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Μαρούσι, Μάιος 2017, 
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Ι. Πρόλογος  

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στην πρόταση που υπέβαλε η εταιρεία ΟΤΕ τον 

Μάιο του 2017, σχετικά µε την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την 

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο, ως ισχύει τροποποιηθείσα, 

σε θέματα υπηρεσιών Τοπικού Υποβρόχου και Συναφών Ευκολιών.  

Η ΕΕΤΤ θέτει σε διαβούλευση το κείμενο της πρότασης του ΟΤΕ όπως προτείνεται 

αναφορικά με την ενότητα 1.7 του Παραρτήματος 1, ορίζοντας ότι τυχόν σχόλια των 

συμμετεχόντων στη διαβούλευση αναφορικά με αλλαγές στις ακόλουθες ενότητες πρέπει 

να τίθενται με επισημείωση για  την ακριβή διάταξη στην οποία αφορούν. 

Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ αλλαγές εντοπίζονται στις ενότητες: 

• 1.7 «Επιλεξιμότητα Βρόχου / Λόγοι Απόρριψης» του Παραρτήματος 1 

«Διαδικασίες Παροχής ΤοΒ». 

• 2.7 «Επιλεξιμότητα ΤοΥΒ / Λόγοι Απόρριψης» του Παραρτήματος 2 «Διαδικασίες 

Παροχής ΤοΥΒ» 

• 4.5.3 «Ρήτρες» του Παραρτήματος 4 «SLA ΤοΒ/ΤοΥΒ» 

• 23.4.4.1 «Ρήτρα Απόρριψης της υπηρεσίας VPU μετά την καταχώρισή της ως 

επιλέξιμη» του Παραρτήματος 23 «Υπηρεσίες VPU» 

• 23.6.2 «Επιλεξιμότητα / Λόγοι Απόρριψης» του Παραρτήματος 23 «Υπηρεσίες 

VPU» 

• 23.7.2.3 «Ρήτρες Παράδοσης» του Παραρτήματος 23 «Υπηρεσίες VPU» 

Στις ενότητες 1.7, 2.7 και 23.6.2 πρέπει να εισαχθούν οι νέοι λόγοι απόρριψης (και να 

διαγραφεί ο παλαιός) και να αντικατασταθεί η αντίστοιχη παράγραφος, ενώ στις 

ενότητες 4.5.3, 23.4.4.1 και 23.7.2.3 πρέπει να εισαχθούν οι νέοι λόγοι απαλλαγής από 

την υποχρέωση καταβολής της ρήτρας (και να διαγραφεί ο παλαιός). 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους αποκλειστικά για τα 

ανωτέρω σημεία, προσδιορίζοντας επακριβώς τα σημεία που αναφέρονται. 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 έως και την 

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην 

Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την Δευτέρα, 

12 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι 

απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις 

περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, 

προκειμένου να µην δημοσιευθούν.  

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  



 

 

 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την πρόταση του ΟΤΕ για τροποποίηση της 

Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές 

Υπηρεσίες αναφορικά με την Ειδική Κατασκευή ΟΤΕ πέραν των 200 m». 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο  

Α) στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ, Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι 

 Αττική  

Όσο και  

Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: ruo@eett.gr   

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα 

επακολουθήσει.  

  



 

 

 

ΙΙ. Κείμενο Διαβούλευσης 

Παράρτημα 1 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΒ», Ενότητα 1.7 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

ΒΡΟΧΟΥ/ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ». 

Προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:  

Α) Στους λόγους απόρριψης του αιτήματος ΤοΒ σε Ανενεργό βρόχο, προτείνεται η 

αντικατάσταση του λόγου «Ειδική Κατασκευή ΟΤΕ (πέραν των 200m)» με τους 

ακόλουθους: 

• Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ 

και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδομής βάσει εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ 

• Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ 

και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιμο κατασκευής  βάσει τιμολογιακής πολιτικής ΟΤΕ. 

Β) Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση: 

«Αιτήματα ανενεργού βρόχου για τα οποία δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει 

στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν στις περιπτώσεις 

όπου προβλέπεται κατασκευή υποδομής βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ. 

Για τις κατασκευές αυτές ορίζεται σχετικό ποσόν από τον ΟΤΕ, το οποίο βαρύνει τον ΤΠ. Η 

σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόμενο ποσόν για την κατασκευή των ως άνω 

υποδομών τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αιτημάτων χονδρικής και 

λιανικής και δημοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους του ΟΤΕ, ο οποίος 

ενημερώνει τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ και το κοινό για τυχόν αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας 

και του ποσού των παραπάνω κατασκευών δύο μήνες πριν την αλλαγή με σχετική 

δημοσίευσή τους στους παραπάνω ιστοτόπους του. Για τυχόν αυξήσεις του 

τιμοκαταλόγου η ενημέρωση θα γίνεται δύο μήνες πριν την αλλαγή.»,  

σε αντικατάσταση των παραγράφων: 

«Αιτήματα κατασκευής βρόχων που απαιτούν ειδική κατασκευή εντός των 200 m θα 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα ελλείψει δικτύου και θα παρακολουθούνται ξεχωριστά 

δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών απαιτείται εργολαβία για την 

τοποθέτηση στύλων ή το τράβηγμα του καλωδίου και συνεπώς το αίτημα δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί άμεσα ούτε μπορεί να υπάρχει δέσμευση ως προς το χρόνο υλοποίησης. Τα 

σχετικά αιτήματα θα παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την 

παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόματη διαγραφή τους. Για όσο χρονικό διάστημα 

παραμένουν σε αναμονή δεν θα προσμετρώνται SLA χρόνοι. 

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον αριθμό των αιτημάτων για τα 

οποία απαιτείται ειδική κατασκευή εντός 200 m μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Επιπρόσθετα, θα 

έχουν τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των 

εκκρεμών αιτημάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά.» 



 

 

 

Γ) Προτείνεται ακριβώς η ίδια αλλαγή με την (Α) στο τέλος της παραγράφου 1.7, όσον 

αφορά τις εξαιρέσεις, ως προς την προθεσμία ενημέρωσης του Τ.Π κατά τη διαδικασία 

της επιλεξιμότητας.  

Οι παραπάνω τροποποιήσεις (Α, Β, Γ) θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίστοιχα και στα 

παραρτήματα που αφορούν τις υπηρεσίες ΤοΥΒ, VPU και VPU light. 

 

 

 


