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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

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 
στο Ν.3431/2006 και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.:  

«ADSL» (Asymmetric Digital Subscriber Line - Aσύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή): Η 
τεχνολογία πρόσβασης µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες 
λήψης και µεταβίβασης δεδοµένων η οποία υλοποιείται µε υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια 
µέσω των οποίων παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες δίνοντας τη δυνατότητα της 
παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης και της 
ταυτόχρονης µετάδοσης δεδοµένων (data). 

«Πρόσβαση ADSL»: Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη µε χρήση τεχνολογίας 
ADSL και αποτελείται από ένα χάλκινο ζευγάρι, µέσω του οποίου παρέχονται και οι τηλεφωνικές 
υπηρεσίες, από το DSLAM που είναι εγκατεστηµένο σε χώρο του ΟΤΕ και από τον διχαστή 
(splitter) που εγκαθίσταται στο χώρο του Τελικού Χρήστη (όπου απαιτείται) δίνοντας τη 
δυνατότητα παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης 
και της ταυτόχρονης µεταφοράς κίνησης προς το δίκτυο του Τ.Π µέσω του ∆ικτύου ADSL. 

«∆ίκτυο ADSL»: Το «φυσικό» δίκτυο, που αποτελείται από την Πρόσβαση ADSL, συνδέσεις του 
δικτύου κορµού του ΟΤΕ, και τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Αποµακρυσµένης Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) 
καθώς και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, που συνδέουν τον Εξοπλισµό του Τελικού Χρήστη µε τον 
ΕΕΑΠ.  

«Τηλεπ. Πάροχος (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 παρούσης Προσφοράς. 

«ΕΕΑΠ» – Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης: Το στοιχείο του 
∆ικτύου ADSL του ΟΤΕ που αποτελεί το λογικό σηµείο σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου µε το 
δίκτυο ADSL του ΟΤΕ το οποίο εξυπηρετεί την παροχή της Υπηρεσίας και την επιλογή Τηλεπ. 
Παρόχου 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 
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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 εγκατεστηµένοι στο Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ. Στο Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ 
συνδέονται οι Τηλεπ. Πάροχοι  για να παρέχουν Υπηρεσίες στους εν λόγω Τελικούς Χρήστες.  

«Ο.Κ.ΣΥ.Α - Ολοκληρωµένη Κεντρική ΣΥνδεση στο δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε.»: Η σύνδεση µε 
φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου µε τους ΕΕΑΠ 
του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο 
του Τ.Π.. 

 «DSLAM»: Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης. 

«Α.ΡΥ.Σ» - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση: Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού του σηµείου σύνδεσης 
του ADSL modem στο 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 Τ.Π..  

«Φ.Υ.Π»: Τυποποιηµένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασµένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την 
υλοποίηση των ενσύρµατων υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β 

«Τελικός Χρήστης»: Ο συνδροµητής POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ, ο οποίος 
προµηθεύεται πρόσβαση ADSL µέσω της Υπηρεσίας  Α.ΡΥ.Σ. από τον Τηλεπ. Πάροχο ή από τον 
ΟΤΕ 

 «Τερµατικός Εξοπλισµός Τελικού Χρήστη»: Οι τερµατικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο 
χώρο του Τελικού Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., ήτοι το ADSL modem και ο 
διχαστής ή το φίλτρο κατά περίπτωση.  

«Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.»: Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της σύνδεσης κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση του ADSL modem του Τελικού Χρήστη µε τον 
ΕΕΑΠ. 

«Αστικό Κέντρο»: Το κτήριο εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Γενικός Κατανεµητής ΟΤΕ 
στον οποίον καταλήγει το χάλκινο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο της περιοχής. H ADSL πρόσβαση 
των συνδροµητών της πε ριοχής εξυπηρετείται από αντίστοιχα εγκατεστηµένα DSLAM. 

«Π.Σ. W-CRM», ή «ΠΣ-ΟΤΕ» - Πληροφοριακό Σύστηµα Wholesales Customer Relationship 
Management: Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα σχεδιασµένο για τις ανάγκες 
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πωλήσεων χονδρικής το οποίο, θα επιτρέπει τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του Τηλεπ. 
Παρόχου µε τον ΟΤΕ. 

 «Τοπικός βρόχος»: Το φυσικό κύκλωµα συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών καλωδίων, που 
συνδέει το τερµατικό σηµείο {υπάρχοντα κατανεµητή κτιρίου (escalit) ή το κουτί διακλάδωσης 
(χαλύβδινο) µετά τον ακραίο διακλαδωτή (box)} του ∆ηµόσιου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου του 
ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε τον Γενικό Κατανεµητή του ΟΤΕ.  
 
«Μεριζόµενη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: Η παροχή σε Τ.Π. πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο ή υπο- βρόχο του ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει χρήση της µη- φωνητικής περιοχής του 
φάσµατος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους µεταλλικών αγωγών. Ο τοπικός βρόχος συνεχίζει να 
χρησιµοποιείται από τον ΟΤΕ, για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας PSTN ή ISDN στον 
συνδροµητή. 
 
«Ενεργός τοπικός βρόχος»: Ο τοπικός βρόχος που χρησιµοποιείται από τον ΟΤΕ για την 
παροχή υπηρεσιών PSTN/ISDN σε συνδροµητή. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), η οποία 
εξειδικεύει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση και Συναφείς 
Ευκολίες (εφεξής Προσφορά ΧΕΠ) µε βάση την αρχή της διαφάνειας, αµεροληψίας και ελέγχου 
τιµών, εκδίδεται σε εφαρµογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/08.06.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.06), του 
Ν.3431/2006 και των Οδηγιών 2002/19/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ. Ειδικότερα, η παρούσα Προσφορά 
αποτελεί τη βάση για τη σύναψη συµφωνιών για την παροχή ΧΕΠ µεταξύ του ΟΤΕ και των 
Τηλεπ.Παρόχων, καθορίζοντας τις σχετικές προσφορές ανά στοιχείο και περιγράφοντας τους 
όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΟΤΕ παρέχει ΧΕΠ σε έναν Τηλεπ.Πάροχο ώστε ο 
τελευταίος να µπορεί να καθορίζει τα δικά του ADSL προϊόντα χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη 
υποδοµή του ΟΤΕ  
 
Προκειµένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπηρεσίες ADSL πρόσβασης ή/ και µεταφοράς 
κίνησης από και προς το δίκτυο του Τ.Π σε Τελικούς Χρήστες θα πρέπει να διαθέτει: 
- δικτυακή σύνδεση µεταξύ των εγκαταστάσεων του και τον ΕΕΑΠ κάλυψης του Τελικού 

Χρήστη, ήτοι να λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
- πρόσβαση ADSL µεταξύ του Τελικού Χρήστη και του ΕΕΑΠ, ήτοι να λάβει την υπηρεσία 

Α.ΡΥ.Σ. για κάθε τελικό χρήστη.  
Ειδικότερα οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α- Α ή Β προσφέρουν στον Τηλεπ. Πάροχο τη δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών χωρητικοτήτων µεταφοράς της κίνησης από τους ΕΕΑΠ έως το σηµείο 
σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου, έτσι ώστε ο Τηλεπ. Πάροχος να µπορεί να καθορίσει την 
ποιότητα της υπηρεσίας που θέλει να προσφέρει. 
 
Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. του ΟΤΕ παρέχει ασύµµετρου ρυθµού σύνδεση µεταξύ του σηµείου 
σύνδεσης του ADSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε το αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου 
ADSL του ΟΤΕ η οποία χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του Τ.Π. 
 
Ο Τηλεπ. Πάροχος µπορεί να προµηθευτεί µόνο την Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α από τον ΟΤΕ, ήτοι 
χωρίς να είναι απαραίτητη και περαιτέρω προµήθεια της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
 
Οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ-Α, ΟΚΣΥΑ-Β και Α.ΡΥ.Σ. καθώς και οι τρόποι και οι όροι παροχής των 
υπηρεσιών αυτών παρουσιάζονται αναλυτικότερα στα κεφάλαια 3 και 4 της Προσφοράς 
Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 
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3. Ο.Κ.ΣΥ.Α 
 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Προκειµένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης ή/ και µεταφοράς κίνησης 
από και προς το δίκτυό του  σε Τελικούς Χρήστες, δικούς του, του ΟΤΕ ή άλλου Τηλεπ. Παρόχου 
που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs τα οποία συνδέονται στον/στους συγκεκριµένο/ους ΕΕΑΠ 
που είναι εγκατεστηµένοι στο Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ του ∆ικτύου ADSL, πρέπει να συνδέσει 
το δίκτυο των  εγκαταστάσεων του µε αυτό το ΣΠ ΕΕΑΠ, ήτοι να λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
3.2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τις κάτωθι Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’, Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’  και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ κατ’ επιλογή αυτού, ως αυτή εµφαίνεται στη σχετική αίτησή του. Συνδυασµός 
υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’, µε Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’ και Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ µε Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1 είναι δυνατός.  
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 Τηλεπ. 
Παρόχου (LNS), ενδεχοµένως να απαιτείται  εκκίνηση πρωτοκόλλου L2TP. Ο Τηλεπ. Πάροχος 
γνωστοποιεί στον ΟΤΕ το/ τα domain/ subdomain name(s), τα οποία χρησιµοποιεί σύµφωνα µε 
τις σχετικές οδηγίες του ΟΤΕ και την απόφαση 268/73/25.11.2002 της ΕΕΤΤ 

3.2.1. Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL τύπος πρόσβασης Α’ 
(«Ο.Κ.ΣΥ.Α -Α’») του ΟΤΕ.  

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α –Α’ αφορά τη σύνδεση µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του 
εγκατεστηµένου στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εξοπλισµού του µε κάθε ΕΕΑΠ του «Σηµείου 
Παρουσίας ΕΕΑΠ» µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ προς/από 
το δίκτυο του Τ.Π. ∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’, 
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα VIIIα. 

3.2.1.1. Τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ βρίσκονται στα αστικά κέντρα της χώρας και 
εξυπηρετούν τα σηµεία που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα που 
γνωστοποιείται στους T.Π σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.12. 
3.2.1.2. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α  – Α’ παρέχεται µε ταχύτητες πρόσβασης στην περιοχή των 
20 - 300 Mbps µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate) για κάθε λογικό 
κύκλωµα ΕΕΑΠ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet. Οι 
ονοµαστικές τιµές ταχυτήτων πρόσβασης σε κάθε ΕΕΑΠ θα αναφέρονται 
αναλυτικά στα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια. 
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3.2.1.3.  Ο Τηλεπ. Πάροχος συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η σύνδεση αυτή 
υλοποιείται µέσω του δικτύου του ΟΤΕ από το σηµείο του εξοπλισµού (ΝΤE)  στο 
χώρο του Τηλεπ. Παρόχου έως το ΣΠ ΕΕΑΠ µέσω µόνιµης ιδεατής διαδροµής ή 
µονίµου νοητού κυκλώµατος ιδιοκτησίας ΟΤΕ.   
3.2.1.4. Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ θα υπάρχει προστασία σε 
επίπεδο φυσικού δρόµου µε αφιερωµένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit 
Ethernet για την διεπαφή GbE.  
3.2.1.5.  Η πρόσβαση Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ θα παρέχεται σε σηµεία του Τηλέπ. 
Παρόχου 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 του 3.5.3.1. 

3.2.2. Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL τύπος πρόσβασης Β’ 
(«Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’») του ΟΤΕ.  

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α Β’ αφορά τις περιπτώσεις όπου οι Τ.Π για την σύνδεση του δικτύου τους 
µε το «Σηµείο Παρουσίας ΕΕΑΠ» χρησιµοποιούν είτε δικά τους µέσα (αυτό-παροχή) είτε 
σχετικές υπηρεσίες άλλου παρόχου. Για τις περιπτώσεις όπου ο Τ.Π χρησιµοποιεί ενσύρµατα 
µέσα η σύνδεση των ιδίων µέσων µε τον εξοπλισµό του ΟΤΕ γίνεται στο ΦΥΠ.  Ο Τηλεπ. 
Πάροχος χρησιµοποιεί ίδια µέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών για τις περιπτώσεις ενσύρµατων 
µέσων, 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 - Β’, για τις περιπτώσεις χρήσης ενσύρµατων µέσων  παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 
VIIIβ. 
 

3.2.2.1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σχετίζεται µε την παροχή µεταφοράς κίνησης 
από και προς το δίκτυο του Τ.Π σε Τελικούς Χρήστες, µιας γεωγραφικής περιοχής 
η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συγκεκριµένου ΣΠ ΕΕΑΠ. Με αυτόν 
τον τρόπο ο Τηλεπ. Πάροχος συνδέεται σε ένα σηµείο συγκέντρωσης 
(Aggregation point) του ∆ικτύου ADSL εξυπηρετώντας τους τελικούς χρήστες των 
DSLAM τα οποία είναι απευθείας συνδεδεµένα στο σηµείο αυτό.   
3.2.2.2. Τα σηµεία παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ είναι τα σηµεία 
παρουσίας εξυπηρετητών συγκέντρωσης της κίνησης ADSL (ΣΠ ΕΕΑΠ) του ΟΤΕ. 
Τα ΣΠ ΕΕΑΠ βρίσκονται σε αστικά κέντρα της χώρας και καλύπτουν τις θέσεις 
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που αναφέρονται σε σχετικό πίνακα που γνωστοποιείται στους T.Π σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.12. 
3.2.2.3. Προκειµένου ο Τηλεπ. Πάροχος να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α -
Β’ συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ µε µία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα 
ζεύγος οπτικών ινών στις περιπτώσεις των ενσύρµατων συνδέσεων) ανά ΣΠ 
ΕΕΑΠ. Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ τους ΣΠ ΕΕΑΠ πραγµατοποιείται µέσω 
λογικών κυκλωµάτων (VLANs) τα οποία καταλήγουν σ’ έναν Ethernet µεταγωγέα 
πρόσβασης. Ο Ethernet µεταγωγέας πρόσβασης σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις 
λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων του Τηλεπ. Παρόχου µε όλους τους 
ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. Η φυσική 
διεπαφή GE από την πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου είναι GigabitEthernet 
χωρητικότητας 1 Gbps. Ο Τηλεπ. Πάροχος της Ο.Κ.ΣΥ.Α -Β’  διασυνδέεται µε 
λογικά κυκλώµατα  διάφορων χωρητικοτήτων σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ 
του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο αιτείται πρόσβαση.  
3.2.2.4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ στις περιπτώσεις των 
ενσύρµατων συνδέσεων 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 Τηλεπ. Παρόχου.  
3.2.2.5. Το ΦΥΠ αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ 
και του Τηλεπ. Παρόχου. Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει την ευθύνη της διάθεσης 
οπτικής ίνας από το χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει στον Τηλεπ. 
Πάροχο την θέση του ΦΥΠ, εκτός του περιβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του 
οποίου ο Τηλεπ. Πάροχος θα οδηγήσει την οπτική ίνα σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ενότητα 3.5.4 ( διαδικασία παραγγελίας ΟΚΣΥΑ Β – ΦΥΠ). Το 
ΦΥΠ αυτό θα είναι κοινό για όλους τους Τηλεπ. Παρόχους εντός του οποίου θα 
πραγµατοποιείται ο σύνδεσµος (µούφα) της οπτικής ίνας του παρόχου και της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.-Β’. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κάτωθι όρους και 
προϋποθέσεις: 

 
i. Το φρεάτιο  κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ.  
ii. Ο Τηλεπ. Πάροχος εγκαθιστά το µέρος της οπτικής ίνας που του αναλογεί για 
την διασύνδεση στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην ενότητα 3.5.4 ( διαδικασία παραγγελίας ΟΚΣΥΑ Β – ΦΥΠ). 
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iii. Το Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων και η υποδοµή για την εισαγωγή του 
καλωδίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοινή για τους 
ενδιαφερόµενους  Τηλεπ. Παρόχους, για τις υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται. 
iv. Η σύνδεση της Ο.Κ.ΣΥ.Α Β΄ που διατίθεται για σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου 
µε τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ και θα εξυπηρετεί  αποκλειστικά αυτόν. 
3.2.2.6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet µεταγωγέα πρόσβασης είναι τύπου 
µονότροπης οπτικής ίνας, χωρητικότητας 1Gbps πρωτοκόλλου GE. Ο τύπος της 
οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής 
της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος IXα. 
3.2.2.7. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α  – Β’ παρέχεται µε ταχύτητες πρόσβασης στην περιοχή των 
20 - 300 Mbps µε εφαρµογή C.A.R (Committed Access Rate) για κάθε λογικό 
κύκλωµα ΕΕΑΠ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet. Οι 
ονοµαστικές τιµές ταχυτήτων πρόσβασης σε κάθε ΕΕΑΠ θα αναφέρονται 
αναλυτικά στα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια. 
3.2.2.8. Ο Τηλεπ. Πάροχος για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιµότητας 
του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ για 
το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι τεχνικές λεπτοµέρειες για τη 
λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – Τηλεπ. Παρόχου θα καθορίζονται ανά περίπτωση 
λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά µε τη µη-διακριτική 
µεταχείριση.  
3.2.2.9. Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ έχει υλοποιηθεί  ΦΥΠ στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως παρόχου µε Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) για 
σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών ( πχ Αγορά Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο) τον εν λόγω ΦΥΠ δύνανται να χρησιµοποιηθεί 
και για την υλοποίηση των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β. Στις περίπτωσεις 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 ΟΚΣΥΑ Β, προτεραιότητα έχουν οι 
αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο. 
3.2.2.10. Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ ο ΟΤΕ παρέχει στον Τ.Π 
υπηρεσίες φυσικής συνεγκατάστασης τότε ο Τ.Π δύναται να αιτηθεί την κοινή 
χρήση υποδοµών του οι οποίες έχουν εγκαταστασταθεί στο χώρο φυσικής 
συνεγκατάστασης και χρησιµοποιούντια για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια 
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άλλων αγορών ( πχ Αγορά Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο),  για 
την υλοποίηση υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β.. 

3.2.3. Ολοκληρωµένη Εθνική Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL τύπος πρόσβασης Α1 
(«Ο.Κ.ΣΥ.Α –Α1») του ΟΤΕ.  

3.2.3.1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α –Α1’ αφορά τη σύνδεση µε φυσικά µέσα και 
πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστηµένου στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου 
εξοπλισµού του µε ένα κεντρικό σηµείο σύνδεσης το οποίο είναι το POP της 
Αθήνας (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) για τη δροµολόγηση της κίνησης ADSL προς τον Τ.Π 
από όλους τους ΕΕΑΠ. H ΟΚΣΥΑ Α1 θα διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 
Gigabit Ethernet  µε ταχύτητες 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 
3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 7Gbps, 8Gbps, 9Gbps, 10Gbps, άνω των 10Gbps 
µε βήµα 2Gbps. 
3.2.3.2. Η πρόσβαση Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’ θα παρέχεται σε σηµεία του Τηλέπ. 
Παρόχου που βρίσκονται εντός της ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον 
Ε.Κ.Π. (Εθνικό Κωδικό Προορισµού), µε το σηµείο σύνδεσης (POP της Αθήνας) 
του ΟΤΕ και απέχουν απόσταση έως και 25km από το POP του ΟΤΕ και 
σύµφωνα µε τους όρους του 3.5.5 

 
 
 
3.3. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’, Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’ 
ΚΑΙ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  
 

3.3.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να παρέχει, όταν του ζητηθεί, τη δυνατότητα σε 
Τελικό Χρήστη που είναι συνδροµητής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ, την οποία έχει προµηθευτεί 
από τον ΟΤΕ ή άλλο Τηλεπ. Πάροχο, να αποκτά πρόσβαση στο δίκτυό του, µέσω της 
Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ,;ή Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1 ή Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’, και να συνάψει τη  σχετική 
σύµβαση µεταξύ του Τηλεπ. Παρόχου και του αναφερόµενου Τελικού Χρήστη. 
3.3.2. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει την υπαγωγή των υφιστάµενων ή / και 
νέων DSLAM στους ΕΕΑΠ των ΣΠ ΕΕΑΠ, ενηµερώνοντας εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο 
για τις µεταβολές αυτές τουλάχιστον 2 µήνες πριν από την ενεργοποίηση των νέων 
συνδέσεων µεταξύ των DSLAM  και των ΕΕΑΠ.  
3.3.3. O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο  για την εγκατάσταση νέων ΣΠ 
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ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ.. Ο 
Τηλεπ. Πάροχος είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση  του στα εν λόγω ΣΠ 
ΕΕΑΠ να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην § 3.5.3.1.  
3.3.4. O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο τουλάχιστον 2 µήνες πριν από 
την θέση σε λειτουργία νέων ΕΕΑΠ  σε υφιστάµενα ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο Τηλεπ. Πάροχος εάν 
επιθυµεί την σύνδεση του στους εν λόγω ΕΕΑΠ είναι υποχρεωµένος να αποστείλει αίτηση 
σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
§3.5.3.1. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτηµα τότε θα ενεργοποιήσει την σύνδεση του Τηλεπ. 
Παρόχου στους νέους ΕΕΑΠ µε τη µικρότερη διαθέσιµη ταχύτητα, τιµολογώντας τον 
Τηλεπ. Πάροχο µε τα αντίστοιχα τέλη. 
3.3.5. Ο Τηλεπ. Πάροχος εφόσον αιτηθεί υπηρεσία νέας σύνδεσης για την υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ, είναι υποχρεωµένος να συνδέεται µε 
όλους τους ΕΕΑΠ, που είναι εγκατεστηµένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 
επιλέγοντας µία από τις προσφερόµενες ταχύτητες πρόσβασης που αυτός επιθυµεί ανά 
ΕΕΑΠ. 
3.3.6. Ο Τηλεπ. Πάροχος µπορεί να αιτείται αποκλειστικά µίας εκ των υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σε κάθε ΕΕΑΠ. 

 
3.3.7. Ο Τηλεπ. Πάροχος ο οποίος λαµβάνει υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ - Α1 δύναται 
κατ΄επιλογή του να λαµβάνει και υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ –Α ή ΟΚΣΥΑ – Β. Σηµειώνεται ότι 
από τα ΕΕΑΠ τα οποία ο Τ.Π λαµβάνει υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ –Α ή ΟΚΣΥΑ – Β δεν δύναται 
να λαµβάνει και υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Α1. 

 
3.4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Με την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, ο ελάχιστος χρόνος 
παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ /Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ που παρέχεται στον 
Τηλεπ. Πάροχο στο πλαίσιο της παρούσης προσφοράς είναι έξι (6) µηνών, µετά το πέρας του 
οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο Τηλεπ. Πάροχος, µετά τη 
λήξη του ελάχιστου χρόνου των έξι (6) µηνών έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ /Α1 ή/ και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’.  
 
3.5. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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3.5.1. Γενικοί Όροι  
3.5.1.1. Οι αιτήσεις χορήγησης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ /Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - 
Β’  υποδείγµατα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτηµα IXα 
και το έντυπο των οποίων διατίθεται από την κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ, 
συµπληρώνονται πλήρως και υπογράφονται από τον Τηλεπ. Πάροχο. Σε 
περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή  Κοινοπραξία νοµικών 
προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό τους ή από 
νοµίµως και ειδικώς εξουσιοδοτηµένο σχετικά πρόσωπο 
3.5.1.2. Οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’/Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ 
υποβάλλονται   διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται µε σειρά προτεραιότητας 
βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής τους από την κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ: 
Γενική ∆ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, ∆ιεύθυνση Εµπορικής Ανάπτυξης 
Παρόχων, Fax: 210 611 5564, Τηλ. 210 611 1431 ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 
Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24. 
3.5.1.3. Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο §3.5.2 θα 
εφαρµόζεται µέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα, 
όπως αυτό περιγράφεται στην §3.8 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» της 
παρούσας προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι πιο 
κάτω διαδικασίες.  

3.5.2. Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 
3.5.2.1. Το υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο έντυπο της αιτήσεως όσον 
αφορά τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’/Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ κατατίθεται µέσω FAX 
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕ.  
3.5.2.2. Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’/Α1 ή / και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  δεν σηµαίνει και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 
3.5.2.3. Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του Τ.Π.: 

i. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προωθείται για υλοποίηση, 
καθώς επίσης και την πιθανή ηµεροµηνία υλοποίησης σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις εντότητες 3.5.3, 3.5.4 και 3.5.5.  

ii. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των 
αιτούµενων, αναφέροντας τους λόγους αδυναµίας οι οποίοι πρέπει να είναι 
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‘αντικειµενικά αιτιολογηµένοι’ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
‘Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του 
Ανταγωνισµού σε συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών’, και κοινοποιώντας την απάντηση στην ΕΕΤΤ. 

3.5.2.4. 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 Τηλεπ. Πάροχο. Ο χρόνος παράδοσης 
της υπηρεσίας προσµετρά από την ηµεροµηνία της ορθά συµπληρωµένης 
αίτησης. 
3.5.2.5. Ο Τηλεπ. Πάροχος αρχικά παραγγέλλει µε σχετική αίτηση του, 
υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτηµα IXα της παρούσης, την 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’/Α1 ή/και  την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β.’ 

3.5.3. Χρονοδιάγραµµα ∆ιαδικασίας Παραγγελίας – Παράδοσης Υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’  

3.5.3.1. Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ολοκληρώνεται εντός των 
κατωτέρω οριζοµένων χρόνων.  

3.5.3.1.1.  (i) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ σε υφιστάµενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάµενα 
ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την 
παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνίας κατάθεσης 
της ανωτέρω αίτησης του Τηλεπ. Παρόχου, ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π κατά 
πόσο υφίσταται υποδοµή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί ο Τ.Π την παροχή 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α και για την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης 
υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούµενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Α εντός των 
χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5.3.1.2. 
(ii) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ σε νέα ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί 
εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 
µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ.. Ο Τηλεπ. Πάροχος 
είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ να 
αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ 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 Τηλεπ. Πάροχος και µη φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή υπηρεσιών 
Α.ΡΥ.Σ που προσφέρει ο Τηλεπ. Πάροχος σε Τελικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις 
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όπου ο Τ.Π υποβάλει σχετικό αίτηµα για παροχή υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α 
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. 
       (iii) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ σε νέους ΕΕΑΠ, σε υφιστάµενα ΣΠ 
ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη συνδεδεµένος ο Τηλεπ. Πάροχος: O OTE θα ειδοποιεί 
εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την εγκατάσταστη νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάµενα 
ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω 
ΕΕΑΠ. Ο Τηλεπ. Πάροχος είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του 
στους εν λόγω ΕΕΑΠ να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ 
εντός 10 ΕΗ από την λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτηµα εντός 
των 10 ΕΗ , τότε θα ενεργοποιήσει την σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου στους νέους 
ΕΕΑΠ µε τη µικρότερη διαθέσιµη ταχύτητα, τιµολογώντας τον Τηλεπ. Πάροχο µε τα 
αντίστοιχα τέλη. Αν µε την εκπρόθεσµη (λήψη από ΟΤΕ µετά την 10η ηµέρα) 
αίτηση του ο Τηλεπ. Πάροχος αιτείται ταχύτητα διαφορετική από την µικρότερη και 
απαιτηθεί αλλαγή της τότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα χρεώνεται µε κόστος µεταβολής.  

3.5.3.1.2. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’, δηλαδή 
το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’, είναι: 

Α. Έως 35 εργάσιµες ηµέρες, όταν στον χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει διαθέσιµη η κατάλληλη 
αναµονή οπτικών ινών του ΟΤΕ. 
Β. Έως 90 εργάσιµες ηµέρες, όταν υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα 
δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου και απαιτούνται 
χωµατουργικές εργασίες ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 
Γ. Στην περίπτωση στην οποία δεν  υπάρχει η απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδοµή για τη φυσική πρόσβαση του Τ.Π ( πχ 
διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m 
από τον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου), η 
ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας  Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ θα 
καθορίζεται ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη 
υπηρεσία θα παρέχεται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση 
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της σχετικής αίτησης. 
3.5.3.1.3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξη 

ή/ και παράλειψη του Τηλεπ. Παρόχου, 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 ή/ και η µη έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την 
ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του, 
δεν προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης  

3.5.3.1.4. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’, θεωρείται η επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης – 
Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου. 

3.5.3.2. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ  από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ΟΚΣΥΑ-Α’ δεν επιφέρει χρηµατικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης ΟΚΣΥΑ-Α’ χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της αίτησης.  
3.5.3.3. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ 
ολοκληρώνεται µε την υπογραφή  του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης – 
Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως Παράρτηµα IXβ. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο 
Τηλεπ. Πάροχος δύναται να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ επιλεγµένου τύπου 
για τους συνδροµητές του ΕΕΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την παροχή της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

3.5.4. Χρονοδιάγραµµα ∆ιαδικασίας Παραγγελίας – Παράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - 
Β’  

3.5.4.1. Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - B’ ολοκληρώνεται εντός των 
κατωτέρω οριζοµένων χρόνων.  

i. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σε υφιστάµενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάµενα ΣΠ 
ΕΕΑΠ: Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 
της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνίας κατάθεσης της ανωτέρω 
αίτησης του Τηλεπ. Παρόχου, ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π κατά πόσο υφίσταται 
υποδοµή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί ο Τ.Π την παροχή υπηρεσιών 
ΟΚΣΥΑ Α και για την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας. Ο 
ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούµενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Β εντός των 
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χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται στο σηµείο iv της παρούσας παραγράφου. 
 
ii. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σε νέα ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί 

εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 
µήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ.. Ο Τηλεπ. 
Πάροχος είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του στα εν λόγω ΣΠ 
ΕΕΑΠ να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ 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 Τηλεπ. Πάροχος και µη φέροντας ευθύνη για τυχόν 
διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ που προσφέρει ο Τηλεπ. Πάροχος σε Τελικούς 
Χρήστες.  

iii. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ σε νέους ΕΕΑΠ, σε υφιστάµενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα 
οποία είναι ήδη συνδεδεµένος ο Τηλεπ. Πάροχος: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως 
τον Τηλεπ. Πάροχο για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 µήνες πριν 
από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ.. Ο Τηλεπ. Πάροχος είναι 
υποχρεωµένος εάν επιθυµεί την σύνδεση του στους εν λόγω ΕΕΑΠ να αποστείλει 
αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ εντός 10 ΕΗ από την λήψη της 
ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτηµα εντός των 10 ΕΗ, τότε θα 
ενεργοποιήσει την σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου στους νέους ΕΕΑΠ µε τη 
µικρότερη διαθέσιµη ταχύτητα στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό µέσω 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α , τιµολογώντας τον Τηλεπ. Πάροχο µε τα αντίστοιχα τέλη. 
Αν µε την εκπρόθεσµη (λήψη από ΟΤΕ µετά την 10η ηµέρα) αίτηση του ο Τηλεπ. 
Πάροχος αιτείται ΟΚΣΥΑ Β, τότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα χρεώνεται µε τυχόν κόστοι 
κατάργησης της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ Α.  

 
iv. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - B’, 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 - B’ σε ΣΠ ΕΕΑΠ που υφίσταται η 
προαναφερόµενη υλικοτεχνική υποδοµή, είναι: 
Α. Έως 30 εργάσιµες ηµέρες, όταν στον χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 

υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή (πχ ΦΥΠ για τις περιπτώσεις της 
ενσύρµατης ΟΚΣΥΑ  Β ).  
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Β. Έως 50 εργάσιµες ηµέρες, όταν στον χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ δεν 
υπάρχει υποδοµή (ΦΥΠ για τις περιπτώσεις της ενσύρµατης ΟΚΣΥΑ  Β ) 
και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης την σχετικών 
υποδοµών. 

v. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξη 
ή/ και παράλειψη του Τηλεπ. Παρόχου ή/ και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η 
µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
ή/ και η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών του Τηλεπ. 
Παρόχου, δεν προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων 
παράδοσης 

vi. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - B’, θεωρείται η επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης – 
Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου, στο Σηµείο 
Σύνδεσης. 

3.5.4.2. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα  (10) ΕΗ από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ΟΚΣΥΑ-Β’ δεν επιφέρει χρηµατικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα  (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης ΟΚΣΥΑ-Β’ χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της αίτησης.. 
3.5.4.3. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - B’ 
ολοκληρώνεται µε την υπογραφή  του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης – 
Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως Παράρτηµα IXβ. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο 
Τηλεπ. Πάροχος δύναται να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ επιλεγµένου τύπου, 
για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την παροχή 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

  

3.5.5. Χρονοδιάγραµµα ∆ιαδικασίας Παραγγελίας – Παράδοσης Υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’  

3.5.5.1. Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’ ολοκληρώνεται εντός των 
κατωτέρω οριζοµένων χρόνων, εφόσον υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδοµή για τη φυσική πρόσβαση του Τηλεπ. Παρόχου στο σηµείο POP της 
Αθήνας (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) του ΟΤΕ.  

3.5.5.1.1.  (i) Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 
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της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ηµεροµηνίας κατάθεσης της ανωτέρω 
αίτησης του Τηλεπ. Παρόχου, ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π κατά πόσο υφίσταται 
υποδοµή στο σηµείο POP της Αθήνας (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) του ΟΤΕ και για την 
πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις 
αιτούµενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Α1 εντός των χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο  

3.5.5.1.2. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’1, 
δηλαδή το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και 
την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’, είναι: 

Α. Έως 35 εργάσιµες ηµέρες, όταν στον χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει διαθέσιµη η κατάλληλη 
αναµονή οπτικών ινών του ΟΤΕ. 
Β. Έως 90 εργάσιµες ηµέρες, όταν υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα 
δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου και απαιτούνται 
χωµατουργικές εργασίες ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 
Γ. Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδοµή για τη φυσική πρόσβαση του Τ.Π ( πχ διαθέσιµη οπτική ίνα 
δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου), η ηµεροµηνία 
παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας  Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’ θα καθορίζεται 
ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη υπηρεσία θα 
παρέχεται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής 
αίτησης. 

3.5.5.1.3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξη 
ή/ και παράλειψη του Τηλεπ. Παρόχου 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 ή/ και η µη έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την 
ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τ.Π 
, δεν προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης  

3.5.5.1.4. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’, θεωρείται η επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης – 
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Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου. 
3.5.5.2. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ΟΚΣΥΑ-Α1’ δεν επιφέρει χρηµατικές 
κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ΟΚΣΥΑ-Α1’ χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της 
αίτησης.  
3.5.5.3. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’ 
ολοκληρώνεται µε την υπογραφή  του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης – 
Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως Παράρτηµα IXβ.  

 
3.6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

3.6.1. Γενικοί Όροι 
Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες σε 
αυτόν υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α’/Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β’ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει σχετική αίτηση, 
υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτηµα IXα, για κάθε µία µεταβολή, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία §3.5.2 της παρούσης και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος εφόσον 
υφίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ.  
Η προαναφερόµενη διαδικασία θα εφαρµόζεται µέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο 
πληροφορικό σύστηµα, όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Πληροφοριακά Συστήµατα» 
της παρούσας και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι αναφερόµενες διαδικασίες. 

3.6.2. Κατάργηση  
Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α – Α1’. ή /και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  προς τον Τηλεπ. Πάροχο καταργούνται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής:  

3.6.2.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να καταργήσει µε αίτησή του µία ή και 
περισσότερες συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’– Α1 ή / και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’, τις οποίες 
λαµβάνει στο πλαίσιο της σύµβασης πλαίσιο, ως αυτή ορίζεται κατωτέρω στην 
§3.14 της παρούσης. Η εν λόγω κατάργηση δεν επιφέρει αυτοδικαίως και την 
καταγγελία της σύµβασης πλαίσιο.  
3.6.2.2. Η κατάργηση µίας ή περισσοτέρων συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ή / και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’, επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση όλων των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που 
παρείχε ο Τηλεπ. Πάροχος στους τελικούς χρήστες και υπάγοντο αντίστοιχα 
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στη/ις καταργούµενη/ες σύνδεση/ συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ ή / και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική προσφορά για τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. Η 
κατάργηση συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α1’, επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση όλων των 
συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που παρείχε ο Τηλεπ. Πάροχος στους τελικούς χρήστες και 
υπάγοντο αντίστοιχα στη καταργούµενη σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α1 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην σχετική προσφορά για τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.O OTE θα προβαίνει 
στην εν λόγω κατάργηση εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µε την επιφύλαξη της 
§3.4 της παρούσας προσφοράς. 

3.6.3. Μεταβολές υπηρεσίας  
Η µεταβολή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης σε ΕΕΑΠ 
του ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο Τ.Π καταθέτει εγγράφως στον ΟΤΕ σχετικό αίτηµα. Ο ΟΤΕ το αργότερο εντός 20 ΕΗ 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης υλοποιεί το σχετικό αίτηµα.. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει 
εγγράφως τον Τ.Π για την υλοποίηση του σχετικού αιτήµατος.  

3.6.4. Μετάβαση µεταξύ υπηρεσιών 
Μετάβαση επιτρέπεται µεταξύ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ . σε κάθε ΕΕΑΠ. Η 
διαδικασία µετάβασης από την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ στην υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  και 
αντίστροφα, προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης µετάβασης από τον Τηλεπ. Πάροχο 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. Έως την 
ενσωµάτωση της διαδικασίας στο αυτοµατοποιηµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΤΕ W-CRM, 
οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ΟΤΕ µέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην 
§ 3.5.2 και σύµφωνα µε τα συνηµµένο υπόδειγµα του παραρτήµατος ixα. Όλα τα ανωτέρω 
ισχύουν µε την επιφύλαξη της §3.4 της παρούσας προσφοράς. 
3.7. ΒΛΑΒΕΣ 

3.7.1. Αναγγελία βλάβης  
Οι βλάβες του Τηλεπ. Παρόχου θα αναγγέλλονται µέσω του Π.Σ ΟΤΕ και στο Κεντρικό Σηµείο 
Αναφοράς του ΟΤΕ το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 µέρες το χρόνο. Το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι 2106115632. Για το διάστηµα µέχρι την υλοποίησηση του Π.Σ ΟΤΕ οι βλάβες 
θα αναγγέλλονται και µέσω του  Fax: 210 611 5564. 

3.7.1.1. Η αναγγελία της βλάβης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α – Α1’ και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ πραγµατοποιείται από τον Τηλεπ. Πάροχο στην περίπτωση που ο 
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Τηλεπ. Πάροχος εκτιµά ότι η βλάβη οφείλεται στο µέρος του δικτύου που 
υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΟΤΕ. 
3.7.1.2. Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τηλεπ. Πάροχος 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 Τηλεπ. Πάροχος. 
3.7.1.3. Η ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται στο Παράρτηµα VII - Βασική 
Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Basic SLA Χ.Ε.Π (Basic SLA).   

3.7.2. ∆ιαδικασία άρσης βλάβης 
3.7.2.1. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’– Α1 ή / και Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ που του αναγγέλθηκε από τον Τηλεπ. 
Πάροχο προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρµοδιότητας του, χρεώνει στον 
Τηλεπ. Πάροχο τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης 
σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του.  
3.7.2.2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης, τα δύο 
µέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, επικοινωνούν και  
συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.  
3.7.2.3. Ο ΟΤΕ αφού προβεί στην άρση της βλάβης αναγγέλλει αρθείσες και 
τυχόν εκκρεµείς Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ (σε βλάβη) στον Τηλεπ. 
Πάροχο µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Μέχρι την υλοποίηση του Π.Σ ο ΟΤΕ αναγγέλει την 
άρση της βλάβης µέσω αποστολής FAX στον Τ.Π. 

 

3.7.3. Χρόνος άρσης βλάβης 
Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ αναφέρονται στο 
συνηµµένο ως Παράρτηµα VII Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΠ (Basic SLA). 
3.8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

3.8.1. Γενικά 
Για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ πρόκειται 
να αναπτυχθούν νέα ή να επεκταθούν υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα. 
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Κύριος σκοπός των συστηµάτων αυτών θα είναι η διευκόλυνση της κατάθεσης αιτήσεων για τις εν 
λόγω υπηρεσίες από τον Τηλεπ. Πάροχο 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 . Τ.Π 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 Παράρτηµα VII του παρόντος 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 Τ.Π. στο µέτρο που αφορούν αιτήµατά του και συνολικά στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ οφείλει να 
ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους Τ.Π. αναφορικά µε την χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ. Μέσω του 
συγκεκριµένου συστήµατος, οι Τ.Π. έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των 
αιτήσεών τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης σχετικά µε τις αιτήσεις των Τ.Π., 
ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. 
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα (Π.Σ. ΟΤΕ): 
 

• ∆ιαθεσιµότητα Εφαρµογής:99.95% ανά έτος, µη συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου 
συντήρησης. 

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση Τ.Π. ή της ΕΕΤΤ: Το 95% των αιτήσεων θα πρέπει να 
τυγχάνει επεξεργασίας σε λιγότερο από δύο (2) δεύτερα. 

• 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 Τ.Π. τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της διακοπής.  

• 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 των Τ.Π. τρεις 
(3) εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της διακοπής. 

 

3.8.2. Παραγγεληλιοληψία 
Ο Τηλεπ. Πάροχος θα έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και παρακολούθησης της 
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κατάστασης των αιτήσεών του (οποιουδήποτε τύπου, π.χ. νέας χορήγησης, κατάργησης κ.λ.π.).  
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 Τηλεπ. Πάροχο που το υπέβαλε). 
 
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εκτέλεση όλων των παραπάνω, θα πρέπει ο Τηλεπ. 
Πάροχος να διαθέτει έγκυρο συνδυασµό username και password, τα οποία θα χορηγούνται από 
τον ΟΤΕ στον Τηλεπ. Πάροχο (κατόπιν σχετικής του αίτησης). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 
ότι το σύστηµα υποβολής παραγγελιών θα είναι διαθέσιµο µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

3.8.3.  Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών 
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 Τηλεπ. Πάροχος προκειµένου να επανυποβάλλει το αίτηµα (αφού 
αρθούν οι λόγοι της αρχικής απόρριψης) και εφόσον το επιθυµεί. 
Εάν δεν συντρέχει λόγος απόρριψης του αιτήµατος τότε αυτό υλοποιείται και παρέχεται η 
αντίστοιχη υπηρεσία πρόσβασης µε βάση τις προβλεπόµενες διαδικασίες της παρούσας 
προσφοράς. Οι παραγγελίες θα υλοποιούνται µε αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ανά ΣΠ ΕΕΑΠ. 

3.8.4. Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση 
To σύστηµα θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήµατος άρσης βλάβης από 
τον Τηλεπ. Πάροχο (µέσω web interface). Θα αποδίδεται ένας µοναδικός αριθµός ταυτοποίησης 
στο κάθε αίτηµα, µέσω του οποίου θα δίνεται στον Τηλεπ. Πάροχο η δυνατότητα να ανακτά τα 
στοιχεία των αιτηµάτων άρσης βλάβης που έχει υποβάλει καθώς και την παρακολούθηση της 
κατάσταση επίλυσής τους. 
Από την λήψη ενός αιτήµατος από τον Τηλεπ. Πάροχο µέχρι την αποκατάστασή του από τον ΟΤΕ 
θα ακολουθείται µια πλήρως διάφανη προδιαγεγραµµένη διαδικασία, κοινή για όλες τις 
υπηρεσίες, όπου ο Τηλεπ. Πάροχος 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. 
 

3.8.5. Συµφωνίες Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών - SLAs 
Θα υπογράφονται συµφωνίες βασικού επιπέδου υπηρεσιών [ SLA ] που θα αφορούν τόσο στις 
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διαδικασίες υλοποίησης – κατασκευής των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ όσο 
και στην βλαβοδιαχείρισή τους.  

3.8.6. ∆είκτες Αποδοτικότητας – KPIs 

Για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  θα παρέχεται η δυνατότητα υπολογισµού 

KPIs υλοποίησης και βλαβοδιαχείρισης, για δυναµικά οριζόµενο χρονικό διάστηµα, συνολικά και 
ανά Τηλεπ. Πάροχο. Στην ανά πάροχο περίπτωση η πρόσβαση θα επιτρέπεται µόνο σε χρήστες 
µε επαρκή δικαιώµατα. Το ελάχιστο περιεχόµενο των εν λόγω KPIs τα οποία θα υπολογίζονται 
ανά υπηρεσία ΟΚΣΥΑ ( Α και Β τύπου) είναι το ακόλουθο: 

• Αριθµός αιτηµάτων που παραλήφθηκαν συνολικά και ανά Τηλεπ. Πάροχο 

• Αριθµός αιτηµάτων που απορρίφθηκαν συνολικά και ανά λόγο απόρριψης 

• Αριθµός αιτηµάτων παροχής υπηρεσιών που ικανοποιήθηκαν εντός προβλεπόµενου 
χρονοδιαγράµµατος συνολικά και ανά Τ.Π 

• Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας συνολικά και ανά Τηλεπ. Πάροχο 

• Αριθµός αναφερθέντων βλαβών συνολικά και ανά Τ.Π  

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών συνολικά και ανά Τηλεπ. Πάροχο ανά 
υπηρεσία 

• Αριθµός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συµφωνηµένου χρονικού πλαισίου συνολικά 
και ανά Τ.Π 

 
3.9. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.9.1. Παροχή τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ από 
τον   OΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο: 

3.9.1.1. Για την πρόσβαση Ethernet, ο ΟΤΕ ενεργοποιεί τον κατάλληλο 
εξοπλισµό (ΝΤΕ) στον οποίο καταλήγουν τα δύο ζεύγη οπτικών ινών στο χώρο 
του Τηλεπ. Παρόχου και παρέχεται  πλήρης προστασία σε επίπεδο οπτικού 
δρόµου, ΝΤΕ και διασύνδεσης µε τους µεταγωγείς του ΟΤΕ. 
3.9.1.2. Ο εξοπλισµός αποτελεί µέρος της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’. 
3.9.1.3. Η εγκατάσταση, σύνδεσή στο ∆ίκτυο, ενεργοποίηση και συντήρηση του 
εξοπλισµού πρόσβασης, πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Ο.Τ.Ε. 
3.9.1.4. Ο εξοπλισµός πρόσβασης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου στο ∆ίκτυο που εξυπηρετεί την υπηρεσία 
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του ΟΤΕ. Η παραχώρηση του εξοπλισµού ή/ και της χρήσης αυτού µε 
οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται.  
3.9.1.5. Σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του εξοπλισµού 
πρόσβασης, εξαιρουµένης της φθοράς χρήσης, που οφείλεται σε πράξη ή/ και 
παράλειψη του Τηλεπ. Παρόχου, αυτός επιβαρύνεται αντίστοιχα είτε µε όλες τις 
δαπάνες αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης είτε µε το σύνολο του τρέχοντος 
κόστους αντικατάστασης.  
3.9.1.6. Ο Τηλεπ. Πάροχος 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.  
3.9.1.7. Ο Τηλεπ. Πάροχος επιβαρύνεται µε το κόστος της ηλεκτρικής ισχύος 
που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω εξοπλισµού. 
3.9.1.8. 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 Τηλεπ. Πάροχος επιβαρύνεται εξ 
ολοκλήρου µε το αντίτιµο της αξίας αυτού.  
3.9.1.9. Η προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου για την παροχή της 
υπηρεσίας  εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου (CPE) πέραν του ανωτέρω 
αναφερόµενου εξοπλισµού πρόσβασης ιδιοκτησίας ΟΤΕ, καθώς και η συντήρησή 
του γίνεται από τον Τηλεπ. Πάροχο. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να έχει την 
απαιτούµενη έγκριση τύπου, όπως προβλέπεται από τη  ισχύουσα σχετική 
νοµοθεσία. 

3.9.2. Ελάχιστες απαιτήσεις τερµατικού εξοπλισµού Τηλεπ. Παρόχου (NTE) για την 
παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ από τον   OΤΕ 

H φυσική διεπαφή στον τερµατικό εξοπλισµό του Τηλεπ. Παρόχου πρέπει είναι τύπου µονότροπης 
οπτικής ίνας, πρωτοκόλλου GE. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, Short) θα 
καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο συνηµµένο υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος  IXα. 
Για την επίτευξη της επιτυχούς διασύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου και 
του δικτύου του ΟΤΕ καθώς και της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας, ο ΟΤΕ 
και ο Τηλεπ. Πάροχος θα πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο (παραµετροποιήσεις 
εξοπλισµού, καθορισµός λογικών κυκλωµάτων και διευθύνσεων, τεχνικές δοκιµές κ.α). 
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3.10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Οι προβλέψεις των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  υποβάλλονται σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο συνηµµένο Παράρτηµα VII Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Basic 
SLA Χ.Ε.Π (Basic SLA).  
 
3.11. ΤΕΛΗ – ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΕΛΩΝ 

3.11.1. Γενικοί  Όροι 
 

3.11.1.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να καταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα 
τέλη για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α.-Α’– Α1 και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.-Β’. 

3.11.2. Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’. 
3.11.2.1. Mε την επιφύλαξη διαφορετικής Απόφασης της EETT οι κατηγορίες 
τελών για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ / Α1για κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από 
τον ΟΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο είναι οι ακόλουθες: 

i Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς στο δίκτυο του ΟΤΕ. 
ii  Μηνιαίο τέλος πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ, σταθερό για απόσταση έως 12km 

από το σηµείο σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου ΝΤE (για σηµεία ΟΤΕ και Τηλεπ. 
Παρόχου εντός της ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Εθνικό Κωδικό 
Προορισµού), και µεταβλητό τέλος ανά km για αποστάσεις άνω των 12km.  

iii Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ανά ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ. 
iv Μηνιαίο τέλος χρήσης ανά ΕΕΑΠ και ταχύτητα πρόσβασης στον ΕΕΑΠ. 

Στο τέλος υπ’ αριθµ. iii περιλαµβάνεται και η ενεργοποίηση έως έξι (6) domain/ 
subdomain names. 

3.11.2.2. Η χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’/Α1 ξεκινάει την εποµένη της 
υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης - Παραλαβής από αµφότερα 
τα συµβαλλόµενα µέρη.  

3.11.3. Τέλη  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  
3.11.3.1. Mε την επιφύλαξη διαφορετικής Απόφασης της EETT οι κατηγορίες 
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τελών για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’   για κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ  από τον 
ΟΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο είναι οι ακόλουθες: 

i Εφάπαξ τέλος σύνδεσης. 
ii  Μηνιαίο τέλος πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ. 
iii Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ανά ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ. 
iv Μηνιαίο τέλος χρήσης ανά ΕΕΑΠ και ταχύτητα πρόσβασης στον ΕΕΑΠ. 

Στο τέλος υπ’ αριθµ. iii περιλαµβάνεται και η ενεργοποίηση έως έξι (6) domain/ 
subdomain names. 
 

3.11.3.2. Η χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  ξεκινάει την εποµένη της 
υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης - Παραλαβής από αµφότερα 
τα συµβαλλόµενα µέρη.  

3.11.4. Καταβολή – Απόδοση Τελών 
3.11.4.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος εξοφλεί τα τέλη που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες 
που προµηθεύεται από τον ΟΤΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης 
προσφοράς εντός της προβλεπόµενης στη σχετική σύµβαση ή στον λογαριασµό/ 
τιµολόγιο προθεσµίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.11.4.3 
της παρούσας.  
3.11.4.2. Τα προβλεπόµενα στον τιµοκατάλογο µηνιαία τέλη παροχής της 
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό τις ανωτέρω § 3.11.2 και § 3.11.3 της 
παρούσας προσφοράς είναι απαιτητά την τελευταία ηµέρα του εκάστοτε µήνα. 
3.11.4.3. Τα τέλη αναλύονται στο τιµολόγιο/ λογαριασµό του Τηλεπ. Παρόχου, ο 
οποίος αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος στη σχετική αίτησή 
του. Το εν λόγω τιµολόγιο περιλαµβάνει µε σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
πληροφορίες:  

• ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου  

• αριθµός τιµολογίου 

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά  

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ-καταβάλλονται  

• τρόπος πληρωµής 

• αριθµός τραπεζικού λογαριασµού 

• περιγραφή παρεχόµενης υπηρεσίας  
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• τόπος – διεύθυνση παρεχόµενης υπηρεσίας 

• 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  
Ο ΟΤΕ αποστέλλει τιµολόγιο και πληροφορίες τιµολογίου σε ηλεκτρονική µορφή (CD) στον Τ.Π. 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης, στην διεύθυνση 
αποστολής που έχει ορίσει ο Τ.Π. στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα 
Προσφορά. Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής 
των λογαριασµών, τουλάχιστον δύο µήνες πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. 
Τα πιστωτικά σηµειώµατα  εκδίδονται από τον ΟΤΕ αµελλητί, στην αµέσως επόµενη περίοδο 
χρέωσης από το χρονικό σηµείο που προκύπτει η υποχρέωσή του για την έκδοσή τους. Το ποσό 
που αναφέρεται στο πιστωτικό σηµείωµα είναι άµεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ. 
Ο Τηλ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια εντός της αναγραφόµενης σε αυτά 
προθεσµίας  εξόφλησης η οποία δεν θα είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 
από την ηµεροµηνία αποστολής του τιµολογίου (η οποία αποδεικνύεται µε σφραγίδα 
ταχυδροµείου), εκτός αν συµφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά µεταξύ των Μερών και µε την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης αµεροληψίας την οποία φέρει ο ΟΤΕ σύµφωνα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/2006. 
 

3.11.4.4. Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’– Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α 
– Β  θα γίνονται βάσει µηνιαίων λογιστικών περιόδων. Με την έκδοση του 
πρώτου τιµολογίου/ λογαριασµού ο Τηλεπ. Πάροχος, πέραν του τέλους 
ενεργοποίησης και του αντίστοιχου παγίου για το τρέχοντα µήνα, προκαταβάλλει 
και το µηνιαίο πάγιο του εποµένου µηνός. Τα επόµενα τιµολόγια/ λογαριασµοί 
περιλαµβάνουν την προκαταβολή του µηνιαίου παγίου του επόµενου µήνα. Οι 
προκαταβολές του µηνιαίου παγίου τέλους, στην περίπτωση κατάργησης της 
υπηρεσίας, συµψηφίζονται ή επιστρέφονται σε επόµενο τιµολόγιο/ λογαριασµό. 

3.11.5. Επανεξέταση Λογαριασµού 
3.11.5.1. Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος αµφισβητεί την ορθότητα του 
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τιµολογίου/ λογαριασµού, δύναται να ζητήσει εγγράφως και τεκµηριωµένα από 
την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών 
από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου/ λογαριασµού (εκτός από τις 
περιπτώσεις που η αµφισβήτηση αφορά τη µη συµόρφωση µε Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ή διάταξη νόµου οπότε η προθεσµία αµφισβήτησης του τιµολογίου εκκινεί 
από την έκδοση της Απόφασης ή της νοµοθετικής διάταξης) την επανεξέταση/ 
διόρθωσή του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το τιµολογηµένο 
ποσό στο σύνολό του. Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το µέρος του 
τιµολογίου που αµφισβητείται και επισυνάπτεται κάθε αναγκαίο στοιχείο / 
πληροφορία επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του Τ.Π. εντός 
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της, εγγράφως και αιτιολογηµένως, 
αποστέλλοντας όλα τα συνοδευτικά στοιχεία τιµολόγησης. 
3.11.5.2. Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης ο ΟΤΕ εκδίδει 
πιστωτικό σηµείωµα για το αντίστοιχο ποσό και η σχετική διαφορά συµψηφίζεται 
στον αµέσως  επόµενο λογαριασµό από την έγγραφη ειδοποίηση του ΤΠ περί 
αποδοχής της αίτησής του. 
3.11.5.3. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής απόρριψης της αίτησης από τον ΟΤΕ, 
τα µέρη κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π., εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
κοινοποίηση στον Τ.Π. της απάντησης του ΟΤΕ, συγκροτούν µικτή Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων ΟΤΕ και Τ.Π. για την διευκρίνιση της διαφωνίας (Μικτή 
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων), τα µέλη της οποίας ορίζονται µε κοινή συµφωνία 
ΟΤΕ και ΤΠ. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ως άνω 
Επιτροπή, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την συγκρότησή της, 
αναλυτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης όπου εντοπίζεται 
η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρίβειας των υπολογισµών τους. Τα εν λόγω 
στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριµένης διαφοράς. 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 για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι 
διαφορές να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων αποφασίζει επί της διαφοράς σε αποκλειστική προθεσµία δύο 
(2) µηνών από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε περίπτωση καταβάλλει 
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κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών 
πρωτού αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά.  
3.11.5.4. Σε περίπτωση που η αµφισβήτηση του λογαριασµού έχει γίνει 
εγγράφως προς τον ΟΤΕ πριν παρέλθει η προθεσµία πληρωµής, η προθεσµία 
πληρωµής του υπό αµφισβήτηση ποσού αναστέλλεται µέχρι την έκδοση 
απόφασης από την Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Στην περίπτωση αυτή ο 
ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο Τ. Π υποχρεούται να καταβάλει εγγυητική 
επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της αµφισβήτησης.  
3.11.5.5. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αµφισβητήσει το ύψος των ρητρών που 
αιτείται ο Τ.Π., εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο πρώτο σηµείο της 
ενότητας 6 του Παραρτήµατος VII της παρούσας Προσφοράς, για την αναστολή 
της πληρωµής του υπό αµφισβήτηση ποσού ρητρών ο ΟΤΕ υποχρεούται, εφόσον 
του ζητηθεί από τον Τ.Π. να καταβάλει εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει το 
100% του ποσού της αµφισβήτησης. 
3.11.5.6. Μετά την άρση της διαφωνίας, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός διµήνου 
από την υπαγωγή της στην Μικτή Επιτροπή, το ποσό που οφείλεται σύµφωνα µε 
την απόφαση της Επιτροπής θα πληρώνεται προσαυξηµένο µε το νόµιµο επιτόκιο 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της 
Μικτής Επιτροπής στα εµπλεκόµενα µέρη. Σε περίπτωση που η Απόφαση δέχεται 
-ολικά ή µερικά- την αίτηση αµφισβήτησης τιµολογίου του Τ.Π, ο ΟΤΕ  εκδίδει 
πιστωτικό σηµείωµα για το αντίστοιχο ποσό που οφείλεται σύµφωνα µε την 
Απόφαση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και η σχετική διαφορά συµψηφίζεται 
στον αµέσως  επόµενο λογαριασµό από την έκδοση της ως άνω Απόφασης. 
3.11.5.7. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής 
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, τα αµφισβητούµενα 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 επιλύσει τη 
διαφορά ή µετά την άπρακτη πάροδο διµήνου από την υπαγωγή της διαφοράς σε 
αυτήν, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που µετά από αίτηση του Τ.Π. 
χορηγηθούν σχετικά προσωρινά µέτρα ενώπιων αρµόδιας δικαστικής αρχής ή και 
της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά προκύπτει από την ερµηνεία / εφαρµογή Απόφασης 
της ΕΕΤΤ). Η καταβολή του υπό αµφισβήτηση ποσού από τον Τ.Π δεν συνιστά 
συνοµολόγηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώµατα του Τ.Π. από 
την κείµενη νοµοθεσία.  
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3.11.5.8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. 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 Τ.Π. σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
3.11.5.9. Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 παρ. 7 
του Ν. 3431/2006, η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόµενο 
µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος πάροχος παραβιάζει 
διατάξεις του παρόντος ή του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 
63 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 
3.11.5.10. Οι παράγραφοι 3.11.5.3 καθώς και 3.11.5.6 έως και 3.11.5.9 
εφαρµόζονται αντιστοίχως και στην περίπτωση αµφισβήτησης από τον ΟΤΕ των 
ρητρών που αιτείται ο Τ.Π σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ενότητα 6 του 
Παραρτήµατος VII της παρούσας Προσφοράς. 

3.11.6. : 
3.11.6.1. Εφόσον ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα το λογαριασµό του και δεν 
έχει υποβάλει εγγράφως αίτηση επανεξέτασης / διόρθωσης τιµολογίου για το 
οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.11.5 της 
παρούσας, ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για την καθυστέρηση 
εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας για την εξόφληση της οφειλής προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της έγγραφης όχλησης. Από την εποµένη 
της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να µην υλοποιεί νέες αιτήσεις 
για παροχή υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ.  
3.11.6.2. Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ως άνω ταχθείσα προθεσµία, 
ή σε περιπτώσεις αµφισβητήσεων δεν έχει εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.11.5 του παρόντος, ο ΟΤΕ δικαιούται αφού 
προηγηθεί η αποστολή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης α) να διακόψει 
προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ στις οποίες αναφέρεται η 
οφειλή, µέχρι την εξόφληση του εκκρεµούντος Τιµολογίου ή/και β) να αρνηθεί την 
παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ, ή/και γ) σε περίπτωση 
αµφισβητήσεων οφειλής να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή η οποία έχει 
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χορηγηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3.11.5. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση 
αφορά διακοπή υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ 
τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες πριν την διακοπή.  
3.11.6.3. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου της παρούσας ενότητας, 
στην περίπωση που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της 
εικοσαήµερης προθεσµίας, η διακοπή δεν πραγµατοποιείται. Στην περίπτωση 
που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του µετά την πραγµατοποίηση της διακοπής 
υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου της παρούσας ενότητας, 
ο ΟΤΕ οφείλει 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/ λογαριασµό από 
τον Τηλεπ. Πάροχο, ο Τηλεπ. Πάροχος επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο 
υπερηµερίας.  
 

3.11.7. Στις περιπτώσεις επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης ή µη εξόφλησης 
λογαριασµών από παροχή υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ ο ΟΤΕ αφού έχει ακολουθήσει την 
διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση 
λόγω υπαιτιότητας του Τ.Π σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.14.1.2 της 
παρούσας, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ως ΣΙΑ µε βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/2006. 

 

3.11.8. Στις ανωτέρω υπό § 3.11.6 και 3.11.7 περιπτώσεις, όσον αφορά στις υπηρεσίες 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  δυνατότητα αποζηµίωσης του ΟΤΕ σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία δεν αποκλείεται.  

3.11.9. Τα τέλη που αφορούν τις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της 
συµφωνηµένης υπηρεσίας πέρα του πραγµατικού χρόνου παράδοσής της, τα τέλη 
καθυστέρησης άρσης βλάβης, πέρα του συµφωνηµένου χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, καθώς και τα ποσά µε τα οποία πιστώνεται 
ο Τηλεπ. Πάροχος, περιγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα VII «Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΠ». 
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3.11.10. Ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ που 
απορρέουν από την παροχή  υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών 
συναφών ευκολιών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ µε βάση την παρούσα 
προσφορά, µε οµοειδείς απαιτήσεις του από τον ΟΤΕ. Ως οµοειδής απαίτηση θεωρείται 
κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ ή / και 
συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 
ΧΕΠ, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής ποινικών ρητρών σχετικών µε την παροχή 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών δυνάµει της  
παρούσας προσφοράς. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά µε ληξιπρόθεσµες 
απαιτήσεις του προς τον Τ.Π. οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ  ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών στα πλαίσια 
παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ. Το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ και προϋποθέτει προηγούµενη όχληση του οφειλέτη. Κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος δεν επιτρέπεται να προβεί σε συµψηφισµό οφειλών / απαιτήσεων 
για τις οποίες εκκρεµεί διαδικασία άρσης αµφισβήτησης χρεώσεων, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρούσα προσφορά. 

 
 
3.12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ / ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΥ 

3.12.1. Υποχρεώσεις ΟΤΕ 
3.12.1.1. O OTE υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του 
(www.otewholesale.gr), και να κρατά ενήµερη τις θέσεις των ΣΠ ΕΕΑΠ στις 
οποίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ΕΕΑΠ, καθώς και τους 
ενεργοποιηµένους ΕΕΑΠ σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ.   
3.12.1.2. Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΣΠ ΕΕΑΠ του προκειµένου 
να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ . 
3.12.1.3. Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λειτουργία των υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ που εξυπηρετούν τον Τηλεπ. Πάροχο. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαµβάνεται της 
αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας τους. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει 
έναντι του Τηλεπ. Παρόχου ή παντός τρίτου για τυχόν πληµµελή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών του Τηλεπ. Παρόχου, τον έλεγχο 
και τη συντήρηση των οποίων αναλαµβάνει ο ίδιος. 

 35



ΟΤΕ Α.Ε.  Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

3.12.1.4. 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. 
3.12.1.5. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία τεχνική ή 
σχετική µε την υπηρεσία ΟΣΚΥΑ-Α’-Α1 και ΟΚΣΥΑ-Β’.  
3.12.1.6. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Τελικού Χρήστη, του Τηλεπ. 
Παρόχου ή τρίτου, είτε αστική είτε ποινική, για το περιεχόµενο, τον τρόπο 
παροχής και το σχετικό προωθητικό υλικό των υπηρεσιών του Τηλεπ. Παρόχου. 

3.12.2. Υποχρεώσεις Τηλεπ. Παρόχου  
3.12.2.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος γνωστοποιεί στον ΟΤΕ µε την υπογραφή της 
σύµβασης πλαίσιο το(α) όνοµα(τα) του(ων) εξουσιοδοτηµένου(ων) χρηστών οι 
οποίοι την ευθύνη της αποστολής των αιτηµάτων του Τηλεπ. Παρόχου και κάθε 
µεταβολή των στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ. 
3.12.2.2. Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ. W- CRM και την ενεργοποίηση του, η 
διαχείριση των αιτηµάτων του Τηλεπ. Παρόχου θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο/Οι 
εξουσιοδοτηµένος(οι) χρήστης(ες) θα έχουν πρόσβαση στο Π.Σ. W-CRM για την 
εισαγωγή των αιτηµάτων του Τηλεπ. Παρόχου και για κάθε µεταβολή των 
στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης (password) 
και η χρήση του συστήµατος  Π.Σ. W-CRM τεκµαίρει αναγνώριση από πλευράς 
του Τηλεπ. Παρόχου των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από 
τον/τους λογαριασµούς της εταιρείας του. 
3.12.2.3.  
3.12.2.4. Τα τεχνικά προβλήµατα για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης που 
δεν είναι αρµοδιότητας του Τηλεπ. Παρόχου, αναγγέλλονται στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΟΤΕ από τον Τηλεπ. Πάροχο και όχι από τον Τελικό Χρήστη. 
3.12.2.5. Ο Τηλεπ. Πάροχος παρέχει στον ΟΤΕ κάθε τεχνικό στοιχείο ή 
περιγραφή και αποδέχεται την πραγµατοποίηση από τον ΟΤΕ κατόπιν 
αιτιολογηµένου έγγραφου αιτήµατος προς τον Τ.Π, 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  
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3.12.2.6. Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο και κατόπιν αιτιολογηµένου 
γραπτού αιτήµατος από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π , ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί από 
τον  Τηλεπ. Πάροχος την παροχή  αδαπάνως µέχρι  τέσσερις (4) λογαριασµούς 
(accounts) πρόσβασης στο δίκτυό του, για τον αποδοτικότερο έλεγχο και 
διαχείριση των παρεχόµενων υπηρεσιών σεβόµενος τα αναφερόµενα στην 
παρούσα Προσφορά Αναφοράς περί ακεραιτότητας δικτύου και  
εµπιστετυικότητας πληροφοριών. 

 
3.12.2.7. Ο Τηλεπ. Πάροχος εξασφαλίζει ότι οι παρεχόµενες από τον ΟΤΕ 
υπηρεσίες προς αυτόν, δεν χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άµεσα 
ή έµµεσα συνδεόµενο µε αυτόν φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο για την πρόκληση 
απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς οποιονδήποτε τρίτο.  

 
 
3.13. ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Ο Τ.Π ο οποίος επιθυµεί να λαµβάνει υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ ή/και συνεγκατάστασης και συναφών 
λοιπών συναφών ευκολιών από τον ΟΤΕ υποχρεούται να υπογράψει σχετική συµφωνία 
πλαίσιο. Ο Τ.Π υποχρεούται να στείλει έγγραφη αίτηση στον ΟΤΕ στην διεύθυνση που 
αναφέρεται στην ενότητα 3.5.1.2 της παρούσας. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός 5 ΕΗ από την 
παραλαβή της αίτησης να ξεκινήσει άµεσα και τις διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της 
συµφωνίας πλαίσιο. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού 
διαστήµατος ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης τους.  
Σε περίπτωση που µετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος δεν έχουν ευοδώσει οι 
διαπραγµατεύσεις, αλλά και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των µερών σχετικά 
µε την διαπραγµατευόµενη παροχή υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του διαστήµατος του ενός 
µηνός, τα µέρη δύνανται να προσφύγουν στην ΕΕΤΤ για επίλυση της διαφοράς τους σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 
Τα επλεκόµενα µέρη δεσµεύονταιι από τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων τα οποία 
κοινοποιούνται / γωνστοποιούνται σε αυτούς µε την αίτηση του Τ.Π και κατά την διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων. Τα εµπλεκόµενα µέρη υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν αυτά µόνο για το 
σκοπό εξέτασης της αίτησης παροχής των σχετιικών υπηρεσιών, ενώ δεν πρόκειται να τα 
κοινοποιήσουν/γνωστοποιήσουν σε τρίτα πρόσωπα.. 
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3.13.1. Οι όροι των Συµβάσεων-Πλαίσιο αναφορικά µε την παροχή της υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ από τον ΟΤΕ θα διέπονται εκ των προβλεπόµενων 
γενικών αρχών της παρούσης Προσφοράς, στα πλαίσια της οποίας εξειδικεύονται οι όροι 
και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον 
ΟΤΕ.  Στις συµβάσεις πλαίσιο, που αφορούν τις υπηρεσίες  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1 ,και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  του Τηλεπ. Παρόχου, εντάσσεται και επισυνάπτεται το σύνολο των 
αιτήσεων παροχής,, καθώς και  το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τωνυπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1, και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ του Τηλεπ. Παρόχου, αντίστοιχα. 

3.13.2. Η διάρκεια της κάθε σύµβασης πλαίσιο για την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α 
- Α’-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ θα συµφωνείται για αόριστο χρονικό διάστηµα.  

 

3.14. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ   

3.14.1. Η σύµβαση πλαίσιο λύεται : 
3.14.1.1. µε έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του Τηλεπ. Παρόχου 
κοινοποιούµενη προ εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών στον ΟΤΕ. Στην 
περίπτωση αυτή ο Τ.Π. καταβάλλει στον ΟΤΕ τα τέλη που αντιστοιχούν στον 
χρόνο που υπολείπεται για τη λήξη της υποχρεωτικής διάρκειας της κάθε 
σύµβασης ΟΚΣΥΑ που υπάγεται στη σύµβαση πλαίσιο. 
3.14.1.2. µε έγγραφη καταγγελία για ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο ιδίως για 
την περίπτωση υπαίτιας παράβασης ουσιώδους όρου αυτής κοινοποιούµενη από 
το αναίτιο µέρος στο υπαίτιο µέρος. Στην περίπτωση αυτή, το αναίτιο µέρος θα 
δίνει στο υπαίτιο µέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριµένα την ή τις 
παραβάσεις και τάσσοντας προθεσµία συµµόρφωσης ενός (1) µηνός σε αυτό 
από την εν λόγω ειδοποίηση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης κατά την ως άνω 
ταχθείσα προθεσµία, το αναίτιο µέρος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την 
παρούσα συµφωνία µε την αποστολή ειδοποίησης προ τριών (3) ηµερών προς 
τούτο προς το υπαίτιο µέρος. Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαίσια της 
παρούσας συνιστούν: η µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις και 
διαδικασίες της παρούσας προσφοράς η µη καταβολή εγγυητικών επιστολών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της παρούσας προσφοράς, η 
διακινδύνευση της ακεραιότητας του δικτύου ενός εκ των αντισυµβαλλόµενων 
µερών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προσφορά, καθώς και η 
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κήρυξη ενός εκ των µερών σε κατάσταση πτώχευσης, η θέση αυτού σε 
διαχείριση, η λύση του, η ακύρωση ή ανάκληση της άδειάς του. Στις περιπτώσεις 
της κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης 
της άδειας, η καταγγελία έχει άµεση ισχύ από την κοινοποίησή της. Κατόπιν 
συµφωνίας των µερών δύνανται να προβλέπονται και άλλα περιστατικά τα οποία 
κατά την καλή πίστη είναι ικανά να θεµελιώσουν ειδικό και σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του δικαιώµατος 
καταγγελίας θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 281 ΑΚ και την λοιπή 
εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως δε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 2 του Ν.703/77. Τα προβλεπόµενα στην παρούσα ενότητα δεν 
επηρεάζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα των Τηλεπ. Παρόχων από την κείµενη εν 
ισχύ νοµοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το δικαίωµα να 
υποβάλλουν καταγγελία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
Ν.3431/2006 σε περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα προσφορά.  
 

3.14.2. Η καταγγελία επιµέρους υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την διακοπή ή την κατάργηση της παροχής οποιασδήποτε 
υπηρεσίας/ σύνδεσης παρέχεται από τον ΟΤΕ στον Τηλεπ. Πάροχο στο πλαίσιο της 
παρούσης προσφοράς και για τους λόγους που ορίζονται σε αυτήν αλλά οι 
συµφωνηµένοι όροι της σύµβασης πλαίσιο παραµένουν σε ισχύ για τις υπόλοιπες 
υπηρεσίες/συνδέσεις, η παροχή των οποίων δεν διακόπτεται ή καταργείται. 

3.14.3. Με την λύση ή λήξη της συµβάσεως πλαίσιο ως ορίζεται ανωτέρω στο παρόν 
Κεφάλαιο παύει αυτοδικαίως και η παροχή όλων των υπηρεσιών/ συνδέσεων προς τον 
Τηλεπ. Πάροχο που υπάγονται σε αυτήν και όλες οι οφειλές των αντισυµβαλλόµενων 
µερών  καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές.  

 
3.15. ΕΓΓΥΗΣΗ  

3.15.1. Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την 
εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ. Το δικαίωµα του ΟΤΕ να ζητήσει την παροχή 
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εγγυήσεων ερµηνεύεται µε βάση τις υποχρεώσεις του ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στη σχετική αγορά 
«Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης» ιδίως την υποχρεώση τήρησης της  αρχής της 
αµεροληψίας και της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύµφωνα µε τις αρχές της 
αντικειµενικότητας και της αναλογικότητας, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, 
ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια:  
 

1. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος 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 πριν από τη 
σύναψη συµφωνίας, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής εγγύηση. ∆εν θεωρείται ότι έχει 
καταστεί υπερήµερος ο ΤΠ. αναφορικά µε οφειλές από τιµολόγια για τα οποία η µη 
καταβολή τους γίνεται επί τη βάση προσωρινής διαταγής.  

2. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση 
αναφορικά µε την οικονοµική φερεγγυότητα του ιδίου ή µητρικής του εταιρείας από έναν 
κοινά αποδεκτό από τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρισµένο ανεξάρτητο Οργανισµό 
Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας Εταιριών, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής 
εγγύηση για το χρονικό διάστηµα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τ. Π επιλέγει από σχετικό 
κατάλογο τον οποίο καταρτίζει ο ΟΤΕ µε τους Ανεξάρτητους Οργανισµούς Αξιολόγησης 
Οικονοµικής Φερεγγυότητας της αποδοχής του, ο οποίος είναι κοινός για όλους του 
παρόχους και ο οποίος κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ κατά την κατάρτιση του ως άνω 
καταλόγου 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 ως αξιόπιστοι. Η αξιολόγηση 
δύναται να επανεξετάζεται από τον (ίδιο ή άλλο) ανεξάρτητο Οργανισµό Αξιολόγησης 
Οικονοµικής Φερεγγυότητας Εταιριών κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος οιοδήποτε των 
µερών. Τυχόν κόστος για την πραγµατοποίηση της εν λόγω εξέτασης το επωµίζεται ο Τ.Π.. 
Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, εάν ο εν λόγω πάροχος δεν καταστεί υπερήµερος 
αναφορικά µε την καταβολή οφειλών του προς τον ΟΤΕ στο διάστηµα αυτό, εντάσσεται 
στην κατηγορία 1 κατόπιν αιτήµατός του προς τον ΟΤΕ.   

3. Στην περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν εµπίπτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ 
απαιτεί την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε την παράγραφο 3.15.2. 

4. Τηλ. Πάροχος της κατηγορίας 3 ο οποίος είτε α) µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας 
διετίας µπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία 1 είτε β) προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική 
αξιολόγηση σύµφωνα µε την κατηγορία 2,  κατόπιν αιτήµατος του προς τον ΟΤΕ 
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εντάσσεται στις κατηγορίες  1 ή 2 αντίστοιχα και από την ένταξή του δεν υποχρεούται σε 
προσκόµιση εγγυητικής επιστολής τυχόν δε ήδη προσκοµισθείσα εγγυητική επιστρέφεται. 

3.15.2. Εφόσον ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα εγγυήσεων, µε βάση την παράγραφο 3.15.1 της παρούσας 
ζητά από το υπόχρεο µέρος, την προσκόµιση ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής 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 ΟΤΕ και είναι αποδεκτή από τα 
συµβαλλόµενα µέρη ή εφόσον τούτο είναι εύλογο και συµφωνείται από τα µέρη, εγγύηση από τη 
µητρική εταιρεία ή παρόµοιο τύπο ασφάλισης, για την καλή εκτέλεση της σχετικής Σύµβασης  και 
ειδικότερα προς εξασφάλιση της εµπρόθεσµης εξόφλησης οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσµων οφειλών 
του Τ. Π. προς τον ΟΤΕ για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύµφωνα µε την σύµβαση η 
οποία θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα προσφορά. Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητική 
επιστολή τραπέζης να εκδοθεί µετά από αίτηµα της (τυχόν) µητρικής Εταιρείας του Τ.Π. προς την 
τράπεζα για λογαριασµό της τελευταίας και υπέρ του ΟΤΕ, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
Εναλλακτικά τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν την παροχή άλλου τύπου ασφάλισης, όπως η 
ασφαλιστική κάλυψη κινδύνου του ΟΤΕ, οπότε ο Τ.Π. θα οφείλει να προκαταβάλλει προς τον ΟΤΕ 
το ύψος των σχετικών ασφαλίστρων ΟΤΕ. 

Στην περίπτωση ενός νέου Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν λαµβάνει υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ και ο οποίος 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.15.1 υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής το ύψος της αρχικής εγγυητικής επιστολής ορίζεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€). 
Το ύψος της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής θα αναπροσαρµοστεί µετά από έξι (6) µήνες και στην 
συνέχεια θα αναπροσαρµόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών µηνιαίων 
περιοδικών τελών του τελευταίου µήνα του εξαµήνου ή του χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση 
νέου Τ.Π., ο οποίος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής, η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µε την προσκόµιση της εγγυητικής 
επιστολής. 
Στην περίπτωση ενός Τηλ. Παρόχου ο οποίος ήδη λαµβάνει υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ  και ο οποίος 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών µηνιαίων 
περιοδικών τελών του τελευταίου µήνα, εκτός εάν αυτά είναι µικρότερα των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000€), οπότε προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Το ύψος της 
Εγγυητικής Επιστολής θα αναπροσαρµοστεί µετά από έξι (6) µήνες και στην συνέχεια θα 
αναπροσαρµόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών µηνιαίων περιοδικών 

 41



ΟΤΕ Α.Ε.  Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

τελών του τελευταίου µήνα του εξαµήνου ή του χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση Τ.Π. ο οποίος 
έχει ήδη υπογεγραµµένη σύµβαση και ο οποίος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα 
υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν υλοποιούνται νέες αιτήσεις υπηρεσιών 
ΟΚΣΥΑ ή/και διακόπτεται προσωρινά η παροχή σχετικών υπηρεσιών, εφόσον δεν προσκοµίσει 
τη σχετική εγγυητική επιστολή, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από τον ΟΤΕ για την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής. 

Στις περιπτώσεις όπου τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται σε προσκόµιση Εγγυητικής 
Επιστολής ως εξασφάλιση για την αναστολή της προθεσµίας εξόφλησης οφειλών οι οποίες έχουν 
αµφισβητηθεί ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε την παράγραφο  
3.11.5. της παρούσας , το υπόχρεο µέρος προσκοµίζει ανέκκλητη εγγυητική επιστολή 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 των σαφών ορισµένων υπό 
αµφισβήτηση  οφειλών όπως αυτές έχουν υπαχθεί στην ως άνω επιτροπή και οι οποίες στην 
περίπτωση του Τ.Π. δύναται να περιλαµβάνουν ρήτρες σύµφωνα µε την παρούσα προσφορά. 

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3.11.5.έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) µηνών και θα είναι 
ανέκκλητη, σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαµβάνει δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της 
ευθύνης της ως αυτοφειλέτριας, 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 το δικαιούχο µέρος.. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 
288 του Αστικού Κώδικα, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από 
το δικαιούχο εξωδίκου δηλώσεως προς τον υπόχρεο προ δέκα (10) ηµερών και µετά την κατάθεση 
στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι οι οφειλές του υπόχρεου για τις 
οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση 
οφειλές για τις οποίες εξεδόθη.   
3.16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β, εµφανιζόµενου 
λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόµενο Μέρος, υποχρεούται, εντός 
πέντε (5) ηµερών από της εµφανίσεώς του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. 
Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται κατωτέρω, 
τα µέρη 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 
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άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και 
επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων 
αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη Σύµβαση και την παρούσα Προσφορά.  
 
Κανένα από τα συµβαλλόµενα Μέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναµία 
εκπλήρωσης ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των προβλεπόµενων από την παρούσα προσφορά 
υποχρεώσεών του, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. 
Ως γεγονός ανωτέρας βίας 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.   
 
Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών 
που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς µε την ανωτέρω βία αναστέλλονται 
για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών. Σε περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα 
ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα Μέρη 
θα συνεννοηθούν µε καλή πίστη προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις απαιτούµενες 
ενέργειες σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφόσον είναι επαρκώς 
δικαιολογηµένο) τους όρους της Σύµβασης συνεπεία της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας. Αν τα 
Μέρη 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 µεγαλύτερης από ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες (εκτός 
εάν µε βάση διάταξη της παρούσας προβλέπεται συντοµώτερη προθεσµία), οποιοδήποτε των 
Μερών έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο 
Μέρος, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την 
εν λόγω λύση της Σύµβασης, δηλαδή κάθε Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση του γεγονότος ανωτέρας 
βίας. Το δικαίωµα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του 
επιβάλλονται δυνάµει της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006.  
 
3.17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.17.1. Στην περίπτωση προγραµµατισµένων εργασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής : 
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3.17.1.1. 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 - Α’ -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’, η οποία είναι 
γνωστή και προσχεδιασµένη και µπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας ή να 
δηµιουργήσει προσωρινές διακοπές στην παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-
Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ , είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερη περιοχή. 
3.17.1.2. 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 Πελατών από τον 
ΟΤΕ. 
3.17.1.3. Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτει επίσης κάθε επέµβαση και 
τροποποίηση των προσβάσεων των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - 
Β’, η οποία αποτελεί αρµοδιότητα του ΟΤΕ. 
3.17.1.4. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα επεµβάσεων και τροποποιήσεων της 
κατάστασης των Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β’ 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 Τηλεπ. Πάροχο υπηρεσίες.  
3.17.1.5.   

Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες 
κρίνεται, ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 
αντισυµβαλλόµενος,  εκτελούνται υποχρεωτικά 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 Eργάσιµες Hµέρες  
(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 εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο 
αντισυµβαλλόµενος οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο εντός 2EH ηµερών 
από την ηµεροµηνία παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση 
έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί) 
ότι ενηµερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό fax στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος .Η παραπάνω 
ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
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• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί 

• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 

• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας 

• Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ  

• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Τ.Π και των 
υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στον Τ.Π 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 στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β’. Ο 
χρόνος διακοπής των Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ δεν θα προσµετράται ως βλάβη ή αν έχει 
αναγγελθεί τέτοια, ο χρόνος διακοπής θα προσµετράται στον ανενεργό χρόνο 
. 

3.17.1.6. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-Α1 
και Ο.Κ.ΣΥ.Α - B’ εξαιτίας των βλαβών που µπορεί να προκληθούν στα δίκτυά του 
από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 3.16 περί Ανωτέρας Βίας. 

 
3.18. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Εκτός και εάν άλλως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ο Τηλεπ. 
Πάροχος 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 παρούσα προσφορά.  
 
Ο ΟΤΕ ή ο Τηλεπ. Πάροχος δεν δύναται να εκχωρήσει ή να αναθέσει ολικώς ή µερικώς τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα προσφορά χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του άλλου, άλλως παρέχεται δικαίωµα έγγραφης καταγγελίας του παρόντος.  
 
Κατ’ εξαίρεση, ο ΟΤΕ δύναται α) να αναθέσει ή να εκχωρήσει την εκτέλεση του παρόντος σε 
οποιαδήποτε συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του οµίλου κλπ) ή/και β) να 
εκχωρήσει το δικαίωµα είσπραξης των απαιτήσεών του που  απορρέουν από το παρόν σε 
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αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/και του Εξωτερικού .Σε κάθε περίπτωση, η 
οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς και η ολική ή µερική µεταβίβαση 
δικαιώµατος ή ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης σύµφωνα µε την Παρούσα Προσφορά, ισχύει µε 
την επιφύλαξη των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που αυτός φέρει ως Πάροχος µε Σηµαντική Ισχύ 
στην Εθνική αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.  
 
3.19. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλει να µην αναφέρει ή χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα ή σήµατα παρεχόµενων υπηρεσιών του άλλου Μέρους 
και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να εµπεριέχουν, να 
υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόµατα άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του. Επίσης, συµφωνείται να µην προβεί επιπλέον 
στην έκδοση ή την χρήση υλικού διαφήµισης, προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο 
ή άλλου υλικού δηµοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο 
τα Σήµατα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους. 
 
3.20. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των παραγράφων που χρησιµοποιούνται στην παρούσα είναι 
µόνο προς διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο όρους της προσφοράς.  

 
3.21. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.21.1. Αρµόδιοι για όλες τις προβλεπόµενες από την παρούσα Προσφορά διαδικασίες 
από την µεριά του ΟΤΕ, όπως και για πληροφορίες προς τους ενδιαφερόµενους είναι η 
Γενική ∆ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, ∆ιεύθυνση Εµπορικής Ανάπτυξης Παρόχων, Fax: 
210 611 5564, Τηλ. 210 611 1431 ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24.  

3.21.2. Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης πλαίσιο συµφωνούνται οι αντίστοιχες 
αρµόδιες υπηρεσίες από την µεριά του Τηλεπ. Παρόχου καθώς και τυχόν συγκεκριµένα 
αρµόδια πρόσωπα τόσο από πλευράς ΟΤΕ όσο και από πλευράς Τηλεπ.Παρόχου για την 
διαχείριση των αιτηµάτων και τη πραγµατοποίηση των επαφών µεταξύ των µερών 
(contact persons).  
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3.22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Τα παραρτήµατα της παρούσας Προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής και καλύπτουν 
πλήρως όσα αναφέρονται σε αυτή.  
 
3.23. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
 
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. 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. 
 
3.24   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σηµαντικό µέρος των πληροφοριών που αφορούν το δίκτυο αµφοτέρων των µερών,  ΟΤΕ και Τ.Π. 
είναι «εµπιστευτικού χαρακτήρα», τόσο για εµπορικούς, αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας και 
ακεραιότητας του δικτύου. 
 
Συνεπώς, 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 συµφωνίας ΧΕΠ ή και Συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, δυνάµει 
της παρούσας Προσφοράς, κατά την εκτέλεση αυτής και µετά τη λύση της εν λόγω συµφωνίας. 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.  
 
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 
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υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της µεταξύ τους σύµβασης ή/και να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους από τη σύµβαση.  Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες 
που λαµβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΧΕΠ στον Τ.Π., δεν χρησιµοποιούνται (µε 
οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν λόγω συµφωνία υπογράφεται εφάπαξ, 
περιλαµβάνει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαµβάνει ο Τ. Π. δυνάµει της παρούσας 
Προσφοράς και περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του προηγούµενου 
εδαφίου. 
 
Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια 
ισχύος της µεταξύ τους σύµβασης 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 καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 
 
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 . 
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4. Α.ΡΥ.Σ 
 
4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. του ΟΤΕ παρέχει ασύµµετρου ρυθµού σύνδεση µεταξύ του σηµείου 
σύνδεσης του ADSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου 
ADSL του ΟΤΕ και η οποία χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του 
Τ.Π µέσω του ∆ικτύου ADSL. Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει την Υπηρεσία 
Α.ΡΥ.Σ. για κάθε Τελικό Χρήστη, ώστε να µπορεί να καθορίζει τα σχετικά ADSL προϊόντα προς 
τον Τελικό Χρήστη χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη πρόσβαση ADSL του ΟΤΕ µεταξύ του 
Τελικού Χρήστη και του ΕΕΑΠ. 
 
 
4.2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.2.1. Τύποι και κατηγορίες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
4.2.1.1. Ο ΟΤΕ, µέσω της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. παρέχει ασύµµετρου ρυθµού 
σύνδεση µεταξύ του σηµείου σύνδεσης του ADSL modem, στο χώρο του Τελικού 
Χρήστη, µε τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου ADSL του ΟΤΕ, η οποία 
χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του Τ.Π.. 

    
4.2.1.2. Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τους τύπους και τις κατηγορίες της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτηµα IV, όπως 
εκάστοτε αυτό ισχύει.  
4.2.1.3. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα του να χρησιµοποιεί τo δίκτυο ADSL 
(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 παρούσης. 
4.2.1.4. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της 
υπ’αρ 389/051 ΑΠ ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των 
ταχυτήτων και των τύπων υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ, καθώς και της προσθήκης νέων 
τύπων και κατηγοριών της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση αναπροσαρµογής, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται  να ενηµερώνει, την ΕΕΤΤ και τους Τηλεπ. Παρόχους που 
λαµβάνουν ήδη υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., τόσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων 
προϊόντων όσο και για τις νέες τιµές  τουλάχιστον (2) µήνες πριν την επιθυµητή 
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ηµεροµηνία εφαρµογής τους. 
 

4.2.1.5. Οι ριπές ρυθµού (burst rates), µπορεί να παρουσιάζουν διακυµάνσεις 
λόγω της ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών Τελικών Χρηστών µέσα στο δίκτυο 
ADSL του ΟΤΕ ή/ και στη σύνδεση ΟΤΕ – Τηλεπ. Παρόχου (Ο.Κ.ΣΥ.Α.) ή λόγω 
της προσαρµογής ρυθµού του modem ή λόγω επιβάρυνσης της γραµµής και 
εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα εφαρµογής IP που 
χρησιµοποιούνται. Ο Τηλεπ. Πάροχος οφείλει να ενηµερώνει του Τελικούς 
Χρήστες σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ παρακολουθεί την συµπεριφορά του 
δικτύου ADSL και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως για παράδειγµα 
αναβαθµίσεις χωρητικοτήτων, προκειµένου να είναι πάντα σε θέση να παρέχει 
ένα συγκεκριµένο λόγο συγκέντρωσης (contention ratio) στις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. 
(λόγος συγκέντρωσης ανά πακέτο ταχύτητας Α.ΡΥ.Σ.) ο οποίος ανακοινώνεται  
στην ιστοσελίδα του (www.otewholesale.gr). 

4.2.2. Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. σε συνέχεια σχετικού αιτήµατός 
του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.  

4.2.3.  

4.2.4. Ο Τελικός Χρήστης έχει τη δυνατότητα δυναµικής επιλογής Τηλεπ. Παρόχου µέσω των 
εκάστοτε ΕΕΑΠ. 

4.2.5. Για την ολοκλήρωση της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. πρέπει να εγκαθίσταται στο 
χώρο του Τελικού Χρήστη, µε ευθύνη του Τηλεπ. Παρόχου, ένας διχαστής ή ένα φίλτρο ανά 
σύνδεση, ως εκάστοτε απαιτείται (§4.9). 

4.2.6. Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. είναι δυνατό να υπάρξει 
ολιγόλεπτη διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού χρήστη επί της οποίας υπερτίθεται η 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διακοπή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (30) 
τριάντα λεπτά. Ο Τηλεπ. Πάροχος οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη 
σχετικά.  
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4.2.7. 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 Τηλεπ. Πάροχο αναφορικά µε τα ακριβή 
αίτια της αδυναµίας παροχής µέσω του Π.Σ. W-CRM. Μετά την ενηµέρωσή του από τον ΟΤΕ 
οΤηλεπ. Πάροχος δύναται να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκριµένης Α.ΡΥ.Σ. αζηµίως. Σε κάθε 
περίπτωση όπου επιτυγχάνεται άρση των ανωτέρω τεχνικών προβληµάτων για την συγκεκριµένη 
γραµµή, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο. Μέσω του Π.Σ. W-CRM διασφαλίζεται ότι αίτηση 
παροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ για την συγκεκριµένη γραµµή δύναται να κατατεθεί µόνο από τον 
ανωτέρω Τηλεπ. Πάροχο, για χρονικό διάστηµα 5 εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της 
προαναφερθείσας ειδοποίησης. 

 
4.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ 

4.3.1. Για την παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο απαιτείται η 
πλήρωση των κάτωθι οριζοµένων προϋποθέσεων:    

4.3.1.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος να έχει προµηθευτεί από τον ΟΤΕ έναν από τους 
διαθέσιµους Τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. στην οποία υπάγονται οι συγκεκριµένες 
συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. και η οποία είναι εν λειτουργία.  
4.3.1.2. Ο Τελικός Χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. να είναι 
συνδροµητής εν λειτουργία τηλεφωνικής σύνδεσης POTS ή ISDN – BRΙ, επί της 
οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.  
4.3.1.3. Η POTS ή ISDN – BRΙ σύνδεση του Τελικού Χρήστη να βρίσκεται εντός 
των ορίων αστικής περιοχής στην οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί DSLAM, 
ως αυτές γνωστοποιούνται εκάστοτε από τον ΟΤΕ. Τα ήδη εγκατεστηµένα 
DSLAM ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στον Τηλεπ. Πάροχο ή αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). 
4.3.1.4. Η υλοποίηση του αιτήµατος του Τηλεπ. Παρόχου πρέπει να είναι 
τεχνικώς εφικτή. Η τεχνική αδυναµία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής της 
πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. δύναται να διαπιστωθεί και κατά τη φάση ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας, σύµφωνα µε την  §4.2.7  της παρούσας προσφοράς.   
4.3.1.5. Να µην συντρέχει ένας από τους λόγους της §4.4 της παρούσας 
προσφοράς. 

4.3.2. Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της POTS ή ISDN – BRΙ 
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του Τελικού Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, δύναται να καταργηθεί η παροχή της σύνδεσης 
Α.ΡΥ.Σ. προς τον Τελικό αυτό Χρήστη.  

4.3.3. Κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α του Τηλεπ. Παρόχου επιφέρει και την αυτοδίκαιη 
κατάργηση όλων των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που υπάγονται σε αυτήν. 

4.3.4. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο ΟΤΕ ουδεµία 
ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων τρίτων Παρόχων ή 
προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Τηλεπ. Πάροχος ή και ο Τελικός Χρήστης  µέσω της 
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. 
 
4.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “Α.ΡΥ.Σ” 

4.4.1. H ενεργοποίηση ή/και παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις: 
i. που η POTS ή ISDN τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω 
γραµµών µε ενεργό εξοπλισµό, όπως PCM, ISDN-PRI, 2 Mbps κλπ. 
ii. γραµµών στις οποίες συνδέονται καρτοτηλέφωνα. 
iii.που έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλκού µε καλώδια οπτικών ινών (ΚΟΙ), 
που αναπτύσσει και εγκαθιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµη 
εφεδρεία καλωδίων χαλκού. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει 
πληροφόρηση για το σύνολο των συνδροµητών που αδυνατεί τεχνικά να δώσει υπηρεσία 
Α.ΡΥ.Σ., µέσω του Π.Σ. WCRM. 

4.4.2. H δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εξασφαλισµένη στις περιπτώσεις 
που: 

i. όλο ή σηµαντικό τµήµα του συνδροµητικού δικτύου (κύριο και απερχόµενο δίκτυο), είναι 
εναέριο. 
ii. η POTS ή ISDN - BRI 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. 

4.4.3. Στις περιπτώσεις αυτές,  
i εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέτασης της αίτησης η αίτηση 
απορρίπτεται αιτιολογηµένα µέσω του Π.Σ. W-CRM.,  
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ii εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση της ενεργοποίησης εφαρµόζεται το 4.2.7 
της παρούσης. 

 
4.5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ. 
Η διάρκεια ισχύος κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται στον Τηλεπ. Πάροχο στο πλαίσιο της 
παρούσης προσφοράς, µε την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και Τηλεπ. 
Παρόχου, ορίζεται σε (1) ένα µήνα (καλούµενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος»). Μετά το πέρας 
της «υποχρεωτικής διάρκειας ισχύος» η σύµβαση ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον 
αορίστου χρόνου, λύεται δε µε καταγγελία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Με την επιφύλαξη διαφορετικής έγγραφης συµφωνίας µεταξύ των µερών, ο Τηλεπ. Πάροχος, µετά 
τη λήξη της «υποχρεωτικής διάρκειας ισχύος», έχει δικαίωµα να καταγγείλει την κάθε επιµέρους 
σύνδεση ΑΡΥΣ σύµβαση κατόπιν προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης κοινοποιούµενης προς 
τον ΟΤΕ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία καταγγελίας της 
σύµβασης.  
 
4.6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.6.1. Γενικοί Όροι  
4.6.1.1. Κάθε αίτηση χορήγησης της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ., υπόδειγµα της οποίας 
επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτηµα I, υποβάλλεται  ηλεκτρονικά από 
τον Τηλεπ. Πάροχο στο Π.Σ. W-CRM., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη 
λειτουργία του συστήµατος.  
4.6.1.2. Για την πρόσβαση στο Π.Σ. W-CRM, ο Τηλεπ. Πάροχος πρέπει να έχει 
παραλάβει από τον ΟΤΕ, αντίστοιχο κωδικό Πρόσβασης, υπογράφοντας το 
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής (Παράρτηµα VI). Η παραλαβή 
κωδικού πρόσβασης (password) και η χρήση του συστήµατος Π.Σ. W-CRM 
τεκµαίρει αναγνώριση, από πλευράς του Τηλεπ. Παρόχου, των αιτήσεων που στη 
συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασµούς της εταιρείας του, σύµφωνα 
µε την παράγραφο §4.12.2.2  της παρούσας προσφοράς. 
4.6.1.3. 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. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ θα γίνεται µε χρονολογική 
προτεραιότητα ανά Αστική Περιοχή.  
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4.6.2. Υποβολή Αιτήσεων 
4.6.2.1. Η  αίτηση Χορήγησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. συµπληρώνεται πλήρως 
και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον Τηλεπ. Πάροχο στο Π.Σ. W-CRM. 
4.6.2.2. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για παροχή υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν 
σηµαίνει αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 
4.6.2.3. 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 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα. 
4.6.2.4. 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.:  

i. 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 
Τηλεπ. Παρόχου.  

ii. η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση 
iii. εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα 

αριθµό πρωτοκόλλου και προωθείται για υλοποίηση. 
4.6.2.5. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία 
καταχώρησης στο σύστηµα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην §4.6.2.3, η οποία 
περιγράφεται στο Π.Σ. W-CRM. µε σχετική ένδειξη. 
4.6.2.6. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών Χορήγησης της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. και εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας, ενηµερώνεται ο Τηλ. Πάροχος 
σχετικά. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία Χορήγησης, ο 
Τηλ. Πάροχος δύναται να δηλώσει µέσω του Π.Σ. W-CRM βλάβη για την 
υπηρεσία. Εάν ο Τηλ. Πάροχος 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 η ηµεροµηνία αποκατάστασης της βλάβης 
(ηµεροµηνία παραλαβής). 
4.6.2.7. Η Χορήγηση της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., καθώς και η ολοκλήρωση των 
διαδικασιών σε περιπτώσεις µεταβολών στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., θα 
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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 στην §3.1.3 του 
Παραρτήµατος VII «Υπόδειγµα Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Χ.Ε.Π. 
(Basic SLA)». 
4.6.2.8. Στον προβλεπόµενο χρόνο Χορήγησης της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. της 
§4.6.2.7, δεν συνυπολογίζεται τυχόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος δεν 
οφείλεται στον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §2 του Παραρτήµατος VII  
«Υπόδειγµα Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Χ.Ε.Π. (Basic SLA)».  
4.6.2.9. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
υλοποίησης των αιτουµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 4.4, 
οφείλει να ενηµερώσει µέσω του Π.Σ. W-CRM τον Τηλεπ. Πάροχο εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη 
σχετική αδυναµία υλοποίησης, µε την επιφύλαξη της §4.2.7. 

4.7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

4.7.1. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει µέσω του συστήµατος Π.Σ. W-CRM τον Τηλεπ. Πάροχο για κάθε 
περίπτωση µεταβολής στοιχείων της POTS ή ISDN - BRI σύνδεσης του Τελικού Χρήστη, εφόσον η 
µεταβολή αυτή επηρεάζει την παρεχόµενη υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. στο συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. 

4.7.2. Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες 
σε αυτόν υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω του Π.Σ. W-CRM., 
σχετική αίτηση, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα I για κάθε 
µία µεταβολή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της §4.6 της παρούσας προσφοράς και καταβάλλει το 
αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύοντα τιµοκατάλογο του 
ΟΤΕ. 

4.7.3. Μεταφορά 
4.7.3.1. Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. δύναται να µεταφερθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό 
σύµφωνα µε τη §4.6 και την §4.7.3.2 της παρούσας προσφοράς: 
i. από ένα Τελικό Χρήστη σε άλλον, που βρίσκεται εντός της ίδιας αστικής 
περιοχής  
ii. λόγω της µεταφοράς της POTS ή ISDN – BRI σύνδεσης εντός της ίδιας αστικής 
περιοχής και εφόσον το ζητήσει ο Τελικός Χρήστης από τον Τηλεπ. Πάροχο. 
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 iii. Από έναν Τηλ. Πάροχο σε έναν άλλο κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τον 
Τελικό χρήστη. 
4.7.3.2. Στην ανωτέρω υπό 4.7.3.1 ii περίπτωση, 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 Τηλεπ. Παρόχου και αυτός τη 
διαβιβάζει στον ΟΤΕ µέσω του Π.Σ. W-CRM. σύµφωνα µε την §4.6 της 
παρούσης. 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 Τηλεπ. Πάροχο µέσω υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ., ότι για την µεταφορά της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. θα πρέπει να απευθύνεται 
στον εν λόγω Τηλεπ. Πάροχο. 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. 
4.7.3.3. Στην ανωτέρω υπό 4.7.3.1 iii περίπτωση, η διαδικασία που θα 
ακολουθείται θα έχει ως εξής: 
i. Ο συνδροµητής, ο οποίος και λαµβάνει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής Τ.Π. 1), καταθέτει αίτηση στον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2), από τον οποίο επιθυµεί να λαµβάνει 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, που περιλαµβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
ADSL / καταγγελίας της σχετικής σύµβασης µε τον Τ.Π.1 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 συνδροµητής µε τον Τ.Π.1. 
ii. Ο Τ.Π.2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων 
της. 
iii. Ο Τ.Π.2, µέσω του Π.Σ. W-CRM, αποστέλλει αίτηση παροχής σύνδεσης 
Α.ΡΥ.Σ. µε τις παρακάτω σηµάνσεις: 
  α) Μετατροπή σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ) 
  β) ∆ήλωση διακοπής υπηρεσιών ADSL πρόσβασης / καταγγελία 

σχετικής σύµβασης προς τον Τ.Π. 1 
Ο Τ.Π. 2 δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ποιος είναι ο Τ.Π. 1 δεδοµένου ότι η 
ταυτοποίηση του παρόχου Τ.Π. 1 γίνεται από το πληροφοριακό σύστηµα του 
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ΟΤΕ. Η ειδοποίηση του Τ.Π. 1 αναφορικά µε την καταγγελία της σύµβασης γίνεται 
από µέσω του Π.Σ. W-CRM από τον ΟΤΕ. 
iv. Μέσω του Π.Σ.-WCRM ενηµερώνεται ο Τ.Π. 2 σχετικά µε την ακριβή 
ηµεροµηνία της µετάβασης. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος 
εξυπηρέτησης του αιτήµατος µετάβασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 10 
εργάσιµες ηµέρες. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εργασιών µετάβασης, κατά 
την ίδια εργάσιµη ηµέρα, ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π. 2 µέσω του Π.Σ-WCRM. 
v. Προκειµένου να καθοριστεί η ηµεροµηνία χορήγησης της υπηρεσίας 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.6.2.6. 
vi. Οι εµπλεκόµενοι στην διαδικασία (ΟΤΕ, Τ.Π.1 και Τ.Π.2) 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. 
 

4.7.4. Αλλαγή υπηρεσίας 
4.7.4.1. Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή τύπου ή 
κατηγορίας της συµφωνηµένης υπηρεσίας. 
4.7.4.2. Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών υλοποιείται σε συνέχεια 
σχετικού αιτήµατος του Τηλεπ. Παρόχου το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ 
σύµφωνα µε τη διαδικασία της §4.6 της παρούσας προσφοράς.  

4.7.5. ∆ιακοπή  
4.7.5.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος 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 
§4.6 της παρούσας προσφοράς.  
4.7.5.2. Ο Τηλεπ. Πάροχος κατά τη διάρκεια της διακοπής δύναται να αιτηθεί 
την µεταφορά της συγκεκριµένης Α.ΡΥ.Σ. σε άλλον Τελικό Χρήστη κατ’ εφαρµογή 
της §4.7.3 της παρούσας προσφοράς  
4.7.5.3. Σε καµία περίπτωση η διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. δεν αποτελεί λόγω 
για τη µη εξόφληση προηγουµένων οφειλών  
4.7.5.4. Η παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. διακόπτεται αυτοδικαίως µε την 
κατάργηση της πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α, στην οποία υπάγονται οι Α.ΡΥ.Σ.  Στην 
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περίπτωση αυτή ο Τηλεπ.Πάροχος επιβαρύνεται µε τα τέλη της κάθε πρόσβασης 
Α.ΡΥ.Σ που εξυπηρετείται από την Ο.ΚΣΥ.Α που καταργήθηκε, που αντιστοιχούν 
στην χρονική περίοδο έως τη λήξη της διάρκειας της παροχής της. 
4.7.5.5. ∆ιακοπή λόγω οφειλής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την §4.11.8 της 
παρούσας προσφοράς. 

4.7.6. Κατάργηση 
Ο Τηλεπ. Πάροχος 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 §4.6 της παρούσας προσφοράς. 

4.7.7. Μετατροπή Παρεχοµένων Υπηρεσιών   
∆εδοµένου ότι οι Τηλεπ. Πάροχοι 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 και προκειµένου να δίδεται η δυνατότητα στον τελικό 
καταναλωτή να επιλέγει µεταξύ των προσφεροµένων υπηρεσιών, δύνανται να 
εκδηλωθούν οι ακόλουθες µετατροπές: 
i. Μετατροπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη ή Μεριζόµενη Αδεσµοποίητη 

Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο: Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο 
συγκεκριµένο τύπο µετάβασης, περιγράφονται αναλυτικά στην Προσφορά 
Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, όπως 
αυτή εκάστοτε ισχύει.  

ii. α. Μετατροπή της Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε 
Α.ΡΥ.Σ. (µε ή χωρίς φορητότητα):  
β. Μετατροπή της Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.:  

 
4.8. ΒΛΑΒΕΣ 

4.8.1. Ο ΟΤΕ θα αντιµετωπίζει τις αναφορές βλαβών που γίνονται από τον Τηλεπ. Πάροχο µε 
τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει αναφορές βλαβών που γίνονται από δικούς του πελάτες.  
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4.8.2. Αναγγελία βλάβης 
4.8.2.1. Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους Τελικούς 
Χρήστες στο πλαίσιο της παρούσης προσφοράς µόνο για την υπηρεσία που 
αυτός παρέχει, ήτοι για την παροχή PΟTS ή ISDN-BRI σύνδεσης στο ενιαίο 
βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ, στο “121”. Ο Τ.Π. 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. 
4.8.2.2. Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. πραγµατοποιείται:  

i. µέσω e-mail σύµφωνα µε το δελτίο αναγγελίας βλάβης του Παραρτήµατος V, 
µέχρι την έναρξη λειτουργίας του Π.Σ W-CRM.  

ii. µέσω του Π.Σ. W-CRM, όταν η σχετική εφαρµογή θα είναι διαθέσιµη, σε 
24ωρη βάση, 365 ηµέρες το χρόνο. Η αναγγελία που εισάγεται σε µη 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα. Η παρακολούθηση της βλάβης θα γίνεται µέσω του Π.Σ. W-CRM 
(ηµεροµηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης). 

4.8.3. ∆ιαδικασία άρσης βλάβης 
4.8.3.1. Σε περίπτωση βλάβης µόνο στην παροχή φωνητικής τηλεφωνίας µέσω 
της PΟTS ή ISDN-BRI 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 πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του Τελικού Χρήστη από οποιονδήποτε τρίτο 
πλην του ΟΤΕ, η αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει τον Τελικό Χρήστη. 
4.8.3.2. Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται από τον 
Τηλεπ. Πάροχο ενώ λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία φωνής, ο Τηλεπ. Πάροχος 
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, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην §4.12.1.6 της 
παρούσης. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν εντοπίζεται σε αυτό, αλλά στο τµήµα 
αρµοδιότητας του ΟΤΕ, αναγγέλλει τη βλάβη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
§4.8.3.2 της παρούσης.   
Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο µέσω του Π.Σ. W-CRM, ή και µέσω e-
mail επικουρικά, για το σύνολο των αναγγελλοµένων βλαβών που έχουν αρθεί 
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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 Τηλεπ. Πάροχος διαπιστώσει 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. 
4.8.3.3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στην φωνητική υπηρεσία και στην 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.: 
i. Ο Τελικός χρήστης αναγγέλλει στον ΟΤΕ τη βλάβη στην φωνητική υπηρεσία, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό την §4.8.3.1 της παρούσας 
προσφοράς. 

ii. Μετά την άρση της βλάβης στη φωνητική υπηρεσία, ο ΟΤΕ ελέγχει για πιθανή 
συνέχιση της βλάβης στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. και εκτελεί τις απαραίτητες 
εργασίες επιδιόρθωσης που πιθανά θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση που 
παραµένει η βλάβη στην υπηρεσία A.ΡΥ.Σ.,  ο Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον 
Τηλεπ. Πάροχο, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό της 
§4.8.3.2. της παρούσας προσφοράς.  

Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο µέσω του Π.Σ. W-CRM, ή και µέσω e-
mail επικουρικά, για το σύνολο των αναγγελλοµένων βλαβών της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. 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 Τηλεπ. Πάροχος διαπιστώσει 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. 
 
4.8.3.4. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. που του αναγγέλθηκε από τον Τηλεπ. Πάροχο προς άρση δεν εντοπίζεται 
στο δίκτυο αρµοδιότητας του, ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ. W-CRM 
αναφορικά µε τις µετρήσεις που πραγµατοποίησε προκειµένου να διαπιστώσει 
ότι η βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυό του και χρεώνει στον Τηλεπ. Πάροχο τέλος 
άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του. Τον εν λόγω τιµοκατάλογο οφείλει ο ΟΤΕ να 
τον δηµοσιεύσει τόσο στην ιστοσελίδα  www.otewholesale.gr όσο και στο Π.Σ. W-
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CRM. 
4.8.3.5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης  τα δύο 
µέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, επικοινωνούν και  
συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.  
4.8.3.6. Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, ο ΟΤΕ κατόπιν 
συνεννόησης µε τον Τηλεπ.Πάροχο δύναται να επικοινωνεί µε τον τελικό χρήστη 
και να µεταβαίνει συνεργείο του στο χώρο του Τελικού Χρήστη, για να ελέγχει την 
Α.ΡΥ.Σ. σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα  VII ενότητα 3.2.1. 

4.8.4. Χρόνος άρσης βλάβης 
4.8.4.1. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο Τηλεπ. Πάροχος έχουν αµοιβαία 
υποχρέωση συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου και 
την επίτευξη της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης. 
4.8.4.2. Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρεάζουν τις υπηρεσίες του 
Τηλεπ. Παρόχου από τον ΟΤΕ και οι τυχόν ρήτρες υπέρβασης αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.2.2 και 3.2.3 του Παραρτήµατος VII «Υπόδειγµα Βασικής 
Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Χ.Ε.Π. (Basic SLA)».  

 
4.9. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

4.9.1. Απαιτούµενος τερµατικός εξοπλισµός για τη λειτουργία της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.: Στο χώρο 
του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα διχαστής ή ένα φίλτρο ανά σύνδεση ως εκάστοτε απαιτείται 
καθώς και ένα modem ADSL (Παράρτηµα II - Παράµετροι Εγκατάστασης ADSL modem), που 
εγκαθίσταται µε ευθύνη του Τηλεπ. Παρόχου στο χώρο του Τελικού Χρήστη.  

4.9.2. Παροχή του τερµατικού εξοπλισµού στον Τελικό Χρήστη από τον Τηλεπ. Πάροχο ή τρίτο 
4.9.2.1. Ο τερµατικός εξοπλισµός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον 
Τηλεπ. Πάροχο ή τρίτο πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π∆  44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002). Τα πρότυπα (standards) του εν λόγω 
τερµατικού εξοπλισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα III της παρούσας 
προσφοράς.   
4.9.2.2. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα τη συµβατότητα και 
τη διαλειτουργικότητα µε το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει οµαλή λειτουργία του 
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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 Τηλεπ. Πάροχο ή τρίτον. 

 
4.10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει προβλέψεις σχετικά µε την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο συνηµµένο Παράρτηµα VII Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Basic SLA 
Χ.Ε.Π (Basic SLA).  

4.10.1. Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα και ο ΟΤΕ τα χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά για τους σκοπούς που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης προσφοράς, απέχει 
δε από την γνωστοποίησή τους µε οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτα µέρη, εκτός εάν εξασφαλίσει 
έγγραφη σχετική έγκριση του Τηλεπ. Παρόχου στον οποίο αυτά αφορούν ή η γνωστοποίηση τους 
επιβάλλεται από τον Νόµο, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προηγούµενη έγκριση 
του Τηλεπ. Παρόχου. Η εν λόγω υποχρέωση του ΟΤΕ αφορά και σε κάθε υπάλληλο, συνεργάτη ή/ 
και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι αναγκαίο να λάβει γνώση των εν λόγω στοιχείων προκειµένου 
να υλοποιηθεί η παράδοση της σχετικής υπηρεσίας. 
 
4.11. ΤΕΛΗ – ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΕΛΩΝ 

4.11.1. Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του 
ΟΤΕ, όπως νοµίµως δηµοσιεύεται µε πρόσφορο τρόπο από τον ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο εν 
λόγω τιµοκατάλογος θα πρέπει να ενηµερώνεται και να είναι διαθέσιµος και µέσω του δικτυακού 
τόπου του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). 
 

4.11.2. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που περιλαµβάνονται στον 
τιµοκατάλογό του, οι οποίες τίθενται σε ισχύ µετά τη νόµιµη εξαγγελία 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. 

4.11.3. Η χρέωση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ξεκινάει τη εποµένη  ηµερολογιακή ηµέρα από την 
ηµεροµηνία ενεργοποίησης/ παράδοσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης και της 
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ηµεροµηνίας ενεργοποίησης/ παράδοσης. Η έναρξη της χρέωσης σε καµία περίπτωση δεν 
εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του ADSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη. 

4.11.4. Mε την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης της EETT οι κατηγορίες τελών για την παροχή 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο είναι οι ακόλουθες: 

i. Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 
ii. Μηνιαίο τέλος 

4.11.5. Σε περίπτωση διακοπής (σύµφωνα µε §4.11.8 της παρούσας προσφοράς) της σύνδεσης 
Α.ΡΥ.Σ., προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από 
τον Τηλεπ. Πάροχο του αντιστοίχου τέλους επανασύνδεσης σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιµοκατάλογο του ΟΤΕ. 

4.11.6. Καταβολή – Απόδοση Τελών 
4.11.6.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος εξοφλεί τα τέλη που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες 
που προµηθεύεται από τον ΟΤΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης 
προσφοράς στο λογαριασµό/ τιµολόγιο. Στον λογαριασµό αναγράφεται η 
ηµεροµηνία έκδοσης και το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας. 
4.11.6.2. Τα προβλεπόµενα στον τιµοκατάλογο µηνιαία τέλη παροχής της 
υπηρεσίας, σύµφωνα τα οριζόµενα µε την ανωτέρω §4.11.4 της παρούσας 
προσφοράς είναι απαιτητά: 
i.  καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας και  
ii. καθ’ όλη τη διάρκεια διακοπής της υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως του Τηλεπ. 
Παρόχου και εφόσον δεν έχει παρέλθει η υποχρεωτική διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας κατά τα οριζόµενα στην §4.5.  
4.11.6.3. Τα τέλη αναλύονται στο ατοµικό τιµολόγιο/ λογαριασµό του Τηλεπ. 
Παρόχου, ο οποίος αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος στη 
σχετική αίτησή του. Το εν λόγω τιµολόγιο περιλαµβάνει µε σαφήνεια κατ’ 
ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες:  

• ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου  

• αριθµός τιµολογίου 

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά  

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ-καταβάλλονται  

• τρόπος πληρωµής 
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• αριθµός τραπεζικού λογαριασµού 

• περιγραφή παρεχόµενης υπηρεσίας  

• τόπος – διεύθυνση παρεχόµενης υπηρεσίας 

• 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  
Ο ΟΤΕ αποστέλλει τιµολόγιο και πληροφορίες τιµολογίου σε ηλεκτρονική µορφή 
(CD) στον Τ.Π. εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την λήξη της περιόδου 
χρέωσης, στην διεύθυνση αποστολής που έχει ορίσει ο Τ.Π. στη σύµβαση που 
θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί 
στον ΟΤΕ κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής των λογαριασµών, 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. 
Τα πιστωτικά σηµειώµατα  εκδίδονται από τον ΟΤΕ αµελλητί, στην αµέσως 
επόµενη περίοδο χρέωσης από το χρονικό σηµείο που προκύπτει η υποχρέωσή 
του για την έκδοσή τους. Το ποσό που αναφέρεται στο πιστωτικό σηµείωµα είναι 
άµεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ. 
Ο Τηλ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια εντός της αναγραφόµενης 
σε αυτά προθεσµίας  εξόφλησης η οποία δεν θα είναι µικρότερη των τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του τιµολογίου (η οποία 
αποδεικνύεται µε σφραγίδα ταχυδροµείου), εκτός αν συµφωνηθεί εγγράφως 
διαφορετικά µεταξύ των Μερών και µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης 
αµεροληψίας την οποία φέρει ο ΟΤΕ σύµφωνα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006. 
4.11.6.4. Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών ΑΡΥΣ θα γίνονται βάσει 
µηνιαίων λογιστικών περιόδων.. Με το πρώτο τιµολόγιο ο Τηλεπ. Πάροχος πέραν 
του τέλους ενεργοποίησης και της αντίστοιχης µηνιαίας δόσης για τον τρέχοντα 
µήνα προκαταβάλλει τη µηνιαία δόση του εποµένου µηνός. Τα επόµενα 
τιµολόγια/λογαριασµοί περιλαµβάνουν την προκαταβολή της µηνιαίας δόσης του 
επόµενου µήνα. Οι προκαταβολές του µηνιαίου παγίου τέλους, στην περίπτωση 
κατάργησης της υπηρεσίας, συµψηφίζονται ή επιστρέφονται σε επόµενο 
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τιµολόγιο/ λογαριασµό. Στο µηνιαίο τιµολόγιο/λογαριασµό συµπεριλαµβάνονται 
οι χρεώσεις για το σύνολο των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που έχει λάβει ο εν λόγω 
Τηλεπ. Πάροχος. 

4.11.7. Επανεξέταση Λογαριασµού 
4.11.7.1. Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος αµφισβητεί την ορθότητα του 
τιµολογίου/λογαριασµού, δύναται να ζητήσει εγγράφως και τεκµηριωµένα από 
την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών  
από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου/λογαριασµού (εκτός από τις 
περιπτώσεις που η αµφισβήτηση αφορά τη µη συµόρφωση µε Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ή διάταξη νόµου οπότε η προθεσµία αµφισβήτησης του τιµολογίου εκκινεί 
από την έκδοση της Απόφασης ή της νοµοθετικής διάταξης) την 
επανεξέταση/διόρθωσή του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον 
τιµολογηµένο ποσό στο σύνολό του. Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το µέρος 
του τιµολογίου που αµφισβητείται και επισυνάπτεται κάθε αναγκαίο στοιχείο / 
πληροφορία επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του Τ.Π. εντός 
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της, εγγράφως και αιτιολογηµένως, 
αποστέλλοντας όλα τα συνοδευτικά στοιχεία τιµολόγησης. 
4.11.7.2. Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης ο ΟΤΕ εκδίδει 
πιστωτικό σηµείωµα για το αντίστοιχο ποσό και η σχετική διαφορά συµψηφίζεται 
στον αµέσως  επόµενο λογαριασµό από την έγγραφη ειδοποίηση του ΤΠ περί 
αποδοχής της αίτησής του. 
Σε περίπτωση µερικής ή ολικής απόρριψης της αίτησης από τον ΟΤΕ, τα µέρη 
κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π., εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
κοινοποίηση στον Τ.Π. της απάντησης του ΟΤΕ, συγκροτούν µικτή Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων ΟΤΕ και Τ.Π. για την διευκρίνιση της διαφωνίας (Μικτή 
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ), τα µέλη της οποίας ορίζονται µε κοινή συµφωνία 
ΟΤΕ και ΤΠ. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ως άνω 
Επιτροπή  εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την συγκρότησή της αναλυτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης όπου εντοπίζεται η 
διαφωνία, προς απόδειξη της ακρίβειας των υπολογισµών τους. Τα εν λόγω 
στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριµένης διαφοράς. Για το λόγο αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη, µε την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κείµενη νοµοθεσία περί 
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προστασίας προσωπικών δεδοµένων, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά 
αρχεία για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι 
διαφορές να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων αποφασίζει επί της διαφοράς σε αποκλειστική προθεσµία δύο 
(2) µηνών από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε περίπτωση καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών 
πρωτού αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά. 
4.11.7.3. Σε περίπτωση που η αµφισβήτηση του λογαριασµού έχει γίνει 
εγγράφως προς τον ΟΤΕ πριν παρέλθει η προθεσµία πληρωµής, η προθεσµία 
πληρωµής του υπό αµφισβήτηση ποσού αναστέλλεται µέχρι την έκδοση 
απόφασης από την Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Στην περίπτωση αυτή ο 
ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο Τ. Π. υποχρεούται να καταβάλει εγγυητική 
επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της αµφισβήτησης. 
4.11.7.4. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αµφισβητήσει το ύψος των ρητρών που 
αιτείται ο Τ.Π., εντός της προθεσµίας που ορίζεται ενότητα 6 του Παραρτήµατος 
VII της παρούσας Προσφοράς, για την αναστολή της πληρωµής του υπό 
αµφισβήτηση ποσού ρητρών ο ΟΤΕ υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από τον 
Τ.Π. να καταβάλει εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού 
της αµφισβήτησης. 
4.11.7.5. Μετά την άρση της διαφωνίας, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός διµήνου 
από την υπαγωγή της στην Μικτή Επιτροπή, τα ποσά θα πληρώνονται 
προσαυξηµένα µε το νόµιµο επιτόκιο εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής στα εµπλεκόµενα µέρη. Σε 
περίπτωση που η Απόφαση δέχεται -ολικά ή µερικά- την αίτηση αµφισβήτησης 
τιµολογίου του Τ.Π, ο ΟΤΕ  εκδίδει πιστωτικό σηµείωµα για το αντίστοιχο ποσό 
που οφείλεται σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και η 
σχετική διαφορά συµψηφίζεται στον αµέσως  επόµενο λογαριασµό από την 
έκδοση της ως άνω Απόφασης. 
4.11.7.6. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής 
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, τα αµφισβητούµενα 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 επιλύσει τη 
διαφορά ή µετά την άπρακτη πάροδο διµήνου από την υπαγωγή της διαφοράς σε 
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αυτήν, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που µετά από αίτηση του Τ.Π. 
χορηγηθούν σχετικά προσωρινά µέτρα ενώπιων αρµόδιας δικαστικής αρχής ή και 
της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά προκύπτει από την ερµηνεία / εφαρµογή Απόφασης 
της ΕΕΤΤ). Η καταβολή του υπό αµφισβήτηση ποσού από τον Τ.Π δεν συνιστά 
συνοµολόγηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώµατα του Τ.Π. από 
την κείµενη νοµοθεσία. 
4.11.7.7. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 3431/2006, η  Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί 
να αρνείται την επίλυση διαφοράς µε δεσµευτική απόφαση, εφόσον τα µέρη δεν 
έχουν προηγουµένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς τους 
στην Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων  ΟΤΕ και Τ.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου. 
4.11.7.8. Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 παρ. 7 
του Ν. 3431/2006, η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων  του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόµενο 
µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος πάροχος παραβιάζει 
διατάξεις του παρόντος ή του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 
63 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 
4.11.7.9. Οι παράγραφοι 4.11.7.3 καθώς και 4.11.7.6 έως και 4.11.7.9 
εφαρµόζονται αντιστοίχως και στην περίπτωση αµφισβήτησης από τον ΟΤΕ των 
ρητρών που αιτείται ο Τ.Π σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ενότητα 6 του 
Παραρτήµατος VII της παρούσας Προσφοράς. 

 

4.11.8.  
Εφόσον ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα το λογαριασµό του και δεν έχει 
υποβάλει εγγράφως αίτηση επανεξέτασης / διόρθωσης τιµολογίου για το 
οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.11.7.1 της 
παρούσας ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για την καθυστέρηση εξόφλησης 
της οφειλής του τάσσοντας για την εξόφληση της οφειλής προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την επίδοση της έγγραφης όχλησης. Από την εποµένη της επίδοσης 
της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να µην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή 
υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ.  
1. Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ως άνω ταχθείσα προθεσµία, ή σε 
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περιπτώσεις αµφισβητήσεων δεν έχει εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 4.11.7 του παρόντος ο ΟΤΕ δικαιούται  αφού 
προηγηθεί η αποστολή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης α) να διακόψει 
προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. στις οποίες αναφέρεται η οφειλή 
µέχρι την εξόφληση του εκκρεµούντος Τιµολογίου ή/και β) να αρνηθεί την παροχή 
οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., ή/και γ) σε περίπτωση 
αµφισβητήσεων οφειλής να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή η οποία έχει 
χορηγηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4.11.7 Σε περίπτωση που η ειδοποίηση 
αφορά διακοπή υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ 
τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες πριν την διακοπή.  
2. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου της παρούσας ενότητας, στην 
περίπτωση που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της 
εικοσαήµερης προθεσµίας, η διακοπή δεν πραγµατοποιείται. Στην περίπτωση 
που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του µετά την πραγµατοποίηση της διακοπής 
υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου της παρούσας ενότητας, 
ο ΟΤΕ οφείλει 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/ λογαριασµό από 
τον Τηλεπ. Πάροχο, ο Τηλεπ. Πάροχος επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο 
υπερηµερίας. 

4.11.9. Στις περιπτώσεις επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης ή µη εξόφλησης 
λογαριασµών από παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. ο ΟΤΕ αφού έχει ακολουθήσει την 
διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση 
λόγω υπαιτιότητας του Τ.Π, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 4.15.1.2 της 
παρούσας προσφοράς µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ως ΣΙΑ µε βάση την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 389/051/2006. 

4.11.10. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκλείεται δυνατότητα αποζηµίωσης του ΟΤΕ 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

4.11.11. Για την έκδοση λογαριασµών σε Τελικούς Χρήστες του Τηλεπ. Παρόχου, 
υπεύθυνος είναι ο Τηλεπ. Πάροχος. Σε περιπτώσεις παραπόνων χρεώσεων Τελικών 
Χρηστών του Τηλεπ. Παρόχου σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν, 
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υπεύθυνος είναι ο Τηλεπ. Πάροχος. 

4.11.12. Τα τέλη που αφορούν τις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συµφωνηµένης 
υπηρεσίας πέρα του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της, καθυστέρησης άρσης βλάβης, πέρα 
του συµφωνηµένου χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, 
καθώς  και τα ποσά µε τα οποία πιστώνεται ο Τηλεπ. Πάροχος, περιγράφονται στο συνηµµένο 
παράρτηµα «Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΠ» (Παράρτηµα VIII). 

4.11.13. Ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ που 
απορρέουν από την παροχή  υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. µε βάση την παρούσα προσφορά, µε οµοειδείς 
απαιτήσεις του από τον ΟΤΕ. Ως οµοειδής απαίτηση θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή 
σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών ΑΡΥΣ, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ, 
συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής ποινικών ρητρών για υπηρεσίες ΑΡΥΣ δυνάµει της  
παρούσας προσφοράς. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά µε ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 
του προς τον Τ.Π. οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών ΑΡΥΣ στα 
πλαίσια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ. Το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ και προϋποθέτει προηγούµενη όχληση του οφειλέτη. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος 
δεν επιτρέπεται να προβεί σε συµψηφισµό οφειλών / απαιτήσεων για τις οποίες εκκρεµεί 
διαδικασία άρσης αµφισβήτησης χρεώσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
προσφορά. 
4.12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

4.12.1. Υποχρεώσεις ΟΤΕ 
4.12.1.1. O OTE υποχρεούται να αναρτήσει τόσο στην ιστοσελίδα  
www.otewholesale.gr όσο και στο Π.Σ. W-CRM, κατάλογο των Αστικών Περιοχών 
στις οποίες έχει  εγκατασταθεί και λειτουργεί DSLAM   
4.12.1.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο µέσω του Π.Σ. 
W-CRM, ανά εξάµηνο για τα προγραµµατισµένα προς εγκατάσταση DSLAM εντός 
του εποµένου εξαµήνου, διατηρώντας επιφύλαξη ως προς τον οριστικό χρόνο 
εγκατάστασής τους.  
4.12.1.3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο µέσω του Π.Σ. 
W-CRM, εγγράφως ή/και µε δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του για τη δυνατότητα 
παροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στις Αστικές Περιοχές που καλύπτονται από τα ως 
άνω DSLAM,  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη 
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λειτουργίας τους, γνωστοποιώντας του την ακριβή ηµεροµηνία ενεργοποίησης. 
4.12.1.4. Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα Κέντρα του προκειµένου να 
ενεργοποιηθεί η υπηρεσία  Α.ΡΥ.Σ. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τις εργασίες 
στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη (εγκατάσταση modem, 
διχαστή, φίλτρου, ρυθµίσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α.), οι οποίες γίνονται 
από τον Τηλεπ. Πάροχο ή/και από το προσωπικό αυτού, ή/και από εξωτερικό 
συνεργάτη του.  
4.12.1.5. Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λειτουργία των συνδέσεων 
Α.ΡΥ.Σ. που εξυπηρετούν τους Τελικούς Χρήστες του Τηλεπ. Παρόχου. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαµβάνεται της 
αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας τους. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει 
έναντι του Τηλεπ. Παρόχου ή παντός τρίτου για τυχόν πληµµελή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών του Τηλεπ. Παρόχου, τον έλεγχο 
και τη συντήρηση των οποίων αναλαµβάνει ο Τηλεπ. Πάροχος. 
4.12.1.6. Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό “Εσωτερικό 
Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο Οικοδοµών” (ΕΤ.∆.Ο) σταµατά στον Κατανεµητή του 
κτιρίου (escalit). Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τη 
συντήρηση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου. Η εγκατάσταση του τερµατικού 
εξοπλισµού στο χώρο του Τελικού Χρήστη, γίνεται µε ευθύνη του Τηλεπ. 
Παρόχου.  
4.12.1.7. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του βάσει της υπ’αρ. 389/051 ΑΠ 
ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Τελικού Χρήστη, του Τηλεπ. 
Παρόχου ή τρίτου, είτε αστική είτε ποινική, για το περιεχόµενο, τον τρόπο 
παροχής και το προωθητικό υλικό των υπηρεσιών που παρέχει είτε άµεσα είτε 
δια µέσου συµβεβληµένου ή µε οποιοδήποτε τρόπο συνεργαζόµενου µε αυτόν 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.  

4.12.2. Υποχρεώσεις Τηλεπ. Παρόχου 
4.12.2.1. Ο Τηλεπ. Πάροχος γνωστοποιεί στον ΟΤΕ µε την υπογραφή της 
συµβάσεως πλαίσιο το(α) όνοµα(τα) του(ων) εξουσιοδοτηµένου(ων) χρηστών οι 
οποίοι έχουν την ευθύνη της κατάθεσης των αιτηµάτων του Τηλεπ. Παρόχου και 
κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ στο σύστηµα Π.Σ. W-CRM. 
4.12.2.2. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης (password) και η χρήση του 
συστήµατος  Π.Σ. W-CRM τεκµαίρει αναγνώριση, από πλευράς του Τηλεπ. 
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Παρόχου, των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους 
λογαριασµούς της εταιρείας του. 
4.12.2.3. Οι τελικοί χρήστες υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον Τ.Π. µε τους 
ακόλουθους τρόπους: 
  - Εγγράφως, µε την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτότητας, ή 
  - µε τηλεοµοιοτυπία, µε την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας 

ταυτότητας, ή 
   - ηλεκτρονικά, µόνο µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. 
Ο Τηλεπ. Πάροχος, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπέυθυνος για την ακρίβεια και 
την εγκυρότητα των στοιχείων των αιτήσεων, υποχρεούται να τηρεί αρχείο µε τις 
πρωτότυπες αιτήσεις των τελικών χρηστών για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την 
ηµεροµηνία υποβολής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Τ.Π. υποχρεούται να 
κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της ΕΕΤΤ, τις πρωτότυπες 
αιτήσεις εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ζητήθηκαν. 
4.12.2.4. Ο Τηλεπ. Πάροχος ενηµερώνει τους Τελικούς Χρήστες για τις υπηρεσίες 
που τους παρέχει και ειδικότερα για τις προβλεπόµενες διαδικασίες, όπως 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., αναγγελίας και άρσης βλάβης.  
4.12.2.5. Ο Τηλεπ. Πάροχος παρέχει στον ΟΤΕ, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα 
του ΟΤΕ το οποίο και κατατίθεται στον Τηλεπ.Πάροχο, κάθε τεχνικό στοιχείο ή 
περιγραφή και αποδέχεται την πραγµατοποίηση από τον ΟΤΕ δοκιµών και 
ελέγχου της καλής λειτουργίας των διατάξεων που χρησιµοποιεί για την παροχή 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
4.12.2.6. Τα τεχνικά προβλήµατα για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. που δεν είναι 
αρµοδιότητας του Τηλεπ. Παρόχου, αναγγέλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία του 
ΟΤΕ από τον Τηλεπ. Πάροχο και όχι από τον Τελικό Χρήστη. 

 
4.13. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.13.1. Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο πρόσβαση σε δείκτες αποδοτικότητας / δεδοµένα 
που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές του.  

4.13.2. 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 
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εµπιστευτικότητα κρίσιµων εµπορικών πληροφοριών (λχ. µέσες ή συνολικές εκτιµήσεις, ή 
αναλυτικά τις τιµές των δεικτών χωρίς να  προσδιορίζεται το όνοµα του παρόχου). 

4.13.3. Συγκεκριµένα, µέσω του Π.Σ. W-CRM. ο Τηλεπ. Πάροχος έχει τη δυνατότητα να εξάγει 
µεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τους παρακάτω δείκτες αποδοτικότητας: 

i. Αριθµό αιτηµάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά ταχύτητα πρόσβασης. 
ii. Αριθµό αιτηµάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που απορρίφθηκαν ανά λόγο απόρριψης. 
iii. Μέσο χρόνο παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.  
iv. Αριθµό ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. 
v. Αριθµός αιτηµάτων που ικανοποιήθηκαν εντός προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος 
vi. Αριθµός ενεργών συνδέσεων ΑΡΥΣ  ανά τοπικό κέντρο 
vii. Μέσο χρόνο παροχής της υπηρεσίας ΑΡΥΣ προς λιανικούς χρήστες 
viii.  Αριθµός νέων παροχών που αναφέρθηκαν ως προβληµατικές ανά τύπο πρόσβασης 
ix. Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών ανά πάροχο ανά τύπο υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
x. Αριθµός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συµφωνηµένου χρονικού πλαισίου 

(Βασικό SLA) 
4.14. ΣΥΜΒΑΣΗ 

4.14.1. Ο Τ.Π. ο οποίος επιθυµεί να λαµβάνει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ από τον ΟΤΕ υποχρεούται να 
υπογράψει σχετική συµφωνία πλαίσιο. Ο Τ.Π. υποχρεούται να στείλει έγγραφη αίτηση στον ΟΤΕ 
στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 3.5.1.2 της παρούσας. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός 5 
ΕΗ από την παραλαβή της αίτησης να ξεκινήσει άµεσα και τις διαπραγµατεύσεις για την 
υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία έναρξής τους. Σε περίπτωση που µετά 
την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος δεν έχουν ευοδώσει οι διαπραγµατεύσεις, αλλά 
και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των µερών σχετικά µε την διαπραγµατευόµενη 
παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του διαστήµατος του ενός (1) µηνός, τα µέρη δύνανται να 
προσφύγουν στην ΕΕΤΤ για επίλυση της διαφοράς τους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
κείµενη νοµοθεσία. Τα εµπλεκόµενα µέρη δεσµεύονται από τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
στοιχείων τα οποία κοινοποιούνται/γνωστοποιούνται σε αυτούς µε την αίτηση του Τ.Π. και κατά 
την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Τα εµπλεκόµενα µέρη υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν 
αυτά µόνο για το σκοπό εξέτασης της αίτησης παροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ ενώ δεν πρόκειται να 
τα κοινοποιήσουν/γνωστοποιήσουν σε τρίτα πρόσωπα. 
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4.14.2. Οι όροι των Συµβάσεων-Πλαίσιο αναφορικά µε την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. από 
τον ΟΤΕ , θα διέπονται εκ των προβλεπόµενων γενικών αρχών της παρούσης Προσφοράς, στα 
πλαίσια της οποίας εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον ΟΤΕ. Στη σύµβαση πλαίσιο, που αφορά την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 
του Τηλεπ. Παρόχου, εντάσσεται και επισυνάπτεται το σύνολο των αιτήσεων παροχής υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. του Τηλεπ. Παρόχου καθώς και τα στοιχεία ενεργοποίησεως τους. 

4.14.3. Η διάρκεια της κάθε σύµβασης πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. θα 
συµφωνείται για αόριστο χρονικό διάστηµα.  

4.14.4. Ο Τηλεπ. Πάροχος δεν εκχωρεί οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωσή του που απορρέει 
από τη σύµβαση πλαίσιο, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση 
του ΟΤΕ. Η προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΤΕ δεν απαιτείται για την περίπτωση της 
µεταπώλησης του προϊόντος Α.ΡΥ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης ή 
µεταβίβασης υποχρέωσης του ΟΤΕ, ισχύει µε την επιφύλαξη των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που 
αυτός φέρει ως Πάροχος µε Σηµαντική Ισχύ στην Εθνική αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης.  
 
4.15. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.15.1. Η σύµβαση πλαίσιο λύεται:  
4.15.1.1. µε έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του Τηλεπ. Παρόχου 
κοινοποιούµενη προ εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών στον ΟΤΕ. Στην 
περίπτωση αυτή ο Τηλεπ. Πάροχος καταβάλλει στον ΟΤΕ τα τέλη που 
αντιστοιχούν στον χρόνο που υπολείπεται για την λήξη της υποχρεωτικής 
διάρκειας της κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ που υπάγεται στη σύµβαση. 
4.15.1.2. µε έγγραφη καταγγελία για ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο  ιδίως 
για την περίπτωση υπαίτιας παράβασης ουσιώδους όρου αυτής, κοινοποιούµενη 
από το αναίτιο µέρος στο υπαίτιο µέρος. Στην περίπτωση αυτή, το αναίτιο µέρος 
θα δίνει στο υπαίτιο µέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας  συγκεκριµένα την ή 
τις παραβάσεις και τάσσοντας προθεσµία συµµόρφωσης ενός (1) µηνός σε αυτό 
από την εν λόγω ειδοποίηση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης κατά την ως άνω 
ταχθείσα προθεσµία, το αναίτιο µέρος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την 
παρούσα συµφωνία µε την αποστολή ειδοποίησης προ τριών (3) ηµερών προς 
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τούτο προς το υπαίτιο µέρος. Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαίσια της 
παρούσας συνιστούν: Η µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις και 
διαδικασίες της παρούσας προσφοράς, η µη καταβολή εγγυητικών επιστολών 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες και διατάξεις της παρούσας προσφοράς, η 
διακινδύνευση της ακεραιότητας του δικτύου ενός εκ των αντισυµβαλλόµενων 
µερών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προσφορά, καθώς και η 
κήρυξη ενός εκ των µερών σε κατάσταση πτώχευσης, η θέση αυτού σε 
διαχείριση, η λύση του, η ακύρωση ή ανάκληση της άδειάς του. Στις περιπτώσεις 
της κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης 
της άδειας, η καταγγελία έχει άµεση ισχύ από την κοινοποίησή της. Κατόπιν 
συµφωνίας των µερών, δύνανται να προβλέπονται και άλλα περιστατικά τα οποία 
κατά την καλή πίστη είναι ικανά να θεµελιώσουν ειδικό και σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του δικαιώµατος 
καταγγελίας θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 281 ΑΚ και την λοιπή 
εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως δε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 2 του Ν.703/77. Οι παράγραφοι 4.15.1.1 και 4.15.1.2 της παρούσας 
διάταξης δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα των Τηλεπ. Παρόχων από την 
κείµενη εν ισχύ νοµοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το 
δικαίωµα να υποβάλλουν καταγγελία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 
του Ν.3431/2006 σε περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα προσφορά. 

4.15.2. Με την λύση της συµβάσεως πλαίσιο παύει αυτοδικαίως και η παροχή όλων των 
υπηρεσιών/ συνδέσεων προς τον Τηλεπ. Πάροχο που υπάγονται σε αυτήν και όλες οι οφειλές των 
αντισυµβαλλόµενων µερών  καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές.  
 
4.16. ΕΓΓΥΗΣΗ 

4.16.1. Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την 
εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες ΑΡΥΣ. Το δικαίωµα του ΟΤΕ να ζητήσει την παροχή 
εγγυήσεων ερµηνεύεται µε βάση τις υποχρεώσεις του ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στη σχετική αγορά 
«Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης» ιδίως την υποχρεώση τήρησης της αρχής της 
αµεροληψίας και της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύµφωνα µε τις αρχές της 
αντικειµενικότητας και της αναλογικότητας, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, 
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ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια:  
 

1. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος 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 πριν από τη 
σύναψη συµφωνίας, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής εγγύηση. ∆εν θεωρείται ότι έχει 
καταστεί υπερήµερος ο ΤΠ. αναφορικά µε οφειλές από τιµολόγια για τα οποία η µη 
καταβολή τους γίνεται επί τη βάση προσωρινής διαταγής.  

2. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση 
αναφορικά µε την οικονοµική φερεγγυότητα του ιδίου ή µητρικής του εταιρείας από έναν 
κοινά αποδεκτό από τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρισµένο ανεξάρτητο Οργανισµό 
Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας Εταιριών, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής 
εγγύηση για το χρονικό διάστηµα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τ. Π επιλέγει από σχετικό 
κατάλογο τον οποίο καταρτίζει ο ΟΤΕ µε τους Ανεξάρτητους Οργανισµούς Αξιολόγησης 
Οικονοµικής Φερεγγυότητας της αποδοχής του ο οποίος είναι κοινός για όλους του 
παρόχους και ο οποίος κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ κατά την κατάρτιση του ως άνω 
καταλόγου 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 ως αξιόπιστοι.. Η αξιολόγηση 
δύναται να επανεξετάζεται από τον (ίδιο ή άλλο) ανεξάρτητο Οργανισµό Αξιολόγησης 
Οικονοµικής Φερεγγυότητας Εταιριών κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος οιοδήποτε των 
µερών. Τυχόν κόστος για την πραγµατοποίηση της εν λόγω εξέτασης το επωµίζεται ο Τ.Π. 
Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, εάν ο εν λόγω πάροχος δεν καταστεί υπερήµερος 
αναφορικά µε την καταβολή οφειλών του προς τον ΟΤΕ στο διάστηµα αυτό, εντάσσεται 
στην κατηγορία 1 κατόπιν αιτήµατός του προς τον ΟΤΕ.. 

3. Στην περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν εµπίπτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ 
απαιτεί την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε την παράγραφο 4.16.2. 

4. Τηλ. Πάροχος της κατηγορίας 3 ο οποίος είτε α) µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας 
διετίας µπορεί να ενταχθεί στην κατηγορίας 1 είτε β) προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική 
αξιολόγηση σύµφωνα µε την κατηγορία 2, κατόπιν αιτήµατος του προς τον ΟΤΕ 
εντάσσεται στην κατηγορίες  1 ή 2 αντίστοιχα και από την ένταξή του δεν υποχρεούται σε 
προσκόµιση εγγυητικής επιστολής τυχόν δε ήδη προσκοµισθείσα εγγυητική επιστρέφεται. 

4.16.2. Εφόσον ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα εγγυήσεων, µε βάση την παράγραφο 4.16.1 της παρούσας 
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ζητά από το υπόχρεο µέρος, την προσκόµιση ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής 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 ΟΤΕ και είναι αποδεκτή από τα 
συµβαλλόµενα µέρη ή εφόσον τούτο είναι εύλογο και συµφωνείται από τα µέρη, εγγύηση από τη 
µητρική εταιρεία ή παρόµοιο τύπο ασφάλισης, για την καλή εκτέλεση της σχετικής Σύµβασης  και 
ειδικότερα προς εξασφάλιση της εµπρόθεσµης εξόφλησης οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσµων οφειλών 
του Τ. Π. προς τον ΟΤΕ για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύµφωνα µε την σύµβαση η 
οποία θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα προσφορά. Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητική 
επιστολή τραπέζης να εκδοθεί µετά από αίτηµα της (τυχόν) µητρικής Εταιρείας του Τ.Π. προς την 
τράπεζα για λογαριασµό της τελευταίας και υπέρ του ΟΤΕ, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
Εναλλακτικά τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν την παροχή άλλου τύπου ασφάλισης, όπως η 
ασφαλιστική κάλυψη κινδύνου του ΟΤΕ, οπότε ο Τ.Π. θα οφείλει να προκαταβάλλει προς τον ΟΤΕ 
το ύψος των σχετικών ασφαλίστρων ΟΤΕ. 
Στην περίπτωση ενός νέου Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν λαµβάνει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και ο οποίος 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.16.1 υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής το ύψος της αρχικής εγγυητικής επιστολής ορίζεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€). 
Το ύψος της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής θα αναπροσαρµοστεί µετά από έξι (6) µήνες και στην 
συνέχεια θα αναπροσαρµόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών µηνιαίων 
περιοδικών τελών του τελευταίου µήνα του εξαµήνου ή του χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση 
νέου Τ.Π., ο οποίος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής, η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µε την προσκόµιση της εγγυητική 
επιστολής. 
Στην περίπτωση ενός Τηλ. Παρόχου ο οποίος ήδη λαµβάνει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και ο οποίος 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών µηνιαίων 
περιοδικών τελών του τελευταίου µήνα, εκτός εάν αυτά είναι µικρότερα των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000€), οπότε προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Το ύψος της 
Εγγυητικής Επιστολής θα αναπροσαρµοστεί µετά από έξι (6) µήνες και στην συνέχεια θα 
αναπροσαρµόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών µηνιαίων περιοδικών 
τελών του τελευταίου µήνα του εξαµήνου ή του χρόνου αντίστοιχα.. Στην περίπτωση Τ.Π. ο οποίος 
έχει ήδη υπογεγραµµένη σύµβαση και ο οποίος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα 
υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν υλοποιούνται νέες αιτήσεις υπηρεσιών 
ΑΡΥΣ ή/και διακόπτεται προσωρινά η παροχή σχετικών υπηρεσιών, εφόσον δεν προσκοµίσει τη 
σχετική εγγυητική επιστολή, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης από τον ΟΤΕ για την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής. 
Στις περιπτώσεις όπου τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται σε προσκόµιση Εγγυητικής 
Επιστολής ως εξασφάλιση για την αναστολή της προθεσµίας εξόφλησης οφειλών οι οποίες έχουν 
αµφισβητηθεί ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε την παράγραφο. 
4.11.7 της παρούσας , το υπόχρεο µέρος προσκοµίζει ανέκκλητη εγγυητική επιστολή 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 των σαφών ορισµένων υπό 
αµφισβήτηση  οφειλών όπως αυτές έχουν υπαχθεί στην ως άνω επιτροπή και οι οποίες στην 
περίπτωση του Τ.Π. δύναται να περιλαµβάνουν ρήτρες σύµφωνα µε την παρούσα προσφορά. 
Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.11.7.έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) µηνών και θα είναι 
ανέκκλητη, σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαµβάνει δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της 
ευθύνης της ως αυτοφειλέτριας, 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 το δικαιούχο µέρος.. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 
288 του Αστικού Κώδικα, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από 
το δικαιούχο εξωδίκου δηλώσεως προς τον υπόχρεο προ δέκα (10) ηµερών και µετά την κατάθεση 
στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του διαιούχου ότι οι οφειλές του υπόχρεου για τις 
οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση 
οφειλές για τις οποίες εξεδόθη. 
 
4.17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ, εµφανιζόµενου λόγου ανωτέρας βίας που δεν 
θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόµενο Μέρος, υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερών από της 
εµφανίσεώς του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί 
ο λόγος της ανωτέρας βίας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται κατωτέρω, τα µέρη 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 και επίσης να 
αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση και την παρούσα Προσφορά.  
Κανένα από τα συµβαλλόµενα Μέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναµία 
εκπλήρωσης ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των προβλεπόµενων από την παρούσα προσφορά 
υποχρεώσεών του, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. 
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Ως γεγονός ανωτέρας βίας 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.   
Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών 
που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς µε την ανωτέρω βία αναστέλλονται 
για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών. Σε περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα 
ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα Μέρη 
θα συνεννοηθούν µε καλή πίστη προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις απαιτούµενες 
ενέργειες σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφόσον είναι επαρκώς 
δικαιολογηµένο) τους όρους της Σύµβασης συνεπεία της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας. Αν τα 
Μέρη 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 µεγαλύτερης από ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες (εκτός 
εάν µε βάση διάταξη της παρούσας προβλέπεται συντοµώτερη προθεσµία), οποιοδήποτε των 
Μερών έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο 
Μέρος, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την 
εν λόγω λύση της Σύµβασης, δηλαδή κάθε Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση του γεγονότος ανωτέρας 
βίας. Το δικαίωµα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του 
επιβάλλονται δυνάµει της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006. 
 
4.18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.18.1. Στην περίπτωση προγραµµατισµένων εργασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής : 
4.18.1.1. 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 Α.ΡΥ.Σ., η οποία είναι γνωστή και 
προσχεδιασµένη και µπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας ή να δηµιουργήσει 
προσωρινές διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., είτε σε τοπικό 
επίπεδο είτε σε ευρύτερη περιοχή. 
4.18.1.2.  Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν επεκτάσεις Κέντρων και 
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Κόµβων, µεταζεύξεις, αναβάθµιση του τοπικού δικτύου, και οι οποίες εκτελούνται 
σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ύστερα από ενηµέρωση των Πελατών από τον 
ΟΤΕ. 
4.18.1.3. Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτει επίσης κάθε επέµβαση και 
τροποποίηση των συνδέσεων της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., η οποία αποτελεί 
αρµοδιότητα του ΟΤΕ. 
4.18.1.4. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα επεµβάσεων και τροποποιήσεων της 
κατάστασης των 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 Τηλεπ. Πάροχο υπηρεσίες.  
4.18.1.5. Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα 
µέρη, οι οποίες κρίνεται, ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις υπηρεσίες 
που προσφέρει ο αντισυµβαλλόµενος,  εκτελούνται υποχρεωτικά 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 Eργάσιµες Hµέρες  (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 εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης. Ο αντισυµβαλλόµενος οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο 
εντός 2EH ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκειται 
για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή 
της 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 στη παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ  

• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Τ.Π και των 
υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στον Τ.Π µέσω της ΧΕΠ  
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• 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 στις υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.Σ. Ο χρόνος διακοπής των εν λόγω υπηρεσιών δεν θα προσµετράται ως 
βλάβη ή αν έχει αναγγελθεί τέτοια, ο χρόνος διακοπής θα προσµετράται στον 
ανενεργό χρόνο. 
4.18.1.6. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή 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 παράγραφο 4.17 περί 
Ανωτέρας Βίας. 

 
4.19. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλει να µην αναφέρει ή χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα ή σήµατα παρεχόµενων υπηρεσιών του άλλου Μέρους 
και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να εµπεριέχουν, να 
υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόµατα άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του. Επίσης, συµφωνείται να µην προβεί επιπλέον 
στην έκδοση ή την χρήση υλικού διαφήµισης, προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο 
ή άλλου υλικού δηµοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο 
τα Σήµατα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους. 
 
4.20. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των παραγράφων που χρησιµοποιούνται στην παρούσα είναι 
µόνο προς διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο όρους της προσφοράς.  
 
4.21. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

4.21.1. Αρµόδιοι για όλες τις προβλεπόµενες από την παρούσα Προσφορά διαδικασίες από την 
µεριά του ΟΤΕ, όπως και για πληροφορίες προς τους ενδιαφερόµενους είναι η Γενική ∆ιεύθυνση 
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Εγχώριων Παρόχων, ∆ιεύθυνση Εµπορικής Ανάπτυξης Παρόχων, Fax: 210 611 5564, ∆ιοικητικό 
Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24.  

4.21.2. Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης πλαίσιο συµφωνούνται οι αντίστοιχες αρµόδιες 
υπηρεσίες από την µεριά του Τηλεπ. Παρόχου καθώς και τυχόν συγκεκριµένα αρµόδια πρόσωπα 
τόσο από πλευράς ΟΤΕ όσο και από πλευράς Τ.Π. για την διαχείριση των αιτηµάτων και τη 
πραγµατοποίηση των επαφών µεταξύ των µερών (contact  persons).  
4.22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τα παραρτήµατα της παρούσας Προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής και καλύπτουν 
πλήρως όσα αναφέρονται σε αυτή.  
 
4.23. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν από την ερµηνεία και την 
υλοποίηση της παρούσας Προσφοράς. 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. 
 
4.24. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σηµαντικό µέρος των πληροφοριών που αφορούν το δίκτυο αµφοτέρων των µερών,  ΟΤΕ και Τ.Π. 
είναι «εµπιστευτικού χαρακτήρα», τόσο για εµπορικούς, αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας και 
ακεραιότητας του δικτύου. 
 
Συνεπώς, 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 συµφωνίας ΧΕΠ ή και Συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, δυνάµει 
της παρούσας Προσφοράς, κατά την εκτέλεση αυτής και µετά τη λύση της εν λόγω συµφωνίας. 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, 
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υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους.  
 
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 Προσφοράς ή/και της µεταξύ τους σύµβασης ή/και να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους από τη σύµβαση.  Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες 
που λαµβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΧΕΠ στον Τ.Π., δεν χρησιµοποιούνται (µε 
οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν λόγω συµφωνία υπογράφεται εφάπαξ, 
περιλαµβάνει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαµβάνει ο Τ. Π. δυνάµει της παρούσας 
Προσφοράς και περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του προηγούµενου 
εδαφίου. 
 
Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια 
ισχύος της µεταξύ τους σύµβασης 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 καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 
 
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 . 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Α.ΡΥ.Σ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.ΡΥ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.ΡΥ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.ΡΥ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΝΕΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ 

ΝΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.ΡΥ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.ΡΥ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ADSL MODEM 

 
Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο του ISP είναι 
απαραίτητο να τεθούν, στο ADSL 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 ADSL modem στο δίκτυο ADSL του ΟΤΕ. 
Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του 
ADSL 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 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: ANSI T1.413. Εναλλακτικά µπορεί να τίθεται: ITU G.DMT (ITU G.992.1) 
2. Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI 
Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: 35. 
3. Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) 
Η παράµετρος ATM QOS τίθεται: UBR 
4. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 
H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: RFC 1483/Bridged 
5. 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 
1. Ρύθµιση παραµέτρου ADSL MODE 
H παράµετρος ADSL MODE τίθεται: ANSI T1.413 Εναλλακτικά µπορεί να τίθεται: ITU G.DMT (ITU G.992.1) 
Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI 
Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: 35. 
2. Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) 
Η παράµετρος ATM QOS τίθεται: UBR 
3. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 
H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoA 
4. Ρύθµιση των παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 
 H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: VCMUX 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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 
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III.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού του πελάτη µε το δίκτυο ADSL 
του ΟΤΕ, οι οποίες όµως από µόνες τους δεν εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, είναι : 
 
1. ITU G.992.1 Annex A για σύνδεση  του ADSL modem πάνω από γραµµή POTS ή Annex Β για 

σύνδεση του ADSL modem πάνω από γραµµή ISDN) 
 
2. RFC 1483/Bridged εφόσον χρησιµοποιηθεί ως πρωτόκολλο διασύνδεσης µε το BBRAS το PPPoE. Σε 

αυτή την περίπτωση o H/Y του πελάτη πρέπει να διαθέτει λογισµικό PPPoE σύµφωνα µε την RFC 
2516 (Μέθοδος Α’) 

 
3. RFC 2364 εφόσον χρησιµοποιηθεί ως πρωτόκολλο διασύνδεσης µε το BBRAS το PPPoA (Μέθοδος 

Β’) 
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IV.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ. 
 
Οι τύποι και οι κατηγορίες υπηρεσιών του ΟΤΕ για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ, µεταξύ των οποίων µπορεί να 
επιλέξει ο Πελάτης, είναι οι εξής: 
 

 
α) Τύποι υπηρεσιών: 

 
Τύπος Υπηρεσίας Ρυθµός καθόδου (Kbps) Ρυθµός ανόδου (Kbps) 

α. Α.ΡΥ.Σ – 768 768 192 
β. Α.ΡΥ.Σ – 1024 1024 256 
γ. Α.ΡΥ.Σ – 2048 2048 256 
δ. Α.ΡΥ.Σ – 4096 4096 256 
ε. Α.ΡΥ.Σ – 8192 8192 384 

   
Σηµειώνεται ότι οι ελάχιστοι ρυθµοί Καθόδου και Ανόδου στους οποίους πρέπει να συγχρονίζει το Modem 
του συνδροµητή για τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. – 4096 και Α.ΡΥ.Σ.-8192 είναι: 
 

Τύπος Υπηρεσίας Ελάχ. Ρυθµός καθόδου (Kbps) Ελάχ. Ρυθµός ανόδου (Kbps) 
 Α.ΡΥ.Σ. – 4096 2304 224 
 Α.ΡΥ.Σ. – 8192 4352 352 

 
 

 
β) Κατηγορίες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ: 

 
i. Υπηρεσία που ολοκληρώνεται µε υπέρθεση επί της POTS σύνδεσης, της οποίας συνδροµητής 
είναι ο Τελικός Χρήστης. 
ii. Υπηρεσία που ολοκληρώνεται µε υπέρθεση επί της ISDN BRI σύνδεσης του ΟΤΕ της οποίας 
συνδροµητής είναι ο Τελικός Χρήστης.  
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V.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ (Ηµεροµηνία) 
ADSL ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 

 
                    ΠΑΡΟΧΟΣ ………………………… 

 
 

Α/Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΗΛΕΦ. 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ΣΥΜΠΤΩΜΑ  
1 Ο Τελικός Χρήστης δεν έχει καθόλου Fast Internet 
2 Ταχύτητα Down Up Stream 
3 ADSL Βλάβη 
4 Modem δεν Συγχρονίζει 
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VI.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΟΤΕ ΑΕ Μαρούσι,     - -2006 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ADSL ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ – Α.ΡΥ.Σ. 

 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος………………………………………………………………………………….., 
αρµόδιος της εταιρείας……………………………………. για την παραλαβή των αρχικών κωδικών 
πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτηµάτων ADSL Χονδρικής – Α.ΡΥ.Σ., δηλώνω δια της 
παρούσης υπεύθυνα ότι παρέλαβα σήµερα την……………. τους ως άνω αναφερόµενους κωδικούς σε 
κλειστό φάκελο στο όνοµά µου. 
Επίσης έλαβα γνώση ότι θα πρέπει να αλλάξω το password την πρώτη φορά που θα επισκεφθώ την 
σελίδα. Το password που θα επιλέξω δεν θα το κοινοποιήσω σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση διαρροής 
του password, ο ΟΤΕ δεν φέρει καµία ευθύνη. 
Ακόµη, αναγνωρίζω όλες τις αιτήσεις που στη συνέχεια θα κατατεθούν στο σύστηµα από τον/τους 
λογαριασµούς της εταιρείας ………………………….. 

 
 

Ο παραλαβών 
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VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ.Ε.Π (Basic SLA) 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 
2.  ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ»  
 
3.  Α.ΡΥ.Σ    
 3.1 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
  3.1.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

3.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
  3.1.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 3.2 ΒΛΑΒΗ Α.ΡΥ.Σ 

 3.2.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
3.2.2 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

  3.2.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 
4.  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α 
 4.1 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
  4.1.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

4.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
  4.1.3 ΡΗΤΡΕΣ  
 4.2 ΒΛΑΒΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α 

 4.2.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
  4.2.2 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
  4.2.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 
5.  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β 
 5.1 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (PROVISIONING)  
  5.1.1 ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

5.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
5.1.3 ΧΡΟΝΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

  5.1.4 ΡΗΤΡΕΣ  
5.2  ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  (ASSURANCE) 

  5.2.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
5.2.2 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

 5.2.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 

6. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΗΤΡΩΝ 
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ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Basic SLA) 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ.Ε.Π 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
Πλέον των ορισµών της ισχύουσας προσφοράς, οι οποίοι παραµένουν ως έχουν, λέξεις ή 
φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα συµφωνία έχουν την έννοια η οποία τους 
αποδίδεται παρακάτω.   
 
Χρόνος παράδοσης : Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία κατασκευής της, όπως αυτές 
(ηµεροµηνίες) εµφανίζονται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο ΠΣ. ΟΤΕ. 
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. 
 
Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault): Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07:20 πµ της 
πρώτης εργασίµου ηµέρας µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του W-CRM, µέχρι την ώρα που 
θα εµφανιστεί στο W-CRM η άρση της βλάβης 
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 & Τηλεπ. Παρόχου, σχετικά µε τον αριθµό των  
βλαβών που ανήγγειλε ο Τηλεπ. Πάροχoς, σε σχέση µε τις βλάβες που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και 
είναι δικής του ευθύνης.   
Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ) : Από την ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήµων αργιών, 
και εθνικών εορτών. 
Εργάσιµες ώρες (ΕΩ) : Από 07.20 πµ έως 15.00 µµ (ωράριο 5νθήµερης εργασίας) 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., Ο.Κ.ΣΥ.Α–Α’ -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α– Β’ 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ισχύουσας προσφοράς και η παροχή της προϋποθέτει την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 Η παρούσα συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ και ………………….. περιγράφει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων, ο ΟΤΕ δεσµεύεται να παρέχει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ, Ο.Κ.ΣΥ.Α 
- Α -Α1και Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β και να αποκαθιστά τις σχετικές µ’ αυτές τις υπηρεσίες βλάβες. 

 Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Τηλεπ. Πάροχο στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η  αίτηση εισάγεται 

24*7* 365. 
 Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε µη ΕΗ & ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την 

επόµενη ΕΗ.   
 Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, δεν συµπεριλαµβάνουν τους χρόνους 

που δύναται να προκύψουν λόγω προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών, όπως αυτές 
περιγράφονται στις παραγράφους 3.17 και 4.18 της Προσφοράς Αναφορά για την Παροχή 
Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α–Α’-Α1 και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α– Β’ και την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. αντίστοιχα.  

 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 
Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των αστικών κέντρων ΟΤΕ και 
των Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου 
Υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ τα αστικά κέντρα ΟΤΕ οµαδοποιήθηκαν σε τέσσερεις ευρύτερες περιοχές,  
όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα Α.  

 
Πίνακας Α 

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 

 

 93



ΟΤΕ Α.Ε.  Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

 
Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του Πίνακα Α, λόγω της έλλειψης απαραίτητων 
προϋποθέσεων (όπως πχ., ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις έδρας τµήµατος διαχείρισης της 
βλάβης από τα κέντρα) οι ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ρήτρες για τις περιοχές Α, Β . 
 
2. ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ»  
 
Στο συνολικό χρόνο του συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., Ο.Κ.ΣΥ.Α–Α-Α1’ και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α–Β’ 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, τα παρακάτω : 
 
Για την Παροχή των Υπηρεσιών: 
1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ 
2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής 

υπηρεσίας. 
3. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών 

σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά  
4. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Τηλεπ. Παρόχου ή του Πελάτη του Τηλεπ. 

Παρόχου η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ 
5. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Προσφορά) 
 
Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών: 
 

1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ 
2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας 
3. Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό του Τηλεπ. Παρόχου 
4. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε end 

to end test 
5. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Τηλεπ. Παρόχου ή του Πελάτη του 

Τηλεπ. Παρόχου. η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ 
6. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Προσφορά) 
7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του Παρόχου/Παρόχου 
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του στη περίπτωση όπου αυτό είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης 
8. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στη 

παρούσα Προσφορά 
3. Α.ΡΥ.Σ    
Η παρούσα συµφωνία ισχύει µε την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύµβαση για την 
παροχή της υπηρεσίας, για την οποία συµφωνείται η υπηρεσία. 
 
3.1  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
 
3.1.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ.: 
Χρόνος παράδοσης Α.ΡΥ.Σ.: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη ΕΗ 
αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία κατασκευής της, όπως αυτές 
(ηµεροµηνίες) εµφανίζονται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ ΟΤΕ. 
Ανενεργός χρόνος Α.ΡΥ.Σ. (parked time): Είναι το άθροισµα των χρόνων καθυστέρησης, η 
οποίοι οφείλονται σε λόγους µη υπαιτιότητας ΟΤΕ όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν 
Παράρτηµα. 
 
Πραγµατικός χρόνος παράδοσης Α.ΡΥ.Σ: Ο χρόνος παράδοσης του Α.ΡΥ.Σ µείον τον ανενεργό 
χρόνο Α.ΡΥ.Σ. 
 
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τους Α.ΡΥ.Σ στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο κάτω 
Πίνακα 1: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ   ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                           
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 Αίτηση παράδοσης Α.ΡΥ.Σ 12 
Από την επόµενη ΕΗ της 

κατάθεσης της αίτησης στον ΟΤΕ  

 
3.1.2    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
 
Η παροχή προβλέψεων από τον Τηλεπ. Πάροχο είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής 
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Συµφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. Τα στοιχεία που θα πρέπει να 
παρέχονται από τον Τηλεπ. Πάροχο για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ αφορούν: 

o Αριθµό Α.ΡΥ.Σ. ανά Α/Κ για τις πρωτεύουσες των Νοµών (συµπεριλαµβανοµένης της 
Αθήνας και Πειραιά) και συνολικά για τον υπόλοιπο Νοµό. 

o Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το πρώτο τρίµηνο και 
ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

o Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο. 
o Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στον ΟΤΕ/Γενική ∆ιεύθυνση Εγχωρίων 

Παρόχων των προβλέψεων ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα: 

• Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Απριλίου. 

• Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιουλίου. 

• Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου. 

• Μέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου. 
 
Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία (Βασική Συµφωνία Επιπέδου 
Υπηρεσιών) και εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής τους µέσω του Π.Σ. W-CRM, 
εφόσον το πλήθος των τριµηνιαίων αιτηµάτων ανά Α/Κ ή υπόλοιπο Νοµού, 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 στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. 
 
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 Τηλεπ. Παρόχου για το επόµενο τρίµηνο σε αριθµό ίσο 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 
Τηλεπ. Πάροχος. 
 
Εάν ο Τηλεπ. Πάροχος δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων 
προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα 
ικανοποιούνται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα.  
 
3.1.3    ΡΗΤΡΕΣ 
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Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης υπηρεσιών ΑΡΥΣ, 
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 
Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π ανά ηµερολογιακό έτος και επί του ενεργού αριθµού ΑΡΥΣ 
εκτός SLA (A). Ο ενεργός αριθµός ΑΡΥΣ  εκτός SLA (Α) υπολογίζεται όπως πιο κάτω: 
 
Α = 90% [Min (110% Π, AT) +Π1 – ΕΠ – ΠΕ] 
 
Όπου : 
Α :είναι ο ενεργός αριθµός ΑΡΥΣ εκτός SLA ανά έτος 
Π: είναι ο αριθµός των προβλέψεων του T.Π 
ΑΤ: είναι ο αριθµός των αιτηθέντων ΑΡΥΣ εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους 
Π1: είναι ο αριθµός των παραδοθέντων ΑΡΥΣ εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους για 
τους οποίους οι αιτήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενα ηµερολογιακά έτη  
ΕΠ: είναι ο αριθµός των ΑΡΥΣ που παραδόθηκαν εµπροθέσµως εντός του υπό εξέταση 
ηµερολογιακού έτους  
ΠΕ: ο αριθµός των παραδοθέντων ΑΡΥΣ των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του 
προηγούµενου (από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το 110% των αντίστοιχων 
προβλέψεων του Τ.Π. και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση έτος» 
 
 

Πίνακας 2 
Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης     
από τον πραγµατικό χρόνο 

παράδοσης  
Ρήτρα για τις περιοχές Α&Β του 

πίνακα Α                        
Ρήτρα για τις περιοχές Γ&∆ του 

πίνακα Α                        

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 

 
 
3.2    ΒΛΑΒΗ Α.ΡΥ.Σ 
 
3.2.1  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ   ΒΛΑΒΩΝ  
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Αρχικά ο Τηλεπ. Πάροχος 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. 
Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τµήµα του δικτύου του ΟΤΕ  γίνεται αναγγελία της 
βλάβης από τον Τηλεπ. Πάροχο µέσω  του ΠΣ ΟΤΕ, όπως αυτή περιγράφεται στην προσφορά της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ 
i.    Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον Τηλεπ. Πάροχο στο Π.Σ. W-CRM. 
ii.   Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365. 
iii.  Η αναγγελία που εισάγεται σε µη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη ΕΗ. 
iv. Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τηλεπ. Πάροχος 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 Τηλεπ. Πάροχος.  

v.  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). 

vi. 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 Τηλεπ. Πάροχο και ο κάθε ένας αναλαµβάνει το τµήµα αρµοδιότητας του. 

vii. Εάν µετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ είναι αναγκαία για τεχνικούς λόγους θα προηγείται 
συνεννόηση των δύο µερών καθώς και ενηµέρωση του τελικού χρήστη από τον Τηλεπ. 
Πάροχο. 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. 

 
3.2.2 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
 
Για την προσήκουσα  εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης του 
των υπηρεσιών ΑΡΥΣ. 
 
Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault):  Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07.20 της 
πρώτης εργασίµου ηµέρας µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του Π.Σ. W-CRM, µέχρι την ώρα 
που θα εµφανιστεί στο Π.Σ. W-CRM η άρση της βλάβης 
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Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service): Το σωρευτικό χρονικό διάστηµα που οφείλονται σε 
λόγους καθυστέρησης άρσης της βλάβης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην ενότητα 2 του παρόντας παραρτήµατος. 
 
Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης 
 
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη των ΑΡΥΣ το αργότερο στους πιο κάτω 
πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης: 
: 
 

Πίνακας 3  :  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Α.ΡΥ.Σ 

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 85% των 
αναγγελθεισών βλαβών της Α.ΡΥ.Σ  Α.ΡΥ.Σ 

3 ΕΗ 
 

Στο ποσοστό 85%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ» 
 
3.2.3     ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (πίν. 4) του ΑΡΥΣ, για 
κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, 
η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. 
 
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ 
των Α.ΡΥ.Σ, ως εξής :  

Πίνακας 4  (στο 85% των αναγγελθείσων βλαβών) 
 

Υπέρβαση πραγµατικού 
χρόνου άρσης των 

αναγγελθείσων βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα του µηνιαίου 
µισθώµατος Α.ΡΥ.Σ για τις 
περιοχές Α&Β του πίνακα 1    

Ρήτρα του µηνιαίου µισθώµατος 
Α.ΡΥ.Σ για τις περιοχές Γ&∆ του 

πίνακα 1                       
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 
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Στο ποσοστό 85%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 
 
4.  Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1 
 
4.1 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
4.1.1  ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α.’ -Α1: 
Χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 
επόµενη ΕΗ αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ µέσω ΠΣ ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής 
του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης – παραλαβής, δηλαδή την ηµεροµηνία φυσικής σύνδεσης 
και θέσης σε λειτουργία της υπηρεσίας. 
Ανενεργός χρόνος Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1 (parked time): Είναι το άθροισµα των χρόνων 
καθυστέρησης, η οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ. 
Πραγµατικός χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1: Ο χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1 
µείον τον ανενεργό χρόνο Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1. 
 
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τις Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ -Α1το αργότερο στους πραγµατικούς χρόνους που 
φαίνονται στους πιο κάτω Πίνακες 5α, 5β και 5γ: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5α 

Στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει η κατάλληλη αναµονή οπτικών 
ινών 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ -Α1 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 Αίτηση παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α-
Α1 

35 Από την επόµενη ΕΗ της 
λήψης της αίτησης από τον 
ΟΤΕ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5β 

Υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m  
από τον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου  

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ -Α1 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
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1 Αίτηση παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α-
Α1 

90 Από την επόµενη ΕΗ της 
λήψης της αίτησης από τον 
ΟΤΕ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5γ 
∆εν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή (πχ διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m  

από τον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου ) 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ -Α1 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 Αίτηση παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α-Α1 120 Από την επόµενη ΕΗ της 
λήψης της αίτησης από τον 
ΟΤΕ 

 
4.1.2    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
 
Η παροχή προβλέψεων από τον Τηλεπ. Πάροχο είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής 
Συµφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1. Οι αιτήσεις οι οποίες 
υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία (Basic SLA) και θα 
ικανοποιούνται το συντοµότερο δυνατόν διάστηµα. Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για 
την Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ -Α1 αφορούν : 

o Αριθµός Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’ ανά ΣΠ ΕΕΑΠ. / Αριθµός και χωρητικότητα ζέυξεων για ΟΚΣΥΑ Α1 
o Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το πρώτο τρίµηνο και 

ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 
o Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο. 
o Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στον ΟΤΕ/Γενική ∆ιεύθυνση Εγχωρίων 

Παρόχων των προβλέψεων ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα: 

• Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Απριλίου. 

• Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιουλίου. 

• Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου. 

• Μέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου. 
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 Τηλεπ. Παρόχου για το επόµενο τρίµηνο σε αριθµό ίσο µε των πραγµατικών 
παραγγελιών του προηγούµενου τριµήνου αυξηµένου µέχρι 20%, µε την προϋπόθεση ότι ο 
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αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι µικρότερος των προβλέψεων που είχε κάνει ο 
Τηλεπ. Πάροχος. 
Εάν ο Τηλεπ. Πάροχος δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων 
προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα 
ικανοποιούνται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα.  
 
4.1.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης ΟΚΣΥΑ Α –Α1 , για κάθε 
ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η 
οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται 
για κάθε Τ.Π στο 90% των περιπτώσεων µε τις µικρότερες καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις όπου 
οι αιτήσεις ενός Τ.Π για υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π τότε 
οι υπερβαίνουσες αιτήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των ρητρών ενώ 
εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ το συντοµότερο δυνατόν.  
.  

 
Πίνακας 6  

Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης                        
από τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης  Ρήτρα του εφάπαξ  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α -Α1 

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 

 
4.2  ΒΛΑΒΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α – Α’-Α1 
 
4.2.1  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ   ΒΛΑΒΩΝ  
Οι βλάβες του Τηλεπ. Παρόχου θα αναγγέλλονται  στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στην προσφορά 
της Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α’ -Α1 (§3.7.1). 
 
4.2.2 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α. -Α1’ 
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Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault):  Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07:20 της 
πρώτης εργασίµου ηµέρας µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του ΠΣ ΟΤΕ , µέχρι την ώρα που 
θα γίνει η άρση της βλάβης 
Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service): Το σωρευτικό χρονικό διάστηµα που οφείλονται σε 
λόγους καθυστέρησης άρσης της βλάβης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην ενότητα 2 του παρόντας παραρτήµατος. 
 
Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης 
 
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ -Α-Α1 το αργότερο 
στους πιο κάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης: 
 

Πίνακας 7  :  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α-Α1 

Τύπος βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α-Α1 Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% των 
αναγγελθεισών βλαβών της Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α-Α1 

ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ  1 ΕΗ 
ΜΕ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ  2 ΕΗ 
 
Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ» 
 
4.2.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ 
Α-Α1, (πίνακας 7) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ 
του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 
Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α-Α1 : ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 
Πίνακας 8α   

(στο 95% των αναγγελθείσων βλαβών) 

Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθείσων βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα του αντίστοιχου  µηνιαίου µισθώµατος 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α-Α1 (ανάλογα µε την ταχύτητα την 

οποία έχει αιτηθεί ο Παρόχους) 
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1η  - 2η  Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α -Α1για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Για την 3η και µετά Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α -Α1για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

 
Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».  

 
ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α-Α1 : ME  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 

Πίνακας 8β   
(στο 95% των αναγγελθείσων βλαβών) 

 
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθείσων βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα του αντίστοιχου  µηνιαίου µισθώµατος 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α -Α1 (ανάλογα µε την ταχύτητα την οποία 

έχει αιτηθεί ο Τηλεπ. Πάροχος) 
1η  - 4η  Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α -Α1για 

κάθε ΕΗ καθυστέρησης 
Για την 5η και µετά Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α -Α1για 

κάθε ΕΗ καθυστέρησης 
 

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».  
 
5. Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ 
 
5.1  ΠΑΡΟΧΗ  ΝΕΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   
5.1.1 ΧΡΟΝΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’: 
Χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη 
ΕΗ αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης – παραλαβής, δηλαδή την ηµεροµηνία φυσικής σύνδεσης και 
θέσης σε λειτουργία της υπηρεσίας. 
Ανενεργός χρόνος Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ (parked time): Είναι το άθροισµα των χρόνων καθυστέρησης, 
η οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 2 του παρόντας 
παραρτήµατος. 
Πραγµατικός χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’: Ο χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ µείον τον 
ανενεργό χρόνο Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’. 
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Ο  χρόνος   υλοποίησης /  ενεργοποίησης / παράδοσης  µιας  νέας  υπηρεσίας  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β για 
τις περιπτώσεις της ενσύρµατης σύνδεσης  θα είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
Χρόνος   υλοποίησης /  ενεργοποίησης / 

παράδοσης  νέας  υπηρεσίας  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β, 
ανεξαρτήτου ρυθµού πρόσβασης     

ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΥΠ 30 ΕΗ 

∆ΙΧΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΥΠ 50 ΕΗ 

 
5.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ ισχύουν οι ίδιες προβλέψεις που ισχύουν και για την Ο.Κ.ΣΥ.Α – 
Α’ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1.2 
 
5.1.3 ΡΗΤΡΕΣ  
 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β, 
(πίνακας 9) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, 
ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι 
ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. στο 90% των περιπτώσεων µε τις µικρότερες καθυστερήσεις. 
Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις ενός Τ.Π για υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
προβλέψεις του Τ.Π τότε οι υπερβαίνουσες αιτήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό 
των ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ το συντοµότερο δυνατόν. 
  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης                

από τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης Ρήτρα του εφάπαξ  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β 

1η-15η Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

16η-25η Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Για την 26η και µετά Το 4% του εφάπαξ  Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

 
 
5.2  ΒΛΑΒΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’ 
 
5.2.1  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ   ΒΛΑΒΩΝ  
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Οι βλάβες του Τηλεπ. Παρόχου θα αναγγέλλονται  στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στην προσφορά 
της Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β’ (§3.7.1). 
 
5.2.2 ΧΡΟΝΟΙ  ΑΡΣΗΣ   ΒΛΑΒΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β’. 
 
Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault):  Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07:20 της 
πρώτης εργασίµου ηµέρας µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του ΠΣ ΟΤΕ, µέχρι την ώρα που 
θα γίνει η άρση της βλάβης.  
. 
Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service): Το σωρευτικό χρονικό διάστηµα που οφείλονται σε 
λόγους καθυστέρησης άρσης της βλάβης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην ενότητα 2 του παρόντας παραρτήµατος. 
. 
Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης 
Ο ΟΤΕ θα άρει τη αναγγελθείσα βλάβη των Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β για τις περιπτώσεις των ενσύρµατων 
συνδέσεων στους πιο κάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης: 

Πίνακας 11 

Τύπος βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α – Β Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% των 
αναγγελθεισών βλαβών της Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β 

ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ  1 ΕΗ 

ΜΕ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ  2 ΕΗ 

 
Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ» 
 
 
5.2.3 ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ 
Β, (πίνακας 11) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του 
ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι 
ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. 
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ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β : ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 
Πίνακας 12α   

(στο 95% των αναγγελθείσων βλαβών) 
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθείσων βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα του αντίστοιχου  µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β 
(ανάλογα µε την ταχύτητα την οποία έχει αιτηθεί ο Παρόχους) 

1η  - 2η  Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για την 3η και µετά Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

 
Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».  

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β : ME  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 
Πίνακας 12β   

(στο 95% των αναγγελθείσων βλαβών) 

Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθείσων βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα του αντίστοιχου  µηνιαίου µισθώµατος 
Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β (ανάλογα µε την ταχύτητα την οποία 

έχει αιτηθεί ο Τηλεπ. Πάροχος) 
1η  - 4η  Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 
Για την 5η και µετά Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 
 

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν 
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».  
 
6. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ  - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ 
 
 
Η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται µέσω ετήσιων περιοδικών εκκαθαρίσεων (πίστωση), και θα 
πιστώνεται στο λογαριασµό του αντίστοιχου προϊόντος, βάσει των προβλέψεων για τον Α.ΡΥ.Σ 
και των αντίστοιχων προβλέψεων για τη Ο.Κ.ΣΥ.Α.-Α’-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β’.  
Τα µέρη συµφωνούν ότι οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και 
δίκαιες. Η καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρούσα δεν περιορίζει σε 
τίποτα τα δικαιώµατα του Τ. Π να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επιπλέον ζηµίας την οποία 
υπέστη από την µη προσήκουσα εκπλήρωση (µη τήρηση των όρων της παρούσας), σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 
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Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται, ως εξής :  
i. O Τηλεπ. Πάροχος θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
δευτέρου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους:  

i.1. Συγκεντρωτικό πίνακα του ενεργού αριθµού Α.ΡΥ.Σ εκτός SLA (A) καθώς και το 
συνολικό ύψος των τυχόν ρητρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Παράρτηµα, 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 παρόν 
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 
i.2. Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών (όλων των βλαβών για τις οποίες δίδεται µε την 
παρούσα προσφορά 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 στο παρόν Παράρτηµα. Όλοι οι ανωτέρω ορισµοί θα γίνονται 
µε βάση στοιχεία του Π.Σ ΟΤΕ..  
 

ii. O Τηλεπ. Πάροχος θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρίτου 
µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.-Α’-Α1 και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β’ που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους και για τις οποίες 
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. W-CRM και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την 
υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισµός ρητρών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο παρόν Παράρτηµα.  
iii. Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφεροµένων ηµεροµηνιών και εφόσον δεν έχουν σταλεί 
απαιτήσεις τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις ρητρών. 
iv. Εκπρόθεσµη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
v. Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία που θα υποδεικνύεται στον 
Τηλεπ. Πάροχο εγγράφως κατά την υπογραφή της συµφωνίας και θα πιστοποιείται µε τον αριθµό 
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πρωτοκόλλου παραλαβής τους. 
vi. Εντός του τέταρτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των 
πινάκων που αφορούν τους λειτουργούντες Α.ΡΥ.Σ. και τις βλάβες που απεστάλησαν στον ΟΤΕ 
τον δεύτερο µήνα του έτους και τους οποίους υπέβαλλε ως τα  ανωτέρω σηµεία i.1 και i.2 ο Τηλεπ. 
Πάροχος. 
vii. Εντός του πέµπτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των 
πινάκων που αφορούν στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.-Α-Α1 και Ο.Κ.ΣΥ.Α-Β, που απεστάλησαν στον 
ΟΤΕ τον τρίτο µήνα του έτους και τους οποίους υπέβαλλε ως το  ανωτέρω σηµείο ii ο Τηλεπ. 
Πάροχος. 
ix. Σε  περίπτωση όπου ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ συµφωνήσουν ως προς τον υπολογισµό των ρητρών: 
Θα πιστώνεται ο επόµενος λογαριασµός του Τ.Π., µε το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα 
ενηµερώνεται ο Τ.Π.» 
x.  Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ δεν συµφωνήσουν ως προς τον υπολογισµό των ρητρών 
τότε για τα ποσά των ρητρών που δεν αµφισβητούνται πιστώνεται άµεσα ο επόµενος 
λογαριασµός του Τ.Π.  Για τα ποσά των ρητρών που δεν υπάρχει συµφωνία: 

• Θα ενηµερώνεται ο Τ.Π. εγγράφως εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του 
πέµπτου µήνα του ηµερολογιακού έτους για τα ποσά των περιπτώσεων i.1, i.2 και 
εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του έκτου µήνα του ηµερολογιακού 
έτους για τα ποσά της περίπτωσης iι και η διαφορά θα παραπέµπεται στην Μικτή 
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική ενότητα της 
Προσφοράς. Μη ενηµέρωση του Τ.Π από τον ΟΤΕ αναφορικά µε τυχόν 
αµφισβήτηση των πινάκων / στοιχείων που του έχουν υποβληθεί εντός της 
προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου συνιστά σιωπηρή αποδοχή των 
στοιχείων του Τ.Π. Εκπρόθεσµη αµφισβήτηση δεν είναι αποδεκτή.  

• Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων  επιλύσει την διαφορά, 
η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο µέρη και θα ακολουθείται η 
διαδικασία σύµφωνα µε το ανωτέρω υπό ix.  

• Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων  επιλύσει την διαφορά, 
εις βάρος του Τ.Π., η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο µέρη και 
θα πραγµατοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς. 

• Σε περίπτωση µη επίλυσης της ∆ιαφοράς, ισχύουν τα αναφερόµενα στην σχετική 
παράγραφο  της Προσφοράς. 
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VIII. α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ο.Κ.ΣΥ.Α  – A’» 
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VIII β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ο.Κ.ΣΥ.Α  – Β’» 

ΟΤ
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IX. α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
 

  
                                                                                 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

 
Α/Α 

   

 

ΑΙΤΗΣΗ   ΠΑΡΟΧΗΣ  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1 / Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
....................................... 

   Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

   ΕΠΩΝΥΜΙΑ : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Ε∆ΡΑ  : ……………………………………….     ΑΦΜ    : ………………………………    ∆ΟΥ :  …………………………………..…   

   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ………………………………………………………………………………………………………………… 
   ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ :   ……………………………………………………………..     E-mail : …………………………………………………… 

    ΤΗΛΕΦ. :   ……………………………………          ΚΙΝ : ………………………….... ..    FAX :  ……………….…………………….  
     
   ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :  …………………………………………………………………………………………………. 

 
   Β . ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  :    Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ –Α1 |____|           Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’  |____|      
   
   ΑΙΤΗΣΗ:  ΝΕΑ   |____|          ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ   |____|           ΜΕΤΑΒΟΛΗ  |____|    

  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΕΛΑΤΗ: 
Α. Ο.Κ.ΣΥ.Α-Α-Α1’ 
∆/ΝΣΗ ΕΓΚ/ΣΗΣ CPE:……………………………………………………………………………………ΤΚ …………………….. 
 
Α. Ο.Κ.ΣΥ.Α-B’ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΥΠ: |_____|    ΝΕΟ ΦΥΠ: |_____| 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Mbps) :   |_____|    ΤΥΠΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ  (SHORT, INTERMEDIATE, LONG) |____________| 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ……………………….          Τηλέφ. : ………………….  FAX : ……………………… 

 
Επιθυµεί ο Τ.Π απάντηση από τον ΟΤΕ αναφορικά µε την αίτηση για παροχή υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ;     ΝΑΙ/ ΟΧΙ 
 
 
Η παρούσα Αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπογραφείσας σύµβασης για την παροχή ΄΄Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Internet:΄΄, και σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί  το   
αίτηµα από τον ΟΤΕ, θα διέπεται από τις διατάξεις της. 

            
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΟΤΕ                                                       ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……………………………………….. 

  

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ AΡΜΟ∆ΙΟΥ 
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IX. β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-Α1 / -  Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ * 
 
ΕΡΓΟ : “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ – Α1 / Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ * ΤΟΥ ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΥ …………………………….” (διεύθυνση χώρου Τηλεπ. 
Παρόχου) ΜΕ ΤΟΝ ΣΠ ΕΕΑΠ (……………….)  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Το έργο «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ –Α1 / Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’* του Τηλεπ. Παρόχου …………………………» 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 Τηλεπ. Παρόχου ………………………… περιλαµβάνει   τα εξής: 

1. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση εξοπλισµού Ethernet Switch 3550 / 3750**.  
2. Ενεργοποίηση Πρόσβασης  GΕ …...Mbps***** µέσω του δικτύου Πρόσβασης  του ΟΤΕ. 
3. Ενεργοποίηση L2TP µεταξύ του ΕΕΑΠ  (………….) και του χώρου του Τηλεπ. Παρόχου, που βρίσκεται στην διεύθυνση 

(……………….***). 
4. Ενεργοποίηση Υπηρεσίας O.Κ.ΣΥ.Α –Α΄/Α1/ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ *. 
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 - Α’-Α1 / Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’* του 
Τηλεπ. Παρόχου ….»,  αποτελούµενη  : 
 
Από την πλευρά του ΟΤΕ 
Α) …………………………….. 
Β)  ……………………………. 
 
Και επιβλέποντα του έργου από την πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου ………………….. 
Γ)   …………………………….. 
∆)   …………………………….. 
  

Και η οποία αφού έλαβε υπόψη της: 
α) Τις από τη σχετική Συµφωνία µεταξύ Ο.Τ.Ε. και Τηλεπ. Παρόχου ………………. απορρέουσες υποχρεώσεις του ΟΤΕ. 
β) Τις εκθέσεις εξέλιξης της πορείας υλοποίησης του έργου.  
γ) Τις επιστολές επί του θέµατος, που αντηλλάγησαν µεταξύ ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου …………… 
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 - Α’-Α1 / Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’* του Τηλεπ. Παρόχου ….». 
Στη διαπίστωση της συνολικής καλής λειτουργίας του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’-Α1 / Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’* του Τηλεπ. Παρόχου ……..» 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 - Α’ -Α1/ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’* του Τηλέπ. 
Παρόχου……..»,  
και εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ -Α1/ Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’* του Τηλεπ. 
Παρόχου ……..»  σε πλήρη και καλή λειτουργία στον Τηλεπ. Πάροχο ………. και  συµφωνεί  όπως η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του 
συστήµατος αρχίζει από την ……………. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Για τον ΟΤΕ             Για τον Τηλεπ. Πάροχο 
 
* διαγράφεται κατά περίπτωση 
** διαγράφεται ολόκληρη η γραµµή για υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ 
*** για την Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ αναγράφεται η Ταχυδροµική ∆/νση Εγκατάστασης του Εξοπλισµού CPE. Για την Ο.Κ.ΣΥ.Α - Β’ αναγράφεται η φράση “ΦΥΠ” 
**** διαγράφεται ολόκληρη η γραµµή για υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α - Α’ 
***** αναγράφεται η ταχύτητα πρόσβασης σε Mbps 
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