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Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης 

αναφορικά με την προσφορά αναφοράς IP διασύνδεσης του ΟΤΕ . 

Εισαγωγικά και αναφορικά με την εφαρμογή των νέων τελών τερματισμού που 

προτείνονται από τον ΟΤΕ, σημειώνουμε ότι τα τέλη που έχει ενσωματώσει στην Προσφορά 

του, συνιστούν το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν την θέση σε ισχύ 

των οικείων διατάξεων της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε 

περίπτωση, οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τελών τερματισμού πριν τη θέση σε ισχύ της 

ανωτέρω πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προϋποθέτει τη λήψη σχετικής απόφασης 

από την ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της ανάλυσης αγοράς, και απαιτεί την κοστολόγησή τους, 

σύμφωνα με το ισχύον μοντέλο. Θα πρέπει να προστεθούν οι ανάλογες αναδιατυπώσεις, 

που καθιστούν σαφή τα ανωτέρω, στην περίπτωση που η ισχύς της Προσφοράς, θα είναι 

πρωθύστερη της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής., 

Ακολουθούν οι παρατηρήσεις μας κατ΄ άρθρο: 

1. Στο άρθρο 9.7.2 εισάγεται εμμέσως χρονικός περιορισμός στην άσκηση νομίμου 

δικαιώματος του Τ.Π.. Δεν γίνεται δεκτός ο περιορισμός του δικαιώματος αυτού του ΤΠ και 

προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, με την παρακάτω 

διαγραφή  ο σχετικός όρος ως εξής: 

«Χρονολογικά, η αμφισβήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί:  

α) οποτεδήποτε στο διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου 

/ λογαριασμού ως ανωτέρω. Στο διάστημα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική ή μερική 

αμφισβήτηση του τιμολογίου / λογαριασμού, και β) οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου / λογαριασμού εάν η αμφισβήτηση αφορά μη συμμόρφωση του ΟΤΕ 

με απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου., η οποία αμφισβήτηση αναφορικά με τη μη 

συμμόρφωση του ΟΤΕ με απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου κατατέθηκε έγκαιρα, ήτοι 

εντός έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου / λογαριασμού, αλλά η 

απόφαση τελεσιδίκησε μετά το διάστημα των έξι (6) μηνών ως ανωτέρω. Στην περίπτωση 

αυτή ο ΟΤΕ καλείται να διατηρεί τα σχετικά αρχεία χρέωσης μέχρι την έκδοση της σχετικής 

τελεσίδικης απόφασης. » 

 

2. Στην παράγραφο 9.7.3. θα πρέπει να προστεθεί η λέξη «ενδεικτικά» 

«Τα είδη αμφισβήτησης, σε ότι αφορά την τιμολογητέα ύλη ανά υπηρεσία διασύνδεσης, 

διακρίνονται ενδεικτικά» 
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3. Στην τελευταία παράγραφο του ίδιου άρθρου, σε αντίθεση με την παράγραφο 9.6.2 

αναφέρεται ότι περιορίζεται η δυνατότητα του ΤΠ να αμφισβητήσει τιμολόγια μικρότερα των 

10.000 για μια μηνιαία λογιστική ωστόσο το δικαίωμα αμφισβήτησης υφίσταται, όπως 

ακριβώς αποτυπώνεται στην παράγραφο 9.6.2. Άλλωστε ο ΤΠ δεν μπορεί να παραιτηθεί 

από απαίτησή του, οποιαδήποτε αξίας, μέσω της προσφοράς αναφοράς του ΟΤΕ. Ως εκ 

τούτου η τελευταία παράγραφος πρέπει να διαγραφεί ως παρακάτω  

Τα Μέρη δεν δύνανται να θέτουν σε αμφισβήτηση διαφορές μικρότερες του 1% (και όχι 

μεγαλύτερες από 10.000 € για μια μηνιαία λογιστική περίοδο) που θα προκύψουν από την 

εφαρμογή της παραγράφου ……Οι διαφορές αυτές είναι αποδεκτές και καταβάλλονται στο 

ακέραιο ως προς τον συνολικό χρόνο χρέωσης, ανά υπηρεσία διασύνδεσης όπως αυτές 

καταγράφονται από τα Μέρη. Η εν λόγω πληρωμή γίνεται με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου 

δικαιώματος των συμβαλλομένων μερών. 

4. Στην παράγραφο 9.7.4, ο ΟΤΕ, χωρίς να αιτιολογείται το εύλογο, απαιτεί κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής και παραπέμπει στη διαδικασία διακοπής υπηρεσιών. Η απόρριψη 

του αιτήματος αμφισβήτησης και η υποχρέωση πληρωμής του αμφισβητούμενου ποσού 

αρκεί και δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 

για την διακοπή των υπηρεσιών. 

5. Στην παράγραφο 9.7.5.6:  

Τα ποσά έχουν χρεωθεί (τιμολογηθεί) ήδη. Αυτό που ενδεχομένως να εκκρεμεί είναι η 

πληρωμή τους. Ως εκ τούτου πρέπει να παραμείνει η προϋφιστάμενη διατύπωση και να 

αναδιατυπωθεί ως κατωτέρω: 

«…Σε περίπτωση που είτε η Επιτροπή με απόφασή της διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να 

επιτευχθεί συμφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, είτε και σε 

κάθε περίπτωση, παρέλθει άπρακτη περίοδος διμήνου ή του εκάστοτε συμφωνηθέντος 

εγγράφως χρονικού διαστήματος από τη Συγκρότηση της Επιτροπής, τα ποσά χρεώνονται 

σε επόμενο τιμολόγιο / λογαριασμό τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξημένα με το νόμιμο 

επιτόκιο, εντός σαράντα (40) ΕΗ από το χρονικό σημείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι 

δεν δύναται να λύσει τη διαφορά ή την διάλυση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών 

χωρίς την επίλυση της διαφοράς, προσαυξημένα με το νόμιμο επιτόκιο, …» 

6. Στην παράγραφο 9.9.3.4: 

«Στην περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ ο οποίος, αν και κάνει χρήση υπηρεσιών της παρούσας 

Προσφοράς, δεν έχει υπογεγραμμένη την προσήκουσα Σύμβαση, υποχρεούται σε υπογραφή 
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της σύμβασης αυτής και ταυτόχρονη προσκόμιση εγγύησης, εκτός και αν ο ΤΠ ανήκει στην 

κατηγορία της παραγράφου 9.9.3.5. Το ύψος της εγγύησης θα υπολογίζεται σύμφωνα με την 

προηγούμενη αριθμητική φόρμουλα και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 €.»  

Η πρόσκληση για υπογραφή της προσήκουσας σύμβασης αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ. Η 

ευθύνη για τη μη υπογραφή δεν θα πρέπει να μετακυλίεται στον Τ.Π ούτε αυτός να 

εξομοιώνεται με τον νέο Τ.Π. λόγω μη υπογραφής τροποποιημένης σύμβασης 

 

7. Στη συνέχεια, επίσης στην παρ. 9.9.3.4 για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να 

επαναφερθεί η ακόλουθη πρόβλεψη του προηγούμενου RIO OTE «Ο Τ.Π. ο οποίος 

λαμβάνει ήδη υπηρεσίες διασύνδεσης σύμφωνα με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 750/05/19.2.15 (ΦΕΚ 

442/24.3.15)  και ο οποίος δεν έχει υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της παραγράφου 12.3.6 της ανωτέρω Απόφασης, δεν υποχρεούται να 

προσκομίσει εγγυητική για την χρήση υπηρεσιών διασύνδεσης της παρούσας Προσφοράς 

Αναφοράς διασύνδεσης» 

8.  9.9.7 Ανανέωση εγγυητικής επιστολής 

«Ο ΤΠ υποχρεούται να προσκομίσει ανανέωση της εγγυητικής επιστολής το αργότερο 

τριάντα πέντε (35) ΕΗ πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής».  

Με την εν λόγω πρόβλεψη εισάγεται η υποχρέωση ο ΤΠ να ανανεώσει την εγγυητική 

επιστολή 35ΕΗ πριν τη λήξη της γεγονός που σημαίνει ότι ο ΟΤΕ για 35 ΕΗ θα έχει στα 

χέρια του δύο ισόποσες εγγυητικές.  Η πρόβλεψη αυτή είναι αφενός υπέρμετρα επαχθής 

για τον ΤΠ αφετέρου δεν εξυπηρετεί σε τίποτα καθώς ο ΟΤΕ είναι ήδη καλυμμένος για το  

διάστημα αυτό από την αρχική εγγυητική. Η εν λόγω πρόβλεψη για τους λόγους που 

αναφέραμε παραπάνω θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται ότι ο ΤΠ είναι 

υποχρεωμένος να ανανεώσει ή παρατείνει την ισχύ της αρχικής εγγυητικής πριν την λήξη 

αυτής και εφόσον ο ΤΠ έχει καταστεί υπερήμερος 

9. 12.1. Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Διασύνδεσης ΟΤΕ 

 Γεωγραφικοί αριθμοί ΟΤΕ 

Η σχετική παράγραφος θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα εισαγωγικά σχόλια και 

να τροποποιηθεί ως κατωτέρω: 

“Το τέλος τερματισμού σε γεωγραφικούς αριθμούς ΟΤΕ είναι 0,00545 €/λεπτό, με την 

επιφύλαξη τυχόν νέας απόφασης από την ΕΕΤΤ και θα ανέλθει σε 0,0007 €/λεπτό, ένα μήνα 

μετά την επίσημη δημοσίευση της κατ΄ εξουσιοδότησης πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”   
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10. Αναφορικά με τον όρο εμπιστευτικότητα παρ. 2.3  

Θα πρέπει να επαναφερθεί η παρακάτω πρόβλεψη. Θα πρέπει να ορίζεται ρητά ότι το 

λιανικό άκρο του ΟΤΕ δεν λαμβάνει/χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο εμπιστευτικές 

πληροφορίες που λαμβάνει η χονδρική. 

«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». 

11. Αναφορικά με τον όρο υποχρεώσεις παρ. 3.2 

Η παρακάτω παράγραφος θα πρέπει να διαγραφεί. Δεν συμφωνούμε με τον περιορισμό 

της ευθύνης των μερών στην αποκατάσταση των θετικών ζημιών μόνο. Δεδομένης της 

δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στην σχετική αγορά είναι πιθανόν πρακτικές που 

παραβιάζουν όρους της παρούσας και της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και να επιφέρουν σημαντική θετική και 

αποθετική ζημία στους ΤΠ. 

 Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο για τις θετικές ζημίες που προξενεί στο 

άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Κανένα από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλομένου για έμμεσες, αποθετικές 

ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Προσφοράς. 

12. Ομοίως στην επόμενη παράγραφο θα πρέπει να επανέλθει υφιστάμενη 

διατύπωση:  

«Ειδικά ο ΟΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται 

δυνάμει του καθορισμού του ως επιχείρηση με ΣΙΑ στις σχετικές αγορές χονδρικής 

τερματισμού κλήσεων σε τελικούς χρήστες σε σταθερή θέση, όπως αυτές ορίσθηκαν με την 

ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 968/01/16-11-2020 (ΦΕΚ 5380/Β/07-12-2020), καθώς και σε άλλες 

σχετικές αγορές οι οποίες συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της 

παρούσας.  

 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με την ικανότητα και 

την επιμέλεια που αναμένονται από έναν φορέα τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της καλής 

πίστης σύμφωνα και με τα συναλλακτικά ήθη. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ο 

ΟΤΕ, λόγω της δεσπόζουσας θέσης την οποία κατέχει στις ορισθείσες αγορές χονδρικής 

διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων φέρει «ειδική ευθύνη» (special responsibility) να 
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μην ενεργεί με τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι 

υπεύθυνο για ζημίες που προξενεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία.»  

13. Αναφορικά με την παρ. 10.2 : Λύση / Καταγγελία Σύμβασης. 

Η υποβολή αίτησης για πτώχευση ή η διαδικασία εξυγίανσης δεν θα πρέπει να οδηγούν σε 

άμεση καταγγελία της σύμβασης και διακοπής των υπηρεσιών και ως εκ τούτου η 

παρακάτω πρόβλεψη θα πρέπει να διαγραφεί 

«η κήρυξη ενός εκ των Μερών σε κατάσταση πτώχευσης, η κατάθεση αίτησης του ιδίου για 

την κήρυξή του σε πτώχευση, η υποβολή αίτησης ή η θέση σε διαδικασία εξυγίανσης, η θέση 

αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, η λύση του Συμβαλλόμενου Μέρους, η ακύρωση ή 

ανάκληση της άδειάς του», 

14. Αναφορικά με τους όρους παροχής υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα (παρ. 2.2)  

Οι συνθήκες της αγοράς για τις οποίες εισήχθη η κατωτέρω πρόβλεψη έχουν εκλείψει 

παρακαλούμε για την αφαίρεση της σχετικής διάταξης 

«Ο ΟΤΕ, με τη γνωστοποίηση της αίτησης ενεργοποίησης προεπιλογής, δύναται να 

αποστέλλει τυποποιημένο κείμενο-έγγραφο, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την ΑΠ ΕΕΤΤ 

375/41/14-2-2006, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 440/050/14-6-2007 

(ΦΕΚ 1169/Β/11-07-2007), με το οποίο θα ενημερώνει το συνδρομητή αποκλειστικά για την 

ενεργοποίηση της Προεπιλογής Φορέα του εν λόγω συνδρομητή στον Προεπιλεγμένο 

Πάροχο» 


