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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισµοί 

Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω, ερµηνεύονται δε και εξειδικεύονται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 614/12/28-07-2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1983/07-09-2011) 

και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών:  

«DSL» (Digital Subscriber Line –Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή): Τεχνολογία πρόσβασης µέσω 

της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής 

δεδοµένων. Η τεχνολογία αυτή υλοποιείται µε υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια µέσω των 

οποίων παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN-BRA τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης 

µετάδοσης δεδοµένων (data). Για τους σκοπούς της παρούσας Προσφοράς ο όρος αναφέρεται 

περιοριστικά στις τεχνολογίες ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) και VDSL (Very-high-

bitrate Digital Subscriber Line). 

«Πρόσβαση DSL»: Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη µε χρήση τεχνολογίας 

DSL. Από το ζεύγος χαλκού µέσω του οποίου παρέχονται οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, ο Τελικός 

Χρήστης συνδέεται στο DSLAM (µε χρήση splitter ή φίλτρου στο χώρο του Τελικού Χρήστη) µε 

αποτελέσµατα την δυνατότητα παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN-BRA 

τηλεφωνικής σύνδεσης και την ταυτόχρονη µεταφορά κίνησης από/προς το δίκτυο του 

ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του ∆ικτύου DSL. 

«∆ίκτυο DSL»: Το δίκτυο που αποτελείται από την Πρόσβαση DSL, συνδέσεις του δικτύου 

κορµού του ΟΤΕ, και κατά περίπτωση είτε τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Αποµακρυσµένης 

Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) είτε τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, καθώς και τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, που συνδέουν τον εξοπλισµό του Τελικού Χρήστη είτε µε τον ΕΕΑΠ, είτε µε τον 

κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ κατά περίπτωση.  

«Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (ΠΑΡΟΧΟΣ ή Τ.Π.)»: Ο εκάστοτε πάροχος Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών που έχει αδειοδοτηθεί καταλλήλως από την αρµόδια αρχή και έχει υπογράψει 

σχετική Σύµβαση µε τον ΟΤΕ, για την λήψη των υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της 

παρούσας Προσφοράς. 
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«ΕΕΑΠ» – Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης («BRAS» - 

Broadband Remote Access Server) : Το στοιχείο του ∆ικτύου DSL του ΟΤΕ που αποτελεί το 

λογικό σηµείο σύνδεσης του ΠΑΡΟΧΟΥ, στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και 

Β, µε το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί την παροχή της υπηρεσίας και την επιλογή 

ΠΑΡΟΧΟΥ και υπηρεσιών από τον Τελικό Χρήστη. 

«ΣΠ ΕΕΑΠ» - Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ: Η θέση στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΕΕΑΠ, 

(συνήθως Κτίριο Α/Κ ΟΤΕ). Σε ένα ΣΠ ΕΕΑΠ µπορεί να είναι εγκατεστηµένοι ένας ή και 

περισσότεροι ΕΕΑΠ. Στο Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελικών 

Χρηστών που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs τα οποία συνδέονται στον/στους 

συγκεκριµένο/ους ΕΕΑΠ που είναι εγκατεστηµένος/οι στο Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ. Στο Σηµείο 

Παρουσίας ΕΕΑΠ συνδέονται, στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και Β, οι 

ΠΑΡΟΧΟΙ για να παρέχουν υπηρεσίες στους εν λόγω Τελικούς Χρήστες.  

«Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS» - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL του Ο.Τ.Ε - BRAS»: Η 

σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ µε τους 

ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το 

δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

«Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM» - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL του Ο.Τ.Ε.- DSLAM : 

Η σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ µε 

τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο 

DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

«DSLAM» : Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης µέσω του οποίου συνδέονται οι τοπικοί 

βρόχοι χαλκού στο δίκτυο κορµού του ΟΤΕ για την παροχή DSL υπηρεσιών. 

«Α.ΡΥ.ΣBRAS» - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση - BRAS:  Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού του 

σηµείου σύνδεσης του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ, στον οποίο 

υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για µεταφορά 

κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.  

«Α.ΡΥ.ΣDSLAM» - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση - DSLAM:  Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού του 

σηµείου σύνδεσης του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο 

πολυπλεξίας, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και 

χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.  
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«Φ.Υ.Π»: Τυποποιηµένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασµένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την 

υλοποίηση των ενσύρµατων υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης Β και Γ (µε χρήση ιδίων 

µέσων). 

«Τελικός Χρήστης»: Ο συνδροµητής PSTN/ISDN-BRA τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ ή 

άλλου ΠΑΡΟΧΟΥ (µέσω της υπηρεσίας Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµής - WLR), ο οποίος 

προµηθεύεται πρόσβαση DSL µέσω της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM από τον 

ΠΑΡΟΧΟ. 

«Τερµατικός Εξοπλισµός Τελικού Χρήστη»: Οι τερµατικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο 

χώρο του Τελικού Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, δηλαδή το 

DSL modem και ο διχαστής ή το φίλτρο κατά περίπτωση.  

«Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM»: Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της 

σύνδεσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση του DSL modem του 

Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ ή µε τον κόµβο πολυπλεξίας ανά περίπτωση. 

«Αστικό Κέντρο (Α/Κ)»: Το κτίριο εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Γενικός Κατανεµητής 

ΟΤΕ στον οποίο καταλήγει το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χαλκού της περιοχής. H DSL 

πρόσβαση των συνδροµητών της περιοχής παρέχεται από αντίστοιχα DSLAMs τα οποία 

υπάγονται στο εν λόγω κτίριο (κέντρο) και είτε εγκαθίστανται εντός του κτιρίου είτε σε υπαίθριες 

καµπίνες. 

«Π.Σ. W-CRM», ή «ΠΣ-ΟΤΕ» - Πληροφοριακό Σύστηµα Wholesales Customer Relationship 

Management: Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα σχεδιασµένο για τις ανάγκες πωλήσεων 

χονδρικής το οποίο, επιτρέπει τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ µε τον ΟΤΕ. 

«ΕΗ» - Εργάσιµες Ηµέρες: Από την ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή πλην των επισήµων 

αργιών. 

«Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ»: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

επόµενη ΕΗ αποστολής από τον ΠΑΡΟΧΟ της αίτησής του στον ΟΤΕ µέσω Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι την 

ηµεροµηνία υλοποίησής της, όπως αυτή (ηµεροµηνία) εµφανίζεται στο σχετικό πεδίο αναζήτησης 

της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. 

«Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.»: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από 

την επόµενη ΕΗ αποστολής από τον ΠΑΡΟΧΟ της αίτησής του στον ΟΤΕ µέσω Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι 
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την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής, δηλαδή την ηµεροµηνία 

φυσικής σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία της υπηρεσίας. 

«Ανενεργός χρόνος SLA (parked time)»: Είναι το άθροισµα των χρόνων καθυστέρησης, η 

οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ. 

«Πραγµατικός χρόνος παράδοσης»: Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον ανενεργό 

χρόνο SLA. 

«Ώρες εκτός λειτουργίας (out of service)»: Το χρονικό διάστηµα από την εισαγωγή της 

αναγγελίας της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι την ώρα που θα εµφανισθεί στο Π.Σ. ΟΤΕ η άρση 

της συγκεκριµένης βλάβης. 

«Συµφωνία βλαβών»: Η συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, σχετικά µε τον αριθµό των 

βλαβών που ανήγγειλε ο ΠΑΡΟΧΟΣ, σε σχέση µε τις βλάβες που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και είναι 

δικής του ευθύνης.  

«Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault)»: Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πρώτη 

εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του Π.Σ. W-CRM, µέχρι την ώρα άρσης 

βλάβης όπως αυτή εµφανίζεται στα Π.Σ ΟΤΕ 

«Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service)»: Είναι το άθροισµα των χρόνων καθυστέρησης 

άρσης της βλάβης η οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ. 

«Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης»: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος 

βλάβης 

1.2 Αντικείµενο Προσφοράς Αναφοράς 

Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς αφορά την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ, ώστε ο ΠΑΡΟΧΟΣ να µπορεί να καθορίζει τα δικά 

του DSL προϊόντα χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη υποδοµή του ΟΤΕ. Πιο συγκεκριµένα 

περιλαµβάνει: 

• Την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α:  

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β), πoυ αφορά τη δικτυακή 

σύνδεση µεταξύ των εγκαταστάσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και του ΕΕΑΠ κάλυψης του 

Τελικού Χρήστη 
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� Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ), που αφορά τη δικτυακή σύνδεση µεταξύ των 

εγκαταστάσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και του κόµβου πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM 

που καλύπτει τον Τελικό Χρήστη 

• Την παροχή των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ:.  

� Α.ΡΥ.Σ.BRAS που αφορά την πρόσβαση DSL µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του 

ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του ΕΕΑΠ  

� Α.ΡΥ.Σ.DSLAM που αφορά πρόσβαση DSL µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του 

ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του κόµβου 

πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM που τον καλύπτει. 

Για την εφαρµογή της Προσφοράς υπογράφεται σχετική Σύµβαση Πλαίσιο µεταξύ του ΟΤΕ 

και του ΠΑΡΟΧΟΥ η οποία θα διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 

«Γενικοί Όροι» της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ. 

2.1 Γενικά 

1) Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM) του ΟΤΕ παρέχει Ασύµµετρου 

Ρυθµού Σύνδεση µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή 

χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου DSL 

του ΟΤΕ (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS), ή µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του ακραίου 

δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε τον αντίστοιχο κόµβο 

πολυπλεξίας που βρίσκεται σε σηµείο παρουσίας κεντρικού κατανεµητή Α/Κ ΟΤΕ 

(υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM). Η παραπάνω σύνδεση χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης 

από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του ∆ικτύου DSL του ΟΤΕ.  

2) H υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ ολοκληρωνένεται µε υπέρθεση επί της PSTN ή ISDN-BRA 

σύνδεσης του ΟΤΕ, της οποίας συνδροµητής είναι ο Τελικός Χρήστης 

3) Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), η 

κίνηση από τα DSLAMs συγκεντρώνεται: 

� είτε µέσω ζευγών χαλκού και χρήση τεχνολογίας Ethernet First Mile (EFM) η 

οποία χρησιµοποιεί ζεύξεις Ν x 5,6 Mbps παρέχοντας θεωρητικά µέγιστο 

uplink bandwidth 45Mbps1.  

� είτε µέσω οπτικής ίνας 

στον κόµβο πολυπλεξίας του αστικού κέντρου του ΟΤΕ στο οποίο υπάγονται τα 

DSLAMs. Βασική διαφορά που υφίσταται µεταξύ των δύο τύπων της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. είναι το γεγονός ότι για την υλοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM δεν 

χρησιµοποιείται ΕΕΑΠ του ΟΤΕ (ο οποίος χρησιµοποιείται στην περίπτωση της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS) και ο διαχωρισµός της κίνησης και των υπηρεσιών των 

χρηστών των διαφορετικών ΠΑΡΟΧΩΝ γίνεται στο επίπεδο του υπερκείµενου κόµβου 

πολυπλεξίας. 

4) Ο ΟΤΕ παρέχει στον Πάροχο την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM στις ίδιες ταχύτητες που 

ισχύουν για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, λαµβάνοντας υπόψη 

τους ανωτέρω τεχνικούς περιορισµούς. 

                                                

1 Στην περίπτωση αυτή παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες ADSL ταχύτητας έως 2Mbps. 
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5) Ο Πάροχος λαµβάνει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. για κάθε Τελικό Χρήστη, και καθορίζει τα 

DSL προϊόντα προς αυτόν, χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη πρόσβαση DSL του ΟΤΕ 

µεταξύ του Τελικού Χρήστη και του ΕΕΑΠ (ή του κόµβου πολυπλεξίας). 

 

2.1.1 Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

1) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ τις κάτωθι υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ: 

 

Υπηρεσία Τύπος Πρόσβασης ΧΕΠ 

Α.ΡΥ.Σ.BRAS Α, Β 

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM Γ 

 

2) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµά του, να χρησιµοποιεί το δίκτυο DSL 

(συµπεριλαµβανοµένου και του χάλκινου ζεύγους) για να παρέχει άλλες υπηρεσίες 

στον Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η παροχή της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. βάσει των όρων της παρούσας. 

3) Οι ριπές ρυθµού (burst rates) µπορεί να παρουσιάζουν διακυµάνσεις λόγω της 

ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών Τελικών Χρηστών µέσα στο δίκτυο DSL του ΟΤΕ 

ή/και στη σύνδεση ΟΤΕ – ΠΑΡΟΧΟΥ (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.) ή λόγω της προσαρµογής 

ρυθµού του τερµατικού εξοπλισµού λόγω επιβάρυνσης της γραµµής, και εξαρτώνται 

από τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα εφαρµογής IP που χρησιµοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

οφείλει να ενηµερώνει τους Τελικούς Χρήστες σχετικά. 

4) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. σε συνέχεια σχετικού αιτήµατός του 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η κάθε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. παρέχεται 

αποκλειστικά προς διάθεση αυτής από τον ΠΑΡΟΧΟ σε Τελικό Χρήστη, ή για τις ίδιες 

ανάγκες του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

5) Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα, στον κάθε Τελικό 

Χρήστη, δυναµικής επιλογής ΠΑΡΟΧΟΥ, µέσω των εκάστοτε ΕΕΑΠ. 

6) Για την ολοκλήρωση της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. πρέπει να εγκαθίσταται στο 

χώρο του Τελικού Χρήστη, µε ευθύνη του ΠΑΡΟΧΟΥ, ένας διχαστής ή ένα φίλτρο ανά 

σύνδεση, ως ανά περίπτωση απαιτείται 

7) Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. είναι δυνατό να υπάρξει 

ολιγόλεπτη διακοπή, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά, της 
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τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη επί της οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία 

Α.ΡΥ.Σ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη 

σχετικά. 

8) Η αδυναµία διάθεσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., λόγω τεχνικών προβληµάτων, δύναται να 

διαπιστωθεί ακόµη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώσει τον ΠΑΡΟΧΟ αναφορικά 

µε τα ακριβή αίτια της αδυναµίας παροχής µέσω του Π.Σ. W-CRM. Μετά την 

ενηµέρωσή του από τον ΟΤΕ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την ακύρωση της 

συγκεκριµένης Α.ΡΥ.Σ. αζηµίως. 

 

2.1.2 Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

Τα πακέτα ταχυτήτων της υπηρεσίας ΑΡΥΣ, που διατίθενται από τον ΟΤΕ, 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής 

των πακέτων ταχυτήτων Α.ΡΥ.Σ., καθώς και της προσθήκης νέων πακέτων ταχυτήτων 

µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της υπ’ αριθµ. 

614/12/28-07-2011 ΑΠ ΕΕΤΤ: 

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθµός Καθόδου / Ανόδου (Kbps) 

ΑΡΥΣ – 2 ADSL έως 2048/ έως 512 

ΑΡΥΣ – 24 ADSL έως 24576 / έως 1024 

Α.ΡΥ.Σ. -30 VDSL έως 30720 / έως 2560 

Α.ΡΥ.Σ. -50 VDSL έως 51200 / έως 5120 

 

2.1.3 ∆ιάρκεια Παροχής υπηρεσίας ΑΡΥΣ  

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος 

χρόνος παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται στον ΠΑΡΟΧΟ 

στο πλαίσιο της παρούσης Προσφοράς είναι ένας (1) µήνας (καλούµενη «υποχρεωτική 

διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.), µετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται 

σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, µετά τη λήξη του ελάχιστου 
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χρόνου του ενός (1) µηνός, έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ , 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.. 

 

2.1.4 Προϋποθέσεις ∆ιάθεσης της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

1) Για την παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ απαιτείται η 

πλήρωση των κάτωθι οριζόµενων προϋποθέσεων: 

� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ να έχει προµηθευτεί από τον ΟΤΕ τουλάχιστον έναν από τους 

διαθέσιµους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. στην οποία υπάγονται οι συγκεκριµένες 

συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. και η οποία είναι εν λειτουργία. Ειδικότερα για την παροχή 

της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS, προϋπόθεση είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ να διαθέτει 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/και Β, ενώ για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, 

προϋπόθεση είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ να διαθέτει Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ. 

� Ο Τελικός Χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. να είναι εν 

λειτουργία συνδροµητής τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN/ISDN-BRA, επί της 

οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

� Η PSTN ή ISDΝ-BRA σύνδεση του Τελικού Χρήστη να βρίσκεται εντός της 

περιοχής κάλυψης του DSL δικτύου του ΟΤΕ όπως αυτή γνωστοποιείται 

εκάστοτε από τον ΟΤΕ. Τα ήδη εγκατεστηµένα DSLAMs ανακοινώνονται 

ηλεκτρονικά στον ΠΑΡΟΧΟ ενώ σχετική πληροφόρηση παρέχεται µέσω του 

Π.Σ W-CRM.  

� Η υλοποίηση του αιτήµατος του ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει να είναι τεχνικώς εφικτή. Η 

τεχνική αδυναµία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής της πρόσβασης 

Α.ΡΥ.Σ., δύναται να διαπιστωθεί ακόµα και κατά τη φάση ενεργοποίησης της 

υπηρεσίας, σύµφωνα µε το σηµείο 8 της ενότητας 2.1.1. 

� Να µην συντρέχει ένας από τους λόγους που περιγράφονται στην ενότητα 

2.1.5. 

2) Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής της λειτουργία της PSTN ή ISDN–

BRA του Τελικού Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται η παροχή της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. προς τον Τελικό αυτό Χρήστη. 

3) Κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. του ΠΑΡΟΧΟΥ επιφέρει αυτόµατη απώλεια της 

διασύνδεσης των Τελικών Χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ µε το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

Μέριµνα θα πρέπει να λαµβάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ώστε πριν την κατάθεση αίτησης 

κατάργησης κυκλώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α., να καταργεί ή να µεταφέρει σε άλλο κύκλωµα 
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Ο.Κ.ΣΥ.Α. που τυχόν διαθέτει, όλες τις συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. που δροµολογούνται στην 

υπό κατάργηση Ο.Κ.ΣΥ.Α.  

4) Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων 

τρίτων Παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο Τελικός 

Χρήστης µέσω της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.  

 

2.1.5 Περιορισµοί στη ∆ιάθεση της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

1) H ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εφικτή σε 

περιπτώσεις: 

� όπου η PSTN ή ISDN-BRA τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη, 

παρέχεται µέσω γραµµών µε ενεργό εξοπλισµό, όπως PCM, ISDN/PRI, 2 

Mbps κ.λ.π. 

� γραµµών στις οποίες συνδέονται καρτοτηλέφωνα  

� όπου η PSTN ή ISDN-BRA τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη 

παρέχεται µέσω γραµµών µε αποτρεπτικά µεγάλο µήκος. 

� όπου έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλκού µε καλώδια οπτικών ινών 

(ΚΟΙ) που αναπτύσσει και εγκαθιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν είναι 

διαθέσιµη εφεδρεία καλωδίων χαλκού και ο ΟΤΕ δεν έχει εγκαταστήσει 

DSLAMs σε υπαίθρια καµπίνα καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο δυνατή την 

ευρυζωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη. 

2) Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δύναται να καθυστερήσει σε 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιµότητα πόρων του DSL δικτύου του ΟΤΕ. 

3) H δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., δεν είναι εξασφαλισµένη σε 

περιπτώσεις όπου: 

� όλο ή σηµαντικό τµήµα του συνδροµητικού δικτύου (κύριο και απερχόµενο 

δίκτυο), είναι εναέριο 

� η PSTN ή ISDN-BRA σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω καλωδίου 

του οποίου η φασµατική χωρητικότητα καλύπτεται λόγω της συγκέντρωσης 

πολλών συστηµάτων υπέρθεσης, όπως xDSL ή PCM ή 2 Mbps στο ίδιο 

καλώδιο. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις: 

� εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέτασης της αίτησης η αίτηση 

απορρίπτεται αιτιολογηµένα µέσω του Π.Σ. W-CRM. 
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� εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση της ενεργοποίησης 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο σηµείο 8 της ενότητας 2.1.1. 

4) Πέραν των ανωτέρω, υφίστανται και ειδικότεροι περιορισµοί στην περίπτωση διάθεσης 

της υπηρεσίας ΑΡΥΣ λόγω χρήσης της τεχνολογίας Ethernet First Mile (EFM) όπως 

αυτοί αναφέρονται στο σηµείο 2 της ενότητας 2.1. 

2.2 ∆ιαδικασία Παροχής 

2.2.1 Γενικά 

1) Η πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ στο Π.Σ. W-CRM, για την παραγγελιοληψία και 

βλαβοληψία-βλαβοδιαχείριση των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., θα πραγµατοποιείται µέσω 

ειδικού κωδικού πρόσβασης (password) ο οποίος θα παραδίδεται στον ΠΑΡΟΧΟ µε 

την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής Η παραλαβή του 

κωδικού πρόσβασης και η χρήση του συστήµατος Π.Σ. W-CRM τεκµαίρει αναγνώριση, 

από πλευράς του ΠΑΡΟΧΟΥ, των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από 

τον/τους λογαριασµούς της εταιρείας του. 

2) Κάθε αίτηση σχετικά µε την πρόσβαση Α.ΡΥ.Σ. διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε σειρά 

προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής τους από την κεντρική 

Υπηρεσία ΟΤΕ (first come – first served) µέσω του Π.Σ. W-CRM. 

 

2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 

1) Κάθε αίτηση παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. συµπληρώνεται πλήρως από τον 

ΠΑΡΟΧΟ µέσω του Π.Σ W-CRM του ΟΤΕ και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο 

στο Π.Σ. W-CRM, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη λειτουργία του συστήµατος.  

2) Τα πεδία που θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνονται από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι: 

� Το επώνυµο ή η επωνυµία του Τελικού Χρήστη 

� Ο αριθµός τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη 

� Η ταχύτητα της υπηρεσίας που επιθυµεί να λάβει, σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.2 

του παρόντος 

3) Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν σηµαίνει 

αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

4) Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ηµέρες στο έτος. Η αίτηση που εισάγεται 

σε µη εργάσιµη ηµέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
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5) Κατά την επεξεργασία του αιτήµατος, πραγµατοποιείται έλεγχος ενεργής τηλεφωνικής 

σύνδεσης PSTN/ISDN-BRA για τον συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. 

6) Με την καταχώρηση της αίτησης στο Π.Σ. W-CRM. πραγµατοποιείται έλεγχος 

αντιστοιχίας του επωνύµου ή της επωνυµίας του Τελικού Χρήστη µε τον αριθµό της 

τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας πρόκειται να υπερτεθεί η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.  

7) Εάν η παραπάνω αντιστοιχία δεν διαπιστώνεται ή εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι 

ελλιπή, ανακριβή ή λάθος, τότε η αίτηση απορρίπτεται µε σχετική ενηµέρωση του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα 

αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε η αίτηση αυτή παίρνει 

αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου και προωθείται για υλοποίηση. 

8) Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, λαµβάνεται η ηµεροµηνία καταχώρησης στο 

σύστηµα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στο σηµείο 4 η οποία εµφανίζεται στο 

Π.Σ. W-CRM µε σχετική ένδειξη. 

9) Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών χορήγησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. και εντός της 

ίδιας εργάσιµης ηµέρας, ενηµερώνεται σχετικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία Χορήγησης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να δηλώσει 

µέσω του Π.Σ. W-CRM βλάβη για την υπηρεσία. Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν δηλώσει βλάβη 

εντός του χρονικού διαστήµατος που προαναφέρθηκε, ως ηµεροµηνία Χορήγησης της 

νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. λαµβάνεται η αρχικώς δηλωθείσα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

των εργασιών στο Π.Σ. W-CRM από τον ΟΤΕ. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η 

βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, ως ηµεροµηνία χορήγησης της νέας σύνδεσης 

Α.ΡΥ.Σ. λαµβάνεται η ηµεροµηνία αποκατάστασης της βλάβης (ηµεροµηνία 

παραλαβής). 

10) Στον προβλεπόµενο χρόνο χορήγησης της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ σύµφωνα µε την 

ενότητα 2.3, δεν συνυπολογίζεται τυχόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος δεν οφείλεται 

στον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της παρούσας Προσφοράς.  

11) Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των 

αιτουµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 2.1.5, οφείλει να ενηµερώσει 

µέσω του Π.Σ. W-CRM τον ΠΑΡΟΧΟ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετική αδυναµία υλοποίησης, 

µε την επιφύλαξη του σηµείου 8 της ενότητας 2.1.1. 
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2.2.3 Μεταβολές 

1) Ο ΟΤΕ ενηµερώνει µέσω του συστήµατος Π.Σ. W-CRM τον ΠΑΡΟΧΟ για κάθε 

περίπτωση µεταβολής στοιχείων της PSTN/ISDN-BRA σύνδεσης του Τελικού Χρήστη, 

εφόσον η µεταβολή αυτή επηρεάζει την παρεχόµενη υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. στο 

συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. 

2) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες σε 

αυτόν υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω του Π.Σ. W-

CRM., σχετική αίτηση για κάθε µία µεταβολή, σύµφωνα µε την ενότητα 2.2.2 και 

καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ. 

 

2.2.3.1 Μεταφορά 

1) Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. δύναται να µεταφερθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σύµφωνα µε 

την ενότητα 2.1.5 της παρούσας Προσφοράς: 

� από ένα Τελικό Χρήστη σε έναν άλλο, που βρίσκεται εντός της ίδιας αστικής 

περιοχής   

� λόγω της µεταφοράς της PSTN ή ISDN–BRA σύνδεσης εντός της ίδιας 

αστικής περιοχής και εφόσον το ζητήσει ο Τελικός Χρήστης από τον ΠΑΡΟΧΟ. 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση µεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης γίνεται 

από τον Τελικό Χρήστη προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, ενώ η αίτηση 

µεταφοράς της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. γίνεται από τον Τελικό Χρήστη προς την 

αρµόδια υπηρεσία του ΠΑΡΟΧΟΥ και αυτός τη διαβιβάζει στη συνέχεια στον 

ΟΤΕ µέσω του Π.Σ. W-CRM. σύµφωνα µε την ενότητα 2.2.2 της παρούσας 

Προσφοράς. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει τον Τελικό Χρήστη ο 

οποίος αιτείται τη µεταφορά της τηλεφωνικής του σύνδεσης, στην περίπτωση 

που λαµβάνει ευρυζωνικές υπηρεσίες από τρίτο ΠΑΡΟΧΟ µέσω υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ., ότι για την µεταφορά της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. θα πρέπει να 

απευθύνεται στον εν λόγω ΠΑΡΟΧΟ. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., 

πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς της τηλεφωνικής 

σύνδεσης. Η προσωρινή διακοπή της µεταφερόµενης τηλεφωνικής σύνδεσης, 

επιφέρει και την ταυτόχρονη διακοπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

� από έναν ΠΑΡΟΧΟ σε έναν άλλο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τον Τελικό 

χρήστη στο δεύτερο ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία που θα 

ακολουθείται θα έχει ως εξής: 
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� Ο Τελικός Χρήστης που λαµβάνει ήδη υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης 

από τον ΠΑΡΟΧΟ 1 (ΤΠ1), καταθέτει αίτηση στον ΠΑΡΟΧΟ 2 (ΤΠ2), από 

τον οποίο επιθυµεί να λαµβάνει ευρυζωνικές υπηρεσίες, που περιλαµβάνει: 

α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών DSL / καταγγελίας της σχετικής 

Σύµβασης µε τον ΤΠ1 και β) αίτηση παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής 

πρόσβασης. Με βάση τα παραπάνω, η εν λόγω αίτηση συνιστά καταγγελία 

των σχετικών Συµβάσεων παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης τις οποίες 

έχει συνάψει ο Τελικός Χρήστης µε τον ΤΠ1. 

� Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των 

στοιχείων της. 

� Ο ΤΠ2, µέσω του Π.Σ. W-CRM, αποστέλλει αίτηση παροχής σύνδεσης 

Α.ΡΥ.Σ. µε τις παρακάτω σηµάνσεις: α) Μετατροπή σύνδεσης Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ) και β) ∆ήλωση διακοπής υπηρεσιών DSL 

πρόσβασης / καταγγελία σχετικής Σύµβασης προς τον ΤΠ1. Σηµειώνεται 

ότι ο ΤΠ2 δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ποιος είναι ο ΤΠ1 δεδοµένου ότι 

η ταυτοποίηση του παρόχου ΤΠ1 γίνεται από το πληροφοριακό σύστηµα 

του ΟΤΕ. Η ειδοποίηση του ΤΠ1 αναφορικά µε την καταγγελία της 

Σύµβασης γίνεται µέσω του Π.Σ. W-CRM από τον ΟΤΕ. 

� Μέσω του Π.Σ.-WCRM ενηµερώνεται ο ΤΠ2 σχετικά µε την ακριβή 

ηµεροµηνία της µετάβασης. Ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης του 

αιτήµατος µετάβασης καθορίζεται από την ενότητα 2.3. Αµέσως µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών µετάβασης, κατά την ίδια εργάσιµη ηµέρα, 

ενηµερώνεται σχετικά ο ΤΠ2 µέσω του Π.Σ-WCRM. 

� Προκειµένου να καθοριστεί η ηµεροµηνία χορήγησης της υπηρεσίας 

ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο σηµείο 9 της ενότητας 

2.2.2 της παρούσας Προσφοράς. 

� Οι εµπλεκόµενοι στην διαδικασία, οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες 

ενέργειες, ώστε σε κάθε περίπτωση, η µετάβαση να υλοποιείται εντός της 

ίδιας εργάσιµης ηµέρας ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής των 

υπηρεσιών για τον Τελικό Χρήστη. 

2) Στην περίπτωση που η ευρυζωνική πρόσβαση του Τελικού Χρήστη πραγµατοποιείται 

µε χρήση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM και ο τελευταίος αιτηθεί µεταφορά από έναν 

ΠΑΡΟΧΟ σε άλλο, ο ΟΤΕ θα εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διάθεσης της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, µε βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28-07-2011, οπότε και θα 

πραγµατοποιείται η µεταφορά ενώ σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα 
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µετατρέπεται σε Α.ΡΥ.Σ.BRAS σύµφωνα µε την ενότητα 2.2.3.4 της παρούσας 

Προσφοράς. 

 

2.2.3.2 Αλλαγή Υπηρεσίας 

1) Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή του πακέτου ταχύτητας 

της υπηρεσίας  ή του τύπου της σύνδεσης του ΟΤΕ, συνδροµητής της οποίας είναι ο 

Τελικός Χρήστης, επί της οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

2) Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών υλοποιείται σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος 

του ΠΑΡΟΧΟΥ το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία της 

ενότητας 2.2.2 της παρούσας Προσφοράς. 

 

2.2.3.3 ∆ιακοπή 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει τη διακοπή της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. προς 

συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. Η αίτηση διακοπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του 

Π.Σ. W-CRM. σύµφωνα µε τη διαδικασία της ενότητας 2.2.2 της παρούσας 

Προσφοράς. 

2) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ κατά τη διάρκεια της διακοπής δύναται να αιτηθεί την µεταφορά της 

συγκεκριµένης Α.ΡΥ.Σ. σε άλλον Τελικό Χρήστη κατ’ εφαρµογή της ενότητας 2.2.3.1 

της παρούσας Προσφοράς. 

3) .∆ιακοπή λόγω οφειλής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 της παρούσας Προσφοράς. 

 

2.2.3.4 Μετατροπή Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

1) ∆εδοµένου ότι οι ΠΑΡΟΧΟΙ λαµβάνουν από τον ΟΤΕ προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ., δύνανται δε να ιδιοπαρέχουν τα προϊόντα αυτά και µέσω 

Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενο), τον οποίο 

επίσης λαµβάνουν από τον ΟΤΕ σύµφωνα µε τους όρους της Προσφοράς Αναφοράς 

Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, προβλέπονται οι ακόλουθες 

µετατροπές: 

� Μετατροπή της Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε 

υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. (µε ή χωρίς φορητότητα). 

� Μετατροπή της Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 
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� Μετατροπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS και το 

αντίστροφο 

 

2.2.3.5 Κατάργηση 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την κατάργηση της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. 

µετά την παρέλευση του πρώτου µήνα υποχρεωτικής παροχής της υπηρεσίας. Η 

αίτηση κατάργησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του Π.Σ. W-CRM. σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της ενότητας 2.2.2 της παρούσας Προσφοράς. 

2.3 Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσίας 

Η χορήγηση της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., καθώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών σε 

περιπτώσεις µεταβολών στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., θα πραγµατοποιείται εντός δώδεκα 

(12) εργάσιµων ηµερών εκκινώντας από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στο Π.Σ. W-CRM. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν 

τα οριζόµενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της παρούσας Προσφοράς. 

2.4 Βλάβες 

2.4.1 Αναγγελία Βλάβης 

1) Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους Τελικούς Χρήστες στο πλαίσιο 

της παρούσας Προσφοράς µόνο για την υπηρεσία που αυτός παρέχει, ήτοι για την 

παροχή PSTN ή ISDN-BRA σύνδεσης στο ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ. Ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τους Τελικούς Χρήστες ώστε να 

απευθύνονται σε αυτόν όταν παραστεί η ανάγκη να αναγγείλουν βλάβη σε υπηρεσία 

που λαµβάνουν από αυτόν. 

2) Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ. W-

CRM σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που εισάγεται σε µη 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται µέσω του Π.Σ. W-CRM (ηµεροµηνία αναγγελίας 

και άρσης βλάβης). 

 

2.4.2 Άρση Βλάβης 

1) Σε περίπτωση βλάβης µόνο στην παροχή φωνητικής τηλεφωνίας µέσω της PSTN ή 

ISDN-ΒRA σύνδεσης υπεύθυνος για τη λήψη και αποκατάσταση της βλάβης είναι ο 

ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες αναγγελίας και άρσης βλάβης 

υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε εργασίες που 
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πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του Tελικού Χρήστη από οποιονδήποτε τρίτο πλην του 

ΟΤΕ, η αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει τον Τελικό Χρήστη. 

2) Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται από τον ΠΑΡΟΧΟ ενώ 

λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία φωνής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται αρχικά να 

διερευνήσει και να εντοπίσει τη βλάβη µε βάση τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης 

που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται στο τµήµα του δικτύου το οποίο 

υπάγεται στην αρµοδιότητά του, αποκαθιστά τη βλάβη. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη 

δεν εντοπίζεται σε αυτό, αλλά στο τµήµα αρµοδιότητας του ΟΤΕ, αναγγέλλει τη βλάβη 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 2.4.1 της παρούσας Προσφοράς. 

3) Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ µέσω του Π.Σ. W-CRM, για το σύνολο των 

αναγγελλόµενων βλαβών που έχουν αρθεί και για τις βλάβες που είναι σε εκκρεµότητα, 

αναφέροντας τα ακριβή αίτια της βλάβης. Στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δηλώνει την 

επιδιόρθωση µιας βλάβης και ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαπιστώνει ότι η βλάβη δεν έχει 

αποκατασταθεί, τότε αποστέλλει µέσω του Π.Σ. W-CRM σχετική ενηµέρωση 

αναφέροντας και τους αντίστοιχους ελέγχους που πραγµατοποίησε και οι οποίοι 

αποδεικνύουν την µη αποκατάσταση της βλάβης. 

4) Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στην φωνητική υπηρεσία και στην υπηρεσία 

Α.ΡΥ.Σ.: 

� Ο Τελικός χρήστης ειδοποιεί τον ΟΤΕ για την άρση της βλάβης στην φωνητική 

υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό το σηµείο 1 της παρούσας 

ενότητας. 

� Μετά την άρση της βλάβης στη φωνητική υπηρεσία εάν παραµένει η βλάβη 

στην υπηρεσία A.ΡΥ.Σ, τότε ο Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον ΠΑΡΟΧΟ, ο 

οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό το σηµείο 2 της 

παρούσας ενότητας. 

� Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

που του αναγγέλθηκε από τον ΠΑΡΟΧΟ προς άρση δεν εντοπίζεται στο 

δίκτυο αρµοδιότητάς του, χρεώνει στον ΠΑΡΟΧΟ τέλος άσκοπης µετάβασης 

συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

τιµοκατάλογό του. Ο εν λόγω τιµοκατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). 

5) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο 

µέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, να επικοινωνούν και 
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συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

6) Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, ο ΟΤΕ κατόπιν συνεννόησης µε 

τον ΠΑΡΟΧΟ δύναται να επικοινωνεί µε τον Τελικό Χρήστη και να µεταβαίνει συνεργείο 

του στο χώρο του Τελικού Χρήστη, για να ελέγχει τη σύνδεση Α.ΡΥ.Σ., σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της παρούσας Προσφοράς. 

 

2.4.3 Χρόνος Άρσης Βλάβης 

7) Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχουν αµοιβαία υποχρέωση συνεργασίας 

για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου και την επίτευξη της οριστικής 

αποκατάστασης της βλάβης. 

8) Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρεάζουν τις υπηρεσίες του ΠΑΡΟΧΟΥ από 

τον ΟΤΕ και οι τυχόν ρήτρες υπέρβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της 

παρούσας Προσφοράς. 

 

2.5 Τερµατικός εξοπλισµός 

1) Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα διχαστής ή ένα φίλτρο ανά σύνδεση ως 

ανά περίπτωση απαιτείται καθώς και ένα modem DSL που εγκαθίσταται µε ευθύνη του 

ΠΑΡΟΧΟΥ στο χώρο του Τελικού Χρήστη.  

2) Ο τερµατικός εξοπλισµός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον ΠΑΡΟΧΟ ή τρίτο 

πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆  44/2002 (ΦΕΚ 

44/Α/2002) όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Τα πρότυπα (standards) του εν λόγω 

τερµατικού εξοπλισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας Προσφοράς.   

3) Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, τη συµβατότητα και τη 

διαλειτουργικότητα µε το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει οµαλή λειτουργία του τερµατικού 

εξοπλισµού. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρονικό διάστηµα 

διακοπής της τηλεφωνικής υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., λόγω 

εσφαλµένης εγκατάστασης ή ρύθµισης του τερµατικού εξοπλισµού από τον ΠΑΡΟΧΟ ή 

τρίτον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

3.1 Γενικά 

1) Προκειµένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης ή / και µεταφοράς 

κίνησης από και προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, δικούς του, ή άλλου 

Παρόχου που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs (τα οποία συνδέονται στον/στους 

συγκεκριµένο/ους ΕΕΑΠ που είναι εγκατεστηµένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ του ∆ικτύου DSL), 

πρέπει να συνδέσει το δίκτυό του µε αυτό το ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS. 

2) Εναλλακτικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ µπορεί να λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, η οποία 

παρέχεται µόνο: 

� στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ 

εύλογα αντικειµενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του στην αγορά Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο, όπως εκάστοτε ισχύουν, ή 

� σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση παραδίδεται στον ΠΑΡΟΧΟ στον κόµβο πολυπλεξίας 

που βρίσκεται στο συγκεκριµένο Α/Κ του ΟΤΕ. 

3) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ µπορεί να προµηθευτεί µία εκ των παραπάνω υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. από 

τον ΟΤΕ, χωρίς να είναι απαραίτητη και περαιτέρω η προµήθεια της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

 
3.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

1) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α 

πρόσβασης τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Γ στα σηµεία όπου έχει 

υποχρέωση διάθεσης, κατ’ επιλογή του ΠΑΡΟΧΟΥ, ως αυτή εµφαίνεται στη σχετική 

αίτησή του. Συνδυασµός υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β και Γ είναι 

δυνατός, µε την επιφύλαξη του σηµείου 7 της ενότητας 3.3 της παρούσας Προσφοράς. 

2) Στις περιπτώσεις των τύπων πρόσβασης Α και Β, ο Τελικός Χρήστης χρησιµοποιεί 

πρωτόκολλο “Point to Point Protocol” over Ethernet (PPPoE) ή over ATM (PPPoA). Για 

την σύνδεση του ΕΕΑΠ (LAC) µε τον κατάλληλο εξοπλισµό του ΠΑΡΟΧΟΥ (LNS), 

απαιτείται εκκίνηση πρωτοκόλλου L2TP. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ γνωστοποιεί στον ΟΤΕ το/τα 

domain/subdomain name(s), τα οποία χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες 
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του ΟΤΕ και την υπ’ αριθµ. 351/76/20-05-2005 Απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Πιο συγκεκριµένα από τον ΟΤΕ διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

Υπηρεσία Τύπος Πρόσβασης 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS-ΕΘΝ] 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS-ΠΕΡ] 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS-ΤΟΠ] 

Α 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ] 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ] 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ] 

Β 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM-ΤΟΠ] 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ] 
Γ 

 

3.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α. - Πρόσβαση Τύπου Α 

∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α (Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

τύπου Α), παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 της παρούσας Προσφοράς. Η υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS-ΕΘΝ]  

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS-ΠΕΡ]  

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS-ΤΟΠ] 
 

3.2.1.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO–BRAS-ΕΘΝ]: Ολοκληρωµένη Εθνική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης 

τύπου Α 

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΕΘΝ αφορά τη σύνδεση µε φυσικά µέσα και 

πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστηµένου στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ 

εξοπλισµού του, µε ένα κεντρικό σηµείο σύνδεσης το οποίο είναι το ΣΠ ΕΕΑΠ 

(Κωλέττη/ΝΥΜΑ) για τη δροµολόγηση της κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ 

από όλους τους ΕΕΑΠ. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΕΘΝ παρέχεται σε ένα 

από τα ΣΠ ΕΕΑΠ Κωλέττη ή ΝΥΜΑ.  

2. H Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΕΘΝ διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit 

Ethernet (ή/και 10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση) στις ταχύτητες 40 Mbps, 

150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 



 

 

Προσφορά Αναφοράς RBO 2011 

 

 

RBO 2011 (ΦΕΚ: 1983/07-09-2011) 

 

21/10/2011 26/112 

 

4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 8Gbps και 10Gbps. Άνω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–

BRAS-ΕΘΝ, διατίθεται σε βήµατα των 2Gbps. 

3. Ο περιορισµός της ταχύτητας πρόσβασης στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την 

Ο.Κ.ΣΥ.Α,OLO-BRAS-ΕΘΝ, γίνεται µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate). 

4.  Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η σύνδεση αυτή υλοποιείται 

µέσω του δικτύου του ΟΤΕ από το σηµείο του εξοπλισµού (ΝΤE) στο χώρο 

του ΠΑΡΟΧΟΥ έως το ΣΠ ΕΕΑΠ, µέσω µόνιµης ιδεατής διαδροµής ή µόνιµου 

νοητού κυκλώµατος ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

5. Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΕΘΝ, υπάρχει προστασία σε 

επίπεδο φυσικού δρόµου µε αφιερωµένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων 

Gigabit Ethernet για την διεπαφή Gigabit Ethernet. 

6. Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σηµεία του ΠΑΡΟΧΟΥ που 

βρίσκονται εντός της ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. 

(Εθνικό Κωδικό Προορισµού), µε το σηµείο σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ της Αθήνας) 

του ΟΤΕ και απέχουν απόσταση έως και 25km από το ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και 

σύµφωνα µε τους όρους της ενότητας 3.5.2.1. 

 

3.2.1.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΠΕΡ: Ολοκληρωµένη Περιφερειακή Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Α 

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΠΕΡ αφορά τη σύνδεση µε φυσικά µέσα και 

πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστηµένου στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ 

εξοπλισµού του, µε δύο περιφερειακά σηµεία σύνδεσης τα οποία είναι τα ΣΠ 

ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) και στην Θεσσαλονίκη 

(Ερµού/Αµπελόκηποι), για τη δροµολόγηση της κίνησης DSL προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ από τους ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής.  

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα 

περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την Κωλέττη ή το ΝΥΜΑ και 

στη Θεσσαλονίκη από την Ερµού ή τους Αµπελόκηπους. Η υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.A.OLO-BRAS-ΠΕΡ διατίθενται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet 

στις ταχύτητες 40Mps, 150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps. 

3. Ο περιορισµός της ταχύτητας στο εκάστοτε περιφερειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΠΕΡ γίνεται µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate). Το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet. 

4. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η σύνδεση αυτή υλοποιείται 

µέσω του δικτύου του ΟΤΕ από το σηµείο του εξοπλισµού (ΝΤE) στο χώρο 
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του ΠΑΡΟΧΟΥ έως το ΣΠ ΕΕΑΠ µέσω µόνιµης ιδεατής διαδροµής ή µόνιµου 

νοητού κυκλώµατος ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

5. Για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΠΕΡ, υπάρχει προστασία σε 

επίπεδο φυσικού δρόµου µε αφιερωµένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων 

Gigabit Ethernet για την διεπαφή Gigabit Ethernet. 

6. Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σηµεία του ΠΑΡΟΧΟΥ που 

βρίσκονται εντός της ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. 

(Εθνικό Κωδικό Προορισµού), µε τα σηµεία σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης) του ΟΤΕ και απέχουν απόσταση έως και 25km από το 

ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και σύµφωνα µε τους όρους της ενότητας 3.5.2.1. 

 

3.2.1.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Α  

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης από 

και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, µιας γεωγραφικής 

περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συγκεκριµένου ΣΠ 

ΕΕΑΠ. Τα σηµεία παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ, είναι τα ΣΠ 

ΕΕΑΠ του ΟΤΕ όπως αυτά δηµοσιεύονται στο σύστηµα Π.Σ W-CRM. 

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ, διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet στις ταχύτητες 20Mbps, 40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 

150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 300Mbps, µε εφαρµογή C.A.R (Committed 

Access Rate) για κάθε λογικό κύκλωµα ΕΕΑΠ. 

3.  Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η σύνδεση αυτή υλοποιείται 

µέσω του δικτύου του ΟΤΕ από το σηµείο του εξοπλισµού (ΝΤE) στο χώρο 

του ΠΑΡΟΧΟΥ έως το ΣΠ ΕΕΑΠ, µέσω µόνιµης ιδεατής διαδροµής ή µονίµου 

νοητού κυκλώµατος ιδιοκτησίας ΟΤΕ.  

4. Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α,OLO-BRAS-ΤΟΠ, θα υπάρχει προστασία σε 

επίπεδο φυσικού δρόµου µε αφιερωµένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων 

Gigabit Ethernet για την διεπαφή Gigabit Ethernet 

5.  Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σηµεία του ΠΑΡΟΧΟΥ που 

βρίσκονται εντός της ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. 

(Εθνικό Κωδικό Προορισµού), µε το σηµείο σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ) του ΟΤΕ και 

απέχουν απόσταση έως και 25km από τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και σύµφωνα µε 

τους όρους της ενότητας 3.5.2.1. 
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3.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α. - Πρόσβαση Τύπου Β 

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β αφορά τις περιπτώσεις όπου οι ΠΑΡΟΧΟΙ χρησιµοποιούν για την 

σύνδεση του δικτύου τους (και παραλαβή της κίνησης) µε το ΣΠ ΕΕΑΠ, κατ’ επιλογή τους, είτε 

δικά τους µέσα (αυτό-παροχή), είτε προϊόντων (συναφών ευκολιών) του ΟΤΕ, είτε σχετικές 

υπηρεσίες άλλου Παρόχου. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιµοποιεί ιδία µέσα, η 

σύνδεση µε τον εξοπλισµό του ΟΤΕ γίνεται στο ΦΥΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιµοποιεί ίδια µέσα 

(Καλώδιο Οπτικών Ινών, Τερµατικό εξοπλισµό στο χώρο του) µεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου 

του, όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του. ∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της 

υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 της παρούσας Προσφοράς. 

Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ]  

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ -BRAS-ΠΕΡ]  

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ -BRAS-ΤΟΠ] 

 

3.2.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS-ΕΘΝ: Ολοκληρωµένη Εθνική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Β. 

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ, αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης από 

και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, από όλους τους 

ΕΕΑΠ στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ). Η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–

BRAS-ΕΘΝ, παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ ΕΕΑΠ Κωλέττη ή ΝΥΜΑ. Προκειµένου ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ, συνδέεται στο 

κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) µε µία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 

(ένα ζεύγος οπτικών ινών).  

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ διατίθενται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση) από την πλευρά 

του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 

650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 8Gbps και 

10Gbps. Άνω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS-ΕΘΝ, διατίθεται σε βήµατα των 

ανά 2Gbps.  

3. Ο περιορισµός της ταχύτητας πρόσβασης στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την 

Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ, γίνεται µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate). 

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του 

τον απαραίτητο εξοπλισµό και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο 

τερµατίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) του 
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κτιρίου του ΟΤΕ (ΣΠ ΕΕΑΠ), το οποίο και θα αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης 

µεταξύ του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ.  

5. Το ΦΥΠ αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 

χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ υποδεικνύει στον ΠΑΡΟΧΟ την θέση του ΦΥΠ, 

εκτός του περιβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 

οδηγήσει την οπτική ίνα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.5.2.2. 

Το ΦΥΠ εντός του οποίου πραγµατοποιείται ο σύνδεσµος (µούφα) της οπτικής 

ίνας του Παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ, είναι κοινό για 

όλους τους Παρόχους. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κάτωθι όρους 

και προϋποθέσεις: 

• Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ.  

• Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το µέρος της οπτικής ίνας που του αναλογεί 

για την διασύνδεση στο ΦΥΠ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ενότητα 3.5.2.2. 

• Το ΦΥΠ και η υποδοµή για την εισαγωγή του καλωδίου οπτικής ίνας 

στο κτίριο του ΟΤΕ, είναι κοινή για τους ενδιαφερόµενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, 

για τις υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται. 

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet µεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet 

τύπου µονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, 

Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας όπως 

φαίνεται στο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας Προσφοράς. 

 

3.2.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ: Ολοκληρωµένη Περιφερειακή Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Β 

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης από 

και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφερειακά 

ΣΠ ΕΕΑΠ τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) και στη 

Θεσσαλονίκη (Ερµού/Αµπελόκηποι) για τη δροµολόγηση της κίνησης 

DSLπρος τον ΠΑΡΟΧΟ από τους ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS-ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα περιφερειακά ΣΠ 

ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την Κωλέττη ή το ΝΥΜΑ και στη Θεσσαλονίκη 

από την Ερµού ή τους Αµπελόκηπους. Προκειµένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να 

αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του 

ΟΤΕ µε µία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών ινών).  
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2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ διατίθενται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 40Mbps, 

150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps.  

3. Ο περιορισµός της ταχύτητας στο εκάστοτε περιφερειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ γίνεται µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate). Το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet. 

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του 

τον απαραίτητο εξοπλισµό και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα 

τερµατίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) του 

κτιρίου του ΟΤΕ (ΣΠ ΕΕΑΠ), το οποίο και θα αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης 

µεταξύ του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ.  

5. Το ΦΥΠ αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 

χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ υποδεικνύει στον ΠΑΡΟΧΟ την θέση του ΦΥΠ, 

εκτός του περιβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 

οδηγήσει την οπτική ίνα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.5.2.2. 

Το ΦΥΠ εντός του οποίου θα πραγµατοποιείται ο σύνδεσµος (µούφα) της 

οπτικής ίνας του ΠΑΡΟΧΟΥ και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ, είναι 

κοινό για όλους τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους 

κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

• Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ.  

• Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το µέρος της οπτικής ίνας που του αναλογεί 

για την διασύνδεση στο ΦΥΠ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ενότητα 3.5.2.2. 

• Το ΦΥΠ και η υποδοµή για την εισαγωγή του καλωδίου οπτικής ίνας 

στο κτίριο του ΟΤΕ είναι κοινή για τους ενδιαφερόµενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, 

για τις υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται. 

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet µεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet 

τύπου µονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, 

Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας όπως 

φαίνεται στο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας Προσφοράς. 

 

3.2.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Β  
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1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης από 

και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, µιας γεωγραφικής 

περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συγκεκριµένου ΣΠ 

ΕΕΑΠ. 

2. Τα σηµεία παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ 

του ΟΤΕ όπως αυτά δηµοσιεύονται στο Π.Σ W-CRM. 

3. Προκειµένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ 

συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ µε µία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα 

ζεύγος οπτικών ινών) ανά ΣΠ ΕΕΑΠ.  

4. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ διατίθενται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 20Mbps, 

40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 

300Mbps µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate) για κάθε λογικό 

κύκλωµα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυνδέεται µε λογικά κυκλώµατα διάφορων 

χωρητικοτήτων σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο 

αιτείται πρόσβαση.  

5. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του 

τον απαραίτητο εξοπλισµό και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα 

τερµατίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) του 

κτιρίου του ΟΤΕ (ΣΠ ΕΕΑΠ), το οποίο και θα αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης 

µεταξύ του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ.  

6. Το ΦΥΠ αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 

χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει στον ΠΑΡΟΧΟ την θέση του 

ΦΥΠ, εκτός του περιβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 

οδηγήσει την οπτική ίνα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.5.2.2. 

Το ΦΥΠ εντός του οποίου θα πραγµατοποιείται ο σύνδεσµος (µούφα) της 

οπτικής ίνας του Παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ είναι κοινό 

για όλους τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κάτωθι 

όρους και προϋποθέσεις: 

• Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ.  

• Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το µέρος της οπτικής ίνας που του αναλογεί 

για την διασύνδεση στο ΦΥΠ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ενότητα 3.5.2.2. 



 

 

Προσφορά Αναφοράς RBO 2011 

 

 

RBO 2011 (ΦΕΚ: 1983/07-09-2011) 

 

21/10/2011 32/112 

 

• Το ΦΥΠ και η υποδοµή για την εισαγωγή του καλωδίου οπτικής ίνας 

στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοινή για τους ενδιαφερόµενους 

ΠΑΡΟΧΟΥΣ, για τις υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται. 

7. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet µεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet 

ταχύτητας 1Gbps και τύπου µονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής 

διεπαφής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της 

υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας 

Προσφοράς. 

 

3.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α. - Πρόσβαση Τύπου Γ 

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ αφορά στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ προκειµένου να 

προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και µεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυό του σε 

Τελικούς Χρήστες, επιλέγει να συνδέσει το δίκτυο του µε τον κόµβο πολυπλεξίας του Α/Κ στο 

οποίο υπάγονται τα DSLAMs, όπου είναι συνδεδεµένοι οι Τελικοί Χρήστες. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται µε φυσική διεπαφή Gigabit Ethernet. Σε κάθε ΠΑΡΟΧΟ παρέχεται 

λογική διασύνδεση (VLAN) χωρίς τη χρήση πρωτοκόλλου L2TP, ενώ η ταχύτητα πρόσβασής του 

θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε εφαρµογή C.A.R. (Committed Access Rate) και θα λαµβάνει 

υπόψη τις εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες όπως τον πιθανό διαφορετικό τρόπο φυσικής 

διασύνδεσης των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη χαλκού), καθώς και τους πιθανούς συνδυασµούς 

διαφορετικών διασυνδέσεων, στις περιπτώσεις που διασυνδέονται περισσότερα του ενός 

DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ. ∆ιαγράµµατα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου 

Γ, παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 της παρούσας Προσφοράς. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ 

διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM-ΤΟΠ]  

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ -DSLAM-ΤΟΠ]  

 
3.2.3.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Γ µε χρήση κυκλώµατος ΟΤΕ 

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία 

συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή 

περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» 

κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ εντός 

των γεωγραφικών ορίων του συγκεκριµένου Α/Κ, µε ταυτόχρονη παροχή του 

απαραίτητου τερµατικού εξοπλισµού. ∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου 
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της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ παρουσιάζεται στο διάγραµµα 1.3 του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 της παρούσας Προσφοράς. 

 

3.2.3.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Γ µε χρήση ίδιων µέσων (αυτό-παροχή) 

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία 

συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή 

περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» 

κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται µέσω οπτικής ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής 

Παρόχων (ΦΥΠ) έξω από το κτίριο του ΟΤΕ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιµοποιεί ίδια 

µέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερµατικό εξοπλισµό, κλπ.) µεταξύ του 

ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του. 

∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 1.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 της παρούσας 

Προσφοράς. 

3.3 Προϋποθέσεις ∆ιάθεσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

1) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει την υπαγωγή των υφιστάµενων ή/και νέων 

DSLAMs στους ΕΕΑΠ των ΣΠ ΕΕΑΠ, ενηµερώνοντας εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για τις 

µεταβολές αυτές τουλάχιστον 2 µήνες πριν από την ενεργοποίηση των νέων 

συνδέσεων µεταξύ των DSLAMs και των ΕΕΑΠ.  

2) O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ 

τουλάχιστον 4 µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ 

να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β. 

3) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εφόσον αιτηθεί υπηρεσία νέας σύνδεσης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α 

τύπου Α ή τύπου Β σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ, είναι υποχρεωµένος να συνδέεται µε τους 

ΕΕΑΠ, που είναι εγκατεστηµένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 

επιλέγοντας µία από τις προσφερόµενες ταχύτητες πρόσβασης. 

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ µπορεί να αιτείται αποκλειστικά µίας εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου 

Α ή Β σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ. 

5) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ο οποίος λαµβάνει την υπηρεσία Εθνικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή τύπου Β 

(Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΕΘΝ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS-ΕΘΝ) δύναται κατ’ επιλογή του να λαµβάνει 

και υπηρεσίες τοπικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-
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BRAS-ΤΟΠ). Σηµειώνεται ότι από τα ΕΕΑΠ τα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ λαµβάνει υπηρεσίες 

τοπικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β δεν δύναται να λαµβάνει και υπηρεσίες Εθνικής 

Ο.Κ.ΣΥ.Α (είτε τύπου Α είτε τύπου Β). 

6) Η πρόσβαση τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ) παρέχεται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

� στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ 

εύλογα αντικειµενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του στην αγορά Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο - ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν, ή 

� σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ  

7) Στα Α/Κ στα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, και για τα 

συγκεκριµένα DSLAMs που εξυπηρετούνται από αυτήν δεν θα µπορεί να λάβει 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS και το αντίστροφο. Επιπλέον, στα Α/Κ στα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

διαθέτει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, δεν θα µπορεί να λάβει υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ και το αντίστροφο. 

8) Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ έχει υλοποιηθεί ΦΥΠ στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως παρόχου µε Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε σχετικές αγορές 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. Αγορά Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο), το εν λόγω ΦΥΠ δύνανται να χρησιµοποιηθεί και για την υλοποίηση των 

υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ενότητες 3.2.2 και 3.2.3. Στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκκρεµείς αιτήσεις για χρήση του εν λόγω ΦΥΠ στα 

πλαίσια της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και εκκρεµείς αιτήσεις για 

χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια υλοποίησης υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. προτεραιότητα έχουν 

οι αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον 

Τοπικό Βρόχο. 

3.4 ∆ιάρκεια παροχής της Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.  

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος 

χρόνος παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α,Β και Γ που παρέχεται 

στον ΠΑΡΟΧΟ στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς είναι έξι (6) µήνες (καλούµενη 

«υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α..), µετά το πέρας του οποίου 

ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, µετά τη λήξη του 

ελάχιστου χρόνου των έξι (6) µηνών έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
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3.5 ∆ιαδικασίες Παροχής 

3.5.1 Γενικά 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ καταθέτει στον ΟΤΕ ξεχωριστά αιτήµατα παροχής Ο.Κ.ΣΥ.Α., τύπου Α, Β 

και Γ για κάθε µία πρόσβαση που επιθυµεί να λάβει. Τα αιτήµατα υποβάλλονται από 

νοµίµως και ειδικώς εξουσιοδοτηµένο σχετικά πρόσωπο.    

2) Τα αιτήµατα για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ διαχειρίζονται και 

εξυπηρετούνται µε σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής τους 

από την Κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ: Γενική ∆ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, ∆ιεύθυνση 

Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Παρόχων, Fax: 210 611 5564, Τηλ. 210 611 1431 

∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24. 

 

3.5.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 

1) Το υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο έντυπο της αιτήσεως όσον αφορά τις υπηρεσίες 

Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕ.  

2) Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ δεν σηµαίνει 

και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, δεδοµένου ότι κάθε αίτηµα ελέγχεται 

πρωταρχικά ως προς την εφικτότητά του. 

3) Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ: 

� Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προωθείται για υλοποίηση, 

καθώς επίσης και την πιθανή ηµεροµηνία υλοποίησης. 

� Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των 

αιτουµένων αναφέροντας τους λόγους αδυναµίας οι οποίοι πρέπει να είναι 

«αντικειµενικά αιτιολογηµένοι» κοινοποιώντας την απάντηση στην ΕΕΤΤ. 

4) Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συµπλήρωση της και ως προς την ορθότητα και 

πληρότητά της και εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ζητείται η εκ νέου κατάθεση 

της αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσµετρά από 

την ηµεροµηνία της ορθά συµπληρωµένης αίτησης. 

5) Μόλις οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ ολοκληρώσουν την υλοποίηση της υπηρεσίας 

και προβούν στους απαραίτητους ελέγχους και την επιτυχή δοκιµαστική λειτουργία της 

υπηρεσίας, αποστέλλεται στον ΠΑΡΟΧΟ υπογεγραµµένο Πρωτόκολλο Παράδοσης-

Παραλαβής (ΠΠΠ), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της 

παρούσας Προσφοράς. 
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6) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος, αφού προβεί στους αντίστοιχους τεχνικούς 

ελέγχους από µεριάς του, να υπογράψει το ΠΠΠ και να το επιστρέψει στην 

αποστέλλουσα Υπηρεσία στον ΟΤΕ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αρχής 

γενοµένης από την πρώτη εργάσιµη ηµέρας από την παραλαβής του. Σε περίπτωση 

που ο ΠΑΡΟΧΟΣ δε επιστρέψει το Π.Π.Π υπογεγραµµένο εντός του ως άνω χρονικού 

διαστήµατος, το κύκλωµα θεωρείται ότι λειτουργεί καλώς και υπό την αποδοχή του 

ΠΑΡΟΧΟΥ, από την ηµεροµηνία αποστολής του από τον ΟΤΕ, η δε υπηρεσία 

θεωρείται ότι γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή από τον ΠΑΡΟΧΟ. 

7) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ θεωρεί ότι το κύκλωµα δεν λειτουργεί καλώς και 

αδυνατεί να υπογράψει το ΠΠΠ, θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την 

παραλαβή του, να αποστείλει Fax στην αποστέλλουσα Υπηρεσία του ΟΤΕ, 

περιγράφοντας ακριβώς και µε σαφήνεια τις µετρήσεις και τις δοκιµές που 

πραγµατοποίησε προκειµένου να καταλήξει σε αυτή την απόφαση. Κατόπιν τούτου, η 

Τεχνική Υπηρεσία του ΟΤΕ σε συνεργασία µε τα Τεχνικά Τµήµατα του Παρόχου, θα 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα. Μόλις αυτό 

επιτευχθεί, θα αποσταλεί εκ νέου ΠΠΠ (µε νέα ηµεροµηνία) προς τον ΠΑΡΟΧΟ, 

ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. 

8) Ως ηµεροµηνία χρέωσης ορίζεται η επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία 

υπογραφής του ΠΠΠ και από τα δύο µέρη, ή η εποµένη εργάσιµη µέρα από την 

ηµεροµηνία αποστολής του fax του ΠΠΠ από τον ΟΤΕ, για την περίπτωση που δεν 

υπογράψει εντός τριηµέρου ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Η χρέωση γίνεται βάση των τιµολογίων που 

ισχύουν κάθε φορά και των αντίστοιχων τελών χρέωσης. 

 

3.5.2.1 Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α 

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 

οριζόµενων χρόνων. 

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της 

υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω 

αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενηµερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο 

υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και για την πιθανή 

ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.  

2. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 

δηλαδή το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία 
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κατάθεσης της σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης 

και την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α είναι: 

• Έως 35 ΕΗ, όταν στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει διαθέσιµη η κατάλληλη αναµονή οπτικών ινών του 

ΟΤΕ. 

• Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 

απόσταση µικρότερη των 50m από τον χώρο εγκατάστασης του 

εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ και απαιτούνται χωµατουργικές εργασίες 

ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 

• Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή για τη φυσική πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ (π.χ. διαθέσιµη 

οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον 

χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ), η ηµεροµηνία 

παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α θα καθορίζεται 

ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη υπηρεσία θα 

παρέχεται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής 

αίτησης. 

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε 

πράξεις ή/και παραλείψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και του προσωπικού του, ή/και 

εξωτερικού συνεργάτη του, όπως π.χ. η µη ύπαρξη εσωτερικού δικτύου 

οικοδοµής,, η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης 

για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών πρόσβασης στις 

εγκαταστάσεις του ΠΑΡΟΧΟΥ, δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των 

ανωτέρω χρόνων παράδοσης  

4. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, θεωρείται η 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – 

Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, δεν επιφέρει 

χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α χρεώνεται µε 

τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα τιµοκατάλογο 



 

 

Προσφορά Αναφοράς RBO 2011 

 

 

RBO 2011 (ΦΕΚ: 1983/07-09-2011) 

 

21/10/2011 38/112 

 

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, ολοκληρώνεται 

µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αµφότερα 

τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της 

παρούσας Προσφοράς. 

Επιπλέον στην Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ σε υφιστάµενους ΕΕΑΠ, σε 

υφιστάµενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 

την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενηµερώνει εγγράφως τον 

ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται υποδοµή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί 

την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ και για την πιθανή ηµεροµηνία 

παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούµενες 

υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραµµάτων που 

αναφέρονται στο σηµείο 2 της παρούσας ενότητας 

2. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ σε νέα ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα 

ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ 

τουλάχιστον 4 µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του στα εν λόγω 

ΣΠ ΕΕΑΠ να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ 

εντός 10 ΕΗ από την λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτηµα 

εντός των 10 ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισµένη 

ηµεροµηνία, ανεξάρτητα αν έχει συνδεθεί σε αυτά ο ΠΑΡΟΧΟΣ και µη 

φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ που προσφέρει ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ σε Τελικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

υποβάλει σχετικό αίτηµα για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ 

εκπρόθεσµα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν λόγω αίτηµα σύµφωνα µε τα σχετικά 

χρονοδιαγράµµατα αλλά δεν φέρει ευθύνη για µη ολοκλήρωση της παροχής 

της σχετικής υπηρεσίες πριν από την θέση σε λειτουργία των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.  

 

3.5.2.2 Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Β 

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 

οριζοµένων χρόνων: 

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της 

υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω 
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αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενηµερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο 

υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και για την πιθανή 

ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.. 

2. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, 

δηλαδή το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία 

προσήκουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της 

φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, σε ΣΠ 

ΕΕΑΠ που υφίσταται η προαναφερόµενη υλικοτεχνική υποδοµή, είναι: 

• Έως 30 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ υπάρχει η 

κατάλληλη υποδοµή (π.χ. ΦΥΠ).  

• Έως 50 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ δεν υπάρχει 

υποδοµή (π.χ. ΦΥΠ) και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες 

ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε 

πράξεις ή/και παραλείψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως 

π.χ. η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών του 

ΠΑΡΟΧΟΥ, δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων 

παράδοσης 

4. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, θεωρείται η 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – 

Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ, στο Σηµείο 

Σύνδεσης. 

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β δεν επιφέρει χρηµατικές 

κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, χρεώνεται µε τέλος 

ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

τιµοκατάλογο. 

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, ολοκληρώνεται 

µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αµφότερα 

τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της 

παρούσας Προσφοράς.  

Επιπλέον για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ, ισχύουν: 
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1. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ σε υφιστάµενους ΕΕΑΠ, σε 

υφιστάµενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 

την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενηµερώνει εγγράφως τον 

ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται υποδοµή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί 

την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και για την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της 

αιτούµενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούµενες υπηρεσίες 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται στο 

σηµείο 2 της παρούσας ενότητας. 

2. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ σε νέα ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα 

ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ 

τουλάχιστον 4 µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του στα εν λόγω 

ΣΠ ΕΕΑΠ να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ 

εντός 10 ΕΗ από την λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτηµα 

εντός των 10 ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισµένη 

ηµεροµηνία, ανεξάρτητα αν έχει συνδεθεί σ’ αυτά ο ΠΑΡΟΧΟΣ και µη 

φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ που προσφέρει ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ σε Τελικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

υποβάλει σχετικό αίτηµα για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ 

εκπρόθεσµα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν λόγω αίτηµα σύµφωνα µε τα σχετικά 

χρονοδιαγράµµατα αλλά δεν φέρει ευθύνη για µη ολοκλήρωση της παροχής 

της σχετικής υπηρεσίες πριν από την θέση σε λειτουργία των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ. 

 

3.5.2.3 Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (µε κύκλωµα ΟΤΕ) 

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ µε χρήση κυκλώµατος ΟΤΕ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-

DSLAM-ΤΟΠ) ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζοµένων χρόνων: 

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της 

υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω 

αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενηµερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο 

υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόµβος πολυπλεξίας) και για 

την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.  

2. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-

ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία 
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κατάθεσης της σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης 

και την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ είναι: 

• Έως 35 ΕΗ, όταν στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει διαθέσιµη η κατάλληλη αναµονή οπτικών ινών του 

ΟΤΕ. 

• Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 

απόσταση µικρότερη των 50m από τον χώρο εγκατάστασης του 

εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ και απαιτούνται χωµατουργικές εργασίες 

ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 

• Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή για τη φυσική πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ (π.χ. διαθέσιµη 

οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον 

χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ), η ηµεροµηνία 

παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM-ΤΟΠ] θα 

καθορίζεται ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη 

υπηρεσία θα παρέχεται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση 

της σχετικής αίτησης. 

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε 

πράξεις ή/ και παραλείψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και του προσωπικού του, ή/και 

εξωτερικού συνεργάτη του, όπως π.χ. η µη ύπαρξη εσωτερικού δικτύου 

οικοδοµής, η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης 

για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών πρόσβασης στις 

εγκαταστάσεις του ΠΑΡΟΧΟΥ, δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των 

ανωτέρω χρόνων παράδοσης.  

4. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, θεωρείται η 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – 

Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, δεν επιφέρει 

χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ χρεώνεται 

µε τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα τιµοκατάλογο. 
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6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, 

ολοκληρώνεται µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής 

από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας Προσφοράς. 

 

3.5.2.4 Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (µε κύκλωµα ιδίων 

µέσων) 

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ µε χρήση ίδιων µέσων (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-

ΤΟΠ) ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζοµένων χρόνων: 

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της 

υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω 

αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενηµερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο 

υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόµβος πολυπλεξίας) και για 

την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας. . 

2. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-

ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία 

προσήκουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της 

φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, σε 

κόµβους πολυπλεξίας που υφίσταται η προαναφερόµενη υλικοτεχνική 

υποδοµή, είναι: 

• Έως 30 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του κόµβου πολυπλεξίας 

υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή (π.χ. ΦΥΠ).  

• Έως 50 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του κόµβου πολυπλεξίας δεν 

υπάρχει υποδοµή (π.χ. ΦΥΠ) και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες 

ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε 

πράξεις ή/ και παραλείψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως 

π.χ. η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών του 

ΠΑΡΟΧΟΥ, δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων 

παράδοσης. 

4. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, θεωρείται η 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – 
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Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ, στο Σηµείο 

Σύνδεσης. 

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ δεν επιφέρει 

χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, χρεώνεται 

µε τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα τιµοκατάλογο. 

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, 

ολοκληρώνεται µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής 

από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας Προσφοράς.  

3.6 Μεταβολές 

3.6.1 Γενικοί Όροι 

1) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες σε 

αυτόν υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει σχετική αίτηση, 

υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας Προσφοράς, 

για κάθε µία µεταβολή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της ενότητας 3.5.2 και καταβάλλει το 

αντίστοιχο τέλος, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον εκάστοτε ισχύοντα 

τιµοκατάλογο του ΟΤΕ. 

2) Η προαναφερόµενη διαδικασία θα εφαρµόζεται µέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το 

κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά 

οι αναφερόµενες διαδικασίες. 

 

3.6.2 Μεταβολή Υπηρεσίας 

Η µεταβολή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης 

σε ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στην περίπτωση της τοπικής πρόσβασης, ή σε αλλαγή ταχύτητας 

πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ στις περιπτώσεις της εθνικής και περιφερειακής σύνδεσης, 

καθώς και αλλαγές ταχύτητας πρόσβασης στους κόµβους πολυπλεξίας στην περίπτωση 

της πρόσβασης τύπου Γ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ καταθέτει εγγράφως στον ΟΤΕ σχετικό αίτηµα. Ο 

ΟΤΕ το αργότερο εντός 20 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης 

υλοποιεί το σχετικό αίτηµα και ενηµερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την υλοποίησή 

του. 
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3.6.3 Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης 

1) Μετάβαση στο ΣΠ ΕΕΑΠ, επιτρέπεται µεταξύ των υπηρεσιών: 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ, 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΠΕΡ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ, 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΕΘΝ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ 

2) Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες υλοποίησης της πρόσβασης τύπου Γ, επιτρέπονται οι 

µεταβάσεις µεταξύ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, 

στους κόµβους πολυπλεξίας. Η διαδικασία µετάβασης ανάµεσα στις εν λόγω 

υπηρεσίες, προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης µετάβασης από τον ΠΑΡΟΧΟ προς τον 

ΟΤΕ για τη νέα υπηρεσία. Με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, καταργείται η 

παλιά. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να καταργήσει την παλιά υπηρεσία εάν δεν έχει 

ενεργοποιηθεί η νέα. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη της ενότητας 3.4 

 

3.6.4 Κατάργηση 

Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ προς τον ΠΑΡΟΧΟ καταργούνται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής:  

� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να καταργήσει µε αίτησή του µία ή και περισσότερες 

συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή/και Γ, τις οποίες λαµβάνει στο πλαίσιο της 

παρούσας Προσφοράς. Η εν λόγω κατάργηση δεν επιφέρει αυτοδικαίως και 

την καταγγελία της Σύµβασης πλαίσιο. 

� Η κατάργηση µίας ή περισσοτέρων συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, τύπου Β ή 

Γ επιφέρει αυτόµατη απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών Χρηστών του 

ΠΑΡΟΧΟΥ µε το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να λαµβάνει  

µέριµνα ώστε πριν την κατάθεση αίτησης κατάργησης κυκλώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α., 

να καταργεί ή να µεταφέρει σε άλλο κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α. που τυχόν διαθέτει, 

όλες τις συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. που δροµολογούνται στην υπό κατάργηση 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.  

3.7 Βλάβες 

3.7.1 Αναγγελία Βλάβης 

1) Οι βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ θα αναγγέλλονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος 

ΟΤΕ. Για το διάστηµά µέχρι την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήµατος του ΟΤΕ, 

οι βλάβες θα αναγγέλλονται στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο του ΟΤΕ το οποίο 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 µέρες το χρόνο µέσω του Fax: 210 611 5564. Το 

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2106115632.  
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2) Η αναγγελία της βλάβης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α πραγµατοποιείται από τον 

ΠΑΡΟΧΟ στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ εκτιµά ότι η βλάβη οφείλεται στο µέρος 

του δικτύου που υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΟΤΕ. 

3) Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις 

απαιτούµενες πληροφορίες όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που 

έχει ήδη πραγµατοποιήσει. Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, ο ΟΤΕ 

πρόκειται να διαµορφώσει σχετικό τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα 

συµπληρώνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

4) Η ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της παρούσας Προσφοράς  

 

3.7.2 ∆ιαδικασία Άρσης Βλάβης 

1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α που του 

αναγγέλθηκε από τον ΠΑΡΟΧΟ προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρµοδιότητας 

του, χρεώνει στον ΠΑΡΟΧΟ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή άσκοπης 

απασχόλησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο 

του.  

2) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης, τα κέντρα διαχείρισης 

ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, επικοινωνούν και συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.  

3) Ο ΟΤΕ αφού προβεί στην άρση της βλάβης αναγγέλλει την άρση της βλάβης στον 

ΠΑΡΟΧΟ µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΤΕ. Μέχρι την υλοποίηση του 

Πληροφοριακού Συστήµατος, ο ΟΤΕ αναγγέλλει την άρση της βλάβης µέσω αποστολής 

FAX στον ΠΑΡΟΧΟ. 

 

3.7.3 Χρόνοι΄Άρσης Βλάβης 

Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ αναφέρονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της παρούσας Προσφοράς. 

 

3.7.4 Τερµατικός Εξοπλισµός 

1) Παροχή χρήσης τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-

BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM από τον OΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ: 

� Για την πρόσβαση Ethernet, ο ΟΤΕ ενεργοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισµό 

(ΝΤΕ) στον οποίο καταλήγουν τα δύο ζεύγη οπτικών ινών στο χώρο του 
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ΠΑΡΟΧΟΥ και παρέχεται πλήρης προστασία σε επίπεδο οπτικού δρόµου, 

ΝΤΕ και διασύνδεσης µε τους µεταγωγείς του ΟΤΕ. 

� Ο εξοπλισµός αποτελεί µέρος της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α,[OLO-BRAS] και 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM] αντίστοιχα. 

� Η εγκατάσταση, σύνδεσή στο ∆ίκτυο, ενεργοποίηση και συντήρηση του 

εξοπλισµού πρόσβασης, πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ. 

� Ο εξοπλισµός πρόσβασης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες 

σύνδεσης του ΠΑΡΟΧΟΥ στο ∆ίκτυο που εξυπηρετεί την υπηρεσία του ΟΤΕ. 

Η παραχώρηση του εξοπλισµού ή/και της χρήσης αυτού µε οποιοδήποτε 

τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται.  

� Σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του εξοπλισµού πρόσβασης, 

εξαιρουµένης της φθοράς χρήσης, που οφείλεται σε πράξη ή/και παράλειψη 

του ΠΑΡΟΧΟΥ, αυτός επιβαρύνεται αντίστοιχα είτε µε όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης είτε µε το σύνολο του τρέχοντος 

κόστους αντικατάστασης.  

� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ευθύνεται για την έγκαιρη κατασκευή ή/και προσαρµογή του 

εσωτερικού του ∆ικτύου και την εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιµότητας των 

άκρων της σύνδεσης µε το ∆ίκτυο του ΟΤΕ.  

� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε το κόστος της ηλεκτρικής ισχύος που απαιτείται 

για την τροφοδοσία του εν λόγω εξοπλισµού. 

� Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης πλαίσιο ή και κατάργησης 

οποιασδήποτε σύνδεσης που υπάγεται σε αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο και για 

οποιονδήποτε λόγο, ο εξοπλισµός πρόσβασης παραδίδεται στον ΟΤΕ στην 

κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου 

µε το αντίτιµο της αξίας αυτού.  

� Η προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου για την παροχή της 

υπηρεσίας εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ (CPE) πέραν του ανωτέρω 

αναφερόµενου εξοπλισµού πρόσβασης ιδιοκτησίας ΟΤΕ, καθώς και η 

συντήρησή του γίνεται από τον ίδιο τον ΠΑΡΟΧΟ. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει 

να έχει την απαιτούµενη έγκριση τύπου, όπως προβλέπεται από τη ισχύουσα 

σχετική νοµοθεσία. 

2) Ελάχιστες απαιτήσεις τερµατικού εξοπλισµού Πελάτη (NTE) για την παροχή των 

υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM από τον OΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ: 

� H φυσική διεπαφή στον τερµατικό εξοπλισµό του ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει είναι 

τύπου µονότροπης οπτικής ίνας, πρωτοκόλλου GE. Ο τύπος της οπτικής 
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διεπαφής (Long, Intermediate, Short) θα καθορίζεται στην αίτηση παροχής της 

υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 της παρούσας 

Προσφοράς. 

� Για την επίτευξη της επιτυχούς διασύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του 

Παρόχου και του δικτύου του ΟΤΕ καθώς και της οµαλής και απρόσκοπτης 

λειτουργίας της υπηρεσίας, ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να 

συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο (παραµετροποιήσεις εξοπλισµού, 

καθορισµός λογικών κυκλωµάτων και διευθύνσεων, τεχνικές δοκιµές κ.α.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1 Ανωτέρα Βία 

1) Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναµία 

εκπλήρωσης ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται 

από την Σύµβαση Πλαίσιο, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε 

γεγονότα ανωτέρας βίας ή τυχηρο. Ως γεγονός ανωτέρας βίας ή τυχηρού θεωρείται, 

κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της 

σφαίρας επιρροής των µερών και το οποίο αντικειµενικά δεν θα µπορούσε να 

αποτραπεί ούτε µε την επίδειξη άκρως εξειδιασµένης επιµέλειας, εφόσον αυτό 

συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττόµενου µέρους προς εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

2) Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας ή τυχηρού τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς 

µε την ανωτέρω βία ή το τυχηρό αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των 

γεγονότων αυτών.  

3) Εµφανιζόµενου λόγου ανωτέρας βίας ή τυχηρού που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, ο 

πληττόµενος συµβαλλόµενος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερών από της 

εµφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στον άλλο συµβαλλόµενο. Ενόσω 

υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας ή του τυχηρού κατά τα ανωτέρω, οι 

συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον 

περιορισµό των ζηµιών που ήθελε προκύψουν και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη 

προσπάθεια προκειµένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσµατα 

οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας ή τυχηρού και επίσης να αναζητούν εύλογες 

εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την 

Σύµβαση Πλαίσιο. 

4) Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέρας βίας ή τυχηρού συνεχιστούν για 

χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε οι συµβαλλόµενοι θα 

συνεννοηθούν µε καλή πίστη προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις 

απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή δυνητικά για να τροποποιήσουν 

τους όρους της Σύµβασης Πλαίσιο συνεπεία της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας ή 

του τυχηρού, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις τους. 
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5) Αν οι συµβαλλόµενοι δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να 

τροποποιήσουν τους όρους της σύµβασης ή να λύσουν τη σύµβαση κατόπιν αµοιβαίας 

συµφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των γεγονότων ανωτέρας βίας ή τυχηρού 

µεγαλύτερης από ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες, οποιοσδήποτε των συµβαλλοµένων 

έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως τον άλλο 

συµβαλλόµενο, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 

υφίσταντο πριν από την εν λόγω λύση της Σύµβασης, δηλαδή κάθε συµβαλλόµενος θα 

εκπληρώσει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες 

πριν την εµφάνιση του γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού. 

6) Εάν, συνεπεία γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού, το Μέρος, που υφίσταται τα 

γεγονότα αυτά, αδυνατεί να εκπληρώσει µέρος των εκ της Σύµβασης υποχρεώσεων 

του, τότε αυτό θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εκείνες που δεν 

επηρεάζονται από τα γεγονότα αυτά. 

4.2 Εµπιστευτικότητα – ∆ηµοσιοποίηση 

1) Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη το προσωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί 

συνεργάτες τους που χρησιµοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση των εργασιών 

τους δεσµεύονται ρητά και εγγράφως για τη µη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις 

συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών, 

εγγράφων ή στοιχείων, που χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε µέρος ως 

εµπιστευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση 

τους πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της Σύµβασης 

Πλαίσιο κατά την εκτέλεση και µετά τη λύση της εν λόγω σύµβασης. Σε εκπλήρωση της 

ως άνω δέσµευσής τους τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 

τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και από κάθε ένα από τα 

στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους.  

2) Οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για 

τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύµβασης Πλαίσιο ή/και να 

διεκδικήσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι 

πληροφορίες που λαµβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΧΕΠ στον ΠΑΡΟΧΟ, 

δεν χρησιµοποιούνται (µε οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν 

λόγω συµφωνία περιλαµβάνει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαµβάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

δυνάµει της Σύµβασης Πλαίσιο και περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις 

υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου. 
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3) Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Πλαίσιο και για δύο (2) έτη µετά την για οποιοδήποτε 

λόγο λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου 

οιουδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε µετά την 

καθοιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 

4) Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον 

αντισυµβαλλόµενό τους αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που αυτός υπέστη εξ αιτίας 

της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, από το προσωπικό τους ή τους 

εν γένει συνεργάτες τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

4.3 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων 

5) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα, τίτλο ιδιοκτησίας ή / και βάρος 

επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νοµής ή / και χρήσης του ΟΤΕ, µε εξαίρεση 

τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης που του παρέχονται σύµφωνα µε την 

Σύµβαση Πλαίσιο.  

6) Οι συµβαλλόµενοι δεν δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή µερικώς απαιτήσεις που 

απορρέουν από την Σύµβαση Πλαίσιο, ή να µεταβιβάσουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο 

ολικώς ή µερικώς δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση αυτών, 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου µέρους, άλλως παρέχεται 

δικαίωµα έγγραφης καταγγελίας της Σύµβασης Πλαίσιο.  

7) Κατ’ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται να α) αναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση του παρόντος 

σε οποιαδήποτε συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του Οµίλου 

κ.λ.π.) ή / και β) να εκχωρήσει το δικαίωµα είσπραξης των απαιτήσεών του που 

απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της 

Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού καθώς και σε εγγεγραµµένες στο οικείο Μητρώο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες .Ενηµέρωσης Οφειλετών. 

8) Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, 

καθώς και ολική ή µερική µεταβίβαση δικαιώµατος, ή ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης 

µε βάση την παρούσα σύµβαση, ισχύει µε την επιφύλαξη των ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων που αυτός φέρει, ως ΠΑΡΟΧΟΣ µε Σηµαντική Ισχύ στην εθνική αγορά 

Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 
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4.4 Αποζηµίωση - Ευθύνη 

Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνεται έναντι του αντισυµβαλλοµένου του και 

υποχρεούται να αποκαταστήσει τις θετικές ζηµίες του που προέρχονται:  

• από οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζηµιά προκαλέσει οποιοδήποτε εξ 

αυτών, και η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων του, προστηθέντων ή 

βοηθών εκπλήρωσης αυτού, ή οποιοδήποτε εν γένει πρόσωπο χρησιµοποιεί αυτό 

προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του επί της περιουσίας, κινητής και ακίνητης του αντισυµβαλλοµένου 

του, ή επί της περιουσίας οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου,  

• από οποιαδήποτε περίπτωση θανάτου ή σωµατικής βλάβης ή βλάβης της υγείας 

προσώπων, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων, προστηθέντων ή 

βοηθών εκπλήρωσης αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου χρησιµοποιεί αυτό 

προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης 

• από αξίωση τρίτου και η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των 

υποχρεώσεών του δυνάµει του παρόντος ή σε προσβολή δικαιωµάτων εχεµύθειας/ 

απορρήτου τρίτων. 

4.5 Επίλυση ∆ιαφορών – Ισχύον ∆ίκαιο 

1) Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν 

από την ερµηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Προσφοράς.  

2) Η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και αρµόδια 

δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών. 

4.6 Τροποποίηση της Σύµβασης Πλαίσιο 

Η Σύµβαση Πλαίσιο δύναται να τροποποιηθεί µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών 

(ΟΤΕ και ΤΠ), κατόπιν εγγράφου αιτήµατος οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα στην εθνική νοµοθεσία, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας Προσφοράς 

Αναφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 614/12/28-7-2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ.  
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4.7 Πληροφοριακά Συστήµατα 

4.7.1 Γενικά 

1) Για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς πρόκειται 

να αναπτυχθούν νέα ή να επεκταθούν υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα. 

2) Κύριος σκοπός των συστηµάτων αυτών θα είναι η διευκόλυνση της κατάθεσης 

αιτήσεων για τις εν λόγω υπηρεσίες από τον ΠΑΡΟΧΟ προς τον ΟΤΕ και η επιτάχυνση 

της επεξεργασίας τους από όλους τους εµπλεκόµενους. Τα εν λόγω συστήµατα 

πρόκειται να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις λήψης και διαχείρισης παραγγελιών, 

υλοποίησής, παροχής και συντήρησής τους, τιµολόγησης, SLAs/KPIs, καθώς και 

βλαβοληψίας και βλαβοδιαχείρισης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει τη δυνατότητα µέσω του Π.Σ. 

ΟΤΕ να εκτυπώνει την σχετική αίτηση / απάντηση / αναγγελία  στην οποία θα φαίνονται 

ο µοναδικός αριθµός ταυτοποίησης και η σχετική ηµεροµηνία και ώρα, τα οποία και 

αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισµός των 

ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµατα 6 και 7 της παρούσας 

Προσφοράς γίνεται βάσει των στοιχείων που αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, 

και τηρούνται από το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία είναι 

διαθέσιµα µέσω του πληροφοριακού συστήµατος σε κάθε ΠΑΡΟΧΟ στο µέτρο που 

αφορούν αιτήµατά του και συνολικά στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ αναφορικά µε την χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ. Μέσω του 

συγκεκριµένου συστήµατος, οι ΠΑΡΟΧΟΙ έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της 

κατάστασης των αιτήσεών τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης 

σχετικά µε τις αιτήσεις των Παρόχων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. 

 

3) Η Ενηµέρωση/Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λειτουργικότητας θα γίνεται µε τρόπο 

ώστε να µην επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος. Ο ΟΤΕ θα 

ενηµερώνει τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ για τη νέα έκδοση του λογισµικού του ΠΣ ΟΤΕ 

τουλάχιστον 2 µήνες πριν την ένταξη των αλλαγών στο Π.Σ παρέχοντας παράλληλα 

πλήρη περιγραφή των αλλαγών που θα περιέχει η νέα έκδοση εφόσον κάτι τέτοιο είναι 

εφικτό και δεν συντρέχουν λόγοι ταχύτερης διάθεσης της νέας έκδοσης. Εάν οι αλλαγές 

του ΠΣ ΟΤΕ αφορούν σε νέα προϊόντα ή εάν επηρεάζουν την υφιστάµενη 

λειτουργικότητα χειρισµού του συστήµατος από τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, o ΟΤΕ θα 

ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της υλοποίησης προκειµένου να προγραµµατιστεί 

δοκιµαστικός έλεγχος αυτών αλλά και για να δοθεί ο χρόνος στους ΠΑΡΟΧΟΥΣ να 
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εντάξουν τις αλλαγές στα δικά τους Π.Σ συστήµατα. Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει για την 

ακριβή ηµεροµηνία εφαρµογής των αλλαγών στο Π.Σ. ΟΤΕ τουλάχιστον 5 εργάσιµες 

µέρες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη εφαρµογή. Παράλληλα ο ΟΤΕ θα 

εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση του λογισµικού του Π.Σ. είναι συµβατή µε την 

προγενέστερη λειτουργία του συστήµατος.. 

4) Η ποιότητα και η έκταση των πληροφοριών που λαµβάνουν οι Πάροχοι από τον ΟΤΕ, 

µέσω των Τεχνικών ∆ιεπαφών του Πληροφοριακού Συστήµατος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον αντίστοιχη της ποιότητας των πληροφοριών που λαµβάνει το Λιανικό άκρο 

του ΟΤΕ.  

5) Το Π.Σ. ΟΤΕ διαθέτει µηχανισµούς ανάκτησης δεδοµένων (system down recovery tool).  

 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα (Π.Σ. ΟΤΕ): 

1) ∆ιαθεσιµότητα Εφαρµογής: 99.95% ανά έτος, µη συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου 

συντήρησης. 

2) Χρόνος απόκρισης στα αιτήµατα που καταχωρούνται στο ΠΣ ΟΤΕ από τον 

ΠΑΡΟΧΟ ή την ΕΕΤΤ: Το 95% των ηλεκτρονικών αιτηµάτων που καταχωρούνται 

στο εν λόγω ΠΣ ΟΤΕ θα πρέπει να τυγχάνει άµεσης συστεµικής επεξεργασίας. 

3) Προγραµµατισµένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το πολύ 8 ώρες το µήνα, µόνο 

Κυριακή ή επίσηµες αργίες και µόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθηµερινές και 

µόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των 

ΠΑΡΟΧΩΝ τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της διακοπής 

εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δεν συντρέχουν λόγοι ταχύτερης διακοπής 

της λειτουργίας.  

4) Προγραµµατισµένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταµένη): Το πολύ 18 ώρες το µήνα, µόνο 

Κυριακή και µόνο για τις ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και 

των ΠΑΡΟΧΩΝ τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της διακοπής 

εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δεν συντρέχουν λόγοι ταχύτερης διακοπής της 

λειτουργίας. 

 

4.7.2 Παραγγελιοληψία 

5) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και παρακολούθησης 

της κατάστασης των αιτήσεών του (οποιουδήποτε τύπου, π.χ. νέας χορήγησης, 

κατάργησης κ.λ.π.).  



 

 

Προσφορά Αναφοράς RBO 2011 

 

 

RBO 2011 (ΦΕΚ: 1983/07-09-2011) 

 

21/10/2011 54/112 

 

6) Το σύστηµα θα αποδίδει ένα µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης στο κάθε αίτηµα, µέσω 

του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης αλλά και παρακολούθησης του, σε 

κάθε στάδιο της υλοποίησης του (τόσο από τον ΟΤΕ όσο και από τον ΠΑΡΟΧΟ που το 

υπέβαλε). 

7) Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εκτέλεση όλων των παραπάνω, θα πρέπει ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ να διαθέτει έγκυρο συνδυασµό username και password, τα οποία θα 

χορηγούνται από τον ΟΤΕ στον ΠΑΡΟΧΟ (κατόπιν σχετικής του αίτησης). Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα υποβολής παραγγελιών θα είναι διαθέσιµο 

µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

 

4.7.3  Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών 

1) Οι αιτήσεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα επεξεργάζονται από το Π.Σ του ΟΤΕ και 

σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιοδήποτε πρόβληµα στην υλοποίησή τους τότε 

θα ενηµερώνεται κατάλληλα ο ΠΑΡΟΧΟΣ προκειµένου να επανυποβάλλει το αίτηµα 

(αφού αρθούν οι λόγοι της αρχικής απόρριψης) και εφόσον το επιθυµεί. 

2) Εάν δεν συντρέχει λόγος απόρριψης του αιτήµατος τότε αυτό υλοποιείται και παρέχεται 

η αντίστοιχη υπηρεσία πρόσβασης µε βάση τις προβλεπόµενες διαδικασίες της 

παρούσας προσφοράς.  

 

4.7.4 Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση 

1) To σύστηµα θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήµατος άρσης 

βλάβης από τον ΠΑΡΟΧΟ (µέσω web interface). Θα αποδίδεται ένας µοναδικός 

αριθµός ταυτοποίησης στο κάθε αίτηµα, µέσω του οποίου θα δίνεται στον ΠΑΡΟΧΟ η 

δυνατότητα να ανακτά τα στοιχεία των αιτηµάτων άρσης βλάβης που έχει υποβάλει 

καθώς και την παρακολούθηση της κατάσταση επίλυσής τους. 

2) Από την λήψη ενός αιτήµατος από τον ΠΑΡΟΧΟ µέχρι την αποκατάστασή του από τον 

ΟΤΕ θα ακολουθείται µια πλήρως διάφανη προδιαγεγραµµένη διαδικασία, κοινή για 

όλες τις υπηρεσίες, όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

ενηµέρωσης για την κατάσταση της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ στα πλαίσια 

των διαδικασιών επιδιόρθωσης βλαβών τηρεί την αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης. 
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4.7.5 Συµφωνίες Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών - SLAs 

Θα υπογράφονται συµφωνίες βασικού επιπέδου υπηρεσιών (SLA) που θα αφορούν τόσο 

στις διαδικασίες υλοποίησης – κατασκευής των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 

Β και Γ όσο και στην βλαβοδιαχείρισή τους.  

 

4.7.6 ∆είκτες Αποδοτικότητας – KPIs 

Κατόπιν λήψης σχετικού αιτήµατος από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να 

δηµοσιεύει στον δικτυακό του τόπο ορισµένους ή και όλους τους ∆είκτες Αποδοτικότητας 

µε κατάλληλη µορφή, διασφαλίζοντας την αρχή του επιχειρηµατικού απορρήτου καθώς και 

την εµπιστευτικότητα κρίσιµων εµπορικών πληροφοριών (λχ. µέσες ή συνολικές εκτιµήσεις, 

ή αναλυτικά τις τιµές των δεικτών χωρίς να  προσδιορίζεται το όνοµα του παρόχου). 

Για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ  θα παρέχεται η δυνατότητα υπολογισµού 

KPIs υλοποίησης και βλαβοδιαχείρισης, για δυναµικά οριζόµενο χρονικό διάστηµα, 

συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ. Στην ανά πάροχο περίπτωση η πρόσβαση θα επιρέπεται µόνο 

σε χρήστες µε επαρκή δικαιώµατα. Το ελάχιστο περιεχόµενο των εν λόγω KPIs τα οποία 

θα υπολογίζονται ανά υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου  Α, Β και Γ  είναι το ακόλουθο: 

• Αριθµός αιτηµάτων που παραλήφθηκαν συνολικά και ανά αιτούµενη υπηρεσία ανά 

ΠΑΡΟΧΟ 

• Αριθµός αιτηµάτων που απορρίφθηκαν συνολικά και ανά λόγο απόρριψης 

• Αριθµός αιτηµάτων παροχής υπηρεσιών που ικανοποιήθηκαν εντός προβλεπόµενου 

χρονοδιαγράµµατος συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ 

• Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ 

• Αριθµός αναφερθέντων βλαβών συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ  

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ, ανά 

υπηρεσία 

• Αριθµός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συµφωνηµένου χρονικού πλαισίου 

συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ. 

Για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να εξάγει µεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) τους παρακάτω δείκτες αποδοτικότητας: 

• Αριθµό αιτηµάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά ταχύτητα πρόσβασης. 

• Αριθµό αιτηµάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που απορρίφθηκαν ανά λόγο απόρριψης. 

• Μέσο χρόνο παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.  

• Αριθµό ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. 
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• Αριθµός αιτηµάτων που ικανοποιήθηκαν εντός προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος 

• Αριθµός ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ.  ανά τοπικό κέντρο 

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών ανά πάροχο ανά τύπο υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

• Αριθµός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συµφωνηµένου χρονικού πλαισίου 

(Βασικό SLA) 

4.8 Υποχρεώσεις ΟΤΕ / ΠΑΡΟΧΟΥ 

4.8.1 Υποχρεώσεις ΟΤΕ 

1) O OTE θα παρέχει µέσω του Π.Σ W-CRM πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις των ΣΠ 

ΕΕΑΠ στις οποίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ΕΕΑΠ, καθώς και για τους 

ενεργοποιηµένους ΕΕΑΠ σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθετα, οφείλει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά µε τα Α/Κ ΟΤΕ τα οποία αποτελούν κόµβους πολυπλεξίας, στα 

πλαίσια παροχής της πρόσβασης τύπου Γ. Πιο συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ θα παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

• Όνοµα και θέση Α/Κ ΟΤΕ (κόµβος πολυπλεξίας) 

• Ύπαρξη ή όχι Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) 

• Αριθµός και είδος εξοπλισµού DSLAM που υπάγεται στο συγκεκριµένο 

κόµβο πολυπλεξίας 

• Θέση εξοπλισµού DSLAM (εφόσον είναι εγκατεστηµένος σε υπαίθρια 

καµπίνα) και περιοχή κάλυψης 

• Αριθµός εγκατεστηµένων καρτών γραµµών συνδροµητών και είδος 

αυτών 

2) Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΣΠ ΕΕΑΠ και στους κόµβους πολυπλεξίας 

του προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ. 

3) Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λειτουργία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου 

Α, Β και Γ που εξυπηρετούν τον ΠΑΡΟΧΟ. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας αυτών, 

ο ΟΤΕ επιλαµβάνεται της αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας τους. Ο ΟΤΕ 

ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του ΠΑΡΟΧΟΥ ή παντός τρίτου για τυχόν πληµµελή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών του ΠΑΡΟΧΟΥ, τον 

έλεγχο και τη συντήρηση των οποίων αναλαµβάνει ο ίδιος. 

4) Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό “Εσωτερικό Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο 

Οικοδοµών” (Ε.Τ.∆.Ο) σταµατά στον Κατανεµητή του κτιρίου (escalit). Ο ΟΤΕ δεν 

ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τη συντήρηση του εσωτερικού δικτύου του 

κτιρίου. 
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5) Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία τεχνική ή σχετική µε την 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ.  

6) Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Τελικού Χρήστη, του ΠΑΡΟΧΟΥ ή τρίτου, είτε 

αστική είτε ποινική, για το περιεχόµενο, τον τρόπο παροχής και το σχετικό προωθητικό 

υλικό των υπηρεσιών του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 

4.8.2 Υποχρεώσεις Παρόχων 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ γνωστοποιεί στον ΟΤΕ µε την υπογραφή της Σύµβασης Πλαίσιο ονόµατα 

εξουσιοδοτηµένων χρηστών οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της αποστολής των 

αιτηµάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ. 

2) Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ. ΟΤΕ και την ενεργοποίηση του, η διαχείριση των 

αιτηµάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης θα έχει 

πρόσβαση στο Π.Σ. ΟΤΕ για την εισαγωγή των αιτηµάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ και για κάθε 

µεταβολή των στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης 

(password) και η χρήση του συστήµατος Π.Σ. ΟΤΕ, τεκµαίρει αναγνώριση από πλευράς 

του ΠΑΡΟΧΟΥ των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους 

λογαριασµούς της εταιρείας του. 

3) Τα τεχνικά προβλήµατα για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης που δεν είναι 

αρµοδιότητας του ΠΑΡΟΧΟΥ, αναγγέλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ από τον 

ΠΑΡΟΧΟ και όχι από τον Τελικό Χρήστη. 

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει στον ΟΤΕ κάθε τεχνικό στοιχείο ή περιγραφή και αποδέχεται την 

πραγµατοποίηση από τον ΟΤΕ κατόπιν αιτιολογηµένου έγγραφου αιτήµατος προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ, δοκιµών και ελέγχου της καλής λειτουργίας των διατάξεων που χρησιµοποιεί 

για την παροχή των εκάστοτε συµφωνηµένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσης. 

Σε καµία περίπτωση οι εν λόγω δοκιµές δεν επιφέρουν καθυστερήσεις στα 

χρονοδιαγράµµατα παροχής των σχετικών υπηρεσιών  

5) Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο και κατόπιν αιτιολογηµένου γραπτού αιτήµατος 

από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ, ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί από τον ΠΑΡΟΧΟ την 

παροχή αδαπάνως µέχρι τεσσάρων (4) λογαριασµών (accounts) πρόσβασης στο 

δίκτυό του, για τον αποδοτικότερο έλεγχο και διαχείριση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

6) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εξασφαλίζει ότι οι παρεχόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες προς αυτόν, δεν 

χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενο µε αυτόν 
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φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο για την πρόκληση απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς 

οποιονδήποτε τρίτο.  

4.9 Προγραµµατισµένες & Έκτακτες Εργασίες 

1) Ως προγραµµατισµένη εργασία νοείται η δραστηριότητα στους Κεντρικούς Κατανεµητές 

ΟΤΕ ή στα DSLAMs ή στους ΕΕΑΠ ή στους κόµβους ΑΤΜ ή στους κόµβους IP ή εν 

γένει σε οποιοδήποτε τµήµα του δικτύου του ΟΤΕ που σχετίζεται µε την υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ, η οποία είναι γνωστή και 

προσχεδιασµένη και µπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας ή να δηµιουργήσει προσωρινές 

διακοπές στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερη 

περιοχή. 

2) Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν επεκτάσεις Κέντρων και Κόµβων, 

µεταζεύξεις, αναβάθµιση του τοπικού δικτύου, και οι οποίες εκτελούνται σε 

συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ύστερα από ενηµέρωση των ΠΑΡΟΧΩΝ από τον ΟΤΕ. 

3) Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτει επίσης κάθε επέµβαση και τροποποίηση 

των προσβάσεων της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ, η οποία αποτελεί αρµοδιότητα του ΟΤΕ. 

4) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα επεµβάσεων και τροποποιήσεων της κατάστασης της 

υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ για λόγους 

αναβάθµισης των δυνατοτήτων του δικτύου, υποστήριξης νέων ή υφιστάµενων 

υπηρεσιών. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα διεξαγωγής µετρήσεων και ελέγχων, χωρίς 

να παρεµποδίζει τις παρεχόµενες από τον ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες.  

5) Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες 

κρίνεται, ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

αντισυµβαλλόµενος, εκτελούνται σε διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής. Ως διαστήµατα 

εκτός ωρών αιχµής ορίζονται οι επίσηµες αργίες καθώς και το διάστηµα µεταξύ 24:00 

και 06:00 των εργασίµων ηµερών. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να ενηµερώσει 

εγγράφως µε fax τον αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ) πριν 

από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. Η 

προθεσµία των 5 ΕΗ αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε αντικειµενικά 

αιτιολογηµένες περιπτώσεις όπως περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο 

αντισυµβαλλόµενος οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο εντός 2 εργάσιµων 

ηµερών (EH) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκειται για 

εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή της 
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επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί) ότι ενηµερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό fax στο άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος. Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τα ακόλουθα: 

� Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί 

� Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 

� Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας 

� Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ 

� Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον πάροχο και 

των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στον πάροχο µέσω της ΧΕΠ 

� Σχετική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος, εφόσον 

απαιτείται 

� Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει το άλλο µέρος 

Σε κάθε περίπτωση, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν τη µέγιστη δυνατή 

προσπάθεια ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Ο χρόνος διακοπής των 

υπηρεσιών αυτών δεν θα προσµετρούνται ως βλάβη ή αν έχει αναγγελθεί τέτοια, ο 

χρόνος διακοπής θα προσµετράται στον ανενεργό χρόνο. 

6) Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ 

καθώς και της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ εξαιτίας των βλαβών που µπορεί να προκληθούν στα 

δίκτυά του από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην ενότητα 4.1, περί Ανωτέρας Βίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

5.1 Γενικά 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει εµπρόθεσµα στον ΟΤΕ τα εκάστοτε ισχύοντα 

τέλη για την παροχή των υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τις οποίες 

λαµβάνει σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό 

Παράρτηµα. Τα τέλη υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ υπόκειται σε υποχρέωση 

κοστοστρέφειας και υπολογίζονται σύµφωνα µε την µεθοδολογία Μέσου 

Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε βάση το τρέχον κόστος των παγίων 

(LRAIC/ Current Cost) από κοστολογικά µοντέλα Bottom Up σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 614/12/28-7-2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Τα τέλη 

υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και υπολογίζονται 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε 

βάση το τρέχον κόστος των παγίων (LRAIC/ Current Cost) από κοστολογικά µοντέλα 

Top Down σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 614/12/28-7-2011 Απόφαση 

της ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές µεταβατικές διατάξεις αυτής. 

2) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τα τέλη επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο 

υπερηµερίας από την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο τιµολόγιο και επηρεάζουν 

αρνητικά τη συναλλακτική συµπεριφορά του Παρόχου στα πλαίσια των ενεργειών 

∆ιασφάλισης των Εσόδων του ΟΤΕ. 

3) Τα δηµοσιευµένα τιµολόγια των υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης δεν 

περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία για τις εν λόγω παρεχόµενες σ’ αυτόν 

υπηρεσίες. 

4) Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο µηνιαία τέλη των υπηρεσιών χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης είναι απαιτητά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής και/ή διακοπής 

της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως του 

ΠΑΡΟΧΟΥ, ο τελευταίος υποχρεούται στην καταβολή των µηνιαίων τελών έως ότου 

παρέλθει η υποχρεωτική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.  

5) Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και για κάθε 

περίοδο χρέωσης, τιµολόγιο σε Ευρώ (€), το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης 

για την παρεχόµενη υπηρεσία. Στο εν λόγω τιµολόγιο περιλαµβάνονται µε σαφήνεια 

κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω πληροφορίες:  
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� Επωνυµία Παρόχου 

� Α.Φ.Μ. & ∆.Ο.Υ Παρόχου 

� Επάγγελµα 

� Ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου  

� Αριθµός τιµολογίου 

� Περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά  

� Περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ-καταβάλλονται  

� Τρόπος πληρωµής 

� Κωδικός εντολής πληρωµής 

� Περιγραφή παρεχόµενης υπηρεσίας  

� Τόπος – διεύθυνση παρεχόµενης υπηρεσίας (αν υφίσταται η συγκεκριµένη 

πληροφορία για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες) 

� Αριθµός µονάδων ανά υπηρεσία 

� Τιµή µονάδας ανά υπηρεσία 

� Σύνολο χρεώσεων χωρίς ΦΠΑ 

� Ποσοστό ισχύοντος ΦΠΑ 

� Σύνολο χρέωσης ΦΠΑ 

� Συνολικό ποσό χρέωσης µε ΦΠΑ 

� Ηµεροµηνία λήξης πληρωµής 

6) Ο ΟΤΕ αποστέλλει το τιµολόγιο και τις πληροφορίες τιµολογίου σε ηλεκτρονική µορφή 

στον ΠΑΡΟΧΟ εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την λήξη της περιόδου 

χρέωσης για τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά, στη διεύθυνση αποστολής που 

έχει ορίσει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στην παρούσα,. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να γνωστοποιεί στον 

ΟΤΕ κάθε αλλαγή της παραπάνω διεύθυνσης αποστολής των λογαριασµών, 

τουλάχιστον δύο µήνες πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. 

7) Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα 

γίνονται βάσει µηνιαίων λογιστικών περιόδων. Με το πρώτο τιµολόγιο ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

πέραν του τέλους ενεργοποίησης και του αντίστοιχου µηνιαίου τέλους για τον τρέχοντα 

µήνα προκαταβάλλει το µηνιαίο τέλος του εποµένου µηνός. Τα επόµενα 

τιµολόγια/λογαριασµοί περιλαµβάνουν την προκαταβολή του µηνιαίου τέλους του 

επόµενου µήνα. Οι προκαταβολές του µηνιαίου παγίου τέλους, στην περίπτωση 

κατάργησης της υπηρεσίας, συµψηφίζονται ή επιστρέφονται σε επόµενο τιµολόγιο/ 

λογαριασµό. Ειδικότερα για την υπηρεσία ΑΡΥΣ στο µηνιαίο τιµολόγιο/λογαριασµό 
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συµπεριλαµβάνονται οι χρεώσεις για το σύνολο των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που έχει λάβει 

ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

8) Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για ποσά αποζηµίωσης ή και επιστροφές στον τελικό χρήστη, 

τυχόν καταβληθέντων λόγω µη παροχής ή πληµµελούς παροχής της υπηρεσίας από 

τον ΠΑΡΟΧΟ. 

9) Για την έκδοση λογαριασµών σε Τελικούς Χρήστες του ΠΑΡΟΧΟΥ, υπεύθυνος είναι ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ. Σε περιπτώσεις παραπόνων χρεώσεων τελικών χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ 

σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν, υπεύθυνος είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

5.2 Εξόφληση τιµολογίων 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια εντός της αναγραφόµενης σε κάθε 

ένα από αυτά προθεσµίας εξόφλησης, η οποία δεν θα είναι µικρότερη των τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του τιµολογίου . Η ηµεροµηνία 

αποστολής του τιµολογίου αποδεικνύεται µε σφραγίδα ταχυδροµείου. Στην περίπτωση 

κατά την οποία το τιµολόγιο δεν παραδοθεί εντός πενθηµέρου από την έκδοσή του τότε 

η προθεσµία εξόφλησης του παρατείνεται έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη 

συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

παράδοσής του στον ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση της αµφισβήτησης λογαριασµού 

εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην ενότητα 5.5. 

2) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό εντός της 

προθεσµίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο υποχρεούται στην καταβολή 

του οφειλόµενου ποσού εντόκως, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµιµο τόκο 

υπερηµερίας. Ο τόκος επί του ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από την πάροδο της 

δήλης ηµέρας η οποία ορίζεται στο τιµολόγιο για την εξόφλησή του, σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο. 

3) Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συµφωνηµένης υπηρεσίας πέραν του 

προβλεπόµενου στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συµφωνία των µερών/ advanced 

SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης 

βλάβης πέραν του προβλεπόµενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συµφωνία των 

µερών/ advanced SLA) χρόνου άρσης βλαβών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ, ισχύουν οι διαδικασίες των ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της 

παρούσας.  

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ 

που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε 
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οµοειδείς απαιτήσεις του από τον ΟΤΕ για τις οποίες δεν εκκρεµεί διαδικασία άρσης 

αµφισβήτησης χρεώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5.5, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 5. Ως οµοειδής θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή 

σχετίζεται µε την παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, συµπεριλαµβανοµένης 

της καταβολής ποινικών ρητρών δυνάµει της παρούσας Προσφοράς. Το δικαίωµα 

συµψηφισµού ασκείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα µε την 

επιφύλαξη της εκάστοτε κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας και προϋποθέτει 

προηγούµενη όχληση του οφειλέτη. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά µε 

ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του προς τον ΠΑΡΟΧΟ οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά 

από την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για τις οποίες δεν 

εκκρεµεί διαδικασία άρσης αµφισβήτησης χρεώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

ενότητα 5.5.  

5.3 Τρόπος Πληρωµής 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να αποπληρώνει τα τιµολόγια µε τους ακόλουθους εναλλακτικούς 

τρόπους πληρωµής:  

� Με πάγια Εντολή σε Τράπεζα (για αυτόµατη εξόφληση µε χρέωση τραπεζικού 

λογαριασµού του πελάτη) 

� Με εντολή Πληρωµής σε Τράπεζα, ανάλογα µε τα µέσα που παρέχει η κάθε 

Τράπεζα στους πελάτες της (Internet Banking, Phone Banking, ATM & 

Καταστήµατα Τραπεζών). 

� Μέσω του ∆ικτύου Καταστηµάτων ΟΤΕ καθώς και στο Κεντρικό Ταµείο του 

ΟΤΕ 

5.4 Τέλη - Χρεώσεις 

5.4.1 Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

5.4.1.1 Γενικά 

5) Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του 

ΟΤΕ, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ 

(www.otewholesale.gr). 

6) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που περιλαµβάνονται στον 

τιµοκατάλογό του οι οποίες τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση τους από τη χρονική 

περίοδο που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Οι αναπροσαρµοσµένες τιµές εφαρµόζονται 

από την ηµεροµηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενεργοποιηµένες συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. 
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7) Η χρέωση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ξεκινάει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από 

την ηµεροµηνία ενεργοποίησης/παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη της χρέωσης σε 

καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του DSL modem στο χώρο 

του Τελικού Χρήστη. 

8) Σε περίπτωση διακοπής (σύµφωνα µε την ενότητα 5.6) της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., 

προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από 

τον ΠΑΡΟΧΟ του αντίστοιχου τέλους επανασύνδεσης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ 

 

5.4.1.2 Κατηγορίες Τελών 

Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες: 

� Βασικά Τέλη 

o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/µεταφοράς 

o Πάγιο µηνιαίο τέλος 

� ∆ευτερεύοντα τέλη 

o Εφάπαξ τέλος µεταβολής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης 

o Εφάπαξ τέλος επανασύνδεσης 

 

5.4.2 Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

5.4.2.1 Γενικά 

9) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή 

των υπηρεσιών πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ τις οποίες λαµβάνει σύµφωνα 

µε την παρούσα Σύµβαση.  

10) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που περιλαµβάνονται στον 

τιµοκατάλογό του οι οποίες τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση τους από τη χρονική 

περίοδο που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. 

11) Η χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ, ξεκινάει την εποµένη της 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής από αµφότερα τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 
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5.4.2.2 Κατηγορίες Τελών 

1) Mε την επιφύλαξη διαφορετικής Απόφασης της EETT οι κατηγορίες τελών για την 

παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ 

είναι οι ακόλουθες: 

o Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / µεταφοράς πρόσβασης στο δίκτυο του ΟΤΕ. 
Ισχύει για υπηρεσίες: 

�  Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ( Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ ) 

o Εφάπαξ τέλος πρόσβασης. Ισχύει για υπηρεσίες: 

�  Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ( Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ) 

o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης. Ισχύει για υπηρεσίες: 

�  Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ( Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ) 

o Μηνιαίο τέλος πρόσβασης 

o Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης 

o Εφάπαξ τέλος µεταβολής υπηρεσιών 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου  

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης 

Στα παραπάνω τέλη σύνδεσης και ενεργοποίησης, κατά περίπτωση, 

περιλαµβάνεται και η ενεργοποίηση έως έξι (6) domain/subdomain names. 

5.5 Αµφισβήτηση Λογαριασµού 

5.5.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε την παρούσα, ο ΤΠ έχει δικαίωµα αµφισβήτησης της ορθότητας µέρους ή του 

συνόλου των τιµολογήσεων που έκανε ο ΟΤΕ. ∆ικαιούται προς τούτο να ζητήσει: 

• Έλεγχο ορθότητας του λογαριασµού του από τον ΟΤΕ (πρώτο υπηρεσιακό επίπεδο 

ελέγχου). 

• Επανέλεγχο του λογαριασµού του από Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, 

συσταθείσας από εµπειρογνώµονες τόσο του ΟΤΕ όσο και του ΤΠ, εφόσον συνεχίσει να 

αµφισβητεί τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου από τον ΟΤΕ. 

Το αποτέλεσµα του υπηρεσιακού επιπέδου ελέγχου από τον ΟΤΕ αλλά και της Μικτής 

Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών µπορεί να είναι µερική ή ολική δικαίωση του προσφεύγοντος 

µέρους ή το αντίστροφο. 
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Χρονολογικά, η αµφισβήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί: 

α) οποτεδήποτε στο διάστηµα “Έκδοσης Τιµολογίων και Παράδοσης - Παραλαβής 

τους” των 30 ηµερολογιακών ηµερών µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης του τιµολογίου και 

έως την καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησής του. Στο διάστηµα αυτό µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί ολική ή µερική αµφισβήτηση του τιµολογίου, 

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

τιµολογίου. Στο διάστηµα αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί ολική ή µερική αµφισβήτηση 

του τιµολογίου, και 

γ) οποτεδήποτε µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου εάν η αµφισβήτηση 

αφορά µη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόµου, η οποία 

κατατέθηκε έγκαιρα αλλά 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. 

 

Το δικαίωµα Αµφισβήτησης υποβάλλεται µε έγγραφη αίτηση από τον ΤΠ προς τον ΟΤΕ µετά την 

έκδοση του επίµαχου τιµολογίου. Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το µέρος του τιµολογίου 

που αµφισβητείται και κατά πόσο ο ΤΠ έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη 

ηµεροµηνία την οποία όριζε το τιµολόγιο, το ποσό το οποίο αµφισβητεί. Παράλληλα, στην αίτηση 

επισυνάπτεται και κάθε αναγκαίο στοιχείο/ πληροφορία επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ απαντά στην εν 

λόγω αίτηση του ΤΠ εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της, εγγράφως και 

αιτιολογηµένως, αποστέλλοντας όλα τα συνοδευτικά στοιχεία τιµολόγησης. 

 

5.5.2 Προϋπόθεση 

Προκειµένου ο ΤΠ να ασκήσει το δικαίωµα αµφισβήτησης, καταβάλει εµπρόθεσµα προς τον ΟΤΕ 

το ύψος του τιµολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αµφισβήτηση άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. 

Αναφορικά µε το ποσό το οποίο αµφισβητεί, ο ΤΠ µπορεί εναλλακτικά: 

• Να πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την οποία ορίζει το 

τιµολόγιο, ώστε να µη βαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας. 

• Να µην πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την οποία ορίζει το 

τιµολόγιο και να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας από την ηµεροµηνία λήξης και µέχρι 

την ηµεροµηνία εξόφλησης , ανάλογα µε την αποδοχή ή όχι του ποσού της αµφισβήτησής 

του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο ΤΠ υποχρεούται να 

προσκοµίσει εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της 

αµφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι τεσσάρων (4) µηνών 

µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης 
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οικονοµικής διαφοράς. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ απαιτήσει την ως άνω εγγυητική 

επιστολή αµφισβήτησης η αίτηση αµφισβήτησης δεν γίνεται δεκτή αν δεν κατατεθεί η 

εγγυητική επιστολή. 

 

5.5.3 Αµφισβήτηση ενώπιον του ΟΤΕ 

Στην περίπτωση όπου η αµφισβήτηση κατατίθεται στον ΟΤΕ και δεν αφορά την περίπτωση γ) 

της παραγράφου 5.5.1 το εν λόγω δικαίωµα ασκείται µε την υποβολή έγγραφης αίτησης 

επανεξέτασης / διόρθωσης τιµολογίου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, από την 

ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής του 

αιτήµατος από τον ΟΤΕ (λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ήδη εκδοθέντων τιµολογίων) εξετάζονται οι 

εξής περιπτώσεις 

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ έχει καταβάλει το υπό αµφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ 

εκδίδει εντός πέντε (5) ΕΗ από την απάντησή του προς τον ΤΠ, πιστωτικό τιµολόγιο για 

το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον ΤΠ, προσαυξηµένο µε 

το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος υπερηµερίας θα υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

καταβολής του ποσού από τον ΤΠ 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. 

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ δεν έχει καταβάλει το υπό αµφισβήτηση ποσό, ο 

ΟΤΕ εκδίδει, εντός πέντε (5) ΕΗ από την απάντησή του προς τον ΤΠ, πιστωτικό ή 

χρεωστικό τιµολόγιο στο οποίο θα συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο ο 

ΟΤΕ αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον ΤΠ, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού, 

το οποίο ο ΟΤΕ εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόµενο από τον ΤΠ. Ο τόκος υπερηµερίας 

θα υπολογίζεται από την δήλη ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την 

πληρωµή του. 

 

5.5.4 Αµφισβήτηση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής απόρριψης της αίτησης του ΤΠ από τον ΟΤΕ, ο ΤΠ δικαιούται να 

ζητήσει από τον ΟΤΕ µε έγγραφό του, το οποίο αποστέλλει στον ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από τη 

λήψη της έγγραφης ειδοποίησης του ΟΤΕ προς αυτόν για την ολική ή µερική απόρριψη της 

αίτησής του, τη συγκρότηση Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία θα εξετάσει την εν 

λόγω αίτησή του κατά το µέρος που απορρίφθηκε από τον ΟΤΕ, ορίζοντας ταυτόχρονα µε το 

έγγραφό του αυτό δύο (2) άτοµα τα οποία θα µετέχουν για λογαριασµό του στη Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ιαφορών. Ο ΟΤΕ, µετά τη λήψη του εγγράφου αυτού του ΤΠ, ορίζει δύο (2) άτοµα τα 

οποία θα µετέχουν για λογαριασµό του στη συγκεκριµένη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, 
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τα οποία γνωστοποιεί στον ΤΠ µε έγγραφό του. Με τη λήψη από τον ∆ικαιούχο του εγγράφου 

αυτού του ΟΤΕ συγκροτείται η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία 

συνεδριάζει στο ∆ιοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζουν από κοινού τα 

µέλη της, τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους µπορούν να συνεπικουρούνται από 

συµβούλους τους. Οι σύµβουλοι των µελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών δεν 

µετέχουν στη λήψη απόφασης της Επιτροπής 

 

Τα δύο µέρη υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην µικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων αναλυτικά 

στοιχεία για το χρονικό διάστηµα για το οποίο προκύπτει η διαφωνία, εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας δέκα εργασίµων (10) ΕΗ από την συγκρότησή της. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της σχετικής 

διαφοράς που έχει προκύψει. Εφόσον κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν προσκοµίζει τα 

στοιχεία αυτά εντός της ως άνω προθεσµίας, τότε τα στοιχεία που προσκοµίζονται από το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος θα γίνονται αυτοµάτως αποδεκτά. Για το λόγο αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη, 

µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κείµενη νοµοθεσία περί 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά αρχεία κίνησης για 

όσο  χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 

Στην περίπτωση που η αµφισβήτηση  αφορά  στην περίπτωση γ) της παραγράφου 5.5.1 οι ως 

άνω προθεσµίες εκκινούν από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της ΕΕΤΤ ή της διάταξης 

νόµου. 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφορές να αίρονται µε διάθεση 

εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφοράς εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της 

διαφοράς το αργότερο σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την συγκρότησή της και 

σε κάθε περίπτωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον (30) 

ηµερών, από την συγκρότησή της, προτού αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά. 

 

Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης, λαµβανοµένων υπ’ όψιν τυχόν 

χρεώσεων/πιστώσεων, µετά το πέρας του πρώτου σταδίου: 

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ έχει καταβάλει το υπό αµφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ 

εκδίδει, εντός πέντε (5) ΕΗ από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής, 

πιστωτικό τιµολόγιο για το ποσό το οποίο η Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο 

από τον ΤΠ, προσαυξηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος υπερηµερίας θα 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία καταβολής του ποσού από τον ΤΠ προς τον ΟΤΕ ή 
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από τη δήλη ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του, όποια εκ 

των δύο είναι χρονικά µεταγενέστερη. 

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ δεν έχει καταβάλει το υπό αµφισβήτηση ποσό, ο 

ΟΤΕ εκδίδει, εντός πέντε (5) ΕΗ από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής, 

πιστωτικό ή χρεωστικό τιµολόγιο στο οποίο θα συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό 

το οποίο η Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον ΤΠ, ii) χρέωση για τους 

τόκους του ποσού το οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόµενο από τον ΤΠ. Ο τόκος 

υπερηµερίας θα υπολογίζεται από την δήλη ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε 

για την πληρωµή του. 

 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αµφισβήτηση λογαριασµού: 

1) κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό από την 

έγγραφη ειδοποίηση του ΤΠ περί αποδοχής της αίτησής του από τον ΟΤΕ ή από την 

έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής 

2) τα χρεωστικά τιµολόγια θα είναι πληρωτέα το αργότερο έως τη δέκατη εργάσιµη ηµέρα 

από την παράδοσή τους στον ΤΠ (η παράδοση θα αποδεικνύεται µε σχετικό 

αποδεικτικό) 

 

∆ιευκρινίζεται, όµως, ότι µετά το πέρας κάθε σταδίου από τα ανωτέρω, τα µέρη δύνανται να 

συµψηφίσουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν σε συµφωνία µε την επιφύλαξη της 

εκάστοτε κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας. 

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 

∆ιαφοράς, τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξηµένα µε το νόµιµο επιτόκιο, εντός σαράντα (40) 

εργασίµων ηµερών από το χρονικό σηµείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν δύναται να 

λύσει τη διαφορά ή µετά την άπρακτη πάροδο διµήνου από την υπαγωγή της διαφοράς σε αυτήν, 

εκτός των περιπτώσεων εκείνων που µετά από αίτηση του ∆ικαιούχου χορηγηθούν σχετικά 

προσωρινά µέτρα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά 

προκύπτει από την ερµηνεία/εφαρµογή απόφασης της ΕΕΤΤ) άλλως καταπίπτει η εγγυητική 

επιστολή αµφισβήτησης που έχει καταθέσει ο ΤΠ. Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του 

υπό αµφισβήτηση ποσού από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συνιστά συνοµολόγηση της οφειλής, 

ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών από την κείµενη νοµοθεσία. 
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Η ΕΕΤΤ µπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς µε δεσµευτική απόφαση, κατ’ εφαρµογή  του 

άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 3431/2006, εφόσον τα µέρη δεν έχουν προηγουµένως εξαντλήσει τη 

διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ΟΤΕ και ΤΠ 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 3431/2006, η 

διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του παρόντος άρθρου, 

δεν στερεί από το ενδιαφερόµενο µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος ΤΠ 

παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη 

ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να 

προσφύγει ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 

 

Σε περίπτωση που µετά και το πέρας της επίλυσης τυχόν διαφωνιών δεν εξοφληθεί υπαίτια η 

οφειλή στην ταχθείσα προθεσµία σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ενότητας, το έτερο 

συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα α) να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της 

παρούσας προσφορά στις οποίες αναφέρεται η οφειλή, προς τον έτερο των συµβαλλοµένων 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 5.6. της παρούσας ή/και β) να καταπέσει την 

Εγγυητική Επιστολή η οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την ενότητα 5.8. 

 

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αµφισβήτησης λογαριασµών εφαρµόζονται αντιστοίχως και 

στην περίπτωση αµφισβήτησης από τον ΟΤΕ των ρητρών που αιτείται ο ΤΠ σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην ενότητα 5.7 της παρούσας Προσφοράς. 

5.6 Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης λογαριασµών ισχύουν τα εξής: 

1) Εφόσον ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα το λογαριασµό του και δεν έχει 

υποβάλει εγγράφως αίτηση επανεξέτασης / διόρθωσης τιµολογίου για το οφειλόµενο 

ποσό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5.5, ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τον 

ΠΑΡΟΧΟ για την καθυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας προθεσµία για 

την εξόφληση της οφειλής του τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση 

της έγγραφης όχλησης, αποδεικνυοµένης εγγράφως . Από την εποµένη της επίδοσης 

της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να µην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή 

υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ και ΑΡΥΣ.  

2) Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ως άνω ταχθείσα προθεσµία ο ΟΤΕ 

δικαιούται αφού προηγηθεί η αποστολή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης:  
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a) Να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ώστε να 

καλύψει το ποσό της οφειλής που εκκρεµεί. Σε περίπτωση που η οφειλή είναι 

µεγαλύτερη της εγγυητικής επιστολής το υπόλοιπο παραµένει ως υποχρέωση 

του Παρόχου προς τον ΟΤΕ ή/και 

b) Να διακόψει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης στις οποίες αναφέρεται η οφειλή µέχρι την εξόφληση του 

εκκρεµούντος Τιµολογίου ή/και 

c) Να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αφορά διακοπή 

υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον ΠΑΡΟΧΟ και στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον 

είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες πριν την διακοπή .  

3) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ. εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της 

εικοσαήµερης προθεσµίας, η διακοπή δεν πραγµατοποιείται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν 

απαλλάσσεται από την επιβάρυνση των τόκων υπερηµερίας. 

4) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ εξοφλήσει τις οφειλές του µετά την πραγµατοποίηση 

της διακοπής υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου της παρούσας 

ενότητας, ο ΟΤΕ οφείλει µόνο να προβεί εκ νέου σε παροχή των υπηρεσιών για τις 

οποίες είχε προβεί σε διακοπή εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Σε 

περίπτωση υπαίτιας µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του εκάστοτε τιµολογίου/λογαριασµού 

από τον ΠΑΡΟΧΟ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 

5) Στις περιπτώσεις επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης και µη εξόφλησης 

λογαριασµών από παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο ΟΤΕ 

αφού έχει ακολουθήσει τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου δύναται να καταγγείλει 

την παρούσα σύµβαση λόγω υπαιτιότητας του ΠΑΡΟΧΟΥ και να προβεί σε κατάπτωση 

εγγυητικής επιστολής λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς. 

6) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δυνατότητα αποζηµίωσης του ΟΤΕ σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία δεν αποκλείεται. 

5.7 Τακτοποίηση (εκκαθάριση) Ρητρών 

Η διαδικασία τακτοποίησης εκκαθάρισης ρητρών που απορρέουν από τη Βασική Συµφωνία 

Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται µέσω ετήσιων περιοδικών εκκαθαρίσεων και µε την έκδοση 

σχετικού τιµολογίου από τον ΠΑΡΟΧΟ για το αντίστοιχο προϊόν.  

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται, ως εξής :  
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1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 

δευτέρου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους:  

�  Συγκεντρωτικό πίνακα του ενεργού αριθµού Α.ΡΥ.Σ εκτός SLA (A) καθώς και 

το συνολικό ύψος των τυχόν ρητρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά 

Παραρτήµατα Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΑΡΥΣ και Βασική 

Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ, που ζητάει από τον ΟΤΕ. Επίσης 

στον ίδιο πίνακα θα περιέχεται ο αναλυτικός υπολογισµός: του Α, του ύψους 

των ρητρών, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο σχετικό παράρτηµα 

και χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του Α και του ύψους των ρητρών 

καθώς επίσης και όλα τα απαιτούµενα σχετικά στοιχεία που εισήχθησαν στο 

Π.Σ. ΟΤΕ. Όλοι οι ανωτέρω ορισµοί θα γίνονται µε βάση στοιχεία του Π.Σ. 

ΟΤΕ. 

�  Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών (όλων των βλαβών για τις οποίες δίδεται µε 

την παρούσα σύµβαση SLA) που ήρθησαν από τον ΟΤΕ και οι οποίες 

αναγγέλθηκαν στον ΟΤΕ το προηγούµενο έτος και στην άρση των οποίων 

διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου πραγµατικού χρόνου άρσης 

βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα 

εµφανίζονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον 

πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισµός ρητρών, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα σχετικά Κεφάλαια 6 και 7 Βασική Συµφωνία Επιπέδου 

Υπηρεσίας ΑΡΥΣ και Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ της 

παρούσας Προσφοράς. Όλοι οι ανωτέρω ορισµοί θα γίνονται µε βάση στοιχεία 

του Π.Σ. ΟΤΕ. 

2) O ΠΑΡΟΧΟΣ θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 

τρίτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των υπηρεσιών 

ΟΚΣΥΑ που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους και για τα οποία 

διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου πραγµατικού χρόνου παράδοσης τους 

(όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εµφανίζονται όλα 

τα απαιτούµενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

που αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός 

υπολογισµός ρητρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά Κεφάλαια 6 και 7 Βασική 

Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΑΡΥΣ και Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας 

ΟΚΣΥΑ της παρούσας Προσφοράς.  
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3) Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφεροµένων ηµεροµηνιών και εφόσον δεν έχουν 

σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις 

ρητρών. 

4) Εκπρόθεσµη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

5) Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία που θα υποδεικνύεται 

στον ΠΑΡΟΧΟ εγγράφως κατά την υπογραφή της συµφωνίας και θα πιστοποιείται µε 

τον αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής τους.  

6) Εντός του τέταρτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον 

έλεγχο των πινάκων που αφορούν τους λειτουργούντες ΑΡΥΣ και τις βλάβες που 

απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον δεύτερο µήνα του έτους και τους οποίους υπέβαλλε 

σύµφωνα µε το σηµείο 1 της παρούσας ενότητας ο ΠΑΡΟΧΟΣ.. 

7) Εντός του πέµπτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον 

έλεγχο των πινάκων που αφορούν στις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ που απεστάλησαν στον 

ΟΤΕ τον τρίτο µήνα του έτους και τους οποίους υπέβαλε σύµφωνα µε το σηµείο 2 της 

παρούσας ενότητας ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

8) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΟΤΕ συµφωνήσουν ως προς τον υπολογισµό 

των ρητρών ο ΠΑΡΟΧΟΣ εκδίδει τιµολόγιο µε το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης το 

οποίο εξοφλείται από τον ΟΤΕ εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του. Η 

ηµεροµηνία αποστολής αποδεικνύεται µε σφραγίδα ταχυδροµείου.  

9) Σε περίπτωση όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΟΤΕ δεν συµφωνήσουν ως προς τον 

υπολογισµό των ρητρών τότε για τα ποσά των ρητρών που δεν αµφισβητούνται ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ εκδίδει τιµολόγιο µε το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης το οποίο 

εξοφλείται από τον ΟΤΕ εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του. Η 

ηµεροµηνία αποστολής αποδεικνύεται µε σφραγίδα ταχυδροµείου. Για τα ποσά των 

ρητρών που δεν υπάρχει συµφωνία: 

� Θα ενηµερώνεται ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγγράφως εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) 

ηµερών του πέµπτου µήνα του ηµερολογιακού έτους για τα ποσά του σηµείου 

1 της παρούσας ενότητας. και εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του 

έκτου µήνα του ηµερολογιακού έτους για τα ποσά του σηµείο 2 της παρούσας 

ενότητας και η διαφορά θα παραπέµπεται στην Μικτή Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του 

παρόντος παραρτήµατος. Μη ενηµέρωση του ΠΑΡΟΧΟΥ από τον ΟΤΕ 

αναφορικά µε τυχόν αµφισβήτηση των πινάκων/ στοιχείων που του έχουν 
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υποβληθεί εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου συνιστά 

σιωπηρή αποδοχή των στοιχείων του ΠΑΡΟΧΟΥ. Εκπρόθεσµη αµφισβήτηση 

δεν είναι αποδεκτή. 

� Σε περίπτωση που η διαφορά επιλυθεί σύµφωνα µε την τοποθέτηση της 

Μικτής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, η συµφωνία θα βεβαιώνεται εγγράφως 

και από τα δύο µέρη και θα ακολουθείται η διαδικασία σύµφωνα µε το σηµείο 8 

της παρούσας ενότητας 

� Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων επιλύσει τη διαφορά, 

εις βάρος του ΠΑΡΟΧΟΥ, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο 

µέρη και θα πραγµατοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς. Τα 

τιµολόγια τα οποία περιέχουν την παραπάνω λογιστική τακτοποίηση δεν 

τίθενται σε περαιτέρω αµφισβήτηση εκ µέρους του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

� Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

ενότητα 5.5. 

5.8 Πιστωτικές διασφαλίσεις 

5.8.1 Γενικά. 

1) Στα πλαίσια της παρούσας, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον ΤΠ την παροχή 

εγγυήσεων αναφορικά µε την εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες της παρούσας. Το 

δικαίωµα αυτό του ΟΤΕ υπόκειται στις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ως 

επιχείρηση µε ΣΙΑ στις σχετικές αγορές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 614/12/28-

7-2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ  και ιδίως την υποχρέωση τήρησης της αρχής της 

αµεροληψίας και της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύµφωνα µε τις αρχές της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

2) Για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και αµεροληψίας ο ΟΤΕ πρέπει να διαθέτει 

διαφανές σύστηµα πιστωτικής αξιολόγησης (credit check) το οποίο θα παρέχει 

αντικειµενική και δίκαια βαθµολόγηση (credit score) και θα υπολογίζει λογική εγγύηση. 

 

5.8.2 Σύστηµα υπολογισµού εγγύησης. 

Το ανώτατο ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης θα ορίζεται και θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος 

(κυρίως), υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (ο αναλογών ΦΠΑ 

συµπεριλαµβάνεται): 

Ε = ΧΤΜ * 2 

Όπου: 

Ε: Ύψος της Εγγύησης 
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ΧΤΜ: (Χρέωση Τελευταίου Μήνα) - Το ποσό χρέωσης βάσει εκδοθέντων τιµολογίων του 

τελευταίου µήνα µε βάση την παρούσα πριν από την ηµεροµηνία αξιολόγησης. 

 

5.8.3 Πολιτική εγγυοδοσίας. 

1) Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης στα πλαίσια 

της παρούσας Προσφοράς, υπολογίζεται µε την ανωτέρω αριθµητική φόρµουλα και 

αναπροσαρµόζεται ετησίως. 

2) Σε περίπτωση υποψήφιου ΤΠ (νέος) για τον οποίο ο ΟΤΕ δεν διαθέτει αντικειµενικά 

στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς (πχ µέσο µηνιαίο λογαριασµό, υπερηµέρειες 

πληρωµών, πλήθος εκκρεµών ηµερών κλπ), το αρχικό ύψος της προσκοµιστέας 

εγγύησης είναι 10.000 €. Μετά το πέρας του πρώτου χρόνου εµπορικής λειτουργίας του 

ΤΠ, το ποσό που καταβλήθηκε προσυµβατικά ως εγγύηση (10.000 €), θα 

αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προκύπτει από την 

προαναφερόµενη φόρµουλα υπολογισµού, εκτός αν προκύπτει από την ανωτέρω 

φόρµουλα ποσό µικρότερο των 10.000 € οπότε η εγγύηση παραµένει στα 10.000 €. 

3)  Η προσκόµιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει µόνο τον νέο ΤΠ από την 

υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης δηλαδή τον πάροχο για τον οποίο ο 

ΟΤΕ δεν διαθέτει στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς. Για τον  πάροχο για τον οποίο 

ο ΟΤΕ διαθέτει στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς, τα στοιχεία αυτά αποτελούν 

κριτήριο για την κατάθεση ή µη εγγύησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

παρούσα (βλέπε σχετικά σε επόµενη παράγραφο). 

4) Σε περίπτωση υποψήφιου νέου ΤΠ για τον οποίο ο ΟΤΕ διαθέτει αντικειµενικά στοιχεία 

συναλλακτικής συµπεριφοράς το αρχικό ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης 

υπολογίζεται µε το οικείο µοντέλο αξιολόγησης του ΟΤΕ. Το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής θα αναπροσαρµοστεί µετά από 6 µήνες και στη συνέχεια µετά το πέρας του 

πρώτου χρόνου δραστηριότητας του ΤΠ, θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, σύµφωνα µε 

τον υπολογισµό που προκύπτει από την προαναφερόµενη φόρµουλα υπολογισµού. 

5) Στην περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ ο οποίος αν και κάνει χρήση υπηρεσιών της 

παρούσας Προσφοράς δεν έχει υπογεγραµµένη την προσήκουσα Σύµβαση, 

υποχρεούται σε υπογραφή της σύµβασης αυτής και ταυτόχρονη προσκόµιση 

εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε την προηγούµενη 

αριθµητική φόρµουλα. Στην περίπτωση που ο ΤΠ κληθεί από τον ΟΤΕ να υπογράψει 

σύµβαση και να προσκοµίσει εγγύηση αλλά αρνηθεί, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα σε 

προσωρινή και µετέπειτα σε οριστική διακοπή υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στην παρούσα ενότητα και στην ενότητα για την περίπτωση ληξιπρόθεσµης και 

απαιτητής οφειλής τιµολογίου. 

6) Στην περίπτωση που ο ΤΠ δεν κατέστη υπερήµερος αναφορικά µε την καταβολή 

οφειλών του προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

κατά την χρονική περίοδο των δύο (2) τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία 

αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής εγγύηση πλεόν της εγγύησης που 

προσκοµίστηκε προσυµβατικά για την υπογραφή της σύµβασης.  

7) ∆εν θεωρείται ότι ο ΤΠ έχει καταστεί υπερήµερος όταν στην προαναφερόµενη διετία 

υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιµολόγια τα οποία δεν εξοφλήθηκαν επί τη βάση 

απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, και λόγω του ότι η αµφισβήτηση 

ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, δεν έχει ακόµη τελειώσει τις εργασίες της. 

8) Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρµογής του ποσού της απαιτούµενης εγγύησης, ο 

ΟΤΕ δικαιούται και δύναται να προχωρεί εκτάκτως σε επαναξιολόγηση και τυχόν 

αναπροσαρµογή του ποσού της απαιτούµενης εγγύησης σύµφωνα µε τη φόρµουλα 

υπολογισµού που αναφέρεται στην ενότητα 5.8.2 σε περίπτωση που διαπιστώνεται 

σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής φερεγγυότητας του ΤΠ. 

9) Κατ‘ εξαίρεση της ετήσιας διάρκειας της εγγύησης, εγγυήσεις µικρότερης ή µεγαλύτερης 

διάρκειας του έτους προσκοµίζονται στις περιπτώσεις όπου ο ΤΠ αµφισβητηθεί οφειλές 

που του έχουν καταλογιστεί από τον ΟΤΕ ενώπιον της Μικτής Επιτροπής 

Εµπειρογνωµόνων. Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούται σε 

προσκόµιση ισόποσης (µε την αµφισβητούµενη τιµολόγηση) Εγγύησης ως εξασφάλιση 

του ΟΤΕ για την αναστολή της προθεσµίας εξόφλησης οφειλών. Η εγγύηση αυτή 

επιστρέφεται µετά τη λήξη της αµφισβήτησης και εξοφλείται το τιµολόγιο εφόσον η 

διαφορά καταλήξει υπέρ ΟΤΕ.  

10) Στην περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ στον οποίο ο ΟΤΕ υποχρεούται να κάνει επιστροφές 

ποσών που καταβλήθηκαν αδικαιολόγητα (πιστωτικές επιστροφές) και διαπιστωθεί 

συγχρόνως ότι εκκρεµεί η προσκόµιση εγγύησης στα πλαίσια χρήσης υπηρεσιών της 

παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να αναστείλει προσωρινά την καταβολή 

των προαναφερόµενων ποσών - µέχρι του ύψους της εγγύησης - έως την προσκόµιση 

της εγγύησης, να κρατήσει το ποσόν ως χρηµατική εγγύηση για το ύψος της εγγύησης 

που αναλογεί µέχρι τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης. 
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5.8.4 Αποδεκτά είδη εγγύησης. 

1) Τα είδη εγγύησης που µπορεί να προσκοµίσει ο ΤΠ στον ΟΤΕ στα πλαίσια της 

παρούσας Προσφοράς είναι: 

α) Εγγυητική επιστολή. 

β) Χρηµατική εγγύηση (ή/και Συνδυασµός Εγγυητικής επιστολής και 

Χρηµατικής εγγύησης κατόπιν συµφωνίας του ΤΠ µε τον ΟΤΕ. 

γ) Ασφαλιστική Κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία αποδεκτή από τον ΟΤΕ 

κατόπιν συµφωνίας του ΤΠ µε τον ΟΤΕ. 

δ) Θετική αξιολόγηση από ανεξάρτητο οργανισµό πιστωτικής αξιολόγησης 

αποδεκτό από τον ΟΤΕ. 

2) Ο Τ.Π δύναται µε αίτηµά του προς τον ΟΤΕ να αλλάξει το είδος της εγγύησης που 

εφαρµόζεται στην περίπτωσή του, σύµφωνα µε τις ως άνω κατηγορίες εγγυήσεων. 

3) Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, η 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µε την αποστολή από τον ΟΤΕ εξώδικου 

δηλώσεως προς τον ΤΠ προ δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών και µετά την κατάθεση 

στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του νοµίµου εκπροσώπου του ΟΤΕ ότι οι 

οφειλές του υπόχρεου για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές για τις οποίες εξεδόθη. Η εν λόγω 

Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται εντός προθεσµίας δύο (2) εργασίµων ηµερών από 

την ηµεροµηνία εξόφλησης του εκκαθαριστικού τιµολογίου, εφόσον δεν υπάρχουν 

σχετικές απαιτήσεις από τον ΟΤΕ σε βάρος του ΤΠ από την αιτία αυτή. 

4) Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών αξιολογήσεων 

βαρύνουν εξολοκλήρου τον T.Π.. 

5) Ο ΟΤΕ δικαιούται και δύναται εκτάκτως να ζητήσει από τον ΤΠ την αντικατάσταση του 

είδους της ήδη προσκοµισθείσας εγγύησης όταν διαπιστώσει αυξηµένο κίνδυνο στο 

είδος της εγγύησης που κατέχει. Τυχόν άρνηση του ΤΠ θεωρείται άρνηση προσκόµισης 

της απαιτούµενης εγγύησης. Το αίτηµα του ΟΤΕ θα πρέπει να είναι επαρκώς 

αιτιολογηµένο ως προς τη διαπίστωση και το είδος τους αυξηµένου κινδύνου και να 

παρέχει στον ΤΠ εύλογη προθεσµία προκειµένου να ανταποκριθεί.  

 

5.8.5 Εγγυητική Επιστολή 

1) Η εγγυητική επιστολή που προσκοµίζεται για εξασφάλιση καταβολής οφειλών θα είναι 

ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαµβάνει δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας 
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περί της ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας, δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας 

από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και 

δήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον ΟΤΕ χωρίς να 

εξετάζεται το βάσιµο ή µη της απαίτησης. Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η 

οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του 

αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα συµβαλλόµενα µέρη για την εξασφάλιση 

καταβολής σαφώς ορισµένων οφειλών, όπως αυτές έχουν τυποποιηθεί στα σχετικά 

υποδείγµατα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3), ανάλογα την περίπτωση του ΤΠ και δύναται να 

περιλαµβάνουν και ρήτρες µη συµµόρφωσης µε τα συµπεφωνηµένα. Θα 

περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστο: α) δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης 

της ως αυτό-οφειλέτριας, β) δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση 

του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως καθώς και γ) δήλωση περί 

καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς το δικαιούχο µέρος τοις µετρητοίς. 

2) Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, η 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από τον ΟΤΕ 

εξωδίκου δηλώσεως προς τον ΤΠ προ τριάντα (30) ΗΗ και µετά την κατάθεση στην 

εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του ΟΤΕ ότι οι οφειλές του ΤΠ για τις οποίες 

καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες που παρέχονται στα 

πλαίσια της παρούσας προσφοράς και οι σχετικές χρεώσεις του ΟΤΕ είναι σύµφωνες 

µε τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και την σχετική νοµοθεσία. 

3) Εφόσον είναι εύλογο και συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη, γίνεται αποδεκτή 

εγγύηση και από τη µητρική εταιρεία για την εξασφάλιση της εµπρόθεσµης εξόφλησης 

οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΤΠ προς τον ΟΤΕ για την παροχή 

υπηρεσιών της παρούσας  σύµφωνα µε την σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µε βάση 

την παρούσα προσφορά. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή τραπέζης, αυτή 

δύναται να εκδοθεί µετά από αίτηµα της µητρικής Εταιρείας του ΤΠ προς την τράπεζα 

για λογαριασµό του τελευταίου και υπέρ του για την εξόφληση ποσών που οφείλονται 

από αυτόν στον ΟΤΕ για την παροχή των υπηρεσιών Χ.Ε.Γ. σύµφωνα µε τη σύµβαση 

που θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα. 

4) Στην περίπτωση που η προσκόµιση της εγγυητικής ζητείται για εξασφάλιση του ΟΤΕ 

λόγω της αναστολής προθεσµίας εξόφλησης οφειλών οι οποίες έχουν αµφισβητηθεί 

ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, η εγγυητική αυτή έχει ελάχιστη 

διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική 
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τακτοποίηση της υπό αµφισβήτηση οικονοµικής διαφοράς. Η κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από τον ΟΤΕ εξωδίκου δηλώσεως 

προς τον ΤΠ προ πέντε (5) ηµερών και µετά την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα 

υπεύθυνης δήλωσης του ΟΤΕ ότι οι οφειλές του ΤΠ για τις οποίες καταπίπτει η 

εγγυητική επιστολή αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές  

5) Ο ΤΠ υποχρεούται αµελλητί να προσκοµίσει ανανέωση της εγγυητικής επιστολής το 

αργότερο τριάντα πέντε (35) ΕΗ πριν από την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης 

εγγυητικής επιστολής. Κατά την παράδοση της εγγυητικής επιστολής ανανέωσης και 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπεται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε 

περίπτωση ως χρόνο έναρξης τον χρόνο λήξης της εγγυητικής επιστολής που 

αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ νέου συµφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης. 

Παράταση εγγυητικής δεν µπορεί να υπάρξει µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας λήξης της πρώτης εγγυητικής. Η αρχική εγγυητική επιστολή, θα 

επιστρέφεται εκτός αν προσκοµιστεί επιστολή παράτασης οπότε η τελευταία θα 

επισυνάπτεται στο σώµα της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. Εφόσον η νέα 

εγγυητική επιστολή δεν προσκοµιστεί µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, ο ΟΤΕ ειδοποιεί 

εγγράφως τον ΤΠ, µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) ΕΗ 

για την προσκόµιση της νέας εγγυητικής επιστολής, µετά την άπρακτη παρέλευση της 

οποίας δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της παρούσας 

Προσφοράς, ή και να προβεί στην κατάπτωση της εγγυητικής που έχει στη διάθεσή του 

µόνο εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές του ∆ικαιούχου προς τον 

ΟΤΕ από την παροχή των υπηρεσιών της παρουσας  και µέχρι το ποσό αυτών. Με την 

προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες 

της παρούσας άµεσα και πάντως εντός της ίδιας ΕΗ. 

6) Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών του παρόντος άρθρου προσαρτώνται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3. 

 

5.8.6 Χρηµατική Εγγύηση (ή/και συνδυασµός της µε Εγγυητική Επιστολή)  

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν την 

καταβολή ισόποσης εγγύησης σε µετρητά ή συνδυασµό µετρητών και εγγυητικής επιστολής το 

σύνολο των οποίων θα ισούται µε το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης. Σηµειώνεται ότι το 

χρηµατικό ποσό που προσκοµίζεται ως εγγύηση παραµένει άτοκο για όσο χρονικό διάστηµα 

κρατηθεί. Προϋπόθεση εκτέλεσης της δυνατότητας αυτής είναι η προηγούµενη αποδοχή του 

τρόπου από τον ΟΤΕ και η καθοδήγησή του για τον τόπο και τον τρόπο προσκόµισης και 

καταβολής του χρηµατικού ποσού καθώς και για  την επιστροφή του όταν θα εκλείψει ο λόγος για 
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τον οποίο καταβλήθηκε. Για την προσκόµιση χρηµατικής εγγύησης ισχύουν σε γενικές γραµµές 

ακριβώς όσα ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ ανάλογη εφαρµογή.   

 

5.8.7 Ασφαλιστική Κάλυψη. 

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν στην 

προσκόµιση ασφαλιστικού συµβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία αποδοχής του ΟΤΕ. Σε κάθε 

περίπτωση το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να είναι ειδικό, να καλύπτει δηλαδή τη 

συγκεκριµένη σύµβαση µε τον ΤΠ και όχι γενικά τον εµπορικό κίνδυνο του αντισυµβαλλόµενου 

ΤΠ µε όποιον τρίτον και αν αυτός συµβάλλεται. Για την προσκόµιση ασφαλιστικής κάλυψης 

ισχύουν σε γενικές γραµµές ακριβώς όσα ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ ανάλογη 

εφαρµογή.   

 

5.8.8 Θετική Αξιολόγηση. 

1) Υπό τον όρο “Θετική Αξιολόγηση” καθορίζονται οι αξιολογούµενες εταιρείες και χώρες 

που λαµβάνουν Πιστωτικές Βαθµολογίες των οποίων οι αξιολογήσεις τοποθετούνται 

µεταξύ της γραµµής “Investment Grade” και της γραµµής “Speculative Grade” για 

µακροχρόνια εκτίµηση. Ως εκ τούτου οι θετικές αξιολογήσεις που είναι αποδεκτές από 

τον ΟΤΕ βρίσκονται στο µέρος του πιο κάτω πίνακα που αφορά τη µακροχρόνια 

εκτίµηση στις θέσεις από 1-10. 

 

ΠΠ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΣΣ   ΘΘ ΕΕ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ   

M α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α  ε κ τ ί µ η σ η  Β ρ α χ υ χ ρ ό ν ι α  ε κ τ ί µ η σ η  
A / A  

M o o d y ' s  S  &  P  F i t c h  M o o d y ' s  S  &  P  F i t c h  

II nn vv ee ss tt mm ee nn tt   GG rr aa dd ee   

1 Aaa AAA AAA P-1 A-1+ F1+ 

2 Aa1 AA+ AA+ P-1 A-1+ F1+ 

3 Aa2 AA AA P-1 A-1+ F1+ 

4 Aa3 AA- AA- P-1 A-1+ F1+ 

5 A1 A+ A+ P-1 A-1(1) F1(1) 

6 A2 A A P-1(2) A-1(2) F1 

7 A3 A- A- P-1(3) A-1(3) F2(3) 

8 Baa1 BBB+ BBB+ P-2 A-2 F2 

9 Baa2 BBB BBB P-2 or P-3(4) A-2 or A-3(4) F2 or F3(4)+ 

10 Baa3 BBB- BBB- P-3 A-3 F3 

SS pp ee cc uu ll aa tt ii vv ee   GG rr aa dd ee   (( oo rr   HH ii gg hh   YY ii ee ll dd ))   
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2) Επιλέγεται η θετική αξιολόγηση σε µακροχρόνια εκτίµηση διότι η µακροχρόνια έχει 

χρονικό ορίζοντα 12 µηνών – όσο δηλαδή η ισχύς της εγγύησης ενώ η βραχυχρόνια 

εκτίµηση έχει χρονικό ορίζοντα αρκετά µικρότερο των 12 µηνών. 

3) Η “θετική αξιολόγηση”  είναι αποδεκτή όταν έχει παραχθεί από τους πιο κάτω 

Ανεξάρτητους Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας αποδοχής του 

ΟΤΕ: 

• 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 

4) Στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς ο ΤΠ µπορεί να προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική 

αξιολόγηση της µητρικής του εταιρείας (εφόσον η µητρική εταιρεία αναλαµβάνει ως 

τριτεγγυητής της θυγατρικής της). Στην περίπτωση αυτή ο ΤΠ δεν έχει υποχρέωση 

προσκόµισης άλλου είδους εγγύησης.   

5) Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισµών Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας 

επανεξετάζεται από τον ΟΤΕ σε κάθε αλλαγή του παρόντος κανονιστικού πλαισίου ή 

όταν προκύψει σηµαντική επιδείνωση ενός τουλάχιστον από του Οργανισµούς του ως 

άνω καταλόγου. Σε κάθε περίπτωση τηρεί αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια και δεν 

αποκλείει αδικαιολόγητα Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας οι 

οποίοι κατ’ εύλογη κρίση και σύµφωνα µε την αντίληψη των συναλλαγών κρίνονται 

διεθνώς ως αξιόπιστοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Α.ΡΥ.Σ. 

6.1 Γενικά 

1) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες. 

2) Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Πάροχο στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται 

24x7x365. 

3) Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε µη ΕΗ & ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την 

επόµενη ΕΗ. 

4) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, δεν συµπεριλαµβάνουν τους 

χρόνους που δύναται να προκύψουν λόγω προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών, 

όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της παρούσας Προσφοράς 

6.2 Αντικείµενο της Συµφωνίας 

1) Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, για την 

αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ., τα Α/Κ του ΟΤΕ οµαδοποιούνται σε τέσσερις ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές 

ορίζονται στον Πίνακα 6.1. 

Πίνακας 6.1 

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ 

1 Α Νοµοί: Αττικής, Θεσ/νίκης 

2 Β 
Πρωτεύουσες Νοµών Ηπειρωτικής Ελλάδας 

συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της Κρήτης 

3 Γ /∆ 
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις Α και 

Β περιοχές 

 

2) Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του Πίνακα 6.1, λόγω της έλλειψης 

απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως π.χ. ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις 

έδρας τµήµατος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα), οι ρήτρες διαφοροποιούνται 

από τις αντίστοιχες ρήτρες για τις περιοχές Α & Β. 
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6.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» 

1) Στο συνολικό χρόνο του συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., δεν 

προσµετράται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων τα οποία δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ. Ως συµβάντα τα οποία συνιστούν, λόγο καθυστέρησης «µη 

υπαιτιότητας ΟΤΕ», ορίζονται µεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

Για την Παροχή των Υπηρεσιών: 

� Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

� Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας. 

� Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων 

εργασιών. 

� Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ ή του Τελικού 

Χρήστη, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

� Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών: 

� Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

� Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας. 

� Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

� Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ 

σε end to end test. 

� Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ ή του Τελικού 

Χρήστη, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

� Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

� Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ 

στη περίπτωση όπου αυτό είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης. 

� Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στη 

παρούσα Σύµβαση. 

6.3 Παράδοση Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

6.3.1 Χρόνοι Παράδοσης 

1) Ο ΟΤΕ παραδίδει τους Α.ΡΥ.Σ στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο 

κάτω Πίνακα6. 2: 
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Πίνακας 6.2 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 
Αίτηση παράδοσης Α.ΡΥ.Σ 12 ΕΗ 

Από την επόµενη ΕΗ της κατάθεσης 

της αίτησης στον ΟΤΕ 

 

6.3.2 Προβλέψεις 

1) Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής 

Συµφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. Οι αιτήσεις οι οποίες 

υπερβαίνουν τις προβλέψεις, δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία (Basic 

SLA) και θα ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. Τα στοιχεία που θα 

πρέπει να παρέχονται από τον ΠΑΡΟΧΟ για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ αφορούν: 

� Αριθµό Α.ΡΥ.Σ. ανά Α/Κ για τις πρωτεύουσες των Νοµών 

(συµπεριλαµβανοµένης της Αθήνας και Πειραιά) και συνολικά για τον 

υπόλοιπο Νοµό. 

� Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το 

πρώτο τρίµηνο και ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

� Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο. 

� Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στον ΟΤΕ / Γενική ∆ιεύθυνση 

Εγχώριων Παρόχων των προβλέψεων ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα: 

� Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει 

την 1η Απριλίου. 

� Μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η 

Ιουλίου. 

� Μέχρι την 15η Αυγούστου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 

1η Οκτωβρίου. 

� Μέχρι την 15η Νοεµβρίου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου. 

2) Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής 

τους µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των µηνιαίων αιτηµάτων ανά. ΠΑΡΟΧΟ, 

ανά Α/Κ, όπως ορίζονται πιο πάνω για τις προβλέψεις, δεν διαφοροποιείται από τις 

αντίστοιχες µηνιαίες προβλέψεις µέχρι ποσοστού +10% αυτών. Oι αιτήσεις οι οποίες 

υπερβαίνουν το όριο του +10%, δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα 

ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 
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3) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε 

ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ 

δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ για το επόµενο τρίµηνο, ως εξής 

� Οι συνολικές προβλέψεις για το επόµενο τρίµηνο ισούνται µε το άθροισµα των 

αιτηµάτων που υποβλήθηκαν στο προηγούµενο τρίµηνο αυξηµένου κατά 20%, 

µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι 

µικρότερος των προβλέψεων που έχει κάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

� Ο επιµερισµός των προβλέψεων ανά µήνα θα γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:  

Πi = { Παν * Ππαρόχου[i] } / { Σ(Ππαρόχου[i]) } 

 

Όπου: 

• Πi    : η τροποποιηµένη πρόβλεψη για τον µήνα i. 

• I   : ο µήνας (µε i = 1 …3). 

• Παν    : οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις για το  
      επόµενο τρίµηνο. 

• Ππαρόχου[i]  : η αρχική πρόβλεψη του ΠΑΡΟΧΟΥ για τον µήνα i. 

4) Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων 

προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα 

ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο.  

 

6.3.3 Ρήτρες Παράδοσης 

5) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ., υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική ρήτρα, η οποία 

υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ ανά ηµερολογιακό έτος και επί του ενεργού 

αριθµού Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA (A). Ο ενεργός αριθµός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA (Α) 

υπολογίζεται όπως πιο κάτω: 

A = 90% [ Σ{ min( 110% Πi , ATi ) } + Π1 - ΕΠ - ΠΕ ] 

 

Όπου: 

• Α  : ο ενεργός αριθµός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA ανά έτος. 
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• I  : ο µήνας (µε i = 1...12). 
• Πi  : ο αριθµός των προβλέψεων του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

• ΑΤi : ο αριθµός των υλοποιηµένων αιτηµάτων Α.ΡΥ.Σ. που 
υποβλήθηκαν εντός του µήνα i µε ηµεροµηνία κατασκευής 
εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους. 

• Π1 : ο αριθµός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. εντός του υπό 
εξέταση ηµερολογιακού έτους για τους οποίους οι αιτήσεις 
πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενα ηµερολογιακά έτη. 

• ΕΠ : ο αριθµός των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που παραδόθηκαν 
εµπροθέσµως εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους. 

• ΠΕ : ο αριθµός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. των οποίων οι 
αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του προηγούµενου (από το υπό 
εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το 110% των 
αντίστοιχων µηνιαίων προβλέψεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και οι 
οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση έτος. 

 

Πίνακας 6.3 

Εργάσιµες Ηµέρες 
υπέρβασης       από τον 

πραγµατικό χρόνο 
παράδοσης 

Ρήτρα για τις περιοχές Α & Β Ρήτρα για τις περιοχές Γ & ∆ 

1η-6η Το 1% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 0,5% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ 
για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

7η-12η Το 2% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Για την 13η και µετά Το 4% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

 

6.4 Βλάβες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
6.4.1 Αναγγελία Βλαβών 

1) Αρχικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να διερευνήσει µε τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης 

που διαθέτει, εάν η αναφερθείσα βλάβη προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του Τελικού 

Χρήστη, ή από το τµήµα του δικτύου του ή από το τµήµα του δικτύου του ΟΤΕ. 

2) Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τµήµα του δικτύου του ΟΤΕ γίνεται 

αναγγελία της βλάβης από τον ΠΑΡΟΧΟ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, όπως αυτή περιγράφεται 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της παρούσας Προσφοράς. 

3) Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον ΠΑΡΟΧΟ στο Π.Σ. W-CRM. 
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4) Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24x7x365. 

5) Η αναγγελία που εισάγεται σε µη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη 

ΕΗ. 

6) Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούµενες 

πληροφορίες όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη 

πραγµατοποιήσει. 

7) Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται µέσω του Π.Σ. W-CRM, το οποίο ενηµερώνεται 

άµεσα από το provisioning σύστηµα για την εξέλιξη της βλάβης (ηµεροµηνία αναγγελίας 

και άρσης βλάβης). 

8) Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους τελικούς χρήστες, µόνο για τις 

υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σ’ αυτούς (φωνητική τηλεφωνία). Σε περίπτωση βλάβης 

ταυτόχρονα και στις δύο υπηρεσίες, η λήψη αναφοράς της βλάβης γίνεται τόσο από τον 

ΟΤΕ όσο και από τον ΠΑΡΟΧΟ και ο κάθε ένας αναλαµβάνει το τµήµα αρµοδιότητας 

του. 

9) Εάν µετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ είναι αναγκαία για τεχνικούς λόγους θα προηγείται 

συνεννόηση των δύο µερών καθώς και ενηµέρωση του Τελικού Χρήστη από τον 

ΠΑΡΟΧΟ. Αν υπάρξει καθυστέρηση στη συνεννόηση ή στην ειδοποίηση του Τελικού 

Χρήστη, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ αυτή η 

καθυστέρηση θα προσµετράται στον ανενεργό χρόνο άρσης βλάβης. 

 

6.4.2 Άρση Βλαβών 

1) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη των Α.ΡΥ.Σ. το αργότερο στους 

πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης που φαίνονται στον Πίνακα 6.4: 

Πίνακας 6.4 

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 
85% των αναγγελθεισών βλαβών της 

Α.ΡΥ.Σ  

3 ΕΗ 
 

2) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε 

τελικά προκύπτει ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι.  
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6.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. Πίνακα 4) 

του Α.ΡΥ.Σ., για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και 

υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 

Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ. 

2) Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των Α.ΡΥ.Σ, ως εξής :  

Πίνακας6.5 

Υπέρβαση πραγµατικού 
χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε 
ΕΗ 

Ρήτρα του µηνιαίου 
µισθώµατος Α.ΡΥ.Σ για 

τις περιοχές Α & Β    
Ρήτρα του µηνιαίου µισθώµατος 
Α.ΡΥ.Σ για τις περιοχές Γ & ∆  

1η - 4η 
Το 1/22 του µηνιαίου 
µισθώµατος Α.ΡΥ.Σ. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/44 του µηνιαίου µισθώµατος 
Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Για την 5η και µετά 
Το 1/11 του µηνιαίου 
µισθώµατος Α.ΡΥ.Σ. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος 
Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

3)  Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε 

τελικά προκύπτει ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι. 

4) Οι ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

7.1 Γενικά 

1) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες. 

2) Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον ΠΑΡΟΧΟ στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται 

24x7x365. 

3) Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε µη ΕΗ & ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την 

επόµενη ΕΗ.  

4) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, δεν συµπεριλαµβάνουν τους 

χρόνους που δύναται να προκύψουν λόγω προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών, 

όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παρούσας Προσφοράς. 

 

7.2 Αντικείµενο της Συµφωνίας 

1) Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, και των 

Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας 

Επιπέδου Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α., τα Α/Κ οµαδοποιούνται σε τέσσερις ευρύτερες 

περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα 7.1. 

Πίνακας 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του Πίνακα 7.1, λόγω της έλλειψης 

απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως π.χ., ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις 

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ 

1 Α Νοµοί: Αττικής, Θεσ/νίκης 

2 Β Πρωτεύουσες Νοµών Ηπειρωτικής Ελλάδας 

συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της Κρήτης 

3 Γ /∆ Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις Α και 

Β περιοχές 
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έδρας τµήµατος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα), οι ρήτρες διαφοροποιούνται 

από τις αντίστοιχες ρήτρες για τις περιοχές Α, Β. 

 

7.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» 

Στο συνολικό χρόνο του συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β 

και Γ, δεν προσµετράται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων τα οποία δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ. Ως συµβάντα τα οποία συνιστούν λόγο καθυστέρησης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ», 

ορίζονται µεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

Για την παροχή της υπηρεσίας: 

� Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

� Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας. 

� Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων 

εργασιών σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παρούσας Προσφοράς. 

� Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ, η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

� Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

 

Για την άρση της βλάβης της υπηρεσίας: 

� Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

� Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας. 

� Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

� Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ 

σε end to end test. 

� Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ, η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

� Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

� Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ, 

στη περίπτωση όπου αυτό είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης  

� Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

στην παρούσα Σύµβαση. 
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7.3 Παράδοση Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

7.3.1 Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ, το αργότερο στους 

πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 7.2:  

 Πίνακας 7.2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΣΕ ΕΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

35 ΕΗ 

Στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει η κατάλληλη αναµονή 

οπτικών ινών 

90 ΕΗ 

Υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ 

σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον 

χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-

ΕΘΝ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-

ΠΕΡ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-

ΤΟΠ 
 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-

ΤΟΠ 
120 ΕΗ 

∆εν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή (π.χ. 

διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση 

µικρότερη των 50m από τον χώρο 

εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ ) 

30 ΕΗ Με υφιστάµενο ΦΥΠ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-

ΕΘΝ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-

ΠΕΡ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-

ΤΟΠ 
 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-

ΤΟΠ 

50 ΕΗ 

Από την επόµενη 
ΕΗ της λήψης της 
αίτησης από τον 

ΟΤΕ 

∆ίχως υφιστάµενο ΦΥΠ 
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7.3.2 Προβλέψεις 

1) Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής 

Συµφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ. Οι 

αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα 

συµφωνία (Basic SLA) και θα ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. Τα 

στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για την Ο.Κ.ΣΥ.Α. αφορούν: 

� Αριθµός ζεύξεων ανά ΣΠ ΕΕΑΠ ή αριθµός και χωρητικότητα ζεύξεων, για 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β. 

� Αριθµός ζεύξεων ανά κόµβο πολυπλεξίας ή αριθµός και χωρητικότητα 

ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ. 

� Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το 

πρώτο τρίµηνο και ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

� Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο. 

� Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στον ΟΤΕ / Γενική ∆ιεύθυνση 

Εγχώριων Παρόχων των προβλέψεων ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα: 

� Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΣΕ ΕΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

35 ΕΗ 

Στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει η κατάλληλη αναµονή 

οπτικών ινών 

90 ΕΗ 

Υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ 

σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον 

χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΕΘΝ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΠΕΡ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ 

 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ 

120 ΕΗ 

∆εν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή (π.χ. 

διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση 

µικρότερη των 50m από τον χώρο 

εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ ) 

30 ΕΗ Με υφιστάµενο ΦΥΠ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ 

 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ 
50 ΕΗ 

Από την επόµενη 
ΕΗ της λήψης της 
αίτησης από τον 

ΟΤΕ 

∆ίχως υφιστάµενο ΦΥΠ 
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την 1η Απριλίου. 

� Μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η 

Ιουλίου. 

� Μέχρι την 15η Αυγούστου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 

1η Οκτωβρίου. 

� Μέχρι την 15η Νοεµβρίου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου. 

2) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε 

ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ 

δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ για το επόµενο τρίµηνο σε 

αριθµό ίσο µε των πραγµατικών παραγγελιών του προηγούµενου τριµήνου αυξηµένου 

µέχρι 20%, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι 

µικρότερος των προβλέψεων που είχε κάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

3) Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων 

προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα 

ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο.  

 

7.3.3 Ρήτρες Παράδοσης 

1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου 

Α, Β και Γ, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και 

υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα 

µε τον παρακάτω Πίνακα 7.3. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ στο 90% των 

περιπτώσεων µε τις µικρότερες καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις ενός 

ΠΑΡΟΧΟΥ για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις του 

ΠΑΡΟΧΟΥ, τότε οι υπερβαίνουσες αιτήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό 

των ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 

Πίνακας 7.3 
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7.4 Βλάβες Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

7.4.1 Αναγγελία Βλαβών 

Οι βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ θα αναγγέλλονται στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3 της παρούσας Προσφοράς. 

 

7.4.2 Άρση Βλαβών 

1) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α., το 

αργότερο στους παρακάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης, σύµφωνα µε τον 

Πίνακα 7.4. 

Πίνακας 7.4 

Τύπος βλάβης υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% 
των αναγγελθεισών βλαβών της υπηρεσίας 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

Χωρίς βλάβη στον οπτική ίνα 1 ΕΗ 

Με βλάβη στον οπτική ίνα 2 ΕΗ 

 

2) Στο ποσοστό 95% περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα 

δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». 

3) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται αυτές που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα 

ΟΤΕ». 

 

Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης από 
τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης 

Ρήτρα που εφαρµόζεται στο εφάπαξ 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

1η-15η Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 
ΕΗ καθυστέρησης 

16η-25η Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 
ΕΗ καθυστέρησης 

Για την 26η και µετά Το 4% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 
ΕΗ καθυστέρησης 
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7.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης των 

υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. (βλ. Πίνακα 7.4) για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης 

υπολογίζεται σε ετήσια βάση σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ποινική ρήτρα 

σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 7.5. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ 

ξεχωριστά. 

Πίνακας 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται αυτές που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα 

ΟΤΕ». 

 

Τύπος 
Βλάβης 

Υπέρβαση πραγµατικού 
χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών 
σε ΕΗ 

Ρήτρα του αντίστοιχου 
µηνιαίου µισθώµατος 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. (ανάλογα µε 
την ταχύτητα που έχει 
αιτηθεί ο ΠΑΡΟΧΟΣ) 

1η - 2η 
Το 1/22 του µηνιαίου 

µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης Χωρίς βλάβη 

στην οπτική 
ίνα 

Για την 3η και µετά 
Το 1/11 του µηνιαίου 

µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

1η – 4η 
Το 1/22 του µηνιαίου 

µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης Με βλάβη 

στην οπτική 
ίνα 

Για την 5η και µετά 
Το 1/11 του µηνιαίου 

µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
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1.1 Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α 
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1.2 Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Β 
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1.3 Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (µε χρήση 
κυκλώµατος ΟΤΕ) 

 

1.4 
 

Cu 
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Cu 

DSLAM  …. 

Cu 
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CPE 

Cu 

DSLAM  …. 

 
Cu 
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Cu 
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Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (µε χρήση 
ιδίων µέσων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ xDSL MODEM 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο του ISP είναι 

απαραίτητο να τεθούν, στο xDSL modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. 

Στις ακόλουθες παραγράφους (Α’ και Β’) δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί για τους δύο 

εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να συνδεθεί το xDSL modem στο δίκτυο xDSL του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 

του xDSL modem. 

Α’. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του ADSL MODEM, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS 

γίνεται µε χρήση του συνδυασµού των πρωτοκόλλων PPPoE και RFC 1483/Bridged 

Η µέθοδος αυτή προαπαιτεί είτε ότι το ADSL modem του πελάτη υποστηριζει το πρωτόκολλο PPPoE και 

ξεκινά την κλήση PPP προς τον ISP, ή ότι το ADSL modem του πελάτη υποστηρίζει το πρωτόκολλο RFC 

1483/Bridged και ότι ο H/Y του πελάτη που ξεκινά την κλήση PPP προς τον ISP έχει εγκατεστηµένο 

Λογισµικό Πελάτη (Client Software) ή Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System) που υποστηρίζει το 

πρωτόκολλο PPPoE 

1. Ρύθµιση της παραµέτρου ADSL MODE  

H παράµετρος ADSL MODE  τίθεται: ITU G.992.5 ή εφόσον δεν υποστηρίζεται G.992.3 ή τέλος 

G.992.1:  

2. Ρύθµιση παραµέτρου Annex(για περιπτώσεις multiAnnex εξοπλισµού): (Annex Α για γραµµή POTS & 

Annex B για γραµµή ISDN)  

3. Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI 

Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: 35. 

4. Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS)  

Η παράµετρος ATM QOS τίθεται: UBR 

5. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: είτε PPPoE ή RFC 1483/Bridged ανάλογα µε την 

σύνδεση που εκτελεί ο πελάτης 

6. Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

 H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION  τίθεται: LLC/SNAP 

Β’. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του ADSL MODEM,  όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS 

γίνεται µε χρήση του πρωτοκόλλου PPPoA 

Η µέθοδος αυτή προαπαιτεί ότι το ADSL modem του πελάτη που ξεκινά (ή προωθεί) την κλήση PPP προς 

τον ISP υποστηρίζει το πρωτόκολλο PPPoA. 

Οι παράµετροι ορίζονται όπως και προηγούµενα (βλ. σηµεία 1-4) µε την διαφορά ότι τα σηµεία 5 και 6 

πλέον διαµορφώνονται ως εξής:  
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1. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoA  

2. Ρύθµιση των παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

 H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION  τίθεται: VCMUX 

Γ. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης VDSL MODEM/Router όταν ο χρήστης συνδέεται σε DSLAM που 

διαθέτει κάρτες τεχνολογίας VDSL2 (σύµφωνα µε το ITU G.993.2 Annex B – Europe).  

Στις περιπτώσεις αυτές η σύνδεση του χρήστη γίνεται αποκλειστικά µε την χρήση του πρωτοκόλλου 

PPPoE. 

1. Ρύθµιση της παραµέτρου Band Plan (εφόσον απαιτείται) : 17a και συγκεκριµένα 998ADE17-M2X-B 

2. Ρύθµιση της παραµέτρου Encaptulation-Mode: PTM  ή Ethernet (εφόσον ζητηθεί) 

2. Ρύθµιση της παραµέτρου VLAN : 835 

 

Σηµείωση: 

Ενδεχοµένως για την επικοινωνία του πελάτη µε τον ISP να απαιτείται, στο ADSL modem, η ρύθµιση και 

µιας σειράς άλλων παραµέτρων οι οποίες δίνονται από τον ISP στον τελικό χρήστη. Ενδεικτικά τέτοιες 

παράµετροι είναι οι ακόλουθες 

1. USERNAME και PASSWORD 

2. PASSWORD HANDLING (π.χ. PAP ή CHAP) 

3. DNS SERVER 

4. DEFAULT GATEWAY 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού του πελάτη µε το ∆ίκτυο DSL 

του ΟΤΕ, οι οποίες όµως από µόνες τους δεν εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, είναι : 

 

1. ITU G.992.1, G.992.3 & G.992.5 Annex A για σύνδεση  του ADSL modem πάνω από γραµµή POTS ή 

Annex Β για σύνδεση του ADSL modem πάνω από γραµµή ISDN). 

 

2. Για την περίπτωση των VDSL2 DSLAMs (υπηρεσίες 30 & 50 Μbps)  οι ελάχιστες τεχνικές 

απαιτήσεις είναι συµµόρφωση µε ITU G.993.2 Annex B. και συγκεκριµένα 998ADE17-M2X-B. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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3.1 Έντυπο Αναγγελίας Βλάβης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου Α, Β και Γ) 

2  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

(συµπληρώνεται από Πάροχο)

3
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ OTE 

(συµπληρώνεται από ΟΤΕ)

ΠΡΟΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6111590 / 210 8022514 / 210 6840599 FAX :210 6111593

 
4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

(συµπληρώνεται από Πάροχο) 

 5  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  6 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

 7 FAX :  8
 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

 9 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :    /     / 10 ΩΡΑ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΡΟΥ : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΡΟΥ :

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΡΟΥ :  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΡΟΥ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

14
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ :

15 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ :

16
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΥΘΕΙΑΣ :
17 

 ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ CCS7 (DPC 
Παρόχου/ STP OTE) :

18
 ΦΑΧ ΑΚΡΟΥ Α :

19
 ΦΑΧ ΑΚΡΟΥ Β:

ΑΡΙΘΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ :

Α/Κ ΟΤΕ : Α/Κ ΟΤΕ :

 
Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης :      /       / Ώρα Έναρξης :

23
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  :      /       /  24

 ΩΡΑ: 

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συµπληρώνεται από ΟΤΕ)
25 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :      /       / 26
 ΩΡΑ: 

 27
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : 

Γ. ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

                         28
 Η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί                  (Θα αποστέλλεται µε FAX στον ΟΤΕ εντός µισής ώρας -30'- από την παραλλαβή του ΕΑΒ)

                   29 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ονοµατεπώνυµο : Ονοµατεπώνυµο:

Υπογραφή : Υπογραφή :

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 22 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συµπληρώνεται από ΟΤΕ)

 
12
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ Α 

 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ SLA :  

31 
Για τον ΟΤΕ

30
 Για τον Πάροχο

21 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φ/Σ)

 
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ Β

11 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

20
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α/Σ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

ΟΤΕ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

A.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

ΟΥ∆ΕΝ ΕΥΡΕΘΗ

Υπηρεσία Φιλικού ∆ικτύουΤερµατισµός/Εκκίνηση/ ∆ιαβίβαση Κλήσεων Φ/ΣΣηµατοδοσία

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΟΥ

ΝΑΙ

ΜΓΧ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣΗ-ΖΕΥΣOTE-Ethernet ΕΠΑΚΟΚΣΥΑ Τύπου Α ΟΚΣΥΑ Τύπου  Β ΟΚΣΥΑ Τύπου Γ

Α/Σ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΤΕ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τερµατικό Ζευκτικό Τερµατικό - Τερµατικό Τερµατικό - Ζευκτικό - ΤερµατικόΤερµατικό - Ζευκτικό

Σ.Μ.- ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ Σ.Μ.- ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ Σ.Μ. - Φ/Σ Κύκλωµα Επέκτασης (RUO)

RoU
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛ. ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Για τις αναγγελίες βλαβών υπηρεσιών Χονδρικής, απαιτείται από τον Πάροχο, η ορθή 
συµπλήρωση του σχετικού εντύπου Αναγγελίας Βλάβης Παρόχου (ΕΑΒ) σύµφωνα µε τις 
ακόλουθες οδηγίες. 

 

Τα πεδία που θα πρέπει να συµπληρώνονται από τον Πάροχο είναι τα ακόλουθα : 

Πεδίο 1: Επιλέγεται το σχετικό πεδίο όταν µεταξύ ΟΤΕ και Παρόχου υφίσταται ειδική Συµφωνία Επιπέδου 
Υπηρεσιών (SLA). Το πεδίο δεν θα επιλέγεται για υπηρεσίες που αφορούν κανονιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ.  

Πεδίο 2: Ο Κωδικός Βλάβης Παρόχου (Μοναδικός κωδικός αναφοράς Παρόχου που θα αντιστοιχεί µε µοναδικό 
κωδικό αναφοράς ΟΤΕ, τόσο για την αναγγελία όσο και για την αποκατάσταση της βλάβης). 

Πεδίο 4: Η επωνυµία Παρόχου (o διακριτικός τίτλος του Παρόχου).  

Πεδίο 5: Το ονοµατεπώνυµο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, για συνεννόηση και ενηµέρωση. 

Πεδίο 6: Το σταθερό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου. 

Πεδίο 7: Το FAX του τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου, στο οποίο θα επιστρέφεται από τον ΟΤΕ, το έντυπο αφού 
συµπληρωθεί µε τα στοιχεία αποκατάστασης της βλάβης.  

Πεδίο 8: Το κινητό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου. 

Πεδίο 9: Η ηµεροµηνία αποστολής του εντύπου αναγγελίας βλάβης, µε FAX στον ΟΤΕ. 

Πεδίο 10: Η ώρα της αποστολής του έντυπου αναγγελίας βλάβης, µε FAX στον ΟΤΕ. 

Πεδίο 11: Επιλέγεται το σχετικό τετράγωνο της υπηρεσίας (π.χ. Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α κ.τ.λ.) για την οποία 
αναγγέλλεται η βλάβη. 

Πεδίο 12: Τα στοιχεία του άκρου Α, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη (∆ιεύθυνση, οδός, αριθµός, πόλη, 
ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου άκρου Α).    

Πεδίο 13: Τα στοιχεία του άκρου Β, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη, (∆ιεύθυνση, οδός, αριθµός, πόλη, 
ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου άκρου Β).  

Πεδίο 14: Η ταχύτητα της υπηρεσίας (π.χ. 350 Mbps), εφόσον απαιτείται. 

Πεδίο 15: Ο κωδικός του κυκλώµατος (π.χ. ΑΝΑ:123456, DGC:123456, HCM:123456). 

Πεδίο 16: Ο αριθµός της ευθείας (π.χ. 123456). 

Πεδίο 17: Η σηµατοδοσία CCS7 (DPC Παρόχου/ STP OTE). 

Πεδίο 18: Ο ΦΑΧ του άκρου Α (Φανταστικός Αριθµός Χρέωσης) που προσδιορίζει µοναδικά το άκρο αυτό. Το 
πεδίο συµπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet και την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

Πεδίο 19: Ο ΦΑΧ του άκρου Β (Φανταστικός Αριθµός Χρέωσης) που προσδιορίζει µοναδικά το άκρο αυτό. Το 
πεδίο συµπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet.  

Πεδίο 20: Τα στοιχεία αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης (αριθµός συνεγκατάστασης καθώς και το αντίστοιχο Α/Κ 
ΟΤΕ.  

Πεδίο 21: Τα στοιχεία φυσικής συνεγκατάστασης (αριθµός συνεγκατάστασης καθώς και το αντίστοιχο Α/Κ ΟΤΕ). 
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Πεδίο 22: Ο Πάροχος περιγράφει αναλυτικά σε ελεύθερο κείµενο τη βλάβη προκειµένου να συνδράµει τον ΟΤΕ για 
την ταχύτερη αποκατάστασή της. Επίσης στο ίδιο πεδίο θα ήταν σκόπιµο να συµπληρωθεί από τον Πάροχο η 
ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης βλάβης, η οποία µπορεί να είναι προγενέστερη από την ηµεροµηνία αναγγελίας 
βλάβης. Ο χρόνος άρσης βλάβης άρχεται από την αναγγελία της βλάβης.  

Πεδίο 28: Εντός µισής (0.30’) ώρας από την παραλαβή του Ε.Α.Β., ο Πάροχος σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η 
βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί, επιλέγει το συγκεκριµένο πεδίο και το αποστέλλει στο Τ.Υ.Λ.Π. 

Πεδίο 29: Το ονοµατεπώνυµο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, που ενηµερώνει τον ΟΤΕ για τη µη αποκατάσταση της 
βλάβης. Το συγκεκριµένο Πεδίο µπορεί να συµπίπτει µε το Πεδίο 5.  

Πεδίο 30: Το ονοµατεπώνυµο και η υπογραφή του εκπρόσωπου του Παρόχου, ο οποίος αναγγέλλει τη βλάβη στον 
ΟΤΕ.  

 

Τα πεδία που συµπληρώνονται από τον ΟΤΕ είναι τα ακόλουθα : 

Πεδίο 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΤΕ): Συµπληρώνεται ο Κωδικός Βλάβης ΟΤΕ. Ο κωδικός αυτός είναι µοναδικός 
και έρχεται σε αντιστοιχία µε τον µοναδικό κωδικό αναφοράς του Παρόχου (πεδίο 2). 

Πεδίο 23 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία αναγγελίας βλάβης στο 
ΤΥΛΠ, που είναι η ηµεροµηνία λήψης του EAB µε FAX.  

Πεδίο 24 (ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ακριβής ώρα (ώρα και λεπτά της ώρας π.χ. 13:10’) 
αναγγελίας της βλάβης στο ΤΥΛΠ. Η ώρα αυτή θα ταυτίζεται µε την ώρα λήψης του EAB µε FAX.  

Πεδίο 25 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία αποκατάστασης της 
βλάβης από το ΤΥΛΠ,  

Πεδίο 26 (ΩΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ώρα (ώρα και λεπτά της ώρας π.χ. 13:10’) 
αποκατάστασης της βλάβης από το ΤΥΛΠ. 

Πεδίο 27 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Επιλέγεται ένα από τα έξι ακόλουθες επιλογές : 
α. Αποκατάσταση βλάβης β. Ουδέν Ευρέθη, γ. Προγραµµατισµένες Εργασίες ΟΤΕ, δ. Υπαιτιότητα Παρόχου, στ. 
Υπαιτιότητα Τρίτου, ζ. Ανωτέρα Βία, για να διευκρινιστούν τα αποτελέσµατα ελέγχου και ενεργειών που έγιναν από 
το ΤΥΛΠ για κλείσιµο της βλάβης.  

Πεδίο 31: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους του ΤΥΛΠ, ο οποίος µερίµνησε για την 
αποκατάσταση της βλάβης.  
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Α ίτη ση  για  Π α ρο χή  υ πη ρ εσ ίας  Ο .Κ .Σ Υ . Α . 

 

 

 

 

 

 

Στ ο ι χ ε ία  Π ελ άτ η  

Επων υµία   ∆ ιακρ ιτικ ός Τίτ λος   

∆ /νσ η  Έδρα ς:  Οδός  Αρ ιθµός  Τ Κ   

Πε ριοχή  / Π όλη   ΑΦΜ   ∆Ο Υ  

Τη λέφω ν ο   FA X   

∆ /νσ η  Απ οστ ολής  Λογ αριασ µού   

ΑΙΤΟ ΥΜ ΕΝ Η  ΥΠΗ ΡΕΣΙΑ * (3) 

Ο .Κ .ΣΥ .Α . 

Τ ύπου  Α  

O LO - 

B R A S - 

ΕΘΝ  

O LO - 

B R A S - 

ΠΕΡ  

O LO - 

B R A S - 

ΤΟΠ  

Ο .Κ .ΣΥ .Α .  

Τύπου  Β  

ΦΥΠ - 

B RA S - 

ΕΘΝ  

ΦΥΠ - 

B RA S - 

Π ΕΡ  

ΦΥΠ - 

B RA S - 

Τ ΟΠ  

Ο .Κ .Σ Υ .Α . 

Τ ύπου  Γ  

Φ ΥΠ - 

DS L A M - 

Τ ΟΠ  

O L O  –  

D S L A M  –  

Τ ΟΠ  

 

ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΑΚ ΡΟΥ  ΠΕΛΑ ΤΗ * 

Επων υµία   

∆ /νσ η  Έδρα ς:  Οδός  /  Αριθµ ός /  Τ Κ   

Πε ριοχή  / Π όλη   

Τε χν ικός  Υπ εύθυνος  

Τη λέφω ν ο  Επικ ο ινω νίας   

FA X Επικ ο ινω νίας   

ΥΦ ΙΣΤ ΑΜ ΕΝΗ  ΥΠ Ο∆ ΟΜΗ * (4) 

Καταλ ήγε ι Καλώδ ιο  Οπτ ικ ής Ί να ς σ τ ο  Άκ ρο  τ ου  Πελ άτη ; 
Ν αι  

Ό ροφ ος  
Όχ ι  

Υφ ιστάµ ενος Ενε ργός  Ε ξοπλ ισ µός ΟΤΕ   

ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΑΚ ΡΟΥ  ΟΤΕ *  (5) 

Ο νοµα σία  Α /Κ  ΟΤΕ   Οδός/Αριθµός  Π όλη /Π εριοχή  

Φ .Υ .Π .   

TYΠ ΟΣ  ΟΠΤ ΙΚ ΗΣ  ∆ ΙΕΠΑ ΦΗ Σ (6 ) 

Lo n g   Inte r m e di a te   S h or t    

ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΧΡΕΩ ΣΗΣ  

Φ .Α .Χ .  (7)            

Ηµ εροµην ία  Παρά δοσης  (8) … … … /… … … .. /20 … .  

∆ /Ν ΣΗ  ΑΠ ΟΣΤ ΟΛΗ Σ  ΛΟΓΑΡ ΙΑ ΣΜ ΟΥ * 

Οδός /  Αριθµός  /  Τ Κ  /  Πόλ η   

Υπεύθυν ος Λογισ τηρ ίου   

Τη λέφω ν ο  Υπευθύν ου   

Ονοµ /ν υµο  Κ ΑΜ  ΟΤΕ   

Τη λ.  Επικ ο ινω νίας  ΚΑΜ   

ΧΡΟΝ ΙΚ Η  ∆ΙΑΡΚ Ε ΙΑ  ΥΠ ΗΡΕ ΣΙΑΣ 

Ελ άχ ιστη  Χρον ική  ∆ ιάρκ ε ια  Σύµβ αση ς 6  Μ ΗΝ ΕΣ  

ΠΡ ΟΣΘΕΤ ΕΣ ΑΠ ΑΙΤΗΣ Ε ΙΣ  

Τ όπος &  Ηµεροµ ηνία :  … … … … …… … … … … .… ../ … … ../ 20… . 
 

ΣΦ ΡΑΓ Ι∆ Α  / ΥΠΟΓ ΡΑΦ Η  ΕΚΠ ΡΟΣΩ ΠΟΥ  ΤΟΥ  ΟΤΕ *   ΣΦΡ ΑΓΙ∆ Α  Π ΕΛΑ ΤΗ  /  ΥΠ ΟΓΡ ΑΦΗ  

   

ΟΝ ΟΜ ΑΤΕ ΠΩΝ ΥΜ Ο  ΟΝΟΜ ΑΤ ΕΠΩ ΝΥΜ Ο  

 

Α Ρ ΙΘΜ ΟΣ  Π ΡΩΤΟΚ ΟΛΛΟΥ  ΟΤΕ   Αιτο ύµ ενη  Ενέ ργεια (1) Τα χύτη τα  (2) 

 

 Ν έα  Σύν δεση   

 
 Μ ετα βολ ή  Τ αχύτ ητας  

 Μ ετά βασ η  Τ ύπου  Π ρόσ βασ ης  

 Κατάργ ησ η  

3.2 Έντυπο Αίτησης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου Α, Β και Γ) 

 



 
 

Προσφορά Αναφοράς RBO 2011 

 

 

RBO 2011 (ΦΕΚ: 1983/07-09-2011) 

 

21/10/2011 108/112 

 

 

Οδηγίες για τη συµπλήρωση του 

Έντυπου Αίτησης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

 

Οδηγίες Συµπλήρωσης 

Τα πεδία της Αίτησης συµπληρώνονται µε κεφαλαία γράµµατα. 

Με * σηµειώνονται τα απαραίτητα πεδία. 

 

1) Τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο. Για «Μεταβολή Ταχύτητας», «Μετάβαση Τύπου 

Πρόσβασης» ή «Κατάργηση» συµπληρώνετε τον Φ.Α.Χ. στην §6 (βλ. σηµείωση 6). 

2) Για «Νέα Σύνδεση» ή «Μεταβολή Ταχύτητας» συµπληρώνετε την αιτούµενη ταχύτητα 

µαζί µε τη µονάδα µέτρησης (Mbps ή Gbps). Οι ταχύτητες σύνδεσης αναρτώνται στο 

www.otewholesale.gr. 

3) Επιλέγετε την αιτούµενη υπηρεσία τσεκάροντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο (ΕΘΝ, ΠΕΡ 

και ΤΟΠ). Σε περίπτωση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β πρέπει να τσεκαριστεί και το πεδίο Φ.Υ.Π. 

στην § 5 (βλέπε σηµείωση 5). 

4) Αφορά µόνο υφιστάµενη οπτική υποδοµή και εξοπλισµό από τον ΟΤΕ. 

5) Σε περίπτωση υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α αναγράφεται το Α/Κ του ΟΤΕ. Σε 

περίπτωση υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β τσεκάρουµε το πεδίο Φ.Υ.Π. και 

αναγράφεται από πάνω το πλησίον Α/Κ του ΟΤΕ. 

6) Αφορά στον Φανταστικό Αριθµό Χρέωσης (Φ.Α.Χ.) που εµφανίζεται στο λογαριασµό 

που αποστέλλει ο ΟΤΕ στον Πελάτη. Συµπληρώνεται από τον Πελάτη µόνο στην 

περίπτωση µεταβολής ταχύτητας, µετατροπής τύπου ή κατάργησης υπάρχουσας 

υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Σε κάθε άλλη περίπτωση συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ. 

7) Συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ και αφορά την ηµεροµηνία παράδοσης της σύνδεσης 

στον Πελάτη. 
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3.3 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου Α, Β και Γ) 

 

ΕΡΓΟ : “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β * ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

………………………………….” (διεύθυνση χώρου ΠΑΡΟΧΟΥ) ΜΕ ΤΟ ΣΠ ΕΕΑΠ (………………………) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Το έργο «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ * του ΠΑΡΟΧΟΥ 

…………………………» υλοποιήθηκε µε βάση τη συνολική µελέτη του Έργου και σε συνεργασία µε Υπηρεσιακές 

Λειτουργίες του ΟΤΕ . Το έργο αυτό σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία έγινε αποδεκτή επί της αρχής µε την επιστολή 

(…./….) του ΠΑΡΟΧΟΥ ………………………… περιλαµβάνει τα εξής: 

 

1. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση εξοπλισµού Ethernet Switch 3550 / 3750**. 

2. Ενεργοποίηση Πρόσβασης GΕ …...Mbps***** µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. 

3. Ενεργοποίηση L2TP µεταξύ του ΕΕΑΠ (………….) και του χώρου του ΠΑΡΟΧΟΥ, που βρίσκεται στην 

διεύθυνση (……………….***). 

4. Ενεργοποίηση Υπηρεσίας O.Κ.ΣΥ.Α –Α/ Ο.Κ.ΣΥ.Α − Β / O.Κ.ΣΥ.Α –Γ ****** 

5. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΦΥΠ καθώς και του εξοπλισµού ενεργού και παθητικού που 

αυτό περιλαµβάνει****. 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ−ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Στη (…Αθήνα) σήµερα ..../..../…. συνήλθε η επιτροπή παράδοσης - παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β* του ΠΑΡΟΧΟΥ ….», αποτελούµενη : 

Από την πλευρά του ΟΤΕ 

Α) …………………………….. 

Β) …………………………….. 

Και επιβλέποντα του έργου από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ ………………….. 

Γ) …………………………….. 

∆) …………………………….. 

Και η οποία αφού έλαβε υπόψη της: 

α) Τις από τη σχετική Συµφωνία µεταξύ Ο.Τ.Ε. και ΠΑΡΟΧΟΥ ………………. απορρέουσες υποχρεώσεις του 

ΟΤΕ. 

β) Τις εκθέσεις εξέλιξης της πορείας υλοποίησης του έργου. 

γ) Τις επιστολές επί του θέµατος, που αντηλλάγησαν µεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ …………… 
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δ) Τις αναλυτικά περιγραφόµενες κατωτέρω ηµεροµηνίες ενεργοποίησης των αντίστοιχων κυκλωµάτων που 

παρεδόθησαν σε πλήρη λειτουργία 

από ..−…−……. και λειτουργούν έκτοτε χωρίς προβλήµατα 

Προέβη : 

Στην ποσοτική παραλαβή (και επιβεβαίωση των πινάκων υλικών) του συνόλου των διατάξεων, εξαρτηµάτων και 
συσκευών που απαρτίζουν το έργο «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ * του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ….». 

Στη διαπίστωση της συνολικής καλής λειτουργίας του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ * του ΠΑΡΟΧΟΥ ……..» που καλύπτει πλήρως το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή πιστοποιεί την συνολική καλή λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου 
Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ * του ΠΑΡΟΧΟΥ……..», και εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό Παράδοσης και 
Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ *του ΠΑΡΟΧΟΥ 
……..» σε πλήρη και καλή λειτουργία στον ΠΑΡΟΧΟ ………. και συµφωνεί όπως η περίοδος εγγύησης καλής 
λειτουργίας του συστήµατος αρχίζει από την ……………. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Για τον ΟΤΕ         Για τον ΠΑΡΟΧΟ 
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3.4 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ……………… 

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της 
εταιρίας µέχρι του ποσού των Ευρώ ………………… για την από αυτόν προς εσάς (ΟΤΕ 
Α.Ε) οµαλή εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθµόν ……………… 
/(ηµεροµηνία)………………µεταξύ σας Σύµβαση Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
{ συµπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία}.  

2. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι 
την……. ……………………………..… και καλύπτει καθόλο το χρόνο της ισχύος της όλες 
τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι 
οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση.  

3. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε επιστολή σας, που θα µας απευθύνετε, 
συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου σας ότι οι οφειλές της 
πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα προέρχονται αποκλειστικά και µόνο 
από την ως άνω σύµβαση {προσδιορίζεται κατά περίπτωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1} 
να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµία αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι 
καταπίπτει τοις µετρητοίς.  

4. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

5. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό έγγραφο της 
πρωτοφειλέτριας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την 
ηµεροµηνία λήξης.  

6. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη 
δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή 
του ποσού που καταπίπτει. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

8. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης 
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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3.5 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Αµφισβήτησης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ……………… 

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της 
εταιρίας…………. µέχρι του ποσού των Ευρώ ………………… για την από αυτόν προς εσάς 
(ΟΤΕ Α.Ε) οµαλή εξόφληση των αµφισβητούµενων οφειλών που απορρέουν από την υπ’ 
αριθµόν …………..…..….. µεταξύ σας Σύµβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης οι 
οποίες έχουν υπαχθεί προς επίλυση στο άρθρο 5 (Αµφισβήτηση Λογαριασµού) του 
Παραρτήµατος 1 της ως άνω Σύµβασης και αφορούν σε χρεώσεις από 

2. { ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ}. 
3. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι 

την……. ……….. {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοσή της} 
και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας 
και δαπάνες αναφορικά µε τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. 

4. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή που θα µας απευθύνετε 
συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας ότι οι οφειλές της 
πρωτοφειλέτριας για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις 
υπό αµφισβήτηση οφειλές της παραγράφου 2 για τις οποίες εξεδόθη, την οποία επιστολή θα 
πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ δέκα (10) ηµερών κοινοποιήσει στην πρωτοφειλέτρια, 
προσκοµίζοντάς µας το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, . να κηρύσσετε την κατάπτωση της 
παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά (ανάλογα µε την 
απαίτησή σας) εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµία αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις 
µετρητοίς.  

5. Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………[ελάχιστη διάρκεια τέσσερις (4) µήνες από την έκδοσή 
της].  

6. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό έγγραφο της 
πρωτοφειλέτριας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την 
ηµεροµηνία λήξης.  

7. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη 
δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή 
του ποσού που καταπίπτει. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

9. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης 
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


