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ΓΕΝΙΚΑ 
 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον OECD, η 
Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση από την διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον 
αφορά την διείσδυση της Ευρυζωνικότητας. Η αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο είναι η τελευταία µεγάλη ευκαιρία για να αυξηθεί αποτελεσµατικά η διείσδυση 
της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι RUO υπάρχει από το 
2001 και τυπικά η δυνατότητα για την παροχή υπηρεσιών αδεσµοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο έστω και µε την µορφή αρχικά αποµακρυσµένης 
συνεγκατάστασης υπάρχει εδώ και πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, καταλήγουµε 
αβίαστα στο συµπέρασµα ότι ο ΟΤΕ είχε όλη την χρονική άνεση προκειµένου να 
είναι προετοιµασµένος σε όλους τους τοµείς για τη απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 
τοπικού βρόχου.  
 
Από τα συµπεράσµατα που εξάγονται από το υπό διαβούλευση RUO διαπιστώνεται 
µέσα από πολλές διατυπώσεις που υπάρχουν σε αυτό ότι αναγνωρίζεται µία 
µεταβατική περίοδος χάριτος στον ΟΤΕ όσον αφορά τόσο τις υποχρεώσεις του για 
την παράδοση Α/Κ φυσικής συνεγκατάστασης (µε την πρόβλεψη για παράδοση 
ελάχιστου αριθµού Α/Κ) όσο και τις υποχρεώσεις του για την έγκαιρη και 
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών τοπικού βρόχου (µε την σταδιακή εφαρµογή SLA για 
τους επόµενους 8 µήνες  και όχι άµεσα) η οποία δεν συνάδει µε την αναγκαιότητα για 
επιβολή άµεσων και αποτελεσµατικών υποχρεώσεων στον ΟΤΕ προκειµένου να 
αποφευχθούν προβλήµατα του παρελθόντος. 
 
Σε κάθε περίπτωση η TELLAS ζητάει την άµεση εφαρµογή από την δηµοσίευση του 
RUO όλων των ρυθµιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ, τόσο στην παράδοση χώρων 
Φ/Σ όσο και παροχής υπηρεσιών προκειµένου να µπορέσει η αγορά να λειτουργήσει 
ορθολογικά. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην δυνατότητα του ΟΤΕ για ενεργοποίηση τοπικών 
βρόχων ανά Α/Κ την ηµέρα, που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας και µε την παρούσα 
δοµή του ΟΤΕ δεν ξεπερνάει τους 20 βρόχους ανά Α/Κ για όλους τους παρόχους. Σε 
κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι η δυνατότητα για ενεργοποίηση τοπικών βρόχων από 
πλευράς ΟΤΕ θα πρέπει να υπολογίζεται και να διαµορφώνεται µε βάση τις 
προβλέψεις των παρόχων για παροχή τοπικών βρόχων και να ελέγχονται για την 
τήρησή τους εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών µε βάση το υπάρχον SLA που θα 
πρέπει να ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του RUO. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά της αδεσµοποίητης πρόσβασης κινδυνεύει να 
παραµείνει ένας ευσεβής πόθος και για τους παρόχους και κατά συνέπεια να χαθεί 
οριστικά ο στόχος της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. 
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Παρατηρήσεις επί του κειµένου 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
Παρ. 1.5 – Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων & Υποχρεώσεων 
 

- Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ο Τ.Π. θα µπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (wholesale Bitstream) σε τρίτους 
παρόχους. 

- Επίσης, προτείνεται να συµπεριληφθεί η δυνατότητα οι Τ.Π. να µπορούν να 
εκχωρούν το χώρο στον οποίο έχουν συνεγκατασταθεί σε τρίτους παρόχους 
στην περίπτωση που κάποιος πάροχος επιθυµεί να µην παρέχει υπηρεσίες από 
το συγκεκριµένο κέντρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 
Παρ. 2.2.2. – Έλεγχος πρωτότυπων αιτήσεων & εξουσιοδότησης συνδροµητή 
 

- Προτείνεται η κατάργηση της ξεχωριστής εξουσιοδότησης του Πελάτη προς 
τον Πάροχο και τελικά στον ΟΤΕ αφού µπορεί να ενσωµατωθεί στους όρους 
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών που υπογράφεται µεταξύ τελικού 
καταναλωτή και Τ.Π..  

- Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση που παρέχεται σε ένα 
συνδροµητή πρόσβαση ADSL µέσω της υπηρεσίας ΑΡΥΣ και ο συνδροµητής 
αιτηθεί πλήρη ή µεριζόµενη πρόσβαση από άλλο πάροχο, η αίτηση τοπικού 
βρόχου δεν θα πρέπει να απορρίπτεται λόγω της ήδη ενεργοποιηµένης 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ. Τυχόν υποχρέωση καταγγελίας της σύµβασης µε τον 
προηγούµενο πάροχο που προσέφερε υπηρεσίες µέσω ΑΡΥΣ αποτελεί 
συµβατική δέσµευση του πελάτη και δεν πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία 
ενεργοποίησης του τοπικού βρόχου.  

- Το διάστηµα των δύο (2) ηµερών που έχει προθεσµία ο Πάροχος να 
αποστείλει στον ΟΤΕ τις πρωτότυπες αιτήσεις να τροποποιηθεί σε πέντε (5) 
ηµέρες, κατά τα προβλεπόµενα και στην διαδικασία Προεπιλογής Φορέα 

- Να διευκρινιστεί ότι η επιστροφή των τερµατικών διατάξεων (κυριότητας του 
ΟΤΕ) από τον συνδροµητή στον ΟΤΕ θα γίνεται µετά την επιτυχή 
ενεργοποίηση του ΕΝΤοΒ ή ΕΝΤοΥΒ µε σκοπό την αποφυγή διακοπής της 
προσφερόµενης υπηρεσίας στον συνδροµητή. 

 
Παρ. 2.2.4. Περιορισµοί διαθεσιµότητας ΤοΒ 
 
Ανενεργός Βρόχος 
 

- Ο λόγος απόρριψης για ανενεργό βρόχο «Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου 
δικτύου» να χωριστεί σε δύο επιµέρους λόγους «α. ‘Έλλειψη κυρίου δικτύου 
β. Έλλειψη απερχόµενου δικτύου» για λόγους διαφάνειας.  

- Να διαγραφεί ο λόγος απόρριψης «∆ιατύπωση άρνησης συνδροµητή» 
δεδοµένου ότι υπάρχει πρωτότυπη αίτηση κατατεθειµένη  στον Τ.Π. Στο 
παρελθόν ο ΟΤΕ έχει επικαλεστεί άρνηση του συνδροµητή για να µην 
ενεργοποιήσει αιτηθείσες υπηρεσίες προεπιλογής φορέα. Η ΕΕΤΤ, µε 
επιστολή της κατέστησε απόλυτα σαφές, ότι ο ΟΤΕ δεν δικαιούται να 
αρνείται την ενεργοποίηση µιας υπηρεσίας λόγω δήλωσης – και ιδίως εφόσον 
πρόκειται για προφορική δήλωση – του συνδροµητή, εφόσον ο πάροχος έχει 
λάβει αίτηµα του συνδροµητή, χωρίς η άρνηση του συνδροµητή να 
βεβαιώνεται και από τον εναλλακτικό πάροχο. Συγκεκριµένα, η ΕΕΤΤ στην 
επιστολή µε Αρ.Πρωτ.ΕΕΤΤ 10174/Φ.300/27-3-2006, αναφερόµενη στη 
διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας 
προεπιλογής χωρίς ρητή συγκατάθεση του πελάτη, θέτει ως προϋπόθεση 
κατάργησης την αποδοχή του γεγονότος αυτού από τον Προεπιλεγµένο 
Πάροχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπει στον ΟΤΕ να επιλέξει µε βάση τη 
διακριτική του ευχέρεια εάν ο ισχυρισµός του πελάτη είναι αληθής ή όχι. 
Εφόσον κάτι τέτοιο γίνεται δεκτό για την προεπιλογή, όπου τα αιτήµατα 
µπορούν να υποβάλλονται και προφορικά, είναι προφανές ότι τα αιτήµατα 
τοπικού βρόχου που γίνονται εγγράφως και µε υπογραφή του συνδροµητή δεν 
θα πρέπει να τύχουν δυσµενέστερης µεταχείρισης. ∆εν νοείται ο ΟΤΕ να 
αρνείται να υλοποιήσει αίτηµα που υποβλήθηκε εγγράφως από τον πελάτη σε 
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έναν εναλλακτικό, λόγω κάποιας µεταγενέστερης δήλωσης πελάτη. Εφόσον 
επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα δοθεί η δυνατότητα αυθαιρεσιών και αθέµιτων 
τακτικών προσέλκυσης πελατών.  

 
Ενεργός Βρόχος 

 
- Να διαγραφεί ο λόγος απόρριψης Ενεργού/Μεριζόµενου Βρόχου 

«∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία συνδροµητή απ’ αυτό της αίτησης». 
Σηµειώνεται ότι έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις µεταξύ της βάσης δεδοµένων 
του LLU-wCRM και των ονοµάτων που αποτυπώνονται στους λογαριασµούς 
του ΟΤΕ! Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο, σε περίπτωση απόκλισης των 
λοιπών στοιχείων (εκτός του CLI) να αποστέλλεται µια προειδοποίηση 
«κατάσταση σε εκκρεµότητα» ώστε να διορθώνεται το όνοµα και η απόκλιση 
αυτή να µη συνιστά λόγο ακύρωσης. 

- Οι λόγοι απόρριψης «Αδυναµία ∆ικτύου σύνδεσης – PCM & Φ/Σ & Φορέας» 
να διευκρινιστούν περαιτέρω. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να είναι λόγοι 
απόρριψης µόνο αν τεκµηριωµένα δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
εξυπηρέτησης των αιτήσεων (π.χ. µεταφορά σε χαλκό). 

- Προτείνεται η διαγραφή του λόγου απόρριψης «Αδυναµία ∆ικτύου σύνδεσης 
– ADSL». Θεωρούµε ότι η αίτηση LLU ενώ λειτουργεί ADSL πρέπει να 
υποδηλώνει και κατάργηση της παροχής ADSL είτε από τον ίδιο τον Τ.Π. είτε 
από τρίτο Τ.Π. Είναι σηµαντικό να προβλεφθούν διαδικασίες µετάβασης από 
σύνδεση ADSL µέσω ΑΡΥΣ σε σύνδεση ADSL µέσω LLU η οποία δεν θα 
διαφέρει ανάλογα µε το εάν πρόκειται η σύνδεση ADSL να προσφέρεται από 
τον ίδιο πάροχο και στις δύο περιπτώσεις ή εάν πρόκειται ο πάροχος µέσω 
LLU είναι άλλος από τον πάροχο που προσέφερε ADSL µέχρι τότε. Η 
θέσπιση διαδικασιών οµαλής µετάβασης (migration procedures) είναι κρίσιµη 
για να ενθαρρύνονται οι συνδροµητές να µεταβούν από τη µία υπηρεσία στην 
άλλη. Εάν η ενεργοποίηση του βρόχου απαιτεί προηγούµενη κατάργηση της 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ ουσιαστικά ο συνδροµητής θα πρέπει να στερηθεί την 
υπηρεσία για κάποιο διάστηµα, γεγονός αποτελεί σαφές αντικίνητρο επιλογής 
µιας προσφοράς µέσω LLU είτε αυτή παρέχεται από τον ίδιο είτε από νέο 
πάροχο. Για το λόγο αυτό αναφέρεται και ανωτέρω ότι η αίτηση LLU πρέπει 
να συνιστά αυτόµατη κατάργηση και της υπηρεσίας ΑΡΥΣ µε υποχρεωτική 
ειδοποίηση του παρόχου από τον ΟΤΕ. Όσον αφορά τη συµβατική σχέση 
µεταξύ παρόχου ADSL µέσω ΑΡΥΣ και συνδροµητή, αυτή είναι πιθανό να  
προβλέπει υποχρέωση ειδοποίησης και καταγγελίας εκ µέρους του 
συνδροµητή, αλλά αυτή η συµβατική σχέση σε καµία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να επηρεάζει την εύρυθµη λειτουργία των διαδικασιών ενεργοποίησης 
του τοπικού βρόχου. Όπως αναφέρεται κατωτέρω, δεν θεωρούµε ότι το ίδιο 
θα πρέπει να ισχύει όταν έχει ήδη µεταφερθεί ο βρόχος σε άλλο πάροχο, όπου 
βεβαίως πρέπει να ενηµερωθεί ο πάροχος για τη µεταφορά του βρόχου, όπως 
ενηµερώνεται και ο ΟΤΕ, όταν ο βρόχος ανήκει σε αυτόν. Η διαφοροποίηση 
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στην µία περίπτωση παρέχεται µια υπηρεσία 
µεταπώλησης, χωρίς να υφίσταται τεχνικά σύνδεση µε το δίκτυο του παρόχου, 
ενώ στην περίπτωση πρόσβασης µέσω LLU από άλλο πάροχο, απαιτείται και 
τεχνικά µεταφορά του βρόχου. 

- Στους λόγους απόρριψης «∆ιεπιλογική σύνδεση» και «Πολλαπλός 
Συνδροµητικός αριθµός» να διευκρινιστεί αν ο λόγος απόρριψης αφορά την 
µη παροχή του κεφαλικού αριθµού της σύνδεσης. 

- Να διευκρινιστεί ο λόγος απόρριψης «Ειδική φύση σύνδεσης», αλλιώς να 
απαλειφθεί ως ασαφής. 
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- Να διαγραφεί ο γενικός όρος «Η παροχή του τοπικού βρόχου δύναται να µην 
είναι εφικτή λόγω της αλλαγής του δικτύου διανοµής και σε πολλές περιπτώσεις 
και του κυρίου δικτύου», καθώς δεν αποτελεί συγκεκριµένο λόγο απόρριψης, 
αλλά αντιθέτως αποτελεί µία γενική διατύπωση και ως εκ τούτου ανοικτή σε 
κάθε ερµηνεία µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος να αποτελεί καταχρηστικό 
λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 
Ως γενικό σχόλιο, θεωρούµε ότι οι αιτήσεις πρέπει να οµαδοποιηθούν «σε 
εκκρεµότητα» και οριστικές απορρίψεις. Οι «σε εκκρεµότητα»  αιτήσεις αφορούν 
στις περιπτώσεις όπου ο Πάροχος δύναται να διορθώσει την αρχικά υποβληθείσα 
αίτηση (π.χ. πληµµελή συµπλήρωση αίτησης, λάθος αριθµός, έλλειψη ελευθέρου 
ζεύγους στο ΕΣΚΤ), ενόσω αυτή βρίσκεται σε κατάσταση εκκρεµότητας ενώ οι  
µόνιµες θα αποτελούν τους άµεσους λόγους απόρριψης. 
 
Επίσης, κρίνουµε ότι από όλα τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στην αίτηση 
ΤοΒ, µόνο απαραίτητο στοιχείο είναι ο Τηλεφωνικός Αριθµός του συνδροµητή και 
επικουρικά το ονοµατεπώνυµο (για λόγους διασταύρωσης). Στοιχεία όπως ΑΦΜ, 
∆ιεύθυνση, κλπ µπορούν να συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα που θα 
λαµβάνει στοιχεία On-line από τη λιανική βάση συνδροµητών του ΟΤΕ. 
 
Παρ. 2.2.4. Β. 

- Σύµφωνα µε το κείµενο «Επιπλέον η διαθεσιµότητα του Τοπικού Βρόχου 
στον οποίο αιτείται Μεριζόµενη Πρόσβαση δύναται να περιοριστεί όταν η 
παροχή υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων υψηλής ταχύτητας µέσω του 
ΜΤοΒ, αποδεδειγµένα δηµιουργεί παρεµβολές στις υπηρεσίες που παρέχονται 
ήδη σε γειτονικούς Τοπικούς Βρόχους.». Να διευκρινιστεί πότε θα γίνεται η 
διαπίστωση των παρεµβολών –προ ή µετά την παροχή ΜΤοΒ. Εάν η  
δηµιουργία παρεµβολών µπορεί να διαπιστωθεί µόνο µετά την παράδοση του 
ΜΤοΒ και την παροχή της υπηρεσίας στον συνδροµητή θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα αποδεικνύει ο ΟΤΕ την ύπαρξη 
παρεµβολών, η διαδικασία κατάργησης της ΜΤοΒ και να προβλεφθεί η 
παροχή από τον ΟΤΕ βεβαίωσης στον Τ.Π. και τελικά στο συνδροµητή ότι 
δεν δύναται να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων υψηλής 
ταχύτητας από κανένα Τ.Π. λόγω των περιγραφόµενων προβληµάτων-
αδυναµιών του ΤοΒ του. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος 
δηµιουργίας εσφαλµένων εντυπώσεων σχετικά µε την ποιότητα της υπηρεσίας 
του Τ.Π., χωρίς στην πραγµατικότητα να φέρει ο ίδιος κάποια ευθύνη.  

 
 
Παρ. 2.3.1.  - Κατάργηση Λειτουργούντων ΤοΒ 
 

- Να αποσαφηνιστεί περιοριστικά ο λόγος «Μετά από αίτηµα του Παρόχου-
Τελικού Χρήστη για υλοποίηση στον ίδιο βρόχο άλλης υπηρεσίας» και 
ειδικότερα η έννοια της υπηρεσίας. Η εταιρεία µας θεωρεί ότι δεν πρέπει να 
είναι λόγος κατάργησης. Ο τελικός χρήστης µπορεί να αιτηθεί υλοποίηση 
υπηρεσίας στον ΤοΒ µόνο στον Τ.Π.. Μόνο υπό µία συµφωνηµένη διαδικασία 
µεταφοράς του βρόχου θα πρέπει να οριστεί κάτι σχετικό, όπου όµως τον 
διαδικαστικό ρόλο που έχει ο ΟΤΕ στην παρούσα, θα έχει ο Τ.Π. στον όποιο 
«ανήκει» ο βρόχος. 

- Να διαγραφεί ο λόγος «Μη χρήση του Βρόχου για συνεχόµενο χρονικό 
διάστηµα 3 µηνών». Αν τεθεί θέµα σπατάλης σπάνιων πόρων, το 
προτεινόµενο διάστηµα είναι οι 18 µήνες. 
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Παρ. 2.3.2.  - Μετατροπή Παρεχοµένων Υπηρεσιών 
 

- Να αντικατασταθεί το λεκτικό της µετατροπής της υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε ΤοΒ 
ώστε η διαδικασία να διεκπεραιώνεται αυτόµατα χωρίς να µεσολαβεί 
κατάργηση και νέα ενεργοποίηση. Η θέση της εταιρείας µας είναι ότι 
αυτόµατη µετάβαση θα πρέπει να γίνεται µεταξύ όλων των παρόχων και όχι 
περιοριστικά στον Τ.Π. που ο συνδροµητής έχει υπηρεσία ΑΡΥΣ. Εάν η 
διαδικασία µετατροπής είναι οµαλότερη σε περίπτωση που η υπηρεσία ΑΡΥΣ 
και ΤοΒ παρέχεται από τον ίδιο πάροχο, θα υπάρχει προφανής στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, καθώς ο συνδροµητής θα προτιµά να παραµείνει στον ίδιο 
πάροχο, όχι λόγω ανταγωνιστικότερων τιµών ή καλύτερης ποιότητας 
υπηρεσιών, αλλά προκειµένου να αποφύγει τη διακοπή της υπηρεσίας. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες µετατροπής 
παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα οδηγούν σε στρεβλώσεις και θα 
δηµιουργούν ισότιµους όρους ανταγωνισµού για όλους τους παρόχους. Στην 
αντίθετη περίπτωση όπου τηρηθούν δύο διαφορετικές διαδικασίες, θα πρέπει 
να υπάρχει ένας στοιχειώδης συγχρονισµός µεταξύ των δύο ώστε ο 
συνδροµητής να έχει τη µικρότερη δυνατή διακοπή (µε ξεχωριστές 
διαδικασίες η διακοπή φτάνει περίπου στις 20-30 ηµέρες).  

 
 

Ως γενικό σχόλιο, αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε την απόφαση 388/012/30.05.06 της 
ΕΕΤΤ (Ανάλυση Αγοράς ΑΠΤΒ), ο ΟΤΕ υποχρεούται να  
 
… να ικανοποιεί αιτήµατα για µετάβαση µεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι 
διαδικασίες της µετάβασης θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην σχετική Προσφορά 
Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης, βλέπε κατωτέρω αναφορικά µε τις υποχρεώσεις 
διαφάνειας): 
• Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xDSL) στην 
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη)  
• Από την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) στην 
Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xDSL)) 
• Από τη µεριζόµενη πρόσβαση στην πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς 
βρόχους και υποβρόχους 
• Από την πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στη µεριζόµενη πρόσβαση σε τοπικούς 
βρόχους και υποβρόχους 
 
∆υστυχώς, η παρούσα αναφορά, προβλέπει ενιαία διαδικασία µετάβασης µόνο από 
Μεριζόµενη πρόσβαση στην Πλήρη. Θεωρούµε ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει 
ΕΝΙΑΙΕΣ διαδικασίες µετάβασης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και σε τέτοιο βαθµό 
ανάλυσης όπως παρέχεται στην διαδικασία ενεργοποίησης ΠΤοΒ/ΜΤοΒ µε 
φορητότητα. 
 
Επικουρικά θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία µετάβασης ΤοΒ από Τ.Π. σε Τ.Π. 
 
Παρ. 2.4.1.  – Παράδοση ΤοΒ 
 

- Στην περίπτωση Α να προστεθεί το λεκτικό «…και τη σύνδεση του στην 
αντίστοιχη θέση (όριο) που ορίζει ο Τ.Π. της οριολωρίδας του Τ.Π. αφού έχει 
πραγµατοποιήσει µε επιτυχία τις προβλεπόµενες δοκιµές…» 
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- «Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, για την ελαχιστοποίηση 
της διακοπής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών…». Ο όρος αυτός είναι 
γενικός και δεν οδηγεί σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Προτείνουµε την 
συνεργασία των τεχνικών τµηµάτων ΟΤΕ - Τ.Π.  κατά την ενεργοποίηση του 
ΤοΒ µε σκοπό την άµεση διαπίστωση τυχόν προβληµάτων και την 
ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής των προσφερόµενων υπηρεσιών. Αυτό 
προϋποθέτει τον ορισµό σηµείων επαφής των δύο µερών καθώς και 
διαδικασιών κλιµάκωσης.  

-  
 
Παρ. 2.8.3. – Πληροφοριακά στοιχεία 
 

- Να προστεθούν πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ΤοΒ 
 
 
Παρ. 2.8.4. – ∆είκτες αποδοτικότητας 
 

- Να προστεθεί ο δείκτης «Μέσος χρόνος υλοποίησης αιτηµάτων ΕΝΤοΒ, 
ΑΝΤοΒ, ΜΤοΒ» 

 

Παρ. 2.5. – ∆ιάρκεια Παροχής Αδεσµοποίητου Τοπικού Βρόχου 

Να διευκρινιστεί αν η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αφορά το RUO και όχι το 
κάθε βρόχο µεµονωµένα.  

Στην περίπτωση που οι δώδεκα µήνες αφορούν την ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης του 
ΤοΒ, η εταιρεία µας διαφωνεί και αντιπροτείνει να είναι αορίστου χρόνου δεδοµένου 
σε περίπτωση «πρόωρης» κατάργησης ο ΤοΒ θα χρησιµοποιηθεί από τον ΟΤΕ είτε 
από άλλο Πάροχο. Εάν χρησιµοποιηθεί ο τοπικός βρόχος από άλλον πάροχο τότε 
καταλήγουµε στο προφανές σφάλµα ο ΟΤΕ να πληρώνεται τα µηνιαία µισθώµατα 
του τοπικού βρόχου  εις διπλούν.  Τονίζουµε ότι η παροχή ΑΠΤΒ συνίσταται στην 
εκµίσθωση του χάλκινου ζεύγους και είναι τελείως διαφορετική από την παροχή της 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ όπου η υπηρεσία συνίσταται σε µία νοητή σύνδεση µεταφοράς 
δεδοµένων όπου ο Τ.Π. µπορεί να την µεταφέρει σε άλλο συνδροµητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
Παρ. 3.1.2. – Προϋποθέσεις Παροχής Συνεγκατάστασης 
 

- Να διαγραφεί ο λόγος «Ένταξης του χώρου στα άµεσα επενδυτικά 
προγράµµατα ΟΤΕ», καθώς ο ΟΤΕ είναι υποχρεωµένος να παρέχει φυσικές 
συνεγκαταστάσεις όπου ζητηθούν εκτός και εάν υπάρχει τεχνική αδυναµία 
παροχής οπότε εξετάζονται οι εναλλακτικοί τρόποι συνεγκατάστασης.  

- Να διαγραφεί ο λόγος «∆ιατήρησης της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ» ως 
γενικός και αόριστος 

- Να απαλειφθεί ο λόγος 10 ή διαφορετικά να αναφερθεί  ότι σε κάθε 
περίπτωση θα ισχύουν ακριβώς  οι διαδικασίες που εφαρµόζει αναλογικά ο 
ΟΤΕ για την διαµόρφωση των δικών του χώρων.  

- Να δίνεται στον Τ.Π. και την ΕΕΤΤ δικαίωµα επί τόπου επίσκεψης του χώρου 
εντός 2 ηµερών για να επιβεβαιώσει την άρνηση του ΟΤΕ για 
συνεγκατάσταση 

 
Παρ. 3.1.5. – Τεχνική Μελέτη/Προµελέτη 

 
- Η ποσοτική καταµέτρηση εργασιών και υλικών καθώς και οριστικοποίηση 

του κόστους θα πρέπει να διενεργείται το µέγιστο ένα (1) µήνα µετά την 
παράδοση του Α/Κ 

 
Παρ. 3.2.2. – Χαρακτηριστικά εξοπλισµού Τηλ.Παρόχων 
 

- Να προβλέπεται διαδικασία (µέσω wCRM) ώστε ο Τ.Π. να µπορεί να 
προβαίνει σε αίτηµα τροποποίησης/επέκτασης των παραµέτρων των τεχνικών 
χαρακτηριστικών της Συνεγκατάστασης (π.χ. επαύξησης οριολωρίδων, 
επαύξηση ρεύµατος κλπ) 

 
Παρ. 3.2.3. – Περιορισµοί στον εξοπλισµό Συνεγκατάστασης 
 

- Το σηµείο Γ να τροποποιηθεί δεδοµένου ότι ο Τ.Π. δε γνωρίζει ποιες είναι οι 
καταναλώσεις των λοιπών παρόχων ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων αν 
υπερβαίνει το όριο. 

- Να αφαιρεθεί ο περιορισµός περί τοποθέτησης µπαταρίας για περιοριστικούς 
όρους 

 
Παρ. 3.3.1. – Γενικά 
 

- Σχετικά µε της υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης, προτείνουµε όπως ο ΟΤΕ 
παρέχει (ύστερα από συνεννόηση µε τον Τ.Π.) και Ethernet interface 

- Να αφαιρεθεί από την φράση «Ο ΟΤΕ θα επιδιώκει ο χώρος αυτός να 
ικανοποιεί, αφενός την άµεση κατά το δυνατόν πρόσβαση σ’ αυτόν του 
προσωπικού του Τ.Π.….» ο όρος «κατά το δυνατόν». Ο πάροχος θα πρέπει να 
έχει δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στους χώρους φυσικής συνεγκατάστασης 
όλο το 24ωρο µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε 
περίπτωση προβληµάτων. 

- Σχετικά µε την παροχής backhauling services από τον ΟΤΕ, πρέπει να 
αναπροσαρµοστεί το κείµενο ώστε οι υπηρεσίες σύνδεσης των οπτικών 
κατανεµητών των Τ.Π. µε τα φρεάτια υποδοχής να µην θεωρούνται 
backhauling services (που ρυθµίζονται σε εµπορική επίπεδο) αλλά σχετικές 
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υπηρεσίες συνεγκατάστασης δεδοµένου ότι χωρίς τις συγκεκριµένες 
υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών ΤοΒ από τους Τ.Π. 

- Είναι σηµαντικό να υπάρξει σύντοµα (σε εµπορικό επίπεδο αλλά υπό 
εύλογους όρους) επίσηµη προσφορά backhauling υπηρεσιών ΟΤΕ η οποία αφ’ 
ενός να τιµολογείται σε επίπεδο χονδρικής αφ’ ετέρου να καλύπτει χωρίς 
περιορισµούς τις ανάγκες συνδεσιµότητας των Τ.Π.  

 
Παρ. 3.3.2. – ∆ιαδικασία Κατασκευής Χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης 
 

- Να διαγραφεί η παράγραφος 3 όπου αναφέρεται µέγιστος ρυθµός κατασκευής 
χώρων Φ/Σ τα τέσσερα (4) Α/Κ. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να συνεχίζει να φέρει την 
υποχρέωση κατασκευής των Α/Κ σύµφωνα µε τις δεσµευτικές προβλέψεις 
των Τ.Π. και όχι να περιορίζεται σε µέγιστο αριθµό κατασκευής. 

- Να αναπροσαρµοστεί η 6η παράγραφος (παράδοση – παραλαβή) ώστε η 
Παράδοση-Παραλαβή του έργου να νοείται µόνο όταν έχει ολοκληρωθεί το 
σύνολο των ενεργειών από τον ΟΤΕ για µπορεί ο Πάροχος να παρέχει 
υπηρεσίες από την επόµενη ηµέρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι παραδίδονται 
κέντρα – 

o χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η οπτική διασύνδεση του χώρου Φ/Σ µε το 
δίκτυο του Τ.Π.  

o χωρίς το Α/Κ να έχει συµπεριληφθεί στα ενεργά Α/Κ του Παρόχου 
µέσα στο LLU-wCRM  

o χωρίς να παρέχεται 24ώρη πρόσβαση στους χώρους Φ/Σ 
µε αποτέλεσµα η πραγµατική λειτουργία του Α/Κ να αναβάλλεται ακόµα και 
για 2 µε 3 µήνες. Εποµένως, δεν θα πρέπει να υλοποιείται η παράδοση Χώρου 
Φ/Σ και αντίστοιχα να υποχρεούται ο Τ.Π. να παραλάβει το Χώρο, εάν δεν 
έχουν υλοποιηθεί όλες οι ανωτέρω περιγραφόµενες ενέργειες και κάθε άλλη 
ενέργεια που απαιτείται από τον ΟΤΕ για να µπορεί να ξεκινήσει η 
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από τον Τ.Π. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
µπορεί ο Τ.Π. να προβεί σε ενεργοποίηση βρόχου τελικού χρήστη και σε κάθε 
άλλη ενέργεια (π.χ. πρόσβαση στο χώρο για άρση βλαβών) η οποία απαιτείται 
στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες µέσω τοπικού βρόχου.   

- Να αναπροσαρµοστεί η 8η παράγραφος (έκπτωση εγγυητικής επιστολής) ώστε 
στην περίπτωση που δεν βρεθεί νέος Πάροχος να εισέλθει στο χώρο Φ/Σ, το 
ποσό της εγγυητικής να µειώνει το κόστος του έργου για τους λοιπούς 
παρόχους. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΤΕ επωφελείται αδικαιολόγητα από το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής. 

 
Παρ. 3.13. – ∆ιαδικασίες Κατανοµής Χώρου Συνεγκατάστασης 
 

- Στην Τρίτη παράγραφο, να διαγραφεί το κείµενο «… ή της λύσης της 
αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης» 

- Στην Τρίτη παράγραφο, να προστεθεί στο τέλος το κείµενο «Στην περίπτωση 
αύξησης της ζήτησης εκ των υστέρων από ήδη εγκατεστηµένους παρόχους 
(επέκταση κέντρου) τότε ο ΟΤΕ εξετάζει τις περιπτώσεις της εικονικής ή/και 
σύµµεικτης συνεγκατάστασης. 

 
Παρ. 3.15.1. – Θέµατα Ασφαλείας 
 

- Να διαγραφεί «Το κόστος της συνοδείας για τις πλέον των 2 επισκέψεων θα 
επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο Τηλεπ. Πάροχο» και γενικότερα το κόστος 



 

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  ∆ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.gr 

 
 

συνοδείας δεδοµένου ότι οι Τ.Π., έχουν ήδη προπληρώσει την εγκατάσταση 
συστήµατος Access Control. 

- Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη δέσµευση ή συγκεκριµένη διαδικασία από 
τον ΟΤΕ που θα καθορίζει την 24ωρη πρόσβαση στα κέντρα των παρόχων.  

 
Παρ. 3.15.2. – Ασφάλεια Προσωπικού 
 

- Να ενσωµατωθούν στο κείµενο του RUO οι υφιστάµενες διαδικασίες 
ασφαλείας του εξοπλισµού και της προστασίας της υγείας του προσωπικού 
του ΟΤΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Παρ. 4.2.2. – Προϋπολογισµός – Απολογισµός έργων Συνεγκατάστασης 
 
Να τεθεί ένα ανώτατο όριο µεταβολής του αρχικού προϋπολογισθέντος κόστους 
(15%) δεδοµένου αφ’ ενός ότι ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της τεχνικής 
µελέτης οπότε και οποιεσδήποτε πρόσθετες εργασίες λόγω πληµµελούς µελέτης 
πρέπει να βαρύνουν τον ΟΤΕ. 
 
Παρ. 4.2.4. – Τέλη υπηρεσιών Συνεγκατάστασης 
 
Τα τέλη σύνδεσης ODF φυσικής & σύµµεικτης συνεγκατάστασης µε ΦΥΠ να 
ορίζονται µόνο ως εφάπαξ δεδοµένου ότι δεν αποτελούν υπηρεσίες backhauling και 
δεν περιλαµβάνουν ενεργό εξοπλισµό. 
 
4.5 Εγγύηση 
 
Γενικό σχόλιο: 
 
Στην παρούσα η έννοια της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται σε τρία σηµεία  

- (σελ. 29) - ∆ιαδικασίες Κατασκευής χώρων Φ/Σ 
- (σελ. 50) - Εγγύηση 
- (σελ. 52) – Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

 
∆υστυχώς, δε γίνεται σαφές ποια θα είναι η ακριβής διαδικασία µε την παροχή 
εγγυητικών επιστολών, ποια θα είναι η ισχύ τους (ενός χρόνου ή θα επιστρέφονται µε 
την παράδοση του χώρου Φ/Σ), αν θα εκδίδονται ανά χώρο Φ/Σ ή θα υπάρχει µια 
συνολική εγγύηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Παρ. 5.3. –Άλλες µεταβατικές διατάξεις 
 
Να διαγραφεί η 2η παράγραφός που αναφέρει µεταβατική περίοδο 8 µηνών για το 
SLA. Η θέση της εταιρείας µας είναι ότι το SLA θα πρέπει να έχει πλήρη ισχύ από 
την ηµεροµηνία ισχύος της Προσφοράς Αναφοράς. Το γεγονός ότι οι εναλλακτικοί 
πάροχοι έχουν ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις για την παροχή υπηρεσιών µέσω 
ΑΠΤΒ καθιστά αναγκαία την άµεση παροχή εγγυήσεων από τον ΟΤΕ σχετικά µε την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο η 
βιωσιµότητα των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους εναλλακτικούς σε 
συνδροµητές µέχρι τη θέση σε ισχύ του SLA, χωρίς να αιτιολογείται µε κανέναν 
τρόπο η παροχή τόσο µεγάλου χρονικού περιθωρίου στον ΟΤΕ εις βάρος των 
ανταγωνιστών του και κυρίως των καταναλωτών που θα λαµβάνουν υπηρεσίες από 
αυτούς χωρίς εγγυήσεις ποιότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Γενικά 
 
∆εν υπάρχει στα παραρτήµατα η εξουσιοδότηση για παροχή ΕΝΤοΒ. Αντίθετα 
υπάρχει το παράρτηµα 13 που είναι εξουσιοδότηση για µετατροπή ΜΤοΒ σε πλήρη 
(µάλλον µε το ίδιο κείµενο) 
 
 
Παράρτηµα 1  
 

- Σηµείο 2: Ο ΟΤΕ να παρέχει και τα γεωγραφικά όρια των Α.Κ. δεδοµένου ότι 
κρίνεται απαραίτητο για παροχή υπηρεσιών µέσω ΑΝΤοΒ. Τα γεωγραφικά 
όρια (π.χ. οδοί, ταχ.κώδικες, κλπ) να παρέχονται σε ψηφιακή επεξεργάσιµη 
µορφή. Επίσης να παρέχεται το φάσµα που βρίσκεται σε ONU/KV καθώς και 
να υπάρχουν διαθέσιµοι οι αριθµοί ΟΤΕ για τους οποίους έχει γίνει 
γεωγραφική φορητότητα (π.χ. από Μαρούσι σε Γλυφάδα) 
Πρέπει να οριστεί ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή σε 
αρχείο µε δοµή πίνακα βάσης δεδοµένων (π.χ. CSV).   
Για την εντόπιση του κέντρου που εξυπηρετεί έναν τοπικό βρόχο και έλεγχο 
της εγκυρότητας του αιτούµενου τηλεφωνικού αριθµού για τον οποίο αιτείται 
αποδέσµευση του τοπικού βρόχου, προτείνεται ένας πίνακας µε τα παρακάτω 
πεδία για κάθε εγγραφή: 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

1. 
2. 

3. 

Κάτω όριο συνεχόµενου εύρους τηλεφωνικών αριθµών 
Άνω όριο συνεχόµενου εύρους τηλεφωνικών αριθµών(σε 

περίπτωση γεωγραφικής φορητότητας ενός αριθµού το άνω και το 
κάτω µπορεί να ταυτίζονται)  

Τύπος υπηρεσίας που εξυπηρετεί το εύρος (PSTN, ISDN BRI, 
ISDN PRI) 

Τύπος αριθµών του εύρους (κεφαλικός, DDI, MSN) 
Κεφαλικός στον οποίο ανήκει (σε περίπτωση που ο τύπος είναι 

κεφαλικός, η εγγραφή θα είναι ίδια µε το προηγούµενο πεδίο) 
Ονοµασία κεντρικού κόµβου που εξυπηρετεί το εύρος 
Ονοµασία γενικού κατανεµητή που εξυπηρετεί το εύρος (ο 

ίδιος µε τον κεντρικό κόµβο σε περίπτωση κεντρικού κόµβου, 
ονοµασία του RSS σε περίπτωση RSS) 

Τύπος σηµείου Β απερχόµενου δικτύου (KV / ONU) 
Ονοµασία σηµείου Β απερχόµενου δικτύου 
ΧΑΚ 

Τα πεδία 3, 4 & 5 µπορεί να ενταχθούν σε ξεχωριστό πίνακα µε διαφορετικές 
τιµές σε πεδία αντίστοιχα µε το 1, 2 & 10. 
Για τις υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο του ΟΤΕ, προτείνεται 
ένας πίνακας µε τα παρακάτω πεδία για κάθε εγγραφή: 

Ονοµασία κεντρικού κόµβου 
Ονοµασία γενικού κατανεµητή (ο ίδιος µε τον κεντρικό κόµβο 

σε περίπτωση κεντρικού κόµβου, η ονοµασία του RSS σε περίπτωση 
RSS) 

Τα σηµεία 3 – 10 & 12 – 13 που αναφέρονται στο Παράρτηµα 
2 Σελίδα 58 (θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η φυσική τοποθεσία του 
γενικού κατανεµητή, στην περίπτωση των RSS αφορά τον κατανεµητή 
του RSS και όχι του κέντρου που εξυπηρετεί το RSS) 
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1. 
2. 

3. 

4. 

Για πληροφορίες σχετικά µε την δυναµικότητα του κάθε κέντρου, προτείνεται 
ένας πίνακας µε τα παρακάτω πεδία για κάθε εγγραφή: 

Ονοµασία κεντρικού κόµβου 
Ονοµασία γενικού κατανεµητή (ο ίδιος µε τον κεντρικό κόµβο 

σε περίπτωση κεντρικού κόµβου, η ονοµασία του RSS σε περίπτωση 
RSS) 

Τον συνολικό αριθµό βρόχων που καταλήγουν σε απερχόµενο 
δίκτυο η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι κατανεµηµένη ανά 
τύπο παρεχόµενης υπηρεσίας (PSTN, ISDN BRI, ISDN PRI) και ανά 
ονοµασία σηµείου Β απερχόµενου δικτύου (KV / ONU) 

Τον συνολικό αριθµό βρόχων που χρησιµοποιούνται από 
τελικούς χρήστες, η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι 
κατανεµηµένη ανά τύπο παρεχόµενης υπηρεσίας (PSTN, ISDN BRI, 
ISDN PRI) και ανά ονοµασία σηµείου Β απερχόµενου δικτύου (KV / 
ONU) 
- Για κάθε ONU είναι απαραίτητη η παροχή του αριθµού των 
διαθέσιµων τοπικών βρόχων που δύναται να µεταφερθούν σε KV. 

- Σηµείο 11: Να παρέχονται οι χωρητικότητες για ΑΝΤοΒ επίσης να όλες οι 
εγκατεστηµένες / σε λειτουργία χωρητικότητες να παρέχονται ανά κατηγορία 
PSTN/ISDN/ISDN PRA 

- Να παρέχεται αναλυτικά από τον ΟΤΕ η λίστα µε τους συνδροµητές όπου 
λειτουργούν PCM, Φ/Σ και γενικότερα συστήµατα που εµποδίζουν την 
αποδεσµοποίηση των τοπικών βρόχων. 

 
Παράρτηµα 8 
 

- Πρέπει να υπάρχει ένδειξη ότι θα ακολουθήσει αίτηση για φορητότητα όπως 
είναι και στο παράρτηµα 3   

 
 
Παράρτηµα 11 
 

- Υποβολή Αιτήσεων: Να προστεθεί η φράση «Ο Πάροχος δηλώνει µέσα στην 
αίτηση παροχής ΤοΒ το όριο στο οποίο επιθυµεί να υλοποιηθεί η υπηρεσία» 

- Υποβολή Αιτήσεων: να ενηµερώνεται άµεσα (εντός των 3 εργάσιµων ηµερών 
από την υποβολή της αίτησης) ο Τ.Π. ότι απαιτείται προσµέτρηση για την 
επιλεξιµότητα ή µη του αιτούµενου τοπικού βρόχου και ότι θα καθυστερήσει 
η τελική απάντηση από τον ΟΤΕ 

- Αίτηση σύγχρονης παροχής ΕΝΤοΒ & Φορητότητας αριθµού:΅Στο σηµείο 5 
να καθοριστεί διαδικασία όπου ο Πάροχος να µπορεί να αλλάξει στην αίτηση 
την επιλογή της φορητότητας στην περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής 
αλλάξει γνώµη. Σε αυτή την περίπτωση δε θα πρέπει να ακυρώνεται η αίτηση 
παροχής βρόχου. Στο σηµείο 10, να υλοποιηθεί στο WCRM LLU η άµεση και 
µε εµφανή τρόπο ενηµέρωση του Τ.Π. (αναφορά ανά Τ.Π.) όταν γίνεται 
αλλαγή της ηµεροµηνίας κατασκευής.  

- Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής παροχής υπηρεσιών, θα 
πρέπει να ορισθούν εντός της ηµέρας ενεργοποίησης του ΤοΒ, παράθυρα 
χρόνου στα οποία θα µπορούν να γίνουν οι σχετικές εργασίες. Προτείνεται οι 
εργασίες στους κατανεµητές για την παροχή ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΥΒ να γίνονται 
από την έναρξη της εργάσιµης ηµέρας (07:20) έως τις ΧΧ:00(12:00µ.µ.?) της 
ίδιας µέρας ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Τ.Π. ελέγχου της ορθής 
κατασκευής των ΤοΒ και την άµεση αναφορά τυχόν σφαλµάτων εντός των 
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ΕΩ του ΟΤΕ. Επίσης προτείνουµε την ώρα ΧΧ:00 να δηµιουργείται αυτόµατη 
αναφορά από το WCRM ανά Τ.Π. µε τους ΤοΒ για τους οποίους ο ΟΤΕ έκανε 
χρήση του άρθρου 10 και προχώρησε σε αλλαγή ηµεροµηνίας κατασκευής 
ΤοΒ µε σκοπό τον συγχρονισµό από πλευράς Τ.Π. της φορητότητας. Μετά 
τον έλεγχο των υπολοίπων ΤοΒ, ο Τ.Π. θα προχωρεί στην αποδοχή της 
φορητότητας NP RFS. Στην περίπτωση που δεν συµφωνηθεί κάποιος τρόπος 
συγχρονισµού και ελέγχου της ενεργοποίησης ΤοΒ µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. (π.χ. 
ενεργοποίηση ΤοΒ σε λάθος όριο χωρίς να υπάρχουν τα χρονικά όρια 
αποκατάστασης του λάθους), και αν ο ΟΤΕ αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά 
την ενεργοποίηση των ΤοΒ µόνο κατά τις ΕΗ και ΕΩ, ενδέχεται ο 
συνδροµητής να µην έχει δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας για διάστηµα 
περισσότερο της µίας ηµέρας (περιπτώσεις αργιών, σαββατοκύριακων). 

 
Παράρτηµα 14 
 
Παρ. 2. Λόγοι καθυστέρησης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ» 
 

- Να διαγραφούν σαν λόγοι µη υπαιτιότητας του ΟΤΕ για την άρση της βλάβης:  
«Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ» 
και «Απεργία» 

- Σε σχέση µε τη µη έγκαιρη συνεργασία µεταξύ του ΟΤΕ και του Τ.Π. ή του 
πελάτη, πρέπει να ορισθούν διαδικασίες επικοινωνίας και κλιµάκωσης µεταξύ 
ΟΤΕ και Τ.Π.. 

 
 
Πίνακας 2 

- Η παράδοση ΕΝΤοΒ να οριστεί στις 8 ΕΗ 
- Η παράδοση ΜΤοΒ να οριστεί στις 6 ΕΗ 
- Η παράδοση ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα να οριστεί στις 8 ΕΗ 
- Η µετατροπή ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ να οριστεί στις 6 ΕΗ 
- Η µετατροπή ΜΤοΒ µε φορητότητα σε ΠΤοΒ να οριστεί στις 6 ΕΗ 

 
θα πρέπει να καθοριστεί γενικά ένα χρονοδιάγραµµα εργασιών των τεχνικών ως προς 
την ενεργοποίηση των πελατών. ∆ηλαδή από 7:20πµ µέχρι 12:00µµ θα πρέπει να 
γίνονται όλες οι συνδέσεις (καθώς και οι εκκρεµότητες προηγούµενων ηµερών). Από 
12:00µµ µέχρι 15:00 θα πρέπει να γίνονται τυχόν διορθώσεις συνδέσεων που έγιναν 
µέσα στην ηµέρα   
 
Παρ 3.1.2 – Προβλέψεις  
Στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οι συνολικές τριµηνιαίες προβλέψεις των 
παρόχων είναι αυξηµένες και εφόσον αυτές δικαιολογούνται από την ζήτηση 
προηγούµενων περιόδων ο ΟΤΕ δεν δύναται να ζητήσει επανεξέταση των 
προβλέψεων. 
 
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 προτείνει την τροποποίηση των προβλέψεων των Τ.Π. Αυτές θα 
πραγµατοποιούνται κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των ΤΠ.    
 
 
Παρ. 3.1.3. – Ρήτρες 
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Οι ρήτρες που προβλέπονται όσον αφορά στους χρόνους παράδοσης των βρόχων 
υπολογίζουν µόνο τους βρόχους που παραδόθηκαν εκτός SLA.  Η ζηµία στην 
περίπτωση αυτή (αν και υποτιµάται στα ποσοστά που ορίζονται στους αντίστοιχους 
πίνακες) είναι πολύ µικρότερη από αυτή που επωµίζεται ο Τ.Π. στην περίπτωση που 
ικανοποιεί αίτηµα ακύρωσης σύνδεσης βρόχου τελικού χρήστη λόγω υπέρβασης του 
SLA του χρόνου παράδοσής του.  Επιβάλλεται να οριστεί σχέδιο υπολογισµού 
ρητρών για αυτή την περίπτωση.  Προτείνεται:  
� Να υπολογίζεται το Ρ = Χ-Υ όπου 
� Χ = οι ακυρώσεις σύνδεσης βρόχων για τις οποίες το αίτηµα ακύρωσης 
κατατεθεί τέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες µετά το πέρας του σχετικού SLA για τον 
πραγµατικού χρόνου παράδοσης του βρόχου. 
� Υ = ο αριθµός των λειτουργούντων βρόχων που κατατέθηκαν εντός του υπό 
εκκαθάριση έτους και υπερβαίνουν αυτών του 110% της πρόβλεψης  (=Υ). 
Εάν το Ρ είναι θετικό να εφαρµόζετε ρήτρα ίση µε το άθροισµα του αντιστοίχου 
εφάπαξ τέλους ακύρωσης σύνδεσης, εφάπαξ τέλους σύνδεσης και ενός πάγιου 
µηνιαίου τέλους χρήσης επί του αντίστοιχου συνόλου Ρ (ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ, ΜΤοΒ, 
ΕΝΤοΒ-Φορ., Μετατροπή ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ και Μετατροπή ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ µε 
Φορ.). 
3.1.3. σελίδα 86 
(ορισµός του Β), το 80% είναι ιδιαίτερα µικρός αποδεκτός στόχος, προτείνεται να 
γίνει 95%. 
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Πίνακας 3 & 4 
Τα ποσοστά των ρητρών είναι ιδιαίτερα µικρά, ο ΟΤΕ θα επιτρέψει όλο το εφάπαξ 
κόστος (για τις περιοχές Γ&∆) όταν καθυστερήσει 50 ηµέρες την παράδοση, 
προτείνεται µία κλίµακα µε 7% για τις περιοχές Α&Β και 5% για Γ&∆. 
 
 
Παρ. 3.2. – Βλάβη τοπικού βρόχου 
 

- Η αναγγελία βλαβών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από πλευράς ΟΤΕ και 
εκτός ΕΗ και ΕΩ και να αρχίζει η άµεση αντιµετώπισή τους. 

- Η άρση βλαβών να πραγµατοποιείται και εκτός ΕΗ και τουλάχιστον  µέσα σε 
24 ώρες. 

- Να προβλεφθεί και σχετικό σηµείο επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Φαξ) για την 
επικοινωνία του NMC του Τ.Π. µε τις υπηρεσίες του ΟΤΕ. 

- Να ενσωµατωθούν στην Προσφορά οι διαδικασίες κλιµάκωσης καθώς και τα 
σχετικά σηµεία επικοινωνίας και να προβλεφθούν διαδικασίες επίλυσης 
βλαβών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο για ειδικές περιπτώσεις (π.χ.. Ιατρεία). 

- Να ενσωµατωθεί στην Προσφορά το σχετικό τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο 
που θα συµπληρώνεται για την αναφορά βλάβης, και να διευκρινιστεί ο 
τρόπος υποβολής του (επισυναπτόµενο στο WCRM?) 

- Να προβλεφθεί διαδικασία όπου θα συµφωνείται η ηµεροµηνία και η ώρα της 
άρσης της βλάβης καθώς και οι ανενεργοί χρόνοι κατά την διάρκεια της 
βλάβης και όχι να γίνεται µονοµερώς από τον ΟΤΕ µέσω wCRM. 

- Υπάρχει αντίθεση στο χρόνο άρσης βλάβης όπως ορίζεται στο 3.2.1 (Την 
πρώτη εργάσιµη µέρα µετά την ηµέρα αναγγελίας της βλάβης µέσω WCRM) 
και του 3.2.3 σηµείο 4, όπου η αναγγελία θεωρείται ότι κατατέθηκε την 
επόµενη ΕΗ µόνο εφόσον εισαχθεί στο WCRM µη ΕΗ/ΕΩ. 

 
Παρ. 4.12. – Ρήτρες (Συνεγκατάσταση) 
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- Οι ρήτρες να οριστούν ως ποσοστό του κόστους κατασκευής του κέντρου. 
Προτείνεται το ποσοστό να ορίζεται ως 2% για κάθε ΕΗ καθυστέρησης χωρίς 
ανώτατο όριο ηµερών για όλους τους τύπους Συνεγκατάστασης.  

 
Παρ. 4.3.1. –  
 

- Να οριστεί ως χρόνος άρσης βλάβης του ΚΟΙ οι τέσσερις (4) ώρες. 
 
Παράρτηµα 24 
 
Να αναπροσαρµοστεί όλο το παράρτηµα ώστε να αφορά και Α/Κ στα οποία δεν έχει 
εγκατασταθεί σύστηµα Access Control  σε κάθε σηµείο πρόσβασης.  
 
Επίσης να προστεθεί διαδικασία πρόσβασης τρίτων µερών (προµηθευτές, προσωπικό 
συντήρησης κ.λ.π.) για 24ωρη πρόσβαση. 
 
Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για παροχή 24ωρης πρόσβασης σε σηµεία 
όπου είναι απαραίτητη η χρήση κλειδιών. 
 
 
Παράρτηµα 27 – συνοδεία φυσικής σύµµεικτης συνεγκατάστασης 
 

- Να διαγραφεί «το Αντίστοιχο κόστος συνοδείας θα επιβαρύνει τον Τηλεπ. 
Πάροχο»  για τους λόγους που αναφέρονται και ανωτέρω σχετικά µε την 
αντίστοιχη διάταξη 

 


