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Σχόλια ανά ενότητα
1. Ενότητα 9.7.5
Διαφωνούμε με τη διαγραφή μέρους της τελευταίας παραγράφου, αναφορικά με τους τόκους
υπερημερίας και παρακαλούμε να επανέλθει η προηγούμενη διατύπωση, όπως αποτυπώνεται
κάτωθι. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόνοια προσδιορίζεται και στην ισχύουσα Προσφορά
Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης

«…πιστωτικό τιμολόγιο / λογαριασμό για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο
από τον Τ.Π., προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας θα
υπολογίζεται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από τον Τ.Π. προς τον ΟΤΕ ή από
τη δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια εκ των δύο
είναι χρονικά μεταγενέστερη.»

2. Ενότητα 9.9.4
Θεωρούμε ότι η προστεθείσα ενότητα είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί, καθώς η σχετική
διαδικασία περιγράφεται ήδη στο δεύτερο bullet της παραγράφου 9.7.4 και μάλιστα με
πληρέστερο τρόπο, καθώς προβλέπει ότι η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
αφορά μόνο τον πάροχο που επιλέγει να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί. Εάν τυχόν
επιλεγεί να παραμείνει η ενότητα 9.9.4, θα πρέπει να προστεθεί διευκρίνιση ότι αφορά πάροχο
που δεν έχει πληρώσει το ποσό που αμφισβητεί.

3. Ενότητα 9.9.6
Παρομοίως με την υπ’ αρ. 2 παρατήρησή μας και για λόγους πληρότητας κρίνεται σκόπιμο να
προστεθεί η κάτωθι αναφορά:
«Ο ΤΠ που αμφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον ΟΤΕ μέχρι την αίτηση

παραπομπής της διαφοράς ενώπιον του ΟΤΕ ή/και της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ,
υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 9.7.4 της παρούσας» .
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4. Ενότητα 12.1
Ως προς το πρώτο εδάφιο της υπό εξέταση παραγράφου, κρίνουμε ότι δεν πρέπει να
προσδιοριστεί ρητή αναφορά ως προς το ισχύον τέλος τερματισμού σε γεωγραφικούς αριθμούς,
δεδομένου ότι στη παρούσα φάση δεν είναι γνωστή η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ενιαίου
τέλους σε επίπεδο Ε.Ε. καθώς έως τότε θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ισχύον εθνικό τέλος
τερματισμού σταθερής τηλεφωνίας.

5. Ενότητα 12.2
1. Σελ. 44, 1ο bullet: Οι σύντομοι κωδικοί έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να αφαιρεθούν από την
ενότητα αυτή και να προστεθούν στην παραπάνω ενότητα 12.1, καθώς περιλαμβάνονται
στον ορισμό της υπηρεσίας τερματισμού σταθερής τηλεφωνίας του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού της Ε.Ε., ο οποίος καθορίζει τα ενιαία μέγιστα τέλη τερματισμού κλήσεων
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Σελ. 44, 1ο bullet: Επίσης, αναφορικά με τις υπόλοιπες αριθμοσειρές του πρώτου bullet,
(Σύντομοι Κωδικοί απλής χρέωσης και αριθμοί μεριζόμενου κόστους (801) δικτύου ΟΤΕ), θα
πρέπει η διατύπωση να τροποποιηθεί δεδομένης της απορρύθμισης της αγοράς
εκκίνησης κλήσεων από σταθερή θέση. Ως εκ τούτου προτείνεται

η κάτωθι

αναδιατύπωση: «….Τα τέλη τερματισμού που αποδίδει ο ΤΠ στον ΟΤΕ ορίζονται

κατόπιν εμπορικής συμφωνίας των Μερών.»
3. Σελ. 45, τελευταίο bullet (Γεωγραφικοί αριθμοί και αριθμοί κινητής τηλεφωνίας δικτύου
ΤΠ): Παρομοίως με το παραπάνω σχόλιο της ενότητας 12.1, αναφορικά με τα τέλη προς
γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας δικτύου Τ.Π., όταν ο αριθμός
καλούντος συνδρομητή (A-Number) ανήκει σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ), πρέπει να προστεθεί επιφύλαξη σχετικά με την ακόμα άγνωστη ημερομηνία
έναρξης ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού περί ενιαίων μέγιστων τελών σε
επίπεδο Ε.Ε., καθώς έως τότε θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ισχύοντα εθνικά τέλη
τερματισμού σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα.
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6. Προσάρτημα ΙΙΙ, Ενότητα 6
Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο τέλος της πρώτης πρότασης: «Τυχόν αλλαγές που
αφορούν την τοπολογία του δικτύου, τα σημεία διασύνδεσης POIs και τα πρωτόκολλα
διασύνδεσης του δικτύου ενός εκ των Μερών, η οποία επηρεάζει τη διασύνδεση, θα
γνωστοποιείται στο άλλο Μέρος τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την πραγματοποίηση των ως
άνω αλλαγών ώστε το άλλο Μέρος να προβεί σε τυχόν απαραίτητες μεταβολές του δικού του
δικτύου, εκτός εάν η φύση της αλλαγής επιβάλλει ή τα Μέρη συμφωνήσουν σε διαφορετικό

χρονικό διάστημα.»

7. Προσάρτημα VII, Ενότητα 2.3
Διαπιστώνεται ότι έχει αφαιρεθεί η τελευταία πρόταση του 2.3 (έναντι του ισχύοντος RIO): «Ειδικά

ο ΟΤΕ εγγυάται ρητώς και εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενό του ότι οι πληροφορίες που
λαμβάνονται από το χονδρικό του άκρο στα πλαίσια παροχής διασύνδεσης, δυνάμει της εν ισχύ
προσφοράς, δεν χρησιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ .».
Κρίνεται επιβεβλημένη η επαναφορά της συγκεκριμένης διάταξης καθώς σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί η πληροφορία που λαμβάνεται από το χονδρικό άκρο ΟΤΕ να μεταφέρεται ή/και να
τυγχάνει επεξεργασίας προς όφελος του λιανικού άκρου ΟΤΕ.
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