
 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 

1. Ως προς το Κευάλαιο ΙΙΙ, παρ. 6, σελ 5. 

«Εθόζνλ ε ππαηηηόηεηα πξνθύςεη θαηά ηελ δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνύ ηνπ ΟΤΕ ζην ρώξν ηνπ 

Παξόρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ, ζα θαηαρσξείηαη ζην Π.Σ. ΟΤΕ από ηνλ ηερληθό ε ζρεηηθή επηζήκαλζε ώζηε 

ν Πάξνρνο λα ρξεσζεί ην ζρεηηθό ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ.» 

Πξνηείλνπκε ηελ εμήο αλαδηαηύπσζε: 

«Εθόζνλ ε ππαηηηόηεηα πξνθύςεη θαηά ηελ δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνύ ηνπ ΟΤΕ ζην ρώξν ηνπ 

Παξόρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ, ζα θαηαρσξείηαη ζην Π.Σ. ΟΤΕ από ηνλ ηερληθό ε ζρεηηθή επηζήκαλζε ώζηε 

ν Πάξνρνο λα ρξεσζεί ην ζρεηηθό ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ, ευόσον έτει προηγηθεί 

τοσλάτιστον 3ΕΗ νφρίτερα στετική ενημέρφση τοσ Παρότοσ ή/και τοσ πελάτη τοσ ΟΣΕ για 

την εν λόγφ επίσκευη τοσ τετνικού τοσ ΟΣΕ.» 

 

2. Ως προς το Κευάλαιο ΙΙΙ, Ενότητα 1 «Διατείριση καθσστέρησης Τπαιτιότητας Παρότοσ με 

τρήση τοσ Π WLL», σημείο 2, σελ 6. & σημείο 3, σελ.8. 

«Η εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΕ γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε ηνπ δελ ζα είλαη 

κεγαιύηεξε ησλ ελλέα (9) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη ζα δειώλεηαη ζην Π.Σ. ΟΤΕ. Με ηελ θαηαρώξεζε 

ηεο εκεξνκελίαο ζην Π.Σ. ΟΤΕ από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΕ, ε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ 

άξζεο ηεο ππαηηηόηεηαο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζην ζρεηηθό πεδίν ηνπ Π.Σ. WLL κε ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε.» 

Τν δηάζηεκα ησλ 9 εκεξώλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα κεγάιν. Πξνηείλεηαη λα κεησζεί ζε 5 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. Επίζεο πξνηείλεηαη ν Πάξνρνο λα ελεκεξώλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε απνζηνιή ζρεηηθνύ 

ελεκεξσηηθνύ κελύκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη αλαδηαηύπσζε: 

 «Η εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΕ γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε ηνπ δελ ζα 

είλαη κεγαιύηεξε ησλ πέντε (5) ημερολογιακών ημερών θαη ζα δειώλεηαη ζην Π.Σ. ΟΤΕ. Με ηελ 

θαηαρώξεζε ηεο εκεξνκελίαο ζην Π.Σ. ΟΤΕ από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΕ, ε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία 

ειέγρνπ άξζεο ηεο ππαηηηόηεηαο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζην ζρεηηθό πεδίν ηνπ Π.Σ. WLL κε ηελ εκεξνκελία 

πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε και ταστότρονα θα αποστέλλεται στετικό 

ενημερφτικό ηλεκτρονικό μήνσμα στον Πάροτο.» 

 

 



 

 

3. Ως προς το Κευάλαιο ΙΙΙ, Ενότητα 1 «Διατείριση καθσστέρησης Τπαιτιότητας Παρότοσ με 

τρήση τοσ Π WLL», σποενότητα 1.2 «Ανενεργός τρόνος σπαιτιότητας», σελ.11. 

«Με ηελ δήισζε ηεο ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΕ ζην Π.Σ. ΟΤΕ, ε κέηξεζε ηνπ 

ρξόλνπ παξάδνζεο ηνπ θπθιώκαηνο ζηακαηάεη («παγώλεη») ζε απηά θαη μαλαξρίδεη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ή ηνπ ξαληεβνύ (εθόζνλ απαηηείηαη) από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΕ κέζα ζε 

εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.» 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζαθώο όηη ν ππνινγηζκόο ηεο κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο μαλαξρίδεη 

ηελ ίδηα εκέξα πνπ ν ΟΤΕ επηβεβαηώλεη ηελ άξζε ηεο ππαηηηόηεηαο. Σε θάζε πεξίπησζε ν ρξόλνο ειέγρνπ 

από πιεπξάο ΟΤΕ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην Κεθάιαην ΙΙΙ, Ελόηεηα 1 

«Δηαρείξηζε θαζπζηέξεζεο Υπαηηηόηεηαο Παξόρνπ κε ρξήζε ηνπ ΠΣ WLL», ζεκείν 2. Σηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ΟΤΕ δελ ελεκεξώζεη ην ζύζηεκα ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ή ην ξαληεβνύ, 

εληόο ηεο σο άλσ θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ηόηε ν ρξόλνο παξάδνζεο λνείηαη όηη έρεη μαλαξρίζεη 

απηόκαηα ηελ ακέζσο επόκελε εκεξνινγηαθή εκέξα από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκία απηήο, ε νπνία 

ζύκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζή καο ζηελ ππ’ αξ. 2 παξάγξαθν, ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα κεησζεί ζε 5 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο.   

 


