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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 573/012
Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Πα−

ροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 
σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/
23−7−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:
α. Το Νόμο 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−

ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/03−02−06) και ιδίως 
το άρθρο 3, το άρθρο 12 στοιχεία α’, β’, ιβ’, ιστ’, κζ’, και 
μα’ αυτού, το άρθρο 17, το άρθρο 42, το άρθρο 43, το 
άρθρο 44, το άρθρο 45 και το άρθρο 70 παρ.2 αυτού, 

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσί−
ες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), (EE L 
108/33, 24−4−2002),

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(Οδηγία για την Πρόσβαση), (EE L 108/7, 24−4−2002), 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον το−
μέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 
των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ 
L114/45, 8−5−2003),

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονι−
στική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσί−
ες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, 28−12−2007) (εφεξής 
«Νέα Σύσταση»), 

στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντι−
κής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισί−
ου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπη−
ρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03, ΕΕ 
C165/6,11−7−2002),

ζ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε συμφωνίες 
πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ (98/C 265/02),

η. την Απόφαση της ΕΕΤT ΑΠ 375/10/14−2−2006 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 
314/Β/16−03−2006),

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανο−
νισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21−6−2006), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 
442/68/28−6−2007 (ΦΕΚ 1279/Β/25−7−2007) και ΕΕΤΤ ΑΠ 
513/014/3−3−2009 (492/Β/18−3−2009),

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31−5−2002 «Κανονι−
σμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελλη−
νική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/26−6−2002), όπως ισχύει τροπο−
ποιηθείσα με τις Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 300/23/5−12−2003 
(ΦΕΚ 1915/Β/23−12−2003) και ΑΠ 351/75/20−5−2005 (ΦΕΚ 
717/Β/27−5−2005),

ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 389/051/08−06−2006 
(ΦΕΚ 891/Β/12−07−06) «Ορισμός της αγοράς χονδρικών 
υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, καθορισμός επι−
χειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά, και 
υποχρεώσεις αυτών»,

ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1−6−2007 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή 
υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συ−
ναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/08−
06−2006 (ΦΕΚ 891/Β/12−07−06)», (ΦΕΚ 1013/Β/21−6−2007), 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
559/001/29−3−2010 «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ 437/001/01−06−2007 ‘Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρ−
μογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/08−06−2006 (ΦΕΚ 891/Β/
12−7−06)», (ΦΕΚ 469/Β/19−4−2010), 

ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27−5−2008 «Με−
θοδολογία/Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχω−
ρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
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σης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορι−
σθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β/24−6−2006),

ιδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 562/029/22−4−2010 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου Οργανισμού Τηλεπι−
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις υπό ρύθμιση αγο−
ρές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 668/Β/18−
5−2010),

ιε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−7−2009) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις 
αυτών (2ος γύρος ανάλυσης)»,

ιστ. την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 47430/15−10−2009 υποβλη−
θείσα «Προσφορά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρε−
σιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης» της εταιρεί−
ας «ΟΤΕ Α.Ε.», 

ιζ. την υπ’αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 55572/10−12−2009 επιστολή 
της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα «Υποβολή Παραρτή−
ματος στην Προσφορά Αναφοράς»,

ιη. την υπ’αρ.πρωτ. ΕΕΤΤ 12766/Φ.305/26−3−2010 επι−
στολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα 
«Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης – Προσφο−
ρά Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης», με την οποία η ΕΕΤΤ ζήτησε από την 
«ΟΤΕ Α.Ε.» όπως υποβάλει πρόσθετες διευκρινίσεις επί 
της υποβληθείσας Προσφοράς Αναφοράς της σχετικά 
με την Παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 

ιθ. την υπ’αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15588/15−4−2010 επιστολή της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα «Αγορά Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης (Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για την 
παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης)», με την 
οποία η εν λόγω εταιρεία έθεσε τις απόψεις της επί 
των αιτηθέντων δια της υπ’αρ. πρωτ. 12766/Φ.305/26−3−
2010 επιστολής ΕΕΤΤ στοιχείων,

κ. την υπ’αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 19440/11−5−2010 επιστολή της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα «Αγορά Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης (Προσφορά αναφοράς ΟΤΕ για την 
παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης)», με την 
οποία η εν λόγω εταιρεία γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ την 
πρόθεσή της να προβεί σε αναδιάρθρωση των ταχυτή−
των της υπηρεσίας Ο.Κ.Σ.Υ.Α. και ζήτησε να συμπεριλη−
φθούν οι σχετικές υπηρεσίες στην απόφαση της ΕΕΤΤ 
περί έγκρισης της υποβληθείσας Προσφοράς Αναφοράς 
Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης,

κα. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 539/068/5−11−2009 «Δι−
εξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 
προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς για 
την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης (RBO)»,

κβ. την υπ’ αριθμ. 1939/Φ610/07−12−2009 Απόφαση του 
Προέδρου της ΕΕΤΤ για την παράταση της προθεσμί−
ας υποβολής απαντήσεων στην ως άνω διαβούλευση 
κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 
8 Ιανουαρίου 2010 μετά από σχετικό αίτημα διαφόρων 
παρόχων. Για την παράταση δε αυτή οι ενδιαφερό−
μενοι ενημερώθηκαν μέσω ανακοίνωσης στο δικτυακό 
τόπο της ΕΕΤΤ,

κγ. τη διεξαχθείσα κατά το χρονικό διάστημα από 13−
11−2009 έως 8−1−2010 Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά 

με την προταθείσα από την «ΟΤΕ Α.Ε.» Προσφορά Ανα−
φοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης (RBO),

κδ. την υπ’αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 626/11−1−2010 απάντηση της 
εταιρείας «FORTHNET A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση 
αναφορικά με την προταθείσα από την «ΟΤΕ Α.Ε.» Προ−
σφορά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (RBO),

κε. την υπ’αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 541/11−1−2010 απάντηση της 
εταιρείας «HELLAS ON LINE ΑΕ» στη Δημόσια Διαβού−
λευση αναφορικά με την προταθείσα από την «ΟΤΕ Α.Ε.» 
Προσφορά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (RBO),

κστ. την υπ’αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 897/12−1−2010 απάντηση 
της εταιρείας «WIND A.E.» στη Δημόσια Διαβούλευση 
αναφορικά με την προταθείσα από την «ΟΤΕ Α.Ε.» Προ−
σφορά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (RBO),

κζ. την υπ’ αριθμ. 20593/Φ600/20−07−2010 Εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

κη. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕΤΤ.

Επειδή: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του Νόμου 3431/2006, 

«Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους 
φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή / 
και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις: 

«1. α) Διαφάνειας […] ββ) Βάσει των οποίων απαιτεί−
ται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσί−
ας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που 
ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του 
εδαφίου β΄. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας πρέ−
πει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχε−
τικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα 
με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς 
όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομέ−
νων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πλη−
ρώνουν για ευκολίες, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για 
τη ζητούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς 
Υπηρεσίας υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί 
μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους 
όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκ−
πλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνά−
μει του παρόντος. […]

«2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχό−
μενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος 
δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς − Αναφο−
ράς, Υπηρεσίας διασύνδεσης ή/και πρόσβασης για συ−
γκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης 
της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του 
από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. […]»

2. Με την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 389/051/08−06−2006 (ΦΕΚ 
891/Β/12−07−06) «Ορισμός της Αγοράς Χονδρικών Υπη−
ρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχει−
ρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και 
Υποχρεώσεις Αυτών» η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων 
της σύμφωνα το άρθρο 12 (α) του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 
13/Α/2006), ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγο−
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ρών όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ του ως 
άνω Νόμου (σε εναρμόνιση της Οδηγίας Πλαίσιο) και 
τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου (άρθρα 6 
και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο), όρισε μια σχετική αγορά 
αφορώσα τη «Χονδρική Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης» στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία η εταιρεία 
με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελ−
λάδος» («ΟΤΕ Α.Ε.») ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημα−
ντική Ισχύ (ΣΙΑ) και της επιβλήθηκε μια σειρά κανονι−
στικών υποχρεώσεων.

3. Με την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−7−2009) «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις 
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», στο πλαίσιο της διεξα−
χθείσας νέας διαδικασίας ορισμού και ανάλυσης των 
σχετικών αγορών, σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ. 3 και 
36 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 και τη Νέα Σύσταση, η ΕΕΤΤ 
όρισε εκ νέου την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» («ΟΤΕ Α.Ε.») ως 
επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και διατήρησε τις κα−
νονιστικές υποχρεώσεις που της είχαν υποβληθεί δυνά−
μει της προηγούμενης ανάλυσης της σχετικής αγοράς 
και των επιβληθέντων μέτρων, επιβάλλοντας τροπο−
ποιήσεις όσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις 
πρόσβασης, λογιστικού διαχωρισμού και ελέγχου τιμών 
και κοστολόγησης.

4. Οι επιβληθείσες στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» κανονι−
στικές υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται ανα−
λυτικά στην ως άνω απόφαση (Κεφάλαιο Α, [ιιι]), είναι 
οι εξής:

i. Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδι−
κών Ευκολιών Δικτύου, 

ii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης),

iii. Υποχρέωση Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς Δια−
σύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο,

iv. Υποχρέωση Λογιστικού διαχωρισμού και 
v. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης.
5. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Από−

φαση ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−7−2009 (Κεφάλαιο Α, περίπτω−
ση (ιιι) «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παράγραφος 5) η 
επιβληθείσα στην «ΟΤΕ Α.Ε.» Υποχρέωση Διαφάνειας 
εξειδικεύεται ως εξής:

«5.1.1 Διατηρείται η υποχρέωση διαφάνειας, η οποία 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημοσίευση σχετικής 
Προσφοράς Αναφοράς, η οποία υπόκειται στην έγκριση 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων και αποτελεί τη βάση για τη σύναψη συμφωνι−
ών για την παροχή ΧΕΠ. Η ως άνω υποχρέωση διασφα−
λίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε 
επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις 
οποίες δεν θα είχαν εάν δεν υπήρχε η υποχρέωση Προ−
σφοράς Αναφοράς.

5.1.2 Ειδικά αναφορικά με το περιεχόμενο της Προ−
σφοράς Αναφοράς, ισχύουν τα κάτωθι:

(i) η Προσφορά Αναφοράς θα είναι επαρκώς αναλυ−
τική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπη−
ρεσίες.

(ii) η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να συ−
μπεριλαμβάνει μία περιγραφή των σχετικών προϊόντων/
υπηρεσιών/στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγο−
ράς και μία περιγραφή των σχετικών όρων και προϋπο−
θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

(iii) η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να περιλαμβά−
νει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Πα−
ράρτημα Ι της απόφασης που θα εκδοθεί δυνάμει του 
Παρόντος.

6. Αναφορικά με τη διαδικασία δημοσίευσης της 
ως άνω Προσφοράς, στην ίδια απόφαση ορίζονται τα 
εξής:

«5.1.3 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέ−
πει να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρί−
ζει τις ανάγκες της αγοράς, επιβάλλεται η τήρηση της 
ακόλουθης διαδικασίας:

(i) O ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην Εθνική Επι−
τροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την Προ−
σφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (…) εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 
τη θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης. […]

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλα−
γές στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης και τις συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις 
όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. 
Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ δύνα−
ται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα 
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροπο−
ποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης».

7. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέπει 
να συμπεριληφθεί στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της «ΟΤΕ Α.Ε.», όπως αυτό 
έχει καθορισθεί στο Παράρτημα Ι της Απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ 531/066/23−7−2009 περιλαμβάνει τα εξής:

«A. Προϋποθέσεις πρόσβασης bitstream. 
1. Στοιχεία δικτύου στα οποία προσφέρεται η πρόσβαση, 
2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων 

φυσικής πρόσβασης1, συμπεριλαμβανομένων πληροφο−
ριών σχετικά με τα σημεία διασύνδεσης 

3. Διαφοροποίηση ποιότητας της υπηρεσίας σε σχέση 
με την πρόσβαση στα (α) και (β),

4. Τεχνικοί όροι που συνδέονται με την πρόσβαση στα 
(α), (β) και (γ),

 5. Διαδικασίες παραγγελιών, μετάβασης μεταξύ υπη−
ρεσιών και παροχής υπηρεσιών, περιορισμοί χρήσης.

B. Υπηρεσίες συνεγκατάστασης
1. Πληροφορίες σχετικά με τα Δικτυακά Κέντρα του 

κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. 
2. Δυνατότητες συνεγκατάστασης στα Δικτυακά Κέντρα 

που αναφέρονται στο σημείο 1 (συμπεριλαμβανομένης της 
φυσικής συνεγκατάστασης και, κατά περίπτωση της απο−
μακρυσμένης και της εικονικής συνεγκατάστασης).

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον 
υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατα−
σταθεί.

1 Η διάθεση των πληροφοριών μπορεί να περιοριστεί στους 
ενδιαφερόμενους για να αποφευχθούν θέματα δημόσιας 
ασφάλειας.
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4. Θέματα ασφαλείας: μέτρα που λαμβάνονται από τον 
κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την ασφάλεια 
των χώρων του. 

5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό αντα−
γωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης.

6. Προδιαγραφές ασφαλείας.
7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις 

όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος.
8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαι−

ούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική 
συνεγκατάσταση ή των Δικτυακών Κέντρων όπου η συ−
νεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης χω−
ρητικότητας. 

Γ. Συστήματα Πληροφοριών
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι−

κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις 
βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλ−
λευσης για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρε−
σιών, συντήρηση και επισκευή καθώς και τιμολόγηση.

 Δ. Όροι Παροχής
1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπη−

ρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, 
επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστασης 
του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι ποι−
ότητας υπηρεσιών.

2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομέ−
νης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περί−
πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερό−
μενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία».

8. Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύ−
ου (ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−7−2009 Κεφάλαιο Α, περίπτω−
ση (ιιι) Κανονιστικές Υποχρεώσεις παράγραφος 3), η «ΟΤΕ 
Α.Ε.» φέρει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

«3.1.1 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης τύπου Β (πρόσβαση στους εναλλακτικούς πα−
ρόχους στο επίπεδο BRAS) σε κάθε ένα σημείο παρουσίας 
BRAS το οποίο διαθέτει η ΟΤΕ ΑΕ σήμερα ή θα τοποθε−
τήσει στο μέλλον− κατά το χρονικό ορίζοντα της παρού−
σας ανάλυσης−. [….]

3.1.2 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση του ΟΤΕ να 
προσφέρει πρόσβαση τύπου Α, η οποία οφείλει να συν−
δυάζει τα κυκλώματα μέχρι το BRAS (ΑΡΥΣBRAS ) μαζί 
με συναφείς ευκολίες, σε επίπεδο πέρα από το BRAS και 
μέχρι το σημείο παρουσίας του εναλλακτικού παρόχου 
(προϊόντα ευκολιών ΟΚΣΥΑ). [….]

3.1.3 Επιβάλλεται στον ΟΤΕ υποχρέωση χονδρικής πα−
ροχής της πρόσβασης τύπου Γ, η οποία αφορά πρόσβα−
ση στο DSLAM, το οποίο δύναται να βρίσκεται είτε εντός 
Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ ή και σε υπαίθρια καμπίνα του 
ΟΤΕ. [….]

3.1.7 Στα πλαίσια της υποχρέωσης πρόσβασης και σε 
συνδυασμό με την επιβαλλόμενη δια της παρούσας υπο−
χρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης, ο ΟΤΕ οφείλει να μην 
επιβάλλει διαφορετική τεχνική σχεδίαση/υλοποίηση/φιλο−
σοφία μεταξύ των συγκεκριμένων προϊόντων που χρησι−
μοποιούνται για την υλοποίηση των τριών ξεχωριστών 
υπηρεσιών τύπου Α, Β, Γ, εφόσον αυτή δεν δικαιολογεί−
ται από αντικειμενικούς λόγους που αφορούν στο τεχνι−
κώς εφικτό. [….]

3.1.11 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να χορηγεί ελεύθερη πρόσβα−
ση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τε−

χνολογίες και να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα συστήμα−
τα λογισμικού που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση 
ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών.

3.1.14 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήματα για 
μετάβαση μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδι−
κασίες και το κόστος της μετάβασης θα πρέπει να συ−
μπεριληφθούν στην σχετική αναθεώρηση της Προσφοράς 
Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης): (i) Με−
ταξύ επιπέδων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (τύ−
ποι πρόσβασης Α, Β, Γ όπως αναφέρονται ανωτέρω), και 
(ii) Μεταξύ χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και πλή−
ρως αδεσμοποίητης πρόσβασης/μεριζόμενης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο».

9. Επιπλέον, στην παράγραφο 3.1.4 του Κεφαλαίου Α, πε−
ρίπτωση (III) της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι «Όπου η 
πρόσβαση σε επίπεδο DSLAM (τύπος Γ) δεν είναι τεχνικά 
εφικτή, ο ΟΤΕ υποχρεούται δυνάμει του παρόντος να πα−
ρέχει πρόσβαση στον εναλλακτικό πάροχο, στο επόμενο, 
από την πλευρά του δικτύου (κόμβος πολυπλεξίας), ση−
μείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο λιανικό πελάτη. Το 
βασικό προϊόν στο συγκεκριμένο τύπο πρόσβασης ονομά−
ζεται εφεξής ΑΡΥΣDSLAM και αποτελεί ένα κανάλι ασύμμε−
τρου ρυθμού από το χώρο του πελάτη μέχρι το στοιχείο 
συγκέντρωσης DSLAM. [….]». Εξάλλου, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 3.1.9 του ίδιου κανονιστικού κειμένου, «Διατηρεί−
ται η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης 
(υπό τη μορφή παροχής φυσικού χώρου και τεχνικών ευ−
κολιών), η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να 
περιλαμβάνει επιλογές όπως τη φυσική συνεγκατάστα−
ση, την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση ή και την εικο−
νική συνεγκατάσταση». 

10. Αναφορές στο αναγκαίο περιεχόμενο της Προσφο−
ράς Αναφοράς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και οι παρά−
γραφοι 3.1.14 και 3.1.15 του Κεφαλαίου Α, περίπτωση (III) της 
ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−7−2009, σύμφωνα με τις οποίες:

«3.1.14 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήματα για 
μετάβαση μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδικα−
σίες και το κόστος της μετάβασης θα πρέπει να συμπε−
ριληφθούν στην σχετική αναθεώρηση της Προσφοράς 
Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης): (i) Με−
ταξύ επιπέδων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (τύ−
ποι πρόσβασης Α, Β, Γ όπως αναφέρονται ανωτέρω), και 
(ii) Μεταξύ χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και πλή−
ρως αδεσμοποίητης πρόσβασης/μεριζόμενης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο.

3.1.15 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει ένα Βασικό Επί−
πεδο Συμφωνιών Υπηρεσιών –(Βασικό SLA). Η βασική/ 
ελάχιστη ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασι−
κό Επίπεδο Συμφωνιών Υπηρεσιών –(Βασικό SLA)) καθώς 
και οι σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με 
την ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού SLA, θα 
αποτελούν μέρος της βασικής λίστας των περιεχομένων 
της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς ΧΕΠ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα κατωτέρω αναφορικά με την υποχρέ−
ωση διαφάνειας».

11. Περαιτέρω, όπως προεκτέθηκε (ανωτέρω παρ. 5), η 
Προσφορά Αναφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνει περι−
γραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα 
με τις ανάγκες της αγοράς και περιγραφή των σχετικών 
όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τι−
μών. Οι εν λόγω τιμές για κάθε χαρακτηριστικό, λειτουρ−
γία και ευκολία τα οποία υποχρεούται να παρέχει η «ΟΤΕ 
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Α.Ε.», δυνάμει του καθορισμού της ως ΣΙΑ στην εθνική αγο−
ρά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σύμφωνα με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009, οφείλουν να συνάδουν με τις 
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης που υπέ−
χει δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης.

12. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κε−
φαλαίου Α, περίπτωση (III) της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−
2009, η «ΟΤΕ Α.Ε.» φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις Ελέγ−
χου τιμών και κοστολόγησης:

«7.1.1 Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμο−
λόγησης για τις υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρό−
σβασης και των συναφών ευκολιών. Ειδικότερα: (i) ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές χον−
δρικής ευρυζωνικής πρόσβασης βάσει της μεθοδολογί−
ας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με 
βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (LRAIC/
Current Cost)). Ο ΟΤΕ οφείλει να εξάγει τις τιμές για 
την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ (BRAS & 
DSLAM) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ από κοστο−
λογικό μοντέλο «top−down» και τις τιμές των υπηρεσιών 
για τις συναφείς ευκολίες όπως οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ 
Τύπου ΦΥΠ & OLO βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ 
από κοστολογικά μοντέλα bottom−up. (ii) Κατά τον κα−
θορισμό των τιμών των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην 
ορισθείσα σχετική αγορά πρέπει να ενσωματώνονται οι 
αποτελεσματικές επιχειρησιακές επιλογές και δυναμι−
κές της αγοράς. Προκειμένου να ενσωματωθούν οι εν 
λόγω αλλαγές η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, με με−
ταγενέστερη απόφαση της, την ΟΤΕ ΑΕ να τροποποιή−
σει το υφιστάμενο κοστολογικό σύστημά της.

7.1.2 Οι τιμές των προσφορών της ΧΕΠ πρέπει να δι−
αμορφώνονται σε τέτοιο επίπεδο που να αποφεύγε−
ται το φαινόμενο του «ψαλιδίσματος» της κερδοφορί−
ας (scissors effect)/ ή και συμπίεσης τιμών στην αγορά 
της ΑΠΤΒ. Για τον σκοπό αυτό θα εξετάζονται οι τιμές 
να βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να διαμορφώνε−
ται ένας ικανοποιητικός οικονομικός χώρος (economic 
space) μεταξύ ΑΠΤΒ και ΧΕΠ, επαρκής για την ανάπτυ−
ξη του ανταγωνισμού και την συνεχή γεωγραφική επέ−
κτασή της ΑΠΤΒ. Οι τιμές της υπηρεσίας ΧΕΠ θα πρέπει 
να είναι αντίστοιχες με το κόστος ενός νεοεισερχό−
μενου παρόχου στην αγορά, του οποίου η στρατηγι−
κή της επέκτασης των υποδομών του βασίζεται στην 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον ΤΒ. Οι δαπάνες αυτές 
μπορούν να αξιολογηθούν βάσει πρότυπου τεχνικοοι−
κονομικού μοντέλου και η μεθοδολογία για την εφαρ−
μογή του θα διαμορφωθεί μέσω διαδικασίας δημόσι−
ας διαβούλευσης.

7.1.3 Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση ελέγχου τιμών. Ειδι−
κότερα: (i) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα, 
διατηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ΑΠ 482/051/26.5.2008 με θέμα «Μεθοδο−
λογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρι−
σμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολό−
γησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορι−
σθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές 
ρυθμίσεις», σχετικά με την αγορά υπηρεσιών της χον−
δρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. (ii) με βάση την υπο−
χρέωση της μη−διακριτικής μεταχείρισης στις υπηρε−
σίες χονδρικής, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων δύναται να αιτηθεί την ταυτόχρονη εξέ−
ταση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προσφορών 
στην αγορά χονδρικής και των αντίστοιχων/ σχετικών 
λιανικών προσφορών της ΟΤΕ ΑΕ προκειμένου να εξα−
σφαλίσει την δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων 
να «επαναλάβουν» (replicate) τις αντίστοιχες σχετικές 
λιανικές προσφορές του ΟΤΕ, σε σχέση με τις διαθέσι−
μες σε αυτούς, προσφορές στην αγορά χονδρικής. Εάν 
αυτή η δυνατότητα επανάληψης (replicability) μεταξύ των 
διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρικής και των 
αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφορών δεν απο−
δεικνύεται, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα−
χυδρομείων δύναται ιδίως και με την επιφύλαξη των 
σχετικών αρμοδιοτήτων της για την (ex post) εφαρμο−
γή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού: (i) να 
επιβάλει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες προσφορές 
χονδρικής, ή /και (ii) να επιβάλλει κυρώσεις στην ΟΤΕ 
ΑΕ εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της υποχρέωσης 
της μη διακριτικής μεταχείρισης».

13. Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» υπέ−
βαλε στην ΕΕΤΤ, με το υπ’αρ. πρωτ. 47430/15−10−2009 
έγγραφό της, την Προσφορά Αναφοράς για την παρο−
χή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης έτους 
2009. Ακολούθως, με την υπ’αρ. πρωτ. 55572/10−12−2009 
επιστολή της η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» υπέβαλε στην ΕΕΤΤ 
το Παράρτημα της Προσφοράς Αναφοράς, ενώ με την 
υπ’αρ. πρωτ. 15588/15−4−2010 επιστολή της παρείχε διευ−
κρινίσεις επί των θεμάτων που της έθεσε η ΕΕΤΤ με το 
υπ’αρ. πρωτ. 12766/Φ.305/26−3−2010 έγγραφό της. Τέλος, 
με το υπ’αρ. πρωτ.19440/11−5−2010 έγγραφό της η εται−
ρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ την πρόθεσή 
της να προβεί σε αναδιάρθρωση των ταχυτήτων της 
υπηρεσίας Ο.Κ.Σ.Υ.Α. και ζήτησε να συμπεριληφθούν οι 
σχετικές υπηρεσίες στην απόφαση της ΕΕΤΤ περί έγκρι−
σης της υποβληθείσας Προσφοράς Αναφοράς Υπηρε−
σιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

14. Η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο της ως άνω Προσφοράς, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−
7−2009, ιδίως προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο 
αυτή καλύπτει το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο 
της Προσφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι 
της εν λόγω απόφασης, καθώς και κατά πόσο το περιε−
χόμενό της συνάδει με τις υποχρεώσεις της «ΟΤΕ Α.Ε.», 
που πηγάζουν από την κείμενη σε ισχύ νομοθεσία ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και ανταγωνισμού. Περαιτέρω 
ελέγχθηκε εάν η υποβληθείσα προσφορά περιλαμβά−
νει επαρκείς πληροφορίες και σαφείς διαδικασίες, κα−
θώς και κατά πόσο μεταξύ των προτεινόμενων συμβα−
τικών όρων κάποιοι είναι αδικαιολόγητα επαχθείς για 
τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Ενόψει των ανωτέρω, η 
ΕΕΤΤ επιβάλλει δια της παρούσας τροποποιήσεις στην 
υποβληθείσα από την «ΟΤΕ Α.Ε.» Προσφορά, οι οποίες 
υπαγορεύονται σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που πηγάζουν από την κείμενη εν ισχύ νομοθεσία ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και ανταγωνισμού, ιδίως την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 και το Ν. 3431/2006 και οι 
οποίες αιτιολογούνται ειδικά, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο παρόν.

15. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή:
α. Η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρ−

χών του άρθρου 3 του Ν.3431/2006 μεταξύ των οποίων 
της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας 
του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της 



18448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

αγοράς και παράλληλα οφείλει να προάγει τον ανταγω−
νισμό στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, 
διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον το οποίο μεταξύ 
άλλων επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες 
αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, 
τιμής και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας ότι δεν 
υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του αντα−
γωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

β. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. α του Ν. 3431/2006, 
η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως ρυθμίζει «κάθε θέμα, που 
αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις παρόχων με 
Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώ−
ντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος»,

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. κζ του Ν. 3431/2006, 
η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως ρυθμίζει «την πρόσβαση και 
τη διασύνδεση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις 
αυτό απαιτείται»,

δ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. μα του ίδιου νόμου 
η ΕΕΤΤ «Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις 
οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε 
σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της»,

ε. Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−
7−2009 η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλε−
πικοινωνιών της Ελλάδος», ως επιχείρηση με ΣΙΑ υπο−
χρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται με την εν λόγω Απόφαση σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και 

στ. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1 α), ββ) εδάφιο γ 
του Ν. 3431/2006 «Τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρε−
σίας υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, η οποία μπορεί μεταξύ 
άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους 
του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρω−
ση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του 
παρόντος», αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει την υποβληθείσα Προσφορά της εταιρείας 
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» («ΟΤΕ 
Α.Ε.») 2009 για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης, με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Στο Κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς με 
τίτλο ‘Ορισμοί’, ο ορισμός που αποδίδεται στο σημείο 
«ADSL» (Asymmetric Digital Subscriber Line – Ασύμμε−
τρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή), τροποποιείται ως 
εξής: 

««DSL» (Digital Subscriber Line − Ψηφιακή Συνδρομητι−
κή Γραμμή): Ορολογία η οποία χαρακτηρίζει διάφορες 
τεχνολογίες πρόσβασης μέσω των οποίων παρέχονται 
υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και 
μεταβίβασης δεδομένων και οι οποίες υλοποιούνται με 
υπέρθεση στο κοινό ζεύγος χαλκού μέσω του οποίου 
παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη 
δυνατότητα της παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουρ−
γίας της POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης και της 
ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων (data).». 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται τόσο για λό−
γους συνέπειας με την ορολογία που χρησιμοποιεί−
ται για την περιγραφή της τεχνολογίας πρόσβασης 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09) όσο και για λόγους τεχνολογικής ουδετερότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 
13/Α/3/2/2006), δεδομένου ότι για την παροχή ευρυζω−
νικής πρόσβασης στον τελικό χρήστη, χρησιμοποιού−

νται ήδη και δύναται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά, 
διαφορετικές εκδοχές της τεχνολογίας DSL όπως εν−
δεικτικά (ADSL, ADSL2, ADSL 2+, κ.α.).

2. Στο Κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς με 
τίτλο ‘Ορισμοί’, ο ορισμός που αποδίδεται στο σημείο 
«Πρόσβαση ADSL» τροποποιείται σε «Πρόσβαση DSL» 
και επιπρόσθετα οι αναφορές σε ADSL στην παράγρα−
φο επεξήγησης του όρου τροποποιούνται σε DSL.

Οι τροποποιήσεις επιβάλλονται για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν στο σημείο 1 ανωτέρω.

3. Στο Κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς με 
τίτλο ‘Ορισμοί’, ο ορισμός που αποδίδεται στο σημείο 
«Δίκτυο ADSL» τροποποιείται σε «Δίκτυο DSL». Επιπρό−
σθετα το κείμενο επεξήγησης τροποποιείται ως εξής: 

««Δίκτυο DSL»: Το δίκτυο που αποτελείται από την 
Πρόσβαση DSL, συνδέσεις του δικτύου κορμού του ΟΤΕ, 
και κατά περίπτωση είτε τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή 
Απομακρυσμένης Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) είτε τον κόμβο πο−
λυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, καθώς και τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, που συνδέουν τον εξοπλισμό του Τελικού 
Χρήστη είτε με τον ΕΕΑΠ, είτε με τον κόμβο πολυπλε−
ξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ κατά περίπτωση.». 

Το σύνολο των προαναφερθέντων τροποποιήσεων 
κρίνεται απαραίτητο τόσο για λόγους συνέπειας με 
την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 
της τεχνολογίας πρόσβασης στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), όσο και προκειμένου να 
συμπεριληφθεί ο τύπος πρόσβασης τύπου Γ στο κυρί−
ως σώμα της προσφοράς κι όχι σε παράρτημα, με δε−
δομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση παροχής πρόσβασης 
του ΟΤΕ είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστά−
μενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες πε−
ριγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς. 
Επιπρόσθετα οι αναφορές σε ADSL στην παράγραφο 
επεξήγησης του όρου τροποποιούνται σε DSL σύμφω−
να με τα αναφερόμενα στο σημείο 1 ανωτέρω.

4. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «ΕΕΑΠ» – Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απο−
μακρυσμένης Πρόσβασης, προστίθεται σε παρένθεση ο 
όρος «BRAS» − Broadband Remote Access Server. 

Η προσθήκη αυτή γίνεται τόσο για λόγους σαφήνει−
ας, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ακρωνύμιο χρησι−
μοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία2 για να χαρακτηρί−
ζει το σχετικό εξοπλισμό, όσο και για λόγους συνέπειας 
με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Επιπρόσθε−
τα οι αναφορές σε ADSL στην παράγραφο επεξήγησης 
του όρου τροποποιούνται σε DSL σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο σημείο 1 ανωτέρω.

5. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «ΣΠ ΕΕΑΠ – Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ, προ−
στίθεται η επεξήγηση ότι στο σημείο αυτό συνδέονται 
οι Τηλεπ. Πάροχοι μόνο στις περιπτώσεις χρήσης των 
τύπων πρόσβασης Α και Β. 

Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη μετά την προ−
σθήκη του τύπου πρόσβασης Γ στο κυρίως σώμα της 
προσφοράς αναφοράς, δεδομένου ότι στην περίπτω−
ση αυτή ο Τηλεπ. Πάροχος δεν λαμβάνει υπηρεσίες 
μέσω ΕΕΑΠ.

6. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς ο 
ορισμός του «Ο.Κ.ΣΥ.Α − Ολοκληρωμένη Κεντρική ΣΥν−
δεση στο δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε» αντικαθίσταται από 
την περιγραφή των δύο ξεχωριστών προϊόντων / εκ−

2 Eνδεικτικά «Technical Report DSL Forum TR−059 DSL Evolu−
tion – Architecture Requirements for the Support of QoS−Ena−
bled IP Services September 2003».
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δοχών αυτής. Κατά συνέπεια προστίθεται ο ορισμός 
της υπηρεσίας «Ο.Κ.ΣΥ.ΑBRAS − Ολοκληρωμένη Κεντρι−
κή ΣΥνδεση στο δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε.− DSLAM» και 
ο ορισμός της υπηρεσίας «Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM − Ολοκληρω−
μένη Κεντρική ΣΥνδεση στο δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε.− 
DSLAM». Το κείμενο περιγραφής των εν λόγω υπηρε−
σιών έχει ως εξής: 

«Ο.Κ.ΣΥ.ΑBRAS − Ολοκληρωμένη Κεντρική ΣΥνδεση στο 
δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε − BRAS.»: 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 DSL του ΟΤΕ 
προς/από το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου.

 «Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM − Ολοκληρωμένη Κεντρική ΣΥνδεση στο 
δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε.− DSLAM»: Η σύνδεση, με φυσι−
κά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισμού 
του Τηλεπ. Παρόχου με τον κόμβο πολυπλεξίας στο Α/
Κ του ΟΤΕ, με σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς 
το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του Τη−
λεπ. Παρόχου.

Οι ανωτέρω προσθήκες έγιναν για λόγους σαφήνει−
ας, δεδομένου ότι μετά την ενσωμάτωση της περιγρα−
φής του τύπου πρόσβασης Γ στο κυρίως σώμα του κει−
μένου της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), εί−
ναι απαραίτητο να οριστούν δύο ξεχωριστές κατηγορί−
ες υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι διαφορετικοί τύποι πρόσβασης.

7. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς ο 
γενικός ορισμός της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. αντικαθίσταται 
από την περιγραφή των δύο ξεχωριστών προϊόντων / 
εκδοχών αυτής. Κατά συνέπεια προστίθεται ο ορισμός 
της υπηρεσίας «Α.ΡΥ.ΣBRAS» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύν−
δεση − BRAS και ο ορισμός της υπηρεσίας «Α.ΡΥ.ΣDSLAM» 
− Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση – DSLAM. Το κείμενο πε−
ριγραφής των εν λόγω υπηρεσιών έχει ως εξής: 

««Α.ΡΥ.ΣBRAS» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση − BRAS: 
Η σύνδεση ασύμμετρου ρυθμού του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη με τον 
ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί 
τον Τελικό Χρήστη και χρησιμοποιείται για μεταφορά 
κίνησης από και προς το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου. 

 «Α.ΡΥ.ΣDSLAM» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση − DSLAM: 
Η σύνδεση ασύμμετρου ρυθμού του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη με τον 
αντίστοιχο κόμβο πολυπλεξίας, στον οποίο υπάγεται το 
DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησι−
μοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς το δί−
κτυο του Τηλεπ. Παρόχου. ». 

Οι ανωτέρω προσθήκες έγιναν για λόγους σαφήνει−
ας, δεδομένου ότι μετά την ενσωμάτωση της περιγρα−
φής του τύπου πρόσβασης Γ στο κυρίως σώμα του κει−
μένου της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), εί−
ναι απαραίτητο να οριστούν δύο ξεχωριστές κατηγο−
ρίες υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι διαφορετικοί τύποι πρόσβασης.

8. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «Φ.Υ.Π.» προστίθεται η διευκρίνηση ότι ο 
όρος αυτός έχει λόγο ύπαρξης μόνο στις περιπτώσεις 
υλοποίησης υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β και Γ (με χρή−
ση ιδίων μέσων). 

Η προσθήκη αυτή γίνεται για λόγους σαφήνειας δε−
δομένου ότι σε αντίθεση με τις προσβάσεις με χρήση 
ιδίων μέσων, δηλαδή την πρόσβαση τύπου Β και Γ με 
χρήση ιδίων μέσων, στην περίπτωση της πρόσβασης 
τύπου Α καθώς και στην πρόσβαση τύπου Γ με χρήση 

κυκλώματος οπισθόδρομης ζεύξης ΟΤΕ, δεν χρησιμο−
ποιείται το φρεάτιο υποδοχής παρόχων για την υλο−
ποίηση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.

9. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «Τελικού Χρήστη», η αναφορά της Υπηρε−
σίας Α.ΡΥ.Σ. αντικαθίσταται από την αναφορά σε Υπη−
ρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM. Επιπρόσθετα, για λόγους 
πληρότητας του όρου, προστίθεται η δυνατότητα στον 
Τελικό Χρήστη να είναι συνδρομητής άλλου Τηλεπ. Πα−
ρόχου μέσω ΧΕΓ. Μετά τις τροποποιήσεις το κείμενο 
της επεξήγησης του όρου έχει ως εξής: 

««Τελικός Χρήστης»: Ο συνδρομητής POTS ή ISDN τη−
λεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ ή άλλου Τηλεπ. Παρόχου 
ο οποίος του παρέχει υπηρεσία μέσω Χονδρικής Εκ−
μίσθωσης Γραμμής, ο οποίος προμηθεύεται πρόσβαση 
DSL μέσω της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM από 
τον Τηλεπ. Πάροχο.».

Η τροποποίηση αυτή γίνεται για λόγους σαφήνει−
ας μετά την ενσωμάτωση της περιγραφής του τύ−
που πρόσβασης Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Επιπρόσθε−
τα οι αναφορές σε ADSL στην παράγραφο επεξήγησης 
του όρου τροποποιούνται σε DSL σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο σημείο 1 ανωτέρω.

10. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «Τερματικού Εξοπλισμού Τελικού Χρήστη», η 
αναφορά της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. αντικαθίσταται από την 
αναφορά σε Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM 

Η τροποποίηση αυτή γίνεται για λόγους σαφήνει−
ας, μετά την ενσωμάτωση της περιγραφής του τύ−
που πρόσβασης Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου της 
προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Επιπρόσθε−
τα οι αναφορές σε ADSL στην παράγραφο επεξήγησης 
του όρου τροποποιούνται σε DSL σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο σημείο 1 ανωτέρω.

11. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.», η αναφο−
ρά της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. αντικαθίσταται από την ανα−
φορά σε Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM 

Η τροποποίηση αυτή γίνεται για λόγους σαφήνει−
ας, μετά την ενσωμάτωση της περιγραφής του τύ−
που πρόσβασης Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου της 
προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Επιπρόσθε−
τα οι αναφορές σε ADSL στην παράγραφο επεξήγησης 
του όρου τροποποιούνται σε DSL σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο σημείο 1 ανωτέρω. Τέλος στο κείμενο 
της παραγράφου επεξήγησης του όρου προστίθεται η 
φράση: «ή με τον κόμβο πολυπλεξίας ανά περίπτωση». 
Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη μετά την 
ενσωμάτωση της περιγραφής του τύπου πρόσβασης 
Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου της προσφοράς δε−
δομένου ότι στην περίπτωση αυτή η σύνδεση του DSL 
modem του Τελικού Χρήστη δεν πραγματοποιείται σε 
ΕΕΑΠ αλλά τερματίζεται σε κόμβο πολυπλεξίας.

12. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «Αστικού Κέντρου (Α/Κ)», το κείμενο επεξή−
γησης τροποποιείται ως εξής: 

««Αστικό Κέντρο (Α/Κ)»: Το κτίριο εντός του οποίου εί−
ναι εγκατεστημένος ο Γενικός Κατανεμητής ΟΤΕ στον 
οποίο καταλήγει το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χαλ−
κού της περιοχής. H DSL πρόσβαση των συνδρομη−
τών της περιοχής παρέχεται από αντίστοιχα DSLAMs 
τα οποία υπάγονται στο εν λόγω κτίριο (κέντρο) και 
είτε εγκαθίστανται εντός του κτιρίου είτε σε υπαίθρι−
ες καμπίνες». 
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Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
για λόγους πληρότητας και σαφήνειας προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στον όρο και τα αστικά κέντρα στα 
οποία η εγκατάσταση των DSLAMs δεν πραγματοποι−
είται εντός του κτιρίου αλλά δύναται να εγκαθίστα−
νται και εκτός αυτού σε υπαίθριες καμπίνες, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

13. Στο κεφάλαιο 1 της υποβληθείσης προσφοράς στον 
ορισμό του «Τοπικού υπο−βρόχου», διαγράφεται η ανα−
φορά για παραπομπή στο σχήμα 1 καθώς δημιουργεί−
ται ασάφεια δεδομένου ότι δεν υφίσταται τέτοιο σχή−
μα στο κείμενο της προσφοράς.

14. Το κεφάλαιο 2 της υποβληθείσας προσφοράς δι−
αμορφώνεται ως εξής: 

« 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνι−

κής Πρόσβασης (ΧΕΠ), η οποία εξειδικεύει την υποχρέω−
ση του ΟΤΕ να παρέχει Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση 
και Συναφείς Ευκολίες (εφεξής Προσφορά ΧΕΠ) με βάση 
την αρχή της διαφάνειας, αμεροληψίας και ελέγχου τι−
μών, εκδίδεται σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), του Ν.3431/2006 και των 
Οδηγιών 2002/19/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ. Ειδικότερα, η παρού−
σα Προσφορά αποτελεί τη βάση για τη σύναψη συμφω−
νιών για την παροχή ΧΕΠ μεταξύ του ΟΤΕ και των Τη−
λεπ. Παρόχων, καθορίζοντας τις σχετικές προσφορές 
ανά υπηρεσία και περιγράφοντας τους όρους και προ−
ϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσί−
ες ΧΕΠ σε έναν Τηλεπ. Πάροχο, ώστε ο τελευταίος να 
μπορεί να καθορίζει τα δικά του DSL προϊόντα χρησι−
μοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή του ΟΤΕ.

Προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπηρε−
σίες DSL πρόσβασης ή/και μεταφοράς κίνησης από και 
προς το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου σε Τελικούς Χρή−
στες θα πρέπει να διαθέτει:

Είτε,
− δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεών του 

και του ΕΕΑΠ κάλυψης του Τελικού Χρήστη, δηλαδή να 
λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS

− πρόσβαση DSL μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του 
ΕΕΑΠ, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS για 
κάθε τελικό χρήστη. 

Είτε,
− δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεών του 

και του κόμβου πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM 
που καλύπτει τον Τελικό Χρήστη, δηλαδή να λάβει την 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM

− πρόσβαση DSL μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του 
κόμβου πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM που τον 
καλύπτει, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM για 
κάθε τελικό χρήστη. 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.
Α.DSLAM (εφεξής υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α) προσφέρουν στον 
Τηλεπ. Πάροχο τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 
χωρητικοτήτων μεταφοράς της κίνησης από τους ΕΕΑΠ 
ή τους κόμβους πολυπλεξίας αντίστοιχα, έως το σημείο 
σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου, έτσι ώστε ο Τηλεπ. Πά−
ροχος να μπορεί να καθορίσει την ποιότητα της υπη−
ρεσίας που θέλει να προσφέρει.

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS του ΟΤΕ παρέχει ασύμμετρου 
ρυθμού σύνδεση μεταξύ του σημείου σύνδεσης του DSL 
modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον αντίστοι−
χο ΕΕΑΠ του Δικτύου DSL του ΟΤΕ, η οποία σύνδεση 
χρησιμοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς 
το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου.

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM του ΟΤΕ παρέχει ασύμμετρου 
ρυθμού σύνδεση μεταξύ του σημείου σύνδεσης του DSL 
modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον αντίστοι−
χο κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται σε σημείο παρου−

σίας σε Α/Κ του ΟΤΕ, η οποία σύνδεση χρησιμοποιεί−
ται για μεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του 
Τηλεπ. Παρόχου.

Ο Τηλεπ. Πάροχος μπορεί να προμηθευτεί μόνο την 
Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. από τον ΟΤΕ, χωρίς να είναι δηλαδή 
απαραίτητη και η προμήθεια της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

Οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.
Σ.DSLAM) 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 Πρόσβα−
σης. ». 

Η ως άνω διαμόρφωση κρίνεται απαραίτητη προκει−
μένου να ενσωματωθεί ο τύπος πρόσβασης τύπου Γ 
στο κυρίως σώμα της προσφοράς. Επιπρόσθετα, ο όρος 
ADSL αντικαθίσταται από τον γενικότερο όρο DSL., Η 
ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται τόσο για λόγους 
συνέπειας με την ορολογία που χρησιμοποιείται για 
την περιγραφή της τεχνολογίας πρόσβασης στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09) όσο και 
για λόγους τεχνολογικής ουδετερότητας, δεδομένου 
ότι για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στον τελι−
κό χρήστη, χρησιμοποιούνται ήδη και δύναται να χρη−
σιμοποιηθούν μελλοντικά, διαφορετικές εκδοχές της 
τεχνολογίας DSL.

15. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.1. της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο: «Γενικά» τροποποιείται ως 
εξής: 

«Προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπη−
ρεσίες πρόσβασης ή/και μεταφοράς κίνησης από και 
προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, δικούς του 
ή άλλου Τηλεπ. Παρόχου που εξυπηρετούνται από τα 
DSLAMs (τα οποία συνδέονται στον/στους συγκεκριμέ−
νο/ους ΕΕΑΠ που είναι εγκατεστημένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ 
του Δικτύου DSL), πρέπει να συνδέσει το δίκτυο του 
με αυτό το ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS.

Εναλλακτικά, ο Τηλεπ. Πάροχος μπορεί να λάβει υπη−
ρεσία Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM η οποία παρέχεται μόνο:

• στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έν−
νοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική κρί−
ση), να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των υπο−
χρεώσεων του στην αγορά Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο − ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ή
• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε 

υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ 
Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση θα παραδίδεται στον 

Τηλεπ. Πάροχο στον κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται 
στο συγκεκριμένο Α/Κ του ΟΤΕ. Τα Α/Κ στα οποία θα 
παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες, θα ανακοινώνονται 
στο Πληροφοριακό Σύστημα W−CRM του ΟΤΕ.». 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους συμ−
φωνίας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09) σύμφωνα με την οποία εισάγεται ο τύπος 
πρόσβασης Γ. Επίσης η προαναφερθείσα προσθήκη κρί−
νεται απαραίτητη, προκειμένου το κείμενο της προσφο−
ράς αναφοράς να περιλαμβάνει τους όρους παροχής 
της πρόσβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμέ−
νου κι όχι σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ είναι το ίδιο 
ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υποχρεώσεις πα−
ροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 
στο κείμενο της προσφοράς.

16. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» οι 
δύο πρώτες παράγραφοι τροποποιούνται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τις Υπηρεσίες 
Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύ−
που Β ή και Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Γ στα σημεία 
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όπου έχει υποχρέωση διάθεσης, κατ’ επιλογή αυτού 
ως αυτή εμφαίνεται στη σχετική αίτησή του. Συνδυα−
σμός υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β και 
Γ είναι δυνατός. 

Στις περιπτώσεις των τύπων πρόσβασης Α και Β, ο 
Τελικός Χρήστης χρησιμοποιεί πρωτόκολλο “Point to 
Point Protocol” over Ethernet (PPPoE) ή over ATM (PPPoA). 
Για την σύνδεση του ΕΕΑΠ (LAC) με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό του Τηλεπ. Παρόχου (LNS), απαιτείται εκκί−
νηση πρωτοκόλλου L2TP. Ο Τηλεπ. Πάροχος γνωστο−
ποιεί στον ΟΤΕ το/τα domain/subdomain name(s), τα 
οποία χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 
του ΟΤΕ και την υπ’ αριθμ. 351/76/20−05−2005 Απόφαση 

της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27−5−2005), όπως αυτή έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.». 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους συμ−
φωνίας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09) σύμφωνα με την οποία εισάγεται η υπο−
χρέωση παροχής πρόσβασης τύπου Γ. Επιπρόσθετα η 
αναφορά στην υπ’ αριθμ. 268/73/25.11.2002 Απόφαση της 
ΕΕΤΤ αντικαθίσταται από την μεταγενέστερη και ισχύ−
ουσα 351/76/20−05−2005.

17. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» 
τροποποιείται ο πίνακας ως εξής:

«

Υπηρεσία Χαρακτηρισμός Τύπος Πρόσβασης

Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ– BRAS− ΕΘΝ Συναφής ευκολία Β

Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO–BRAS−ΕΘΝ Συναφής ευκολία Α

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ –BRAS – ΠΕΡ Συναφής ευκολία Β

Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−BRAS−ΠΕΡ Συναφής ευκολία Α

Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ– BRAS−ΤΟΠ Συναφής ευκολία Β

Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−BRAS−ΤΟΠ Συναφής ευκολία Α

Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ–DSLAM−ΤΟΠ Συναφής ευκολία Γ

Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−TOP Συναφής ευκολία Γ
» 

Η τροποποίηση συνίσταται στη συμπλήρωση των δε−
δομένων του πίνακα σύμφωνα με τα δεδομένα του αντί−
στοιχου πίνακα της παραγράφου 2.4.1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Η εν λόγω 
προσθήκη επιβάλλεται για λόγους συμφωνίας με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 σύμφωνα με την οποία ει−
σάγεται η υποχρέωση παροχής πρόσβασης τύπου Γ.

18. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.1.1 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO–BRAS−ΕΘΝ το πρώ−
το εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ αφορά τη σύνδεση με 
φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκα−
τεστημένου στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εξοπλισμού 
του με ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης το οποίο είναι το 
ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) για τη δρομολόγηση της 
κίνησης DSL προς τον Τηλεπ. Πάροχο από όλους τους 
ΕΕΑΠ. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ παρέχεται σε ένα από τα 
ΣΠ ΕΕΑΠ Κωλέττη ή Νύμα. H Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ θα δι−
ατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet, 
ή/και 10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση, με ταχύτητες 
40 Mbps, 150Mbps, 250Mbps3, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 
1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 8Gbpsκαι 
10Gbps.. Ανω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ, διατί−
θεται ανά 2Gbps.» 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας των οριζομένων στην εν λόγω Προσφο−
ρά με τις επιστολές του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15588/ 
15−4−2010 και 19440/ 11−05−2010. . Τέλος, όσον αφορά στις 
ταχύτητες πρόσβασης των 40 Mbps, 150Mbps και 250 
Mbps προστίθεται η υποσημείωση: «Οι ταχύτητες με−
τάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατε−
θούν από τον Ιούνιο του 2011» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 19440 11/05/2010 Επιστολή του ΟΤΕ.

3 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011.

19. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.1.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ το δεύ−
τερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΕΘΝ. γί−
νεται με εφαρμογή C.A.R (Committed Access Rate). Το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet ή/και 
10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση» 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με την επι−
στολή του ΟΤΕ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15588/ 15−4−2010.

20. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.1.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO–BRAS−ΠΕΡ το 
πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ αφορά τη σύνδεση με 
φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκα−
τεστημένου στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εξοπλισμού 
του με δύο περιφερειακά σημεία σύνδεσης τα οποία εί−
ναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) και την 
Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι), για τη δρομολόγη−
ση της κίνησης DSL προς τον Τηλεπ. Πάροχο από τους 
ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−

ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα περιφερειακά ΣΠ 
ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την Κωλέττη ή το Νύμα 
και στη Θεσσαλονική από την Ερμού ή τους Αμπελόκη−
πους. Η Ο.Κ.ΣΥ.A.OLO−BRAS−ΠΕΡ. θα διατίθενται με πρωτόκολ−
λο επικοινωνίας Gigabit Ethernet με ταχύτητες 40Mps, 
150Mbps, 250Mbps4, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps.» 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με τις επι−
στολές του ΟΤΕ με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 15588/15−4−2010 και 
19440/11−05−2010. Τέλος, όσον αφορά στις ταχύτητες 
πρόσβασης των 40 Mbps, 150Mbps και 250 Mbps προ−

4 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011.
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στίθεται η υποσημείωση: «Οι ταχύτητες μετάδοσης των 
40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατεθούν από τον 
Ιούνιο του 2011», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
19440/11−05−2010 Επιστολή του ΟΤΕ.

21. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.1.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ το δεύ−
τερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Ο περιορισμός της ταχύτητας στο εκάστοτε περιφε−
ρειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−BRAS−ΠΕΡ. γίνεται με 
εφαρμογή C.A.R (Committed Access Rate). Το πρωτό−
κολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet.» 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με την επι−
στολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15588/ 15−4−2010.

22. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου 
Β. Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL 
πρόσβασης τύπου Β («Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β»)» το πρώτο 
εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β αφορά τις περιπτώσεις 
όπου οι Τηλεπ. Πάροχοι χρησιμοποιούν για την σύνδεση 
του δικτύου τους,και παραλαβή της κίνησης (σε επίπεδο 
ATM ή IP), με το ΣΠ ΕΕΑΠ, κατ’ επιλογή τους, είτε δικά 
τους μέσα (αυτό−παροχή), είτε προϊόντων (συναφών ευ−
κολιών) του ΟΤΕ, είτε σχετικές υπηρεσίες άλλου παρό−
χου. Για τις περιπτώσεις όπου ο Τηλεπ. Πάροχος χρησι−
μοποιεί ιδία μέσα, η σύνδεση με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ 
γίνεται στο ΦΥΠ. Ο Τηλεπ. Πάροχος χρησιμοποιεί ίδια 
μέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών, Τερματικό εξοπλισμό στο 
χώρο του) μεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου εί−
ναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του. Διάγραμμα της 
αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου 
Β, παρουσιάζεται στο Παράρτημα VIIβ.» 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
προκειμένου η περιγραφή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρό−
σβασης τύπου Β να συνάδει με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 3.1.1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−07−09).

23. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.1 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO–BRAS−ΠΕΡ το πρώ−
το εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ αφορά την παροχή με−
ταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του Τηλεπ. 
Παρόχου σε Τελικούς Χρήστες, από όλους τους ΕΕΑΠ 
στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ). Η 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ ΕΕΑΠ 
Κωλέττη ή Νύμα. Προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να 
αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. συνδέεται 
στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) με μία τουλά−
χιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών ινών). 
Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποι−
είται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία κα−
ταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο 
Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει 
τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων του Τη−
λεπ. Παρόχου με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το 
κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. Η φυσική 
διεπαφή GE από την πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου είναι 
Gigabit Ethernet ή και 10 Gigabit Ethernet κατά περίπτω−
ση, με ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps5, 350Mbps, 
650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 
6Gbps, 8Gbpsκαι 10Gbps. Ανω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–

BRAS−ΕΘΝ, διατίθεται ανά 2Gbps.» 
Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−

γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με τις επι−

5 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011

στολές του ΟΤΕ με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 15588/15−4−2010 και 
19440/11−05−2010. Τέλος, όσον αφορά στις ταχύτητες 
πρόσβασης των 40 Mbps, 150Mbps και 250 Mbps προ−
στίθεται η υποσημείωση: «Οι ταχύτητες μετάδοσης των 
40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατεθούν από τον 
Ιούνιο του 2011», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
19440/11−05−2010 Επιστολή του ΟΤΕ.

24. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ. 
Ολοκληρωμένη Εθνική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρό−
σβασης τύπου Β.» το έκτο σημείο της παραγράφου c 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. παρέχεται με ταχύτητες πρό−
σβασης 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps6, 350Mbps, 650Mbps, 
1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 
8Gbpsκαι 10Gbps με εφαρμογή C.A.R (Committed Access 
Rate). Άνω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ, διατίθεται 
ανά 2Gbps. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit 
Ethernet ή/και 10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση.»

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με τις επι−
στολές του ΟΤΕ με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 15588/15−4−2010 και 
19440/11−05−2010. Τέλος, όσον αφορά στις ταχύτητες 
πρόσβασης των 40 Mbps, 150Mbps και 250 Mbps προ−
στίθεται η υποσημείωση: «Οι ταχύτητες μετάδοσης των 
40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατεθούν από τον 
Ιούνιο του 2011», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
19440/11−05−2010 Επιστολή του ΟΤΕ.

25. Στο Κεφάλαιο 3, το σημείο a της παραγράφου 
3.2.2.2 της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.
ΑΦΥΠ–BRAS−ΠΕΡ. Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Σύνδεση στο 
δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Β.» τροποποιείται ως 
εξής:

«Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ αφορά την παροχή 
μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του Τη−
λεπ. Παρόχου σε Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφερει−
ακά ΣΠ ΕΕΑΠ τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κωλέτ−
τη / ΝΥΜΑ) και στη Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι) 
για τη δρομολόγηση της κίνησης DSL προς τον Τηλεπ. 
Πάροχο από τους ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η υπηρε−
σία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήπο−
τε από τα περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθή−
να από την Κωλέττη ή το Νύμα και στη Θεσσαλονική 
από την Ερμού ή τους Αμπελόκηπους. Προκειμένου ο 
Τηλεπ. Πάροχος να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία 
τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών 
ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγμα−
τοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία 
καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο 
Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ πα−
ρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων 
του Τηλεπ. Παρόχου με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρε−
τεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. Η φυ−
σική διεπαφή GE από την πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου 
είναι Gigabit Ethernet με ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 
250Mbps7, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps. »

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με τις επι−
στολές του ΟΤΕ με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 15588/15−4−2010 και 
19440/11−05−2010. Τέλος, όσον αφορά στις ταχύτητες 
πρόσβασης των 40 Mbps, 150Mbps και 250 Mbps προ−

6 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011
7 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011
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στίθεται η υποσημείωση: «Οι ταχύτητες μετάδοσης των 
40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατεθούν από τον 
Ιούνιο του 2011», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
19440/11−05−2010 Επιστολή του ΟΤΕ.

26. Στο Κεφάλαιο 3, το πέμπτο και έκτο σημείο της 
παραγράφου c της παραγράφου 3.2.2.2 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ–BRAS−ΠΕΡ το τρίτο 
εδάφιο τροποποιείται ως εξής: 

«H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσί−
ας όπως φαίνεται στο συνημμένο υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος VIIIα.

Η Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. παρέχεται με ταχύτητες 
40Mbps, 150Mbps, 250Mbps8, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 
με εφαρμογή C.A.R (Committed Access Rate). Το πρω−
τόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet.»

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους συμφωνίας της εν λόγω Προσφοράς με τις επι−
στολές του ΟΤΕ με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 15588/ 15−4−2010 και 
19440/ 11−05−2010. Τέλος, όσον αφορά στις ταχύτητες 
πρόσβασης των 40 Mbps, 150Mbps και 250 Mbps προ−
στίθεται η υποσημείωση: «Οι ταχύτητες μετάδοσης των 
40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατεθούν από τον 
Ιούνιο του 2011» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
19440 11/05/2010 Επιστολή του ΟΤΕ.

27. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» 
προστίθενται η παράγραφος 3.2.3 με τίτλο: «Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
πρόσβασης τύπου Γ. Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση 
στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Γ («Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου 
Γ»)» καθώς και οι παράγραφοι 3.2.3.1 και 3.2.3.2 με τίτ−
λους: «Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−DSLAM−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύν−
δεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Γ με χρήση κυ−
κλώματος ΟΤΕ» και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη 
Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου 
Γ με χρήση ιδίων μέσων (αυτό−παροχή)», αντίστοιχα. Το 
περιεχόμενο των εν λόγω παραγράφων είναι: 

«
3.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Γ. Ολοκληρωμένη 

Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου 
Γ («Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ»)

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ αφορά στις περιπτώσεις 
όπου οι Τηλεπ. Πάροχοι προκειμένου να προσφέρουν 
υπηρεσίες πρόσβασης και μεταφοράς κίνησης από και 
προς το δίκτυό τους σε Τελικούς Χρήστες, επιλέγουν 
να συνδέσουν το δίκτυο τους με τον κόμβο πολυπλεξί−
ας του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, όπου εί−
ναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες.

Ο Τηλεπ. Πάροχος θα συνδέεται με φυσική διεπαφή 
Gigabit Ethernet. Σε κάθε Τηλεπ. Πάροχο θα παρέχεται 
λογική διασύνδεση (VLAN) χωρίς τη χρήση πρωτοκόλ−
λου L2TP, ενώ η ταχύτητα πρόσβασής του θα καθορί−
ζεται κατά περίπτωση με εφαρμογή C.A.R. (Committed 
Access Rate) και θα λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε τεχνι−
κές ιδιαιτερότητες όπως τον πιθανό διαφορετικό τρόπο 
φυσικής διασύνδεσης των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη 
χαλκού), καθώς και τους πιθανούς συνδυασμούς διαφο−
ρετικών διασυνδέσεων, στις περιπτώσεις που διασυνδέ−
ονται περισσότερα του ενός DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ.

Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ διατίθεται σε Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−DSLAM−ΤΟΠ 
και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, που περιγράφονται αναλυτικά 
στις επόμενες παραγράφους:

8 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011

3.2.3.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−DSLAM−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Κεντρική 
Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Γ με χρή−
ση κυκλώματος ΟΤΕ

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ: Αφορά τοπική δια−
σύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών 
Χρηστών ενός Τηλεπ. Παρόχου από ένα ή περισσότερα 
DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα 
«τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ 
στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εντός των γεωγραφικών 
ορίων του συγκεκριμένου Α/Κ, με ταυτόχρονη παροχή 
του απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού. 

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρε−
σίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−ΤΟΠ παρουσιάζεται στο Παράρ−
τημα VII γ.

3.2.3.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Κεντρική 
Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Γ με χρή−
ση ίδιων μέσων (αυτό−παροχή)

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ: Αφορά τοπική 
διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τε−
λικών Χρηστών ενός Τηλεπ. Παρόχου από ένα ή περισ−
σότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) 
σε ένα «τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται μέσω 
οπτικής ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) έξω 
από το κτίριο του ΟΤΕ. Ο Τηλεπ. Πάροχος χρησιμοποιεί 
ίδια μέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερματικό εξο−
πλισμό, κλπ.) μεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ παρουσιάζεται στο Πα−
ράρτημα VII δ.»

Η προαναφερθείσα προσθήκη κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς να 
περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης τύ−
που Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε παράρ−
τημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), εί−
ναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

28. Στο Κεφάλαιο 3 της υποβληθείσης προσφοράς με 
τίτλο «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.Σ.Υ.Α τύπου Α και Β » προστίθεται ο τύ−
πος Γ. 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους συμ−
φωνίας με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09) με την οποία εισάγεται ο τύπος 
πρόσβασης Γ.

29. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.3 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕ−
ΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΣΥΑ ΤΥΠΟΥ Α, Β», η πα−
ράγραφος 3.3.1 τροποποιείται ως εξής: 

«Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να παρέχει, όταν του 
ζητηθεί, τη δυνατότητα σε Τελικό Χρήστη που είναι συν−
δρομητής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), την οποία έχει προμηθευτεί από 
τον ΟΤΕ ή άλλο Τηλεπ. Πάροχο, να αποκτά πρόσβαση 
στο δίκτυό του, μέσω της Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Β ή/και Γ (στην περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης είναι 
συνδρομητής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM) και να συνάψει τη 
σχετική σύμβαση μεταξύ του Τηλεπ. Παρόχου και του 
αναφερόμενου Τελικού Χρήστη. » 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
μετά την ενσωμάτωση των όρων και προϋποθέσεων 
παροχής της πρόσβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα της 
προσφοράς αναφοράς.
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30. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.3 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕ−
ΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΣΥΑ ΤΥΠΟΥ Α, Β», στην 
παράγραφος 3.3.4 διαγράφεται η φράση «εάν επιθυμεί 
την σύνδεση του με τους εν λόγω ΕΕΑΠ» 

Η ανωτέρω διαγραφή κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην παράγραφο 3.3.5 ο Τηλεπ. Πάροχος εί−
ναι υποχρεωμένος να συνδέεται με όλους τους ΕΕΑΠ 
ενός ΣΠ ΕΕΑΠ.

31. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.3 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕ−
ΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΣΥΑ ΤΥΠΟΥ Α, Β» προ−
στίθενται οι παράγραφοι 3.3.8, 3.3.9 και 3.3.10 ως εξής:

«
3.3.8 Η πρόσβαση τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.

Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ) παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• στα Αστικά Κέντρα στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται 

(υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντι−
κειμενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαί−
σια των υποχρεώσεων του στην αγορά Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο − ΑΠΤοΒ, όπως εκάστο−
τε ισχύουν.

ή
• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε 

υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ 
3.3.9 Στα Α/Κ στα οποία ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέ−

τει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, και για τα συγκεκριμένα 
DSLAMs που εξυπηρετούνται από αυτήν δεν θα μπορεί 
να λάβει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS και το αντίστροφο. Επι−
πλέον, στα Α/Κ στα οποία ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέτει 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δεν θα μπορεί να λάβει 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ και το αντίστροφο.

3.3.10 Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει μέσω του Π.Σ. W−CRM 
τους Τηλεπ. Παρόχους τόσο για την εγκατάσταση νέων 
DSLAMs σε υπαίθριες καμπίνες (εκτός Αστικών Κέντρων 
ΟΤΕ) όσο και για τα Αστικά Κέντρα που φέρει την υπο−
χρέωση να παρέχει πρόσβαση τύπου Γ. Η ανωτέρω ενη−
μέρωση οφείλει να προηγείται τουλάχιστον 4 μήνες 
πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω DSLAMs 
ή αμέσως μόλις προκύψουν οι αντικειμενικά τεκμηρι−
ωμένοι λόγοι αδυναμίας παροχής συνεγκατάστασης 
αντίστοιχα. Η προαναφερθείσα ενημέρωση οφείλει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφο−
ριών προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να είναι σε θέση 
να κρίνει την αναγκαιότητα πιθανής τροποποίησης του 
τύπου πρόσβασης από Α ή Β σε Γ. Πληροφορίες τέτοι−
ου είδους αποτελούν ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, 
αριθμός DSLAMs που θα εγκατασταθούν εκτός του Α/
Κ, περιοχή κάλυψης ανά DSLAM (εντός και εκτός του 
Α/Κ), αριθμός εγκατεστημένων θυρών ανά DSLAM, μέ−
γιστος αριθμών θυρών που δύναται να εγκατασταθούν 
ανά DSLAM, αριθμός ενεργών συνδρομητών Α/Κ, κ.α. Ο 
Τηλεπ. Πάροχος είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί την 
σύνδεση του στα εν λόγω Α/Κ (κόμβοι πολυπλεξίας) να 
αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για υπη−
ρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3.5.5 και 3.5.6.

 » 
Οι ανωτέρω προσθήκες κρίνονται απαραίτητες μετά 

την ενσωμάτωση των όρων και προϋποθέσεων παρο−
χής της πρόσβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα της προ−
σφοράς αναφοράς. Ειδικότερα για τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.3.10, η προσθήκη των σχετικών υποχρε−
ώσεων στον ΟΤΕ επιβάλλεται για λόγους Διαφάνει−
ας βάσει της παρ. 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), και του Ν.3431/2006 Άρθρο 43 
παρ. 1 εδάφιο α.

32. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Διάρκεια Παροχής Υπη−
ρεσιών» τροποποιείται ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ 
ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, ο ελάχιστος χρόνος παροχής 
υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και 
Γ που παρέχεται στον Τηλεπ. Πάροχο στο πλαίσιο της 
παρούσης προσφοράς είναι έξι (6) μηνών, μετά το πέ−
ρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέ−
ον 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 τύπου Α, 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β ή/και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ. »

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

33. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικοί Όροι» οι ενότητες 
3.5.1.1 και 3.5.1.2. τροποποιούνται ως εξής: 

«3.5.1.1 Η αίτηση χορήγησης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Α, Β και Γ υπόδειγμα των οποίων επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως Παράρτημα VIIIα συμπληρώνεται πλή−
ρως και υπογράφεται από τον το νόμιμο εκπρόσωπό 
του Τηλεπ. Παρόχου ή από νομίμως και ειδικώς εξου−
σιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο.

3.5.1.2 Οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Β και Γ υποβάλλονται διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται 
με σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία 
παραλαβής τους από την Κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ: Γενι−
κή Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, Διεύθυνση Εμπορικής 
Λειτουργίας, Fax: 210 611 5564, Τηλ. 210 611 1431 Διοικητι−
κό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24.»

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

34. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικοί Όροι» η ενότητα 
3.5.1.3 τροποποιείται ως εξής: 

«Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην πα−
ράγραφο 3.5.2 θα εφαρμόζεται μέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύ−
ξει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.8 της παρούσας Προ−
σφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρο−
νικά οι πιο κάτω διαδικασίες.» 

Η ως άνω τροποποίηση κρίνεται ως αναγκαία προ−
κειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των 
αιτήσεων ώστε να αποφεύγονται διαδικαστικά προβλή−
ματα μεταξύ ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχων κατά την παροχή 
των σχετικών υπηρεσιών και να διευκολύνεται ο έλεγ−
χος των σχετικών διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση 
της διαφάνειας μέσω της αυτοματοποίησης των σχετι−
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κών λειτουργιών παροχής των υπηρεσιών. Επιπρόσθε−
τα, η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται βάσει της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09) Κεφά−
λαιο 3, Ενότητα ΙΙΙ «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παρά−
γραφος 3.1.11. Περαιτέρω και σύμφωνα με το Σημείο Γ 
του Παραρτήματος Ι της ως άνω Απόφασης, στην ελά−
χιστη δέσμη των στοιχείων της Προσφοράς Αναφοράς 
την οποία οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ περιλαμβάνο−
νται και τα σχετικά Συστήματα Πληροφοριών τα οποία 
οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις υποστήριξης λει−
τουργιών για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπη−
ρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση.

35. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Κατάθεση – Παραλαβή αι−
τήσεων» οι ενότητες 3.5.2.1 και 3.5.2.2 τροποποιούνται 
ως εξής: 

«3.5.2.1 Το υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο έντυ−
πο της αιτήσεως όσον αφορά τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Α, Β και Γ κατατίθεται μέσω FAX στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΟΤΕ. 

3.5.2.2 Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ δεν σημαίνει και παροχή της 
αντίστοιχης υπηρεσίας.» 

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

36. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο «Κατάθεση – Παραλαβή αιτή−
σεων» η ενότητα 3.5.2.3 τροποποιείται ως εξής: 

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

i. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προ−
ωθείται για υλοποίηση, καθώς επίσης και την πιθανή 
ημερομηνία υλοποίησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6. 

ii. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι 
δυνατή η υλοποίηση των αιτούμενων, αναφέροντας τους 
λόγους αδυναμίας οι οποίοι πρέπει να είναι «αντικει−
μενικά αιτιολογημένοι» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή 
των κανόνων του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες πρόσβα−
σης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών– Πλαίσιο, σχετι−
κές αγορές και αρχές» (98/C265/02), 22.08.1998 και κοι−
νοποιώντας την απάντηση στην ΕΕΤΤ. » 

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς. Επίσης 
η προσθήκη του κειμένου «– Πλαίσιο, σχετικές αγορές 
και αρχές» (98/C265/02), 22.08.1998» στο σημείο ii της πα−
ραγράφου επιβάλλεται για λόγους πληρότητας.

37. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο «Κατάθεση – Παραλαβή αιτή−
σεων» η ενότητα 3.5.2.5 τροποποιείται ως εξής: 

«Ο Τηλεπ. Πάροχος αρχικά παραγγέλλει με σχετική 
αίτηση του, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα VIIIα της παρούσης, την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Α, τύπου Β ή τύπου Γ. » 

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

38. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.3.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, διαγράφεται η φράση «… εφόσον 
υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη 
φυσική πρόσβαση του Τηλεπ. Παρόχου στο ΣΠ ΕΕΑΠ 
στο οποίο ο Τηλέπ. Πάροχος αιτείται τη σύνδεση». 

Η τροποποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη διότι δεν 
υφίσταται ο συγκεκριμένος περιορισμός για την τήρη−
ση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α δεδομένου ότι στα σημεία a, b, c 
που ακολουθούν, ορίζονται αναλυτικά οι χρόνοι υλοποί−
ησης ανά περίπτωση. Δηλαδή ορίζονται διαφορετικοί 
χρόνοι υλοποίησης ανάλογα με την ύπαρξη ή μη της 
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.

39. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.3.1 σημείο c) της 
υποβληθείσης προσφοράς, τροποποιείται ως εξής: 

«c) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ σε νέους 
ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο Τηλεπ. Πάροχος: O OTE θα ειδοποι−
εί εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την εγκατάστα−
ση νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 
μήνες πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω 
ΕΕΑΠ. Ο Τηλεπ. Πάροχος είναι υποχρεωμένος να απο−
στείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ 
εντός 10 ΕΗ από την λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ 
δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 ΕΗ , τότε θα ενεργο−
ποιήσει την σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου στους νέους 
ΕΕΑΠ με τη μικρότερη διαθέσιμη ταχύτητα, τιμολογώ−
ντας 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 δια−
φορετική από την μικρότερη και απαιτηθεί αλλαγή της, 
τότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα χρεώνεται με κόστος μετα−
βολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.»

Η διαγραφή της φράσης: «εάν επιθυμεί την σύνδε−
σή του στους εν λόγω ΕΕΑΠ», κρίνεται απαραίτητη για 
λόγους σαφήνειας δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην παράγραφο 3.3.5 ο Τηλεπ. Πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να συνδέεται με όλους τους ΕΕΑΠ ενός 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθετα, η προσθήκη της φράσης «εφό−
σον υφίσταται» στο σχετικό τέλος μεταβολής υπηρε−
σιών κρίνεται απαραίτητη για λόγους σαφήνειας δε−
δομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος των 
υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο και 
έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

40. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.3.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, στην οποία περιγράφεται η διαδι−
κασία ακύρωσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, προ−
στίθεται η φράση «εφόσον υφίσταται». 
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Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τι−
μοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προη−
γούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

41. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.4.1 σημείο b) 
της υποβληθείσης προσφοράς, προστίθεται η πρότα−
ση: «Στις περιπτώσεις όπου ο Τηλεπ. Πάροχος υποβά−
λει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−

BRAS−ΤΟΠ εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν λόγω αίτημα 
σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα αλλά δεν 
φέρει ευθύνη για μη ολοκλήρωση της παροχής της σχε−
τικής υπηρεσίες πριν από την θέση σε λειτουργία των 
νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.»

Η εν λόγω προσθήκη έγινε για λόγους συνέπειας με 
τα οριζόμενα στην αντίστοιχη ενότητα της παραγρά−
φου 3.5.3.1 που περιγράφει τις σχετικές διαδικασίες της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ.

42. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.4.1 σημείο C) της 
υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής:

« c) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε νέους 
ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο Τηλεπ. Πάροχος: O OTE θα ειδοποι−
εί 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 να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρε−
σίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από την λήψη της 
ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των 
10 ΕΗ, τότε θα ενεργοποιήσει την σύνδεση του Τηλεπ. 
Παρόχου στους νέους ΕΕΑΠ με τη μικρότερη διαθέσιμη 
ταχύτητα στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό είτε 
μέσω υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ είτε μέσω υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ, τιμολογώντας τον Τηλεπ. Πάρο−
χο με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη (λήψη από 
ΟΤΕ μετά την 10η ημέρα) αίτηση του ο Τηλεπ. Πάροχος 
αιτείται Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, στην περίπτωση που ο ΟΤΕ 
ενεργοποίησε την υπηρεσία με χρήση Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−

ΤΟΠ και η αιτούμενη ταχύτητα διαφέρει από την ελάχι−
στη, ο Τηλεπ. Πάροχος θα χρεώνεται με τυχόν τέλος 
μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστο−
τε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ 
έχει πραγματοποιήσει την σύνδεση με τον νέο ΕΕΑΠ με 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ τότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα 
χρεώνεται με τυχόν τέλος κατάργησης της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ, εφόσον υφίσταται.» 

Η διαγραφή της φράσης: «εάν επιθυμεί την σύνδε−
σή του στους εν λόγω ΕΕΑΠ», κρίνεται απαραίτητη για 
λόγους σαφήνειας δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην παράγραφο 3.3.5 ο Τηλεπ. Πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να συνδέεται με όλους τους ΕΕΑΠ ενός 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθετα, η προσθήκη της φράσης «εφό−
σον υφίσταται» στα αντίστοιχα τέλη κρίνεται απαραί−
τητη για λόγους σαφήνειας δεδομένου ότι ο εκάστοτε 
ισχύων τιμοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται 
σε προηγούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Τέ−
λος, η προσθήκη της δυνατότητας παροχής από τον 
ΟΤΕ της απαραίτητης σύνδεσης μέσω και της υπηρε−
σίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ κρίνεται απαραίτητη δεδομέ−
νου ότι θεωρείται τεχνικά εύλογο η εν λόγω σύνδεση 
να παρέχεται μέσω της υφιστάμενης υποδομής, δεδο−
μένου ότι ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέτει ήδη σύνδεση με 
το ΣΠ ΕΕΑΠ με χρήση ίδιων μέσων (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ).

43. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.4.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, στην οποία περιγράφεται η διαδι−
κασία ακύρωσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, προ−
στίθεται η φράση «εφόσον υφίσταται». 

Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τι−
μοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προη−
γούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

44. Στο Κεφάλαιο 3, της υποβληθείσης προσφοράς με 
τίτλο «ΟΚΣΥΑ» προστίθενται η ενότητα 3.5.5 και οι πα−
ράγραφοι 3.5.5.1, 3.5.5.2 και 3.5.5.3 ως εξής: 

«3.5.5 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Παραγγελίας – 
Παράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με χρήση κυ−
κλώματος ΟΤΕ.

3.5.5.1 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με 
χρήση κυκλώματος ΟΤΕ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ) ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων, 

a. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτη−
σης του Τηλεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο κατά πόσο υφίσταται υποδομή στο αντί−
στοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας) και για την 
πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ανα−
φέρονται στην παράγραφο b.

b. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές χρονι−
κό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατά−
θεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλοποίηση της 
φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ είναι:

A. Έως 35 ΕΗ, όταν στον χώρο εγκατάστασης του εξο−
πλισμού του Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει διαθέσιμη η κα−
τάλληλη αναμονή οπτικών ινών του ΟΤΕ.

B. Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου και απαιτούνται χωματουργικές εργασίες ανάπτυ−
ξης την σχετικών υποδομών.

C. Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απα−
ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη φυσική πρόσβα−
ση του Τηλεπ. Παρόχου (π.χ. διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου), η ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ θα καθορίζεται ανά περίπτωση. 
Σε κάθε περίπτωση η ζητούμενη υπηρεσία θα παρέχε−
ται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης.

c. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
Τηλεπ. Παρόχου ή/και του προσωπικού του, ή/και εξω−
τερικού συνεργάτη του, όπως π.χ. η μη ύπαρξη εσω−
τερικού δικτύου οικοδομής,, η μη σωστή ρύθμιση του 
εξοπλισμού του σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινω−
νίας, η μη έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης 
για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών πρό−
σβασης στις εγκαταστάσεις του Τηλεπ. Παρόχου κ.α, 
δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέ−
ρω χρόνων παράδοσης 
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d. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Πα−
ρόχου.

3.5.5.2 Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτη−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δεν επιφέρει χρηματικές κυρώ−
σεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της 
αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο

3.5.5.3 Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, ολοκληρώνεται με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμ−
φότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως Παράρτημα VIIIβ. . Με την ολοκλήρω−
ση της ως άνω διαδικασίας, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣDSLAM τους συνδρομη−
τές του κόμβου πολυπλεξίας σύμφωνα με τα οριζόμε−
να για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.ΣDSLAM ή να με−
τατρέψει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣBRAS σε Α.ΡΥ.ΣDSLAM»

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ 
στο κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απα−
ραίτητη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς ανα−
φοράς να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρό−
σβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι 
σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέω−
ση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφι−
στάμενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς. 
Επιπρόσθετα, οι όροι παροχής του εν λόγω τύπου πρό−
σβασης δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται σε σχέση 
με τους αντίστοιχους όρους παροχής των τύπων πρό−
σβασης Α και Β, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αιτιολογείται 
από τις ειδικές συνθήκες (τεχνικές ή άλλες) οι οποίες 
διέπουν τον τύπο πρόσβασης Γ, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 3.1.7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−
2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

45. Στο Κεφάλαιο 3, της υποβληθείσης προσφοράς με 
τίτλο «ΟΚΣΥΑ» προστίθενται η ενότητα 3.5.6 και οι πα−
ράγραφοι 3.5.6.1, 3.5.6.2 και 3.5.6.3 ως εξής: 

«3.5.6 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Παραγγελίας – 
Παράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με χρήση ίδι−
ων μέσων (αυτό−παροχή). 

3.5.6.1 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με 
χρήση ίδιων μέσων (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ) ολοκληρώνεται 
εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

a) Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτη−
σης του Τηλεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο κατά πόσο υφίσταται υποδομή στο αντί−
στοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας) και για την 
πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ανα−
φέρονται στην παράγραφο b.

b) Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές χρονι−
κό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προ−
σήκουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την 

υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, σε κόμβους πολυ−
πλεξίας που υφίσταται η προαναφερόμενη υλικοτεχνι−
κή υποδομή, είναι:

A. Έως 30 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του κόμβου 
πολυπλεξίας υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (πχ ΦΥΠ). 

B. Έως 50 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του κόμβου 
πολυπλεξίας δεν υπάρχει υποδομή (π.χ ΦΥΠ) και απαι−
τούνται οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης την σχε−
τικών υποδομών.

c) Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
Τηλεπ. Παρόχου ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. 
η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με 
τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρω−
ση των απαιτούμενων εργασιών του Τηλεπ. Παρόχου 
κ.α, δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των ανω−
τέρω χρόνων παράδοσης

 Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου, στο Σημείο Σύνδεσης.

3.5.6.2 Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτη−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ δεν επιφέρει χρηματικές κυρώ−
σεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της 
αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.5.6.3 Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, ολοκληρώνεται με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμ−
φότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως Παράρτημα VIIIβ. Με την ολοκλήρω−
ση της ως άνω διαδικασίας, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣDSLAM του κόμβου πο−
λυπλεξίας σύμφωνα με τα οριζόμενα για την παροχή 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.ΣDSLAM ή να μετατρέψει υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.ΣBRAS σε Α.ΡΥ.ΣDSLAM. » 

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ 
στο κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απα−
ραίτητη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς ανα−
φοράς να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρό−
σβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι 
σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέω−
ση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφι−
στάμενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς. 
Επιπρόσθετα, οι όροι παροχής του εν λόγω τύπου πρό−
σβασης δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται σε σχέση 
με τους αντίστοιχους όρους παροχής των τύπων πρό−
σβασης Α και Β, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αιτιολογείται 
από τις ειδικές συνθήκες (τεχνικές ή άλλες) οι οποίες 
διέπουν τον τύπο πρόσβασης Γ, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 3.1.7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−
2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

46. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.6.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικοί Όροι» τροποποι−
είται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος επιθυμεί οποι−
αδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρε−
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σίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει 
σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως παράρτημα VIIIα, για κάθε μία μετα−
βολή, σύμφωνα με τη διαδικασία §3.5.2 της παρούσης 
και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα τι−
μοκατάλογο του ΟΤΕ. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία θα εφαρμόζεται μέ−
χρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφορια−
κό σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγρα−
φο 3.8 της παρούσας Προσφοράς και από το οποίο θα 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι αναφερόμενες δια−
δικασίες.»

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ 
στο κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απα−
ραίτητη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς ανα−
φοράς να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρό−
σβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι 
σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέω−
ση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφι−
στάμενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς. 
Επιπρόσθετα, η προσθήκη της υποχρέωσης ανάπτυξης 
πληροφοριακού συστήματος κρίνεται ως αναγκαία προ−
κειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των 
αιτήσεων ώστε να αποφεύγονται διαδικαστικά προβλή−
ματα μεταξύ ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχων κατά την παροχή 
των σχετικών υπηρεσιών και να διευκολύνεται ο έλεγ−
χος των σχετικών διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση 
της διαφάνειας μέσω της αυτοματοποίησης των σχετι−
κών λειτουργιών παροχής των υπηρεσιών. Η ανωτέρω 
προσθήκη επιβάλλεται βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09) Κεφάλαιο 3, Ενότητα ΙΙΙ 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παράγραφος 3.1.11. Περαι−
τέρω και σύμφωνα με το Σημείο Γ του Παραρτήματος Ι 
της ως άνω Απόφασης στην ελάχιστη δέσμη των στοι−
χείων της Προσφοράς Αναφοράς την οποία οφείλει να 
δημοσιεύει ο ΟΤΕ περιλαμβάνονται και τα σχετικά Συ−
στήματα Πληροφοριών τα οποία οφείλουν να καλύπτουν 
τις απαιτήσεις υποστήριξης λειτουργιών για προπαραγ−
γελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και 
επισκευή και τιμολόγηση.

47. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.6.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Κατάργηση» τροποποιεί−
ται ως εξής: 

«Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β. και Γ προς τον Τη−
λεπ. Πάροχο καταργούνται στις ακόλουθες περιπτώ−
σεις ως εξής: 

3.6.2.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να καταργήσει με 
αίτησή του μία ή και περισσότερες συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Α, τύπου Β ή/και τύπου Γ, τις οποίες λαμβάνει 
στο πλαίσιο της σύμβασης πλαίσιο, ως αυτή ορίζεται 
κατωτέρω στην §3.14 της παρούσης. Η εν λόγω κατάρ−
γηση δεν επιφέρει αυτοδικαίως και την καταγγελία της 
σύμβασης πλαίσιο. 

3.6.2.2 Η κατάργηση μίας ή περισσοτέρων συνδέσεων 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, τύπου Β ή Γ επιφέρει αυτοδίκαιη κα−
τάργηση όλων των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM 
που παρείχε ο Τηλεπ. Πάροχος στους τελικούς χρή−
στες και υπάγονται αντίστοιχα στην/ις καταργούμενη/
ες σύνδεση/συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α σύμφωνα με τα οριζό−
μενα 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 πα−
ραγράφου 3.4 της παρούσας προσφοράς.»

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

48. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.6.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Μεταβολές υπηρεσίας» 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η μεταβολή των παρεχομένων υπηρεσιών συνίστα−
ται σε αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης σε ΕΕΑΠ του ΣΠ 
ΕΕΑΠ στην περίπτωση της τοπικής πρόσβασης, ή σε 
αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ στις πε−
ριπτώσεις της εθνικής και περιφερειακής σύνδεσης, κα−
θώς και αλλαγές ταχύτητας πρόσβασης στους κόμβους 
πολυπλεξίας στην περίπτωση της πρόσβασης τύπου Γ. 
Ο Τηλεπ. Πάροχος καταθέτει εγγράφως στον ΟΤΕ σχε−
τικό αίτημα. Ο ΟΤΕ το αργότερο εντός 20 ΕΗ από την 
ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης υλοποιεί 
το σχετικό αίτημα και ενημερώνει εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο για την υλοποίησή του.» 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για 
λόγους σαφήνειας και σε συμφωνία με τις πρόσθετες 
διευκρινήσεις που παρείχε ο ΟΤΕ βάσει της υπ’αρ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 15588/15−4−2010 επιστολής του. Επιπρόσθετα, η 
προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

49. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.6.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Μετάβαση τύπου πρόσβα−
σης» τροποποιείται ως εξής: 

«Μετάβαση επιτρέπεται μεταξύ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α OLO−BRAS−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, των υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΠΕΡ και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ, και των υπη−
ρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΕΘΝ και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, στο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πρόσβασης τύπου Γ, επιτρέπονται οι μεταβάσεις μετα−
ξύ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−

DSLAM−ΤΟΠ, στους κόμβους πολυπλεξίας. Η διαδικασία με−
τάβασης ανάμεσα στις εν λόγω υπηρεσίες, προϋποθέτει 
την κατάθεση αίτησης μετάβασης από τον Τηλεπ. Πά−
ροχο προς τον ΟΤΕ για τη νέα υπηρεσία. Με την ενερ−
γοποίηση της νέας υπηρεσίας, καταργείται η παλιά. Ο 
ΟΤΕ δεν δύναται να καταργήσει την παλιά υπηρεσία 
εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η νέα. Έως την ενσωμάτω−
ση της διαδικασίας στο αυτοματοποιημένο Πληροφο−
ριακό Σύστημα του ΟΤΕ W−CRM, οι παραπάνω αιτήσεις 
θα υποβάλλονται στον ΟΤΕ μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.2 και σύμφωνα με 
τα συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος VIIIα. Όλα 
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τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγρά−
φου 3.4 της παρούσας προσφοράς.»

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ 
στο κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απα−
ραίτητη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς ανα−
φοράς να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρό−
σβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι 
σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση 
παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, είναι το ίδιο ισχυρή με 
τις υπόλοιπες υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής πρό−
σβασης οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο 
της προσφοράς. Η εν λόγω υποχρέωση υφίσταται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.14 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

50. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.7.2.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, στην οποία περιγράφεται η διαδι−
κασία άρσης βλάβης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α, προστί−
θεται η φράση «εφόσον υφίσταται». 

Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τι−
μοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προη−
γούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

51. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.7.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Χρόνος άρσης βλάβης» 
τροποποιείται ως εξής: 

«Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Α, B και Γ αναφέρονται στο συνημμένο ως Παράρ−
τημα VI − Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΠ 
(Basic SLA).».

Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ στο 
κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

52. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.8.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 

«Για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, B και Γ πρόκειται να αναπτυχθούν 
νέα ή να επεκταθούν υφιστάμενα πληροφοριακά συ−
στήματα.

Κύριος σκοπός των συστημάτων αυτών θα είναι η δι−
ευκόλυνση 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 κα−
λύψουν όλες τις απαιτήσεις λήψης και διαχείρισης πα−
ραγγελιών, υλοποίησής, παροχής και συντήρησής τους, 
τιμολόγησης, SLAs/KPIs, καθώς και βλαβοληψίας και 
βλαβοδιαχείρισης. Ο Τηλεπ. Πάροχος θα έχει τη δυνα−
τότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να εκτυπώνει την σχετική 
αίτηση / απάντηση / αναγγελία στην οποία θα φαίνο−
νται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης και η σχετική 
ημερομηνία και ώρα, τα οποία και αποτελούν αποδεικτι−
κό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισμός 
των ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρ−
τημα VI του παρόντος γίνεται βάσει των στοιχείων που 
αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα προ−
σφορά αναφοράς, και τηρούνται από το πληροφοριακό 

σύστημα του ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσι−
μα μέσω του πληροφοριακού συστήματος σε κάθε Τη−
λεπ. Πάροχο στο μέτρο που αφορούν αιτήματά του και 
συνολικά στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο τους Τηλεπ. Παρόχους αναφο−
ρικά με την χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ. Μέσω του συγκεκριμέ−
νου συστήματος, οι Τηλεπ. Πάροχοι έχουν την δυνατό−
τητα παρακολούθησης της κατάστασης των αιτήσεών 
τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις αιτήσεις των Τηλεπ. Παρόχων, ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία.

Επιπρόσθετα, το πληροφοριακό σύστημα οφείλει να 
πληροί τα παρακάτω: 

• Η Ενημέρωση/Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λει−
τουργικότητας θα γίνεται με τρόπο ώστε να μην επη−
ρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ο 
ΟΤΕ ενημερώνει τους Τηλεπ. Παρόχους για τη νέα έκ−
δοση του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ τουλάχιστον 3 μή−
νες πριν τη διαθεσιμότητά της για δοκιμαστικό έλεγχο, 
παρέχοντας παράλληλα αναλυτικές προδιαγραφές των 
αλλαγών που επιφέρει η νέα έκδοση. Κάθε ενημέρωση 
δοκιμάζεται για εύλογο χρονικό διάστημα από τους Τη−
λεπ. Παρόχους σε δοκιμαστικό σύστημα που διαθέτει ο 
ΟΤΕ. Παράλληλα ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση 
του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ συλλειτουργεί με τις πα−
λαιότερες για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. 

• Η ποιότητα και η έκταση των πληροφοριών που 
λαμβάνουν οι Τηλεπ. Πάροχοι από τον ΟΤΕ, μέσω των 
Τεχνικών Διεπαφών του Πληροφοριακού Συστήματος 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη της ποιό−
τητας των πληροφοριών που λαμβάνει το Λιανικό άκρο 
του ΟΤΕ. 

• Το ΠΣ ΟΤΕ διαθέτει μηχανισμούς ανάκτησης δεδο−
μένων (system down recovery tool). 

• Όλες οι δυνατές λειτουργίες του ΠΣ ΟΤΕ (κατα−
χώρηση αιτημάτων, ενημέρωση για την κατάσταση 
ενός αιτήματος, ανταλλαγή πάσης φύσης δεδομένων 
κ.α.), να είναι διαθέσιμες στους Τηλεπ. Παρόχους με τη 
μορφή τεχνικών διεπαφών (Web Services Application 
Programmer’s Interface / API) που επιτρέπουν την αυ−
τοματοποιημένη (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) ανταλ−
λαγή δεδομένων μεταξύ του ΠΣ ΟΤΕ και των συστημά−
των πληροφορικής των Τηλεπ. Παρόχων. Οι σχετικές 
Τεχνικές Διεπαφές (API) θα πρέπει να ορίζονται και να 
υλοποιούνται βάσει Διεθνών Προτύπων Web Services 
(π.χ. W3C Web Services Standards, ISO/IEC 29362:2008 
WS−I, κλπ).

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω 
πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ. ΟΤΕ):

• Διαθεσιμότητα Εφαρμογής: 99.95% ανά έτος, μη συ−
μπεριλαμβανομένου του χρόνου συντήρησης.

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση Τηλεπ. Παρόχου ή της 
ΕΕΤΤ: Το 95% των αιτήσεων θα πρέπει να τυγχάνει επε−
ξεργασίας σε λιγότερο από δύο (2) δεύτερα.

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το 
πολύ 8 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή ή επίσημες αργί−
ες και μόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθημερι−
νές και μόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτη−
τη η ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των Τηλεπ. Παρόχων 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση 
της διακοπής. 

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμέ−
νη): Το πολύ 18 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή και μόνο 
για τις ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση 
των Τηλεπ. Παρόχων τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 
την πραγματοποίηση της διακοπής.» 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται βάσει της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09) Κεφά−
λαιο 3, Ενότητα ΙΙΙ «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παρά−

ΦΕΚ 1364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18459



18460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

γραφος 3.1.11. Περαιτέρω και σύμφωνα με το Σημείο Γ 
του Παραρτήματος Ι της ως άνω Απόφασης στην ελά−
χιστη δέσμη των στοιχείων της Προσφοράς Αναφοράς 
την οποία οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ περιλαμβάνο−
νται και τα σχετικά Συστήματα Πληροφοριών τα οποία 
οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις υποστήριξης λει−
τουργιών για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπη−
ρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση.

53. Στο Κεφάλαιο 3, στην τελευταία πρόταση της πα−
ραγράφου 3.8.3 της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο 
«Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών», προ−
στίθεται η φράση: «(πρόσβαση τύπου Α και Β) ή κόμβο 
πολυπλεξίας (πρόσβαση τύπου Γ)».

 Η προσθήκη της αναφοράς για πρόσβαση τύπου Γ 
στο κείμενο της ανωτέρω παραγράφου κρίνεται απα−
ραίτητη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς ανα−
φοράς να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρό−
σβασης τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι 
σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέω−
ση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), είναι το 
ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υποχρεώσεις 
παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται αναλυ−
τικά στο κείμενο της προσφοράς.

54. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.8.6 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Δείκτες αποδοτικότητας 
− KPIs» προστίθεται στο πρώτο σημείο αυτής η φράση 
«ανά αιτούμενη υπηρεσία». 

Η προσθήκη αυτή γίνεται προκειμένου οι δείκτες απο−
δοτικότητας να συνάδουν με τους οριζόμενους στο ση−
μείο iii της παραγράφου 5.1.5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

55. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.9 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Τερματικός εξοπλισμός» 
προστίθενται οι αναφορές και στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α OLO−DSLAM και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM. 

Οι τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες μετά την ει−
σαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ στο 
κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς σύμφωνα με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09).

56. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.10 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Τερματικός εξοπλισμός» 
προστίθεται η αναφορά και για τις προβλέψεις της υπη−
ρεσίας τύπου Γ. 

Η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη μετά την εισαγωγή 
της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ στο κυρίως 
σώμα της προσφοράς αναφοράς σύμφωνα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

57. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.11.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικοί Όροι» τροποποι−
είται ως εξής: 

«Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να καταβάλλει τα 
εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπηρε−
σιών πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ τις οποίες 
λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά. Τα εν 
λόγω τέλη υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ υπόκει−
ται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και υπολογίζονται 
σύμφωνα με την μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος των 
παγίων (LRAIC/ Current Cost) από κοστολογικά μοντέ−
λα Bottom Up σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις πα−
ραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/2009). 

Η αναπροσαρμογή από τον ΟΤΕ των οικονομικών 
όρων των ανωτέρω υπηρεσιών, υπόκειται στην αρχή 
της κοστοστρέφειας και γίνεται σύμφωνα με την κεί−
μενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.»

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων και υπο−
χρεώσεων αναφορικά με το πλαίσιο ελέγχου τιμών / 
κοστολόγησης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−
2009 (ΦΕΚ 1549/Β/2009).

58. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.11.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και 
Β» τροποποιείται ως εξής: 

«3.11.2 Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ
Mε την επιφύλαξη διαφορετικής Απόφασης της EETT 

οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ από τον ΟΤΕ προς τον Τη−
λεπ. Πάροχο είναι οι ακόλουθες:

i Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβασης 
στο δίκτυο του ΟΤΕ (ισχύει για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Α και Γ)

ii Εφάπαξ τέλος πρόσβασης (ανά ζεύγος ίνας − ισχύει 
για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β)

iii Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης (ανά ζεύγος ίνας − 
ισχύει για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β)

iv Μηνιαίο τέλος πρόσβασης 
v Τέλος ακύρωσης αίτησης (εφόσον υφίσταται)
vi Τέλος μεταβολής υπηρεσιών (εφόσον υφίσταται)
vii Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης 

απασχόλησης (εφόσον υφίσταται)
Στο τέλος υπ’ αριθμ. (i) ή στο τέλος (iii) κατά περί−

πτωση, περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση έως έξι (6) 
domain/ subdomain names.

Η χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ, 
ξεκινάει την επομένη της υπογραφής του Πρωτοκόλ−
λου Παράδοσης − Παραλαβής από αμφότερα τα συμ−
βαλλόμενα μέρη.»

Η προσθήκη του τύπου πρόσβασης Γ στον τίτλο της 
παραγράφου επιβάλλεται για λόγους πληρότητας μετά 
την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ 
στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/2009). Επιπρόσθετα, η προσθήκη του συ−
νόλου των κατηγοριών των τελών στο κείμενο της πα−
ραγράφου γίνεται για λόγους διαφάνειας αλλά και σε 
συμμόρφωση τόσο με το σύνολο των κατηγοριών τε−
λών που εμφανίζονται στα διάφορα σημεία της προ−
σφοράς όσο και με την ΑΠ ΕΕΤΤ 562/029/22.04.2010 (ΦΕΚ 
668/Β/18.0510) με θέμα: «Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλά−
δος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά στοι−
χεία 2008) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και 
λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγ−
χου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού 
και λοιπές ρυθμίσεις».

59. Στο Κεφάλαιο 3, ο τίτλος της παραγράφου 3.11.3 
της υποβληθείσας προσφοράς τροποποιείται από «Κα−
ταβολή – Απόδοση Τελών» σε «Περίοδος Τιμολόγησης – 
Έκδοση Τιμολογίου». Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλ−
λεται για λόγους σαφήνειας.

60. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.3 της υποβλη−
θείσας προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 

« 
3.11.3.1 Ο ΟΤΕ εκδίδει για τις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ τύ−

που Α, Β και Γ και για κάθε περίοδο χρέωσης, τιμολό−
γιο, το οποίο α) ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για 
την παρεχόμενη υπηρεσία και β) παρουσιάζει αναλυτι−
κά τα εν λόγω τέλη.   

Τα τέλη αναλύονται στο τιμολόγιο/ λογαριασμό του 
Τηλεπ. Παρόχου, ο οποίος αποστέλλεται στη διεύθυν−
ση που έχει ορίσει ο ίδιος στη σχετική αίτησή του. Το 
εν λόγω τιμολόγιο περιλαμβάνει με σαφήνεια κατ’ ελά−
χιστο τις παρακάτω πληροφορίες: 
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• ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 
• αριθμός τιμολογίου
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλ−

λονται απολογιστικά 
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ−κα−

ταβάλλονται 
• τρόπος πληρωμής
• κωδικός εντολής πληρωμής σε τράπεζα
• 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 
Η περίοδος χρέωσης για την παροχή υπηρεσιών 

Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ είναι βάσει μηνιαίων λογιστι−
κών περιόδων. Η έκδοση του πρώτου τιμολογίου περι−
λαμβάνει το Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/ Μεταφοράς, το 
Μηνιαίο Τέλος για το τρέχοντα μήνα, και το Μηνιαίο 
Τέλος του επομένου μηνός. Τα επόμενα τιμολόγια πε−
ριλαμβάνουν την προκαταβολή του Μηνιαίου Τέλους 
του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση κατάργησης της 
υπηρεσίας, οι προκαταβολές του Μηνιαίου Τέλους συμ−
ψηφίζονται ή επιστρέφονται σε επόμενο τιμολόγιο/ λο−
γαριασμό.

Ο ΟΤΕ αποστέλλει τιμολόγιο και πληροφορίες τιμο−
λογίου σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στον Τηλεπ. Πάρο−
χο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη της 
περιόδου χρέωσης, στην διεύθυνση αποστολής που έχει 
ορίσει ο Τηλεπ. Πάροχος στη σύμβαση που θα υπογρα−
φεί με βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τηλεπ. Πάρο−
χος 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 πιστω−
τικό σημείωμα είναι άμεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ.

Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμο−
λόγια εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας 
εξόφλησης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απο−
στολής του τιμολογίου (η παράδοση θα αποδεικνύεται 
πάντα με αποδεικτικό), 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 531/066/24−07−2009. Στην πε−
ρίπτωση κατά την οποία το τιμολόγιο δεν παραδοθεί 
εντός πενθημέρου από την έκδοσή του τότε η προθε−
σμία εξόφλησης του παρατείνεται έως την επόμενη ερ−
γάσιμη ημέρα από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ημερο−
λογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του 
στον Τηλεπ. Πάροχο. Στην περίπτωση της αμφισβήτη−
σης λογαριασμού εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
ενότητα 3.11.4 της παρούσας προσφοράς αναφοράς.

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέ−
ρος δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγρα−
φο τότε ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού εντόκως, σύμφωνα με τον εκάστο−
τε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας. Ο τόκος επί του 
ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από την πάροδο της 
δήλης ημέρας η οποία ορίζεται στο τιμολόγιο για την 
εξόφλησή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγρα−
φο. Στην περίπτωση της αμφισβήτησης λογαριασμού 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ενότητα 3.11.4 της 
παρούσας προσφοράς αναφοράς. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συμ−
φωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου στην 
παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των μερών/ 
advanced SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 
προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμ−
φωνία των μερών/ advanced SLA) χρόνου άρσης βλα−
βών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότη−
τα ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλλει στον Δικαιούχο 
ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI «Βασική 
Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA)» της παρού−
σας (ή στην ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογρα−
φεί συμφωνία για Advanced SLA). 

Ο Τηλεπ. Πάροχος εξοφλεί τα τέλη που αντιστοι−
χούν στις Υπηρεσίες που προμηθεύεται από τον ΟΤΕ 
και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης Προσφο−
ράς εντός της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση 
ή στον λογαριασμό/ τιμολόγιο προθεσμίας, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.11.3.3 της πα−
ρούσας. » 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις επιβάλλονται προς εξα−
σφάλιση της αρχής της διαφάνειας σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/2009), δεδομένου ότι η προτεινόμενη από τον 
ΟΤΕ διαδικασία σχετικά με την έκδοση τιμολογίων και 
την περίοδο τιμολόγησης δεν είναι επαρκώς αναλυτι−
κή και σαφής. Συγκεκριμένα, στο αρχικώς υποβληθέν 
κείμενο της Προσφοράς δεν υπήρχαν σαφείς αναφο−
ρές σχετικά με την περίοδο χρέωσης, το περιεχόμενο 
των τελών για το πρώτο και τα επόμενα τιμολόγια, θέ−
ματα προκαταβολών, θέματα που σχετίζονται με περι−
πτώσεις κατάργησης υπηρεσιών, μη εξόφλησης, αμφι−
σβήτησης λογαριασμού, ρήτρες κ.α. Τέλος, τμήμα των 
τροποποιήσεων που έγιναν αφορούν στην αλλαγή της 
δομής των παραγράφων δεδομένου ότι τμήματα του πε−
ριεχομένου αυτών μετακινούνται σε άλλα σημεία εντός 
της παραγράφου 3.11.3. Οι εν λόγω μετακινήσεις − τρο−
ποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για λόγους μεγαλύ−
τερης σαφήνειας και συνοχής του κειμένου.

61. Η επικεφαλίδα της παραγράφου 3.11.4 της υποβλη−
θείσας προσφοράς τροποποιείται από « Επανεξέταση 
Λογαριασμού» σε «Αμφισβήτηση Λογαριασμού». 

Η εν λόγω λεκτική τροποποίηση γίνεται για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας και συνέπειας με το κείμενο 
της Προσφοράς, δεδομένου ότι η αναφορά στα διά−
φορα σημεία της εν λόγω παραγράφου αφορά διαδι−
κασίες σχετικά με την αμφισβήτηση λογαριασμού. Για 
τους ανωτέρω λόγους κρίνεται ότι μετά την τροποποί−
ηση αποδίδεται πληρέστερα το περιεχόμενο της πα−
ραγράφου.

62. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.4 της υποβλη−
θείσας προσφοράς προστίθεται νέα παράγραφος στην 
αρχή αυτής με αρίθμηση 3.11.4.1, η αρίθμηση των υπο−
λοίπων παραγράφων τροποποιείται ανάλογα, με το πα−
ρακάτω περιεχόμενο: 

«3.11.4.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει, σύμφωνα με την πα−
ρούσα Προσφορά Αναφοράς, το δικαίωμα αμφισβήτη−
σης της ορθότητας των χρεώσεων του τιμολογίου σε 
δύο στάδια:

α) αρχικά ενώπιον του ΟΤΕ και στη συνέχεια
β) ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 

η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.11.4.4 της παρούσης.

Προκειμένου να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, ο Τη−
λεπ. Πάροχος καταβάλει προς τον ΟΤΕ το ύψος του 
τιμολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αμφισβήτηση. Ανα−
φορικά με το ποσό το οποίο αμφισβητεί, ο Τηλεπ. Πά−
ροχος μπορεί εναλλακτικά:
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α) να πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο, ώστε 
να μη βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. 

β) να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο και να 
επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, ανάλογα με την 
αποδοχή ή όχι του ποσού της αμφισβήτησής του. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο Τη−
λεπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της 
αμφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επι−
στολής είναι τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα πα−
ράτασης μέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αμ−
φισβήτησης οικονομικής διαφοράς.» 

Οι ανωτέρω μεταβολές/προσθήκες έγιναν για λόγους 
σαφήνειας και πληρότητας, ώστε να διασφαλίζονται 
τόσο ο Τηλεπ. Πάροχος όσο και ο ΟΤΕ κατά τη διαδι−
κασία αμφισβήτησης τιμολόγιου από μέρους του Τηλεπ. 
Παρόχου και να είναι επακριβώς ορισμένες οι εναλλα−
κτικές οι οποίες παρέχονται στον Τηλεπ. Πάροχο ανα−
φορικά με την εξόφληση ή όχι του υπό αμφισβήτηση 
τιμολογίου. Συγκεκριμένα, στο αρχικώς υποβληθέν από 
τον ΟΤΕ κείμενο της παραγράφου δεν υπήρχαν σαφείς 
αναφορές σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας αμφι−
σβήτησης λογαριασμού και δεν παρεχόταν η δυνατό−
τητα στον Τηλεπ. Πάροχο που αμφισβητεί τον λογα−
ριασμό, να τον εξοφλήσει, ώστε ανεξάρτητα από την 
έκβαση της διαδικασίας αμφισβήτησης να μην βαρύνε−
ται με τόκους υπερημερίας.

63. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.4.1 της υποβλη−
θείσας προσφοράς, παράγραφος 3.11.4.2 υπό νέα αρίθ−
μηση, τροποποιείται ως εξής: 

«3.11.4.2 Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος αμφισβη−
τεί την ορθότητα του τιμολογίου/ λογαριασμού, δύναται 
να ζητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα από την αρμό−
δια Υπηρεσία του ΟΤΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμί−
ας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμο−
λογίου/ λογαριασμού (εκτός από τις περιπτώσεις που η 
αμφισβήτηση αφορά τη μη συμμόρφωση με Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου οπότε η προθεσμία αμφισβή−
τησης του τιμολογίου εκκινεί από την έκδοση της Από−
φασης ή της νομοθετικής διάταξης) την επανεξέταση/ 
διόρθωσή του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπι−
φύλακτα το τιμολογημένο ποσό στο σύνολό του. Στην 
αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το μέρος του τιμολογί−
ου που αμφισβητείται και κατά πόσο ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη ημε−
ρομηνία την οποία όριζε το τιμολόγιο, το ποσό το οποίο 
αμφισβητεί. Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και 
κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία επαλήθευσης. Ο 
ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, 
εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα τα 
συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους διευκρινιστι−
κούς δεδομένου ότι ο Τηλεπ. Πάροχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.11.4.1 υπό νέα αρίθμηση, 
έχει δικαίωμα είτε να καταβάλλει είτε να μην καταβάλ−
λει το ποσό της αμφισβήτησης.

64. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.4.2 της υπο−
βληθείσας προσφοράς, 3.11.4.3 υπό νέα αρίθμηση, τρο−
ποποιείται ως εξής: 

«3.11.4.3 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης από τον ΟΤΕ λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
ήδη εκδοθέντων τιμολογίων: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απάντησή 

του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτικό τιμολόγιο για 
το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμε−
νο από τον Τηλεπ. Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζε−
ται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από τον 
Τηλεπ. Πάροχο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την 
οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, 
όποια εκ των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάρο−
χος δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο 
ΟΤΕ εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την απάντησή του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτι−
κό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα συνυπολογί−
ζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ απο−
δέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. Πάροχο, ii) 
χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο.Ο τόκος υπηρεημερίας θα υπολογίζεται από 
την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε 
για την πληρωμή του.»

Η παρούσα τροποποίηση έγινε για λόγους πληρότη−
τας, ώστε να διασφαλίζονται τόσο ο Τηλεπ. Πάροχος 
όσο και ο ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αμφισβήτησης τι−
μολόγιου από μέρους του Τηλεπ. Παρόχου και να είναι 
επακριβώς ορισμένες οι εναλλακτικές οι οποίες παρέ−
χονται προς τον πάροχο αναφορικά με την εξόφληση 
ή όχι του υπό αμφισβήτηση τιμολογίου. Ειδικότερα, στο 
αρχικώς υποβληθέν κείμενο της παραγράφου από τον 
ΟΤΕ, δεν είχαν οριστεί συγκεκριμένοι χρόνοι ανταπό−
κρισης του ΟΤΕ σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – απο−
δοχής της αίτησης και δεν υπήρχαν σαφείς αναφορές 
σχετικά με το χρονικό διάστημα υπολογισμού των τό−
κων υπερημερίας.

65. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.4.3 της υποβλη−
θείσας προσφοράς, παράγραφος 3.11.4.4 υπό νέα αρίθ−
μηση, τροποποιείται ως εξής: 

«3.11.4.4 Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της 
αίτησης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του 
Τηλεπ. Παρόχου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση στον Τηλεπ. Πάροχο της απάντησης 
του ΟΤΕ, συγκροτούν Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου για την διευκρίνιση της 
διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων). Το αί−
τημα του Τηλεπ. Παρόχου υποβάλλεται εγγράφως και 
ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν για λογα−
ριασμό του στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ο 
ΟΤΕ, μετά τη λήψη του εγγράφου αυτού από τον Τη−
λεπ. Πάροχο, ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν 
για λογαριασμό του στη συγκεκριμένη Μικτή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων, τα οποία γνωστοποιεί στον Τηλεπ. 
Πάροχο με έγγραφό του. Με τη λήψη από τον Δικαιούχο 
του εγγράφου αυτού του ΟΤΕ συγκροτείται η εν λόγω 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία συνεδρι−
άζει στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε ημερομηνία 
και ώρα που ορίζουν από κοινού τα μέλη της, τα οποία 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να 
συνεπικουρούνται από συμβούλους τους. Οι σύμβουλοι 
των μελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών 
δεν μετέχουν στη λήψη απόφασης της Επιτροπής. 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 υπολο−
γισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της συγκεκριμέ−
νης διαφοράς. Τα στοιχεία τα οποία τα μέλη της Επι−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18463

τροπής λαμβάνουν σε γνώση λόγω της ιδιότητάς τους 
θεωρούνται εμπιστευτικά και τα μέλη δεσμεύονται να 
μην τα γνωστοποιήσουν μετά το πέρας αυτής προς οι−
ονδήποτε τρίτο πρόσωπο πέραν της Επιτροπής. Για 
το λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλα−
ξη 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 Εμπειρο−
γνωμόνων εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί της δια−
φοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε περίπτωση 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό διά−
στημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την συ−
γκρότησή της, πριν αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύ−
σει την διαφορά.» 

Οι ανωτέρω προσθήκες/ μεταβολές πραγματοποι−
ήθηκαν για λόγους πληρότητας αλλά και γενικότερα 
αποσαφήνισης της διαδικασίας αμφισβήτησης ενώπι−
ον της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ξεκαθα−
ρίζοντας κατ’ αρχήν ζητήματα που άπτονται της διαδι−
κασίας συγκρότησης αυτής. Επιπρόσθετα, δεδομένου 
ότι θα πρέπει τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής α) να 
τηρούν εμπιστευτικά τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν 
γνώση κατά τη διαδικασία αμφισβήτησης λογαριασμού 
και β) να εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση επί της δι−
αφοράς, προτίθενται ανάλογες αναφορές στο κείμενο 
της παραγράφου.

66. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.4.4 της υποβλη−
θείσας Προσφοράς διαγράφεται διότι το περιεχόμενο 
αυτής έχει περιληφθεί, μετά τις τροποποιήσεις, στην 
υπό νέα αρίθμηση παράγραφο 3.11.4.1 αυτής.

67. Στο κεφάλαιο 3 στην παράγραφο 3.11.4 της υπο−
βληθείσας προσφοράς προστίθεται παράγραφος υπό 
αρίθμηση 3.11.4.5 ως εξής: 

« 3.11.5 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης, από την Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων, λαμβανομένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πιστώσε−
ων, μετά το πέρας του πρώτου σταδίου: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδί−
δει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση 
της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμό−
νων, πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό το οποίο η Επι−
τροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερί−
ας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την ημε−
ρομηνία καταβολής του ποσού από τον Τηλεπ. Πάρο−
χο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία το 
αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια εκ 
των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ 
εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκ−
δοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνω−
μόνων, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα 
συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο η 
Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τη−
λεπ. Πάροχος, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού 
το οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόμενο από τον 
Τηλεπ. Πάροχος.Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται 
από την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όρι−
ζε για την πληρωμή του. 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση λογαρια−
σμού:

α) κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδο−
ποίηση του Τηλεπ. Παρόχου περί αποδοχής της αίτη−
σής του από τον ΟΤΕ ή από την έκδοση της απόφασης 
της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

β) τα χρεωστικά τιμολόγια θα είναι πληρωτέα το αρ−
γότερο έως τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παρά−
δοσή τους στον Τηλεπ. Πάροχο (η παράδοση θα απο−
δεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό) 

Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε στα−
δίου από τα ανωτέρω, τα μέρη δύνανται να συμψηφί−
σουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν 
σε συμφωνία.» 

Η παρούσα προσθήκη έγινε για λόγους πληρότητας, 
ώστε να διασφαλίζονται τόσο ο Τηλεπ. Πάροχος όσο 
και ο ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αμφισβήτησης τιμολόγι−
ου από μέρους του Τηλεπ. Παρόχου και να είναι επα−
κριβώς ορισμένες οι εναλλακτικές οι οποίες παρέχονται 
προς τον πάροχο αναφορικά με την εξόφληση ή όχι του 
υπό αμφισβήτηση τιμολογίου. Ειδικότερα, στο αρχικώς 
υποβληθέν κείμενο της παραγράφου από τον ΟΤΕ, δεν 
είχαν οριστεί συγκεκριμένοι χρόνοι ανταπόκρισης του 
ΟΤΕ σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής της 
αίτησης από την Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και 
δεν υπήρχαν σαφείς αναφορές σχετικά με το χρονικό 
διάστημα υπολογισμού των τόκων υπερημερίας.

68. Στο κεφάλαιο 3 η παράγραφος 3.11.4.6 της υποβλη−
θείσας Προσφοράς διαγράφεται διότι το περιεχόμενο 
αυτής έχει περιληφθεί, μετά τις τροποποιήσεις, στην 
υπό νέα αρίθμηση παράγραφο 3.11.4.5 αυτής.

69. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.11.5 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Λοιποί όροι», κάθε ανα−
φορά σε τύπο υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. συμπληρώνεται με 
σαφή αναφορά και στον τύπο πρόσβασης Γ. 

Η προαναφερθείσα προσθήκη κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς να 
περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης τύ−
που Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε παράρ−
τημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), εί−
ναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

70. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.12.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Υποχρεώσεις ΟΤΕ» τρο−
ποποιείται ως εξής: 

«3.12.1 Υποχρεώσεις ΟΤΕ
3.12.1.1 O OTE υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσε−

λίδα του (www.otewholesale.gr), και να κρατά ενήμερη 
τις θέσεις των ΣΠ ΕΕΑΠ στις οποίες έχουν εγκαταστα−
θεί και λειτουργούν ΕΕΑΠ, καθώς και τους ενεργοποι−
ημένους ΕΕΑΠ σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθετα, στα 
πλαίσια των υποχρεώσεών του για παροχή πρόσβα−
σης τύπου Γ, οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετι−
κά με τα Α/Κ ΟΤΕ τα οποία αποτελούν κόμβους πολυ−
πλεξίας με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009. Οι 
πληροφορίες αυτές συνίστανται στο παρακάτω ελάχι−
στο περιεχόμενο:

• Όνομα και θέση Α/Κ ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας)
• Ύπαρξη ή όχι Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ)
• Αριθμός και είδος εξοπλισμού DSLAM που υπάγε−

ται στο συγκεκριμένο κόμβο πολυπλεξίας
• Θέση εξοπλισμού DSLAM (εφόσον είναι εγκατεστη−

μένος σε υπαίθρια καμπίνα) και περιοχή κάλυψης
• Αριθμός εγκατεστημένων καρτών γραμμών συνδρο−

μητών και είδος αυτών
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3.12.1.2 Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΣΠ 
ΕΕΑΠ και στους κόμβους πολυπλεξίας του προκειμέ−
νου να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ.

3.12.1.3 Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λει−
τουργία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ που 
εξυπηρετούν τον Τηλεπ. Πάροχο. Σε περίπτωση διακο−
πής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαμβάνεται της απο−
κατάστασης της κανονικής λειτουργίας τους. Ο ΟΤΕ 
ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τηλεπ. Παρόχου ή πα−
ντός τρίτου για τυχόν πλημμελή λειτουργία των εγκα−
ταστάσεων ή των παρεχομένων υπηρεσιών του Τηλεπ. 
Παρόχου, τον έλεγχο και τη συντήρηση των οποίων 
αναλαμβάνει ο ίδιος.

3.12.1.4 Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον Κανονι−
σμό «Εσωτερικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Οικοδομών» 
(Ε.Τ.Δ.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 
τύπου Α, Β και Γ. 

3.12.1.6 Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τελι−
κού 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.»

Η προαναφερθείσα τροποποίηση κρίνεται απαραίτη−
τη, προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς 
να περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης 
τύπου Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

71. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.13 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Σύμβαση», κάθε αναφορά 
σε τύπο υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. συμπληρώνεται με σαφή 
αναφορά και στον τύπο πρόσβασης Γ. 

Η προαναφερθείσα προσθήκη κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς να 
περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης τύ−
που Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε παράρ−
τημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), εί−
ναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

72. Στο Κεφάλαιο 3, στις παραγράφους 3.13 και 3.14 
της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλους «Σύμβαση» 
και «Λύση και Λήξη της σύμβασης πλαίσιο» προστίθε−
νται αναφορές για πρόσβαση τύπου Γ στα σημεία που 
υπάρχει αναφορά για τις προσβάσεις Α και Β. 

Η προαναφερθείσα προσθήκη κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου το κείμενο της προσφοράς αναφοράς να 
περιλαμβάνει τους όρους παροχής της πρόσβασης τύ−
που Γ στο κυρίως σώμα του κειμένου κι όχι σε παράρ−
τημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), εί−
ναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

73. Στο Κεφάλαιο 3, το σημείο 1 της παραγράφου 3.15 
της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Εγγύηση» τρο−
ποποιείται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν κατέ−
στη υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών 
του προς τον ΟΤΕ (κατηγορία 1), από την παροχή υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική 
περίοδο των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από τη σύ−
ναψη συμφωνίας, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας μορφής 
εγγύηση. Δεν θεωρείται ότι έχει καταστεί υπερήμερος 
ο Τηλεπ. Πάροχος αναφορικά με οφειλές από τιμολόγια 
για τα οποία εκκρεμεί αμφισβήτηση λογαριασμού σύμ−
φωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.11.4. ανωτέρω 
ή ανάλογων διαδικασιών αμφισβήτησης λογαριασμού 
στα πλαίσια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι 
οποίες διέπονται από άλλες Προσφορές Αναφοράς του 
ΟΤΕ, ή η μη καταβολή τους γίνεται επί τη βάση Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας δικαστικής αρχής.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας του κειμένου και συνοχής της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη χαρα−
κτηρισμού ο οποίος να διαχωρίζει τις διάφορες κατη−
γορίες Τηλεπ. Παρόχων αποσαφηνίζοντας τις περιπτώ−
σεις που ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή. 
Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι δεν καθίσταται υπερήμερος 
ο Τηλεπ. Πάροχος ο οποίος κάνει χρήση της διαδικα−
σίας αμφισβήτησης λογαριασμού.

74. Στο Κεφάλαιο 3, το σημείο 2 της παραγράφου 3.15 
της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Εγγύηση» τρο−
ποποιείται ως εξής: 

«2. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου για τον οποίο δεν 
υπάρχουν στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς με 
τον ΟΤΕ, και ο οποίος θα προσκομίσει στον ΟΤΕ θε−
τική αξιολόγηση αναφορικά με την οικονομική φερεγ−
γυότητα του ιδίου ή μητρικής του εταιρείας από έναν 
κοινά αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνω−
ρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονο−
μικής Φερεγγυότητας Εταιρειών (κατηγορία 2), ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τηλεπ. Πάροχος 
επιλέγει από σχετικό κατάλογο τον οποίο καταρτίζει 
ο ΟΤΕ με τους Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγη−
σης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιρειών της αποδο−
χής 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 
Εταιρειών 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 Οικονομι−
κής Φερεγγυότητας Εταιρειών κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οιοδήποτε των μερών. Τυχόν κόστος για την 
πραγματοποίηση της εν λόγω εξέτασης το επωμίζεται 
ο Τηλεπ. Πάροχος. Αν μετά την επανεξέταση προκύψει 
αρνητική αξιολόγηση για τον Δικαιούχο ο ΟΤΕ δικαι−
ούται να απαιτήσει εγγύηση. Η μη προσκόμιση της εγ−
γυητικής επιστολής θεωρείται λόγος καταγγελίας της 
σύμβασης. 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 διά−
στημα αυτό, εντάσσεται στην κατηγορία 1 κατόπιν αι−
τήματός του προς τον ΟΤΕ.»

Η προσθήκη επιβάλλεται για λόγους πληρότητας της 
Προσφοράς προκειμένου να καθοριστούν οι διαδικα−
σίες που ακολουθούνται σε όλες οι πιθανές περιπτώ−
σεις θετικής ή αρνητικής αξιολόγησης από τους Ορ−
γανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας 
Εταιρειών. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η προ−
σθήκη χαρακτηρισμού ο οποίος να διαχωρίζει τις διά−
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φορες κατηγορίες Τηλεπ. Παρόχων αποσαφηνίζοντας 
τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει εγγυ−
ητική επιστολή.

75. Στο Κεφάλαιο 3, το σημείο 3 της παραγράφου 3.15 
της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Εγγύηση» τρο−
ποποιείται ως εξής: 

«3. Στην περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν 
εμπίπτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ απαιτεί την 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (κατηγορία 3) σύμ−
φωνα με την παράγραφο 3.15.2.»

Η προσθήκη επιβάλλεται για λόγους μεγαλύτερης σα−
φήνειας καθώς κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη χαρα−
κτηρισμού ο οποίος να διαχωρίζει τις διάφορες κατηγο−
ρίες Τηλεπ. Παρόχων αποσαφηνίζοντας τις περιπτώσεις 
που ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή. 

76. Στο Κεφάλαιο 3, στη δεύτερη παράγραφο της 
παραγράφου 3.15.2 της υποβληθείσης προσφοράς δια−
γράφεται η φράση «ή λαμβάνει ήδη τις σχετικές υπη−
ρεσίες». 

Η διαγραφή της ανωτέρω φράσης επιβάλλεται διότι 
εισάγει ασάφεια στο κείμενο της προσφοράς, δεδομέ−
νου ότι ο Τηλ. Πάροχος θα πρέπει να έχει υπογεγραμ−
μένη σύμβαση για να λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες 
Ο.Κ.Σ.Υ.Α και κατά συνέπεια δεν δύναται να τις λαμβά−
νει «ήδη» χωρίς σύμβαση. Επιπρόσθετα προστίθενται οι 
αναφορές στην πρόσβαση τύπου Γ προκειμένου το κεί−
μενο της προσφοράς αναφοράς να περιλαμβάνει τους 
όρους παροχής της πρόσβασης τύπου Γ στο κυρίως 
σώμα του κειμένου κι όχι σε παράρτημα, με δεδομένο 
ότι η εν λόγω υποχρέωση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με 
τις υπόλοιπες υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής πρό−
σβασης οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κείμε−
νο της προσφοράς.

77. Στο Κεφάλαιο 3, η τρίτη και η τέταρτη παράγρα−
φος της παραγράφου 3.15.2 της υποβληθείσης Προσφο−
ράς τροποποιείται ως εξής: 

«Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι ετήσια. Ο 
Τηλέπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει ανανέω−
ση της εγγυητικής επιστολής εντός τριάντα (30) εργα−
σίμων ημερών πριν από την προηγούμενη ημέρα της 
ημερομηνίας λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επι−
στολής. Κατά την παράδοση της εγγυητικής επιστολής 
ανανέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπε−
ται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτω−
ση ως χρόνο έναρξής τον χρόνο λήξης της εγγυητικής 
επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ 
νέου συμφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης, θα επιστρέφε−
ται η αρχική εγγυητική επιστολή, εκτός αν προσκομιστεί 
επιστολή παράτασης οπότε η τελευταία επισυνάπτεται 
στο σώμα της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής.

Εφόσον η νέα εγγυητική επιστολή δεν προσκομιστεί 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγ−
γράφως τον Δικαιούχο με κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσ−
σοντας προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για 
την προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής, μετά 
την άπρακτη παρέλευση της οποίας δικαιούται να δια−
κόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύ−
που Α ή/και Β ή και Γ και δικαιούται να προβεί σε κατά−
πτωση εγγυητικής επιστολής που έχει στη διάθεσή του, 
εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφει−
λές του Τηλεπ. Παρόχου προς τον ΟΤΕ από την παρο−
χή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή/και Γ και μέχρι το 
ποσό αυτών. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί 
μερική ή ολική κατάπτωση τυχόν κατατεθείσας εγγύη−
σης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την 
εγγύηση στο απαιτούμενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε 

πριν την κατάπτωση – εφόσον είχε υπολογιστεί πρό−
σφατα− είτε αυτό που θα προκύψει από επανυπολογι−
σμό – εφόσον πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόμε−
νη αναπροσαρμογή της εγγύησης) εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών. Με την προσκόμιση εγγυητικής επι−
στολής, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/ και Β ή/και Β Γ άμεσα και πάντως 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία κατά−
πτωσης προβλέπει την αποστολή επιστολής του ΟΤΕ 
που θα απευθύνεται στην Τράπεζα συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι οι 
οφειλές της πρωτοφειλέτριας για τις οποίες καταπί−
πτει η εγγυητική επιστολή, προέρχονται αποκλειστικά 
και μόνο από την Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Α ή/και Β ή/και Γ.» 

Οι τροποποιήσεις επιβάλλονται κατ’ αρχήν για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι η περιγραφή των όρων 
κρίθηκε ελλιπής. Συγκεκριμένα στο αρχικώς υποβλη−
θέν από τον ΟΤΕ κείμενο της παραγράφου δεν υπήρ−
χαν αναφορές σχετικά με το χρόνο ισχύος της εγγυη−
τικής επιστολής, καθώς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
αναφορικά με χρονοδιαγράμματα ενεργειών που σχε−
τίζονται με την εγγυοδοσία. Επιπρόσθετα, οι τροπο−
ποιήσεις πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να καταστεί 
σαφές ότι α) προϋπόθεση για την καταγγελία της σύμ−
βασης είναι σε κάθε περίπτωση η τήρηση της διαδικα−
σίας προηγούμενης ειδοποίησης του Τηλ. Παρόχου και 
β) ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες 
Ο.Κ.Σ.Υ.Α. εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου από 
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Τέλος, προστί−
θενται αναφορές για πρόσβαση τύπου Γ στα σημεία 
που υπάρχει αναφορά για τις προσβάσεις Α και Β. Οι 
ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες μετά 
την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ 
στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι όχι σε 
παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

78. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.16 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Ανωτέρα βία» προστίθε−
νται αναφορές για πρόσβαση τύπου Γ στα σημεία που 
υπάρχει αναφορά για τις προσβάσεις Α και Β. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
μετά την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβα−
σης Γ στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι όχι 
σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση 
παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), 
είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

79. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.17 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Ανωτέρα βία» προστίθε−
νται αναφορές για πρόσβαση τύπου Γ στα σημεία που 
υπάρχει αναφορά για τις προσβάσεις Α και Β. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
μετά την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρό−
σβασης Γ στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφο−
ράς κι όχι σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοι−
πες υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προ−
σφοράς.
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80. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενική Περιγραφή» προ−
στίθενται αναφορές για τα προϊόντα Α.ΡΥ.Σ. που σχε−
τίζονται με την πρόσβαση τύπου Γ. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
μετά την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρό−
σβασης Γ στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφο−
ράς κι όχι σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοι−
πες υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προ−
σφοράς.

81. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.2.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Τύποι και κατηγορίες Υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.» προστίθεται παράγραφος υπό αρίθμηση 
4.2.1.1, η αρίθμηση των επόμενων παραγράφων τροπο−
ποιείται ανάλογα, με το παρακάτω περιεχόμενο: 

«4.2.1.1 Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τις κάτωθι 
υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ. 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009:

Υπηρεσία Χαρακτηρισμός Τύπος Πρόσβασης

Α.ΡΥ.Σ.BRAS Προϊόν Α, Β

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM Προϊόν Γ

»
Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη μετά την 

εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ στο 
κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

82. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.2.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Τύποι και κατηγορίες 
Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.» η παράγραφος 4.2.1.1, παράγραφος 
4.2.1.2 υπό νέα αρίθμηση, τροποποιείται ως εξής: 

«4.2.1.2 Ο ΟΤΕ, μέσω της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. παρέχει 
ασύμμετρου ρυθμού σύνδεση μεταξύ του σημείου σύν−
δεσης του DSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρή−
στη, με τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου DSL του ΟΤΕ 
(Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS) ή μεταξύ του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον 
αντίστοιχο κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται σε ση−
μείο παρουσίας κεντρικού κατανεμητή − Α/Κ ΟΤΕ (Υπη−
ρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM). Η ανωτέρω σύνδεση χρησιμοποιεί−
ται για μεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του 
Τηλεπ. Παρόχου.»

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη μετά 
την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ 
στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι όχι σε 
παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

83. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.2.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Τύποι και κατηγορίες 
Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.» η παράγραφος 4.2.1.4, παράγραφος 
4.2.1.5 υπό νέα αρίθμηση, τροποποιείται ως εξής: 

«4.2.1.5 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του 
επιβάλλονται δια της υπ’αρ 531/066/24−07−2009 ΑΠ ΕΕΤΤ, 
ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τα−
χυτήτων και των τύπων υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ, καθώς και 
της προσθήκης νέων τύπων και κατηγοριών της υπη−
ρεσίας. 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 δύο (2) μήνες πριν 
την επιθυμητή ημερομηνία εφαρμογής τους.»

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας προκειμένου να προσδιοριστεί ποσοτι−
κά το εύλογο του χρονικού διαστήματος προηγούμενης 
ειδοποίησης σε περίπτωση αλλαγών. Ο προβλεπόμενος 
χρόνος δε είναι ο ίδιος που προβλέπεται και με βάση 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/1−6−2007 (ΦΕΚ 1013/Β/21.6.2007) με 
θέμα: «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για 
την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)» και 
κρίνεται απόλυτα εύλογος με βάση τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

84. Στο Κεφάλαιο 4, το σημείο iii της παραγράφου 4.4.1 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 

«iii.που έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλ−
κού με καλώδια οπτικών ινών (ΚΟΙ), που αναπτύσσει και 
εγκαθιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δι−
αθέσιμη εφεδρεία καλωδίων χαλκού και ο ΟΤΕ δεν έχει 
εγκαταστήσει DSLAMs σε υπαίθρια καμπίνα καθιστώ−
ντας με αυτό τον τρόπο δυνατή την ευρυζωνική σύνδε−
ση του Τελικού Χρήστη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνο−
λο των συνδρομητών που αδυνατεί τεχνικά να δώσει 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., μέσω του Π.Σ. WCRM.»

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας και εκπλήρωσης της υποχρέωσης αμε−
ροληψίας μεταξύ χονδρικού και λιανικού άκρου σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09). Βάσει της 
υποχρέωσης αυτής, η παροχή χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης από τον ΟΤΕ στον Τηλεπ. Πάροχο δεν πε−
ριορίζεται εφόσον ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να παρέ−
χει ευρυζωνική πρόσβαση σε επίπεδο λιανικής, στη συ−
γκεκριμένη συνδρομητική γραμμή.

85. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Περιορισμοί στη Διάθεση 
της Υπηρεσίας “Α.ΡΥ.Σ”» προστίθεται παράγραφος υπό 
αρίθμηση 4.4.4 με το παρακάτω περιεχόμενο: 

«4.4.4 Πέραν των ανωτέρω, υφίστανται και ειδικότε−
ροι περιορισμοί στην περίπτωση διάθεσης της υπηρε−
σίας ΑΡΥΣ λόγω χρήσης της τεχνολογίας Ethernet First 
Mile (EFM) όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 
4.1 του παρόντος.»

Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη για λόγους 
πληρότητας της Προσφοράς αλλά και συμφωνίας των 
οριζομένων στο κείμενο της Προσφοράς με τις διευ−
κρινήσεις που παρείχε ο ΟΤΕ μέσω της υπ’ αρ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 15588/ 15−4−2010 επιστολής του.

86. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.7.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Μεταφορά» προστί−
θεται παράγραφος υπό αρίθμηση 4.7.3.4 με το παρα−
κάτω περιεχόμενο: 

«4.7.3.4 Στην περίπτωση που η ευρυζωνική πρόσβαση 
του Τελικού Χρήστη πραγματοποιείται με χρήση υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM και ο τελευταίος αιτηθεί μεταφορά 
από έναν Τηλεπ. Πάροχο σε άλλο, ο ΟΤΕ θα εξετάζει 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρε−
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σίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−
2009, οπότε και θα πραγματοποιείται η μεταφορά ενώ 
σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα μετατρέπε−
ται σε Α.ΡΥ.Σ.BRAS σύμφωνα με την παράγραφο 4.7.7 της 
παρούσας προσφοράς.»

Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη μετά την 
εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβασης Γ στο 
κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι όχι σε πα−
ράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−
09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες 
υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγρά−
φονται αναλυτικά στο κείμενο της προσφοράς.

87. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.7.7 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Μετατροπή Παρεχο−
μένων Υπηρεσιών» προστίθεται παράγραφος υπό αρίθ−
μηση iii με το παρακάτω περιεχόμενο: 

«iii. Μετατροπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM σε υπηρε−
σία Α.ΡΥ.Σ.BRAS και το αντίστροφο.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο εξοπλι−
σμός DSLAM τοποθετείται εκτός του Αστικού Κέντρου 
η υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM δεν είναι τεχνικά ισοδύναμη με 
την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο όσον 
αφορά στην ταχύτητα ευρυζωνικής πρόσβασης του Τε−
λικού Χρήστη.» 

Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.14, σημείο i της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

88. Στο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.8.3.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, στην οποία περιγράφεται η διαδι−
κασία άρσης βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., προστίθε−
ται η φράση «εφόσον υφίσταται». 

Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τι−
μοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προη−
γούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

89. Στο Κεφάλαιο 4, στην παράγραφο 4.11 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Τέλη – Απόδοση Τελών», η 
παράγραφος 4.11.2 τροποποιείται ως εξής: 

«4.11.2 Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να καταβάλλει 
τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ. τις οποίες λαμβάνει σύμφωνα με την πα−
ρούσα Προσφορά. Τα εν λόγω τέλη υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 
υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και υπολο−
γίζονται σύμφωνα με την μεθοδολογία Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος των παγίων (LRAIC/ Current Cost) από κοστο−
λογικά μοντέλα Top Down σύμφωνα με τα αναφερόμε−
να στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−
07−09). 

Η αναπροσαρμογή από τον ΟΤΕ των οικονομικών 
όρων των ανωτέρω υπηρεσιών, υπόκειται στην αρχή 
της κοστοστρέφειας και γίνεται σύμφωνα με την κεί−
μενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία ενώ εφαρμόζεται 
από την ημερομηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενερ−
γοποιημένες συνδέσεις Α.Ρ.Υ.Σ.»

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων και υπο−
χρεώσεων αναφορικά με το πλαίσιο ελέγχου τιμών / 
κοστολόγησης του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−
2009 (ΦΕΚ 1549/Β/2009).

90. Στο Κεφάλαιο 4, η παράγραφος 4.11.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 

«4.11.4 Mε την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης της 
EETT οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρε−
σίας Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο εί−
ναι οι ακόλουθες:

i. Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης
ii. Μηνιαίο τέλος
iii. Τέλος Μεταβολής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. (εφόσον υφί−

σταται)
iv. Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης 

απασχόλησης (εφόσον υφίσταται)
v. Τέλος επανασύνδεσης (εφόσον υφίσταται)»
H προσθήκη του συνόλου των κατηγοριών των τελών 

στο κείμενο της παραγράφου γίνεται για λόγους δια−
φάνειας αλλά και σε συμμόρφωση τόσο με το σύνο−
λο των κατηγοριών τελών που εμφανίζονται στα διά−
φορα σημεία της προσφοράς όσο και με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
562/029/22.04.2010 (ΦΕΚ 668/Β/18.0510) με θέμα: «Αποτε−
λέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλε−
πικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις υπό ρύθμιση αγο−
ρές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις».

91. Στο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.11.5 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, στην οποία περιγράφεται η περίπτω−
ση διακοπής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., προστίθεται η φρά−
ση «εφόσον υφίσταται» στην αναφορά του αντίστοιχου 
τέλους επανασύνδεσης. 

Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τι−
μοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προη−
γούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

92. Η επικεφαλίδα της παραγράφου 4.11.6. της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο « Καταβολή – Απόδοση 
Τελών» τροποποιείται σε «Περίοδος Τιμολόγησης – Έκ−
δοση Τιμολογίου» για λόγους σαφήνειας.

93. Στο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 3.11.6 της υποβλη−
θείσας προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 

«3.11.6.1 Ο ΟΤΕ εκδίδει για τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και για 
κάθε περίοδο χρέωσης, τιμολόγιο, το οποίο α) ορίζει το 
συνολικό ποσό χρέωσης για την παρεχόμενη υπηρεσία 
και β) παρουσιάζει αναλυτικά τα εν λόγω τέλη.

3.11.6.2 Τα προβλεπόμενα στον τιμοκατάλογο μηνιαία 
τέλη παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα με την ανωτέρω παράγραφο 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 κατό−

πιν αιτήσεως του Τηλεπ. Παρόχου και εφόσον δεν έχει 
παρέλθει η υποχρεωτική διάρκεια παροχής της υπηρε−
σίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.5. 

3.11.6.3 Τα τέλη αναλύονται στο ατομικό τιμολόγιο/λο−
γαριασμό του Τηλεπ. Παρόχου, ο οποίος αποστέλλεται 
στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος στη σχετική αί−
τησή του. Το εν λόγω τιμολόγιο περιλαμβάνει με σαφή−
νεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες: 

• ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 
• αριθμός τιμολογίου
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλ−

λονται απολογιστικά 
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ−κα−

ταβάλλονται 
• τρόπος πληρωμής
• κωδικός εντολής πληρωμής σε Τράπεζα
• περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας 
• τόπος – διεύθυνση παρεχόμενης υπηρεσίας
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• 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 τιμο−

λογίου σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στον Τηλεπ. Πάρο−
χο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη της 
περιόδου χρέωσης, στην διεύθυνση αποστολής που έχει 
ορίσει ο Τηλεπ. Πάροχος στη σύμβαση που θα υπογρα−
φεί με βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τηλεπ. Πάρο−
χος 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 πιστω−
τικό σημείωμα είναι άμεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ.

Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμο−
λόγια εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας 
εξόφλησης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριά−
ντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής του τιμολογίου (η οποία αποδεικνύεται με 
σφραγίδα ταχυδρομείου), εκτός αν συμφωνηθεί εγγρά−
φως διαφορετικά μεταξύ των Μερών και με την επιφύ−
λαξη της υποχρέωσης αμεροληψίας την οποία φέρει ο 
ΟΤΕ σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009.

3.11.6.4 Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 
θα γίνονται βάσει μηνιαίων λογιστικών περιόδων. Με το 
πρώτο τιμολόγιο ο Τηλεπ. Πάροχος πέραν του τέλους 
ενεργοποίησης και του αντίστοιχου μηνιαίου τέλους για 
τον τρέχοντα μήνα προκαταβάλλει το μηνιαίο τέλος του 
επομένου μηνός. Τα επόμενα τιμολόγια/λογαριασμοί πε−
ριλαμβάνουν την προκαταβολή του μηνιαίου τέλους του 
επόμενου μήνα. Οι προκαταβολές του μηνιαίου τέλους, 
στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας, συμψηφί−
ζονται ή επιστρέφονται σε επόμενο τιμολόγιο/ λογαρια−
σμό. Στο μηνιαίο τιμολόγιο/λογαριασμό συμπεριλαμβά−
νονται οι χρεώσεις για το σύνολο των συνδέσεων Α.ΡΥ.
Σ. που έχει λάβει ο εν λόγω Τηλεπ. Πάροχος.

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέ−
ρος δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγρα−
φο και εφόσον δεν υπάρχει υπό αμφισβήτηση διαφο−
ρά για το ποσό της οφειλής κατά τα προβλεπόμενα 
στην ενότητα 4.11.7 της παρούσας τότε ο οφειλέτης 
υποχρεούται στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού 
εντόκως, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συμ−
φωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου στην 
παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των μερών/ 
advanced SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 
προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμ−
φωνία των μερών/ advanced SLA) χρόνου άρσης βλα−
βών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότη−
τα ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλλει στον Δικαιούχο 
ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI «Βασική 
Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA)» της παρού−
σας (ή στην ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογρα−
φεί συμφωνία για Advanced SLA). 

3.11.6.5 Ο Τηλεπ. Πάροχος εξοφλεί τα τέλη που αντι−
στοιχούν στις Υπηρεσίες που προμηθεύεται από τον 

ΟΤΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης προ−
σφοράς εντός της προβλεπόμενης στη σχετική σύμ−
βαση ή στον λογαριασμό/ τιμολόγιο προθεσμίας, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.11.6.3 της 
παρούσας.»

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις επιβάλλονται προς εξα−
σφάλιση της αρχής της διαφάνειας σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/2009), δεδομένου ότι η προτεινόμενη από τον 
ΟΤΕ διαδικασία σχετικά με την έκδοση τιμολογίων και 
την περίοδο τιμολόγησης δεν είναι επαρκώς αναλυτι−
κή και σαφής. Συγκεκριμένα, στο αρχικώς υποβληθέν 
κείμενο της Προσφοράς δεν υπήρχαν σαφείς αναφο−
ρές σχετικά με την περίοδο χρέωσης, το περιεχόμενο 
των τελών για το πρώτο και τα επόμενα τιμολόγια, θέ−
ματα προκαταβολών, θέματα που σχετίζονται με περι−
πτώσεις κατάργησης υπηρεσιών, μη εξόφλησης, αμφι−
σβήτησης λογαριασμού, ρήτρες κ.α. Τέλος, τμήμα των 
τροποποιήσεων που έγιναν αφορούν στην αλλαγή της 
δομής των παραγράφου δεδομένου ότι τμήματα του πε−
ριεχομένου αυτής μετακινούνται σε άλλα σημεία εντός 
της παραγράφου. Οι εν λόγω μετακινήσεις − τροποποι−
ήσεις κρίνονται απαραίτητες για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας και συνοχής του κειμένου.

94. Η επικεφαλίδα της παραγράφου 4.11.7 τροποποι−
είται από «Επανεξέταση Λογαριασμού» σε «Αμφισβήτη−
ση Λογαριασμού». 

Η εν λόγω λεκτική τροποποίηση γίνεται για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας και συνέπειας με το κείμενο 
της Προσφοράς, δεδομένου ότι η αναφορά στα διά−
φορα σημεία της εν λόγω παραγράφου αφορά διαδι−
κασίες σχετικά με την αμφισβήτηση λογαριασμού. Για 
τους ανωτέρω λόγους κρίνεται ότι μετά την τροποποί−
ηση αποδίδεται πληρέστερα το περιεχόμενο της πα−
ραγράφου.

95. Στο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 4.11.7 της υποβλη−
θείσας προσφοράς προστίθεται νέα παράγραφος στην 
αρχή αυτής με αρίθμηση 4.11.7.1, η αρίθμηση των υπο−
λοίπων παραγράφων τροποποιείται ανάλογα, με το πα−
ρακάτω περιεχόμενο: 

«4.11.7.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει, σύμφωνα με την πα−
ρούσα Προσφορά Αναφοράς, το δικαίωμα αμφισβήτη−
σης της ορθότητας των χρεώσεων του τιμολογίου σε 
δύο στάδια:

 α) αρχικά ενώπιον του ΟΤΕ, και στη συνέχεια
β) ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 

συσταθείσα από εμπειρογνώμονες τόσο του ΟΤΕ όσο 
και του Τηλεπ. Παρόχου 

Προκειμένου να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, ο Τη−
λεπ. Πάροχος καταβάλει προς τον ΟΤΕ το ύψος του 
τιμολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αμφισβήτηση. Ανα−
φορικά με το ποσό το οποίο αμφισβητεί, ο Τηλεπ.Πά−
ροχος μπορεί εναλλακτικά:

α) να πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο, ώστε 
να μη βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. 

β) να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο και να 
επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, ανάλογα με την 
αποδοχή ή όχι του ποσού της αμφισβήτησής του. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο Τη−
λεπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της 
αμφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επι−
στολής είναι τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα πα−
ράτασης μέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αμ−
φισβήτησης οικονομικής διαφοράς.»



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18469

Οι ανωτέρω μεταβολές/προσθήκες έγιναν για λόγους 
σαφήνειας και πληρότητας, ώστε να διασφαλίζονται 
τόσο ο Τηλεπ. Πάροχος όσο και ο ΟΤΕ κατά τη διαδι−
κασία αμφισβήτησης τιμολόγιου από μέρους του Τηλεπ. 
Παρόχου και να είναι επακριβώς ορισμένες οι εναλλα−
κτικές οι οποίες παρέχονται στον Τηλεπ. Πάροχο ανα−
φορικά με την εξόφληση ή όχι του υπό αμφισβήτηση 
τιμολογίου. Συγκεκριμένα στο αρχικώς υποβληθέν από 
τον ΟΤΕ κείμενο της παραγράφου δεν υπήρχαν σαφείς 
αναφορές σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας αμφι−
σβήτησης λογαριασμού και δεν παρεχόταν η δυνατό−
τητα στον Τηλεπ. Πάροχο που αμφισβητεί τον λογα−
ριασμό, να τον εξοφλήσει, ώστε ανεξάρτητα από την 
έκβαση της διαδικασίας αμφισβήτησης να μην βαρύνε−
ται με τόκους υπερημερίας.

96. Στο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 4.11.7.1 της υποβλη−
θείσας προσφοράς, παράγραφος 4.11.7.2 υπό νέα αρίθ−
μηση, τροποποιείται ως εξής: 

«4.11.7.2 Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος αμφισβη−
τεί την ορθότητα του τιμολογίου/λογαριασμού, δύναται 
να ζητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα από την αρμό−
δια Υπηρεσία του ΟΤΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμί−
ας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμο−
λογίου/λογαριασμού (εκτός από τις περιπτώσεις που η 
αμφισβήτηση αφορά τη μη συμμόρφωση με Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου οπότε η προθεσμία αμφισβή−
τησης του τιμολογίου εκκινεί από την έκδοση της Από−
φασης ή της νομοθετικής διάταξης) την επανεξέταση/
διόρθωσή του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπι−
φύλακτα τον τιμολογημένο ποσό στο σύνολό του. Στην 
αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το μέρος του τιμολογί−
ου που αμφισβητείται και κατά πόσο ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη ημε−
ρομηνία την οποία όριζε το τιμολόγιο, το ποσό το οποίο 
αμφισβητεί. Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και 
κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία επαλήθευσης. Ο 
ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, 
εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα τα 
συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης.»

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους διευκρινιστι−
κούς δεδομένου ότι ο Τηλεπ. Πάροχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.11.7.1 υπό νέα αρίθμηση, 
έχει δικαίωμα είτε να καταβάλλει είτε να μην καταβάλ−
λει το ποσό της αμφισβήτησης.

97. Στο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 4.11.7.2 της υποβλη−
θείσας προσφοράς, παράγραφος 4.11.7.3 υπό νέα αρίθ−
μηση, τροποποιείται ως εξής: 

«4.11.7.3 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης από τον ΟΤΕ λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
ήδη εκδοθέντων τιμολογίων: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απάντησή 
του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτικό τιμολόγιο για 
το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμε−
νο από τον Τηλεπ. Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζε−
ται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από τον 
Τηλεπ. Πάροχο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την 
οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, 
όποια εκ των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάρο−
χος δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο 
ΟΤΕ εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την απάντησή του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτι−
κό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα συνυπολογί−
ζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ απο−

δέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. Πάροχο, ii) 
χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο.Ο τόκος υπηρεημερίας θα υπολογίζεται από 
την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε 
για την πληρωμή του.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της αίτη−
σης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του Τη−
λεπ. Παρόχου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση στον Τηλεπ. Παρόχου της απάντησης 
του ΟΤΕ, συγκροτούν Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου για την διευκρίνιση της 
διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων). Το αί−
τημα του Τηλεπ. Παρόχου υποβάλλεται εγγράφως και 
ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν για λογα−
ριασμό του στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ο 
ΟΤΕ, μετά τη λήψη του εγγράφου αυτού από τον Τη−
λεπ. Πάροχο, ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέ−
χουν για λογαριασμό του στη συγκεκριμένη Μικτή Επι−
τροπή Εμπειρογνωμόνων, τα οποία γνωστοποιεί στον 
Τηλεπ. Πάροχο με έγγραφό του. Με τη λήψη από τον 
Δικαιούχο του εγγράφου αυτού του ΟΤΕ συγκροτεί−
ται η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η 
οποία συνεδριάζει στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε 
ημερομηνία και ώρα που ορίζουν από κοινού τα μέλη 
της, τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβούλους τους. 
Οι σύμβουλοι των μελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυ−
σης Διαφορών δεν μετέχουν στη λήψη απόφασης της 
Επιτροπής. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να 
υποβάλλουν στην ως άνω Επιτροπή εντός δέκα (10) ερ−
γασίμων ημερών από την συγκρότησή της αναλυτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης 
όπου εντοπίζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρί−
βειας των υπολογισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρη−
σιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριμένης διαφοράς. Τα στοιχεία τα οποία τα μέλη 
της Επιτροπής λαμβάνουν σε γνώση λόγω της ιδιότη−
τάς τους θεωρούνται εμπιστευτικά και τα μέλη δεσμεύ−
ονται να μην τα γνωστοποιήσουν μετά το πέρας αυτής 
προς οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο πέραν της Επιτροπής. 
Για το λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επι−
φύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κεί−
μενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδο−
μένων, 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 αί−
ρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί 
της διαφοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε πε−
ρίπτωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρο−
νικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από 
την συγκρότησή της, πριν αποφανθεί ότι δεν δύναται 
να λύσει την διαφορά.»

Η παρούσα τροποποίηση έγινε για λόγους πληρότη−
τας, ώστε να διασφαλίζονται τόσο ο Τηλεπ. Πάροχος 
όσο και ο ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αμφισβήτησης τι−
μολόγιου από μέρους του Τηλεπ. Παρόχου και να είναι 
επακριβώς ορισμένες οι εναλλακτικές οι οποίες παρέ−
χονται στον πάροχο αναφορικά με την εξόφληση ή όχι 
του υπό αμφισβήτηση τιμολογίου. Συγκριμένα, στο αρχι−
κώς υποβληθέν κείμενο της παραγράφου από τον ΟΤΕ, 
δεν είχαν οριστεί συγκεκριμένοι χρόνοι ανταπόκρισης 
του ΟΤΕ σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης και δεν υπήρχαν σαφείς αναφορές σχε−
τικά με το χρονικό διάστημα υπολογισμού των τόκων 
υπερημερίας. Οι προσθήκες/ μεταβολές που σχετίζο−
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νται με τη διαδικασία προσφυγής στη Μικτή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων, πραγματοποιήθηκαν για λόγους πλη−
ρότητας αλλά και γενικότερα αποσαφήνισης της δια−
δικασίας αμφισβήτησης ενώπιον της Μικτής Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων, ξεκαθαρίζοντας κατ’ αρχήν ζητήμα−
τα που άπτονται της διαδικασίας συγκρότησης αυτής. 
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι θα πρέπει τα Μέλη της εν 
λόγω Επιτροπής α) να τηρούν εμπιστευτικά τα στοιχεία 
τα οποία λαμβάνουν γνώση κατά τη διαδικασία αμφι−
σβήτησης λογαριασμού και β) να εκδίδουν αιτιολογη−
μένη απόφαση επί της διαφοράς, προστίθενται ανάλο−
γες αναφορές στο κείμενο της παραγράφου.

98. Στο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 4.11.7.3 της υποβλη−
θείσας Προσφοράς διαγράφεται διότι το περιεχόμενο 
αυτής έχει περιληφθεί, μετά τις τροποποιήσεις, στην 
παράγραφο 4.11.7.1 υπό νέα αρίθμηση.

99. Στο κεφάλαιο 4 στην παράγραφο 4.11.7 της υπο−
βληθείσας προσφοράς προστίθεται παράγραφος υπό 
αρίθμηση 4.11.7.4 ως εξής: 

«4.11.7.4 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης, από την Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων, λαμβανομένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πιστώσε−
ων, μετά το πέρας του πρώτου σταδίου:

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδί−
δει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση 
της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμό−
νων, πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό το οποίο η Επι−
τροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερί−
ας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την ημε−
ρομηνία καταβολής του ποσού από τον Τηλεπ. Πάρο−
χο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία το 
αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια εκ 
των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ 
εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκ−
δοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνω−
μόνων, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα 
συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο η 
Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τη−
λεπ. Πάροχος, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού 
το οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόμενο από τον 
Τηλεπ. Πάροχος.Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται 
από την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όρι−
ζε για την πληρωμή του. 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση λογαρια−
σμού:

α) κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδο−
ποίηση του Τηλεπ. Παρόχου περί αποδοχής της αίτη−
σής του από τον ΟΤΕ ή από την έκδοση της απόφασης 
της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

β) τα χρεωστικά τιμολόγια θα είναι πληρωτέα το αρ−
γότερο έως τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παρά−
δοσή τους στον Τηλεπ. Πάροχο (η παράδοση θα απο−
δεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό)

Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε στα−
δίου από τα ανωτέρω, τα μέρη δύνανται να συμψηφί−
σουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν 
σε συμφωνία.»

Η παρούσα προσθήκη έγινε για λόγους πληρότητας, 
ώστε να διασφαλίζονται τόσο ο Τηλεπ. Πάροχος όσο 
και ο ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αμφισβήτησης τιμολόγι−
ου από μέρους του Τηλεπ. Παρόχου και να είναι επα−
κριβώς ορισμένες οι εναλλακτικές οι οποίες παρέχο−
νται στον πάροχο αναφορικά με την εξόφληση ή όχι του 

υπό αμφισβήτηση τιμολογίου. Συγκριμένα, στο αρχικώς 
υποβληθέν κείμενο της παραγράφου από τον ΟΤΕ, δεν 
είχαν οριστεί συγκεκριμένοι χρόνοι ανταπόκρισης του 
ΟΤΕ σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής της 
αίτησης από την Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και 
δεν υπήρχαν σαφείς αναφορές σχετικά με το χρονικό 
διάστημα υπολογισμού των τόκων υπερημερίας.

100. Στο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 4.11.7.5 της υπο−
βληθείσας Προσφοράς διαγράφεται διότι το περιεχό−
μενο αυτής έχει περιληφθεί, μετά τις τροποποιήσεις, 
στην παράγραφο της 4.11.7.4 αυτής.

101. Προστίθεται η επικεφαλίδα «Λοιποί Όροι» στην 
ενότητα 4.11.8, σε αντιστοιχία με το κεφάλαιο 3 της πα−
ρούσας προσφοράς, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνει−
ας. Αποτέλεσμα της προσθήκης της επικεφαλίδας είναι 
η αλλαγή της αρίθμησης των παραγράφων που ακολου−
θούν μέχρι το τέλος της εν λόγω ενότητας.

102. Στο Κεφάλαιο 4, το σημείο 1 της παραγράφου 
4.16 της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Εγγύηση» 
τροποποιείται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν κατέ−
στη υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών 
του προς τον ΟΤΕ (κατηγορία 1), από την παροχή υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική 
περίοδο των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από τη σύ−
ναψη συμφωνίας, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας μορφής 
εγγύηση. Δεν θεωρείται ότι έχει καταστεί υπερήμερος 
ο Τηλεπ. Πάροχος αναφορικά με οφειλές από τιμολόγια 
για τα οποία εκκρεμεί αμφισβήτηση λογαριασμού σύμ−
φωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4.11.7 ανωτέρω 
ή ανάλογων διαδικασιών αμφισβήτησης λογαριασμού 
στα πλαίσια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι 
οποίες διέπονται από άλλες Προσφορές Αναφοράς του 
ΟΤΕ, ή η μη καταβολή τους γίνεται επί τη βάση Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας δικαστικής αρχής.»

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας του κειμένου και συνοχής της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη χαρα−
κτηρισμού ο οποίος να διαχωρίζει τις διάφορες κατη−
γορίες Τηλεπ. Παρόχων αποσαφηνίζοντας τις περιπτώ−
σεις που ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή. 
Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι δεν καθίσταται υπερήμερος 
ο Τηλεπ. Πάροχος ο οποίος κάνει χρήση της διαδικα−
σίας αμφισβήτησης λογαριασμού.

103. Στο Κεφάλαιο 4, το σημείο 2 της παραγράφου 
4.16 της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Εγγύηση» 
τροποποιείται ως εξής: 

«2. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου για τον οποίο δεν 
υπάρχουν στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς με 
τον ΟΤΕ, ,και ο οποίος θα προσκομίσει στον ΟΤΕ θε−
τική αξιολόγηση αναφορικά με την οικονομική φερεγ−
γυότητα του ιδίου ή μητρικής του εταιρείας από έναν 
κοινά αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνω−
ρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονο−
μικής Φερεγγυότητας Εταιρειών (κατηγορία 2), ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τηλεπ. Πάροχος 
επιλέγει από σχετικό κατάλογο τον οποίο καταρτίζει 
ο ΟΤΕ με τους Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγη−
σης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιρειών της αποδο−
χής 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 
Εταιρειών οι οποίοι κατ’ εύλογη κρίση και σύμφωνα με 
την αντίληψη των συναλλαγών κρίνονται ως αξιόπιστοι. 
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Η αξιολόγηση δύναται να επανεξετάζεται από τον (ίδιο 
ή άλλο) ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονομι−
κής Φερεγγυότητας Εταιρειών κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οιοδήποτε των μερών. Τυχόν κόστος για την 
πραγματοποίηση της εν λόγω εξέτασης το επωμίζεται 
ο Τηλεπ. Πάροχος. Αν μετά την επανεξέταση προκύψει 
αρνητική αξιολόγηση για τον Δικαιούχο ο ΟΤΕ δικαι−
ούται να απαιτήσει εγγύηση. Η μη προσκόμιση της εγ−
γυητικής επιστολής θεωρείται λόγος καταγγελίας της 
σύμβασης. 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 διά−
στημα αυτό, εντάσσεται στην κατηγορία 1 κατόπιν αι−
τήματός του προς τον ΟΤΕ.»

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πλη−
ρότητας της Προσφοράς προκειμένου να καθοριστούν 
οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε όλες οι πιθα−
νές περιπτώσεις θετικής ή αρνητικής αξιολόγησης από 
τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγ−
γυότητας Εταιρειών. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτη−
τη η προσθήκη χαρακτηρισμού ο οποίος να διαχωρίζει 
τις διάφορες κατηγορίες Τηλεπ. Παρόχων αποσαφηνί−
ζοντας τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει 
εγγυητική επιστολή.

104. Στο Κεφάλαιο 4, το σημείο 3 της παραγράφου 
4.16 της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Εγγύηση» 
τροποποιείται ως εξής: 

«3. Στην περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν 
εμπίπτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ απαιτεί την 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (κατηγορία 3) σύμ−
φωνα με την παράγραφο 4.16.2.»

Η προσθήκη επιβάλλεται για λόγους μεγαλύτερης σα−
φήνειας καθώς κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη χαρα−
κτηρισμού ο οποίος να διαχωρίζει τις διάφορες κατηγο−
ρίες Τηλεπ. Παρόχων αποσαφηνίζοντας τις περιπτώσεις 
που ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή.

105. Στο Κεφάλαιο 4, στη δεύτερη παράγραφο της 
παραγράφου 4.16.2 της υποβληθείσης προσφοράς δια−
γράφεται η φράση «ή λαμβάνει ήδη τις σχετικές υπη−
ρεσίες». 

Η διαγραφή της ανωτέρω φράσης επιβάλλεται διότι 
εισάγει ασάφεια στο κείμενο της προσφοράς, δεδομέ−
νου ότι ο Τηλ. Πάροχος θα πρέπει να έχει υπογεγραμ−
μένη σύμβαση για να λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.Σ. και κατά συνέπεια δεν δύναται να τις λαμβάνει 
«ήδη» χωρίς σύμβαση.

106. Στο Κεφάλαιο 4, η τρίτη και η τέταρτη παράγρα−
φος της παραγράφου 4.16.2 της υποβληθείσης προσφο−
ράς τροποποιείται ως εξής: 

«Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι ετήσια. Ο 
Τηλέπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει ανανέω−
ση της εγγυητικής επιστολής εντός τριάντα (30) εργα−
σίμων ημερών πριν από την προηγούμενη ημέρα της 
ημερομηνίας λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επι−
στολής. Κατά την παράδοση της εγγυητικής επιστολής 
ανανέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπε−
ται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτω−
ση ως χρόνο έναρξης τον χρόνο λήξης της εγγυητικής 
επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ 
νέου συμφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης, θα επιστρέφε−
ται η αρχική εγγυητική επιστολή, εκτός αν προσκομιστεί 
επιστολή παράτασης οπότε η τελευταία επισυνάπτεται 
στο σώμα της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής.

Εφόσον η νέα εγγυητική επιστολή δεν προσκομιστεί 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγρά−
φως τον Δικαιούχο με κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσσο−
ντας προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για την 
προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής, μετά την 

άπρακτη παρέλευση της οποίας δικαιούται να διακόψει 
προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ΑΡΥΣ και δικαιούται 
να προβεί σε κατάπτωση εγγυητικής επιστολής που έχει 
στη διάθεσή του, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες και 
απαιτητές οφειλές του Τηλεπ. Παρόχου προς τον ΟΤΕ 
από την παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και μέχρι το ποσό 
αυτών. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μερι−
κή ή ολική κατάπτωση τυχόν κατατεθείσας εγγύησης, ο 
οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την εγγύηση 
στο απαιτούμενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε πριν την 
κατάπτωση –εφόσον είχε υπολογιστεί πρόσφατα− είτε 
αυτό που θα προκύψει από επανυπολογισμό –εφόσον 
πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόμενη αναπροσαρ−
μογή της εγγύησης) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημε−
ρών. Με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ 
οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες Α.Ρ.Υ.Σ. άμεσα 
και πάντως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η διαδι−
κασία κατάπτωσης προβλέπει την αποστολή επιστολής 
του ΟΤΕ που θα απευθύνεται στην Τράπεζα συνοδευό−
μενη από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
του, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας για τις οποί−
ες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, προέρχονται απο−
κλειστικά και μόνο από την ως Σύμβαση παροχής υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ.»

Οι τροποποιήσεις επιβάλλονται κατ’ αρχήν για λό−
γους σαφήνειας δεδομένου ότι η περιγραφή των όρων 
κρίθηκε ελλιπής. Συγκεκριμένα στο αρχικώς υποβλη−
θέν κείμενο της παραγράφου, από τον ΟΤΕ, δεν υπήρ−
χαν αναφορές σχετικά με τον χρόνο ισχύος της εγγυ−
ητικής επιστολής καθώς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
αναφορικά με χρονοδιαγράμματα ενεργειών που σχετί−
ζονται με την εγγυοδοσία. Επιπρόσθετα, οι τροποποι−
ήσεις πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να καταστεί 
σαφές ότι α) προϋπόθεση για την καταγγελία της σύμ−
βασης είναι σε κάθε περίπτωση η τήρηση της διαδικα−
σίας προηγούμενης ειδοποίησης του Τηλ. Παρόχου και 
β) ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενεργοποιήσει τις υπηρεσί−
ες Α.ΡΥ.Σ.. εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου από 
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. 

107. Στο Παράρτημα IV με τίτλο «Τύποι και Κατηγορί−
ες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.» ο πίνακας περιγραφής των υπη−
ρεσιών τροποποιείται ως εξής: 

«

Πακέτο Α.ΡΥ.Σ. Ρυθμός Καθόδου
(Kbps)

Ρυθμός Ανόδου
(Kbps)

Α.ΡΥ.Σ – 2048 2.048 512

Α.ΡΥ.Σ –24576 Έως 24.576 1.024

»
Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους συμ−

μόρφωσης με την ΑΠ ΕΕΤΤ 559/001/29−3−2010 (ΦΕΚ 469/
Β/19−4−2010).

108. Στο Παράρτημα VI της υποβληθείσης προσφο−
ράς με τίτλο «ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ Χ.Ε.Π (Basic SLA)» προστίθενται αναφορές για τα 
προϊόντα Α.ΡΥ.Σ. και Ο.Κ.ΣΥ.Α. που σχετίζονται με την 
πρόσβαση τύπου Γ. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
μετά την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβα−
σης Γ στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι 
όχι σε παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν λόγω υποχρέ−
ωση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμφωνα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), είναι το 
ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφιστάμενες υποχρεώσεις 
παροχής πρόσβασης οι οποίες περιγράφονται αναλυ−
τικά στο κείμενο της προσφοράς.
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109. Στο Παράρτημα VII της υποβληθείσης προσφοράς 
προστίθενται τα υπο−παραρτήματα VII. γ και VII. δ προ−
κειμένου να απεικονιστεί η αρχιτεκτονική του δικτύου 
πρόσβασης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. που σχετίζεται με 
την πρόσβαση τύπου Γ. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες 
μετά την εισαγωγή της περιγραφής του τύπου πρόσβα−
σης Γ στο κυρίως σώμα της προσφοράς αναφοράς κι 
όχι σε ανεξάρτητο παράρτημα, με δεδομένο ότι η εν 
λόγω υποχρέωση παροχής πρόσβασης του ΟΤΕ, σύμ−
φωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09), είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες υφι−
στάμενες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο κυρίως σώμα του κειμέ−
νου της Προσφοράς Αναφοράς.

Β. Θεσπίζει τις κατωτέρω διατάξεις:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Στην παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης που περι−
γράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, η «ΟΤΕ 
Α.Ε.» δεν δύναται να εγείρει ζητήματα ανυπαρξίας υποδο−
μής και τεχνολογικής ανεπάρκειας από μέρους της, παρά 
μόνο στην έκταση που δικαιολογείται εξαιρετικά και πε−
ριοριστικά από την κείμενη νομοθεσία. 

2. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» κατά την υλοποίηση της Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης τηρεί την αρχή της μη – διάκρισης, 
εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες πε−
ριστάσεις, στις δικαιούχες επιχειρήσεις και παρέχοντας 
υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους 
όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει και 
στο λιανικό της άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγα−
τρικών του και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρή−
σεων), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 
3.1.7, 3.1.8 και 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−07−09).

3. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται από την 
«ΟΤΕ Α.Ε.» αδικαιολόγητοι περιορισμοί, οι οποίοι δύνα−
νται να την οδηγούν σε κατάχρηση της δεσπόζουσας 
θέσης της.

4. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την παράγρα−
φο 3.1.13, της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/
28−07−09), «ο ΟΤΕ υποχρεούται να μην ανακαλεί την ήδη 
χορηγηθείσα πρόσβαση σε ευκολίες».

5. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα απο−
τελούν εξειδίκευση των υποχρεώσεων που έχουν επιβλη−
θεί στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» δυνάμει του ορισμού της ως 
Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και αποτελούν το ελάχιστο 
υποχρεωτικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων του Τηλεπι−
κοινωνιακού Παρόχου, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται 
πάντα. Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην πα−
ρούσα, επιτρέπεται διαφοροποίηση από αυτή εφόσον εί−
ναι ευνοϊκότερη για τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο (προς 
όφελος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου) και με την επι−
φύλαξη της υποχρέωσης αμεροληψίας της «ΟΤΕ Α.Ε.».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υφιστάμενες συμφωνίες παροχής Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης (ΟΚΣΥΑ και ΑΡΥΣ), παραμένουν σε 
ισχύ και εφαρμόζονται από τα μέρη, κατά το μέρος που 

δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας, μέχρι την σχε−
τική προσαρμογή τους από τα μέρη στις διατάξεις αυ−
τής. Η εν λόγω προσαρμογή πραγματοποιείται υποχρεω−
τικά, με επιμέλεια της «ΟΤΕ Α.Ε.», εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ, σύμφω−
να με το άρθρο 5 αυτής. Για το σκοπό αυτό η «ΟΤΕ Α.Ε.» 
υποχρεούται να αποστείλει στους αντισυμβαλλόμενους 
παρόχους, κοινοποιώντας στην ΕΕΤΤ, Σχέδιο Σύμβασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εντός δεκαπέ−
ντε (15) ημερών από τη θέση αυτής σε ισχύ. Στην περί−
πτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος έχει ήδη υπογεγραμμέ−
νη σύμβαση (ΟΚΣΥΑ ή/ και ΑΡΥΣ) και ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα (ανά περίπτωση) στα άρθρα 3.15 ή/ και 
4.16 της Προσφοράς Αναφοράς, όπως αυτή τροποποιεί−
ται με την παρούσα, υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητι−
κής επιστολής, η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής 
γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 
παρούσα διάταξη.

2. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου για τη συμμόρφωση 
της «ΟΤΕ Α.Ε.» με τις διατάξεις της παρούσας Απόφα−
σης απαιτείται τροποποίηση υφισταμένων ή κατασκευή 
νέων πληροφοριακών συστημάτων, η «ΟΤΕ Α.Ε.» οφείλει 
να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλλο−
νται δυνάμει της παρούσας, εντός έξι (6) μηνών από τη 
θέση αυτής σε ισχύ. 

3. Στις ανωτέρω υπό παράγραφο 2 περιπτώσεις μέχρι 
την ολοκλήρωση από την «ΟΤΕ Α.Ε.» των απαιτούμενων 
ενεργειών, ισχύουν μεταβατικά τα εξής:

3.1. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ υποβάλλονται 
στην «ΟΤΕ Α.Ε.» εγγράφως ή μέσω αποστολής τηλεομοιο−
τυπίας και διεκπεραιώνονται από την «ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρούσας, αλλά χωρίς τη χρήση 
πληροφοριακού συστήματος, όπου και για όσο χρονικό 
διάστημα αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή.

3.2. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών ΑΡΥΣ υποβάλλονται 
στην «ΟΤΕ Α.Ε.» εγγράφως ή μέσω αποστολής τηλεομοι−
οτυπίας και διεκπεραιώνονται από την «ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρούσας, αλλά χωρίς τη χρήση 
πληροφοριακού συστήματος, όπου και για όσο χρονικό 
διάστημα αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή.

3.3. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
και συναφών ευκολιών υποβάλλονται στην «ΟΤΕ Α.Ε.» εγ−
γράφως ή μέσω αποστολής τηλεομοιοτυπίας και διεκπε−
ραιώνονται από την «ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας, αλλά χωρίς τη χρήση πληροφοριακού συ−
στήματος, όπου και για όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν 
είναι άμεσα εφικτή.

4. Η εφαρμογή της διαδικασίας επιμέτρησης και κατα−
βολής ρητρών για καθυστερημένη παράδοση ή και άρση 
βλάβης, όπως αυτή προβλέπεται στο Παράρτημα VI της 
Προσφοράς Αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίνεται 
με την παρούσα, εκκινεί συγχρόνως με την ολοκλήρωση 
από την «ΟΤΕ Α.Ε.» των πληροφοριακών του συστημάτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η 
ανωτέρω πρόβλεψη αφορά μόνο τις διαδικασίες που απαι−
τούν τροποποίηση υφισταμένων ή κατασκευή νέων πλη−
ροφοριακών συστημάτων. 

Άρθρο 3
Καταργούμενες Διατάξεις / Τελικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και 
με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρ−
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θρου 2, καταργείται κάθε άλλη Απόφαση της ΕΕΤΤ ή γε−
νική ή ειδική διάταξη Απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται 
στις διατάξεις της παρούσας ή κατά το μέρος που ρυθ−
μίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από 
την παρούσα.

2. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται όπως κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ 
κάθε συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης που 
υπογράφει με άλλους παρόχους επί τη βάσει της πα−
ρούσας Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και κάθε Συμφω−
νία Επιπέδου Υπηρεσιών (πέρα του βασικού) (advanced 
SLA) το οποίο παρέχει στους επί τη βάσει εμπορικής δι−
απραγμάτευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο 5.1.8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−07−09).

3. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ 
Σχέδια Σύμβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Σχέδιο ΑΡΥΣ και Σχέδιο ΟΚΣΥΑ) σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρούσας, εντός δεκαπέντε ημερών (15) από τη 
θέση αυτής σε ισχύ. 

4. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση 
στην ΕΕΤΤ αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με 
το Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων κατασκευής ΟΤΕ, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη θέση 
της παρούσας σε ισχύ. Οι υποβληθείσες Τεχνικές Προδια−
γραφές μετά την έγκριση της ΕΕΤΤ θα αποτελέσουν Πα−
ράρτημα της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.

5. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση 
στην ΕΕΤΤ σχέδιο αιτήσεων για παροχή υπηρεσιών ΟΚ−
ΣΥΑ τύπου πρόσβασης Γ, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

6. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση 
στην ΕΕΤΤ τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές υλοποί−
ησης του τύπου πρόσβασης Γ, εντός προθεσμίας τριά−
ντα (30) εργασίμων ημερών από τη θέση της παρούσας 
σε ισχύ, όπως ενδεικτικά ρυθμίσεις εξοπλισμού τελικού 
χρήστη, λειτουργία και χρήση πρωτοκόλλων μετάδοσης 
στους κόμβους πολυπλεξίας στα Α/Κ ΟΤΕ κ.λ.π.

7. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση 
στην ΕΕΤΤ τυποποιημένο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.7.1.2 της εγκεκριμένης Προ−
σφοράς Αναφοράς, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ερ−
γασίμων ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

8. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» καλείται να καταρτίσει και να κοινοποι−
ήσει στην ΕΕΤΤ κατάλογο με τους Ανεξάρτητους Οργα−
νισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας της 
αποδοχής της, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη 
θέση της παρούσας σε ισχύ.

9. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση 
στην ΕΕΤΤ υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.15 της εγκεκριμένης Προ−
σφοράς Αναφοράς, εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασί−
μων ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

10. Αναφορικά με τα άρθρα 3.8.6 και 4.13. ‘Δείκτες Απο−
δοτικότητας’ της εγκεκριμένης Προσφοράς Αναφοράς, η 
«ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται όπως υποβάλει στην ΕΕΤΤ αναλυ−
τική αναφορά σχετικά με Δείκτες Αποδοτικότητας, με το 
περιεχόμενο της παρούσας εντός προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από τη θέση αυτής σε ισχύ, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στην παράγραφο 5.1.5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09).

11. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται όπως κοινοποιήσει στους 
Τηλεπ. Παρόχους και στην ΕΕΤΤ το συγκεκριμένο λόγο 
συγκέντρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−

ράγραφο 4.2.1.6 της εγκεκριμένης Προσφοράς Αναφοράς 
εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη θέση της 
παρούσας σε ισχύ.

12. Αναφορικά με το άρθρο 4.7.7 της εγκεκριμένης Προ−
σφοράς Αναφοράς ‘Μετατροπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών’ 
του Κεφαλαίου 4 της παρούσας, η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεού−
ται να υποβάλει αναλυτική πρόταση για την υλοποίηση 
των ακόλουθων διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να δι−
εκπεραιώνονται μέσω του ΠΣ ΟΤΕ και να εξασφαλίζουν 
το ελάχιστο δυνατό διάστημα διακοπής υπηρεσιών για 
τον τελικό χρήση: 

12.1. Διαδικασία μετατροπής της πλήρους αδεσμοποίη−
της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο σε χονδρική ευρυζω−
νική πρόσβαση (ΧΕΠ), ίδιου ή άλλου παρόχου, εντός προ−
θεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη θέση 
της παρούσας σε ισχύ. 

12.2. Διαδικασία μετατροπής της πλήρους αδεσμοποίη−
της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο σε χονδρική ευρυζωνι−
κή πρόσβαση (ΧΕΠ), ίδιου ή άλλου παρόχου, με παράλλη−
λο αίτημα φορητότητας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

12.3. Διαδικασία μετατροπής της μεριζόμενης αδεσμο−
ποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο σε χονδρική ευ−
ρυζωνική πρόσβαση (ΧΕΠ) ίδιου ή άλλου παρόχου, εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη 
θέση της παρούσας σε ισχύ.

12.4. Διαδικασία μετατροπής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM 
σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS και το αντίστροφο. 

13. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να επικαιροποιήσει και 
να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το Παράρτημα ΙΙ, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη 
θέση της παρούσας σε ισχύ, ώστε το περιεχόμενο αυτού 
να καλύπτει όλες τις υφιστάμενες τεχνολογίες DSL που 
παρέχει, όπως ενδεικτικά ADSL2+, καθώς και για τις ανά−
γκες υλοποίησης του τύπου πρόσβασης Γ.

14. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να επικαιροποιήσει και 
να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το Παράρτημα III, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη 
θέση της παρούσας σε ισχύ, ώστε το περιεχόμενο αυτού 
να καλύπτει όλες τις υφιστάμενες τεχνολογίες DSL που 
παρέχει, όπως ενδεικτικά ADSL2+.

15. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να επικαιροποιήσει και να 
υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το Παράρτημα VIΙΙ α, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη 
θέση της παρούσας σε ισχύ, ώστε το περιεχόμενο αυτού 
να καλύπτει τις ανάγκες υλοποίησης του τύπου πρόσβα−
σης Γ καθώς επίσης και να συμπεριλάβει σε αυτό τον 
χαρακτηρισμό για το τύπο της οπτικής διεπαφής (Long, 
Intermediate, Short) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρα−
γράφους 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3 kai 3.9.2 της παρούσης.

16. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να επικαιροποιήσει και να 
υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το Παράρτημα VIΙΙ β, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη 
θέση της παρούσας σε ισχύ, ώστε το περιεχόμενο αυ−
τού να καλύπτει τις ανάγκες υλοποίησης του τύπου πρό−
σβασης Γ.

17. Αναφορικά με το Παράρτημα IV της εγκεκριμένης 
Προσφοράς Αναφοράς ‘Τύποι και Κατηγορίες της Υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.’ , η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από 
τη θέση της παρούσας σε ισχύ, τα αποδεκτά τεχνικά χα−
ρακτηριστικά λειτουργίας των διαφόρων τύπων Α.ΡΥ.Σ., 
όπως για παράδειγμα τους ελάχιστους ρυθμούς Καθόδου 
και Ανόδου στους οποίους και θα πρέπει να συγχρονίζει 
το modem του τελικού χρήστη.
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18. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ 

τυποποιημένο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τα αναφε−

ρόμενα στην παράγραφο 3.2.1 του Παραρτήματος VI της 

εγκεκριμένης Προσφοράς Αναφοράς εντός τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

Άρθρο 4
Κωδικοποιημένο κείμενο Προσφοράς ΧΕΠ ΟΤΕ ΑΕ

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα−
ρούσας το κωδικοποιημένο κείμενο της «Προσφοράς Ανα−
φοράς για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης», όπως τροποποιείται με βάση την παρούσα.
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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 εξειδικεύ−
ονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3431/2006 
και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών:

 «DSL» (Digital Subscriber Line − Ψηφιακή Συνδρομητι−
κή Γραμμή): Ορολογία η οποία χαρακτηρίζει διάφορες 
τεχνολογίες πρόσβασης μέσω των οποίων παρέχονται 
υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και 
μεταβίβασης δεδομένων και οι οποίες υλοποιούνται με 
υπέρθεση στο κοινό ζεύγος χαλκού μέσω του οποίου 
παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη 
δυνατότητα της παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουρ−
γίας της POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης και της 
ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων (data).

 «Πρόσβαση DSL»: Η πρόσβαση που παρέχεται στον 
Τελικό Χρήστη με χρήση τεχνολογίας DSL. Από το ζεύ−
γος χαλκού μέσω του οποίου παρέχονται οι τηλεφω−
νικές υπηρεσίες, ο Τελικός Χρήστης συνδέεται στο 
DSLAM (με χρήση splitter ή φίλτρου στο χώρο του Τε−
λικού Χρήστη) με αποτελέσματα την παράλληλη και 
απρόσκοπτη λειτουργία της POTS ή ISDN τηλεφωνι−
κής σύνδεσης και την ταυτόχρονη μεταφορά κίνησης 
από/προς το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου μέσω του Δι−
κτύου DSL.

 «Δίκτυο DSL»: Το δίκτυο που αποτελείται από την 
Πρόσβαση DSL, συνδέσεις του δικτύου κορμού του ΟΤΕ, 
και κατά περίπτωση είτε τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή 
Απομακρυσμένης Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) είτε τον κόμβο πο−
λυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, καθώς και τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, που συνδέουν τον εξοπλισμό του Τελικού 
Χρήστη είτε με τον ΕΕΑΠ, είτε με τον κόμβο πολυπλε−
ξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ κατά περίπτωση. 

 «Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Τηλεπ. Πάροχος)»: 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 Απομακρυσμέ−
νης Πρόσβασης («BRAS» − Broadband Remote Access 
Server): Το στοιχείο του Δικτύου DSL του ΟΤΕ που απο−
τελεί το λογικό σημείο σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου, 
στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και 
Β, με το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί 
την παροχή της Υπηρεσίας και την επιλογή Τηλεπ. Πα−
ρόχου 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 εγκατεστη−
μένοι ένας ή και περισσότεροι ΕΕΑΠ. Στο Σημείο Πα−
ρουσίας ΕΕΑΠ συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελικών 
Χρηστών που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs τα οποία 
συνδέονται στον/στους συγκεκριμένο/ους ΕΕΑΠ που 
είναι εγκατεστημένος/οι στο Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ. 
Στο Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ συνδέονται, στις περιπτώ−
σεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και Β, οι Τηλεπ. 
Πάροχοι για να παρέχουν Υπηρεσίες στους εν λόγω 
Τελικούς Χρήστες. 

 «Ο.Κ.ΣΥ.ΑBRAS − Ολοκληρωμένη Κεντρική ΣΥνδεση στο 
δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε − BRAS.»: 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 DSL του ΟΤΕ 
προς/από το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου.

 «Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM − Ολοκληρωμένη Κεντρική ΣΥνδεση στο 
δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε.− DSLAM»: Η σύνδεση, με φυσι−
κά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισμού 
του Τηλεπ. Παρόχου με τον κόμβο πολυπλεξίας στο Α/
Κ του ΟΤΕ, με σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς 
το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του Τη−
λεπ. Παρόχου.

 «DSLAM»: Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης μέσω 
του οποίου συνδέονται οι τοπικοί βρόχοι χαλκού στο δί−
κτυο κορμού του ΟΤΕ για την παροχή DSL υπηρεσιών.

 «Α.ΡΥ.ΣBRAS» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση − BRAS: 
Η σύνδεση ασύμμετρου ρυθμού του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη με τον 
ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί 
τον Τελικό Χρήστη και χρησιμοποιείται για μεταφορά 
κίνησης από και προς το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου. 

 «Α.ΡΥ.ΣDSLAM» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση − DSLAM: 
Η σύνδεση ασύμμετρου ρυθμού του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη με τον 
αντίστοιχο κόμβο πολυπλεξίας, στον οποίο υπάγεται το 
DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησι−
μοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς το δί−
κτυο του Τηλεπ. Παρόχου. 

 «Φ.Υ.Π»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμέ−
νο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την υλοποίηση των 
ενσύρματων υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης Β 
και Γ (με χρήση ιδίων μέσων).

 «Τελικός Χρήστης»: Ο συνδρομητής POTS ή ISDN τη−
λεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ ή άλλου Τηλεπ. Παρόχου 
ο οποίος του παρέχει υπηρεσία μέσω Χονδρικής Εκ−
μίσθωσης Γραμμής, ο οποίος προμηθεύεται πρόσβαση 
DSL μέσω της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM από 
τον Τηλεπ. Πάροχο.

«Τερματικός Εξοπλισμός Τελικού Χρήστη»: Οι τερμα−
τικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο χώρο του Τε−
λικού Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. BRAS ή 
Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, δηλαδή το DSL modem και ο διχαστής ή το 
φίλτρο κατά περίπτωση. 

«Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM»: 
Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της σύνδεσης κατά τέ−
τοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση 
του DSL modem του Τελικού Χρήστη με τον ΕΕΑΠ ή με 
τον κόμβο πολυπλεξίας ανά περίπτωση.

 «Αστικό Κέντρο (Α/Κ)»: Το κτίριο εντός του οποί−
ου είναι εγκατεστημένος ο Γενικός Κατανεμητής ΟΤΕ 
στον οποίο καταλήγει το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο 
χαλκού της περιοχής. H DSL πρόσβαση των συνδρομη−
τών της περιοχής παρέχεται από αντίστοιχα DSLAMs 
τα οποία υπάγονται στο εν λόγω κτίριο (κέντρο) και 
είτε εγκαθίστανται εντός του κτιρίου είτε σε υπαίθρι−
ες καμπίνες.

 «Π.Σ. W−CRM», ή «ΠΣ−ΟΤΕ» − Πληροφοριακό Σύστημα 
Wholesales Customer Relationship Management: Ολο−
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για 
τις ανάγκες πωλήσεων χονδρικής το οποίο, επιτρέπει 
τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του Τηλεπ. Πα−
ρόχου με τον ΟΤΕ.
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 «Τοπικός βρόχος»: Το φυσικό κύκλωμα συνεστραμμέ−
νου ζεύγους μεταλλικών αγωγών, που συνδέει το τερ−
ματικό σημείο {υπάρχοντα κατανεμητή κτιρίου (escalit) 
ή το κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) μετά τον ακραίο 
διακλαδωτή (box)} του Δημόσιου σταθερού τηλεφωνι−
κού δικτύου του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρο−
μητή με τον Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ. 

«Τοπικός υπο−βρόχος»: Το τμήμα του τοπικού βρόχου 
που συνδέει το τερματικό σημείο {υπάρχοντα κατανεμη−
τή κτιρίου (escalit) ή το κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) 
μετά τον ακραίο διακλαδωτή (box)} του δημόσιου στα−
θερού τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ στις εγκαταστά−
σεις του συνδρομητή, με τον Υπαίθριο Κατανεμητή (KV 
ή ONU) στο Δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο ΟΤΕ 

«Μεριζόμενη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: Η παρο−
χή σε Τηλεπ. Πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή 
υπο−βρόχο του ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει χρήση της μη 
φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων του 
συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών αγωγών. Ο τοπι−
κός βρόχος συνεχίζει να χρησιμοποιείται από τον ΟΤΕ, 
για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας PSTN ή ISDN 
στον Τελικό Χρήστη.

«Ενεργός τοπικός βρόχος»: Ο τοπικός βρόχος που 
χρησιμοποιείται από τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρε−
σιών PSTN/ISDN σε συνδρομητή.

«ΕΗ» − Εργάσιμες Ημέρες: Από την Δευτέρα έως και 
την Παρασκευή, πλην των επισήμων αργιών, και εθνι−
κών εορτών.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνι−

κής Πρόσβασης (ΧΕΠ), η οποία εξειδικεύει την υποχρέω−
ση του ΟΤΕ να παρέχει Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση 
και Συναφείς Ευκολίες (εφεξής Προσφορά ΧΕΠ) με βάση 
την αρχή της διαφάνειας, αμεροληψίας και ελέγχου τι−
μών, εκδίδεται σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−
07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−09), του Ν.3431/2006 και των 
Οδηγιών 2002/19/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ. Ειδικότερα, η παρού−
σα Προσφορά αποτελεί τη βάση για τη σύναψη συμφω−
νιών για την παροχή ΧΕΠ μεταξύ του ΟΤΕ και των Τη−
λεπ. Παρόχων, καθορίζοντας τις σχετικές προσφορές 
ανά υπηρεσία και περιγράφοντας τους όρους και προ−
ϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσί−
ες ΧΕΠ σε έναν Τηλεπ. Πάροχο, ώστε ο τελευταίος να 
μπορεί να καθορίζει τα δικά του DSL προϊόντα χρησι−
μοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή του ΟΤΕ.

Προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπηρε−
σίες DSL πρόσβασης ή/και μεταφοράς κίνησης από και 
προς το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου σε Τελικούς Χρή−
στες θα πρέπει να διαθέτει:

Είτε,
− δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων του 

και του ΕΕΑΠ κάλυψης του Τελικού Χρήστη, δηλαδή να 
λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS

− πρόσβαση DSL μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του 
ΕΕΑΠ, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS για 
κάθε τελικό χρήστη. 

Είτε,
− δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων του 

και του κόμβου πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM 
που καλύπτει τον Τελικό Χρήστη, δηλαδή να λάβει την 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM

− πρόσβαση DSL μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του 
κόμβου πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM που τον 
καλύπτει, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM για 
κάθε τελικό χρήστη. 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM 
(εφεξής υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α) προσφέρουν στον Τηλεπ. 
Πάροχο τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών χωρη−
τικοτήτων μεταφοράς της κίνησης από τους ΕΕΑΠ ή 
τους κόμβους πολυπλεξίας αντίστοιχα, έως το σημείο 
σύνδεσης του Τηλεπ. Παρόχου, έτσι ώστε ο Τηλεπ. Πά−
ροχος να μπορεί να καθορίσει την ποιότητα της υπη−
ρεσίας που θέλει να προσφέρει.

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS του ΟΤΕ παρέχει ασύμμετρου 
ρυθμού σύνδεση μεταξύ του σημείου σύνδεσης του DSL 
modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον αντίστοι−
χο ΕΕΑΠ του Δικτύου DSL του ΟΤΕ, η οποία σύνδεση 
χρησιμοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς 
το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου.

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM του ΟΤΕ παρέχει ασύμμετρου 
ρυθμού σύνδεση μεταξύ του σημείου σύνδεσης του DSL 
modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον αντίστοι−
χο κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται σε σημείο παρου−
σίας σε Α/Κ του ΟΤΕ, η οποία σύνδεση χρησιμοποιεί−
ται για μεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του 
Τηλεπ. Παρόχου.

Ο Τηλεπ. Πάροχος μπορεί να προμηθευτεί μόνο την 
Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. από τον ΟΤΕ, χωρίς να είναι δηλαδή 
απαραίτητη και η προμήθεια της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

Οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.
Σ.DSLAM) καθώς και οι τρόποι και οι όροι παροχής των 
υπηρεσιών αυτών παρουσιάζονται αναλυτικότερα στα 
κεφάλαια 3 και 4 της Προσφοράς Αναφοράς για την Πα−
ροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

3 Ο.Κ.ΣΥ.Α
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπη−

ρεσίες πρόσβασης ή/και μεταφοράς κίνησης από και 
προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, δικούς του 
ή άλλου Τηλεπ. Παρόχου που εξυπηρετούνται από τα 
DSLAMs (τα οποία συνδέονται στον/στους συγκεκριμέ−
νο/ους ΕΕΑΠ που είναι εγκατεστημένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ 
του Δικτύου DSL), πρέπει να συνδέσει το δίκτυο του 
με αυτό το ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή να λάβει την υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS.

Εναλλακτικά, ο Τηλεπ. Πάροχος μπορεί να λάβει υπη−
ρεσία Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM η οποία παρέχεται μόνο:

• στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έν−
νοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική κρί−
ση), να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των υπο−
χρεώσεων του στην αγορά Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο − ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ή
• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε 

υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ 
Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση θα παραδίδεται στον 

Τηλεπ. Πάροχο στον κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται 
στο συγκεκριμένο Α/Κ του ΟΤΕ. Τα Α/Κ στα οποία θα 
παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες, θα ανακοινώνονται 
στο Πληροφοριακό Σύστημα W−CRM του ΟΤΕ.

3.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τις Υπηρεσίες 

Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύ−
που Β ή και Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Γ στα σημεία 
όπου έχει υποχρέωση διάθεσης, κατ’ επιλογή αυτού 
ως αυτή εμφαίνεται στη σχετική αίτησή του. Συνδυα−
σμός υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β και 
Γ είναι δυνατός. 
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Στις περιπτώσεις των τύπων πρόσβασης Α και Β, ο Τε−
λικός Χρήστης χρησιμοποιεί πρωτόκολλο “Point to Point 
Protocol” over Ethernet (PPPoE) ή over ATM (PPPoA). Για 
την σύνδεση του ΕΕΑΠ (LAC) με τον κατάλληλο εξο−
πλισμό του Τηλεπ. Παρόχου (LNS), απαιτείται εκκίνη−
ση πρωτοκόλλου L2TP. Ο Τηλεπ. Πάροχος γνωστοποι−
εί στον ΟΤΕ το/τα domain/subdomain name(s), τα οποία 
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΟΤΕ 
και την υπ’ αριθμ. 351/76/20−05−2005 Απόφαση της ΕΕΤΤ, 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα από τον ΟΤΕ διατίθενται τα παρα−
κάτω ειδικά προϊόντα:

Υπηρεσία Χαρακτηρισμός Τύπος 
Πρόσβασης

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ – 
BRAS− ΕΘΝ Συναφής ευκολία Β

Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO –
BRAS−ΕΘΝ Συναφής ευκολία Α

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ –
BRAS – ΠΕΡ Συναφής ευκολία Β

Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
BRAS−ΠΕΡ Συναφής ευκολία Α

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ – 
BRAS−ΤΟΠ Συναφής ευκολία Β

Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
BRAS−ΤΟΠ Συναφής ευκολία Α

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ–
DSLAM−ΤΟΠ Συναφής ευκολία Γ

Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
DSLAM−TOP Συναφής ευκολία Γ

3.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α. Ολοκληρωμένη Κε−
ντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Α 
(«Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α»)

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 
VIIα. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α διατίθεται σε Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO –
BRAS−ΕΘΝ, Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ και Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
BRAS−ΤΟΠ, που περιγράφονται αναλυτικά στις επόμε−
νες παραγράφους:

3.2.1.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ. Ολοκληρωμένη Εθνική 
Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Α

a) Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ αφορά τη σύν−
δεση με φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του 
εγκατεστημένου στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εξοπλι−
σμού του με ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης το οποίο είναι 
το ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) για τη δρομολόγηση της κί−
νησης DSL προς τον Τηλεπ. Πάροχο από όλους τους ΕΕΑΠ. 
Η Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ 
ΕΕΑΠ Κωλέττη ή Νύμα. H Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ θα δι−
ατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet, 
ή/και 10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση, με ταχύτητες 
40 Mbps, 150Mbps, 250Mbps9, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 
1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 8Gbpsκαι 
10Gbps.. Ανω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ, δι−
ατίθεται ανά 2Gbps. 

9 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011.

b) Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΕΘΝ. γίνεται 
με εφαρμογή C.A.R (Committed Access Rate). Το πρωτό−
κολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet ή/και 10Gigabit 
Ethernet κατά περίπτωση. 

c) 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. Πα−
ρόχου έως το ΣΠ ΕΕΑΠ μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρομής 
ή μονίμου νοητού κυκλώματος ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

d) Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΕΘΝ. 
θα υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με αφι−
ερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet 
για την διεπαφή Gigabit Ethernet.

e) Η πρόσβαση Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ θα παρέχεται 
σε σημεία του Τηλεπ. Παρόχου που βρίσκονται εντός της 
ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. (Εθνι−
κό Κωδικό Προορισμού), με το σημείο σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ 
της Αθήνας) του ΟΤΕ και απέχουν απόσταση έως και 25km 
από το ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και σύμφωνα με τους όρους 
της παραγράφου 3.5.3.1.

3.2.1.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ Ολοκληρωμένη Περιφε−
ρειακή Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Α 

a) Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ αφορά τη σύνδεση με 
φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατε−
στημένου στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εξοπλισμού του 
με δύο περιφερειακά σημεία σύνδεσης τα οποία είναι τα 
ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη / ΝΥΜΑ) και την Θεσσα−
λονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι), για τη δρομολόγηση της κί−
νησης DSL προς τον Τηλεπ. Πάροχο από τους ΕΕΑΠ της 
κάθε περιοχής. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ παρέχεται 
σε οποιοδήποτε από τα περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή 
στην Αθήνα από την Κωλέττη ή το Νύμα και στη Θεσσα−
λονίκη από την Ερμού ή τους Αμπελόκηπους. Η Ο.Κ.ΣΥ.
A.OLO−BRAS−ΠΕΡ. θα διατίθενται με πρωτόκολλο επικοινωνίας 
Gigabit Ethernet με ταχύτητες 40Mps, 150Mbps, 250Mbps10, 
350Mbps, 650Mbps, 1Gbps. 

b) Ο περιορισμός της ταχύτητας στο εκάστοτε περιφε−
ρειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΠΕΡ. γίνεται 
με εφαρμογή C.A.R (Committed Access Rate). Το πρωτό−
κολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet. 

c) 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. Πα−
ρόχου έως το ΣΠ ΕΕΑΠ μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρομής 
ή μονίμου νοητού κυκλώματος ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

d) Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΠΕΡ. 
θα υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με αφι−
ερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet 
για την διεπαφή Gigabit Ethernet. 

e) Η πρόσβαση Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ. θα παρέχεται 
σε σημεία του Τηλεπ. Παρόχου που βρίσκονται εντός της 
ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. (Εθνικό 
Κωδικό Προορισμού), με τα σημεία σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) του ΟΤΕ και απέχουν 
απόσταση έως και 25km από το ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και 
σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3.5.3.1.

3.2.1.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Τοπική 
Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Α 

a) Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ αφορά την πα−
ροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του Τη−

10 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011.
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λεπ. Παρόχου σε Τελικούς Χρήστες, μιας γεωγραφικής 
περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συ−
γκεκριμένου ΣΠ ΕΕΑΠ. Τα σημεία παροχής της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ 
που βρίσκονται σε αστικά κέντρα της χώρας και εξυπη−
ρετούν τα σημεία που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα 
που γνωστοποιείται στους Tηλεπ.Παρόχους σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.12.

b) Η Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ. παρέχεται με ταχύτητες 
πρόσβασης στην περιοχή των 20 − 300 Mbps με εφαρ−
μογή C.A.R (Committed Access Rate) για κάθε λογικό κύ−
κλωμα ΕΕΑΠ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit 
Ethernet. Οι ονομαστικές τιμές ταχυτήτων πρόσβασης σε 
κάθε ΕΕΑΠ θα αναφέρονται αναλυτικά στα εκάστοτε ισχύ−
οντα τιμολόγια.

c) 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. Πα−
ρόχου έως το ΣΠ ΕΕΑΠ μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρομής 
ή μονίμου νοητού κυκλώματος ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

d) Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ. 
θα υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με αφι−
ερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet 
για την διεπαφή Gigabit Ethernet

e) Η πρόσβαση Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ. θα παρέχεται 
σε σημεία του Τηλεπ. 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 Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Β. Ολοκληρωμένη 
Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου 
Β («Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β»)

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β αφορά τις περιπτώσεις 
όπου οι Τηλεπ. Πάροχοι χρησιμοποιούν για την σύνδε−
ση του δικτύου τους, και παραλαβή της κίνησης (σε επί−
πεδο ATM ή IP), με το ΣΠ ΕΕΑΠ, κατ’ επιλογή τους, είτε 
δικά τους μέσα (αυτό−παροχή), είτε προϊόντων (συνα−
φών ευκολιών) του ΟΤΕ, είτε σχετικές υπηρεσίες άλλου 
παρόχου. Για τις περιπτώσεις όπου ο Τηλεπ. Πάροχος 
χρησιμοποιεί ιδία μέσα, η σύνδεση με τον εξοπλισμό του 
ΟΤΕ γίνεται στο ΦΥΠ. Ο Τηλεπ. Πάροχος χρησιμοποι−
εί ίδια μέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών, Τερματικό εξοπλι−
σμό στο χώρο του) μεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του. Διάγραμ−
μα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Β, παρουσιάζεται στο Παράρτημα VIIβ. 

Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β διατίθεται σε Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ –
BRAS−ΕΘΝ, Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ −BRAS−ΠΕΡ, Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ −
BRAS−ΤΟΠ, που περιγράφονται αναλυτικά στις επόμε−
νες παραγράφους.

3.2.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ Ολοκληρωμένη Εθνική 
Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Β.

a) Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ αφορά την 
παροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο 
του Τηλεπ. Παρόχου σε Τελικούς Χρήστες, από όλους 
τους ΕΕΑΠ στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κω−
λέττη/ΝΥΜΑ). Η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ παρέχεται σε 
ένα από τα ΣΠ ΕΕΑΠ Κωλέττη ή Νύμα. Προκειμένου ο 
Τηλεπ. Πάροχος να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. συνδέεται στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κω−
λέττη/ΝΥΜΑ) με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 
(ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ 

του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλω−
μάτων (VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet 
μεταγωγέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρό−
σβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις δι−
άφορων χωρητικοτήτων του Τηλεπ. Παρόχου με όλους 
τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από 
την πλευρά του ΟΤΕ. Η φυσική διεπαφή GE από την 
πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου είναι Gigabit Ethernet ή 
και 10 Gigabit Ethernet κατά περίπτωση, με ταχύτητες 
40Mbps, 150Mbps, 250Mbps11, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 
1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 8Gbpsκαι 
10Gbps. Ανω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ, 
διατίθεται ανά 2Gbps. 

b) Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα τερματίζε−
ται 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. 

c) 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 τον χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει 
στον Τηλεπ. Πάροχο την θέση του ΦΥΠ, εκτός του πε−
ριβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο Τηλεπ. 
Πάροχος θα οδηγήσει την οπτική ίνα σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5.4. Το ΦΥΠ εντός του 
οποίου θα πραγματοποιείται ο σύνδεσμος (μούφα) της 
οπτικής ίνας του παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. θα είναι κοινό για όλους τους Τηλεπ. 
Παρόχους. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κά−
τωθι όρους και προϋποθέσεις:

� Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. 
� Ο Τηλεπ. Πάροχος εγκαθιστά το μέρος της οπτικής 

ίνας που του αναλογεί για την διασύνδεση στο ΦΥΠ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5.4.

� Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του κα−
λωδίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοι−
νή για τους ενδιαφερόμενους Τηλεπ. Παρόχους, για τις 
υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται.

� Η σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. που διατίθεται 
για σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου με τους ΕΕΑΠ του ΣΠ 
ΕΕΑΠ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αυτόν.

� H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσί−
ας όπως φαίνεται στο συνημμένο υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος VIIIα.

� Η Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. παρέχεται με ταχύτη−
τες πρόσβασης 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps12, 350Mbps, 
650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 
6Gbps, 8Gbpsκαι 10Gbps με εφαρμογή C.A.R (Committed 
Access Rate). Άνω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−
ΕΘΝ, διατίθεται ανά 2Gbps. Το πρωτόκολλο επικοινω−
νίας είναι Gigabit Ethernet ή/και 10Gigabit Ethernet κατά 
περίπτωση. 

11 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011
12 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011
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� Ο Τηλεπ. Πάροχος για λόγους διαστασιοποίησης και 
διαθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγεί−
λει πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. για 
το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι τεχνι−
κές λεπτομέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – Τη−
λεπ. Παρόχου θα καθορίζονται ανά περίπτωση λαμβά−
νοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με 
τη μη−διακριτική μεταχείριση. 

� Στις περιπτώσεις όπου στο ΣΠ ΕΕΑΠ έχει υλοποι−
ηθεί ΦΥΠ στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως 
παρόχου με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε σχετικές αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. Αγορά Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο), το εν λόγω ΦΥΠ δύ−
νανται να χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ.. Στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για χρήση του εν 
λόγω ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο και εκκρεμείς αιτήσεις για χρήση 
του ΦΥΠ στα πλαίσια υλοποίησης υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ., προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις για 
χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο.

3.2.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ Ολοκληρωμένη Πε−
ριφερειακή Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύ−
που Β

a) Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ αφορά την πα−
ροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του 
Τηλεπ. Παρόχου σε Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφε−
ρειακά ΣΠ ΕΕΑΠ τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κω−
λέττη / ΝΥΜΑ) και στη Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελό−
κηποι) για τη δρομολόγηση της κίνησης DSL προς τον 
Τηλεπ. Πάροχο από τους ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΠΕΡ παρέχεται σε οποι−
οδήποτε από τα περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή στην 
Αθήνα από την Κωλέττη ή το Νύμα και στη Θεσσαλο−
νική από την Ερμού ή τους Αμπελόκηπους. Προκειμένου 
ο Τηλεπ. Πάροχος να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία 
τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών 
ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγμα−
τοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία 
καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο 
Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ πα−
ρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων 
του Τηλεπ. Παρόχου με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρε−
τεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. Η φυ−
σική διεπαφή GE από την πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου 
είναι Gigabit Ethernet με ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 
250Mbps13, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps. 

b) Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα τερματίζε−
ται 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. 

c) 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 τον χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει 

13 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011

στον Τηλεπ. Πάροχο την θέση του ΦΥΠ, εκτός του πε−
ριβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο Τηλεπ. 
Πάροχος θα οδηγήσει την οπτική ίνα σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην ενότητα 3.5.4. Το ΦΥΠ εντός του 
οποίου θα πραγματοποιείται ο σύνδεσμος (μούφα) της 
οπτικής ίνας του παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. θα είναι κοινό για όλους τους Τηλεπ. 
Παρόχους. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κά−
τωθι όρους και προϋποθέσεις:

� Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. 
� Ο Τηλεπ. Πάροχος εγκαθιστά το μέρος της οπτικής 

ίνας που του αναλογεί για την διασύνδεση στο ΦΥΠ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5.4.

� Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του κα−
λωδίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοι−
νή για τους ενδιαφερόμενους Τηλεπ. Παρόχους, για τις 
υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται.

� Η σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. που διατίθεται 
για σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου με τους ΕΕΑΠ του ΣΠ 
ΕΕΑΠ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αυτόν.

� H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσί−
ας όπως φαίνεται στο συνημμένο υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος VIIIα.

� Η Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. παρέχεται με ταχύτητες 
40Mbps, 150Mbps, 250Mbps14, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 
με εφαρμογή C.A.R (Committed Access Rate). Το πρω−
τόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet. 

� Ο Τηλεπ. Πάροχος για λόγους διαστασιοποίησης και 
διαθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγεί−
λει πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. για 
το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι τεχνι−
κές λεπτομέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – Τη−
λεπ. Παρόχου θα καθορίζονται ανά περίπτωση λαμβά−
νοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με 
τη μη−διακριτική μεταχείριση. 

� Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ έχει υλο−
ποιηθεί ΦΥΠ στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ 
ως παρόχου με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε σχετικές αγο−
ρές ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. Αγορά Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο), το εν λόγω 
ΦΥΠ δύνανται να χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίη−
ση των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ.. Στις πε−
ριπτώσεις όπου υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για χρή−
ση του εν λόγω ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και εκκρεμείς αιτήσεις 
για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια υλοποίησης υπηρεσι−
ών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ., προτεραιότητα έχουν οι 
αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.

3.2.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Τοπική 
Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Β 

a) Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ αφορά την παροχή 
μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του Τηλεπ. 
Παρόχου σε Τελικούς Χρήστες, μιας γεωγραφικής πε−
ριοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συ−
γκεκριμένου ΣΠ ΕΕΑΠ. 

b) Τα σημεία παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−

ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ που βρίσκονται σε αστι−

14 Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps 
θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2011
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κά κέντρα της χώρας και εξυπηρετούν τα σημεία που 
αναφέρονται σε σχετικό πίνακα που γνωστοποιείται 
στους Tηλεπ. Παρόχους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα 3.12.

c) Προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να αποκτήσει την 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ 
του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα 
ζεύγος οπτικών ινών) ανά ΣΠ ΕΕΑΠ. Η πρόσβαση στους 
ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών 
κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν 
Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγω−
γέας πρόσβασης σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογι−
κές 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 Gigabit 
Ethernet ταχύτητας 1 Gbps. Ο Τηλεπ. Πάροχος στην πε−
ρίπτωση της Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ διασυνδέεται με 
λογικά κυκλώματα διάφορων χωρητικοτήτων σε όλους 
υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο αι−
τείται πρόσβαση. 

d) Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα τερματίζε−
ται 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. 

e) 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 τον χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει 
στον Τηλεπ. Πάροχο την θέση του ΦΥΠ, εκτός του πε−
ριβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο Τηλεπ. 
Πάροχος θα οδηγήσει την οπτική ίνα σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5.4. Το ΦΥΠ εντός του 
οποίου θα πραγματοποιείται ο σύνδεσμος (μούφα) της 
οπτικής ίνας του παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α 
ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. θα είναι κοινό για όλους τους Τηλεπ. 
Παρόχους. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κά−
τωθι όρους και προϋποθέσεις:

� Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. 
� Ο Τηλεπ. Πάροχος εγκαθιστά το μέρος της οπτικής 

ίνας που του αναλογεί για την διασύνδεση στο ΦΥΠ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5.4.

� Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του κα−
λωδίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοι−
νή για τους ενδιαφερόμενους Τηλεπ. Παρόχους, για τις 
υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται.

� Η σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ που διατίθεται 
για σύνδεση του Τηλεπ. Παρόχου με τους ΕΕΑΠ του ΣΠ 
ΕΕΑΠ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αυτόν.

� H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet ταχύτητας 1Gbps και τύπου 
μονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπα−
φής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση 
παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο συνημμένο 
υπόδειγμα του Παραρτήματος VIIIα.

� Η Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ παρέχεται με ταχύτητες 
πρόσβασης στην περιοχή των 20 − 300 Mbps με εφαρ−
μογή C.A.R (Committed Access Rate) για κάθε λογικό κύ−
κλωμα ΕΕΑΠ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit 
Ethernet. Οι ονομαστικές τιμές ταχυτήτων πρόσβασης 
σε κάθε ΕΕΑΠ θα αναφέρονται αναλυτικά στα εκάστο−
τε ισχύοντα τιμολόγια.

� Ο Τηλεπ. Πάροχος για λόγους διαστασιοποίησης και 
διαθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγεί−
λει πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ για 
το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι τεχνι−
κές λεπτομέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – Τη−
λεπ. Παρόχου θα καθορίζονται ανά περίπτωση λαμβά−
νοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με 
τη μη−διακριτική μεταχείριση. 

� Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ έχει υλο−
ποιηθεί ΦΥΠ στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ 
ως παρόχου με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε σχετικές αγο−
ρές ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. Αγορά Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο), το εν λόγω 
ΦΥΠ δύνανται να χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίη−
ση των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. Στις πε−
ριπτώσεις όπου υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για χρή−
ση του εν λόγω ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και εκκρεμείς αιτήσεις 
για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια υλοποίησης υπηρεσι−
ών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, προτεραιότητα έχουν οι 
αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.

3.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Γ. Ολοκληρωμένη 
Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου 
Γ («Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ»)

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ αφορά στις περιπτώσεις 
όπου οι Τηλεπ. Πάροχοι προκειμένου να προσφέρουν 
υπηρεσίες πρόσβασης και μεταφοράς κίνησης από και 
προς το δίκτυό τους σε Τελικούς Χρήστες, επιλέγουν 
να συνδέσουν το δίκτυο τους με τον κόμβο πολυπλεξί−
ας του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, όπου εί−
ναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες.

Ο Τηλεπ. Πάροχος θα συνδέεται με φυσική διεπαφή 
Gigabit Ethernet. Σε κάθε Τηλεπ. Πάροχο θα παρέχεται 
λογική διασύνδεση (VLAN) χωρίς τη χρήση πρωτοκόλ−
λου L2TP, ενώ η ταχύτητα πρόσβασής του θα καθορί−
ζεται κατά περίπτωση με εφαρμογή C.A.R. (Committed 
Access Rate) και θα λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε τεχνι−
κές ιδιαιτερότητες όπως τον πιθανό διαφορετικό τρόπο 
φυσικής διασύνδεσης των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη 
χαλκού), καθώς και τους πιθανούς συνδυασμούς διαφο−
ρετικών διασυνδέσεων, στις περιπτώσεις που διασυνδέ−
ονται περισσότερα του ενός DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ.

Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ διατίθεται σε Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
DSLAM−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, που περι−
γράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους:

3.2.3.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−DSLAM−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Κε−
ντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Γ 
με χρήση κυκλώματος ΟΤΕ

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ: Αφορά τοπι−
κή διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των 
Τελικών Χρηστών ενός Τηλεπ. Παρόχου από ένα ή πε−
ρισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/
Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται από 
τον ΟΤΕ στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εντός των γεω−
γραφικών ορίων του συγκεκριμένου Α/Κ, με ταυτόχρονη 
παροχή του απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού. 

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−ΤΟΠ παρουσιάζεται στο Πα−
ράρτημα VII γ.

3.2.3.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ. Ολοκληρωμένη Κε−
ντρική Σύνδεση στο δίκτυο ADSL πρόσβασης τύπου Γ 
με χρήση ίδιων μέσων (αυτό−παροχή)
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Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ: Αφορά τοπική 
διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τε−
λικών Χρηστών ενός Τηλεπ. Παρόχου από ένα ή περισ−
σότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) 
σε ένα «τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται μέσω 
οπτικής ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) έξω 
από το κτίριο του ΟΤΕ. Ο Τηλεπ. Πάροχος χρησιμοποιεί 
ίδια μέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερματικό εξο−
πλισμό, κλπ.) μεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ παρουσιάζεται στο Πα−
ράρτημα VII δ.

3.3 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ 

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 (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS 
ή υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), την οποία έχει προμηθευτεί από 
τον ΟΤΕ ή άλλο Τηλεπ. Πάροχο, να αποκτά πρόσβαση 
στο δίκτυό του, μέσω της Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Β ή/και Γ (στην περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης είναι 
συνδρομητής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM) 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 DSLAMs στους 
ΕΕΑΠ των ΣΠ ΕΕΑΠ, ενημερώνοντας εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο για τις μεταβολές αυτές τουλάχιστον 2 
μήνες πριν από την ενεργοποίηση των νέων συνδέσε−
ων μεταξύ των DSLAMs και των ΕΕΑΠ. 

3.3.3 O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τηλεπ. Πάρο−
χο 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 επι−
θυμεί την σύνδεση του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ να απο−
στείλει την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για τις υπη−
ρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3.5.3 και 3.5.4. 

3.3.4 O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τηλεπ. Πά−
ροχο τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την θέση σε λει−
τουργία νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο Τηλεπ. 
Πάροχος είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση 
σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.5.3 και 3.5.4. 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 Τη−
λεπ. Πάροχο με τα αντίστοιχα τέλη.

3.3.5 Ο Τηλεπ. Πάροχος εφόσον αιτηθεί υπηρεσία νέας 
σύνδεσης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή τύπου 
Β σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ, είναι υποχρεωμένος να συνδέε−
ται με όλους τους ΕΕΑΠ, που είναι εγκατεστημένοι στο 
ΣΠ ΕΕΑΠ τη δεδομένη χρονική στιγμή, επιλέγοντας μία 
από τις προσφερόμενες ταχύτητες πρόσβασης που αυ−
τός επιθυμεί ανά ΕΕΑΠ.

3.3.6 Ο Τηλεπ. Πάροχος μπορεί να αιτείται αποκλει−
στικά μίας εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β σε 
κάθε ΕΕΑΠ.

3.3.7 Ο Τηλεπ. Πάροχος ο οποίος λαμβάνει την υπη−
ρεσία Εθνικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή τύπου Β (Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ) δύναται 
κατ΄επιλογή του να λαμβάνει και υπηρεσίες τοπικής 

Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β. (Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.
Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ). Σημειώνεται ότι από τα ΕΕΑΠ τα 
οποία ο Τηλεπ. Πάροχος λαμβάνει υπηρεσίες τοπικής 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β δεν δύναται να λαμβάνει και υπη−
ρεσίες Εθνικής Ο.Κ.ΣΥ.Α (είτε τύπου Α είτε τύπου Β).

3.3.8 Η πρόσβαση τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ 
ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ) παρέχεται στις ακόλου−
θες περιπτώσεις:

• στα Αστικά Κέντρα στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται 
(υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντι−
κειμενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαί−
σια των υποχρεώσεων του στην αγορά Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο − ΑΠΤοΒ, όπως εκάστο−
τε ισχύουν.

ή
• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε 

υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ 
3.3.9 Στα Α/Κ στα οποία ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέ−

τει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, και για τα συγκεκριμένα 
DSLAMs που εξυπηρετούνται από αυτήν δεν θα μπορεί 
να λάβει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS και το αντίστροφο. Επι−
πλέον, στα Α/Κ στα οποία ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέτει 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δεν θα μπορεί να λάβει 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ και το αντίστροφο.

3.3.10 Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει μέσω του Π.Σ. W−CRM 
τους Τηλεπ. Παρόχους τόσο για την εγκατάσταση νέων 
DSLAMs σε υπαίθριες καμπίνες (εκτός Αστικών Κέντρων 
ΟΤΕ) όσο και για τα Αστικά Κέντρα που φέρει την υπο−
χρέωση να παρέχει πρόσβαση τύπου Γ. Η ανωτέρω ενη−
μέρωση οφείλει να προηγείται τουλάχιστον 4 μήνες 
πριν από την θέση σε λειτουργία των εν λόγω DSLAMs 
ή αμέσως μόλις προκύψουν οι αντικειμενικά τεκμηρι−
ωμένοι λόγοι αδυναμίας παροχής συνεγκατάστασης 
αντίστοιχα. Η προαναφερθείσα ενημέρωση οφείλει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφο−
ριών προκειμένου ο Τηλεπ. Πάροχος να είναι σε θέση 
να κρίνει την αναγκαιότητα πιθανής τροποποίησης του 
τύπου πρόσβασης από Α ή Β σε Γ. Πληροφορίες τέτοι−
ου είδους αποτελούν ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, 
αριθμός DSLAMs που θα εγκατασταθούν εκτός του Α/
Κ, περιοχή κάλυψης ανά DSLAM (εντός και εκτός του 
Α/Κ), αριθμός εγκατεστημένων θυρών ανά DSLAM, μέ−
γιστος αριθμών θυρών που δύναται να εγκατασταθούν 
ανά DSLAM, αριθμός ενεργών συνδρομητών Α/Κ, κ.α. Ο 
Τηλεπ. Πάροχος είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί την 
σύνδεση του στα εν λόγω Α/Κ (κόμβοι πολυπλεξίας) να 
αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για υπη−
ρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3.5.5 και 3.5.6.

3.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ 

ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, ο ελάχιστος χρόνος παροχής 
υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και 
Γ που παρέχεται στον Τηλεπ. Πάροχο στο πλαίσιο της 
παρούσης προσφοράς είναι έξι (6) μηνών, μετά το πέ−
ρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέ−
ον 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 τύπου Α, 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β ή/και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ. 

3.5 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.5.1 Γενικοί Όροι 
3.5.1.1 Η αίτηση χορήγησης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α 

τύπου Α, Β και Γ υπόδειγμα των οποίων επισυνάπτεται 
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στην παρούσα ως Παράρτημα VIIIα συμπληρώνεται πλή−
ρως και υπογράφεται από τον το νόμιμο εκπρόσωπό 
του Τηλεπ. Παρόχου ή από νομίμως και ειδικώς εξου−
σιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο.

3.5.1.2 Οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Β και Γ υποβάλλονται διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται 
με σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία 
παραλαβής τους από την Κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ: Γενι−
κή Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, Διεύθυνση Εμπορικής 
Λειτουργίας, Fax: 210 611 5564, Τηλ. 210 611 1431 Διοικη−
τικό 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 ανα−
πτύξει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, όπως 
αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 3.8 της παρού−
σας Προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνο−
νται 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 τύ−
που Α, Β και Γ κατατίθεται μέσω FAX στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΟΤΕ. 

3.5.2.2 Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ 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 Τηλεπ. Παρόχου:

i. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προ−
ωθείται για υλοποίηση, καθώς επίσης και την πιθανή 
ημερομηνία υλοποίησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6. 

ii. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι 
δυνατή η υλοποίηση των αιτούμενων, αναφέροντας τους 
λόγους αδυναμίας οι οποίοι πρέπει να είναι «αντικει−
μενικά αιτιολογημένοι» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή 
των κανόνων του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες πρόσβα−
σης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών– Πλαίσιο, σχετι−
κές αγορές και αρχές» (98/C265/02), 22.08.1998 και κοι−
νοποιώντας την απάντηση στην ΕΕΤΤ.

3.5.2.4 Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συμπλή−
ρωση 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 παραγγέλνει με σχε−
τική αίτησή του, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα VIIIα της παρούσης, την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Α, τύπου Β ή τύπου Γ.

3.5.3 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Παραγγελίας – Πα−
ράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α.

3.5.3.1 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ολο−
κληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων, 

a. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης 
του Τηλεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως τον Τηλεπ. 
Πάροχο κατά πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο 
ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και για την πιθανή ημερομηνία παρο−
χής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αι−
τούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α εντός των χρονο−
διαγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο b.

b. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, δηλαδή το ακριβές χρονικό δι−
άστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης 
της σχετικής αίτησης μέχρι την υλοποίηση της φυσικής 
σύνδεσης και την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Α είναι:

A. Έως 35 ΕΗ, όταν στον χώρο εγκατάστασης του εξο−
πλισμού του Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει διαθέσιμη η κα−
τάλληλη αναμονή οπτικών ινών του ΟΤΕ.

B. Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου και απαιτούνται χωματουργικές εργασίες ανάπτυ−
ξης την σχετικών υποδομών.

C. Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απα−
ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη φυσική πρόσβα−
ση του Τηλεπ. Παρόχου (π.χ. διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Πα−
ρόχου), η ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρε−
σίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α θα καθορίζεται ανά περίπτωση. 
Σε κάθε περίπτωση η ζητούμενη υπηρεσία θα παρέχε−
ται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης.

c. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του Τη−
λεπ. Παρόχου ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού 
συνεργάτη του, όπως π.χ. η μη ύπαρξη εσωτερικού δικτύ−
ου οικοδομής,, η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη 
παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστά−
σεις του Τηλεπ. Παρόχου κ.α, δεν προσμετρώνται κατά τον 
υπολογισμό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης 

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

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

a) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ σε υφι−
στάμενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο Τηλεπ. Πάρο−
χος υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδο−
ση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ημερομηνία 
κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του Τηλεπ. Παρόχου, 
ενημερώνει εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο κατά πόσο υφί−
σταται υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την 
παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ και για την 
πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. 
Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
BRAS−ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρο−
νται στο σημείο 3.5.3.1.b..

b) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ σε νέα 
ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τηλεπ. Πά−
ροχο 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 επιθυ−
μεί την σύνδεση του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ να αποστεί−
λει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ 
εντός 10 ΕΗ από την λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ 
δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα 
ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα 
αν έχει συνδεθεί σε αυτά ο Τηλεπ. Πάροχος και μη φέ−
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ροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ που 
προσφέρει ο Τηλεπ. Πάροχος σε Τελικούς Χρήστες. Στις 
περιπτώσεις όπου ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλει σχετικό αί−
τημα για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ εκ−
πρόθεσμα, 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. 

c) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ σε νέους 
ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη συν−
δεδεμένος ο Τηλεπ. Πάροχος: O OTE θα ειδοποιεί εγγρά−
φως τον Τηλεπ. Πάροχο για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ 
σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από 
την θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο Τηλεπ. Πά−
ροχος είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδε−
σης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από 
την λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτη−
μα εντός των 10 ΕΗ , τότε θα ενεργοποιήσει την σύνδεση 
του Τηλεπ. Παρόχου στους νέους ΕΕΑΠ με τη μικρότε−
ρη διαθέσιμη ταχύτητα, τιμολογώντας τον Τηλεπ. Πάρο−
χο με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με την εκπρόθεσμη (λήψη 
από ΟΤΕ μετά την 10η ημέρα) αίτηση του ο Τηλεπ. Πάρο−
χος αιτείται ταχύτητα διαφορετική από την μικρότερη και 
απαιτηθεί αλλαγή της, τότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα χρεώ−
νεται με κόστος μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.5.3.2 Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτη−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, δεν επιφέρει χρηματικές κυρώ−
σεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της 
αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο

3.5.3.3 Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότε−
ρα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως Παράρτημα VIIIβ. Με την ολοκλήρωση της 
ως άνω διαδικασίας, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να πα−
ραγγείλει 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 Διαδικασίας Παραγγελίας – Πα−
ράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β. 

3.5.4.1 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β ολο−
κληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

a. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 
10 ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω 
αίτησης του Τηλεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως 
τον Τηλεπ. Πάροχο κατά πόσο υφίσταται υποδομή στο 
αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και για την πιθανή ημε−
ρομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ 
παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου B 
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο b.

b. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προσή−
κουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλο−
ποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, σε ΣΠ ΕΕΑΠ που υφίσταται 
η προαναφερόμενη υλικοτεχνική υποδομή, είναι:

A. Έως 30 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (πχ ΦΥΠ). 

B. Έως 50 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
δεν υπάρχει υποδομή (π.χ ΦΥΠ) και απαιτούνται οι κα−
τάλληλες εργασίες ανάπτυξης την σχετικών υποδο−
μών.

c. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
Τηλεπ. Παρόχου ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. 
η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με 
τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρω−
ση των απαιτούμενων εργασιών του Τηλεπ. Παρόχου 
κ.α, δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των ανω−
τέρω χρόνων παράδοσης

d. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Β, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου, στο Σημείο Σύνδεσης.

Επιπλέον για την Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ ισχύουν:
a) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ.σε υφι−

στάμενους 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 
ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του Τη−
λεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο 
κατά πόσο υφίσταται υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία 
έχει αιτηθεί την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και για την 
πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. εντός των χρονοδιαγραμμάτων που 
αναφέρονται στο σημείο 3.5.4.1.b.

b) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. σε 
νέα ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τηλεπ. 
Πάροχο για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχι−
στον 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 ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από την λήψη της ειδοποίησης. 
Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 ΕΗ, ενερ−
γοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη ημερο−
μηνία, 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 όπου ο Τηλεπ. Πά−
ροχος υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποι−
εί το εν λόγω αίτημα σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδι−
αγράμματα αλλά δεν φέρει ευθύνη για μη ολοκλήρω−
ση της παροχής της σχετικής υπηρεσίες πριν από την 
θέση σε λειτουργία των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.

c) Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε νέ−
ους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο Τηλεπ. Πάροχος: O OTE θα ειδοποι−
εί 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 εί−
ναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από την 
λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα 
εντός των 10 ΕΗ, τότε θα ενεργοποιήσει την σύνδεση 
του Τηλεπ. Παρόχου στους νέους ΕΕΑΠ με τη μικρό−
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τερη διαθέσιμη ταχύτητα στις περιπτώσεις όπου αυτό 
είναι εφικτό είτε μέσω υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−
ΤΟΠ είτε μέσω υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ, τι−
μολογώντας τον Τηλεπ. Πάροχο με τα αντίστοιχα τέλη. 
Αν με εκπρόθεσμη (λήψη από ΟΤΕ μετά την 10η ημέρα) 
αίτηση του ο Τηλεπ. Πάροχος αιτείται Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ, στην περίπτωση που ο ΟΤΕ ενεργοποίησε 
την υπηρεσία με χρήση Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ και η 
αιτούμενη ταχύτητα διαφέρει από την ελάχιστη, ο Τη−
λεπ. Πάροχος θα χρεώνεται με τυχόν τέλος μεταβολής, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ έχει πραγ−
ματοποιήσει την σύνδεση με τον νέο ΕΕΑΠ με υπηρε−
σία Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ τότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα 
χρεώνεται με τυχόν τέλος κατάργησης της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΤΟΠ, εφόσον υφίσταται. 

3.5.4.2 Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτη−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β δεν επιφέρει χρηματικές κυρώ−
σεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της 
αίτησης,εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.5.4.3 Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότε−
ρα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως Παράρτημα VIIIβ. Με την ολοκλήρωση της 
ως άνω διαδικασίας, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να πα−
ραγγείλει 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 Διαδικασίας Παραγγελίας – Πα−
ράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με χρήση κυκλώ−
ματος ΟΤΕ.

3.5.5.1 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με 
χρήση κυκλώματος ΟΤΕ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ) ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων, 

a. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτη−
σης του Τηλεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο κατά πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοι−
χο Α/Κ του ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας) και για την πιθανή 
ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ 
παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ 
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο b.

b. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθε−
σης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλοποίηση της φυ−
σικής σύνδεσης και την παράδοσή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ είναι:

A. Έως 35 ΕΗ, όταν στον χώρο εγκατάστασης του εξο−
πλισμού του Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει διαθέσιμη η κα−
τάλληλη αναμονή οπτικών ινών του ΟΤΕ.

B. Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου και απαιτούνται χωματουργικές εργασίες ανάπτυ−
ξης την σχετικών υποδομών.

C. Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απα−
ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη φυσική πρόσβα−
ση του Τηλεπ. Παρόχου (π.χ. διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου), η ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ θα καθορίζεται ανά περίπτωση. 
Σε κάθε περίπτωση η ζητούμενη υπηρεσία θα παρέχε−
ται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης.

c. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του Τη−
λεπ. Παρόχου ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού 
συνεργάτη του, όπως π.χ. η μη ύπαρξη εσωτερικού δικτύ−
ου οικοδομής, η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη 
παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστά−
σεις του Τηλεπ. Παρόχου κ.α, δεν προσμετρώνται κατά τον 
υπολογισμό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης. 

d. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλα−
βής 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 αίτη−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δεν επιφέρει χρηματικές κυρώ−
σεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της 
αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.5.5.3 Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, ολοκληρώνεται με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμ−
φότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως Παράρτημα VIIIβ. Με την ολοκλήρω−
ση της ως άνω διαδικασίας, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣDSLAM τους συνδρομη−
τές του κόμβου πολυπλεξίας σύμφωνα με τα οριζόμε−
να για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.ΣDSLAM ή να με−
τατρέψει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣBRAS σε Α.ΡΥ.ΣDSLAM. 

3.5.6 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Παραγγελίας – Πα−
ράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με χρήση ίδιων 
μέσων (αυτό−παροχή). 

3.5.6.1 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με 
χρήση ίδιων μέσων (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ) ολοκληρώνεται 
εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

a) Ο Τηλεπ. Πάροχος υποβάλλει σχετική αίτηση στον 
ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτη−
σης του Τηλεπ. Παρόχου, ενημερώνει εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο κατά πόσο υφίσταται υποδομή στο αντί−
στοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας) και για την 
πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ανα−
φέρονται στην παράγραφο b.

b) Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές χρονι−
κό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προ−
σήκουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την 
υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή 
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της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, σε κόμβους πολυ−
πλεξίας που υφίσταται η προαναφερόμενη υλικοτεχνι−
κή υποδομή, είναι:

A. Έως 30 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του κόμβου 
πολυπλεξίας υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (πχ ΦΥΠ). 

B. Έως 50 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του κόμβου 
πολυπλεξίας δεν υπάρχει υποδομή (π.χ ΦΥΠ) και απαι−
τούνται οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης την σχε−
τικών υποδομών.

c) Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
Τηλεπ. Παρόχου ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. 
η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με 
τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρω−
ση των απαιτούμενων εργασιών του Τηλεπ. Παρόχου 
κ.α, δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των ανω−
τέρω χρόνων παράδοσης.

d) Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρό−
χου, στο Σημείο Σύνδεσης.

3.5.6.2 Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτη−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ δεν επιφέρει χρηματικές κυρώ−
σεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της 
αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.5.6.3 Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, ολοκληρώνεται με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμ−
φότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως Παράρτημα VIIIβ. Με την ολοκλήρω−
ση της ως άνω διαδικασίας, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣDSLAM του κόμβου πο−
λυπλεξίας σύμφωνα με τα οριζόμενα για την παροχή 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.ΣDSLAM ή να μετατρέψει υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.ΣBRAS σε Α.ΡΥ.ΣDSLAM. 

3.6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.6.1 Γενικοί Όροι
Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος επιθυμεί οποι−

αδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρε−
σίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει 
σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται 
στην παρούσα ως παράρτημα VIIIα, για κάθε μία μετα−
βολή, σύμφωνα με τη διαδικασία §3.5.2 της παρούσης 
και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, εφόσον υφίστα−
ται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία θα εφαρμόζεται μέ−
χρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφορια−
κό σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγρα−
φο 3.8 της παρούσας Προσφοράς και από το οποίο θα 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι αναφερόμενες δια−
δικασίες.

3.6.2 Κατάργηση 
Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ προς τον Τη−

λεπ. Πάροχο καταργούνται στις ακόλουθες περιπτώ−
σεις ως εξής: 

3.6.2.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να καταργήσει με 
αίτησή του μία ή και περισσότερες συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.

Α τύπου Α, τύπου Β ή/και τύπου Γ, τις οποίες λαμβάνει 
στο πλαίσιο της σύμβασης πλαίσιο, ως αυτή ορίζεται 
κατωτέρω στην §3.14 της παρούσης. Η εν λόγω κατάρ−
γηση δεν επιφέρει αυτοδικαίως και την καταγγελία της 
σύμβασης πλαίσιο. 

3.6.2.2 Η κατάργηση μίας ή περισσοτέρων συνδέσεων 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, τύπου Β ή Γ επιφέρει αυτοδίκαιη κα−
τάργηση όλων των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM 
που παρείχε ο Τηλεπ. Πάροχος στους τελικούς χρή−
στες και υπάγονται αντίστοιχα στην/ις καταργούμενη/
ες σύνδεση/συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α σύμφωνα με τα οριζό−
μενα 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 πα−
ραγράφου 3.4 της παρούσας προσφοράς.

3.6.3 Μεταβολές υπηρεσίας 
Η μεταβολή των παρεχομένων υπηρεσιών συνίστα−

ται σε αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης σε ΕΕΑΠ του ΣΠ 
ΕΕΑΠ στην περίπτωση της τοπικής πρόσβασης, ή σε 
αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ στις πε−
ριπτώσεις της εθνικής και περιφερειακής σύνδεσης, κα−
θώς και αλλαγές ταχύτητας πρόσβασης στους κόμβους 
πολυπλεξίας στην περίπτωση της πρόσβασης τύπου Γ. 
Ο Τηλεπ. Πάροχος καταθέτει εγγράφως στον ΟΤΕ σχε−
τικό αίτημα. Ο ΟΤΕ το αργότερο εντός 20 ΕΗ από την 
ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης υλοποιεί 
το σχετικό αίτημα και ενημερώνει εγγράφως τον Τη−
λεπ. Πάροχο για την υλοποίησή του.

3.6.4 Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης
Μετάβαση επιτρέπεται μεταξύ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α 

OLO−BRAS−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, των υπηρε−
σιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΠΕΡ και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−
ΠΕΡ, και των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΕΘΝ και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, στο ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθε−
τα, για τις ανάγκες υλοποίησης της πρόσβασης τύπου 
Γ, επιτρέπονται οι μεταβάσεις μεταξύ των υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, στους κόμ−
βους πολυπλεξίας. Η διαδικασία μετάβασης ανάμεσα 
στις εν λόγω υπηρεσίες, 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 δύ−
ναται να καταργήσει την παλιά υπηρεσία εάν δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η νέα. Έως την ενσωμάτωση της διαδι−
κασίας στο αυτοματοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα 
του ΟΤΕ W−CRM, οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβάλλο−
νται στον ΟΤΕ μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στην παράγραφο 3.5.2 και σύμφωνα με τα συνημμένο 
υπόδειγμα του παραρτήματος VIIIα. Όλα τα ανωτέρω 
ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.4 της πα−
ρούσας προσφοράς.

3.7 ΒΛΑΒΕΣ
3.7.1 Αναγγελία βλάβης 
Οι βλάβες του Τηλεπ. Παρόχου θα αναγγέλλονται 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΤΕ μόλις αυτό 
γίνει διαθέσιμο. Για το διάστημά μέχρι την υλοποίηση 
του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΤΕ, οι βλάβες θα 
αναγγέλλονται στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο του 
ΟΤΕ το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 μέρες το 
χρόνο μέσω του Fax: 210 611 5564. Το τηλέφωνο επικοι−
νωνίας είναι 2106115632. 

3.7.1.1 Η αναγγελία της βλάβης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α
πραγματοποιείται από τον Τηλεπ. Πάροχο στην περί−πτω−
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ση που ο Τηλεπ. Πάροχος εκτιμά ότι η βλάβη οφείλε−
ται στο μέρος του δικτύου που υπάγεται στην αρμο−
διότητα του ΟΤΕ.

3.7.1.2 Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τηλεπ. Πάροχος 
θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφο−
ρίες όπως συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργει−
ες που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Για τη διευκόλυνση 
της σχετικής διαδικασίας, ο ΟΤΕ πρόκειται να διαμορ−
φώσει σχετικό τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο 
θα συμπληρώνει ο Τηλεπ. Πάροχος.

3.7.1.3 Η ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται στο Πα−
ράρτημα VI − Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών 
ΧΕΠ (Basic SLA). 

3.7.2 Διαδικασία άρσης βλάβης
3.7.2.1 Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλά−

βη της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α που του αναγγέλθηκε από 
τον Τηλεπ. Πάροχο προς άρση δεν εντοπίζεται στο δί−
κτυο αρμοδιότητας του, χρεώνει στον Τηλεπ. Πάροχο 
τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απα−
σχόλησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστο−
τε ισχύοντα τιμοκατάλογο του. 

3.7.2.2 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατά−
στασης της βλάβης, τα δύο μέρη, ήτοι τα κέντρα δι−
αχείρισης 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 εκκρεμείς βλάβες στον Τη−
λεπ. Πάροχο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
ΟΤΕ. Μέχρι την υλοποίηση του Π.Σ ο ΟΤΕ αναγγέλλει 
την άρση της βλάβης μέσω αποστολής FAX στον Τη−
λεπ. Πάροχο.

3.7.3 Χρόνος άρσης βλάβης
Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−

που Α, B και Γ αναφέρονται στο συνημμένο ως Παράρ−
τημα VI − 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 τύπου Α, B και Γ πρόκειται να αναπτυχθούν 
νέα ή να επεκταθούν υφιστάμενα πληροφοριακά συ−
στήματα.

Κύριος σκοπός των συστημάτων αυτών θα είναι η δι−
ευκόλυνση 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 κα−
λύψουν όλες τις απαιτήσεις λήψης και διαχείρισης πα−
ραγγελιών, υλοποίησής, παροχής και συντήρησής τους, 
τιμολόγησης, SLAs/KPIs, καθώς και βλαβοληψίας και 
βλαβοδιαχείρισης. Ο Τηλεπ. Πάροχος θα έχει τη δυνα−
τότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να εκτυπώνει την σχετική 
αίτηση / απάντηση / αναγγελία στην οποία θα φαίνο−
νται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης και η σχετική 
ημερομηνία και ώρα, τα οποία και αποτελούν αποδεικτι−
κό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισμός 
των ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρ−
τημα VI του παρόντος γίνεται βάσει των στοιχείων που 
αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα προ−
σφορά αναφοράς, και τηρούνται από το πληροφοριακό 

σύστημα του ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσι−
μα μέσω του πληροφοριακού συστήματος σε κάθε Τη−
λεπ. Πάροχο στο μέτρο που αφορούν αιτήματά του και 
συνολικά στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο τους Τηλεπ. Παρόχους αναφο−
ρικά με την χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ. Μέσω του συγκεκριμέ−
νου συστήματος, οι Τηλεπ. Πάροχοι έχουν την δυνατό−
τητα παρακολούθησης της κατάστασης των αιτήσεών 
τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις αιτήσεις των Τηλεπ. Παρόχων, ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία.

Επιπρόσθετα, το πληροφοριακό σύστημα οφείλει να 
πληροί τα παρακάτω: 

• Η Ενημέρωση/Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λει−
τουργικότητας θα γίνεται με τρόπο ώστε να μην επη−
ρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ο 
ΟΤΕ ενημερώνει τους Τηλεπ. Παρόχους για τη νέα έκ−
δοση του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ τουλάχιστον 3 μή−
νες πριν τη διαθεσιμότητά της για δοκιμαστικό έλεγχο, 
παρέχοντας παράλληλα αναλυτικές προδιαγραφές των 
αλλαγών που επιφέρει η νέα έκδοση. Κάθε ενημέρωση 
δοκιμάζεται για εύλογο χρονικό διάστημα από τους Τη−
λεπ. Παρόχους σε δοκιμαστικό σύστημα που διαθέτει ο 
ΟΤΕ. Παράλληλα ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση 
του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ συλλειτουργεί με τις πα−
λαιότερες για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. 

• Η ποιότητα και η έκταση των πληροφοριών που λαμ−
βάνουν οι Πάροχοι από τον ΟΤΕ, μέσω των Τεχνικών Δι−
επαφών του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον αντίστοιχη της ποιότητας των πλη−
ροφοριών που λαμβάνει το Λιανικό άκρο του ΟΤΕ. 

• Το ΠΣ ΟΤΕ διαθέτει μηχανισμούς ανάκτησης δεδο−
μένων (system down recovery tool). 

• Όλες οι δυνατές λειτουργίες του ΠΣ ΟΤΕ (καταχώ−
ρηση αιτημάτων, ενημέρωση για την κατάσταση ενός 
αιτήματος, ανταλλαγή πάσης φύσης δεδομένων κ.α.), 
να είναι διαθέσιμες στους τηλεπικοινωνιακούς παρό−
χους με τη μορφή τεχνικών διεπαφών (Web Services 
Application Programmer’s Interface / API) που επιτρέπουν 
την αυτοματοποιημένη (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΠΣ ΟΤΕ και των συ−
στημάτων πληροφορικής των παρόχων. Οι σχετικές Τε−
χνικές Διεπαφές (API) θα πρέπει να ορίζονται και να 
υλοποιούνται βάσει Διεθνών Προτύπων Web Services 
(π.χ. W3C Web Services Standards, ISO/IEC 29362:2008 
WS−I, κλπ).

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω 
πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ. ΟΤΕ):

• Διαθεσιμότητα Εφαρμογής: 99.95% ανά έτος, μη συ−
μπεριλαμβανομένου του χρόνου συντήρησης.

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση Τηλεπ. Παρόχου ή της 
ΕΕΤΤ: Το 95% των αιτήσεων θα πρέπει να τυγχάνει επε−
ξεργασίας σε λιγότερο από δύο (2) δεύτερα.

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το 
πολύ 8 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή ή επίσημες αργί−
ες και μόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθημερι−
νές και μόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτη−
τη η ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των Τηλεπ. Παρόχων 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση 
της διακοπής. 

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμέ−
νη): Το πολύ 18 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή και μόνο 
για τις ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση 
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των Τηλεπ. Παρόχων τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 
την πραγματοποίηση της διακοπής.

3.8.2 Παραγγελιοληψία
Ο Τηλεπ. Πάροχος θα έχει την δυνατότητα ηλεκτρο−

νικής κατάθεσης και παρακολούθησης της κατάστασης 
των αιτήσεών του (οποιουδήποτε τύπου, π.χ. νέας χο−
ρήγησης, κατάργησης κ.λ.π.). 

Το σύστημα θα αποδίδει ένα μοναδικό αριθμό ταυ−
τοποίησης στο κάθε αίτημα, μέσω του οποίου θα δί−
νεται η δυνατότητα αναζήτησης αλλά και παρακολού−
θησης 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 εκτέλε−
ση 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 τρό−
πο αυτό εξασφαλίζεται ότι το σύστημα υποβολής πα−
ραγγελιών θα είναι διαθέσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημέ−
νους χρήστες.

3.8.3 Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών
Οι αιτήσεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα επε−

ξεργάζονται από το Π.Σ του ΟΤΕ και σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται οποιοδήποτε πρόβλημα στην υλο−
ποίησή τους τότε θα ενημερώνεται κατάλληλα ο Τη−
λεπ. Πάροχος προκειμένου να επανυποβάλλει το αίτη−
μα (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 υπη−
ρεσία πρόσβασης με βάση τις προβλεπόμενες διαδι−
κασίες της παρούσας προσφοράς. Οι παραγγελίες θα 
υλοποιούνται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ανά 
ΣΠ ΕΕΑΠ (πρόσβαση τύπου Α και Β) ή κόμβο πολυπλε−
ξίας (πρόσβαση τύπου Γ).

3.8.4 Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση
To σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

κατάθεσης αιτήματος άρσης βλάβης από τον Τηλεπ. Πά−
ροχο (μέσω web interface). Θα αποδίδεται ένας μοναδι−
κός 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 ακολου−
θείται μια πλήρως διάφανη προδιαγεγραμμένη διαδικα−
σία, κοινή για όλες τις υπηρεσίες, όπου ο Τηλεπ. Πάρο−
χος 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 υπη−
ρεσιών (SLA) που θα αφορούν τόσο στις διαδικασίες 
υλοποίησης – κατασκευής των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Α, Β και Γ όσο και στην βλαβοδιαχείρισή τους. 

3.8.6 Δείκτες Αποδοτικότητας – KPIs
Για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ θα πα−

ρέχεται 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 περι−
εχόμενο των εν λόγω KPIs τα οποία θα υπολογίζονται 
ανά υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ είναι το ακό−
λουθο:

• Αριθμός αιτημάτων που παραλήφθηκαν συνολικά και 
ανά αιτούμενη υπηρεσία ανά Τηλεπ. Πάροχο

• Αριθμός αιτημάτων που απορρίφθηκαν συνολικά και 
ανά λόγο απόρριψης

• Αριθμός αιτημάτων παροχής υπηρεσιών που ικανο−
ποιήθηκαν εντός προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 
συνολικά και ανά Τηλεπ. Πάροχο

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

• Αριθμός αναφερθέντων βλαβών συνολικά και ανά 
Τηλεπ. Πάροχο 

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών συνολι−
κά και ανά Τηλεπ. Πάροχο ανά υπηρεσία

• Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμ−
φωνημένου χρονικού πλαισίου συνολικά και ανά Τη−
λεπ. Πάροχο.

3.9 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3.9.1 Παροχή τερματικού εξοπλισμού για την παροχή 

της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−
DSLAM από τον OΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο:

3.9.1.1 Για την πρόσβαση Ethernet, ο ΟΤΕ ενεργοποι−
εί τον κατάλληλο εξοπλισμό (ΝΤΕ) στον οποίο καταλή−
γουν τα δύο ζεύγη οπτικών ινών στο χώρο του Τηλεπ. 
Παρόχου και παρέχεται πλήρης προστασία σε επίπε−
δο οπτικού δρόμου, ΝΤΕ και διασύνδεσης με τους με−
ταγωγείς του ΟΤΕ.

3.9.1.2 Ο εξοπλισμός αποτελεί μέρος της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS ή Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−DSLAM αντίστοι−
χα.

3.9.1.3 Η εγκατάσταση, σύνδεση στο Δίκτυο, ενερ−
γοποίηση και συντήρηση του εξοπλισμού πρόσβασης, 
πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Ο.Τ.Ε.

3.9.1.4 Ο εξοπλισμός πρόσβασης χρησιμοποιείται απο−
κλειστικά για τις ανάγκες σύνδεσης του Τηλεπ. Παρό−
χου στο Δίκτυο που εξυπηρετεί την υπηρεσία του ΟΤΕ. 
Η παραχώρηση του εξοπλισμού ή/ και της χρήσης αυ−
τού με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρί−
το 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 βλά−
βης είτε με το σύνολο του τρέχοντος κόστους αντικα−
τάστασης. 

3.9.1.6 Ο Τηλεπ. Πάροχος ευθύνεται για την έγκαιρη 
κατασκευή ή/και προσαρμογή του εσωτερικού του Δι−
κτύου και την εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιμότητας 
των άκρων της σύνδεσης με το Δίκτυο του ΟΤΕ. 

3.9.1.7 Ο Τηλεπ. Πάροχος επιβαρύνεται με το κόστος 
της ηλεκτρικής ισχύος που απαιτείται για την τροφο−
δοσία 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 οποι−
ονδήποτε λόγο, ο εξοπλισμός πρόσβασης παραδίδεται 
στον ΟΤΕ στην κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο 
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Τηλεπ. Πάροχος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το αντί−
τιμο της αξίας αυτού. 

3.9.1.9 Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμε−
νου για την παροχή της υπηρεσίας εξοπλισμού του Τη−
λεπ. Παρόχου (CPE) πέραν του ανωτέρω αναφερόμενου 
εξοπλισμού πρόσβασης ιδιοκτησίας ΟΤΕ, καθώς και η 
συντήρησή του γίνεται από τον Τηλεπ. Πάροχο. Ο εξο−
πλισμός αυτός πρέπει να έχει την απαιτούμενη έγκρι−
ση τύπου, όπως προβλέπεται από τη ισχύουσα σχετι−
κή νομοθεσία.

3.9.2 Ελάχιστες απαιτήσεις τερματικού εξοπλισμού 
Τηλεπ. Παρόχου (NTE) για την παροχή των υπηρεσι−
ών Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ−DSLAM από 
τον OΤΕ.

H φυσική διεπαφή στον τερματικό εξοπλισμό του Τη−
λεπ. Παρόχου πρέπει είναι τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας, πρωτοκόλλου Gigabit Ethernet. Ο τύπος της οπτι−
κής διεπαφής (Long, Intermediate, Short) θα καθορίζεται 
στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο 
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος VIIIα.

Για την επίτευξη της επιτυχούς διασύνδεσης του τερ−
ματικού εξοπλισμού του Τηλεπ. Παρόχου και του δικτύου 
του ΟΤΕ καθώς και της ομαλής και απρόσκοπτης λει−
τουργίας της υπηρεσίας, ο ΟΤΕ και ο Τηλεπ. Πάροχος 
θα πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο (παρα−
μετροποιήσεις εξοπλισμού, καθορισμός λογικών κυκλω−
μάτων και διευθύνσεων, τεχνικές δοκιμές κ.α).

3.10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι προβλέψεις των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β 

και Γ υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
συνημμένο Παράρτημα VI − Βασική Συμφωνία Επιπέδου 
Υπηρεσιών ΧΕΠ (Basic SLA). 

3.11 ΤΕΛΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ
3.11.1 Γενικοί Όροι
Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να καταβάλλει τα 

εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπηρε−
σιών πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ τις οποίες 
λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά. Τα εν 
λόγω τέλη υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ υπόκει−
ται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και υπολογίζονται 
σύμφωνα με την μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος των 
παγίων (LRAIC/ Current Cost) από κοστολογικά μοντέ−
λα Bottom Up σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις πα−
ραγράφους 7 και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/2009). 

Η αναπροσαρμογή από τον ΟΤΕ των οικονομικών 
όρων των ανωτέρω υπηρεσιών, υπόκειται στην αρχή 
της κοστοστρέφειας και γίνεται σύμφωνα με την κεί−
μενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

3.11.2 Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ
Mε την επιφύλαξη διαφορετικής Απόφασης της EETT 

οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ από τον ΟΤΕ προς τον Τη−
λεπ. Πάροχο είναι οι ακόλουθες:

i Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβασης 
στο δίκτυο του ΟΤΕ (ισχύει για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Α και Γ)

ii Εφάπαξ τέλος πρόσβασης (ανά ζεύγος ίνας − ισχύει 
για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β)

iii Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης (ανά ζεύγος ίνας − 
ισχύει για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β)

iv Μηνιαίο τέλος πρόσβασης 

v Τέλος ακύρωσης αίτησης (εφόσον υφίσταται)
vi Τέλος μεταβολής υπηρεσιών (εφόσον υφίσταται)
vii Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης 

απασχόλησης (εφόσον υφίσταται)
Στο τέλος υπ’ αριθμ. (i) ή στο τέλος (iii) κατά περί−

πτωση, περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση έως έξι (6) 
domain/ subdomain names.

Η χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ, 
ξεκινάει την επομένη της υπογραφής του Πρωτοκόλ−
λου Παράδοσης − Παραλαβής από αμφότερα τα συμ−
βαλλόμενα μέρη.

3.11.3 Περίοδος Τιμολόγησης – Έκδοση Τιμολογίου 
3.11.3.1 Ο ΟΤΕ εκδίδει για τις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ τύ−

που Α, Β και Γ και για κάθε περίοδο χρέωσης, τιμολό−
γιο, το οποίο α) ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για 
την παρεχόμενη υπηρεσία και β) παρουσιάζει αναλυτι−
κά τα εν λόγω τέλη.   

3.11.3.2 Τα τέλη αναλύονται στο τιμολόγιο/ λογαρια−
σμό 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 καταβάλ−

λονται απολογιστικά 
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ−κα−

ταβάλλονται 
• τρόπος πληρωμής
• κωδικός εντολής πληρωμής σε τράπεζα
• 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 
3.11.3.3 Η περίοδος χρέωσης για την παροχή υπηρε−

σιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ είναι βάσει μηνιαίων 
λογιστικών περιόδων. Η έκδοση του πρώτου τιμολο−
γίου περιλαμβάνει το Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/ Μετα−
φοράς, το Μηνιαίο Τέλος για το τρέχοντα μήνα, και το 
Μηνιαίο Τέλος του επομένου μηνός. Τα επόμενα τιμο−
λόγια περιλαμβάνουν την προκαταβολή του Μηνιαίου 
Τέλους του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση κατάργη−
σης της υπηρεσίας, οι προκαταβολές του Μηνιαίου Τέ−
λους συμψηφίζονται ή επιστρέφονται σε επόμενο τιμο−
λόγιο/ λογαριασμό.

Ο ΟΤΕ αποστέλλει τιμολόγιο και πληροφορίες τιμο−
λογίου σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στον Τηλεπ. Πάρο−
χο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη της 
περιόδου χρέωσης, στην διεύθυνση αποστολής που έχει 
ορίσει ο Τηλεπ. Πάροχος στη σύμβαση που θα υπογρα−
φεί με βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τηλεπ. Πάρο−
χος 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 πιστω−
τικό σημείωμα είναι άμεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ.
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Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμο−
λόγια εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας 
εξόφλησης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απο−
στολής του τιμολογίου (η παράδοση θα αποδεικνύεται 
πάντα με αποδεικτικό), 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 531/066/24−07−2009. Στην πε−
ρίπτωση κατά την οποία το τιμολόγιο δεν παραδοθεί 
εντός πενθημέρου από την έκδοσή του τότε η προθε−
σμία εξόφλησης του παρατείνεται έως την επόμενη ερ−
γάσιμη ημέρα από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ημερο−
λογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του 
στον Τηλεπ. Πάροχο. Στην περίπτωση της αμφισβήτη−
σης λογαριασμού εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
ενότητα 3.11.4 της παρούσας προσφοράς αναφοράς.

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέ−
ρος δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγρα−
φο τότε ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού εντόκως, σύμφωνα με τον εκάστο−
τε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας. Ο τόκος επί του 
ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από την πάροδο της 
δήλης ημέρας η οποία ορίζεται στο τιμολόγιο για την 
εξόφλησή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγρα−
φο. Στην περίπτωση της αμφισβήτησης λογαριασμού 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ενότητα 3.11.4 της 
παρούσας προσφοράς αναφοράς. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συμ−
φωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου στην 
παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των μερών/ 
advanced SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 
προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμ−
φωνία των μερών/ advanced SLA) χρόνου άρσης βλα−
βών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότη−
τα ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλλει στον Δικαιούχο 
ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI «Βασική 
Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA)» της παρού−
σας (ή στην ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογρα−
φεί συμφωνία για Advanced SLA). 

3.11.3.4 Ο Τηλεπ. Πάροχος εξοφλεί τα τέλη που αντι−
στοιχούν στις Υπηρεσίες που προμηθεύεται από τον 
ΟΤΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης Προ−
σφοράς εντός της προβλεπόμενης στη σχετική σύμ−
βαση ή στον λογαριασμό/ τιμολόγιο προθεσμίας, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.11.3.3 της 
παρούσας. 

3.11.4 Αμφισβήτηση Λογαριασμού
3.11.4.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει, σύμφωνα με την πα−

ρούσα Προσφορά Αναφοράς, το δικαίωμα αμφισβήτη−
σης της ορθότητας των χρεώσεων του τιμολογίου σε 
δύο στάδια:

α) αρχικά ενώπιον του ΟΤΕ και στη συνέχεια
β) ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 

η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.11.4.4 της παρούσης

Προκειμένου να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, ο Τη−
λεπ. Πάροχος καταβάλει προς τον ΟΤΕ το ύψος του 
τιμολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αμφισβήτηση. Ανα−
φορικά με το ποσό το οποίο αμφισβητεί, ο Τηλεπ. Πά−
ροχος μπορεί εναλλακτικά:

α) να πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο, ώστε 
να μη βαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

β) να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο και να 
επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, ανάλογα με την 
αποδοχή ή όχι του ποσού της αμφισβήτησής του. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο Τη−
λεπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της 
αμφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επι−
στολής είναι τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα πα−
ράτασης μέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αμ−
φισβήτησης οικονομικής διαφοράς.

3.11.4.2 Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος αμφισβη−
τεί την ορθότητα του τιμολογίου/ λογαριασμού, δύναται 
να ζητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα από την αρμό−
δια Υπηρεσία του ΟΤΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμί−
ας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμο−
λογίου/ λογαριασμού (εκτός από τις περιπτώσεις που η 
αμφισβήτηση αφορά τη μη συμμόρφωση με Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου οπότε η προθεσμία αμφισβή−
τησης του τιμολογίου εκκινεί από την έκδοση της Από−
φασης ή της νομοθετικής διάταξης) την επανεξέταση/ 
διόρθωσή του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπι−
φύλακτα το τιμολογημένο ποσό στο σύνολό του. Στην 
αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το μέρος του τιμολογί−
ου που αμφισβητείται και κατά πόσο ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη ημε−
ρομηνία την οποία όριζε το τιμολόγιο, το ποσό το οποίο 
αμφισβητεί. Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και 
κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία επαλήθευσης. Ο 
ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, 
εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα τα 
συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης.

3.11.4.3 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης από τον ΟΤΕ λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
ήδη εκδοθέντων τιμολογίων: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απάντησή 
του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτικό τιμολόγιο για 
το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμε−
νο από τον Τηλεπ. Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζε−
ται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από τον 
Τηλεπ. Πάροχο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την 
οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, 
όποια εκ των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάρο−
χος δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο 
ΟΤΕ εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την απάντησή του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτι−
κό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα συνυπολογί−
ζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ απο−
δέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. Πάροχο, 
ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο. Ο τόκος υπηρημερίας θα υπολογίζεται από 
την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε 
για την πληρωμή του. 



3.11.4.4 Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της 
αίτησης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του 
Τηλεπ. Παρόχου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση στον Τηλεπ. Πάροχο της απάντησης 
του ΟΤΕ, συγκροτούν Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου για την διευκρίνιση της 
διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων). Το αί−
τημα του Τηλεπ. Παρόχου υποβάλλεται εγγράφως και 
ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν για λογα−
ριασμό του στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ο 
ΟΤΕ, μετά τη λήψη του εγγράφου αυτού από τον Τη−
λεπ. Πάροχο, ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέ−
χουν για λογαριασμό του στη συγκεκριμένη Μικτή Επι−
τροπή Εμπειρογνωμόνων, τα οποία γνωστοποιεί στον 
Τηλεπ. Πάροχο με έγγραφό του. Με τη λήψη από τον 
Δικαιούχο του εγγράφου αυτού του ΟΤΕ συγκροτείται 
η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία 
συνεδριάζει στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε ημερο−
μηνία και ώρα που ορίζουν από κοινού τα μέλη της, τα 
οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπο−
ρούν να συνεπικουρούνται από συμβούλους τους. Οι 
σύμβουλοι των μελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
Διαφορών δεν μετέχουν στη λήψη απόφασης της Επι−
τροπής.Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να υπο−
βάλλουν στην ως άνω Επιτροπή, εντός δέκα (10) ερ−
γασίμων ημερών από την συγκρότησή της, αναλυτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης 
όπου εντοπίζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρί−
βειας των υπολογισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρη−
σιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριμένης διαφοράς. Τα στοιχεία τα οποία τα μέλη 
της Επιτροπής λαμβάνουν σε γνώση λόγω της ιδιότη−
τάς τους θεωρούνται εμπιστευτικά και τα μέλη δεσμεύ−
ονται να μην τα γνωστοποιήσουν μετά το πέρας αυτής 
προς οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο πέραν της Επιτροπής. 
Για το λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επι−
φύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κεί−
μενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδο−
μένων, 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 αί−
ρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί 
της διαφοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε πε−
ρίπτωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρο−
νικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από 
την συγκρότησή της, πριν αποφανθεί ότι δεν δύναται 
να λύσει την διαφορά. 

3.11.4.5 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης, από την Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων, λαμβανομένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πιστώσε−
ων, μετά το πέρας του πρώτου σταδίου: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδί−
δει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση 
της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμό−
νων, πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό το οποίο η Επι−
τροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερί−
ας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την ημε−
ρομηνία καταβολής του ποσού από τον Τηλεπ. Πάρο−

χο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία το 
αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια εκ 
των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ 
εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκ−
δοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνω−
μόνων, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα 
συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο η 
Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τη−
λεπ. Πάροχος, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού 
το οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόμενο από τον 
Τηλεπ. Πάροχος. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζε−
ται από την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολό−
γιο όριζε για την πληρωμή του. 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση λογαρια−
σμού:

α) κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδο−
ποίηση του Τηλεπ. Παρόχου περί αποδοχής της αίτη−
σής του από τον ΟΤΕ ή από την έκδοση της απόφασης 
της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

β) τα χρεωστικά τιμολόγια θα είναι πληρωτέα το αρ−
γότερο έως τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παρά−
δοσή τους στον Τηλεπ. Πάροχο (η παράδοση θα απο−
δεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό) 

Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε στα−
δίου από τα ανωτέρω, τα μέρη δύνανται να συμψηφί−
σουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν 
σε συμφωνία.

3.11.4.6 Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αμφισβητήσει το ύψος 
των ρητρών που αιτείται ο Τηλεπ. Πάροχος, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο σημείο της ενό−
τητας 6 του Παραρτήματος VI της παρούσας Προσφο−
ράς, για την αναστολή της πληρωμής του υπό αμφισβή−
τηση ποσού ρητρών, ο ΟΤΕ υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί από τον Τηλεπ. Πάροχο, να καταβάλει εγγυη−
τική επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού 
της αμφισβήτησης.

3.11.4.7 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία 
στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 
τα αμφισβητούμενα ποσά θα πληρώνονται προσαυξη−
μένα με το νόμιμο επιτόκιο, εντός σαράντα (40) εργα−
σίμων ημερών από το χρονικό σημείο που η Επιτροπή 
θα αποφανθεί ότι δεν δύναται να επιλύσει τη διαφο−
ρά ή μετά την άπρακτη πάροδο διμήνου από την υπα−
γωγή της διαφοράς σε αυτήν, εκτός των περιπτώσεων 
εκείνων που μετά από αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου χο−
ρηγηθούν σχετικά προσωρινά μέτρα ενώπιων αρμόδι−
ας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφο−
ρά προκύπτει από την ερμηνεία / εφαρμογή Απόφασης 
της ΕΕΤΤ). Η καταβολή του υπό αμφισβήτηση ποσού 
από τον Τηλεπ. Πάροχο δεν συνιστά συνομολόγηση της 
οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώματα του Τη−
λεπ. Παρόχου από την κείμενη νομοθεσία. 

3.11.4.8 Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση δια−
φοράς με δεσμευτική απόφαση κατ’ εφαρμογή του άρ−
θρου 18 παρ. 3 του Ν. 3431/2006, εφόσον τα μέρη δεν 
έχουν προηγουμένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπα−
γωγής της διαφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή Εμπει−
ρογνωμόνων ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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3.11.4.9 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 3431/2006, η διαδικασία 
υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή Εμπει−
ρογνωμόνων του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το 
ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε κα−
ταγγελία, 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., σύμ−
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να προσφύγει 
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

3.11.4.10 Οι παράγραφοι 3.11.4.4 καθώς και 3.11.4.6 έως 
και 3.11.4.9 εφαρμόζονται αντιστοίχως και στην περί−
πτωση αμφισβήτησης από τον ΟΤΕ των ρητρών που 
αιτείται ο Τηλεπ. Πάροχος σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην Ενότητα 6 του Παραρτήματος VI της παρού−
σας Προσφοράς.

3.11.5 Λοιποί όροι
3.11.5.1 Εφόσον ο Τηλεπ. Πάροχος δεν εξοφλήσει 

εμπρόθεσμα το λογαριασμό του και δεν έχει υποβάλει 
εγγράφως αίτηση επανεξέτασης / διόρθωσης τιμολογί−
ου για το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.11.4 της παρούσας, ο ΟΤΕ ενημερώ−
νει εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την καθυστέρη−
ση εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας για την εξό−
φληση της οφειλής προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την επίδοση της έγγραφης όχλησης. Από την επομέ−
νη της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται 
να μην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α Β και Γ.

3.11.5.2 Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ως 
άνω ταχθείσα προθεσμία, ή σε περιπτώσεις αμφισβη−
τήσεων δεν έχει εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.11.4 του παρόντος, 
ο ΟΤΕ δικαιούται αφού προηγηθεί η αποστολή σχετι−
κής έγγραφης ειδοποίησης α) να διακόψει προσωρινά 
την παροχή των Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ 
στις οποίες αναφέρεται η οφειλή, μέχρι την εξόφληση 
του εκκρεμούντος Τιμολογίου ή/και β) να αρνηθεί την 
παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Α, Β και Γ, ή/και γ) σε περίπτωση αμφισβητή−
σεων οφειλής να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή 
η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.11.4. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αφορά διακοπή 
υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον Τηλεπ. Πάρο−
χο και στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες πριν την διακοπή. 

3.11.5.3 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 
της παρούσας ενότητας, στην περίπτωση που ο Τηλεπ. 
Πάροχος. εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή 
της εικοσαήμερης προθεσμίας, η διακοπή δεν πραγμα−
τοποιείται. Στην περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος εξο−
φλήσει 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 οποί−
ες είχε προβεί σε διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) 
εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρό−
θεσμης εξόφλησης του εκάστοτε τιμολογίου/ λογαρι−
ασμό από τον Τηλεπ. Πάροχο, ο Τηλεπ. Πάροχος επι−
βαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

3.11.6 Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης 
εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών από παρο−
χή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ο ΟΤΕ αφού 

έχει ακολουθήσει την διαδικασία της ανωτέρω παρα−
γράφου δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση 
λόγω υπαιτιότητας του Τηλεπ. Παρόχου σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.14.1.2 της παρού−
σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ως ΣΙΑ 
με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009.

3.11.7 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3.11.5 και 
3.11.6, όσον αφορά στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β 
και Γ δυνατότητα αποζημίωσης του ΟΤΕ σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία δεν αποκλείεται. 

3.11.8 Τα τέλη που αφορούν τις περιπτώσεις καθυστέ−
ρησης παράδοσης της συμφωνημένης υπηρεσίας πέρα 
του πραγματικού χρόνου παράδοσής της, τα τέλη κα−
θυστέρησης άρσης βλάβης, πέρα του συμφωνημένου 
χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφεί−
λεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, καθώς και τα ποσά με τα 
οποία πιστώνεται ο Τηλεπ. Πάροχος, περιγράφονται 
στο συνημμένο Παράρτημα VI «Βασική Συμφωνία Επι−
πέδου Υπηρεσιών ΧΕΠ».

3.11.9 Ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να προβαίνει σε συμ−
ψηφισμό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ που απορρέ−
ουν από την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β 
και Γ ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευ−
κολιών 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 παρο−
χή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ή / και συνε−
γκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών, στα πλαί−
σια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ, συμπεριλαμβανομένης 
της καταβολής ποινικών ρητρών σχετικών με την πα−
ροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ή / και συ−
νεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών δυνάμει 
της παρούσας προσφοράς. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο 
ΟΤΕ αναφορικά με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του προς 
τον Τηλεπ. Πάροχο οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά 
από την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ 
ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολι−
ών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ. Το δικαίωμα 
συμψηφισμού ασκείται σύμφωνα με τις σχετικές δια−
τάξεις του ΑΚ και προϋποθέτει προηγούμενη όχληση 
του οφειλέτη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεν επιτρέ−
πεται να προβεί σε συμψηφισμό οφειλών / απαιτήσεων 
για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία άρσης αμφισβήτη−
σης χρεώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ρούσα προσφορά.

3.12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ / ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΥ
3.12.1 Υποχρεώσεις ΟΤΕ
3.12.1.1 O OTE υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσε−

λίδα του (www.otewholesale.gr), και να κρατά ενήμερη 
τις θέσεις των ΣΠ ΕΕΑΠ στις οποίες έχουν εγκαταστα−
θεί και λειτουργούν ΕΕΑΠ, καθώς και τους ενεργοποι−
ημένους ΕΕΑΠ σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ. Επιπρόσθετα, στα 
πλαίσια των υποχρεώσεών του για παροχή πρόσβα−
σης τύπου Γ, οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετι−
κά με τα Α/Κ ΟΤΕ τα οποία αποτελούν κόμβους πολυ−
πλεξίας με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009. Οι 
πληροφορίες αυτές συνίστανται στο παρακάτω ελάχι−
στο περιεχόμενο:

• Όνομα και θέση Α/Κ ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας)
• Ύπαρξη ή όχι Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ)
• Αριθμός και είδος εξοπλισμού DSLAM που υπάγε−

ται στο συγκεκριμένο κόμβο πολυπλεξίας
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• Θέση εξοπλισμού DSLAM (εφόσον είναι εγκατεστη−
μένος σε υπαίθρια καμπίνα) και περιοχή κάλυψης

• Αριθμός εγκατεστημένων καρτών γραμμών συνδρο−
μητών και είδος αυτών

3.12.1.2 Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΣΠ 
ΕΕΑΠ και στους κόμβους πολυπλεξίας του προκειμέ−
νου να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ.

3.12.1.3 Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λει−
τουργία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ που 
εξυπηρετούν τον Τηλεπ. Πάροχο. Σε περίπτωση διακο−
πής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαμβάνεται της απο−
κατάστασης της κανονικής λειτουργίας τους. Ο ΟΤΕ 
ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τηλεπ. Παρόχου ή πα−
ντός τρίτου για τυχόν πλημμελή λειτουργία των εγκα−
ταστάσεων ή των παρεχομένων υπηρεσιών του Τηλεπ. 
Παρόχου, τον έλεγχο και τη συντήρηση των οποίων 
αναλαμβάνει ο ίδιος.

3.12.1.4 Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον Κανονι−
σμό «Εσωτερικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Οικοδομών» 
(Ε.Τ.Δ.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 
τύπου Α, Β και Γ. 

3.12.1.6 Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τελι−
κού 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 τα ονόματα των 
εξουσιοδοτημένων χρηστών οι οποίοι φέρουν την ευ−
θύνη της αποστολής των αιτημάτων του Τηλεπ. Πα−
ρόχου και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών προς 
τον ΟΤΕ.

3.12.2.2 Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ. W− CRM και 
την ενεργοποίησή του, η διαχείριση των αιτημάτων του 
Τηλεπ. Παρόχου θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο εξουσιοδο−
τημένος χρήστης θα έχει 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 αναγνώ−
ριση από πλευράς του Τηλεπ. Παρόχου των αιτήσεων 
που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογα−
ριασμούς της εταιρείας του.

3.12.2.3 Τα τεχνικά προβλήματα για την υπηρεσία ευ−
ρυζωνικής πρόσβασης που δεν είναι αρμοδιότητας του 
Τηλεπ. Παρόχου, αναγγέλλονται στην αρμόδια Υπηρε−
σία του ΟΤΕ από τον Τηλεπ. Πάροχο και όχι από τον 
Τελικό Χρήστη.

3.12.2.4 Ο Τηλεπ. Πάροχος παρέχει στον ΟΤΕ κάθε τε−
χνικό στοιχείο ή περιγραφή και αποδέχεται την πραγ−
ματοποίηση από τον ΟΤΕ κατόπιν αιτιολογημένου έγ−
γραφου αιτήματος προς τον Τηλεπ. Πάροχο, δοκιμών 
και ελέγχου της καλής λειτουργίας των διατάξεων που 
χρησιμοποιεί για την παροχή των εκάστοτε συμφωνη−
μένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσης. Σε καμία 
περίπτωση οι εν λόγω δοκιμές δεν επιφέρουν καθυ−
στερήσεις στα χρονοδιαγράμματα παροχής των σχε−
τικών υπηρεσιών. 

3.12.2.5 Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο και κα−
τόπιν αιτιολογημένου γραπτού αιτήματος από τον ΟΤΕ 
προς τον Τηλεπ. Πάροχο, ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί από 
τον Τηλεπ. Πάροχος την παροχή αδαπάνως μέχρι τεσ−
σάρων (4) λογαριασμών (accounts) πρόσβασης στο δί−
κτυό του, για τον αποδοτικότερο έλεγχο και διαχείριση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σεβόμενος τα αναφερόμε−
να στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς περί ακεραιτό−
τητας δικτύου και εμπιστευτικότητας πληροφοριών.

3.12.2.6 Ο Τηλεπ. Πάροχος εξασφαλίζει ότι οι παρεχό−
μενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες προς αυτόν, δεν χρησι−
μοποιούνται από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άμεσα ή έμμε−
σα συνδεόμενο με αυτόν φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο 
για την πρόκληση απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς οποι−
ονδήποτε τρίτο. 

3.13 ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο Τηλεπ. Πάροχος ο οποίος επιθυμεί να λαμβάνει υπη−

ρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ή/και συνεγκατάστα−
σης και συναφών λοιπών συναφών ευκολιών από τον 
ΟΤΕ υποχρεούται να υπογράψει σχετική συμφωνία πλαί−
σιο. Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να στείλει έγγραφη 
αίτηση στον ΟΤΕ στην διεύθυνση που αναφέρεται στην 
ενότητα 0 της παρούσας. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός 5 
ΕΗ από την παραλαβή της αίτησης να ξεκινήσει άμεσα 
και τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συμ−
φωνίας 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 δια−
πραγματεύσεις, αλλά και στην περίπτωση που προκύ−
ψει διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την δια−
πραγματευόμενη 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 νο−
μοθεσία.

Τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται από τον εμπιστευ−
τικό χαρακτήρα των στοιχείων τα οποία κοινοποιούνται 
/ γνωστοποιούνται σε αυτούς με την αίτηση του Τη−
λεπ. Παρόχου και κατά την διάρκεια των διαπραγμα−
τεύσεων. Τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να χρη−
σιμοποιήσουν αυτά μόνο για το σκοπό εξέτασης της 
αίτησης παροχής των σχετικών υπηρεσιών, ενώ δεν 
πρόκειται να τα κοινοποιήσουν/γνωστοποιήσουν σε τρί−
τα πρόσωπα..

3.13.1 Οι όροι των Συμβάσεων−Πλαίσιο αναφορικά με 
την παροχή της υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ 
από τον ΟΤΕ θα διέπονται εκ των προβλεπόμενων γε−
νικών αρχών της παρούσης Προσφοράς, στα πλαίσια 
της οποίας εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις πα−
ροχής υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
από τον ΟΤΕ. Στις συμβάσεις πλαίσιο, που αφορούν τις 
υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ του Τηλεπ. Παρό−
χου, εντάσσεται και επισυνάπτεται το σύνολο των αι−
τήσεων παροχής,, καθώς και το πρωτόκολλο παράδο−
σης παραλαβής των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και 
Γ του Τηλεπ. Παρόχου, αντίστοιχα.

3.13.2 Η διάρκεια της κάθε σύμβασης πλαίσιο για την 
παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ θα 
συμφωνείται για αόριστο χρονικό διάστημα. 
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3.14 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
3.14.1 Η σύμβαση πλαίσιο λύεται :
3.14.1.1 με έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του Τη−

λεπ. Παρόχου κοινοποιούμενη προ εξήντα (60) ημερο−
λογιακών ημερών στον ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή ο 
Τηλεπ. Πάροχος καταβάλλει στον ΟΤΕ τα τέλη που αντι−
στοιχούν στον χρόνο που υπολείπεται για τη λήξη της 
υποχρεωτικής διάρκειας της κάθε σύμβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Α, Β και Γ 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 γρα−
πτή 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 ταχθεί−
σα προθεσμία, το αναίτιο μέρος θα έχει το δικαίωμα 
να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με την αποστο−
λή ειδοποίησης προ τριών (3) ημερών προς τούτο προς 
το υπαίτιο μέρος. Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαί−
σια της παρούσας συνιστούν: η μη εξόφληση οφειλών 
σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες της παρού−
σας προσφοράς η μη καταβολή εγγυητικών επιστολών 
σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες της παρού−
σας προσφοράς, η διακινδύνευση της ακεραιότητας του 
δικτύου ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων μερών σύμ−
φωνα 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 συμφω−
νίας των μερών δύνανται να προβλέπονται και άλλα 
περιστατικά τα οποία κατά την καλή πίστη είναι ικανά 
να θεμελιώσουν ειδικό και σπουδαίο λόγο καταγγελί−
ας 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 προβλεπό−
μενα στο άρθρο 2 του Ν.703/77. Τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα ενότητα δεν επηρεάζουν σε τίποτα τα δικαι−
ώματα 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 περί−
πτωση παράβασης από τον ΟΤΕ των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα προσφορά. 

3.14.2 Η καταγγελία επιμέρους υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Α, Β και Γ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την διακο−
πή ή την κατάργηση της παροχής οποιασδήποτε υπη−
ρεσίας/σύνδεσης παρέχεται από τον ΟΤΕ στον Τηλεπ. 
Πάροχο στο πλαίσιο της παρούσης προσφοράς και για 
τους λόγους που ορίζονται σε αυτήν αλλά οι συμφωνη−
μένοι 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 αυτοδι−
καίως και η παροχή όλων των υπηρεσιών/ συνδέσεων 
προς τον Τηλεπ. Πάροχο που υπάγονται σε αυτήν και 
όλες οι οφειλές των αντισυμβαλλόμενων μερών καθί−
στανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. 

3.15 ΕΓΓΥΗΣΗ 
3.15.1 Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τηλεπ. Πά−

ροχο την παροχή εγγυήσεων αναφορικά με την εξό−
φληση οφειλών από υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.. Το δικαίωμα 
του ΟΤΕ να ζητήσει την παροχή εγγυήσεων ερμηνεύ−
εται με βάση τις υποχρεώσεις του ως επιχείρηση με 
ΣΙΑ στη σχετική αγορά «Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης» ιδίως την υποχρέωση 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 Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν κατέ−
στη υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών 
του προς τον ΟΤΕ (κατηγορία 1), από την παροχή υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική 
περίοδο των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από τη σύ−
ναψη συμφωνίας, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας μορφής 
εγγύηση. Δεν θεωρείται ότι έχει καταστεί υπερήμερος 
ο Τηλεπ. Πάροχος αναφορικά με οφειλές από τιμολόγια 
για τα οποία εκκρεμεί αμφισβήτηση λογαριασμού σύμ−
φωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.11.4. ανωτέρω 
ή ανάλογων διαδικασιών αμφισβήτησης λογαριασμού 
στα πλαίσια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι 
οποίες διέπονται από άλλες Προσφορές Αναφοράς του 
ΟΤΕ, ή η μη καταβολή τους γίνεται επί τη βάση Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας δικαστικής αρχής.

2. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου για τον οποίο δεν 
υπάρχουν στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς με 
τον ΟΤΕ, και ο οποίος θα προσκομίσει στον ΟΤΕ θε−
τική αξιολόγηση αναφορικά με την οικονομική φερεγ−
γυότητα του ιδίου ή μητρικής του εταιρείας από έναν 
κοινά αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνω−
ρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονο−
μικής Φερεγγυότητας Εταιρειών (κατηγορία 2), ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τηλεπ. Πάροχος 
επιλέγει από σχετικό κατάλογο τον οποίο καταρτίζει 
ο ΟΤΕ με τους Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγη−
σης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιρειών της αποδο−
χής 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 
Εταιρειών 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 Οικονομι−
κής Φερεγγυότητας Εταιρειών κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οιοδήποτε των μερών. Τυχόν κόστος για την 
πραγματοποίηση της εν λόγω εξέτασης το επωμίζεται 
ο Τηλεπ. Πάροχος. Αν μετά την επανεξέταση προκύψει 
αρνητική αξιολόγηση για τον Δικαιούχο ο ΟΤΕ δικαι−
ούται να απαιτήσει εγγύηση. Η μη προσκόμιση της εγ−
γυητικής επιστολής θεωρείται λόγος καταγγελίας της 
σύμβασης. 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 διά−
στημα αυτό, εντάσσεται στην κατηγορία 1 κατόπιν αι−
τήματός του προς τον ΟΤΕ. 

3. Στην περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν εμπί−
πτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ απαιτεί την προ−
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σκόμιση εγγυητικής επιστολής (κατηγορία 3) σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.15.2.

4. Τηλεπ. 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 εντάσσεται στις 
κατηγορίες 1 ή 2 αντίστοιχα και από την ένταξή του δεν 
υποχρεούται σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τυ−
χόν 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 εγγυ−
ητικής επιστολής τραπέζης, η οποία λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος−μέλος της Ευρωπαϊ−
κής 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 εται−
ρεία ή παρόμοιο τύπο ασφάλισης, για την καλή εκτέ−
λεση της σχετικής Σύμβασης και ειδικότερα προς εξα−
σφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιωνδήποτε 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Τηλεπ. Παρόχου προς τον 
ΟΤΕ για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύμφω−
να με την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί με βάση την 
παρούσα προσφορά. Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητι−
κή επιστολή τραπέζης να εκδοθεί μετά από αίτημα της 
(τυχόν) μητρικής Εταιρείας του Τηλεπ. Παρόχου προς 
την τράπεζα για λογαριασμό της τελευταίας και υπέρ 
του ΟΤΕ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Εναλ−
λακτικά τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν την παροχή 
άλλου τύπου ασφάλισης, όπως η ασφαλιστική κάλυψη 
κινδύνου του ΟΤΕ, οπότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα οφείλει 
να προκαταβάλλει προς τον ΟΤΕ το ύψος των σχετι−
κών ασφαλίστρων ΟΤΕ. Εναλλακτικά τα μέρη δύνανται 
να συμφωνήσουν την παροχή εγγύησης με τη μορφή 
κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό του ΟΤΕ.

Στην περίπτωση ενός νέου Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος 
δεν λαμβάνει υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/και Β ή/
και Γ και ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 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 αναπρο−
σαρμόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται στο διπλάσιο 
των σχετικών μηνιαίων περιοδικών τελών του τελευταί−
ου μήνα του εξαμήνου ή του χρόνου αντίστοιχα. Στην 
περίπτωση νέου Τηλεπ. Παρόχου, 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 Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος ήδη 
λαμβάνει υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/και Β ή/και Γ 
και ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστο−
λής, 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 εγ−
γυητική επιστολή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Το ύψος 
της Εγγυητικής Επιστολής θα αναπροσαρμοστεί μετά 

από έξι (6) μήνες και στην συνέχεια θα αναπροσαρμόζε−
ται ετησίως ώστε να ανέρχεται στο διπλάσιο των σχε−
τικών μηνιαίων περιοδικών τελών του τελευταίου μήνα 
του εξαμήνου ή του χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτω−
ση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος έχει ήδη υπογεγραμμένη 
σύμβαση και ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητι−
κής επιστολής, δεν υλοποιούνται νέες αιτήσεις υπηρε−
σιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/και Β ή/και Γ, ή/και διακόπτε−
ται 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 εγ−
γυητικής επιστολής.

Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι ετήσια. Ο 
Τηλέπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει ανανέω−
ση της εγγυητικής επιστολής εντός τριάντα (30) εργα−
σίμων ημερών πριν από την προηγούμενη ημέρα της 
ημερομηνίας λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επι−
στολής. Κατά την παράδοση της εγγυητικής επιστολής 
ανανέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπε−
ται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτω−
ση ως χρόνο έναρξής τον χρόνο λήξης της εγγυητικής 
επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ 
νέου συμφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης, θα επιστρέφε−
ται η αρχική εγγυητική επιστολή, εκτός αν προσκομιστεί 
επιστολή παράτασης οπότε η τελευταία επισυνάπτεται 
στο σώμα της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής.

Εφόσον η νέα εγγυητική επιστολή δεν προσκομιστεί 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγ−
γράφως τον Δικαιούχο με κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσ−
σοντας προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για 
την προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής, μετά 
την άπρακτη παρέλευση της οποίας δικαιούται να δια−
κόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύ−
που Α ή/και Β ή και Γ και δικαιούται να προβεί σε κατά−
πτωση εγγυητικής επιστολής που έχει στη διάθεσή του, 
εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφει−
λές του Τηλεπ. Παρόχου προς τον ΟΤΕ από την παρο−
χή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή/και Γ και μέχρι το 
ποσό αυτών. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί 
μερική ή ολική κατάπτωση τυχόν κατατεθείσας εγγύη−
σης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την 
εγγύηση στο απαιτούμενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε 
πριν την κατάπτωση – εφόσον είχε υπολογιστεί πρό−
σφατα− είτε αυτό που θα προκύψει από επανυπολογι−
σμό – εφόσον πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόμε−
νη αναπροσαρμογή της εγγύησης) εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών. Με την προσκόμιση εγγυητικής επι−
στολής, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/ και Β ή/και Β Γ άμεσα και πάντως 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία κατά−
πτωσης προβλέπει την αποστολή επιστολής του ΟΤΕ 
που θα απευθύνεται στην Τράπεζα συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι οι 
οφειλές της πρωτοφειλέτριας για τις οποίες καταπί−
πτει η εγγυητική επιστολή, προέρχονται αποκλειστικά 
και μόνο από την Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Α ή/και Β ή/και Γ.

Στις περιπτώσεις όπου τα συμβαλλόμενα μέρη υπο−
χρεούνται σε προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής ως 
εξασφάλιση για την αναστολή της προθεσμίας εξόφλη−
σης οφειλών οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί ενώπιον της 
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Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.11.4. 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 βεβαιώνε−
ται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του αντισυμ−
βαλλομένου και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την εξασφάλιση καταβολής των σαφών ορι−
σμένων υπό αμφισβήτηση οφειλών όπως αυτές έχουν 
υπαχθεί στην ως άνω επιτροπή και οι οποίες στην περί−
πτωση του Τηλεπ. Παρόχου δύναται να περιλαμβάνουν 
ρήτρες σύμφωνα με την παρούσα προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου3.11.4.έχει ελά−
χιστη διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και θα είναι ανέκ−
κλητη, σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαμβάνει δήλωση 
της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυ−
τοφειλέτριας, 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 Τράπε−
ζα υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι οι οφειλές 
του υπόχρεου για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις υπό αμ−
φισβήτηση οφειλές για τις οποίες εξεδόθη. 

3.16 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α − 

τύπου Α, Β και Γ, εμφανιζόμενου λόγου ανωτέρας βίας 
που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόμενο Μέ−
ρος, υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από της εμ−
φανίσεώς του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της 
ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατω−
τέρω, τα μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημι−
ών που ήθελε προκύψουν και να πραγματοποιούν κάθε 
εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς κα−
θυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστα−
σης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες 
εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση και την πα−
ρούσα 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 περίπτω−
ση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανω−
τέρας 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 εξειδιασμέ−
νης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενι−
κή αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρω−
ση των υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορ−
ρέουν 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 χρονι−
κή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, τότε τα 
Μέρη θα συνεννοηθούν με καλή πίστη προκειμένου να 
καταλήξουν σε συμφωνία για τις απαιτούμενες ενέργει−
ες 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 αμοι−
βαίας συμφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των 
γεγονότων ανωτέρας βίας μεγαλύτερης από ενενήντα 
(90) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν με βάση διάταξη της 
παρούσας προβλέπεται συντομότερη προθεσμία), οποι−
οδήποτε των Μερών έχει το δικαίωμα να λύσει μονο−
μερώς 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 λη−
ξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του γεγονότος ανωτέ−
ρας βίας. Το δικαίωμα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009. 

3.17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.17.1 Στην περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών 

ΟΤΕ ισχύουν τα εξής :
3.17.1.1 Ως προγραμματισμένη εργασία νοείται η δρα−

στηριότητα 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 δι−
κτύου του ΟΤΕ που σχετίζεται με την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α –τύπου Α, Β και Γ, η οποία είναι γνωστή και προ−
σχεδιασμένη και μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας ή 
να δημιουργήσει προσωρινές διακοπές στην παροχή 
των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ , είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευ−
ρύτερη περιοχή.

3.17.1.2 Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτουν 
επεκτάσεις Κέντρων και Κόμβων, μεταζεύξεις, αναβάθ−
μιση 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 προσβά−
σεων των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, B και Γ, 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 τύπου Α, 
B και Γ 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 οποιοδήπο−
τε από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες κρίνεται, ότι 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις υπηρεσίες που 
προσφέρει ο αντισυμβαλλόμενος, εκτελούνται υποχρε−
ωτικά σε διαστήματα εκτός ωρών αιχμής. Ως διαστή−
ματα εκτός ωρών αιχμής ορίζονται οι επίσημες αργί−
ες καθώς και το διάστημα μεταξύ 24:00 και 06:00 των 
εργασίμων ημερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει 
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να ενημερώσει εγγράφως με fax τον αντισυμβαλλόμε−
νο τουλάχιστον 5 ΕΗ πριν από την προβλεπόμενη ημε−
ρομηνία έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών. Η 
προθεσμία των 5 ΕΗ αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να συ−
ντμηθεί μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες εξαιρε−
τικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο 
αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα (και 
το αργότερο εντός 2 EH 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 ενη−
μερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό fax στο άλλο συμ−
βαλλόμενο μέρος. Η παραπάνω ενημέρωση πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτε−
λεσθεί

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης της εργασίας
• Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργα−

σίας
• Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσι−

ών από τον ΟΤΕ 
• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσι−

ών από τον Τηλεπ. Πάροχο και των υπηρεσιών που πα−
ρέχει ο ΟΤΕ στον Τηλεπ. Πάροχο μέσω της ΧΕΠ 

• Σχετική εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσει 
και το άλλο μέρος, εφόσον απαιτείται

• Πιθανά προτεινόμενα μέτρα προστασίας και δοκιμές 
που θα πρέπει να πραγματοποιήσει το άλλο μέρος

Σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα κατα−
βάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώνο−
νται στο ελάχιστο οι διακοπές στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ. Ο 
χρόνος διακοπής των Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ δεν 
θα προσμετράται ως βλάβη ή αν έχει αναγγελθεί τέ−
τοια, ο χρόνος διακοπής θα προσμετράται στον ανε−
νεργό χρόνο.

3.17.1.6 Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ εξαιτίας των βλαβών 
που μπορεί να προκληθούν στα δίκτυά του από εργασί−
ες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας), σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην παράγραφο 3.16 περί Ανωτέρας Βίας.

3.18 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εκτός και εάν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομο−

θεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ο Τηλεπ. Πάροχος 
δεν αποκτά κανένα εμπράγματο δικαίωμα, τίτλο ιδιο−
κτησίας ή/ και βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδι−
οκτησίας, νομής ή/και χρήσης του ΟΤΕ με εξαίρεση τα 
δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης που του παρέ−
χονται σύμφωνα με την παρούσα προσφορά. 

Ο ΟΤΕ ή ο Τηλεπ. Πάροχος δεν δύναται να εκχω−
ρήσει ή να αναθέσει ολικώς ή μερικώς τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρού−
σα προσφορά χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλ−
λου, άλλως παρέχεται δικαίωμα έγγραφης καταγγελί−
ας του παρόντος. 

Κατ’ εξαίρεση, ο ΟΤΕ δύναται α) να αναθέσει ή να εκ−
χωρήσει την εκτέλεση του παρόντος σε οποιαδήποτε 
συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία 
του ομίλου κλπ) ή/και β) να εκχωρήσει το δικαίωμα εί−
σπραξης των απαιτήσεών του που απορρέουν από το 
παρόν σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλά−
δος ή/και του Εξωτερικού .Σε κάθε περίπτωση, η οποι−
αδήποτε μορφή εκχώρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, 

καθώς και η ολική ή μερική μεταβίβαση δικαιώματος ή 
ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης σύμφωνα με την πα−
ρούσα Προσφορά, ισχύει με την επιφύλαξη των ρυθμι−
στικών υποχρεώσεων που αυτός φέρει ως Πάροχος με 
Σημαντική Ισχύ στην Εθνική αγορά Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης. 

3.19 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλει να μην 

αναφέρει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα 
εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή σήματα παρεχόμε−
νων υπηρεσιών του άλλου Μέρους και/ή των συνδε−
δεμένων Εταιρειών του ή γλωσσικούς όρους που να 
εμπεριέχουν, να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόμα−
τα άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεμένων Εταιρειών 
του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του. 
Επίσης, συμφωνείται να μην προβεί επιπλέον στην έκ−
δοση ή την χρήση υλικού διαφήμισης, προώθησης πω−
λήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο ή άλλου υλικού δη−
μοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται 
με οποιοδήποτε τρόπο τα Σήματα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους.

3.20 ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των παραγρά−

φων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα είναι μόνο 
προς διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ’ οποιονδήπο−
τε τρόπο όρους της προσφοράς. 

3.21 ΑΡΜΟΔΙΟΙ − 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 ενδιαφερό−
μενους είναι η Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, 
Διεύθυνση Εμπορικής Λειτουργίας, Fax: 210 611 5564, 
Τηλ. 210 611 1431 Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99 
Μαρούσι 151 24. 

3.21.2 Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πλαί−
σιο συμφωνούνται οι αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες 
από την μεριά του Τηλεπ. Παρόχου καθώς και τυχόν συ−
γκεκριμένα αρμόδια πρόσωπα τόσο από πλευράς ΟΤΕ 
όσο και από πλευράς Τηλεπ.Παρόχου για την διαχεί−
ριση των αιτημάτων και τη πραγματοποίηση των επα−
φών μεταξύ των μερών (contact persons). 

3.22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα παραρτήματα της παρούσας Προσφοράς αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής και καλύπτουν πλήρως όσα 
αναφέρονται σε αυτή. 

3.23 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επί−
λυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύ−
πτουν από την ερμηνεία και την υλοποίηση της παρού−
σας 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 Τηλεπ. Παρό−
χου είναι «εμπιστευτικού χαρακτήρα», τόσο για εμπο−
ρικούς, αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας και ακεραι−
ότητας του δικτύου.

Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το προ−
σωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργά−
τες τους που χρησιμοποιούνται από αυτούς κατά την 
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εκτέλεση των εργασιών τους δεσμεύονται ρητά και 
εγγράφως για τη μη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις 
συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινο−
ποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που 
χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε μέρος ως εμπι−
στευτικές 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 υπηρεσι−
ών, δυνάμει της παρούσας Προσφοράς, κατά την εκτέ−
λεση αυτής και μετά τη λύση της εν λόγω συμφωνίας. 
Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσμευσής τους τα συμβαλ−
λόμενα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρη−
ση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και 
από κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολά−
βους και λοιπούς συνεργάτες τους. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχι−
κά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμβαλλό−
μενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της μεταξύ τους σύμβα−
σης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους από τη 
σύμβαση. Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορί−
ες που λαμβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παρο−
χής ΧΕΠ στον Τηλεπ. Πάροχο, δεν χρησιμοποιούνται (με 
οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η 
εν λόγω συμφωνία υπογράφεται εφάπαξ, περιλαμβά−
νει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαμβάνει ο Τηλεπ. 
Πάροχος δυνάμει της παρούσας Προσφοράς και περι−
λαμβάνει ρητή δέσμευση αναφορικά με τις υποχρεώ−
σεις 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 στοι−
χεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου οιου−
δήποτε των συμβαλλομένων μερών, δεν γνωστοποιού−
νται οποτεδήποτε μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση 
της παρούσας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να καταβάλουν στον αντισυμβαλλόμενό τους αποζημί−
ωση για κάθε θετική ζημία που αυτός υπέστη εξ αιτίας 
της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, 
από το προσωπικό τους ή τους εν γένει συνεργάτες 
τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας .

4 Α.ΡΥ.Σ
4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή υπηρεσία 

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM) του ΟΤΕ παρέχει ασύμμετρου ρυθμού σύν−
δεση μεταξύ του σημείου σύνδεσης του DSL modem, 
στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ 
του δικτύου DSL του ΟΤΕ ή του κόμβου πολυπλεξίας, 
στις περιπτώσεις που αυτός υφίσταται στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων του ΟΤΕ για παροχή πρόσβασης τύπου 
Γ, και η οποία χρησιμοποιείται για μεταφορά κίνησης 
από και προς το δίκτυο του Τηλεπ. Παρόχου μέσω του 
Δικτύου DSL. 

Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
(Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), η κίνηση από τα DSLAMs συ−
γκεντρώνεται:

• είτε μέσω ζευγών χαλκού και χρήση τεχνολογί−
ας Ethernet First Mile (EFM) η οποία χρησιμοποιεί ζεύ−

ξεις Νx2Mbps παρέχοντας θεωρητικά μέγιστο uplink 
bandwidth 45Mbps15. 

• είτε μέσω οπτικής ίνας 
στον κόμβο πολυπλεξίας του αστικού κέντρου του 

ΟΤΕ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs. Βασική διαφορά 
που υφίσταται μεταξύ των δύο τύπων της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. είναι το γεγονός ότι για την υλοποίηση της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM δεν χρησιμοποιείται ΕΕΑΠ του ΟΤΕ 
όπως στην περίπτωση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS και ο 
διαχωρισμός της κίνησης και των υπηρεσιών των χρη−
στών των διαφορετικών Τηλεπ. Παρόχων γίνεται στο 
επίπεδο του υπερκείμενου κόμβου πολυπλεξίας. 

Ο ΟΤΕ παρέχει τελικά στον Τηλεπ. Πάροχο την υπηρε−
σία ΑΡΥΣDSLAM στις ίδιες ταχύτητες που ισχύουν για την 
υπηρεσία ΑΡΥΣBRAS όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, λαμβά−
νοντας υπόψη τους ανωτέρω τεχνικούς περιορισμούς.

Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 
την Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. για κάθε Τελικό Χρήστη, ώστε να 
μπορεί να καθορίζει τα σχετικά DSL προϊόντα προς τον 
Τελικό Χρήστη χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη πρό−
σβαση DSL του ΟΤΕ μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του 
ΕΕΑΠ ή του κόμβου πολυπλεξίας αντίστοιχα.

4.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.2.1 Τύποι και κατηγορίες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
4.2.1.1 Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τις κάτωθι 

υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ. 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009:

Υπηρεσία Χαρακτηρισμός
Τύπος 

Πρόσβασης

Α.ΡΥ.Σ.BRAS Προϊόν Α, Β

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM Προϊόν Γ

4.2.1.2 Ο ΟΤΕ, μέσω της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. παρέχει 
ασύμμετρου ρυθμού σύνδεση μεταξύ του σημείου σύν−
δεσης του DSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρή−
στη, με τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου DSL του ΟΤΕ 
(Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS) ή μεταξύ του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον 
αντίστοιχο κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται σε ση−
μείο παρουσίας κεντρικού κατανεμητή − Α/Κ ΟΤΕ (Υπη−
ρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM). Η ανωτέρω σύνδεση χρησιμοποιεί−
ται για μεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του 
Τηλεπ. Παρόχου.

4.2.1.3 Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τους τύ−
πους και τις κατηγορίες της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV, όπως εκά−
στοτε αυτό ισχύει. 

4.2.1.4 Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα του να χρησιμο−
ποιεί τo ζεύγος χαλκού για να παρέχει άλλες υπηρε−
σίες στον Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 
επηρεάζεται η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. βάσει των 
όρων της παρούσης.

4.2.1.5 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του 
επιβάλλονται δια της υπ’αρ 531/066/24−07−2009 ΑΠ ΕΕΤΤ, 
ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τα−
χυτήτων και των τύπων υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ, καθώς και 
της προσθήκης νέων τύπων και κατηγοριών της υπη−
ρεσίας. Σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής, ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να ενημερώνει, την ΕΕΤΤ και τους Τηλεπ. 

15 Στην περίπτωση αυτή παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες 
ADSL ταχύτητας έως 2Mbps.
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Παρόχους που λαμβάνουν ήδη υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., τόσο 
για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων όσο 
και για τις νέες τιμές τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν 
την επιθυμητή ημερομηνία εφαρμογής τους.

4.2.1.6 Οι ριπές ρυθμού (burst rates), μπορεί να παρου−
σιάζουν διακυμάνσεις λόγω της ταυτόχρονης συνύπαρ−
ξης πολλών Τελικών Χρηστών μέσα στο δίκτυο DSL 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 συ−
γκεκριμένα πρωτόκολλα εφαρμογής IP που χρησιμοποι−
ούνται. Ο Τηλεπ. Πάροχος οφείλει να ενημερώνει του 
Τελικούς Χρήστες σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ 
παρακολουθεί την συμπεριφορά του δικτύου DSL και 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως για πα−
ράδειγμα 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).

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

4.2.1.8 Ο Τελικός Χρήστης έχει τη δυνατότητα δυ−
ναμικής επιλογής Τηλεπ. Παρόχου μέσω των εκάστο−
τε ΕΕΑΠ.

4.2.1.9 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 (βλ. 
παράγραφο 4.9).

4.2.1.10 Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ. είναι δυνατό να υπάρξει ολιγόλεπτη δι−
ακοπή 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 υπερβαί−
νει τα (30) τριάντα λεπτά. Ο Τηλεπ. Πάροχος οφείλει 
να ενημερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρή−
στη σχετικά. 

4.2.1.11 Η αδυναμία διάθεσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., 
λόγω τεχνικών προβλημάτων, δύναται να διαπιστωθεί 
ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργο−
ποίησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο 
ΟΤΕ οφείλει να ενημερώσει τον Τηλεπ. Πάροχο αναφο−
ρικά με τα ακριβή αίτια της αδυναμίας παροχής μέσω 
του Π.Σ. W−CRM. Μετά την ενημέρωσή του από τον ΟΤΕ 
ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να ζητήσει την ακύρωση της 
συγκεκριμένης Α.ΡΥ.Σ. αζημίως. Σε κάθε περίπτωση όπου 
επιτυγχάνεται άρση των ανωτέρω τεχνικών προβλη−
μάτων για την συγκεκριμένη γραμμή, ο ΟΤΕ ενημερώ−
νει τον Τηλεπ. Πάροχο. Μέσω του Π.Σ. W−CRM διασφα−
λίζεται 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 προαναφερθεί−
σας ειδοποίησης.

4.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 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 σύν−
δεση Α.ΡΥ.Σ. να είναι συνδρομητής εν λειτουργία τηλε−
φωνικής σύνδεσης POTS ή ISDN – BRA, επί της οποίας 
υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

4.3.1.3 Η POTS ή ISDN – BRA σύνδεση του Τελικού Χρή−
στη να βρίσκεται εντός των ορίων αστικής περιοχής 
στην οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί DSLAM, 
ως αυτές γνωστοποιούνται εκάστοτε από τον ΟΤΕ. Τα 
ήδη εγκατεστημένα DSLAMs ανακοινώνονται ηλεκτρο−
νικά στον Τηλεπ. Πάροχο ή αναρτώνται στην ιστοσελί−
δα του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr).

4.3.1.4 Η υλοποίηση του αιτήματος του Τηλεπ. Παρό−
χου πρέπει να είναι τεχνικώς εφικτή. Η τεχνική αδυνα−
μία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής της πρόσβα−
σης Α.ΡΥ.Σ. δύναται να διαπιστωθεί και κατά τη φάση 
ενεργοποίησης της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 4.2.1.11 της παρούσας προσφοράς. 

4.3.1.5 Να μην συντρέχει ένας από τους λόγους της 
παραγράφου 4.4 της παρούσας προσφοράς.

4.3.1.6 Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακο−
πής της λειτουργίας της POTS ή ISDN – BRA του Τελι−
κού Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται η παρο−
χή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. προς τον Τελικό αυτό Χρήστη 
καθώς δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις της παραγρά−
φου 4.3.1.2. 

4.3.1.7 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.

4.3.1.8 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 ΔΙΑΘΕΣΗ 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−BRA 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 χαλ−

κού με καλώδια οπτικών ινών (ΚΟΙ), που αναπτύσσει και 
εγκαθιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δι−
αθέσιμη εφεδρεία καλωδίων χαλκού και ο ΟΤΕ δεν έχει 
εγκαταστήσει DSLAMs σε υπαίθρια καμπίνα καθιστώ−
ντας με αυτό τον τρόπο δυνατή την ευρυζωνική σύνδε−
ση του Τελικού Χρήστη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνο−
λο 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 − BRA σύνδεση του Τελικού Χρή−
στη παρέχεται μέσω καλωδίου του οποίου η φασματι−
κή χωρητικότητα καλύπτεται λόγω της συγκέντρωσης 
πολλών συστημάτων υπέρθεσης, όπως xDSL ή PCM ή 
2 Mbps στο ίδιο καλώδιο.
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4.4.3 Στις περιπτώσεις αυτές, 
i εφόσον η αδυναμία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέ−

τασης της αίτησης η αίτηση απορρίπτεται αιτιολογη−
μένα μέσω του Π.Σ. W−CRM., 

ii εφόσον η αδυναμία διαπιστωθεί κατά τη φάση της 
ενεργοποίησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 4.2.1.11 της παρούσης.

4.4.4 Πέραν των ανωτέρω, υφίστανται και ειδικότε−
ροι περιορισμοί στην περίπτωση διάθεσης της υπηρε−
σίας ΑΡΥΣ λόγω χρήσης της τεχνολογίας Ethernet First 
Mile (EFM) όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 
4.1 του παρόντος.

4.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ.
Η διάρκεια ισχύος κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. που παρέ−

χεται στον Τηλεπ. Πάροχο στο πλαίσιο της παρούσης 
προσφοράς, με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνί−
ας μεταξύ ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, ορίζεται σε (1) ένα 
μήνα (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος»). Μετά 
το πέρας της «υποχρεωτικής διάρκειας ισχύος» η σύμ−
βαση ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου 
χρόνου, λύεται δε με καταγγελία σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Με την επιφύλαξη διαφορετικής έγγραφης συμφωνί−
ας μεταξύ των μερών, ο Τηλεπ. Πάροχος, μετά τη λήξη 
της «υποχρεωτικής διάρκειας ισχύος», έχει δικαίωμα να 
καταγγείλει την κάθε επιμέρους σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. σύμ−
βαση κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης 
κοινοποιούμενης προς τον ΟΤΕ τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημερών πριν την επιθυμητή ημερομηνία καταγγε−
λίας της σύμβασης. 

4.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 προβλεπόμε−
να 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, αντί−
στοιχο κωδικό Πρόσβασης, υπογράφοντας το σχετικό 
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής (Παράρτημα V). 
Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης (password) και η χρή−
ση του συστήματος Π.Σ. W−CRM τεκμαίρει αναγνώριση, 
από πλευράς του Τηλεπ. Παρόχου, των αιτήσεων που 
στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαρια−
σμούς 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 προτεραιότη−
τας 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. 

4.6.2 Υποβολή Αιτήσεων
4.6.2.1 Η αίτηση χορήγησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. συ−

μπληρώνεται 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 εργά−

σιμη ημέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την επο−
μένη εργάσιμη ημέρα.

4.6.2.4 Με την καταχώρηση της αίτησης στο Π.Σ. W−
CRM. πραγματοποιείται έλεγχος αντιστοιχίας του επω−
νύμου ή της επωνυμίας του Τελικού Χρήστη με τον αριθ−
μό 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 ενημέ−
ρωση 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 παίρ−
νει αυτόματα μοναδικό αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 
και προωθείται για υλοποίηση.

4.6.2.5 Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θα λαμ−
βάνεται η ημερομηνία καταχώρησης στο σύστημα, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην §4.6.2.3, η οποία περι−
γράφεται στο Π.Σ. W−CRM. με σχετική ένδειξη.

4.6.2.6 Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών Χορήγη−
σης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. και εντός της ίδιας εργάσι−
μης ημέρας, ενημερώνεται σχετικά ο Τηλεπ. Πάροχος. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομη−
νία Χορήγησης, ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να δηλώσει 
μέσω του Π.Σ. W−CRM βλάβη για την υπηρεσία. Εάν ο 
Τηλεπ. Πάροχος δεν δηλώσει βλάβη εντός του χρονι−
κού διαστήματος που προαναφέρθηκε, ως ημερομη−
νία 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 υπαιτιό−
τητα ΟΤΕ, ως ημερομηνία Χορήγησης της νέας σύνδε−
σης Α.ΡΥ.Σ. λαμβάνεται 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 με−
ταβολών στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., θα πραγματοποιείται 
εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εκκινώντας από 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ηλεκτρο−
νικής υποβολής της αίτησης στο Π.Σ. W−CRM. Σε αντί−
θετη περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην §3.1.3 του 
Παραρτήματος VI «Υπόδειγμα Βασικής Συμφωνίας Επι−
πέδου 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 τυ−
χόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος δεν οφείλεται στον 
ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §2 του Παραρτή−
ματος VI «Υπόδειγμα Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπη−
ρεσιών Χ.Ε.Π. (Basic SLA)». 

4.6.2.9 Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των αιτουμένων, σύμ−
φωνα 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 ημερομη−
νία παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετι−
κή αδυναμία υλοποίησης, με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 4.2.1.11.

4.7 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.7.1 Ο ΟΤΕ ενημερώνει μέσω του συστήματος Π.Σ. 

W−CRM τον Τηλεπ. Πάροχο για κάθε περίπτωση με−
ταβολής στοιχείων της POTS ή ISDN − BRA σύνδεσης 
του Τελικού Χρήστη, εφόσον η μεταβολή αυτή επηρε−
άζει την παρεχόμενη υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. στον συγκεκρι−
μένο Τελικό Χρήστη.
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4.7.2 Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος επιθυμεί 
οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε αυτόν υπη−
ρεσίες 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 αντί−
στοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.

4.7.3 Μεταφορά
4.7.3.1 Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. δύναται να μεταφερθεί, εφό−

σον 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 – BRA σύν−
δεσης εντός της ίδιας αστικής περιοχής και εφόσον το 
ζητήσει ο Τελικός Χρήστης από τον Τηλεπ. Πάροχο.

 iii. Από έναν Τηλεπ. 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. γίνε−
ται 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 παρού−
σης. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Τε−
λικό Χρήστη ο οποίος αιτείται τη μεταφορά της τηλε−
φωνικής 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., πραγ−
ματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς της 
τηλεφωνικής σύνδεσης. Η προσωρινή διακοπή της με−
ταφερόμενης 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 διαδι−
κασία που θα ακολουθείται θα έχει ως εξής:

i. Ο συνδρομητής, ο οποίος και λαμβάνει υπηρεσί−
ες ευρυζωνικής πρόσβασης από τον Τηλεπ. Πάροχο 1 
(εφεξής Τ.Π. 1), καταθέτει αίτηση στον Τηλεπ. Πάροχο 
2 (Τ.Π. 2), από τον οποίο επιθυμεί να λαμβάνει ευρυζω−
νικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργη−
σης υπηρεσιών DSL / καταγγελίας της σχετικής σύμ−
βασης με τον Τ.Π. 1 και β) αίτηση παροχής υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Με βάση τα παραπάνω, η εν 
λόγω αίτηση συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβά−
σεων 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 αίτη−
ση παροχής σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. με τις παρακάτω ση−
μάνσεις:

 α) Μετατροπή σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης (ΧΕΠ)

 β) Δήλωση διακοπής υπηρεσιών DSL πρόσβασης / κα−
ταγγελία 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 ΟΤΕ. Η ει−
δοποίηση του Τ.Π. 1 αναφορικά με την καταγγελία της 
σύμβασης γίνεται μέσω του Π.Σ. W−CRM από τον ΟΤΕ.

iv. Μέσω του Π.Σ.−WCRM ενημερώνεται ο Τ.Π. 2 σχετι−
κά με την ακριβή ημερομηνία της μετάβασης. Σε κάθε 
περίπτωση ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης του αι−
τήματος 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 χορήγη−
σης της υπηρεσίας ακολουθείται η διαδικασία που πε−
ριγράφεται 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 ελαχιστο−
ποιείται ο χρόνος διακοπής των υπηρεσιών για τον τε−
λικό χρήστη.

4.7.3.4 Στην περίπτωση που η ευρυζωνική πρόσβαση 
του Τελικού Χρήστη πραγματοποιείται με χρήση υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM και ο τελευταίος αιτηθεί μεταφορά 
από έναν Τηλεπ. Πάροχο σε άλλο, ο ΟΤΕ θα εξετάζει 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρε−
σίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−
2009, οπότε και θα πραγματοποιείται η μεταφορά ενώ 
σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα μετατρέπε−
ται σε Α.ΡΥ.Σ.BRAS σύμφωνα με την παράγραφο 4.7.7 της 
παρούσας προσφοράς.

4.7.4 Αλλαγή υπηρεσίας
4.7.4.1 Η αλλαγή των παρεχομένων υπηρεσιών συνί−

σταται σε αλλαγή τύπου ή κατηγορίας της συμφωνη−
μένης υπηρεσίας.

4.7.4.2 Η αλλαγή των παρεχομένων υπηρεσιών υλοποι−
είται σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Τηλεπ. Πα−
ρόχου το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύμφωνα με τη 
διαδικασία της §4.6 της παρούσας προσφοράς. 

4.7.5 Διακοπή 
4.7.5.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να ζητήσει τη δια−

κοπή της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. προς συγκε−
κριμένο Τελικό Χρήστη. Η αίτηση διακοπής υποβάλλε−
ται 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 δια−
κοπής δύναται να αιτηθεί την μεταφορά της συγκεκρι−
μένης 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 προηγουμέ−
νων οφειλών 

4.7.5.4 Η παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. διακόπτεται αυ−
τοδικαίως με την κατάργηση της πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α, 
στην οποία υπάγονται οι Α.ΡΥ.Σ. Στην 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 περί−
οδο έως τη λήξη της διάρκειας της παροχής της.

4.7.5.5 Διακοπή λόγω οφειλής πραγματοποιείται σύμ−
φωνα 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 υπηρε−
σίας. Η αίτηση κατάργησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω του Π.Σ. W−CRM. σύμφωνα με τη διαδικασία της 
§4.6 της παρούσας προσφοράς.
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4.7.7 Μετατροπή Παρεχομένων Υπηρεσιών 
Δεδομένου 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 προσφερο−
μένων υπηρεσιών, δύνανται να εκδηλωθούν οι ακόλου−
θες μετατροπές:

i. Μετατροπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη ή Μερι−
ζόμενη 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 Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο σε Α.ΡΥ.Σ. (με ή χωρίς φο−
ρητότητα): 

β. Μετατροπή της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.: 

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

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο εξοπλι−
σμός DSLAM τοποθετείται εκτός του Αστικού Κέντρου 
η υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM δεν είναι τεχνικά ισοδύναμη με 
την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο όσον 
αφορά στην ταχύτητα ευρυζωνικής πρόσβασης του Τε−
λικού Χρήστη.

4.8 ΒΛΑΒΕΣ
4.8.1 Ο ΟΤΕ θα αντιμετωπίζει τις αναφορές βλαβών 

που γίνονται από τον Τηλεπ. Πάροχο με τον ίδιο τρό−
πο που αντιμετωπίζει αναφορές βλαβών που γίνονται 
από δικούς του πελάτες. 

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−BRA σύνδεσης στο 
ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ, στο “121”. Ο Τη−
λεπ. Πάροχος 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 μέσω του Π.Σ. W−CRM, σε 24ωρη 
βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Η αναγγελία που εισάγε−
ται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπολογίζεται ότι 
κατατέθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η παρακο−
λούθηση της βλάβης θα γίνεται μέσω του Π.Σ. W−CRM 
(ημερομηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης).

4.8.3 Διαδικασία άρσης βλάβης
4.8.3.1 Σε περίπτωση βλάβης μόνο στην παροχή φω−

νητικής τηλεφωνίας μέσω της PΟTS ή ISDN−BRA σύν−
δεσης υπεύθυνος για τη λήψη και αποκατάσταση της 
βλάβης είναι ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δια−
δικασίες αναγγελίας και άρσης βλάβης υπηρεσιών τη−
λεφωνίας. Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του Τελικού Χρήστη 
από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΟΤΕ, η αποκατάστα−
ση 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 υποχρε−
ούται αρχικά να διερευνήσει και να εντοπίσει τη βλά−
βη με βάση τα συστήματα εποπτείας και διαχείρισης 
που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται 
στο τμήμα του δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρμο−
διότητά του, αποκαθιστά τη βλάβη, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στην παράγραφο 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 παράγραφο 
4.8.3.2 της παρούσας. 

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 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. Πά−
ροχος διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν έχει αποκαταστα−
θεί τότε αποστέλλει μέσω του Π.Σ. W−CRM σχετική ενη−
μέρωση 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 φω−
νητική υπηρεσία και στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.:

i. Ο Τελικός χρήστης αναγγέλλει στον ΟΤΕ τη βλά−
βη στην φωνητική υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να ανωτέρω υπό την παράγραφο 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 εργασί−
ες επιδιόρθωσης που πιθανά θα απαιτηθούν. Σε περί−
πτωση που παραμένει η βλάβη στην υπηρεσία A.ΡΥ.Σ., ο 
Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον Τηλεπ. Πάροχο, ο οποί−
ος ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα−
φο 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 εκκρεμότη−
τα, αναφέροντας τα ακριβή αίτια της βλάβης. Στις πε−
ριπτώσεις 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 αντί−
στοιχους 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 δί−
κτυο αρμοδιότητας του, ενημερώνει τον Τηλεπ. Πάρο−
χο 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, εφόσον υφίσταται, σύμφω−
να με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του. Ο εν 
λόγω τιμοκατάλογος θα δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ και 
στην ιστοσελίδα www.otewholesale.gr.

4.8.3.5 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατά−
στασης της βλάβης τα δύο μέρη, ήτοι τα κέντρα δι−
αχείρισης ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου, επικοινωνούν και 
συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 
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τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 

4.8.3.6 Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να υφί−
σταται, ο ΟΤΕ κατόπιν συνεννόησης με τον Τηλεπ.Πάρο−
χο δύναται να επικοινωνεί με τον τελικό χρήστη και να 
μεταβαίνει συνεργείο του στο χώρο του Τελικού Χρή−
στη, για να ελέγχει την Α.ΡΥ.Σ. σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο παράρτημα VI ενότητα 3.2.1.

4.8.4 Χρόνος άρσης βλάβης
4.8.4.1 Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο Τηλεπ. Πάρο−

χος έχουν αμοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για την 
ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου και την επί−
τευξη της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.

4.8.4.2 Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρε−
άζουν τις υπηρεσίες του Τηλεπ. Παρόχου από τον ΟΤΕ 
και οι τυχόν ρήτρες υπέρβασης αναφέρονται στις πα−
ραγράφους 3.2.2 και 3.2.3 του Παραρτήματος VI «Υπό−
δειγμα Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Χ.Ε.Π. 
(Basic SLA)». 

4.9 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.9.1 Απαιτούμενος τερματικός εξοπλισμός για τη λει−

τουργία 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 
DSL (Παράρτημα II − Παράμετροι Εγκατάστασης ADSL 
modem), που εγκαθίσταται με ευθύνη του Τηλεπ. Πα−
ρόχου 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 ΠΔ 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002) όπως αυτό εκάστο−
τε ισχύει. Τα πρότυπα (standards) του εν λόγω τερμα−
τικού εξοπλισμού αναφέρονται στο Παράρτημα III της 
παρούσας προσφοράς. 

4.9.2.2 Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταλλη−
λότητα, τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα με 
το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει ομαλή λειτουργία του 
τερματικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ ουδεμία ευ−
θύνη φέρει για το χρονικό διάστημα διακοπής της τη−
λεφωνικής υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., 
λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή ρύθμισης του τερ−
ματικού 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 VI Βασική Συμφωνία Επιπέδου 
Υπηρεσιών Basic SLA Χ.Ε.Π (Basic SLA). 

4.10.1 Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν εμπιστευτικό χα−
ρακτήρα και ο ΟΤΕ τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για 
τους σκοπούς που εντάσσονται στο πλαίσιο της πα−
ρούσης προσφοράς, απέχει δε από την γνωστοποίησή 
τους με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτα μέρη, εκτός εάν 
εξασφαλίσει έγγραφη σχετική έγκριση του Τηλεπ. Πα−
ρόχου στον οποίο αυτά αφορούν ή η γνωστοποίηση 
τους επιβάλλεται από τον Νόμο, οπότε στην περίπτω−
ση αυτή δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Τη−
λεπ. 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 – ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ
4.11.1 Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως νομί−
μως 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 Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να καταβάλλει 
τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ. τις οποίες λαμβάνει σύμφωνα με την πα−
ρούσα Προσφορά. Τα εν λόγω τέλη υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 
υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και υπολο−
γίζονται σύμφωνα με την μεθοδολογία Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος των παγίων (LRAIC/ Current Cost) από κοστο−
λογικά μοντέλα Top Down σύμφωνα με τα αναφερόμε−
να στην ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−
07−09).

Η αναπροσαρμογή από τον ΟΤΕ των οικονομικών 
όρων των ανωτέρω υπηρεσιών, υπόκειται στην αρχή 
της κοστοστρέφειας και γίνεται σύμφωνα με την κεί−
μενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία ενώ εφαρμόζεται 
από την ημερομηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενερ−
γοποιημένες συνδέσεις Α.Ρ.Υ.Σ.

4.11.3 Η χρέωση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ξεκινάει την 
επομένη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία ενερ−
γοποίησης/παράδοσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., συμπε−
ριλαμβανομένης και της ημερομηνίας ενεργοποίησης/
παράδοσης. Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτω−
ση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL 
modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

4.11.4 Mε την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης της 
EETT οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρε−
σίας Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Τηλεπ. Πάροχο εί−
ναι οι ακόλουθες:

i. Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης
ii. Μηνιαίο τέλος
iii. Τέλος Μεταβολής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. (εφόσον υφί−

σταται)
iv. Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης 

απασχόλησης (εφόσον υφίσταται)
v. Τέλος επανασύνδεσης (εφόσον υφίσταται)
4.11.5 Σε περίπτωση διακοπής (σύμφωνα με παράγρα−

φο 4.11.8 της παρούσας προσφοράς) της σύνδεσης Α.ΡΥ.
Σ., προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελι−
κό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από τον Τηλεπ. Πά−
ροχο του αντιστοίχου τέλους επανασύνδεσης, εφόσον 
υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμο−
κατάλογο του ΟΤΕ.

4.11.6 Περίοδος Τιμολόγησης – Έκδοση Τιμολογίου 
4.11.6.1 Ο ΟΤΕ εκδίδει για τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και για 

κάθε περίοδο χρέωσης, τιμολόγιο, το οποίο α) ορίζει το 
συνολικό ποσό χρέωσης για την παρεχόμενη υπηρεσία 
και β) παρουσιάζει αναλυτικά τα εν λόγω τέλη.

4.11.6.2 Τα προβλεπόμενα στον τιμοκατάλογο μηνιαία 
τέλη παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να με την ανωτέρω παράγραφο 0 της παρούσας προ−
σφοράς είναι απαιτητά:

i. καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας και 
ii. καθ’ όλη τη διάρκεια διακοπής της υπηρεσίας κατό−

πιν αιτήσεως του Τηλεπ. Παρόχου και εφόσον δεν έχει 
παρέλθει η υποχρεωτική διάρκεια παροχής της υπηρε−
σίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.5. 
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4.11.6.3 Τα τέλη αναλύονται στο ατομικό τιμολόγιο/λο−
γαριασμό του Τηλεπ. Παρόχου, ο οποίος αποστέλλεται 
στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος στη σχετική αί−
τησή του. Το εν λόγω τιμολόγιο περιλαμβάνει με σαφή−
νεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες: 

• ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 
• αριθμός τιμολογίου
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλ−

λονται απολογιστικά 
• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ−κα−

ταβάλλονται 
• τρόπος πληρωμής
• κωδικός εντολής πληρωμής σε Τράπεζα
• 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 τιμο−

λογίου σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στον Τηλεπ. Πάρο−
χο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη της 
περιόδου χρέωσης, στην διεύθυνση αποστολής που έχει 
ορίσει ο Τηλεπ. Πάροχος στη σύμβαση που θα υπογρα−
φεί με βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τηλεπ. Πάρο−
χος 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 πιστω−
τικό σημείωμα είναι άμεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ.

Ο Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμο−
λόγια εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας 
εξόφλησης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριά−
ντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής του τιμολογίου (η οποία αποδεικνύεται με 
σφραγίδα ταχυδρομείου), εκτός αν συμφωνηθεί εγγρά−
φως διαφορετικά μεταξύ των Μερών και με την επιφύ−
λαξη της υποχρέωσης αμεροληψίας την οποία φέρει ο 
ΟΤΕ σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009.

4.11.6.4 Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 
θα γίνονται βάσει μηνιαίων λογιστικών περιόδων. Με το 
πρώτο τιμολόγιο ο Τηλεπ. Πάροχος πέραν του τέλους 
ενεργοποίησης και του αντίστοιχου μηνιαίου τέλους για 
τον τρέχοντα μήνα προκαταβάλλει το μηνιαίο τέλος του 
επομένου μηνός. Τα επόμενα τιμολόγια/λογαριασμοί πε−
ριλαμβάνουν την προκαταβολή του μηνιαίου τέλους του 
επόμενου μήνα. Οι προκαταβολές του μηνιαίου τέλους, 
στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας, συμψηφί−
ζονται ή επιστρέφονται σε επόμενο τιμολόγιο/ λογαρια−
σμό. Στο μηνιαίο τιμολόγιο/λογαριασμό συμπεριλαμβά−
νονται οι χρεώσεις για το σύνολο των συνδέσεων Α.ΡΥ.
Σ. που έχει λάβει ο εν λόγω Τηλεπ. Πάροχος.

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέ−
ρος δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγρα−
φο και εφόσον δεν υπάρχει υπό αμφισβήτηση διαφο−

ρά για το ποσό της οφειλής κατά τα προβλεπόμενα 
στην ενότητα 4.11.7 της παρούσας τότε ο οφειλέτης 
υποχρεούται στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού 
εντόκως, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συμ−
φωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου στην 
παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των μερών/ 
advanced SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 
προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμ−
φωνία των μερών/ advanced SLA) χρόνου άρσης βλα−
βών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότη−
τα ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλλει στον Δικαιούχο 
ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI «Βασική 
Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA)» της παρού−
σας (ή στην ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογρα−
φεί συμφωνία για Advanced SLA). 

4.11.6.5 Ο Τηλεπ. Πάροχος εξοφλεί τα τέλη που αντι−
στοιχούν στις Υπηρεσίες που προμηθεύεται από τον 
ΟΤΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης προ−
σφοράς εντός της προβλεπόμενης στη σχετική σύμ−
βαση ή στον λογαριασμό/ τιμολόγιο προθεσμίας, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.11.6.3 της 
παρούσας.

4.11.7 Αμφισβήτηση Λογαριασμού
4.11.7.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος έχει, σύμφωνα με την πα−

ρούσα Προσφορά Αναφοράς, το δικαίωμα αμφισβήτη−
σης της ορθότητας των χρεώσεων του τιμολογίου σε 
δύο στάδια:

 α) αρχικά ενώπιον του ΟΤΕ, και στη συνέχεια
β) ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 

συσταθείσα από εμπειρογνώμονες τόσο του ΟΤΕ όσο 
και του Τηλεπ. Παρόχου 

Προκειμένου να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, ο Τη−
λεπ. Πάροχος καταβάλει προς τον ΟΤΕ το ύψος του 
τιμολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αμφισβήτηση. Ανα−
φορικά με το ποσό το οποίο αμφισβητεί, ο Τηλεπ.Πά−
ροχος μπορεί εναλλακτικά:

α) να πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο, ώστε 
να μη βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. 

β) να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο και να 
επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, ανάλογα με την 
αποδοχή ή όχι του ποσού της αμφισβήτησής του. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο Τη−
λεπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της 
αμφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επι−
στολής είναι τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα πα−
ράτασης μέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αμ−
φισβήτησης οικονομικής διαφοράς.

4.11.7.2 Σε περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος αμφισβη−
τεί την ορθότητα του τιμολογίου/λογαριασμού, δύναται 
να ζητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα από την αρμό−
δια Υπηρεσία του ΟΤΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμί−
ας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμο−
λογίου/λογαριασμού (εκτός από τις περιπτώσεις που η 
αμφισβήτηση αφορά τη μη συμμόρφωση με Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου οπότε η προθεσμία αμφισβή−
τησης του τιμολογίου εκκινεί από την έκδοση της Από−
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φασης ή της νομοθετικής διάταξης) την επανεξέταση/
διόρθωσή του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπι−
φύλακτα τον τιμολογημένο ποσό στο σύνολό του. Στην 
αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το μέρος του τιμολογί−
ου που αμφισβητείται και κατά πόσο ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη ημε−
ρομηνία την οποία όριζε το τιμολόγιο, το ποσό το οποίο 
αμφισβητεί. Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και 
κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία επαλήθευσης. Ο 
ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, 
εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα τα 
συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης.

4.11.7.3 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης από τον ΟΤΕ λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
ήδη εκδοθέντων τιμολογίων: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απάντησή 
του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτικό τιμολόγιο για 
το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμε−
νο από τον Τηλεπ. Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζε−
ται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από τον 
Τηλεπ. Πάροχο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την 
οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, 
όποια εκ των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάρο−
χος δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο 
ΟΤΕ εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την απάντησή του προς τον Τηλεπ. Πάροχο, πιστωτι−
κό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα συνυπολογί−
ζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ απο−
δέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. Πάροχο, ii) 
χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο. Ο τόκος υπηρεημερίας θα υπολογίζεται από 
την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε 
για την πληρωμή του. 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της αίτη−
σης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του Τη−
λεπ. Παρόχου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση στον Τηλεπ. Παρόχου της απάντησης 
του ΟΤΕ, συγκροτούν Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου για την διευκρίνιση της 
διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων). Το αί−
τημα του Τηλεπ. Παρόχου υποβάλλεται εγγράφως και 
ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν για λογα−
ριασμό του στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ο 
ΟΤΕ, μετά τη λήψη του εγγράφου αυτού από τον Τη−
λεπ. Πάροχο, ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέ−
χουν για λογαριασμό του στη συγκεκριμένη Μικτή Επι−
τροπή Εμπειρογνωμόνων, τα οποία γνωστοποιεί στον 
Τηλεπ. Πάροχο με έγγραφό του. Με τη λήψη από τον 
Δικαιούχο του εγγράφου αυτού του ΟΤΕ συγκροτεί−
ται η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η 
οποία συνεδριάζει στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε 
ημερομηνία και ώρα που ορίζουν από κοινού τα μέλη 
της, τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβούλους τους. 
Οι σύμβουλοι των μελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυ−
σης Διαφορών δεν μετέχουν στη λήψη απόφασης της 
Επιτροπής. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στην ως άνω Επιτροπή εντός δέκα (10) ερ−
γασίμων ημερών από την συγκρότησή της αναλυτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης 
όπου εντοπίζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρί−
βειας των υπολογισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρη−
σιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριμένης διαφοράς. Τα στοιχεία τα οποία τα μέλη 
της Επιτροπής λαμβάνουν σε γνώση λόγω της ιδιότη−
τάς τους θεωρούνται εμπιστευτικά και τα μέλη δεσμεύ−
ονται να μην τα γνωστοποιήσουν μετά το πέρας αυτής 
προς οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο πέραν της Επιτροπής. 
Για το λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επι−
φύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κεί−
μενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδο−
μένων, 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 αί−
ρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί 
της διαφοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε πε−
ρίπτωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρο−
νικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από 
την συγκρότησή της, πριν αποφανθεί ότι δεν δύναται 
να λύσει την διαφορά.

4.11.7.4 Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής 
της αίτησης, από την Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμό−
νων, λαμβανομένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πιστώσε−
ων, μετά το πέρας του πρώτου σταδίου: 

α) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδί−
δει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση 
της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμό−
νων, πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό το οποίο η Επι−
τροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τηλεπ. 
Πάροχο, προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερί−
ας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την ημε−
ρομηνία καταβολής του ποσού από τον Τηλεπ. Πάρο−
χο προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία το 
αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια εκ 
των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη. 

β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Τηλεπ. Πάροχος 
δεν έχει καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ 
εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκ−
δοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνω−
μόνων, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα 
συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο η 
Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τη−
λεπ. Πάροχος, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού 
το οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόμενο από τον 
Τηλεπ. Πάροχος.Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται 
από την δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όρι−
ζε για την πληρωμή του. 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση λογαριασμού:
α) κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στον 

αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδο−
ποίηση του Τηλεπ. Παρόχου περί αποδοχής της αίτη−
σής του από τον ΟΤΕ ή από την έκδοση της απόφασης 
της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

β) τα χρεωστικά τιμολόγια θα είναι πληρωτέα το αρ−
γότερο έως τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παρά−
δοσή τους στον Τηλεπ. Πάροχο (η παράδοση θα απο−
δεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό) 
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Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε στα−
δίου από τα ανωτέρω, τα μέρη δύνανται να συμψηφί−
σουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν 
σε συμφωνία.

4.11.7.5 Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αμφισβητήσει το ύψος 
των ρητρών που αιτείται ο Τηλεπ. Πάροχος, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται ενότητα 6 του Παραρτήμα−
τος VI της παρούσας Προσφοράς, για την αναστολή 
της πληρωμής του υπό αμφισβήτηση ποσού ρητρών ο 
ΟΤΕ υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από τον Τηλεπ. 
Πάροχος να καταβάλει εγγυητική επιστολή η οποία να 
καλύπτει το 100% του ποσού της αμφισβήτησης.

4.11.7.6 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία 
στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 
τα αμφισβητούμενα ποσά θα πληρώνονται προσαυξη−
μένα με το νόμιμο επιτόκιο, εντός σαράντα (40) εργα−
σίμων ημερών από το χρονικό σημείο που η Επιτροπή 
θα αποφανθεί ότι δεν δύναται να επιλύσει τη διαφο−
ρά ή μετά την άπρακτη πάροδο διμήνου από την υπα−
γωγή της διαφοράς σε αυτήν, εκτός των περιπτώσεων 
εκείνων που μετά από αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου χο−
ρηγηθούν σχετικά προσωρινά μέτρα ενώπιων αρμόδι−
ας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφο−
ρά προκύπτει από την ερμηνεία / εφαρμογή Απόφασης 
της ΕΕΤΤ). Η καταβολή του υπό αμφισβήτηση ποσού 
από τον Τηλεπ. Πάροχο δεν συνιστά συνομολόγηση της 
οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώματα του Τη−
λεπ. Παρόχου 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 προ−
ηγουμένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της δι−
αφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.

4.11.7.8 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 3431/2006, η διαδικασία 
υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή Εμπει−
ρογνωμόνων του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το 
ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε κα−
ταγγελία, 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., σύμ−
φωνα 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 περί−
πτωση αμφισβήτησης από τον ΟΤΕ των ρητρών που 
αιτείται ο Τηλεπ. Πάροχος σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην Ενότητα 6 του Παραρτήματος VI της παρού−
σας Προσφοράς.

4.11.8 Λοιποί Όροι
4.11.8.1 Εφόσον ο Τηλεπ. Πάροχος δεν εξοφλήσει 

εμπρόθεσμα το λογαριασμό του και δεν έχει υποβά−
λει εγγράφως αίτηση επανεξέτασης / διόρθωσης τι−
μολογίου για το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην παράγραφο 4.11.7.1 της παρούσας ο ΟΤΕ 
ενημερώνει εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την κα−
θυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας για 
την εξόφληση της οφειλής προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επίδοση της έγγραφης όχλησης. Από την 
επομένη της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύ−
ναται να μην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 

1. Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ως άνω 
ταχθείσα προθεσμία, ή σε περιπτώσεις αμφισβητήσε−
ων 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 Τιμο−
λογίου 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 πα−
ράγραφο 4.11.7 Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αφορά 
διακοπή υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον Τη−
λεπ. Πάροχο και στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον είκοσι (20) ερ−
γάσιμες ημέρες πριν την διακοπή. 

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου της 
παρούσας ενότητας, στην περίπτωση που ο Τηλεπ. Πά−
ροχος εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της 
εικοσαήμερης προθεσμίας, η διακοπή δεν πραγματο−
ποιείται. Στην περίπτωση που ο Τηλεπ. Πάροχος εξο−
φλήσει 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 οποί−
ες είχε προβεί σε διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) 
εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρό−
θεσμης εξόφλησης του εκάστοτε τιμολογίου/ λογαρι−
ασμό από τον Τηλεπ. Πάροχο, ο Τηλεπ. Πάροχος επι−
βαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

4.11.8.2 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 κα−
ταγγείλει την παρούσα σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του 
Τηλεπ. Παρόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο 4.15.1.2 της παρούσας προσφοράς με την επι−
φύλαξη των υποχρεώσεων του ως ΣΙΑ με βάση την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009.

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

4.11.8.4 Για την έκδοση λογαριασμών σε Τελικούς Χρή−
στες του Τηλεπ. Παρόχου, υπεύθυνος είναι ο Τηλεπ. Πά−
ροχος. Σε περιπτώσεις παραπόνων χρεώσεων Τελικών 
Χρηστών του Τηλεπ. Παρόχου σχετικά με τις υπηρεσί−
ες που παρέχονται από αυτόν, υπεύθυνος είναι ο Τη−
λεπ. Πάροχος.

4.11.8.5 Τα τέλη που αφορούν τις περιπτώσεις καθυ−
στέρησης παράδοσης της συμφωνημένης υπηρεσίας 
πέρα του πραγματικού χρόνου παράδοσης της, καθυ−
στέρησης άρσης βλάβης, πέρα του συμφωνημένου χρό−
νου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται 
σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, καθώς και τα ποσά με τα οποία 
πιστώνεται ο Τηλεπ. Πάροχος, περιγράφονται στο συ−
νημμένο παράρτημα «Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπη−
ρεσιών ΧΕΠ» (Παράρτημα VII).

4.11.8.6 Ο Τηλεπ. Πάροχος δύναται να προβαίνει σε 
συμψηφισμό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ που απορ−
ρέουν από την παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. με βάση την 
παρούσα προσφορά, με ομοειδείς απαιτήσεις του από 
τον ΟΤΕ. Ως ομοειδής απαίτηση θεωρείται κάθε απαί−
τηση που προέρχεται ή σχετίζεται με την παροχή υπη−



ρεσιών Α.ΡΥ.Σ., στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποινικών ρητρών 
για υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. δυνάμει της παρούσας προσφο−
ράς. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά με λη−
ξιπρόθεσμες απαιτήσεις του προς τον Τηλεπ. Πάροχο οι 
οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ. στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ΧΕΠ. Το 
δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σύμφωνα με τις σχε−
τικές διατάξεις του ΑΚ και προϋποθέτει προηγούμενη 
όχληση του οφειλέτη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεν 
επιτρέπεται να προβεί σε συμψηφισμό οφειλών / απαι−
τήσεων για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία άρσης αμ−
φισβήτησης 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 προ−
γραμματισμένα 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 δη−
μοσίευση στην ιστοσελίδα του για τη δυνατότητα πα−
ροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στις Αστικές Περιοχές που κα−
λύπτονται από τα ως άνω DSLAMs, τουλάχιστον πέντε 
(5) ΕΗ πριν την έναρξη λειτουργίας τους, γνωστοποιώ−
ντας 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 ηλε−
κτρονικού 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 περί−
πτωση διακοπής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαμβά−
νεται της αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας 
τους. Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τηλεπ. 
Παρόχου ή παντός τρίτου για τυχόν πλημμελή λειτουρ−
γία των εγκαταστάσεων ή των παρεχομένων υπηρεσι−
ών 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 Δίκτυο Οικοδομών» (ΕΤ.
Δ.Ο) σταματά στον Κατανεμητή του κτιρίου (escalit). Ο 
ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τη 
συντήρηση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου. Η εγκα−
τάσταση του τερματικού εξοπλισμού στο χώρο του Τε−
λικού Χρήστη, γίνεται με ευθύνη του Τηλεπ. Παρόχου. 

4.12.1.7 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του βά−
σει της υπ’αρ. 531/066/24−07−2009 ΑΠ ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ ου−
δεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τελικού Χρήστη, του Τη−
λεπ. 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 συνερ−
γαζόμενου με αυτόν Τηλεπ. 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 ανα−
γνώριση, από πλευράς του Τηλεπ. Παρόχου, των αιτή−
σεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους 
λογαριασμούς της εταιρείας του.

4.12.2.3 Οι τελικοί χρήστες υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους στον Τηλεπ. Πάροχο με τους ακόλουθους τρό−
πους:

 − Εγγράφως, με την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτό−
τητας, ή

 − με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστο−
λή φωτοτυπίας ταυτότητας, ή

 − ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπο−
γραφής.

Ο Τηλεπ. Πάροχος, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύ−
θυνος για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχεί−
ων 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 Τηλεπ. Πάροχος υποχρεούται να 
κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
ΕΕΤΤ, τις πρωτότυπες αιτήσεις εντός πέντε (5) εργασί−
μων ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκαν.

4.12.2.4 Ο Τηλεπ. Πάροχος ενημερώνει τους Τελικούς 
Χρήστες για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και ειδι−
κότερα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως ενερ−
γοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., αναγγελίας και άρ−
σης βλάβης. 

4.12.2.5 Ο Τηλεπ. Πάροχος παρέχει στον ΟΤΕ, μετά από 
τεκμηριωμένο αίτημα του ΟΤΕ το οποίο και κατατίθε−
ται στον Τηλεπ.Πάροχο, κάθε τεχνικό στοιχείο ή περι−
γραφή και αποδέχεται την πραγματοποίηση από τον 
ΟΤΕ δοκιμών και ελέγχου της καλής λειτουργίας των 
διατάξεων που χρησιμοποιεί για την παροχή της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

4.12.2.6 Τα τεχνικά προβλήματα για την υπηρεσία Α.ΡΥ.
Σ. αναγγέλλονται σε κάθε περίπτωση στην αρμόδια 
Υπηρεσία του ΟΤΕ από τον Τηλεπ. Πάροχο και όχι από 
τον Τελικό Χρήστη είτε αφορούν αρμοδιότητα του ΟΤΕ 
είτε του Τηλεπ. Παρόχου.

4.13 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
4.13.1 Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο πρόσβαση 

σε δείκτες αποδοτικότητας / δεδομένα που σχετίζο−
νται 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 Δεί−
κτες Αποδοτικότητας με κατάλληλη μορφή, διασφαλί−
ζοντας την αρχή του επιχειρηματικού απορρήτου καθώς 
και την εμπιστευτικότητα κρίσιμων εμπορικών πληρο−
φοριών (λχ. μέσες ή συνολικές εκτιμήσεις, ή αναλυτι−
κά τις τιμές των δεικτών χωρίς να προσδιορίζεται το 
όνομα του παρόχου).
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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 δεί−
κτες αποδοτικότητας:

i. Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά ταχύτη−
τα πρόσβασης.

ii. Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που απορρί−
φθηκαν 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 προ−

βλεπόμενου χρονοδιαγράμματος
vi. Αριθμός ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. ανά τοπικό 

κέντρο
vii. Μέσο χρόνο παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. προς 

λιανικούς χρήστες
viii. Αριθμός νέων παροχών που αναφέρθηκαν ως προ−

βληματικές ανά τύπο πρόσβασης
ix. Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών ανά πά−

ροχο ανά τύπο υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
x. Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμφω−

νημένου χρονικού πλαισίου (Βασικό SLA)
4.14 ΣΥΜΒΑΣΗ
4.14.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος ο οποίος επιθυμεί να λαμ−

βάνει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ από τον ΟΤΕ υποχρεούται να 
υπογράψει σχετική συμφωνία πλαίσιο. Ο Τηλεπ. Πάρο−
χος υποχρεούται να στείλει έγγραφη αίτηση στον ΟΤΕ 
στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5.1.2 
της παρούσας. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός 5 ΕΗ από την 
παραλαβή της αίτησης να ξεκινήσει άμεσα και τις δια−
πραγματεύσεις για την υπογραφή της συμφωνίας πλαί−
σιο. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις πρέπει να ολοκλη−
ρωθούν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία έναρξής τους. Σε περίπτωση που μετά 
την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν 
έχουν ευοδωθεί 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 επί−
λυση της διαφοράς τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία. Τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύ−
ονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων 
τα οποία κοινοποιούνται/γνωστοποιούνται σε αυτούς 
με την αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου και κατά την δι−
άρκεια 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/γνωστοποι−
ήσουν σε τρίτα πρόσωπα.

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 εξειδι−
κεύονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι−
ών 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 ενεργο−
ποιήσεώς τους.

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

4.14.4 Ο Τηλεπ. Πάροχος δεν εκχωρεί οποιοδήποτε δι−
καίωμα ή υποχρέωσή του που απορρέει από τη σύμβα−
ση πλαίσιο, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγού−
μενη 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 επι−
φύλαξη των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αυτός φέ−
ρει 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 Τη−

λεπ. Παρόχου κοινοποιούμενη προ εξήντα (60) ημερο−
λογιακών ημερών στον ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή ο 
Τηλεπ. Πάροχος καταβάλλει στον ΟΤΕ τα τέλη που αντι−
στοιχούν 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 πα−
ράβασης ουσιώδους όρου αυτής, κοινοποιούμενη από 
το αναίτιο μέρος στο υπαίτιο μέρος. Στην περίπτωση 
αυτή, το αναίτιο μέρος θα δίνει στο υπαίτιο μέρος γρα−
πτή 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 ταχθεί−
σα προθεσμία, το αναίτιο μέρος θα έχει το δικαίωμα 
να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με την αποστο−
λή ειδοποίησης προ τριών (3) ημερών προς τούτο προς 
το υπαίτιο μέρος. Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαί−
σια της παρούσας συνιστούν: Η μη εξόφληση οφειλών 
σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες της παρού−
σας προσφοράς, η μη καταβολή εγγυητικών επιστολών 
σύμφωνα με τις διαδικασίες και διατάξεις της παρού−
σας προσφοράς, η διακινδύνευση της ακεραιότητας του 
δικτύου ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων μερών σύμ−
φωνα 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 συμφω−
νίας των μερών, δύνανται να προβλέπονται και άλλα 
περιστατικά τα οποία κατά την καλή πίστη είναι ικανά 
να θεμελιώσουν ειδικό και σπουδαίο λόγο καταγγελί−
ας 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 προβλεπό−
μενα στο άρθρο 2 του Ν.703/77. Οι παράγραφοι 4.15.1.1 
και 4.15.1.2 της παρούσας 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 σύμφω−
να 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 αυ−
τοδικαίως και η παροχή όλων των υπηρεσιών/ συνδέ−
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σεων προς τον Τηλεπ. Πάροχο που υπάγονται σε αυ−
τήν και όλες οι οφειλές των αντισυμβαλλόμενων μερών 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. 

4.16 ΕΓΓΥΗΣΗ
4.16.1 Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τηλεπ. Πάρο−

χο την παροχή εγγυήσεων αναφορικά με την εξόφληση 
οφειλών από υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.. Το δικαίωμα του ΟΤΕ 
να ζητήσει την παροχή εγγυήσεων ερμηνεύεται με βάση 
τις υποχρεώσεις του ως επιχείρηση με ΣΙΑ στη σχετι−
κή αγορά «Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης» ιδίως 
την υποχρέωση τήρησης της αρχής της αμεροληψίας 
και της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύμφωνα με 
τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αναλογικότη−
τας, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ακολου−
θώντας τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν κατέ−
στη υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών 
του προς τον ΟΤΕ (κατηγορία 1), από την παροχή υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική 
περίοδο των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από τη σύ−
ναψη συμφωνίας, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας μορφής 
εγγύηση. Δεν θεωρείται ότι έχει καταστεί υπερήμερος 
ο Τηλεπ. Πάροχος αναφορικά με οφειλές από τιμολόγια 
για τα οποία εκκρεμεί αμφισβήτηση λογαριασμού σύμ−
φωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4.11.7 ανωτέρω 
ή ανάλογων διαδικασιών αμφισβήτησης λογαριασμού 
στα πλαίσια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι 
οποίες διέπονται από άλλες Προσφορές Αναφοράς του 
ΟΤΕ, ή η μη καταβολή τους γίνεται επί τη βάση Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας δικαστικής αρχής. 

2. Σε περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου για τον οποίο δεν 
υπάρχουν στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς με 
τον ΟΤΕ, και ο οποίος θα προσκομίσει στον ΟΤΕ θε−
τική αξιολόγηση αναφορικά με την οικονομική φερεγ−
γυότητα του ιδίου ή μητρικής του εταιρείας από έναν 
κοινά αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνω−
ρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονο−
μικής Φερεγγυότητας Εταιρειών (κατηγορία 2), ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τηλεπ. Πάροχος 
επιλέγει από σχετικό κατάλογο τον οποίο καταρτίζει 
ο ΟΤΕ με τους Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγη−
σης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιρειών της αποδο−
χής 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 
Εταιρειών 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 Οικονομι−
κής Φερεγγυότητας Εταιρειών κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οιοδήποτε των μερών. Τυχόν κόστος για την 
πραγματοποίηση της εν λόγω εξέτασης το επωμίζεται 
ο Τηλεπ. Πάροχος. Αν μετά την επανεξέταση προκύψει 
αρνητική αξιολόγηση για τον Δικαιούχο ο ΟΤΕ δικαι−
ούται να απαιτήσει εγγύηση. Η μη προσκόμιση της εγ−
γυητικής επιστολής θεωρείται λόγος καταγγελίας της 
σύμβασης. 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 διά−
στημα αυτό, εντάσσεται στην κατηγορία 1 κατόπιν αι−
τήματός του προς τον ΟΤΕ.

3. Στην περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος δεν εμπί−
πτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ απαιτεί την προ−
σκόμιση εγγυητικής επιστολής (κατηγορία 3) σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.16.2.

4. Τηλεπ. 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 τυ−
χόν δε ήδη προσκομισθείσα εγγυητική επιστρέφεται.

4.16.2 Εφόσον ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα εγγυήσεων, με 
βάση την παράγραφο 4.16.1 της παρούσας ζητά από 
το υπόχρεο μέρος, την προσκόμιση ανέκκλητης εγγυ−
ητικής επιστολής τραπέζης, η οποία λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος−μέλος της Ευρωπαϊ−
κής 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 εται−
ρεία ή παρόμοιο τύπο ασφάλισης, για την καλή εκτέ−
λεση της σχετικής Σύμβασης και ειδικότερα προς εξα−
σφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιωνδήποτε 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Τηλεπ. Παρόχου προς τον 
ΟΤΕ για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύμφω−
να με την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί με βάση την 
παρούσα προσφορά. Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητι−
κή επιστολή τραπέζης να εκδοθεί μετά από αίτημα της 
(τυχόν) μητρικής Εταιρείας του Τηλεπ. Παρόχου προς 
την τράπεζα για λογαριασμό της τελευταίας και υπέρ 
του ΟΤΕ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Εναλ−
λακτικά τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν την παροχή 
άλλου τύπου ασφάλισης, όπως η ασφαλιστική κάλυψη 
κινδύνου του ΟΤΕ, οπότε ο Τηλεπ. Πάροχος θα οφείλει 
να προκαταβάλλει προς τον ΟΤΕ το ύψος των σχετι−
κών ασφαλίστρων ΟΤΕ. Εναλλακτικά τα μέρη δύναται 
να συμφωνήσουν την παροχή εγγυήσης με τη μορφή 
κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό του ΟΤΕ.

Στην περίπτωση ενός νέου Τηλεπ. 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 αρχι−
κής εγγυητικής επιστολής ορίζεται στις δέκα χιλιάδες 
ευρώ (10.000€). Το ύψος της αρχικής Εγγυητικής Επι−
στολής θα αναπροσαρμοστεί μετά από έξι (6) μήνες και 
στην συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να 
ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών μηνιαίων περιο−
δικών τελών του τελευταίου μήνα του εξαμήνου ή του 
χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση νέου Τηλεπ. Παρό−
χου, ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστο−
λής, η υπογραφή της σύμβασης γίνεται με την προσκό−
μιση της εγγυητική επιστολής.

Στην περίπτωση ενός Τηλεπ. Παρόχου ο οποίος ήδη 
λαμβάνει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και ο οποίος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών μηνι−
αίων περιοδικών τελών του τελευταίου μήνα, εκτός εάν 
αυτά είναι μικρότερα των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), 
οπότε προσκομίζεται εγγυητική επιστολή δέκα χιλιά−
δων ευρώ (10.000€). Το ύψος της Εγγυητικής Επιστο−
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λής θα αναπροσαρμοστεί μετά από έξι (6) μήνες και 
στην συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να 
ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών μηνιαίων περιο−
δικών τελών του τελευταίου μήνα του εξαμήνου ή του 
χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου 
ο οποίος έχει ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεού−
ται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν υλοποιού−
νται νέες αιτήσεις υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. ή/και διακόπτεται 
προσωρινά η παροχή σχετικών υπηρεσιών, εφόσον δεν 
προσκομίσει τη σχετική εγγυητική επιστολή, εντός τρι−
άντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ει−
δοποίησης από τον ΟΤΕ για την προσκόμιση της εγ−
γυητικής επιστολής.

Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι ετήσια. Ο 
Τηλέπ. Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει ανανέω−
ση της εγγυητικής επιστολής εντός τριάντα (30) εργα−
σίμων ημερών πριν από την προηγούμενη ημέρα της 
ημερομηνίας λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επι−
στολής. Κατά την παράδοση της εγγυητικής επιστολής 
ανανέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπε−
ται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτω−
ση ως χρόνο έναρξης τον χρόνο λήξης της εγγυητικής 
επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ 
νέου συμφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης, θα επιστρέφε−
ται η αρχική εγγυητική επιστολή, εκτός αν προσκομιστεί 
επιστολή παράτασης οπότε η τελευταία επισυνάπτεται 
στο σώμα της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής.

Εφόσον η νέα εγγυητική επιστολή δεν προσκομιστεί 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγρά−
φως τον Δικαιούχο με κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσσο−
ντας προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για την 
προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής, μετά την 
άπρακτη παρέλευση της οποίας δικαιούται να διακόψει 
προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ΑΡΥΣ και δικαιούται 
να προβεί σε κατάπτωση εγγυητικής επιστολής που έχει 
στη διάθεσή του, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες και 
απαιτητές οφειλές του Τηλεπ. Παρόχου προς τον ΟΤΕ 
από την παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και μέχρι το ποσό 
αυτών. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μερι−
κή ή ολική κατάπτωση τυχόν κατατεθείσας εγγύησης, ο 
οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την εγγύηση 
στο απαιτούμενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε πριν την 
κατάπτωση –εφόσον είχε υπολογιστεί πρόσφατα− είτε 
αυτό που θα προκύψει από επανυπολογισμό –εφόσον 
πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόμενη αναπροσαρ−
μογή της εγγύησης) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημε−
ρών. Με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ 
οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες Α.Ρ.Υ.Σ. άμεσα 
και πάντως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η διαδι−
κασία κατάπτωσης προβλέπει την αποστολή επιστολής 
του ΟΤΕ που θα απευθύνεται στην Τράπεζα συνοδευό−
μενη από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
του, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας για τις οποί−
ες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, προέρχονται απο−
κλειστικά και μόνο από την ως Σύμβαση παροχής υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ.

Στις περιπτώσεις όπου τα συμβαλλόμενα μέρη υπο−
χρεούνται σε προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής ως 
εξασφάλιση για την αναστολή της προθεσμίας εξόφλη−
σης 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 βεβαιώνε−
ται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του αντισυμ−
βαλλομένου και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την εξασφάλιση καταβολής των σαφών ορι−
σμένων υπό αμφισβήτηση οφειλών όπως αυτές έχουν 
υπαχθεί στην ως άνω επιτροπή και οι οποίες στην περί−
πτωση του Τηλεπ. Παρόχου δύναται να περιλαμβάνουν 
ρήτρες σύμφωνα με την παρούσα προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.11.7. έχει ελά−
χιστη διάρκεια πέντε (5) μηνών και θα είναι ανέκκλητη, 
σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαμβάνει δήλωση της εγ−
γυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτοφει−
λέτριας, δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από 
την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως καθώς και δήλωση περί καταβολής κάθε πο−
σού που καταπίπτει προς το δικαιούχο μέρος.. Με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 281 και 288 του 
Αστικού Κώδικα, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστο−
λής γίνεται μετά την αποστολή από το δικαιούχο εξω−
δίκου δηλώσεως προς τον υπόχρεο προ δέκα (10) ημε−
ρών και μετά την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα 
υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι οι οφειλές του 
υπόχρεου για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επι−
στολή αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις υπό αμφι−
σβήτηση οφειλές για τις οποίες εξεδόθη.

4.17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ, εμ−

φανιζόμενου 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 υφί−
σταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας σύμφω−
να 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 προκει−
μένου 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 περίπτω−
ση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανω−
τέρας 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 εξειδιασμέ−
νης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενι−
κή αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρω−
ση των υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορ−
ρέουν 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 χρονι−
κή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, τότε τα 
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Μέρη θα συνεννοηθούν με καλή πίστη προκειμένου να 
καταλήξουν σε συμφωνία για τις απαιτούμενες ενέργει−
ες 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 αμοι−
βαίας συμφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των 
γεγονότων ανωτέρας βίας μεγαλύτερης από ενενήντα 
(90) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν με βάση διάταξη της 
παρούσας προβλέπεται συντομότερη προθεσμία), οποι−
οδήποτε των Μερών έχει το δικαίωμα να λύσει μονο−
μερώς 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 λη−
ξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του γεγονότος ανωτέ−
ρας βίας. Το δικαίωμα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/24−07−2009.

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 δρα−

στηριότητα 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 δικτύ−
ου 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 προσωρι−
νές 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 Κόμβων, μεταζεύξεις, αναβάθ−
μιση 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 συνδέσε−
ων της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., η οποία αποτελεί αρμοδιό−
τητα 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, υποστήρι−
ξης νέων ή υφιστάμενων υπηρεσιών. Επίσης, διατηρεί 
το δικαίωμα διεξαγωγής μετρήσεων και ελέγχων, χω−
ρίς να παρεμποδίζει τις παρεχόμενες από τον Τηλεπ. 
Πάροχο υπηρεσίες. 

4.18.1.5 Προγραμματισμένες εργασίες από οποιοδήπο−
τε από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες κρίνεται, ότι 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις υπηρεσίες που 
προσφέρει ο αντισυμβαλλόμενος, εκτελούνται υποχρε−
ωτικά σε διαστήματα εκτός ωρών αιχμής. Ως διαστή−
ματα εκτός ωρών αιχμής ορίζονται οι επίσημες αργί−
ες καθώς και το διάστημα μεταξύ 24:00 και 06:00 των 
εργασίμων ημερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει 
να ενημερώσει εγγράφως με fax τον αντισυμβαλλόμε−
νο τουλάχιστον 5 ΕΗ πριν από την προβλεπόμενη ημε−
ρομηνία έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών. Η 
προθεσμία των 5 ΕΗ αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να συ−
ντμηθεί μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες εξαιρε−

τικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο 
αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα (και 
το αργότερο εντός 2 EH 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 ενη−
μερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό fax στο άλλο συμ−
βαλλόμενο μέρος. Η παραπάνω ενημέρωση πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτε−
λεσθεί

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης της εργασίας
• Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργα−

σίας
• Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσι−

ών από τον ΟΤΕ 
• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσι−

ών από τον Τηλεπ. Πάροχο και των υπηρεσιών που πα−
ρέχει ο ΟΤΕ στον Τηλεπ. Πάροχο μέσω της ΧΕΠ 

• Σχετική εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσει 
και το άλλο μέρος, εφόσον απαιτείται

• Πιθανά προτεινόμενα μέτρα προστασίας και δοκιμές 
που θα πρέπει να πραγματοποιήσει το άλλο μέρος

Σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα κατα−
βάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώ−
νονται 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 υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ. εξαιτίας των βλαβών που μπορεί να προ−
κληθούν στα δίκτυά του από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα 
οδοποιίας) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά−
γραφο 4.17 περί Ανωτέρας Βίας.

4.19 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλει να μην 

αναφέρει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα 
εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή σήματα παρεχόμε−
νων υπηρεσιών του άλλου Μέρους και/ή των συνδε−
δεμένων Εταιρειών του ή γλωσσικούς όρους που να 
εμπεριέχουν, να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόμα−
τα άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεμένων Εταιρειών 
του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του. 
Επίσης, συμφωνείται να μην προβεί επιπλέον στην έκ−
δοση ή την χρήση υλικού διαφήμισης, προώθησης πω−
λήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο ή άλλου υλικού δη−
μοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται 
με οποιοδήποτε τρόπο τα Σήματα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους.

4.20 ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των παραγρά−

φων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα είναι μόνο 
προς διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ’ οποιονδήπο−
τε τρόπο όρους της προσφοράς. 

4.21 ΑΡΜΟΔΙΟΙ − 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 Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, Διεύθυν−
ση Εμπορικής Λειτουργίας, Fax: 210 611 5564, Διοικητικό 
Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24. 
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4.21.2 Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πλαί−
σιο συμφωνούνται οι αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες 
από την μεριά του Τηλεπ. Παρόχου καθώς και τυχόν συ−
γκεκριμένα αρμόδια πρόσωπα τόσο από πλευράς ΟΤΕ 
όσο και από πλευράς Τηλεπ. Παρόχου για την διαχεί−
ριση των αιτημάτων και τη πραγματοποίηση των επα−
φών 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 ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυ−
ση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν 
από την ερμηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Προ−
σφοράς. Η παρούσα προσφορά διέπεται από το ελληνι−
κό και κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την 
επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορί−
ζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

4.24 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σημαντικό μέρος των πληροφοριών που αφορούν το 

δίκτυο αμφοτέρων των μερών, ΟΤΕ και Τηλεπ. Παρό−
χου είναι «εμπιστευτικού χαρακτήρα», τόσο για εμπο−
ρικούς, αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας και ακεραι−
ότητας του δικτύου.

Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το προ−
σωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργά−
τες 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 κοινο−
ποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που 
χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε μέρος ως εμπι−
στευτικές 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 υπηρεσι−

ών, δυνάμει της παρούσας Προσφοράς, κατά την εκτέ−
λεση αυτής και μετά τη λύση της εν λόγω συμφωνίας. 
Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσμευσής τους τα συμβαλ−
λόμενα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρη−
ση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και 
από κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολά−
βους και λοιπούς συνεργάτες τους. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχι−
κά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμβαλλό−
μενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της μεταξύ τους σύμβα−
σης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους από τη 
σύμβαση. Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορί−
ες που λαμβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παρο−
χής ΧΕΠ στον Τηλεπ. Πάροχο, δεν χρησιμοποιούνται (με 
οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η 
εν λόγω συμφωνία υπογράφεται εφάπαξ, περιλαμβά−
νει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαμβάνει ο Τηλεπ. 
Πάροχος δυνάμει της παρούσας Προσφοράς και περι−
λαμβάνει ρητή δέσμευση αναφορικά με τις υποχρεώ−
σεις 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 στοι−
χεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου οιου−
δήποτε των συμβαλλομένων μερών, δεν γνωστοποιού−
νται οποτεδήποτε μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση 
της παρούσας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να καταβάλουν στον αντισυμβαλλόμενό τους αποζημί−
ωση 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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II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ADSL MODEM

Προκειμένου ο τερματικός εξοπλισμός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει με το δίκτυο του ISP είναι απα−
ραίτητο 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 εναλ−
λακτικούς 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 Soft−
ware) 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 ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 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 ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 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 DSL 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’)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18517

IV.
. . .

. . ,
, :

) :

. . . (Kbps) (Kbps)
. .  – 2048 2.048 512

   
. .  –
24576  24.576 1.024

) . . :

i.  POTS ,
.

ii.  ISDN BRI 
.



18518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

V.

,     /    /200 
. /

/

-

 ADSL  – . . .

…………………………………………………………………………………..,
……………………………………. 

ADSL  – . . .,
……………. 

.
 password 

.  password .
 password, .

, /
 ………………………….. 

    
...........................................   ........................................... 
...........................................   ........................................... 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18519

VI.

. .  (Basic SLA) 

1.
1.1

2.   « »

3. . .
 3.1 
  3.1.1 

3.1.2
  3.1.3 
 3.2 . .

 3.2.1 
3.2.2

  3.2.3 

4. . . .
 4.1 
  4.1.1 

4.1.2
  4.1.3 
 4.2 . . .

 4.2.1 
  4.2.2 
  4.2.3 

5. . . .
 5.1  (PROVISIONING)
  5.1.1  & 

5.1.2
5.1.3 / /

  5.1.4 
5.2   (ASSURANCE) 

  5.2.1 
5.2.2

 5.2.3 

6.



18520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Basic SLA)

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ.Ε.Π

  ΟΡΙΣΜΟΙ 
Πλέον των ορισμών της ισχύουσας προσφοράς, οι 

οποίοι παραμένουν ως έχουν, λέξεις ή φράσεις, οι οποί−
ες 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 αποστο−
λής της αίτησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία κατα−
σκευής της, όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφανίζονται στα 
σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο ΠΣ. ΟΤΕ.

Ανενεργός χρόνος SLA  (parked time) : Είναι το άθροι−
σμα των χρόνων καθυστέρησης, η οποία δεν οφείλε−
ται στον ΟΤΕ.

Πραγματικός χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδο−
σης της υπηρεσίας μείον τον ανενεργό χρόνο SLA.

Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault): Το χρονικό διά−
στημα που μεσολαβεί από τις 07:20 πμ της πρώτης ερ−
γασίμου 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 βλά−
βης 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 ανήγ−
γειλε ο Τηλεπ. Πάροχoς, σε σχέση με τις βλάβες που 
διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και είναι δικής του ευθύνης.  

Εργάσιμες ημέρες (ΕΗ) : Από την Δευτέρα έως και 
την Παρασκευή, πλην των επισήμων αργιών, και εθνι−
κών εορτών.

Εργάσιμες ώρες (ΕΩ) : Από 07.20 πμ έως 15.00 μμ 
(ωράριο 5νθήμερης εργασίας)

1. ΓΕΝΙΚΑ
� Η Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 

(Α.ΡΥ.Σ.BRAS και Α.ΡΥ.Σ.DSLAM)και Ο.Κ.ΣΥ.Α (Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου 
Α, Β και Γ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ισχύου−
σας προσφοράς και η παροχή της προϋποθέτει την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης της αντίστοιχης υπη−
ρεσίας.

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

� Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφω−
νία, αφορούν εργάσιμες ημέρες και ώρες.

� Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Τηλεπ. Πά−
ροχο 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 συμφω−
νία, δεν συμπεριλαμβάνουν τους χρόνους που δύναται 
να προκύψουν λόγω προγραμματισμένων ή εκτάκτων 
εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγρά−
φους 3.17 και 4.18 της Προσφοράς Αναφορά για την Πα−
ροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για 
τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α και Α.ΡΥ.Σ. αντίστοιχα.

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευ−
ρείας διασποράς των αστικών κέντρων ΟΤΕ και των 
Υπηρεσιών του, για την αποτελεσματικότερη υλοποίη−
ση της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Α.ΡΥ.
Σ τα αστικά κέντρα ΟΤΕ ομαδοποιήθηκαν σε τέσσε−
ρεις 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 /Δ Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβά−
νονται στις Α και Β περιοχές

Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ του 
Πίνακα Α, λόγω της έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσε−
ων (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. και Ο.Κ.ΣΥ.Α 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 Τη−
λεπ. 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 Τη−

λεπ. 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 υπαιτιότη−
τα ΟΤΕ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18521

6. Ανωτέρα βία (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα Προσφορά)

7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του 
ΟΤΕ στο χώρο του Παρόχου/Παρόχου του στη περί−
πτωση όπου αυτό είναι αναγκαίο για την αποκατάστα−
ση της βλάβης

8. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη δια−
δικασία 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 Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS και Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), για την 
οποία συμφωνείται η υπηρεσία.

3.1  ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
3.1.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζονται οι 

παρακάτω χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.:
Χρόνος παράδοσης Α.ΡΥ.Σ.: Είναι το χρονικό διάστη−

μα που μεσολαβεί από την επόμενη ΕΗ αποστολής της 
αίτησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία κατασκευής 
της, όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφανίζονται στα σχε−
τικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ ΟΤΕ.

Ανενεργός χρόνος Α.ΡΥ.Σ. (parked time): Είναι το 
άθροισμα των χρόνων καθυστέρησης, η οποίοι οφείλο−
νται σε λόγους μη υπαιτιότητας ΟΤΕ όπως αυτοί ανα−
φέρονται 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−
ΔΟΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ  
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ                                     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1
Αίτηση πα−
ράδοσης 
Α.ΡΥ.Σ

12

Από την επό−
μενη ΕΗ της 
κατάθεσης 
της αίτησης 
στον ΟΤΕ 

3.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Η παροχή προβλέψεων από τον Τηλεπ. Πάροχο είναι 
υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής Συμφωνίας Επι−
πέδου (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 τρίμη−
νο για τον υπόλοιπο χρόνο.

o Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρί−
μηνο.

o Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στον 
ΟΤΕ/Γενική Διεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων των προβλέ−
ψεων ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα:

• Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκά−
μηνο 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 δωδεκά−
μηνο που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου.

• Μέχρι 15 Νοεμβρίου κάθε έτους για το δωδεκάμη−
νο που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύμφωνα 
με την ημερομηνία υποβολής τους μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, 
εφόσον το πλήθος των μηνιαίων αιτημάτων ανά Τηλεπ. 
Πάροχο, Α/Κ, όπως ορίζονται πιο πάνω για τις προβλέ−
ψεις, 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 ως εξής:

Οι συνολικές προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο ισού−
νται με το άθροισμα των αιτημάτων που υποβλήθηκαν 
στο προηγούμενο τρίμηνο αυξημένου κατά 20%.

Ο επιμερισμός των προβλέψεων ανά μήνα θα γίνει με 
τον ακόλουθο τρόπο: 

Πi = {Παν*Ππαρόχουi}/{Σ(Ππαρόχουi)}
Όπου
Πi : Η τροποποιημένη πρόβλεψη για τον μήνα i
i : Ο μήνας i με i−1−3
Παν : Οι αναπροσαρμοσμένες συνολικές προβλέψεις 

για το επόμενο τρίμηνο 
Ππαρόχουi : Η αρχική πρόβλεψη του Τηλεπ. Παρόχου 

για τον μήνα i

Εάν ο Τηλεπ. Πάροχος δεν υποβάλλει τις προβλέ−
ψεις του εντός των ως άνω καθορισμένων προθεσμιών, 
τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαμβάνονται στη παρού−
σα συμφωνία και θα ικανοποιούνται στον συντομότε−
ρο δυνατό χρόνο. 

3.1.3 ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 

χρόνο παράδοσης υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., καταπίπτει αυ−
τοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τηλεπ. Παρόχου, 
ποινική ρήτρα,  η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:

Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τηλεπ. Πάροχο ανά 
ημερολογιακό έτος και επί του ενεργού αριθμού Α.ΡΥ.
Σ. εκτός SLA (A). Ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ.  εκτός SLA 
(Α) υπολογίζεται όπως πιο κάτω:

A = 90%[Σ{min(110%Πi, ATi)}+Π1−ΕΠ−ΠΕ] 

Όπου :

Α :είναι ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA ανά 
έτος
i: είναι ο μήνας i με i=1−12
Πi: είναι ο αριθμός των προβλέψεων του Tηλεπ. Πα−
ρόχου
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ΑΤi: είναι ο αριθμός των υλοποιημένων αιτημάτων Α.ΡΥ.
Σ. που υποβλήθηκαν εντός του μήνα i με ημερομηνία 
κατασκευής εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού 
έτους
Π1: είναι ο αριθμός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. εντός 
του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους για τους οποί−
ους οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα 
ημερολογιακά έτη 

ΕΠ: είναι ο αριθμός των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που παρα−
δόθηκαν εμπροθέσμως εντός του υπό εξέταση ημερο−
λογιακού έτους
ΠΕ: ο αριθμός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. των οποί−
ων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του προηγούμενου  
(από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το 
110% των αντίστοιχων μηνιαίων προβλέψεων του Τη−
λεπ. Παρόχου και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το 
υπό εκκαθάριση έτος.

Πίνακας 2

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης                                                           
από τον πραγματικό χρόνο παρά−

δοσης 

Ρήτρα για τις περιοχές Α&Β 
του πίνακα Α                         

Ρήτρα για τις περιοχές Γ&Δ 
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 
Αρχικά ο Τηλεπ. Πάροχος οφείλει να διερευνήσει με 

τα συστήματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει, 
εάν η αναφερθείσα βλάβη προέρχεται από τις εγκατα−
στάσεις του τελικού χρήστη, ή από το τμήμα του δικτύ−
ου 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 περιγρά−
φεται 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, υπο−

λογίζεται 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 σχετι−
κής διαδικασίας, ο ΟΤΕ πρόκειται να διαμορφώσει σχετι−
κό τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπλη−
ρώνει 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 (ημε−
ρομηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης).

vi. Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από 
τους τελικούς χρήστες, μόνο για τις υπηρεσίες που πα−
ρέχει ο ίδιος σ’ αυτούς (φωνητική τηλεφωνία). Σε περί−
πτωση 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 ανα−
λαμβάνει 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 ανε−
νεργό χρόνο άρσης βλάβης.

3.2.2 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Για την προσήκουσα  εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζο−

νται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης του των υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ.

Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault):  Το χρονικό δι−
άστημα που μεσολαβεί από τις 07.20 της πρώτης ερ−
γασίμου 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

Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service): Το σωρευ−
τικό χρονικό διάστημα που οφείλονται σε λόγους κα−
θυστέρησης άρσης της βλάβης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2 του πα−
ρόντας παραρτήματος.

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

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη 
των Α.ΡΥ.Σ. το αργότερο στους πιο κάτω πραγματικούς 
χρόνους άρσης βλάβης:

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

Α.ΡΥ.Σ

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

3 ΕΗ

Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ−
θείσες 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 Α.ΡΥ.Σ., για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του 
και υπέρ του Τηλεπ. Παρόχου, ποινική ρήτρα, η οποία 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι ρή−
τρες υπολογίζονται για κάθε Τηλεπ. Πάροχο.

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρό−
νου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ των 
Α.ΡΥ.Σ, ως εξής : 



Πίνακας 4  (στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών)

Υπέρβαση πραγματικού χρόνου 
άρσης των αναγγελθεισών 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&Δ 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

.

Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ−
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ». Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε ετή−
σια βάση.

4.  Ο.Κ.ΣΥ.Α – τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.Α – τύπου Γ με χρή−
ση κυκλώματος ΟΤΕ (Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ)

4.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ
4.1.1  ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζονται οι 

παρακάτω χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α  
τύπου Α καθώς και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ:

Χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.
ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ: Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολα−
βεί 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 τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−

DSLAM−ΤΟΠ (parked time): Είναι το άθροισμα των χρόνων 
καθυστέρησης, η οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ.

Πραγματικός χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ: Ο χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ μείον τον ανενεργό 
χρόνο Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ.

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τις Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.
ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ το 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−
ΔΟΣΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ                                     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1 Αίτηση παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ

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−
ΔΟΣΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ                                     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1 Αίτηση παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 5γ
Δεν 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−
ΔΟΣΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου  Α ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ                                     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1 Αίτηση παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ

120 Από την επόμενη ΕΗ της 
λήψης της αίτησης από τον 
ΟΤΕ
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4.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Η παροχή προβλέψεων από τον Τηλεπ. Πάροχο εί−
ναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής Συμφωνίας 
Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου  
Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ. Οι αιτήσεις οι οποίες υπερ−
βαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαμβάνονται στην πα−
ρούσα συμφωνία (Basic SLA) και θα ικανοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν διάστημα. Τα στοιχεία που θα 
πρέπει να παρέχονται για την Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ αφορούν :

o Αριθμός Ο.Κ.ΣΥ.Α ανά ΣΠ ΕΕΑΠ. / ή Αριθμός και 
χωρητικότητα ζεύξεων για Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α

o Αριθμός Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ ανά κόμβο πολυπλε−
ξίας / ή Αριθμός και χωρητικότητα ζεύξεων για Ο.Κ.ΣΥ.
ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ

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

o Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρί−
μηνο.

o Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στον 
ΟΤΕ/Γενική Διεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων των προβλέ−
ψεων ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα:

• Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκά−
μηνο 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 δωδεκά−
μηνο που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου.

• Μέχρι 15 Νοεμβρίου κάθε έτους για το δωδεκάμη−
νο 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 αριθμός 
των τροποποιημένων προβλέψεων είναι μικρότερος των 
προβλέψεων που είχε κάνει ο Τηλεπ. Πάροχος.

Εάν ο Τηλεπ. Πάροχος δεν υποβάλλει τις προβλέ−
ψεις του εντός των ως άνω καθορισμένων προθεσμιών, 
τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαμβάνονται στη παρού−
σα συμφωνία και θα ικανοποιούνται στο συντομότερο 
δυνατό διάστημα. 

4.1.3 ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−

DSLAM−ΤΟΠ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυ−
τοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τηλεπ. Παρόχου 
ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι ρήτρες υπολο−
γίζονται για κάθε Τηλεπ. Πάροχο στο 90% των περι−
πτώσεων με τις μικρότερες καθυστερήσεις. Στις πε−
ριπτώσεις όπου οι αιτήσεις ενός Τηλεπ. Παρόχου για 
υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προ−
βλέψεις του Τηλεπ. Παρόχου τότε οι υπερβαίνουσες αι−
τήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 
ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ το συντομό−
τερο δυνατόν. 

Πίνακας 6 

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης                                                           
από τον πραγματικό χρόνο παράδοσης 

Ρήτρα του εφάπαξ  Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ 

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 τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ
4.2.1  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ   ΒΛΑΒΩΝ 
Οι βλάβες του Τηλεπ. Παρόχου θα αναγγέλλονται  

στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 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 τύπου  Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ.

Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault):  Το χρονικό δι−
άστημα που μεσολαβεί από τις 07:20 της πρώτης ερ−
γασίμου 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 σωρευ−
τικό χρονικό διάστημα που οφείλονται σε λόγους κα−
θυστέρησης άρσης της βλάβης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2 του πα−
ρόντας παραρτήματος.

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

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη 
των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−

ΤΟΠ το αργότερο στους πιο κάτω πραγματικούς χρό−
νους άρσης βλάβης:
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Πίνακας 7  :  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α

Τύπος βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου  Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−

DSLAM−ΤΟΠ

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% των αναγ−
γελθεισών βλαβών της Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.

ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ

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 «υπαι−
τιότητα ΟΤΕ»

4.2.3 ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.  τύπου Α και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ, (πίνακας 7) για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ 
του Τηλεπ. Παρόχου, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τηλεπ. Πάροχο.

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ: ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

Πίνακας 8α  
(στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών)

Υπέρβαση πραγματικού χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου  μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ (ανάλογα με την ταχύτη−

τα την οποία έχει αιτηθεί ο Παρόχους)

1η  − 2η Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ −για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Για την 3η και μετά Το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ −για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

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

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ: ME  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

Πίνακας 8β  
(στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών)

Υπέρβαση πραγματικού χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου  μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύ−
που Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ (ανάλογα με την ταχύτητα 

την οποία έχει αιτηθεί ο Τηλεπ. Πάροχος)

1η  − 4η Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ −για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Για την 5η και μετά Το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ −για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
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Στο ποσοστό 95%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ−
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ». 

5. Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.Α – τύπου Γ με χρή−
ση ίδιων μέσων (Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ)

5.1  ΠΑΡΟΧΗ  ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
5.1.1 ΧΡΟΝΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζονται οι 

παρακάτω χρόνοι παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ:

Χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.
ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ: Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολα−
βεί από την επόμενη ΕΗ αποστολής της αίτησης στον 
ΟΤΕ μέσω του ΠΣ ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία υπογρα−
φής του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης – παρα−
λαβής, δηλαδή την ημερομηνία φυσικής σύνδεσης και 
θέσης σε λειτουργία της υπηρεσίας.

Ανενεργός χρόνος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−

DSLAM−ΤΟΠ (parked time): Είναι το άθροισμα των χρόνων 
καθυστέρησης, η οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2 του παρό−
ντας παραρτήματος.

Πραγματικός χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ: Ο χρόνος παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ μείον τον ανενεργό 
χρόνο Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ.

Ο  χρόνος υλοποίησης / ενεργοποίησης / παράδοσης  
μιας  νέας  υπηρεσίας  Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.
ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ για τις περιπτώσεις της ενσύρματης σύν−
δεσης  θα είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
 ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Χρόνος   υλοποίησης 
/  ενεργοποίησης / πα−

ράδοσης  νέας  υπηρεσί−
ας  Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 

Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, ανεξαρ−
τήτου ρυθμού πρόσβασης    

ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΥΠ 30 ΕΗ

ΔΙΧΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΥΠ 50 ΕΗ

5.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−

DSLAM−ΤΟΠ ισχύουν οι ίδιες προβλέψεις που ισχύουν και 
για την Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.ΑOLO−DSLAM−ΤΟΠ όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4.1.2

5.1.3 ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 

χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, (πίνακας 9) για κάθε ημέρα κα−
θυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και 
υπέρ του Τηλεπ. Παρόχου, ποινική ρήτρα, η οποία υπο−
λογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τηλεπ. Πά−
ροχο στο 90% των περιπτώσεων με τις μικρότερες κα−
θυστερήσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις ενός 
Τηλεπ. Παρόχου για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προ−
βλέψεις του Τηλεπ. Παρόχου τότε οι υπερβαίνουσες αι−
τήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 
ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ το συντομό−
τερο δυνατόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Εργάσιμες 
Ημέρες υπέρβασης                                                           
από τον πραγματικό 
χρόνο παράδοσης

Ρήτρα του εφάπαξ  Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−

DSLAM−ΤΟΠ

1η−15η Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

16η−25η Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Για την 26η και μετά Το 4% του εφάπαξ  Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

5.2  ΒΛΑΒΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ

5.2.1  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ   ΒΛΑΒΩΝ 
Οι βλάβες του Τηλεπ. Παρόχου θα αναγγέλλονται  

στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 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 τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ.

Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault):  Το χρονικό δι−
άστημα που μεσολαβεί από τις 07:20 της πρώτης ερ−
γασίμου 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 σωρευ−
τικό χρονικό διάστημα που οφείλονται σε λόγους κα−
θυστέρησης άρσης της βλάβης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2 του πα−
ρόντας 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 τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ για τις περιπτώσεις 
των ενσύρματων συνδέσεων στους πιο κάτω πραγμα−
τικούς χρόνους άρσης βλάβης:

Πίνακας 11

Τύπος βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−

ΤΟΠ

Πραγματικοί Χρόνοι άρ−
σης βλάβης στο 95% των 
αναγγελθεισών βλαβών 

της Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ

ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙ−
ΚΗ ΙΝΑ 1 ΕΗ

ΜΕ  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙ−
ΚΗ ΙΝΑ 2 ΕΗ

Στο ποσοστό 95%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ−
θείσες 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 Ο.Κ.ΣΥ.Α.  τύπου 
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Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, (πίνακας 11) για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του 
και υπέρ του Τηλεπ. Παρόχου, ποινική ρήτρα, η οποία 
υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρα−
κάτω πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τη−
λεπ. Πάροχο.

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β 
και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ : ΧΩΡΙΣ  ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ
Πίνακας 12α  

(στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών)

Υπέρβαση πραγματι−
κού χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών βλαβών 

σε ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου  μη−
νιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου  Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−

ΤΟΠ (ανάλογα με την ταχύτητα 
την οποία έχει αιτηθεί ο Πα−

ρόχους)

1η  − 2η Το 1/22 του μηνιαίου μισθώ−
ματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης

Για την 3η και μετά Το 1/11 του μηνιαίου μισθώ−
ματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης

Στο ποσοστό 95%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ−
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 

«υπαιτιότητα ΟΤΕ». 

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−

DSLAM−ΤΟΠ: ME  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ
Πίνακας 12β  

(στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών)

Υπέρβαση πραγματι−
κού χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών βλαβών 

σε ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου  μη−
νιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.

Α − Β και Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ 
(ανάλογα με την ταχύτητα την 
οποία έχει αιτηθεί ο Τηλεπ. 

Πάροχος)

1η  − 4η Το 1/22 του μηνιαίου μισθώ−
ματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης

Για την 5η και μετά Το 1/11 του μηνιαίου μισθώ−
ματος Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 
Ο.Κ.ΣΥ.ΑΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης

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

6. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ  − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ
Η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται μέσω ετήσιων πε−

ριοδικών εκκαθαρίσεων (πίστωση), και θα πιστώνεται 
στο λογαριασμό του αντίστοιχου προϊόντος, βάσει των 
προβλέψεων για τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ και των αντίστοι−
χων προβλέψεων για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ποινικές ρήτρες που προ−
βλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η 
καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην 

παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώματα του 
Τηλεπ. Παρόχου να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επι−
πλέον ζημίας την οποία υπέστη από την μη προσήκουσα 
εκπλήρωση (μη τήρηση των όρων της παρούσας), σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγματοποι−
είται, 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 Παράρ−
τημα, που ζητάει από τον ΟΤΕ. Επίσης στον ίδιο πίνα−
κα θα περιέχεται ο αναλυτικός υπολογισμός: του Α, του 
ύψους των ρητρών , όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρο−
νται στο παρόν παράρτημα και χρησιμοποιήθηκαν για 
τον υπολογισμό του Α και του ύψους των ρητρών κα−
θώς 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 αναγγέλθη−
καν στον ΟΤΕ το προηγούμενο έτος και στην άρση 
των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του συμφωνημένου 
πραγματικού χρόνου άρσης βλάβης (όπως αυτός ορίζε−
ται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εμ−
φανίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που εισήχθη−
σαν στο Π.Σ. ΟΤΕ  και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα πε−
ριέχεται 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. τύπου Α , Β και Γ που παραδόθη−
καν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και για 
τις οποίες διαπιστώθηκε υπέρβαση του συμφωνημένου 
πραγματικού χρόνου παράδοσης τους (όπως αυτός ορί−
ζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα 
εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που εισή−
χθησαν 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 αναφερομέ−
νων ημερομηνιών και εφόσον δεν έχουν σταλεί απαι−
τήσεις τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρ−
χουν απαιτήσεις ρητρών.

iv. Εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν 
θα γίνεται αποδεκτή.

v. Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρ−
μόδια υπηρεσία που θα υποδεικνύεται στον Τηλεπ. Πά−
ροχο εγγράφως κατά την υπογραφή της συμφωνίας 
και θα πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου πα−
ραλαβής 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 βλά−
βες που απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον δεύτερο μήνα του 
έτους και τους οποίους υπέβαλλε ως τα  ανωτέρω ση−
μεία i.1 και i.2 ο Τηλεπ. Πάροχος.
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vii. Εντός του πέμπτου μήνα κάθε ημερολογιακού 
έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινάκων 
που αφορούν στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και 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 Τηλεπ. Πάροχος. και ο ΟΤΕ 
συμφωνήσουν ως προς τον υπολογισμό των ρητρών: 
Θα πιστώνεται ο επόμενος λογαριασμός του Τηλεπ. 
Παρόχου, με το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και 
θα ενημερώνεται ο Τηλεπ. Πάροχος.

x. Σε περίπτωση όπου ο Τηλεπ. Πάροχος και ο ΟΤΕ 
δεν συμφωνήσουν ως προς τον υπολογισμό των ρη−
τρών τότε για τα ποσά των ρητρών που δεν αμφισβη−
τούνται πιστώνεται άμεσα ο επόμενος λογαριασμός 
του Τηλεπ. Παρόχου. Για τα ποσά των ρητρών που δεν 
υπάρχει συμφωνία:

• Θα ενημερώνεται ο Τηλεπ. Πάροχος εγγράφως 
εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών του πέμπτου 
μήνα του ημερολογιακού έτους για τα ποσά των πε−
ριπτώσεων 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 παραπέ−
μπεται στην Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων  σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ενότητα της Προ−
σφοράς. Μη ενημέρωση του Τηλεπ. Παρόχου από τον 
ΟΤΕ αναφορικά με τυχόν αμφισβήτηση των πινάκων / 
στοιχείων που του έχουν υποβληθεί εντός της προθε−
σμίας της προηγούμενης παραγράφου συνιστά σιωπη−
ρή αποδοχή των στοιχείων του Τηλεπ. Παρόχου. Εκπρό−
θεσμη αμφισβήτηση δεν είναι αποδεκτή. 

• Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνω−
μόνων  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 Εμπειρογνω−
μόνων  επιλύσει την διαφορά, εις βάρος του Τηλεπ. Πα−
ρόχου, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα 
δύο μέρη και θα πραγματοποιείται η λογιστική τακτο−
ποίηση της διαφοράς.

• Σε περίπτωση μη επίλυσης της Διαφοράς, ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην σχετική παράγραφο  της Προ−
σφοράς.
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Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τα πεδία της Αίτησης συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.
Με * σημειώνονται τα απαραίτητα πεδία.
(1) Τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο. Για «Μεταβολή Ταχύτητας», «Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης» ή «Κατάργηση» 

συμπληρώνετε τον Φ.Α.Χ. στην §6 (βλ. σημείωση 6). 
(2) Για «Νέα Σύνδεση» ή «Μεταβολή Ταχύτητας» συμπληρώνετε την αιτούμενη ταχύτητα μαζί με τη μονάδα 

μέτρησης (Mbps ή Gbps). Οι ταχύτητες σύνδεσης αναρτώνται στο www.otewholesale.gr.
(3) Επιλέγετε την αιτούμενη υπηρεσία τσεκάροντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο (ΕΘΝ, ΠΕΡ και ΤΟΠ). Σε περί−

πτωση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β πρέπει να τσεκαριστεί και το πεδίο Φ.Υ.Π. στην § 5 (βλέπε σημείωση 5).
(4) Αφορά μόνο υφιστάμενη οπτική υποδομή και εξοπλισμό από τον ΟΤΕ.
(5) Σε περίπτωση υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α αναγράφεται το Α/Κ του ΟΤΕ. Σε περίπτωση υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.

Α. τύπου Β τσεκάρουμε το πεδίο Φ.Υ.Π. και αναγράφεται από πάνω το πλησίον Α/Κ του ΟΤΕ.
(6) Αφορά στον Φανταστικό Αριθμό Χρέωσης (Φ.Α.Χ.) που εμφανίζεται στο λογαριασμό που αποστέλλει ο ΟΤΕ 

στον Πελάτη. Συμπληρώνεται από τον Πελάτη μόνο στην περίπτωση μεταβολής ταχύτητας, μετατροπής τύπου 
ή κατάργησης υπάρχουσας υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται από τον ΟΤΕ.

(7) Συμπληρώνεται από τον ΟΤΕ και αφορά την ημερομηνία παράδοσης της σύνδεσης στον Πελάτη.
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VIII. β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου  Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β*

ΕΡΓΟ : “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β * ΤΟΥ ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΥ 
…………………………….” (διεύθυνση χώρου Τηλεπ. Παρόχου) ΜΕ ΤΟ ΣΠ ΕΕΑΠ (……………….) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Το έργο «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β* του Τηλεπ. Παρόχου …………………………» υλοποιήθη−
κε 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 ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ−ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στη (…Αθήνα)  σήμερα ..−..−…. συνήλθε η επιτροπή παράδοσης−παραλαβής του  έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α 
τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β* του Τηλεπ. Παρόχου ….»,  αποτελούμενη  :

Από την πλευρά του ΟΤΕ
Α)   ……………………………..
Β)   ……………………………..

Και επιβλέποντα του έργου από την πλευρά του Τηλεπ. Παρόχου …………………..
Γ)   ……………………………..
Δ)   ……………………………..
 
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  τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β* του Τηλεπ. Παρό−
χου ….».

Στη διαπίστωση της συνολικής καλής λειτουργίας του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που 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  τύπου Α / Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β * του Τηλεπ. Παρόχου……..», 

και εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό Παράδοσης και Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Ο.Κ.ΣΥ.Α  τύπου Α / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β * του Τηλεπ. Παρόχου ……..»  σε πλήρη και καλή λειτουργία στον Τηλεπ. Πάροχο ………. και  συμ−
φωνεί  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 Δ/νση Εγκατάστασης του Εξοπλισμού CPE. Για την Ο.Κ.ΣΥ.Α − Β’ ανα−

γράφεται η φράση “ΦΥΠ”
**** διαγράφεται ολόκληρη η γραμμή για υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α − Α’
***** αναγράφεται η ταχύτητα πρόσβασης σε Mbps
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Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δεκαπέντε 
(15) μέρες μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους δι−
ατάξεις της.

2. Η απόφαση αυτή καθώς και το Παράρτημα αυτής να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2010

   Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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