ γηα ηα ΔΘ. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ην ειαηησκαηηθφ δεχγνο ζα παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην α) ρσξίο λα έρνπκε δπλαηφηεηα λα 

δειψζνπκε βιάβε θαη λα δεηήζνπκε ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ θαη β) απμάλνληαο ην πνζνζηφ 

ειεχζεξσλ δεπγψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ πηάλνπκε ηνλ θαλφλα γηα αίηεκα επαχμεζεο δεπγψλ (50% 

ησλ ειεχζεξσλ) 

 Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ξχζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο καδηθήο αιιαγήο νξίσλ, θαζψο ζα 

δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο παξφρνπο θαη ζα κεηψζεη ην δηαρεηξηζηηθφ ηνπο θφζηνο ηφζν ζηηο 

πεξηπηψζεηο επηζηξνθήο δεπγψλ ιφγσ ππνρξεζηκνπνίεζεο, φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο 

θαισδηαθψλ βιαβψλ πνπ επεξεάδνπλ πιήζνο ζπλδέζεσλ γηα ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε καδηθή 

κεηάβαζε ζε πγηή δεχγε.  

 

39. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 4, Άξζξν 4.5.2 «ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΝΒ/ΡΝΒ - Ξξνβιέςεηο» 

Όπσο αλαθέξακε ζηελ γεληθή καο ηνπνζέηεζε, πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ε δηαδηθαζία ησλ 

πξνβιέςεσλ, θαζψο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ν ΟΣΔ κνλνκεξψο δχλαηαη, εμαηηίαο κηαο ιαλζαζκέλεο 

εθηίκεζεο ηνπ παξφρνπ γηα έλα ηξίκελν, λα κεηαβάιιεη θαη λα πεξηνξίζεη ηα εκπνξηθά δεδνκέλα ηνπ 

παξφρνπ γηα ην επφκελν ηξίκελν, αθνχ ζέηεη εθηφο ηεο βαζηθήο ζπκθσλίαο επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο αμίσζεο ξεηξψλ, έλαλ ζεκαληηθφ φγθν αηηεκάησλ βξφρσλ. (αλ γηα παξάδεηγκα γηα έλα 

ηξίκελν νη αηηήζεηο πνπ θαηαζέζεη ν ΣΠ είλαη κηθξφηεξεο ησλ πξνβιέςεσλ ηφηε γηα ην επφκελν ηξίκελν 

αλαπξνζαξκφδεηαη κνλνκεξψο απφ ηνλ ΟΣΔ ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ πνπ εληάζζεηαη ζην sla.) ην 

ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κε πνηνλ ηξφπν θαη ζε ηη βαζκφ νη 

πξνβιέςεηο πνπ ππνβάιιεη ν ΣΠ θαζνξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη 

βιαβνδηαρείξηζεο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ, θαζψο αθφκα θαη ζε ηξίκελα φπνπ δελ ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή 

πξφβιεςεο, δηαπηζηψλεηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ηφζν ζε επίπεδν παξάδνζεο βξφρσλ φζν θαη 

βιαβνδηαρείξηζεο.  

Θξίλνπκε φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε επίπησζε ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο 

πξφβιεςεο ζην ίδην ηξίκελν θαη λα κελ επεξεάδεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ. πγθεθξηκέλα 



 

 

κεηά ην πέξαο ηνπ ππφ εμέηαζε ηξηκήλνπ λα εμεηάδεηαη ε ππέξβαζε ησλ αηηεκάησλ ή αληίζηνηρα ε 

κείσζε, θαη αθνινχζσο ην πιήζνο ησλ αηηεκάησλ πνπ ζα εληάζζνληαη ζην sla Ωζηφζν δελ είλαη 

θαζφινπ εχινγν λα «ηηκσξείηαη» ν πάξνρνο ζηηο πξνβιέςεηο πνπ δίλεη ην επφκελν ηξίκελν. Ζ ηζρχνπζα 

κεζνδνινγία δελ έρεη θακία επηρεηξεκαηηθή ινγηθή, αληίζεηα επηηξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαηλφκελα 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο απφ ηνλ Τπφρξεν πάξνρν θαη 

απνδπλακψλεη ην δηθαίσκα ηνπ παξφρνπ λα αμηψλεη έλα εχινγν πνζφ απνδεκίσζεο απφ ηηο 

θαζπζηεξήζεηο.  

Γεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, εηζεγνχκαζηε ηε δεκηνπξγία επηηξνπήο Σ.Π. θαη ΟΣΔ ππφ 

ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία ζα κειεηήζεη ην δήηεκα θαη ζα πξνηείλεη λέα δηαδηθαζία. 

 

40. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 4, Άξζξν 4.5.3 «ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΝΒ/ΡΝΒ -Οήηξεο» 

 Όπσο αλαθέξακε ζηε γεληθή καο ηνπνζέηεζε, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ ξεηξψλ, ηνπ χςνπο απηψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμίσζήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δεκία ηνπ ΣΠ απφ ηελ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπκε φηη ε επηβνιή ξήηξαο ζα ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφ κέηξν ζε 

θαηλφκελα θαζπζηέξεζεο, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί έλα ειάρηζην πιήζνο αηηεκάησλ 

αλά πεξηνρή/λνκφ θαη φρη αλά ΑΘ, πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεί ν ΟΣΔ θάζε κήλα, εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ (sla) αλεμαξηήησο πξνβιέςεσλ. πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε ηνλ θαζνξηζκφ 

επηβνιήο ξήηξαο ζην 90% ησλ παξαδνζέλησλ αηηεκάησλ εθηφο sla κε ηελ κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε. 

Πεξαηηέξσ ην χςνο ησλ νξηδφκελσλ ξεηξψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε δεκία ηνπ 

παξφρνπ. Θεσξνχκε φηη ην χςνο ησλ ξεηξψλ ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηπιαζηαζηεί γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ (SLA).  

 Ωο πξνο ηελ Ρήηξα Απφξξηςεο ηνπ ΣνΒ/ΣνΤΒ µεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ σο επηιέμηµνπ, θαη ζε 

ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ 27 ηνπνζέηεζεο, θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα απαιεηθζνχλ ηειείσο νη 

εμαηξέζεηο σο πξνο ηελ επηβνιή ξήηξαο. Όπσο πξναλαθέξακε ν ΟΣΔ κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζεζκίαο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηιεμηκφηεηαο ζε 5ΔΖ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο θαη λα δίλεη ηειηθή ελεκέξσζε γηα επηιεμηκφηεηα ή κε ηνπ βξφρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο κεηά ηελ επηιεμηκφηεηα, ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη ξήηξα ρσξίο εμαηξέζεηο. 

Γεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, εηζεγνχκαζηε ηε δεκηνπξγία επηηξνπήο Σ.Π. θαη ΟΣΔ 

ππφ ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία ζα κειεηήζεη ην δήηεκα θαη ζα πξνηείλεη λέα 

δηαδηθαζία. 



 

 

 

41. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 4, Άξζξν 4.6.1 «Σξφλνη Άξζεο Βιάβεο ΡνΒ/ΡνΒ» 

 Γηαθσλνχκε κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζεζκίαο άξζεο βιάβεο ΣνΒ, θαη θξίλνπκε φηη πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ε ηζρχνπζα πξνζεζκία ηεο 1 ΔΖ. 

 Ωο πξνο ηελ λέα πξνηεηλφκελε πξνζεζκία άξζεο θαισδηαθήο βιάβεο εληφο 3ΔΖ απφ ην ραξαθηεξηζµφ 

ηεο ζην Π ΟΣΔ, δηαθσλνχκε θαη θξίλνπκε φηη πξέπεη λα κεησζεί ζε 2ΔΖ απφ ην ραξαθηεξηζµφ ηεο 

ζην Π ΟΣΔ, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ αλαθέξνπκε ζηελ ππ’αξηζκ 44 θάησζη ηνπνζέηεζε καο. 

 Ωο πξνο ηελ αλαθνξά “Πην πνζνζηφ 85%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο 

πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε «ππαηηηφηεηα ΝΡΔ»”, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα 

αλαδηαηππσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη 

θαζαξά ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ. , 

 ηα πιαίζηα ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο βιαβνδηαρείξηζεο πξέπεη λα 

ξπζκηζηεί νκνίσο ην αληίζηνηρν δηθαίσκα ηνπ παξφρνπ λα ρξεψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ άζθνπε 

κεηαθίλεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παξφρνπ. Σν δηθαίσκα απηφ ζα αθνξά φρη 

κφλν ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλδπαζηηθψλ, αιιά θαη ζηελ άζθνπε κεηάβαζε ηερληθψλ εθπξνζψπσλ 

ηνπ ΣΠ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο βιάβεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηα ΟΣΔ. 

 

42. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 4, Άξζξν 4.8. «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΔΛΔΠ & ΈΘΡΑΘΡΔΠ 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ» 

«…Ωο δηαζηήκαηα εθηφο σξψλ αηρµήο νξίδνληαη νη επίζεµεο αξγίεο θαζψο θαη ην δηάζηεµα 

κεηαμχ 24:00 θαη 06:00 ησλ εξγαζίκσλ εµεξψλ….»  

Ωο πξνο ηα δηαζηήκαηα σξψλ αηρκήο, θξίλνπκε απαξαίηεην, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ εκπεηξία καο απφ 

ηηο δηαθνπέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ ή/θαη έθηαθησλ εξγαζηψλ ΟΣΔ, λα 

ηξνπνπνηεζεί ε σο άλσ αλαθνξά ψζηε ην δηάζηεκα εθηφο σξψλ αηρκήο λα νξίδεηαη ην δηάζηεκα κεηαμχ 

24:00-06:00 φισλ ησλ εκεξψλ θαη φρη κφλν ησλ εξγαζίκσλ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ην άββαην κεγάινο 

φγθνο θπξίσο εηαηξηθψλ πειαηψλ θαη θαηαζηεκάησλ ιεηηνπξγεί. Αθνινχζσο ε δηαθνπή παξνρήο 

ππεξεζίαο ζε ψξεο αηρκήο, δεκηνπξγεί ζνβαξή δεκία ζηνπο πειάηεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηνπο παξφρνπο 

πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο. Ζ σο άλσ αιιαγή ζα πξέπεη λα απνηππσζεί αληίζηνηρα θαη φπνπ ππάξρεη 

ζρεηηθή αληίζηνηρε αλαθνξά (πρ ζην παξάξηεκα πλεγθαηάζηαζεο). 

 



 

 

43. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 5, Άξζξν 5.1 «Γεληθά» 

«…Αληίζηνηρα πεδία ζην Ξ.Π (WCRM/LLU) ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ ην ηερληθφ 

ηµήµα ηνπ ΝΡΔ  θαηά ηνλ έιεγρν θαη/ ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο..» 

Θα πξέπεη κέζσ ηνπ WCRM λα θαηαγξάθνληαη πιήξσο νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ηερληθφο ΟΣΔ 

θαηά ηελ κεηάβαζε/απαζρφιεζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ηαπηνπνίεζε κε ηηο αληίζηνηρεο ρξεψζεηο 

φπσο απνηππψλνληαη ζηα ηηκνιφγηα πνπ ιακβάλεη ν ΣΠ. ηελ παξνχζα θάζε κέζσ ηνπ WCRM δελ 

θαηαγξάθεηαη ην είδνο κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ εθπξνζψπνπ ΟΣΔ θαη σο εθ ηνχηνπ δπζρεξαίλεηαη ν 

νξζφο έιεγρνο ησλ ηηκνινγίσλ.  

 

44.  Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 5, Άξζξν 5.2.1 «Αλαγγειία βιάβεο» 

 «Β. Ξεδίν: ADSL, Ρηκή Ξεδίνπ: ΝΣΗ, ADSL over PSTN, ADSL over ISDN» 

Σν πεδίν ADSL ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ζε xDSL ψζηε λα παίξλεη επηπιένλ ηηκέο, π.ρ SHDSL, VDSL. 

 «Γ) Ξεδίν: Δγθαηάζηαζε Νξηνισξίδαο ΦΠ, Ρηµή Ξεδίνπ: ΝΡΔ, Ρ.Ξ» 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη φρη 

απφ ηνλ θάζε ρξήζηε πνπ δειψλεη ηελ βιάβε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ΣΠ, αιιά θαη ελδερφκελε ακθηζβήηεζε απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ γηα ηα φξηα 

επζχλεο ηεο βιάβεο ζην ΔΘ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ιαλζαζκέλε απεηθφληζε ζα πξέπεη 

θαηφπηλ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο ΣΠ λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα ε δηφξζσζε.  

 «5.2.1.17 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζηαζε δελ είλαη κεγάιε θαη ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο ADSL ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη ρακειή, ή θαη αδχλαηνλ λα παξαζρεζεί ... 

ζπκπεξηιακβάλεηαη σο έζραηε ιχζε, εθφζνλ θαζίζηαηαη άιισο αδχλαηε ε άξζε ηεο 

βιάβεο θαη εθφζνλ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ, ε αιιαγή ηνπ δεχγνπο ηνπ ελ ιφγσ 

ζπλδξνκεηή είηε ζην θχξην είηε ζην απεξρφκελν δίθηπν….» 

Γηαθσλνχκε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ε δπλαηφηεηα αιιαγήο δεχγνπο λα απνηειεί ιχζε κφλν γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζηαζε είλαη κηθξή θαη ν ζπγρξνληζκφο ρακειφο. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη δνθηκέο αιιαγήο δεχγνπο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Οη δνθηκέο λα γίλνληαη παξνπζία ηερληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΠ.  

 «5.2.1.18 Ν ΝΡΔ δελ θιείλεη ηε βιάβε, εάλ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θαισδηαθή… Ρν 

θιείζηκν ηεο βιάβεο γίλεηαη φηαλ αξζεί ε θαισδηαθή….Πηελ πεξίπησζε ηεο θαισδηαθήο ν 

ΝΡΔ, ηαπηφρξνλα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ηέηνηαο απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΝΡΔ, 



 

 

ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ Ξ/Π ΝΡΔ ηνλ Ρ.Ξ. φηη πθίζηαηαη θαισδηαθή βιάβε ππνδεηθλχνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλή εκεξνκελία άξζεο. Ν ραξαθηεξηζκφο ηεο βιάβεο σο θαισδηαθήο 

γίλεηαη 2ΔΖ απφ ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αλαγγειία απηήο.» 

Θξίλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαισδηαθψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε θαη νπζηαζηηθή 

ελεκέξσζε απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ πνξεία ηνπο, θαζψο είλαη ζεκαληηθφ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο βιάβεο 

πνπ ε δηάξθεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξβαίλεη ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ππάξρεη νπζηαζηηθή 

ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ-θαηαλαισηψλ. Γηα ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαισδηαθψλ βιαβψλ 

ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη επηθαηξνπνηεκέλε ελεκέξσζε εηδηθφηεξα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π.  

Γηα ηηο θαισδηαθέο δε πνπ επεξεάδνπλ καδηθά ζπλδέζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θαη ε 

ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΟΣΔ, πξνηείλεηαη λα απνζηέιιεηαη κηα θεληξηθή 

ελεκέξσζε απφ ηνλ ΟΣΔ γηα φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα θαισδηαθψλ βιαβψλ. Ζ 

ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα απνζηέιιεηαη θαη ζε εκεξήζηα βάζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνεγνχκελε ππνβνιή βιαβψλ (πρ φπσο πξνσζείηαη ε ελεκέξσζε γηα δηαθνπέο ξεχκαηνο ζε Φ), 

πξνθεηκέλνπ ν Σ.Π. λα γλσξίδεη πξηλ θαλ δεισζεί ε βιάβε -ε νπνία έρεη δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο 

εθαηέξσζελ-  ζε πνηεο πεξηνρέο ππάξρεη πξφβιεκα.  

ε θάζε πεξίπησζε ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη άκεζα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε 

Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Παξφρσλ/LLU θαη λα απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ην αίηην ηεο 

βιάβεο θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 

 «5.2.1.19 Δάλ ε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΝΡΔ είλαη αλαγθαία γηα ηερληθνχο ιφγνπο, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ παξαζχξνπ ησλ εξγάζηκσλ σξψλ ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ζχκθσλα µε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ρξφλνπο SLA.» 

Θα πξέπεη λα δειψλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ παξάζπξν εξγαζίκσλ 

σξψλ γηα ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα,  κέζα ζην νπνίν ζα γίλεη ε επίζθεςε ηνπ ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε. Δάλ δελ ηεξείηαη ην ρξνληθφ παξάζπξν, δελ πξέπεη λα ρξεψλεηαη ν Σ.Π. κε άζθνπε 

κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ΟΣΔ. 

 «5.2.1.21…..Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ην αίηεκα ηεο βιάβεο (αξρηθή) δελ ήηαλ δπλαηή ε 

πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ πειάηε (ΘΙΔΗΠΡΝ) θαη ζην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ δηαπηζησζεί 

ππαηηηφηεηα ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ. ζα ρξεψλεηαη κε ην ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ηεο αξρηθήο 

βιάβεο.» 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε σο άλσ πξνζζήθε, θαζψο θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή. Πεξαηηέξσ έξρεηαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ «Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζπκθσλίαο ζρεηηθά µε ηελ ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο κεηά ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ αθνξά ηε βιάβε 



 

 

ζην ζχλνιφ ηεο (ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ θαη ην αίηεκα βιάβεο)». Δπνκέλσο εθφζνλ ην 

ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ θιείζεη κε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ, ν ΣΠ δελ ζα πξέπεη λα ρξεσζεί κε ηέινο άζθνπεο 

κεηάβαζεο γηα ηελ αξρηθή βιάβε, αιιά αληηζέησο λα ρξεψζεη ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ άζθνπε κεηάβαζε, 

πέξαλ ηεο ξήηξαο πνπ ηπρφλ ζα αμηψζεη απφ ηελ θαζπζηέξεζε δηαρείξηζεο ηεο βιάβεο. Όπσο 

επηζεκάλακε θαη αλσηέξσ ε δηαδηθαζία κε ην ζεκείσκα δελ ηεξείηαη πιήξσο θαη θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή.  

 «5.2.1.22 Ζ ακθηζβήηεζε ηεο άξζεο ηεο βιάβεο ζα γίλεηαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. κφλν µε ηελ 

ηαπηφρξνλε θαηάζεζε αηηήκαηνο γηα ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ» 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε σο άλσ πξνζζήθε, θαζψο θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή. Σν ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ 

ζεζπίζηεθε σο κέζν δηεπζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο θαη φρη σο κέζν ακθηζβήηεζεο ησλ 

νξίσλ επζχλεο. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ πάξνρν ην δηθαίσκα λα κελ απνδέρεηαη ηελ ππαηηηφηεηα ζε 

πεξίπησζε πνπ ε βιάβε επηιχεηαη ρσξίο θακία ελέξγεηα απφ ηνλ πάξνρν αιιά ν ΟΣΔ δελ απνδέρεηαη 

ηελ επζχλε άξζεο απηήο. Θα πξέπεη λα αληηπαξαηίζεληαη νη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εθαηέξσζελ θαη νη δηαθνξέο λα επηιχνληαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα πξηλ ηελ ηηκνιφγεζε ελδερφκελεο 

άζθνπεο κεηάβαζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Σ.Π. λα δειψλνπλ ζην 

WCRM «ΓΗΑΦΩΛΗΑ» γηα ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ νη νπνίεο απνθαζίζηαληαη αιιά ακθηζβεηείηαη απφ 

Σ.Π. ε ππαηηηφηεηα ηνπο (ππαηηηφηεηα παξφρνπ). Ο ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα ρξεψλεη ηηο βιάβεο πνπ 

θιείλνπλ ζε «ΓΗΑΦΩΛΗΑ». Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κία λέα γξήγνξε θαη απνδνηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ή Σ.Π θαηφπηλ 

δηεξεχλεζεο απηψλ. Απηή ηελ δηαδηθαζία δχλαηαη λα ηελ επεμεξγαζηεί ε νκάδα εξγαζίαο πνπ 

αλαθέξακε ζηελ γεληθή καο ηνπνζέηεζε. 

 

45. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 5, Άξζξν 5.2.2 «Γηαδηθαζία ειέγρνπ βιάβεο ζην ΔΠΘ» 

«….ελψ ηαπηφρξνλα ν Ρ.Ξ. εηδνπνηείηαη κε ηελ απνζηνιή SMS ζε αξηζκφ, ην νπνίν έρεη 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ ΝΡΔ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ξαληεβνχ..»  

Ζ πξνηεηλφκελε αιιαγή σο πξνο ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ βιάβεο ζεσξνχκε φηη δελ είλαη εθαξκφζηκε. 

Θεσξνχκε φηη δελ είλαη εχινγν λα θαζνξίδεηαη ε πνξεία ηεο βιάβεο θαη ε ελδερφκελε ρξέσζε ηνπ ΣΠ κε 

κηα απιή ελεκέξσζε ηνπ ΟΣΔ κέζσ sms. Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

46. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 5, Άξζξν 5.2.3 «Γηαδηθαζία ξαληεβνχ» 

 «5.2.3.1…..γ) ε αίηεζε ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δχν εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαγγειία άξζεο ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΝΡΔ.» 



 

 

Βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλδπαζηηθψλ, ζεσξνχκε φηη ν ρξφλνο πνπ 

δίλεηαη γηα ηελ ππνβνιή ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ πξέπεη λα απμεζεί ζε 3 ΔΖ, ψζηε λα θαηαζηεί πην 

απνηειεζκαηηθή ε δηαρείξηζε ησλ βιαβψλ πνπ αίξνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ρσξίο λα έρεη απνθαηαζηαζεί ην 

πξφβιεκα. 

 «…Δάλ ε βιάβε εληνπηζζεί ζην ΔΠΘ ή ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο νξηνισξίδαο πνπ έρεη 

εγθαηαζηήζεη ν ΝΡΔ ζην ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο ή ζην ΘΘΚ, ηφηε ε βιάβε ζεσξείηαη φηη 

νθείιεηαη ζηνλ ΝΡΔ. Αληίζεηα, εάλ ε βιάβε εληνπηζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρ.Ξ. ή ζηηο 

νξηνισξίδεο ηνπ ΔΠΘ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ν Ρ.Ξ. ζην ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο ηφηε ε 

βιάβε ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηνλ Ρ.Ξ.»  

ε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ.46 ηνπνζέηεζεο καο, ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη νπνηαδήπνηε βιάβε 

εληνπηζηεί ζην ΔΘ- ΔΘΣ ή νξηνισξίδα, ηα φξηα επζχλεο ηεο ελ ιφγσ βιάβεο ζα απνηππψλνληαη 

απηφκαηα ζην WCRM ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ Γ «Δγθαηάζηαζε Οξηνισξίδαο Φ, Σηµή 

Πεδίνπ: ΟΣΔ, Σ.Π», δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε πξνβιεκαηηθνχ νξίνπ βαξαίλεη ην κέξνο πνπ είρε θαη ηελ 

επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ νξίσλ απηψλ. 

 5.2.3.7 Νη ηερληθνί ησλ δχν πιεπξψλ κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην εζθαιίη / 

ραιχβδηλν. Δθεί ειέγρεηαη εάλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν Ρ.Ξ.. Δάλ 

ζπκβαίλεη απηφ θιείλεη ε βιάβε, δηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε ηεο. Δάλ ζην 

εζθαιίη / ραιχβδηλν ν ζπλδξνκεηήο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην φξην πνπ δίλεη ν ΝΡΔ, 

ηφηε ε επζχλε είλαη ηνπ Ξαξφρνπ. Ν ΝΡΔ δελ έρεη επζχλε γηα ηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε 

ηνπ πειάηε ηνπ Ρ.Ξ. (Ξέξαλ ηνπ εζθαιίη/ ραιχβδηλνπ). Ζ ππνρξέσζή ηνπ εμαληιείηαη 

ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη ην εζθαιίη/ραιχβδηλν.  

Θα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 

«5.2.3.7 Νη ηερληθνί ησλ δχν πιεπξψλ κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην εζθαιίη / 

ραιχβδηλν. Δθεί ειέγρεηαη εάλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν Ρ.Ξ.. Δάλ 

ζπκβαίλεη απηφ θιείλεη ε βιάβε, δηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε ηεο. Δάλ 

δηαπηζησζεί βιάβε ζην ζηάδην 5.2.3.6 θαη πξαγκαηνπνηεζεί άξζε ε επζχλε είλαη ηνπ ΝΡΔ. 

Δάλ ζην εζθαιίη / ραιχβδηλν ν ζπλδξνκεηήο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην φξην πνπ δίλεη ν 

ΝΡΔ , ηφηε ε επζχλε είλαη ηνπ Ξαξφρνπ. Ν ΝΡΔ δελ έρεη επζχλε γηα ηελ εζσηεξηθή 

θαισδίσζε ηνπ πειάηε ηνπ Ρ.Ξ. (Ξέξαλ ηνπ εζθαιίη/ ραιχβδηλνπ). Ζ ππνρξέσζή ηνπ 

εμαληιείηαη ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο µέρξη ην εζθαιίη/ραιχβδηλν.» 

 «5.2.3.8 Πε θάζε ζηάδην ησλ δνθηκψλ, κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ, ζεκεηψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα….ην έληππν απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο άξζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

βιάβεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ξαληεβνχ…» 



 

 

Θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα αλαξηάηαη ζην Π ην έληππν ηνπ ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ, σο απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν ηεο άξζεο βιάβεο ζην πιαίζην δηαθάλεηαο θαη ηήξεζεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρεηξηζκφο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζπλδπαζηηθφ 

θαηαιήμεη ζε δηαθσλία (είηε έρεη απνθαηαζηαζεί ε βιάβε είηε φρη). Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Σ.Π. λα ππνβάιεη λέα δήισζε βιάβεο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (π.ρ. 3ΔΖ) θαη ν ρξφλνο άξζεο ηεο νπνίαο ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ρξφλν άξζεο ηεο 

αξρηθήο. Αθνινχζσο ε ξήηξα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν απφ ηελ αλαγγειία ηεο 

αξρηθήο βιάβεο κέρξη ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Πεξαηηέξσ θξίλεηαη αλαγθαία ε ξχζκηζε δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο 

ηνπ ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 07:00π.κ. ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εκέξαο 

δηεμαγσγήο απηνχ. ην πιαίζην απηφ ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ψζηε λα ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο νη ηερληθνί ηνπ.  

Θα πξέπεη ζηα πιαίζηα δηαθάλεηαο, λα πξνζηεζεί πεδίν ζην Π ΟΣΔ ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε 

εκεξνκελία θαη ψξα θαηά ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα γηα ην επηθείκελν ζπλδπαζηηθφ 

ξαληεβνχ. Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ γηα ηελ επηθείκελε δηεμαγσγή ηνπ ξαληεβνχ δελ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κε εξγάζηκε ψξα θαη δε φηαλ ε δηεμαγσγή απηνχ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 

ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

47. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.2 «ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΦΠΗΘΖΠ 

ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ» 

 «Υο ιφγνη απφξξηςεο αηηεκάησλ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, δχλαληαη λα πξνηείλνληαη 

απφ ηνλ ΝΡΔ απνθιεηζηηθά νη αθφινπζνη:….. c. Γηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο δηθηχνπ 

ΝΡΔ.» 

Θα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 

 «Υο ιφγνη απφξξηςεο αηηεκάησλ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, δχλαληαη λα πξνηείλνληαη 

απφ ηνλ ΝΡΔ απνθιεηζηηθά νη αθφινπζνη:….. c. Γηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο δηθηχνπ ΝΡΔ 

κφλν θαηφπηλ πιήξνπο αηηηνιφγεζεο.» 

 Λα πξνζηεζεί κεηά ηελ αλαθνξά ησλ ιφγσλ απφξξηςεο, ε θάησζη παξάγξαθνο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Πε θάζε πεξίπησζε νη σο άλσ ιφγνη νθείινπλ λα είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή 



 

 

ησλ θαλφλσλ ηνπ Αληαγσληζκνχ ζε Ππκθσλίεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ [Access notice, (265/2, 22-8-1998, παξ. 91(ε)].» 

   

48. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.3 «ΘΑΡΑΠΘΔΖ/ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΣΩΟΩΛ ΦΠ» 

 «Γηα ηηο θαηαζθεπέο/επεθηάζεηο ησλ ρψξσλ ΦΠ νη Ρ.Ξ. αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, (παξάγξαθνο 6.3.1), ψζηε λα θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε έγθαηξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ΝΡΔ κεγάινπ αξηζµνχ αηηεκάησλ. Γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε εθηάθησλ αλαγθψλ, νη Ρ.Ξ ππνβάινπλ νπνηεδήπνηε (ad-hoc) αηηήµαηα γηα 

θαηαζθεπή ή/θαη επέθηαζε ρψξσλ ΦΠ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

(παξάγξαθνο 6.3.2).» 

 Θα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 

«Γηα ηηο θαηαζθεπέο/επεθηάζεηο ησλ ρψξσλ ΦΠ νη Ρ.Ξ. αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, (παξάγξαθνο 6.3.1), ψζηε λα θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε έγθαηξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ΝΡΔ κεγάινπ αξηζµνχ αηηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία 

εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα (παξ. 6.3.1) δελ πεξηνξίδεη ζε 

ηίπνηα ην δηθαίσκα ησλ Ρ.Ξ. λα. ππνβάινπλ νπνηεδήπνηε (ad-hoc) αηηήµαηα γηα 

θαηαζθεπή ή/θαη επέθηαζε ρψξσλ ΦΠ, εθηφο ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχµθσλα µε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο (παξάγξαθνο 6.3.2).» 

 «6.3.1.2 …..Πην πξφγξαµµα παξάδνζεο ρψξσλ ΦΠ ζα πεξηέρνληαη νη αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: ……» 

Λα πξνζηεζνχλ ζην ηέινο νη θάησζη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«• Νη δπλαηφηεηεο παξνρήο δεπγψλ ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ρσξίο ζχκπηπμε / 

αλάπηπμε 

• Ζ παξερφκελε ειεθηξηθή ηζρχο.» 

 «Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Ρ.Ξ. µε ην πξφγξαµµα παξάδνζεο ρψξσλ 

πνπ θνηλνπνηεί ν ΝΡΔ, θαηαζέηνπλ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο/ελζηάζεηο καδί µε ζρεηηθή 

αηηηνιφγεζε ζηνλ ΝΡΔ, µε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΡΡ. Ν ΝΡΔ θαιείηαη λα 

απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εµεξψλ ζηνλ Ρ.Ξ. µε παξάιιειε 

θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΡΡ.  

Θα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 



 

 

«Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Ρ.Ξ. µε ην πξφγξαµµα παξάδνζεο ρψξσλ 

πνπ θνηλνπνηεί ν ΝΡΔ, θαηαζέηνπλ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο/ελζηάζεηο , καδί µε 

ζρεηηθή αηηηνιφγεζε ζηνλ ΝΡΔ, µε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΡΡ. Ν ΝΡΔ θαιείηαη λα 

απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εµεξψλ ζηνλ Ρ.Ξ. µε παξάιιειε 

θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΡΡ. Ζ ΔΔΡΡ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ην πξφγξακκα παξάδνζεο ρψξσλ κε αηηηνινγεκέλε Απφθαζή ηεο.» 

 «6.3.1.3….. Ρν σο άλσ πνζνζηφ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε Ρ.Ξ. 

µε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ ζηα ΑΘ ζηα νπνία έρεη αηηεζεί ζπλεγθαηάζηαζε…». 

ην πιαίζην πιεξφηεηαο, ζα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο σο εμήο: 

6.3.1.3….. Ρν σο άλσ πνζνζηφ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε Ρ.Ξ. µε 

βάζε ηελ αλαινγία ηθξησκάησλ ηνπ ζηα ΑΘ ζηα νπνία έρεη αηηεζεί ζπλεγθαηάζηαζε…». 

 

49. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6 3.2. «Ad-Hoc Θαηαζθεπέο/ Δπεθηάζεηο ρψξσλ 

ΦΠ « 

 «Αλεμάξηεηα απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία εηήζηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο/ 

επέθηαζεο ρψξσλ ΦΠ, νη Ρ.Ξ. δχλαληαη λα ππνβάινπλ νπνηεδήπνηε αηηήµαηα θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε µε πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαγθψλ» 

Θα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 

«Αλεμάξηεηα απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία εηήζηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο/ 

επέθηαζεο ρψξσλ ΦΠ, νη Ρ.Ξ. δχλαληαη λα ππνβάινπλ νπνηεδήπνηε αηηήµαηα θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.  

 «Πε πεξίπησζε πνπ νη Ξάξνρνη θαηαζέζνπλ ad-hoc αηηήµαηα γηα θαηαζθεπή/επέθηαζε 

ρψξσλ ΦΠ, εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπψλ ρψξσλ ΦΠ, ζα 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξαµµα θαηαζθεπψλ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, άιισο ε θαηαζθεπή/επέθηαζε ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ ΦΠ ζα πξνεγείηαη ζην 

πξφγξαµµα θαηαζθεπψλ πνπ ζα πξνθχςεη µε ηε δηαδηθαζία εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαηαζθεπψλ γηα ην επφµελν έηνο» 

Θεσξνχκε επηβεβιεκέλε ηελ δηαγξαθή ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ 

δηαηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ( Άξζξν 3.3.3.2 «ad hoc θαηαζθεπέο/επεθηάζεηο 

ρψξσλ Φ») ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ad hoc αηηεκάησλ. Θξίλεηαη απαξαίηεηε 



 

 

ε εθ λένπ πξνζζήθε ηεο ελ ιφγσ δπλαηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα αλάπηπμεο ησλ παξφρσλ ηα νπνία θαη δχλαηαη λα κεηαβάιινληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη. Σν 

γεγνλφο ηεο κε έληαμεο ζρεηηθψλ επεθηάζεσλ/θαηαζθεπψλ ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ δελ πξέπεη 

λα δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα ζηελ πινπνίεζή ηνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ρξφλσλ θαη πξνζεζκηψλ 

πινπνίεζεο. 

 

50. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.9 1.»Γηάζεζε ηθξησµάησλ ζε ρψξνπο ΦΠ» 

«Ρα αηηήµαηα ησλ Ρ.Ξ. γηα παξνρή πφξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο (π.ρ. ρψξνπ, δεπγψλ θ.ι.π.) 

ηθαλνπνηνχληαη θαηά ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο»  

Θξίλνπκε αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ππνβνιήο αηηεκάησλ επαχμεζεο δεπγψλ 

θαη επαχμεζεο ηθξησκάησλ κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ.  

 

51. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.9 2. «πνρξεζηµνπνίεζε Ηθξησµάησλ» 

«Πηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία: Ν ΝΡΔ εηδνπνηεί µε επηζηνιή ηνπ 

φινπο ηνπο Ρ.Ξ. νη νπνίνη είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ΦΠ λα επηζηξέςνπλ ηα 

ηθξηψκαηα πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ή ππν-ρξεζηκνπνηνχλ ιφγσ αηηήµαηνο Ρ.Ξ. γηα παξνρή, 

επαχμεζε ηθξησκάησλ, ην νπνίν δελ κπνξεί  λα ηθαλνπνηεζεί ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ.» 

Θα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 

«Πηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία: Ν ΝΡΔ εληφο 5ΔΖ απφ ηελ θαηάζεζε 

ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζπλεγθαηάζηαζεο εηδνπνηεί µε επηζηνιή ηνπ φινπο ηνπο Ρ.Ξ. νη νπνίνη 

είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ΦΠ λα επηζηξέςνπλ ηα ηθξηψκαηα πνπ δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή ππν-ρξεζηκνπνηνχλ ιφγσ αηηήµαηνο Ρ.Ξ. γηα παξνρή, επαχμεζε 

ηθξησκάησλ, ην νπνίν δελ κπνξεί  λα ηθαλνπνηεζεί ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ.» 

 

52. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.9.4 «Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο 

ρσξεηηθφηεηαο Δ/Θ» 

Γελ ζεσξνχκε απνηειεζκαηηθή ηελ πξνηεηλφκελε αλαθνξά ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε θεηκέλνπ γηα ηελ 

ππνρξεζηκνπνίεζε δεπγψλ ζηηο Φ. ε θάζε πεξίπησζε ρξήδεη πεξαηηέξσ απνζαθελίζεσλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ θαη εκπινπηηζηνχλ ηα βήκαηα- δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφδεη ν ΟΣΔ 



 

 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαζπζηεξήζεηο. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη πξηλ ηελ εθθίλεζε νπνηνπδήπνηε 

ειέγρνπ γηα επηζηξνθή δεπγψλ, λα εμεηαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ ε δπλαηφηεηα ad-hoc ηερληθήο ιχζεο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε κηθξήο θιίκαθαο επέθηαζε.  

 

53. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.11. «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΦΠ» 

«…Νη νδεχζεηο µέρξη ην ρψξν Φ.Π. θαισδηψζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπµάησλ ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη µε αλεμάξηεηεο ζράξεο   αµθφηεξεο…» 

Λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Πε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη πιένλ ηνπ ελφο αλεμάξηεηνη ρψξνη ΦΠ, ιφγσ επέθηαζεο ηεο 

ΦΠ, ν ΝΡΔ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Ρ.Ξ. 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ ρψξσλ ΦΠ.» 

 

 

 

54. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.12.4. Κέηξεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο - Σξέσζε Ρ.Ξ. 

Θεσξνχκε φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία κέηξεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

ΟΣΔ δελ δηαζθαιίδεη ηελ δηαθαλή θαη δίθαηε ρξέσζε ησλ ΣΠ, θαζψο ε «θαη’ αλαινγία» ρξέσζε πνπ 

πξνηείλεηαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έθαζηνπ ΣΠ. Κέζσ 

ηεο πξνηεηλφκελεο ρξέσζεο δελ απνζαθελίδνληαη ηα αθξηβή θφζηε πνπ ζα επσκηζηνχλ νη ΣΠ θαζψο 

ππάξρεη άκεζν ελδερφκελν λα επσκίδνληαη πξφζζεηα θφζηε ηα νπνία δελ αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζή ηνπο 

(πρ ινηπά δηαρεηξηζηηθά θφζηε ΓΔΖ, θφζηε πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ κε νξζή δηαρείξηζε 

εμνπιηζκνχ ΟΣΔ θιπ). Θεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα δηαηεξεζεί ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

 

55. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.16. «ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΠΡΝΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ» 

«Νη ρψξνη ΦΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Ρ.Ξ. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ απηνχο (Ρ.Ξ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ 



 

 

ζπλεγθαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ηεο Αδεζµνπνίεηεο Ξξφζβαζεο ζηνλ Ρνπηθφ Βξφρν.» 

Λα αληηθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ θάησζη δηαηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο: 

«Νη ρψξνη ΦΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Ρ.Ξ. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ απηνχο (Ρ.Ξ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ 

ζπλεγθαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ν ΝΡΔ, δπλάκεη ηνπ ηζρχνληνο 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηελ επηθχιαμε θαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο.» 

 

56. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.15. «ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΞΑΟΝΣΩΛ» 

Λα επηθαηξνπνηεζνχλ ηα πξφηππα ETSI ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη  πξφηππα ζρεηηθάκε VDSL. 

 

57. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.16.  ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΠΡΝΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

«Νη ρψξνη ΦΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Ρ.Ξ. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ απηνχο (Ρ.Ξ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ 

ζπλεγθαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ηεο Αδεζµνπνίεηεο Ξξφζβαζεο ζηνλ Ρνπηθφ Βξφρν» 

 Λα αληηθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ θάησζη δηαηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

«Νη ρψξνη ΦΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Ρ.Ξ. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ απηνχο (Ρ.Ξ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ 

ζπλεγθαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ν ΝΡΔ, δπλάκεη ηνπ ηζρχνληνο 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ππνρξενχηαη ζηελ  ηεο παξνχζεο.» 

 

58. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 6, Άξζξν 6.17.1. Αζθάιεηα Θαη Γηαδηθαζίεο Δηζφδνπ Πε 

Σψξνπο ΦΠ  

«Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε φινπο ηνπο Ρ.Ξ. λα βγάδνπλ αληηθιείδηα απφ ηα θιεηδηά ησλ  

ελδηάµεζσλ ζπξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη Ρ.Ξ. δελ ζπµµνξθψζεθε, ν ΝΡΔ 

δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζε θάζε λφµηµε ελέξγεηα….Πε πεξίπησζε µε ηαπηνπνίεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ, ν θχιαθαο δελ ζα παξαδίδεη ηα θιεηδηά. Ν εθπξφζσπνο ηνπ Ρ.Ξ. ζα πξέπεη λα 



 

 

απεπζχλεηαη ζηνλ αξµφδην Γηαρεηξηζηή ηεο Γηεχζπλζεο Ξσιήζεσλ & Δμππεξέηεζεο Ξαξφρσλ 

(ΓΞΔΞ), πξνθεηµέλνπ λα δηεπζεηεζεί νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζέµα..» 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηα Α/Θ ΟΣΔ ζην πιαίζην εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βιαβνδηαρείξηζεο, νξίδεη φηη ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνληαη ηα θιεηδηά απφ 

ζπγθεθξηκέλν Α/Θ (πρ γηα Αηηηθή, ζην ΛΤΚΑ) θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο απηψλ γηα 48 πεξίπνπ 

ψξεο. Δπίζεο ε δηαδηθαζία πξνβιέπεη φηη θάζε πάξνρνο δηθαηνχηαη απφ έλα θιεηδί αλά Α/Θ.  

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξνθαιεί δηαρεηξηζηηθφ πξφβιεκα κε άκεζν επαθφινπζν ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

δηαρείξηζε βιαβψλ ησλ πειαηψλ, θαζψο νη ηερληθνί πνπ κεηαβαίλνπλ γηα ηελ δηαρείξηζε βιαβψλ ζηα Α/Θ 

ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα κεηαβνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Θ γηα λα παξαιάβνπλ ηα θιεηδηά. Δπηπιένλ ζε 

πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα κεηαβνχλ δχν ηερληθνί ζε έλα Α/Θ (παξάιιειε εξγαζία δηθηχνπ θαη 

δηαρείξηζε βιάβεο ΣνΒ), δελ είλαη εθηθηφο ν ζπληνληζκφο ηαπηφρξνλεο κεηάβαζεο ησλ αξκνδίσλ 

ηερληθψλ ηνπ ΣΠ. 

ην πιαίζην εμεχξεζεο ζρεηηθήο ιχζεο, ε νπνία ζα ζπληειέζεη θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ,  πξνηείλνπκε ηα εμήο: 

 Λα παξαηαζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαιαβήο- ιήςεο ησλ θιεηδηψλ απφ 48 ψξεο ζε 7 εκέξεο, 

δειαδή λα γίλεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

 Λα δηαηίζεληαη 3 θιεηδηά αλά Α/Θ πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη παξάιιειεο εξγαζίεο δηθηχνπ 

αιιά θαη βιαβνδηαρείξηζεο. 

Δπηζεκαίλνπκε δε φηη νη εθπξφζσπνη ησλ ΣΠ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη θαη έρνπλ ζρεηηθέο θάξηεο πξφζβαζεο. 

 

59. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 7 , Άξζξν 7.1. «ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΠΚΚΗΘΡΖΠ 

ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ» 

 Λα πξνζηεζεί ε θάησζη ππνγξακκηζκέλε αλαθνξά σο ζπλέρεηα: 

«…. Γηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο δηθηχνπ ΝΡΔ κφλν θαηφπηλ πιήξνπο αηηηνιφγεζεο.» 

 «…Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, δελ δχλαηαη λα παξάζρεη ηνλ ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο 

πνπ αηηείηαη ν Ρ.Ξ. γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφµελνπο ιφγνπο, ν 

ΝΡΔ ππνρξενχηαη φπσο ελεµεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Ρ.Ξ. πνπ έρεη αηηεζεί ηελ ζρεηηθή 

ππεξεζία, αηηηνινγψληαο ηελ άξλεζή ηνπ  µε αλαθνξά ζηνπο ζπγθεθξηµέλνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ηχπνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, 

εληφο δέθα (10) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 



 

 

αηηήµαηνο. Ραπηφρξνλα µε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ιφγσλ απφξξηςεο, ν ΝΡΔ νθείιεη λα 

πξνηείλεη ελαιιαθηηθφ ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο, πξνθεηµέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεµα 

ηνπ Ρ.Ξ..» 

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΔΣΣ εληφο ηεο ίδηαο 

πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

Αληίζηνηρε αιιαγή ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξέπεη λα γίλεη θαη ζην Παξάξηεκα 8 «Πξνυπνζέζεηο 

παξνρήο Δ. 

 

 

60. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 7, Άξζξν 7.12.  ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΑΟΝΣΝ  

Λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

«Απφ ηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, αξρίδνπλ νη 

ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν.» 

«Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ρ.Ξ. θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, νξίδεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Ρ.Ξ, εκεξνκελία εληφο 

ησλ επφκελσλ δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, θαηά ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην εθπξνζψπνπο ηνπο ην Ξ.Ξ.Ξ. ηεο Πχκκηθηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο» 

 

61. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 7, Άξζξν 7.14. « ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΠΡΝΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ» 

«Νη ρψξνη ΠΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Ρ.Ξ. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ απηφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ ζπλεγθαηάζηαζεο, 

ζηα πιαίζηα ηεο Αδεζµνπνίεηεο Ξξφζβαζεο ζηνλ Ρνπηθφ Βξφρν» 

Λα αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο σο εμήο: 

«Νη ρψξνη ΠΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Ρ.Ξ. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ απηφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ ζπλεγθαηάζηαζεο, 

ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ν ΝΡΔ, δπλάκεη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ, ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηελ επηθχιαμε θαη ζχκθσλα κε 



 

 

ηα πξνβιεπφκελα ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο.» 

 

62. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 8, Άξζξν 8.12. «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΑΟΝΣΝ»  

Λα  πξνζηεζεί ε ππνγξακκηζκέλε αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Ρν DSLAM εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ή µε επζχλε δηθή ηνπ, ζην ππνδεηρζέληα απφ ηνλ ΝΡΔ 

ρψξν εγθαηάζηαζεο, µε ηε ζπλνδεία ΝΡΔ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ DSLAM ηνπ Ρ.Ξ. ζα γίλεηαη ζε 

μερσξηζηφ ηθξίσµα (ηα) ζε ππάξρνπζα ή λέα ηθξησζεηξά, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ ζχµθσλα µε 

ηελ ηερληθή µειέηε θαη ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ ΔΠ. Πε πεξίπησζε 

φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε μερσξηζηνχ, ην DSLAM ηνπ Ρ.Ξ. δχλαηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε θνηλφ ηθξίσκα κε εμνπιηζκφ ηνπ ΝΡΔ ή άιινπ Ρ.Ξ. Πην DSLAM ηνπ Ρ.Ξ. 

ηνπνζεηείηαη δηαθξηηηθή ζήµαλζε (π.ρ. πηλαθίδα, ηαµπέια ή απηνθφιιεην), ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπ.» 

 

63. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 9, Άξζξν 9.1. «ΠΖΚΔΗΝ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖΠ» 

Λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη αλαθνξέο νη νπνίεο έρνπλ απαιεηθζεί απφ ην πξνηεηλφκελν θείκελν, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο 

«..Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ επέθηαζεο ηεο ΦΠ, ν Ρ.Ξ. έρεη εγθαηαζηήζεη ππνδνκέο ζε πιένλ 

ηνπ ελφο αλεμάξηεηνπο ρψξνπο ΦΠ, ν Ρ.Ξ. εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ θαζνξίδεη θαη ην 

ρψξν ΦΠ πνπ επηιέγεη γηα ηελ επαχμεζε ησλ δεπγψλ» 

«Πηελ ΔΠ ε αξρηθή δηάζεζε δεπγψλ ραιθνχ ζηνλ ΡΞ ζα είλαη κέρξη 500 δεχγε κε επεθηάζεηο 

απηψλ κέρξη 500 δεχγε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΡΞ. Θαη’ αλαινγία ηζρχνπλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ΔΠ φηη θαη ζηελ ΦΠ θαη ΠΠ γηα ηελ κε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ (π.ρ. ρψξνπ 

θαη δεπγψλ) απφ ηνπο ΡΞ.» 

 

64. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 9, Άξζξν 9.3. «ΓΗΑΘΔΠΗΚΔΠ ΣΩΟΖΡΗΘΝΡΖΡΔΠ ΣΩΟΩΛ 

ΦΠ/ΠΠ/ΔΠ» 

Λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη ππνγξακκηζκέλεο αλαθνξέο νη νπνίεο έρνπλ απαιεηθζεί απφ ην πξνηεηλφκελν 

θείκελν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο: 

«Ν αξρηθφο αξηζµφο ησλ δεπγψλ πνπ ζα είλαη ηεξµαηηζµέλα ζηνλ ελδηάµεζν θαηαλεµεηή γηα 



 

 

ηνπο ρψξνπο ΦΠ & ΠΠ ζα εμαξηάηαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ Α/Θ σο αθνινχζσο:  

 8000 γηα ηα Α/Θ πνπ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50001 ελεξγνχο ζπλδξνµεηέο 

(πιεπξά δηθηχνπ), θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 5000 δεπγψλ 

 5000 γηα ηα Α/Θ πνπ εμππεξεηνχλ µεηαμχ 30001 θαη 50000 ελεξγνχο ζπλδξνµεηέο 

(πιεπξά δηθηχνπ), θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 3000 δεπγψλ 

 3000 δεχγε γηα ηνπο ρψξνπο ΦΠ ησλ Α/Θ πνπ εμππεξεηνχλ µεηαμχ 10001 θαη 30000 

ελεξγνχο ζπλδξνµεηέο (πιεπξά δηθηχνπ), θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 2000 

δεπγψλ 

 1500 γηα ηνπο ρψξνπο ΦΠ ησλ Α/Θ πνπ εμππεξεηνχλ ιηγφηεξνπο απφ 10000 ελεξγνχο 

ζπλδξνµεηέο (πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1000 δεπγψλ.» 

 

65. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 9, Άξζξν 9.6 «Άξζε θαη δηαρείξηζε ηεο βιάβεο ηνπ ΔΠΘ» 

Παξφιν πνπ ε άξζε ηεο βιάβεο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 15.10.3, σζηφζν θξίλνπκε ζθφπηκν λα 

πξνζηεζεί, θαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηαη ε βιάβε ζην ΔΘΣ θαηά ηελ 

δηελέξγεηα πλδπαζηηθνχ Ραληεβνχ, ζα πξέπεη δξνκνινγείηαη άκεζα ε απνθαηάζηαζε. 

 

66. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 10, Άξζξν 10.2.  «ΓΗΑΘΔΠΗΚΔΠ ΣΩΟΖΡΗΘΝΡΖΡΔΠ ΘΝΗ»  

«Ν ΝΡΔ εγθαζηζηά ζε θάζε ρψξν ΦΠ ODF γηα ηνλ ηεξµαηηζµφ ησλ νπηηθψλ ηλψλ ησλ ΘΝΗ. 

Αξρηθά, ηεξµαηίδνληαη θαη νη 60 ίλεο ησλ θαισδίσλ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηεξµαηηζµνχ 

θαη ελφο αθφµε θαισδίνπ 60-ηλψλ (εθφζνλ ν ΝΡΔ θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν)επέθηαζεο κε 

βήκα 60ΘΝΗ  

Λα γίλεη αλαδηαηχπσζε ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο:  

«Ν ΝΡΔ εγθαζηζηά ζε θάζε ρψξν ΦΠ ODF γηα ηνλ ηεξµαηηζµφ ησλ νπηηθψλ ηλψλ ησλ ΘΝΗ. 

Αξρηθά, ηεξµαηίδνληαη θαη νη 60 ίλεο ησλ θαισδίσλ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε 

βήκα 60ΘΝΗ»  

 

67. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 11, Άξζξν 11.1. «ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΖΠ 

ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΖΠ ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ» 



 

 

Λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη ππνγξακκηζκέλεο αλαθνξέο νη νπνίεο έρνπλ απαιεηθζεί απφ ην πξνηεηλφκελν 

θείκελν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο 

«Πε θάζε πεξίπησζε νη σο άλσ ιφγνη νθείινπλ λα είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ ηνπ Αληαγσληζκνχ ζε Ππκθσλίεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ [Access notice, (265/2, 22−8−1998, παξ. 91(ε)].» 

«Πε πεξίπησζε θαηά ηελ  νπνία, o OTE δελ δχλαηαη λα παξάζρεη ηνλ αλσηέξσ ηχπν 

ζπλεγθαηάζηαζεο πνπ αηηείηαη ν Ρ.Ξ. γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξφµελνπο ιφγνπο, ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη φπσο ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Ρ.Ξ., 

αηηηνινγψληαο ηελ άξλεζή ηνπ µε αλαθνξά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, εληφο δέθα (10) 

εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήµαηνο. Ζ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΔΡΡ εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο.» 

 

68. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 11, Άξζξν 11.8.2. Γηαδηθαζία παξνρήο λένπ ΔΠΘΡ θαη 

θαηαζθεπή ΦΡΞ (ΑΘ µε ιηγφηεξνπο απφ 5000 ζπλδξνµεηέο 

 «…Κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήµαηνο απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζην Ξ.Π., ε αξµφδηα Ρερληθή 

πεξεζία ηνπ ΝΡΔ επηθνηλσλεί µε ηνλ Ρ.Ξ.» 

Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε πξνζεζκία ησλ 5ΔΖ, φπσο θαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ 

ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζδηνξίδεηαη sla ζην πιαίζην εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε 

θάησζη δηαηχπσζε  

«Δληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήµαηνο απφ 

ηνλ Ρ.Ξ. ζην Ξ.Π., ε αξµφδηα Ρερληθή πεξεζία ηνπ ΝΡΔ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Ρ.Ξ. 

γηα λα νξίζεη εµεξνµελία απηνςίαο γηα ηνλ θαζνξηζµφ ηεο ζέζεο ηνπ ΦΡ» 

 «Θαηά ηελ επί ηφπνπ απηνςία νη εθπξφζσπνη ηνπ ΝΡΔ θαη ηνπ Ρ.Ξ. ζπληάζζνπλ - 

ζπµπιεξψλνπλ επί ηφπνπ ζε ηππνπνηεµέλν έληππν, ζχληνµν πξαθηηθφ ηεο αλσηέξσ 

ζπλεξγαζίαο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν 

πιεπξψλ, ζην νπνίν ζεµεηψλνληαη (µε ζθαξηθεµαηηθφ ηξφπν) ε ζέζε ηνπ ΦΡΞ θαη ηα 

πνζνηηθά θαη άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ρν αλσηέξσ πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ 

ΝΡΔ ζηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο µειέηεο πνπ αθνξά πεξηπηψζεηο Α/Θ µε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 5000 ζπλδξνµεηέο. Πε θαµία πεξίπησζε ν ΝΡΔ δελ δχλαηαη λα 



 

 

ππνρξεψλεη ηνλ Ρ.Ξ. ζε θαηαζθεπή ΦΡΞ πξνθεηµέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

ζπλεγθαηάζηαζε ζην ελ ιφγσ ΦΡΞ θαη δεχηεξνπ Ρ.Ξ..» 

Γηαθσλνχκε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηερληθήο κειέηεο κε ην πξαθηηθφ. Πεξαηηέξσ ζεσξνχκε φηη 

πξέπεη λα πξνζηεζεί πξνζεζκία δηάξθεηαο 5ΔΖ θαηά ηελ νπνία ν ΟΣΔ ζα πξνσζεί ην πξαθηηθφ 

θαζψο θαη ηελ ηερληθή κειέηε.  

 

69. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 12 «Απνκαθξπζκέλε Ππλεγθαηάζηαζε γηα ΡνΒ» 

ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο remote dslam φπνπ ν ΟΣΔ δειψλεη αδπλακία ζπλεγθαηάζηαζεο θαζψο 

δελ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζία ηειεθσλίαο- internet, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπλεγθαηάζηαζεο ζην remote dslam, πξνθεηκέλνπ ν ΣΠ λα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο κέζσ 

ππεξεζηψλ ΣνΤΒ.  

 

70. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα  12, Άξζξν 12.1.  ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΖΠ 

ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡνΒ  

«…..Ρν θξεάηην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Ρ.Ξ. (ΦΡΞ-Β) πξέπεη λα απέρεη απφ 3 έσο 10 µέηξα 

απφ ηνλ ΡΘΚ. Δπηπιένλ πξέπεη ην ΦΡΞ-Β λα είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξφµνπ µε ηνλ ΡΘΚ 

ΝΡΔ. Πε πεξίπησζε ζπµθσλίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ Ρ.Ξ., ην θξεάηην δχλαηαη λα 

ρξεζηµνπνηείηαη…» 

Ζ σο άλσ θαζνξηζκέλε απφζηαζε απφ ηνλ ΣΘΚ, δελ πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθή, θαζψο εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο κε ειέγρφκελνπο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε θάζε πλεγθαηάζηαζεο (πρ 

ππφγεηα δίθηπα χδξεπζεο, αδεηνδφηεζε απφ δεκνηηθή Αξρή θιπ). Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη 

αλαδηαηχπσζε. Οκνίσο λα αληηθαηαζηαζεί νηαδήπνηε αληίζηνηρε αλαθνξά επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

θεηκέλνπ.  

«…..Ρν θξεάηην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Ρ.Ξ. (ΦΡΞ-Β) λα απέρεη απφ 3 έσο 10 µέηξα απφ 

ηνλ ΡΘΚ, φπνπ είλαη εθηθηφ. Δπηπιένλ ην ΦΡΞ-Β λα είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξφµνπ µε 

ηνλ ΡΘΚ ΝΡΔ, φπνπ είλαη εθηθηφ. Πε πεξίπησζε ζπµθσλίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ Ρ.Ξ., ην 

θξεάηην δχλαηαη λα ρξεζηµνπνηείηαη…» 

 



 

 

71. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 13, Άξζξν 13.9. «ΡΔΣΛΗΘΔΠ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΖΠ ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ (ΚΝΟΦΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΑΚΞΗΛΑΠ 

ΠΡΝΛ ΞΟΝΑΙΗΝ ΣΩΟΝ ΡΝ Α/Θ ΝΡΔ)» 

Θα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ρσξεηηθφηεηεο ησλ θξεαηίσλ ππνδνρήο ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο 

ηερλνινγίαο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζκσλ ραιθνχ. Σα ζπλδξνκεηηθά 

θαιψδηα ραιθνχ είλαη πιένλ πνιχ κηθξφηεξεο δηαηνκήο θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ ζχγρξνλσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ ζπλδέζκσλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θξεάηηα ρσξνχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα δεχγε απ’ φζα αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Απνηέιεζκα ησλ κηθξψλ ρσξεηηθνηήησλ ησλ θξεαηίσλ είλαη ην λα γεκίζνπλ νη δξφκνη κε θξεάηηα θαη λα 

δπζθνιεχεη θαηά πνιχ ε εμαζθάιηζε άδεηαο γηα δηάλνημε λέσλ θξεαηίσλ. 

Πξνηείλνπκε ηηο αθφινπζεο ρσξεηηθφηεηεο: 

Α/Α Σχπνο Φξεαηίνπ 

Θαζ. Δζση. 

Γηαζηάζεηο 

(ΚxΠxΒ)  

ζε εθ. 

Σχπνο 

Υπηνζίδεξνπ 

Θαιχκκαηνο 

Υσξεη/ηα 

(δεχγε) 

1 Φ.ΗΑ 170x160x225 Κνλφ 8000” 

2 Φ.ΗΗ 150x140x165 Γηπιφ 3200” 

3 Φ.ΗΗΑ 150x140x115 Γηπιφ 2400” 

4 Φ.ΗΗΗ 130x80x100 Γηπιφ 800” 

5 Φ.ΗV 100x60x80 Κνλφ 400” 

 

Αθνινχζσο πξνηείλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε κε ηα αλσηέξσ ζε θάζε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ θεηκέλνπ ή 

παξαπνκπψλ απηνχ,(φπσο ην Παξάξηεκα 11, άξζξν 11.15 «ΣΔΥΛΗΘΖ ΚΔΙΔΣΖ ΑΠΟΚΑΘΡΤΚΔΛΖ 

ΤΛΔΓΘΑΣΑΣΑΖ»), ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΟΣΔ. 

 

72. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα  12, Άξζξν 12.4.  «ΣΩΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΕΔΓΩΛ 

ΔΠΘΡ ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΖΠ ΠΛΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝΒ»  



 

 

«Ρν πξψην ΔΠΘΡ-Β πνπ εγθαζηζηά ν ΝΡΔ είλαη πελήληα (50) δεπγψλ θαη ην βήµα δηάζεζεο 

δέθα (10) δεχγε……….Ξξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δεπγψλ ΔΠΘΡ 

θαη ησλ θξεαηίσλ, ν Ρ.Ξ. δχλαηαη λα αηηεζεί επαχμεζε ησλ δεπγψλ ΔΠΘΡ φπνπ ζπκβαίλνπλ 

έλα απφ ηα παξαθάησ: ……. ηα ειεχζεξα δεχγε ηνπ Ρ.Ξ. θηάλνπλ ζην 50% ησλ δεπγψλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ αηηήµαηνο (παξνρή ή επαχμεζε) δεπγψλ ή …..ηα ειεχζεξα δεχγε ηνπ Ρ.Ξ. είλαη 

ιηγφηεξα απφ 20. 

Δθφζνλ ην βήκα παξνρήο είλαη 50 δεχγε θαη ην βήκα δηάζεζεο 10, ηφηε ζε πεξίπησζε επαχμεζεο πάληα 

ζα εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηνπ 50% θαη ν δεχηεξνο θαλφλαο δελ ζα έρεη πεδίν εθαξκνγήο(ην 50% ησλ 

50 δεπγψλ είλαη 25). Γηα λα έρεη αμία ν δεχηεξνο θαλφλαο ζα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί σο εμήο: 

«…….δεπγψλ ή …..ηα ειεχζεξα δεχγε ηνπ Ρ.Ξ. είλαη ιηγφηεξα απφ 30». 

 

73. 14.1.  Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα  14,  Άξζξν «14.2.1.Αξρηθή Ξαξνρή Πθνηεηλήο Ίλαο» 

«…Ξξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή απφ ηνλ ΝΡΔ ζθνηεηλήο ίλαο, απνηειεί ε αδπλαµία παξνρήο 

πξφζβαζεο ζε αγσγφ ηεο αληίζηνηρεο δηαδξνµήο…» 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 4 ηνπνζέηεζή καο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ ΣΠ ε δπλαηφηεηα σο πξψηεο 

επηινγήο, ε πξφζβαζε ζε ππνδνκή ίλαο απφ ηελ ONU έσο ην Α/Θ. 

 

74. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 15 «Βαζηθή ζπκθσλία επηπέδνπ ππεξεζηψλ (basic sla) 

ζπλεγθαηαζηάζεσλ» 

 ε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 40 ηνπνζέηεζήο καο, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνινγηζκνχ ξεηξψλ, ηνπ χςνπο απηψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμίσζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ δεκία ηνπ ΣΠ απφ ηελ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ε επηβνιή ξήηξαο ζα ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφ κέηξν ζε θαηλφκελα θαζπζηέξεζεο.  

Ωο πξνο ην χςνο ησλ νξηδφκελσλ ξεηξψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε δεκία ηνπ 

παξφρνπ. Θεσξνχκε φηη ην χςνο ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηπιαζηαζηεί γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε Βαζηθή πκθσλία (SLA). Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, 

εηζεγνχκαζηε ηελ δεκηνπξγία επηηξνπήο Σ.Π. θαη ΟΣΔ ππφ ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία 

ζα κειεηήζεη ην δήηεκα θαη ζα πξνηείλεη λέα δηαδηθαζία. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ρξφλνη SLA θαη αληίζηνηρεο ξήηξεο γηα ηελ βιαβνιεςία ησλ ΔΖΕ ζε ρψξνπο 

Φ/. Δηδηθφηεξα , ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί πνηνο είλαη ν απνδεθηφο ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο (ιφγσ βιάβεο ή 



 

 

έιιεηςεο θαπζίκσλ) ησλ ΔΖΕ αλά κήλα θαη πνηεο είλαη νη ξήηξεο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ 

απηνχ. 

 

75. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 15, Άξζξν 15.5.1. «ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΣΩΟΝ (ΛΔΝ Ή 

ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ)»  

ε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 49 ηνπνζέηεζεο καο, πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά, ε νπνία έρεη 

απαιείθεη απφ ην πξνηεηλφκελν θείκελν θαη είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο. 

«Πηηο πεξηπηψζεηο Ad-hoc αηηεκάησλ, νη παξαδφζεηο ησλ ρψξσλ ΦΠ ζε Α/Θ ΝΡΔ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ επθνιηψλ ζηνπο αηηεζέληεο Ρ.Ξ. ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη 

πίλαθα.» 

Ξεξηνρέο ηνπ Ξίλαθα 1 Α,Β,Γ,Γ 

1 Θαηαβνιή ζρεηηθήο πξνθαηαβνιήο 

Σψξνο / Δπέθηαζε ρψξνπ ΦΠ 75ΔΖ απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

 

76. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 15, Άξζξν 15.8.2 «ΟΖΡΟΔΠ»  

«Πηα πιαίζηα ηνπ εμνξζνινγηζµνχ ηεο δηάζεζεο ησλ δεπγψλ ΔΠΘ, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ ΝΡΔ λα θαηαβάιεη ξήηξεο ζε Ρ.Ξ. γηα αηηήµαηα δεπγψλ ΔΠΘ, νη πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο ν  Ρ.Ξ. δελ παξεµπνδίζηεθε  ζηελ θαηάζεζε λέσλ αηηήζεσλ ΡνΒ θαη  επηπιένλ είρε 

εχινγν πεξηζψξην ειεχζεξσλ δεπγψλ πξνθεηµέλνπ λα θαηαζέζεη µειινληηθά  αηηήµαηα ΡνΒ φηαλ 

νινθιεξψζεθε ην αίηεµα δεπγψλ ΔΠΘ. Ππλεπψο, δεδνµέλνπ ηνπ ξπζµνχ δηάζεζεο ησλ δεπγψλ 

ΔΠΘ, ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ θαλφλεο:  

Γηα θάζε αίηεµα δεπγψλ ΔΠΘ (ΦΠ), ν ΝΡΔ νθείιεη λα θαηαβάιεη ξήηξα µφλν ζε πεξίπησζε πνπ ν 

αξηζµφο ησλ ειεχζεξσλ δεπγψλ ηνπ Ρ.Ξ. ηελ εµεξνµελία πνπ νινθιεξψλεηαη ην αίηεµα είλαη 

µηθξφηεξν ή ίζν ηνπ ειάρηζηνπ απφ ηα θάησζη:  

1. ην 50% ησλ ειεχζεξσλ δεπγψλ πνπ δηέζεηε ν Ρ.Ξ. φηαλ θαηέζεζε ην αίηεµα ή  

2. 250 δεχγε» 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε αλσηέξσ πξνζζήθε. Ο ΟΣΔ επηθαινχκελνο ηνλ «εμνξζνινγηζκφ» ησλ πφξσλ 



 

 

επηδηψθεη κηα αθφκε εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ξήηξαο. Ο ΣΠ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο γηα ηελ δηάζεζε δεπγψλ ΔΘ. πληζηά δηθαίσκά ηνπ, βάζεη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, λα 

αηηεζεί ηελ δηάζεζε επηπιένλ δεπγψλ. Σν δηθαίσκα απηφ ν ΟΣΔ κε ηελ σο άλσ πξνζζήθε επηρεηξεί λα ην 

θαηαζηξαηεγήζεη. Ζ ελ ιφγσ ηνπνζέηεζε ηζρχεη θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εμαηξέζεηο- αλαθνξέο ησλ άξζξσλ 

15.10.2, 15.11.2 θαη 15.12.2 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ξήηξεο ΔΘΣ.  

*Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ρσξεηηθφηεηα ειεχζεξσλ δεπγψλ ζηνλ Δ/Θ ηνπ 

ρψξνπ ΦΠ ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεµα ηνπ Ρ.Ξ. γηα ην ζχλνιν ησλ δεπγψλ πνπ επηζπµεί θαη 

ην αίηεµα πινπνηείηαη ζε δχν θάζεηο πξνθεηµέλνπ λα δηαηεζνχλ ζηνλ Ρ.Ξ. ηα δεχγε πνπ είλαη 

δηαζέζηµα µέζσ ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ αηηήµαηνο. Ρν αίηεµα απηφ πνπ θαηαζέηεη ν Ρ.Ξ. 

ζεσξείηαη σο έλα αίηεµα παξφιν πνπ πινπνηείηαη ζε δχν θάζεηο θαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ ησλ 

ξεηξψλ ηνπ αηηήµαηνο ρξεζηµνπνηείηαη ν αθφινπζνο αιγφξηζµνο:  

 Γηα ηα Α/Θ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α & Β: 1/11 ηνπ γηλνµέλνπ ηνπ αξηζµνχ ησλ ΡνΒ 

πνπ παξαδφζεθαλ ηνλ επφµελν µήλα µείνλ ην πιήζνο ησλ δεπγψλ ΔΠΘ πνπ ήηαλ 

δηαζέζηµν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήµαηνο θαη παξαδφζεθε αξρηθά ζηνλ Ρ.Ξ. επί ην 

αληίζηνηρν µεληαίν πάγην ηέινο  

 Γηα ηα Α/Θ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Γ & Γ: 1/22 ηνπ γηλνµέλνπ ηνπ αξηζµνχ ησλ ΡνΒ 

πνπ παξαδφζεθαλ ηνλ επφµελν µήλα µείνλ ην πιήζνο ησλ δεπγψλ ΔΠΘ πνπ ήηαλ 

δηαζέζηµν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήµαηνο θαη παξαδφζεθε αξρηθά ζηνλ Ρ.Ξ. επί ην 

αληίζηνηρν µεληαίν πάγην ηέινο  

Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ(αξ. 76) ηνπνζέηεζή καο, επηρεηξείηαη απνδπλάκσζε ηεο ξήηξαο. Ο ΟΣΔ νθείιεη 

λα ηθαλνπνηεί ην αίηεκα δηάζεζεο δεπγψλ ΔΘ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη επαξθήο ρσξεηηθφηεηα ειεχζεξσλ δεπγψλ ζηνλ Δ/Θ ηνπ ρψξνπ Φ. Σν πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ 

δεπγψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ θαζπζηέξεζε απφθξηζεο απφ πιεπξάο ΟΣΔ ζε 

λέν αίηεκα ΣΠ. Δπηζεκαίλνπκε φηη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο θάιπςεο ησλ δηαζέζηκσλ δεπγψλ, 

θαζψο δχλαηαη λα δεζκεπηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ λένπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ΟΣΔ. 

Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα απαιεηθζεί πιήξσο ε αλσηέξσ πξνζζήθε.  

 

77. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 19, Άξζξν 19.2. «ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΡΝ 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΡΝ ΝΡΔ» 

Λα πξνζηεζεί σο 10. Ζ πιεξνθνξία «ηπρφλ δηαζέζηκα απνηειέζκαηα δνθηκψλ xDSL», ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

 



 

 

78. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 19, Άξζξν 19.3. «ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ» 

Λα πξνζηεζεί ε αλαθνξά ONU ε νπνία έρεη απαιεηθζεί απφ ην πξνηεηλφκελν θείκελν  ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ RUO. Δπίζεο ζεσξνχκε απαξαίηεην λα πξνζηεζνχλ θαη νη θάησζη 

πιεξνθνξίεο: 

6. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε PCM γξακκέο αλά ΑΘ. 

7. Aξηζκφ ελεξγψλ δεπγψλ ζε KV ζηα πιαίζηα  παξνρήο ΑΠ-Β 

 

79. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 23. «ΓΗΑΘΔΠΖ ΔΖΕ ΠΔ ΣΩΟΝΠ ΦΠ» 

Θα ζέιακε λα δηαηππψζνπκε ηελ αληίξξεζή καο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο 

παξνρήο ΔΖΕ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. Τπελζπκίδνπκε φηη ε ελ ιφγσ πξφηαζε είρε ηεζεί απφ πιεπξάο ΟΣΔ, κε 

θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, απφ ην 2010. Οη ΣΠ είραλ δηαηππψζεη έληνλεο επηθπιάμεηο νη νπνίεο είραλ 

γλσζηνπνηεζεί θαη ζηελ ΔΔΣΣ. Ο ΟΣΔ απφ ηελ πιεπξά ηνπ απέξξηςε ζην ζχλνιν ηηο παξαηεξήζεηο καο, κε 

ηελ αηηηνινγία φηη νξηζκέλεο εμ απηψλ δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλνιηθή εκπνξηθή πξφηαζή ηνπ, θαη φηη άιιεο 

ηξνπνπνηνχλ ηελ πξφηαζε, ηφζν ζε ηερληθνχο φζν θαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζήο ηνπ, ρσξίο λα καο δηεπθξηλίδεη ζαθψο ηα 

ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ πνιιά ζεκεία επί ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο θαη 

λα δηαζθαιηζηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Λα δηακνξθσζεί έλα ελαιιαθηηθφ βηψζηκν ζρέδην πινπνίεζεο, θαζψο ππάξρεη έληνλν ελδερφκελν 

θάπνηνη εθ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ  λα κελ είλαη  ζε ζέζε λα επελδχζνπλ ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Αθνινχζσο  ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε παξνρή ΔΖΕ λα 

δηαηίζεηαη κφλν ζηνπο παξφρνπο πνπ επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλαθή επθνιία.  

 Λα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ ηέινπο ζχλδεζεο 

θαζψο επίζεο θαη ηνπ κεληαίνπ θφζηνπο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θνζηνζηξεθή θαη εγθεθξηκέλα απφ 

ηελ ΔΔΣΣ. Ζ ελ ιφγσ παξνρή λα εληαρζεί σο ππεξεζία Φ. 

 Λα ππάξρεη ζρεηηθή κλεία ζηε ζχκβαζε σο πξνο ηελ δέζκεπζε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ 

πινπνίεζεο θαη ζχλδεζεο ΔΖΕ θαζψο επίζεο θαη δηακφξθσζε ζρεηηθνχ SLA κε αληίζηνηρν  

 θαζνξηζκφ ξεηξψλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπ.  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θξίλνπκε φηη ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί νκάδα εξγαζίαο ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα  θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία παξνρήο ΔΖΕ.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε γηα άκεζε εμεχξεζε κηαο αμηφπηζηεο ιχζεο ε 

νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε θαη απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ έσο φηνπ νινθιεξσζεί ην πιάλν 



 

 

δηαρείξηζεο ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ρψξσλ Φ κε ΔΖΕ. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλσο 

αληηκεησπίδνπκε κε κεγάιε ζπρλφηεηα δηαθνπέο ηεο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 

πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο νη νπνίεο νδεγνχλ αθφκε θαη ζε πνιχσξεο δηαθνπέο θαη αθνινχζσο ζε δηαθνπή 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο Δηαηξείαο καο. 

ην πιαίζην απηφ, φπσο έρνπκε πξνηείλεη θαη ζην παξειζφλ ζα πξέπεη λα πξνηαζεί εθ κέξνπο ηνπ ΝΡΔ 

κηα αμηφπηζηε ιχζε γηα ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο κε ηελ ίδηα δηαζεζηκφηεηα πνπ 

παξέρεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΝΡΔ πνπ ιεηηνπξγεί ζην ίδην θέληξν. Δπίζεο ν ΝΡΔ ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο ησλ ρψξσλ Φ/Π απφ εμσηεξηθή θνξεηή γελλήηξηα ηελ 

νπνία νη ΡΞ ζα δηαζέζνπλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο. 

Κέρξη ζήκεξα ν ΟΣΔ δελ εθαξκφδεη ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε, αθνχ κεηά ηελ κε απνδνρή ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ παξφρσλ ζηελ πξφηαζε ηνπ ην 2010, δελ πξνέβε ζε θακία ελέξγεηα σο πξνο ηνλ ζθνπφ 

απηφ. Αληηζέησο κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ θεηκέλνπ, παξνπζηάδεη  νπζηαζηηθά εθ λένπ ηελ ίδηα πξφηαζε 

ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηα ζρφιηα πνπ είραλ ηεζεί απφ ηνπο ΣΠ. 

Ζ αδπλακία παξνρήο ΔΖΕ δεκηνπξγεί δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ Σ.Π. θαη 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζίαο θαη ηελ εηθφλα ησλ Σ.Π. ζηνπο Πειάηεο ηνπο. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη ζην λέν RUO λα ππάξρεη ζαθήο θαη ξεηή ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηνπ 

ΟΣΔ γηα ηελ πινπνίεζε παξνρήο ΔΖΕ πξνο ηνπο παξφρνπο ζε εχινγν ρξφλν κε αληίζηνηρε πξφβιεςε σο 

πξνο ηελ επηβνιή ξήηξαο ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο. Ζ ξήηξα απηή ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ 

γηα θάζε δηαθνπή ξεχκαηνο πξνο ηνπο Σ.Π. κέρξη θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

 

80. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα 23, Άξζξν 23.3 «ΑΘ φπνπ δελ ππάξρεη επάξθεηα ΔΖΕ» 

«23.3.3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρψξσλ ΦΠ, πνπ δελ έρεη πξνθχςεη αλάγθε απφ πιεπξάο ΝΡΔ 

σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη, θαη νη Ρ.Ξ. επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο απφ ΔΖΕ 

γηα ρψξν ΦΠ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ΑΘ φπνπ δελ ππάξρεη επάξθεηα ΔΖΕ, ….Πε θάζε πεξίπησζε, 

ε φπνηα ζπκθσλία κεηαμχ ΝΡΔ θαη παξφρσλ δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπλδέζεσλ ΦΠ ζην ΔΖΕ ησλ ΑΘ ζηα νπνία ππάξρεη επάξθεηα.» 

Κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππ’ αξ. 79 ηνπνζέηεζήο καο, ζεσξνχκε φηη ε σο άλσ πξνζζήθε δελ είλαη εχινγε. 

χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν θείκελν, ζα ππάξμεη αληηθαηάζηαζε ελφο παιαηνχ ΖΕ κε έλα λέν θαη ην 

θφζηνο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο παξφρνπο ηελ ζηηγκή πνπ ζα επσθειείηαη ΘΑΗ ν ΟΣΔ απφ κηα λέα 

γελλήηξηα, λέσλ πξνδηαγξαθψλ. Λέα γελλήηξηα ζεκαίλεη φηη θαη ν ΟΣΔ ζα έρεη θέξδνο ζε ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο ζπληεξήζεηο, κηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ ελψ παξάιιεια δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ αγνξά 

απηνχ. Θξίλνπκε φηη ε σο άλσ πξφηαζε δελ είλαη εχινγε εηδηθά ηελ ζηηγκή πνπ δελ αλαθέξεηαη ε 



 

 

θαηάιεμε ηνπ παιαηνχ ΖΕ. Θεσξνχκε φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ λένπ ΖΕ, 

έζησ θαη κε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζπλέρεηα φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 23.3.2. 

 

 


