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Ι. Πρόλογος 
Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά σε θέµατα που άπτονται της 

προτεινόµενης από τον ΟΤΕ Προσφοράς Αναφοράς για την παροχή Χονδρικής 

Εκµίσθωσης Γραµµών.  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια 

τους κάνοντας σαφή αναφορά στα σηµεία που αναφέρονται. 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 17 Ιουλίου 2017 µέχρι και τις 

18 Σεπτεµβρίου 2017. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην 

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

18η Σεπτεµβρίου 2017. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι 

απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι 

απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 

ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την προταθείσα από τον Οργανισµό 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος,  Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκµίσθωσης 

Γραµµών» 

 
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : wlr@eett.gr. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από 

την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι 

οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση: wlr@eett.gr  

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

που θα επακολουθήσει.  

 

ΙΙ. Προτεινόµενο από τον ΟΤΕ κείµενο Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.  Αντικείµενο 

Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς (εφεξής Προσφορά) αφορά τις 
υπηρεσίες Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών τις οποίες προσφέρει ο ΟΤΕ 
στους αδειοδοτηµένους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του σε εφαρµογή της 792/07/22-12-2016 
Απόφασης της ΕΕΤΤ. 

Η υπηρεσία Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών παρέχει τη δυνατότητα 
στους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να µισθώνουν 
από τον ΟΤΕ τη γραµµή πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση ενός τελικού χρήστη υπό όρους χονδρικής, προκειµένου να 
τη διαθέσουν στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία παρέχεται σε γραµµές 
πρόσβασης PSTN, ISDN-BRA και managed VoIP σε συνδυασµό µε την 
παροχή υπηρεσιών δροµολόγησης των κλήσεων του τελικού χρήστη 
µέσω της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

Για την εφαρµογή της Προσφοράς υπογράφεται σχετική Σύµβαση - 
Πλαίσιο µεταξύ του ΟΤΕ και του ΤΠ η οποία θα διέπεται από τους όρους 
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 «Γενικοί Όροι» της παρούσας 
Προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης - 
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών ΧΕΓ είναι να έχει συνάψει ο ΤΠ Σύµβαση 
∆ιασύνδεσης µε τον ΟΤΕ, η οποία περιλαµβάνει την υπηρεσία Συλλογής 
Κλήσεων µέσω Κωδικού Προεπιλογής Φορέα.  

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την ΕΕΤΤ την τροποποίηση 
της παρούσας Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 792//07/22-12-2016, ιδίως λόγω ενδεχόµενων νοµοθετικών και 
κανονιστικών µεταβολών καθώς και µεταβολών λόγω επανασχεδιασµού 
της αρχιτεκτονικής του δικτύου του, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις 
στη δοµή των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

Ο ΟΤΕ σε καµία περίπτωση δε δύναται να προβεί σε µονοµερή 
τροποποίηση των όρων της Προσφοράς. 

Την τροποποίηση της Προσφοράς, δύναται να αιτηθεί και άλλος Πάροχος 
(πέραν του ΟΤΕ) ή να την επιβάλλει η ΕΕΤΤ αυτεπαγγέλτως εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο. Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση κρίνει για την αναγκαιότητα 
της τροποποίησης της Προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν 
επελθούσες εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εµπειρία που απέκτησε 
σχετικά µε την ερµηνεία της Προσφοράς και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στην Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016». 
 

1.2. Ορισµοί 

Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιµοποιούνται στην παρούσα 
Προσφορά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν 
Κεφάλαιο: 
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«Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (ΤΠ) ή Πάροχος»: Ο εκάστοτε 
Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών νόµιµα αδειοδοτηµένος 
για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

«Υπηρεσία Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών (ΧΕΓ)»: Η υπηρεσία 
ΧΕΓ συνίσταται στη δυνατότητα ενός ΤΠ να µισθώνει από τον ΟΤΕ τη 
γραµµή του τελικού χρήστη υπό όρους χονδρικής, προκειµένου να 
µεταπωλεί ο ίδιος τη σύνδεση/πρόσβαση στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία 
ΧΕΓ αφορά την πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση και παρέχεται σε γραµµές πρόσβασης PSTN, ISDN-BRA και managed 
VoIP. 

«Συνδροµητής»: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύµβαση 
µε Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την παροχή 
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση. 

«Τελικός χρήστης»: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί τη 
γραµµή πρόσβασης και δύναται να συνάψει σύµβαση µε τον ΤΠ για την 
παροχή υπηρεσιών µέσω ΧΕΓ. 

«Τερµατικός Εξοπλισµός ΟΤΕ»: Οι τερµατικές διατάξεις που 
εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη, αναγκαίες για 
την πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. 

«Γραµµή Πρόσβασης PSTN»: Αποκλειστική τηλεφωνική γραµµή PSTN 
(Public Switched Telephone Network) από το κέντρο µεταγωγής που 
ανήκει ο τελικός χρήστης µέχρι το σηµείο απόληξης του δηµόσιου 
τηλεφωνικού δικτύου ΟΤΕ που µαζί µε τον αριθµό κλήσης και τον 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό του τελικού χρήστη (τηλεφωνική συσκευή 
κλπ.) εξασφαλίζουν τη χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου. 

«Γραµµή Πρόσβασης ISDN-BRA»: Αποκλειστική ψηφιακή γραµµή 
ISDN-BRA (Integrated Services Digital Network - Basic Rate Access) από 
το ISDN κέντρο µεταγωγής του ΟΤΕ που ανήκει ο τελικός χρήστης µέχρι 
το σηµείο απόληξης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου ΟΤΕ, καθώς και 
µία τερµατική διάταξη απόληξης δικτύου (NT/LTE), που µαζί µε τον 
αριθµό κλήσης και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό του τελικού χρήστη 
(τηλεφωνική συσκευή κλπ.) εξασφαλίζουν τη χρήση του δηµόσιου 
τηλεφωνικού δικτύου. 

«Γραµµή Πρόσβασης managed VoIP»: Φυσική πρόσβαση στο δίκτυο 
του ΟΤΕ µέσω ευρυζωνικής πρόσβασης που µαζί µε τον αριθµό κλήσης 
και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό του τελικού χρήστη (τηλεφωνική 
συσκευή κλπ.), παρέχει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών φωνής µέσω 
ενός η περισσοτέρων καναλιών φωνής, από σταθερή θέση. 

«Πλήρης Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο»: Η 
παροχή, σε Πάροχο, πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του ΟΤΕ, η οποία 
επιτρέπει χρήση του πλήρους φάσµατος συχνοτήτων του 
συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών αγωγών. 

«MSAN - Multi Service Access Node»: Εξοπλισµός που εγκαθίσταται 
στο χώρο του ΟΤΕ, από τον οποίο µπορούν να παρέχονται υπηρεσίες 
τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας. 
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«ΑΡΥΣ»: Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού του σηµείου σύνδεσης του 
DSL modem στο χώρο του τελικού χρήστη µε το BRAS στον οποίο 
υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη και 
χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΤΠ. 

«Φραγή υπηρεσιών ΧΕΓ»: Με τη φραγή υπηρεσιών ΧΕΓ ο ΤΠ παύει να 
έχει τη δυνατότητα κατάθεσης νέων αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ, όπως 
αυτά ορίζονται στην παράγραφο I.3.1, ενώ παράλληλα διακόπτεται η 
υλοποίηση των αντίστοιχων αιτηµάτων που έχουν ήδη κατατεθεί. Ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να άρει τη φραγή υπηρεσιών ΧΕΓ εντός δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών, εφόσον δε συντρέχει πλέον ο λόγος που οδήγησε στη φραγή 
υπηρεσιών ΧΕΓ. 

«Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ»: ∆ιακοπή παροχής για το 
σύνολο των υπηρεσιών ΧΕΓ, µε υποχρέωση για άρση της προσωρινής 
διακοπής και της φραγής υπηρεσιών ΧΕΓ εντός δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών εφόσον δεν ισχύει πλέον ο λόγος που οδήγησε στην προσωρινή 
διακοπή. Κατά την προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ διατίθεται στον ΤΠ 
πρόσβαση στο ΠΣ µε δυνατότητα ανάγνωσης καθώς και κατάθεσης νέων 
αιτήσεων µόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Αιτήµατα προσωρινής και οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ, όπως 
αυτά ορίζονται στην παράγραφο I.3.7. 

- Αιτήµατα κατάργησης πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο I.3.4. 

«Οριστική διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ»: Με την οριστική διακοπή 
υπηρεσιών ΧΕΓ διακόπτεται η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών ΧΕΓ 
της παρούσας, καθώς και η πρόσβαση του ΤΠ στο ΠΣ, χωρίς να υπάρχει 
δυνατότητα για άρση της οριστικής διακοπής υπηρεσιών ΧΕΓ. Η οριστική 
διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ συνιστά αυτόµατα καταγγελία της σύµβασης ΧΕΓ 
από τον ΟΤΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1. Γενικά 

Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, παρέχει στον ΤΠ τις 
ακόλουθες υπηρεσίες ΧΕΓ: 

1. Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών Πρόσβασης µε 1 κανάλι φωνής 

2. Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών Πρόσβασης µε 2 κανάλια φωνής 

3. Πρόσθετες Υπηρεσίες µέσω Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών. 

Οι ΤΠ µπορούν να διαθέτουν υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης, µέσω της 
υπηρεσίας ΧΕΓ, σε τελικούς χρήστες που συνδέονται στο δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ µε γραµµές πρόσβασης PSTN, ISDN-BRA, 
ISDN-BRA µε DDI ή managed VoIP και οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την 
υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα µε τον ίδιο ΤΠ, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική Σύµβαση 
∆ιασύνδεσης - Υπηρεσία Συλλογής Κλήσεων µέσω Κωδικού Προεπιλογής 
Φορέα. Η επιλογή της τεχνολογίας µε την οποία παρέχεται η υπηρεσία 
ΧΕΓ γίνεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις µε τους οποίους ο ΟΤΕ 
προσφέρει στους συνδροµητές του αντίστοιχες συνδέσεις. Επιπλέον ο 
ΟΤΕ: 

• δίνει τη δυνατότητα στους Παρόχους να αιτηθούν συγχρόνως την 
υπηρεσία ΧΕΓ και την υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα.  

• δίνει τη δυνατότητα στους Παρόχους να εκδίδουν ενιαίο 
λογαριασµό, παραδίδοντας τα στοιχεία των κλήσεων (CDRs - Call 
Data Records) των τελικών χρηστών µε ΧΕΓ, οι οποίες 
διεκπεραιώνονται από το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. Με 
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΧΕΓ ενεργοποιείται ταυτόχρονα η 
φραγή των παρακάτω κατηγοριών κλήσεων: 

- 1777 
- 1298 
- 1299 
- 136 
- 139 
- 1320 
- 1502 
- 17xx 1777 

Σε περίπτωση µεταβολής των παραπάνω κατηγοριών φραγής, θα 
ειδοποιούνται για τη µεταβολή αυτή όλοι οι ΤΠ που έχουν υπογράψει 
σύµβαση παροχής υπηρεσίας ΧΕΓ. 

Οι κλήσεις προς τους αριθµούς των γραµµών που εκµισθώνονται 
χονδρικά από τον ΟΤΕ τερµατίζονται από το δίκτυο του ΟΤΕ. 
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2.2. Περιγραφή υπηρεσίας Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών 
Πρόσβασης µε 1 κανάλι φωνής 

Η υπηρεσία ΧΕΓ δίνει τη δυνατότητα στον ΤΠ να προσφέρει σε τελικούς 
χρήστες γραµµές πρόσβασης µε 1 κανάλι φωνής µε την εκµίσθωση της 
γραµµής λιανικής πρόσβασης του ΟΤΕ. Η υπηρεσία υλοποιείται σύµφωνα 
µε της όρους της Παρούσας Προσφοράς κατά περίπτωση ως Γραµµή 
Πρόσβασης PSTN ή Γραµµή Πρόσβασης managed VoIP. Οι γραµµές αυτές 
παρέχουν ένα κανάλι επικοινωνίας αρχικά σχεδιασµένο για κίνηση φωνής 
και µπορούν να υποστηρίξουν fax και µεταφορά δεδοµένων µέσω 
modem. 

2.3. Περιγραφή υπηρεσίας Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών 
Πρόσβασης µε 2 κανάλια φωνής 

Η υπηρεσία ΧΕΓ δίνει τη δυνατότητα στον ΤΠ να προσφέρει σε τελικούς 
χρήστες γραµµές πρόσβασης µε 2 κανάλια φωνής µε την εκµίσθωση της 
γραµµής λιανικής πρόσβασης του ΟΤΕ. Η υπηρεσία υλοποιείται σύµφωνα 
µε της όρους της Παρούσας Προσφοράς κατά περίπτωση ως Γραµµή 
Πρόσβασης ISDN-BRA ή Γραµµή Πρόσβασης managed VoIP. Οι γραµµές 
αυτές παρέχουν δύο κανάλια επικοινωνίας αρχικά σχεδιασµένα για κίνηση 
φωνής και µπορούν να υποστηρίξουν fax και µεταφορά δεδοµένων µέσω 
modem. 

2.4. Περιγραφή Πρόσθετων Υπηρεσιών µέσω Χονδρικής 
Εκµίσθωσης Γραµµών 

Ο ΤΠ δύναται να διαθέτει στους τελικούς χρήστες µέσω της υπηρεσίας 
ΧΕΓ, πρόσθετες υπηρεσίες, ο αναλυτικός κατάλογος των οποίων 
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

2.5. Αριθµοδότηση 

Ο αριθµός του τελικού χρήστη υπηρεσίας ΧΕΓ ανήκει στο αριθµοδοτικό 
φάσµα του ΟΤΕ και είτε έχει δευτερογενώς εκχωρηθεί σε αυτόν από τον 
ΟΤΕ είτε έχει µεταφερθεί από άλλο Πάροχο στον ΟΤΕ µέσω της 
υπηρεσίας φορητότητας αριθµών. Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης 
που αιτείται την υλοποίηση υπηρεσίας ΧΕΓ είναι συνδροµητής του ΟΤΕ, ο 
αριθµός του τελικού χρήστη διατηρείται κατά την υλοποίηση της ΧΕΓ. 

Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την καταβολή των τελών χρήσης των αριθµών 
που ο ίδιος έχει δευτερογενώς εκχωρήσει στους τελικούς χρήστες ΧΕΓ. Ο 
ΤΠ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΟΤΕ ετησίως τέλη χρήσης των 
αριθµών οι οποίοι είναι δευτερογενώς εκχωρηµένοι σε τελικούς χρήστες 
ΧΕΓ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1. Εµπιστευτικότητα - ∆ηµοσιοποίηση 

Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, το προσωπικό τους, και γενικότερα οι 
εξωτερικοί συνεργάτες τους που χρησιµοποιούνται από αυτούς κατά την 
εκτέλεση των εργασιών τους δεσµεύονται ρητά και εγγράφως για τη µη 
γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, 
όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που 
χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε µέρος ως εµπιστευτικές και 
απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση τους 
πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της 
Σύµβασης - Πλαίσιο κατά την εκτέλεση και για δύο (2) έτη µετά τη λύση 
της εν λόγω σύµβασης. Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσµευσής τους τα 
συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και από κάθε ένα από τα 
στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους. 

Οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους 
σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα 
συµβαλλόµενα µέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο 
της Σύµβασης - Πλαίσιο ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτή. Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που 
λαµβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών της 
παρούσας στον ΤΠ, δε χρησιµοποιούνται (µε οποιονδήποτε τρόπο) από 
το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν λόγω συµφωνία περιλαµβάνει κάθε είδους 
υπηρεσία την οποία λαµβάνει ο ΤΠ δυνάµει της Σύµβασης - Πλαίσιο και 
περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του 
προηγούµενου εδαφίου. 

Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης - Πλαίσιο και για δύο (2) έτη µετά 
την, για οποιοδήποτε λόγο, λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που 
αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου οιουδήποτε των συµβαλλοµένων 
µερών, δε γνωστοποιούνται οποτεδήποτε µετά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λύση της εν λόγω σύµβασης. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν 
στον αντισυµβαλλόµενό τους αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που 
αυτός υπέστη εξ αιτίας της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης 
εχεµύθειας, από το προσωπικό του ή τους εν γένει συνεργάτες του, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

3.2. Εκχώρηση δικαιωµάτων 

α. Ο ΤΠ δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα, τίτλο ιδιοκτησίας 
ή/και βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νοµής ή/και 
χρήσης του ΟΤΕ, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης 
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που του παρέχονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση - Πλαίσιο, ή αν άλλως 
ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ. 

β. Οι συµβαλλόµενοι δε δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή µερικώς 
απαιτήσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση - Πλαίσιο που θα υπογραφεί 
µε βάση την παρούσα Προσφορά, ή να µεταβιβάσουν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο ολικώς ή µερικώς δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την 
εκτέλεση αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλόµενου 
µέρους, άλλως παρέχεται δικαίωµα έγγραφης καταγγελίας της σύµβασης, 
µε εξαίρεση τις παραγράφους γ και δ. 

γ. Κατ’ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται α) να αναθέσει ή εκχωρήσει την 
εκτέλεση του παρόντος σε οποιαδήποτε συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση 
(θυγατρική, εταιρεία του οµίλου κλπ), ενώ τα συµβαλλόµενα µέρη 
δύνανται β)να εκχωρήσουν το δικαίωµα είσπραξης των απαιτήσεών τους 
που απορρέουν από τη µεταξύ τους σύµβαση σε αναγνωρισµένο 
πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/και του Εξωτερικού καθώς και σε 
εγγεγραµµένες στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες 
Ενηµέρωσης Οφειλετών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ελληνική 
νοµοθεσία. 

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης απαίτησης από τον 
ΟΤΕ, καθώς και ολική ή µερική µεταβίβαση δικαιώµατος, ή ανάθεση 
εκτέλεσης υποχρέωσης µε βάση τη Σύµβαση - Πλαίσιο, ισχύει µε την 
επιφύλαξη των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που αυτός φέρει, ως Πάροχος 
µε Σηµαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε 
Σταθερή Θέση (Αγορά 3α). 

δ. Χωρίς την προβλεπόµενη στην παράγραφο β συγκατάθεση του 
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το 
δικαίωµα να µεταβιβάζουν τα συµβατικά τους δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις σε τρίτο µέρος ως συνέπεια της µεταβίβασης των σχετικών 
τηλεπικοινωνιακών αδειών ή/και της αλλαγής του ελέγχου της επιχείρησής 
τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το 
τρίτο µέρος αναλαµβάνει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες 
του συµβαλλόµενου µέρους που τις µεταβιβάζει. Το κόστος των 
απαιτούµενων εργασιών θα επιβαρύνει τον εκδοχέα. 

3.3. ∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, συµφωνείται να 
είναι διάρκειας ενός (1) έτους µε την επιφύλαξη της ελάχιστης διάρκειας 
έκαστης υπηρεσίας που παρέχεται στα πλαίσια της παρούσας. Ως 
ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Μετά την πάροδο του ενός (1) έτους η σύµβαση µετατρέπεται 
αυτοδικαίως σε σύµβαση αορίστου χρόνου. 
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3.4. Καταγγελία 

Σε περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν τηρεί υπαίτια τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προσφορά, τότε το άλλο 
µέρος δύναται µε έγγραφη ειδοποίηση να τάξει προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του. 

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης 
ειδοποίηση, η ταχθείσα προς το υπαίτιο µέρος προθεσµία των δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, 
τότε το άλλο µέρος, αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση, κοινοποιώντας 
την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) εργάσιµων 
ηµερών για συµµόρφωση. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη και η 
δεύτερη προθεσµία συµµόρφωσης και δη η προθεσµία των τριάντα (30) 
εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης, 
τότε το αναίτιο µέρος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει άµεσα τη σύµβαση. 

Αιτίες καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε 
τις διατάξεις και διαδικασίες της παρούσας Προσφοράς, η µη καταβολή 
εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της 
παρούσας Προσφοράς, και ειδικότερα των όσων ορίζονται στο Κεφάλαιο 
4, η κήρυξη ενός εκ των µερών σε κατάσταση πτώχευσης, η κατάθεση 
αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, η υποβολή αίτησης ή 
η θέση σε διαδικασία εξυγίανσης, η θέση αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, η λύση του συµβαλλόµενου µέρους, η ακύρωση ή ανάκληση 
της άδειάς του, η διακινδύνευση της ακεραιότητας του δικτύου, η 
περίπτωση της ανωτέρας βίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.6 
του παρόντος κεφαλαίου. Η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας στην 
περίπτωση της µη εµπρόθεσµης εξόφλησης των µη αµφισβητούµενων 
τιµολογίων ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.7 
περί διακοπής υπηρεσίας. Κατόπιν συµφωνίας των µερών, δύνανται να 
προβλέπονται και άλλα περιστατικά τα οποία κατά την καλή πίστη είναι 
ικανά να θεµελιώσουν ειδικό και σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 
σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις που η καταγγελία ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση, 
κατάθεσης αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποβολής 
αίτησης ή θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης, θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας του 
αντισυµβαλλοµένου ή κατάθεσης αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε 
πτώχευση, τα αποτελέσµατα αυτής έχουν άµεση ισχύ από την 
κοινοποίηση της καταγγελίας σε αυτόν. 

Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος θα λάβει τα αναγκαία µέτρα για την ανάκτηση από το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος τυχόν εξοπλισµού που το (άλλο) συµβαλλόµενο 
µέρος παρείχε. 

Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης δε συνεπάγεται παραίτηση 
των συµβαλλόµενων µερών από δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν 
σωρευτεί προ της λήξης της σύµβασης, εκτός εάν έχει εγγράφως 
συµφωνηθεί το αντίθετο.  
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Εάν ο ΤΠ προκαλέσει τη λύση της σύµβασης και δε συντρέχει λόγος 
καταγγελίας µε βάση τις διατάξεις της παρούσας Προσφοράς, ο ΤΠ δεν 
έχει κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης µε βάση την παρούσα, ούτε δικαιούται 
να του επιστραφεί ποσό που τυχόν έχει καταβάλει. 

Σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σχετικής σύµβασης 
µεταξύ του ΟΤΕ και του ΤΠ, παύει αυτοδικαίως η παροχή όλων των 
σχετικών υπηρεσιών προς τον ΤΠ και κάθε εκκρεµής οφειλή του ΤΠ, 
απορρέουσα από την εκτέλεση της σύµβασης των υπηρεσιών της 
παρούσας, καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή από την ηµεροµηνία 
της λύσης της. Ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να προβεί σε κατάπτωση των εις 
χείρας του εγγυήσεων προς είσπραξη της οφειλής αυτής άµεσα και χωρίς 
άλλη ειδοποίηση ή να συµψηφίζει την οφειλή του ΤΠ από υπηρεσίες της 
παρούσας µε τυχόν πιστωτικά από άλλες υπηρεσίες χονδρικής, εφόσον η 
οφειλή από υπηρεσίες της παρούσας δεν εξοφληθεί από τον ΤΠ. 

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται στην 
παρούσα Προσφορά Αναφοράς, η καταγγελία της σύµβασης γίνεται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και υπό την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον ΟΤΕ δυνάµει της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/B/30-12-2016).  

Τα όσα ορίζονται στην παρούσα διάταξη δεν περιορίζουν τα δικαιώµατα 
του ΤΠ από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ, ιδίως το δικαίωµά του να υποβάλλει καταγγελία στην ΕΕΤΤ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4070/2012, σε 
περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ υποχρεώσεών του που απορρέουν 
από την παρούσα Προσφορά. 

3.5. ∆ηµοσιότητα 

Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλει να µην αναφέρει ή 
χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα ή 
σήµατα παρεχόµενων υπηρεσιών του άλλου µέρους ή/και των 
συνδεδεµένων εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να εµπεριέχουν, να 
υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόµατα άλλου µέρους ή/και των 
συνδεδεµένων εταιριών του χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή 
του. Επίσης, συµφωνείται να µην προβεί επιπλέον στην έκδοση ή τη 
χρήση υλικού διαφήµισης, προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον 
Τύπο ή άλλου υλικού δηµοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή 
χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο τα σήµατα, χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3.6. Ανωτέρα βία 

Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για 
οποιαδήποτε αδυναµία εκπλήρωσης ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του που προβλέπονται από την παρούσα Προσφορά, στην 
περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. 
Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείµενης 
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νοµοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής 
των µερών και το οποίο αντικειµενικά δε θα µπορούσε να αποτραπεί ούτε 
µε την επίδειξη άκρως εξειδιασµένης επιµέλειας, εφόσον αυτό 
συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττόµενου µέρους προς 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται 
αιτιωδώς µε την ανωτέρω βία αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος 
των γεγονότων αυτών. 

Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δε θα είναι κοινώς γνωστός, το 
πληττόµενο µέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερών από της 
εµφανίσεώς του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο µέρος. 
Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα 
ανωτέρω, τα µέρη έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα 
κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών που ήθελε προκύψουν 
και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να άρουν 
χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης 
ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους 
για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σύµβαση 
και την παρούσα Προσφορά. 

Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για 
χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα µέρη θα 
συνεννοηθούν µε καλή πίστη προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία 
για τις απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να 
τροποποιήσουν (εφ’ όσον είναι επαρκώς δικαιολογηµένο) τους όρους της 
σύµβασης και της παρούσας Προσφοράς συνεπεία της εξακολούθησης της 
ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις 
τους. Αν τα µέρη δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν 
δράση ή να τροποποιήσουν τους όρους της σύµβασης ή να λύσουν τη 
σύµβαση κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας 
των γεγονότων ανωτέρας βίας µεγαλύτερης από ενενήντα (90) εργάσιµες 
ηµέρες (εκτός εάν µε βάση διάταξη της παρούσας προβλέπεται 
συντοµότερη προθεσµία), οποιοδήποτε των µερών έχει το δικαίωµα να 
λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο µέρος, 
χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 
υφίσταντο πριν από την εν λόγω λύση της σύµβασης, δηλαδή κάθε µέρος 
θα εκπληρώσει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση του γεγονότος ανωτέρας βίας. Το 
δικαίωµα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δυνάµει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-
2016 (ΦΕΚ 4505/B/30-12-2016). 

3.7. Αποζηµίωση - Ευθύνη 

Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνεται έναντι του 
αντισυµβαλλοµένου του και υποχρεούται να αποκαταστήσει τις θετικές 
ζηµίες του που προέρχονται:  



 

 

14  

 

 

• από οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζηµιά προκαλέσει 
οποιοδήποτε εξ αυτών, και η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, 
υπαλλήλων του, προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού, ή 
οποιοδήποτε εν γένει πρόσωπο χρησιµοποιεί αυτό προς εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του επί της περιουσίας, κινητής και ακίνητης του 
αντισυµβαλλοµένου του, ή επί της περιουσίας οποιουδήποτε τρίτου 
φυσικού ή νοµικού προσώπου, 

• από οποιαδήποτε περίπτωση θανάτου ή σωµατικής βλάβης ή βλάβης 
της υγείας προσώπων, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, 
υπαλλήλων, προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού ή 
οποιουδήποτε εν γένει προσώπου χρησιµοποιεί αυτό προς εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσας, 

• από αξίωση τρίτου και η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση 
των υποχρεώσεών του δυνάµει του παρόντος ή σε προσβολή 
δικαιωµάτων εχεµύθειας/απορρήτου τρίτων. 

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος θα είναι υπεύθυνο µόνο για τις θετικές 
ζηµίες που προκαλεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Κανένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνεται έναντι του αντισυµβαλλοµένου για 
έµµεσες, αποθετικές ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη που µπορεί να 
προκύψουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. 

Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών που εκτελούνται από αυτόν σε 
χώρους των τελικών χρηστών του για τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται 
στη Σύµβαση - Πλαίσιο µε τον ΤΠ για την παροχή υπηρεσίας ΧΕΓ. 
Αντίστοιχα, ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τις εργασίες στο χώρο του 
τελικού χρήστη, οι οποίες γίνονται από τον ΤΠ ή από οποιονδήποτε τρίτο 
που ενεργεί για λογαριασµό του ΤΠ. Ο ΤΠ οφείλει να γνωστοποιεί στον 
ΟΤΕ µε την υπογραφή της ως άνω Σύµβασης - Πλαίσιο τα ονόµατα του 
εξουσιοδοτηµένου για την υπογραφή των αιτήσεών του προς τον ΟΤΕ 
προσωπικού ή συνεργατών του καθώς και για κάθε µεταβολή των 
στοιχείων αυτών εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την εκάστοτε 
µεταβολή. 

3.8. Επίλυση διαφορών - Ισχύον δίκαιο 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν 
διαφωνιών που προκύπτουν από την ερµηνεία και την υλοποίηση της 
παρούσας Προσφοράς.  

Η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και 
αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από 
αυτήν ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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3.9. Τροποποίηση της Σύµβασης - Πλαίσιο 

Η Σύµβαση - Πλαίσιο δύναται να τροποποιηθεί µε κοινή συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών (ΟΤΕ και ΤΠ), κατόπιν εγγράφου αιτήµατος 
οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην 
εθνική νοµοθεσία, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας 
Προσφοράς Αναφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 792/07/22-12-
2016 Απόφαση της ΕΕΤΤ. 

3.10. Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) 

3.10.1.  Σκοπός ΠΣ 

Ο ΟΤΕ εγκαθιστά και λειτουργεί ΠΣ προκειµένου ο ΤΠ να έχει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τις υπηρεσίες ΧΕΓ. 
Το ΠΣ θα παρέχει στον ΤΠ τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
κατάστασης των αιτηµάτων του καθώς και των βλαβών. 

Σε περίπτωση που ο αριθµός αιτηµάτων αυξηθεί σηµαντικά, ο ΟΤΕ 
εξασφαλίζει για το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστηµα τα ακόλουθα: 

• Η ενηµέρωση/επέκταση του ΠΣ σε επίπεδο λειτουργικότητας θα 
γίνεται µε τρόπο ώστε να µην επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία 
του συστήµατος. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους ΤΠ για τη νέα έκδοση του 
λογισµικού του ΠΣ τουλάχιστον δύο (2) µήνες 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 ΤΠ σε 
δοκιµαστικό σύστηµα που διαθέτει ο ΟΤΕ. Παράλληλα ο ΟΤΕ θα 
εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση του λογισµικού του ΠΣ είναι συµβατή µε 
την προγενέστερη λειτουργία του ΠΣ. 

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

• Το ΠΣ διαθέτει µηχανισµούς ανάκτησης δεδοµένων (system down 
recovery tool). 

• Όλες οι δυνατές λειτουργίες του ΠΣ (καταχώρηση αιτηµάτων, 
ενηµέρωση για την κατάσταση ενός αιτήµατος, ανταλλαγή πάσης 
φύσης δεδοµένων κ.α.), θα είναι διαθέσιµες στους Τηλεπικοινωνιακούς 
Παρόχους µε τη µορφή τεχνικών διεπαφών (Web Services Application 
Programmer’s Interface / API) που επιτρέπουν την αυτοµατοποιηµένη 
(χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση) ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του ΠΣ 
και των συστηµάτων πληροφορικής των Παρόχων. Οι σχετικές Τεχνικές 
∆ιεπαφές (API) θα πρέπει να ορίζονται και να υλοποιούνται βάσει 
∆ιεθνών Προτύπων Web Services (π.χ. W3C Web Services Standards, 
ISO/IEC 29362:2008 WS-I, κλπ). 
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3.10.2.  Σύνδεση µε το σύστηµα 

Το σύστηµα είναι διαθέσιµο καθ’ όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες 
του έτους (24x7x365) µέσω της ιστοσελίδας www.otewholesale.gr σε 
όλους τους ΤΠ που έχουν υπογράψει συµφωνία ΧΕΓ µε τον ΟΤΕ και στην 
ΕΕΤΤ. Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο σύστηµα, απαιτείται η 
χρήση ονόµατος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) 
που δίνεται από τον ΟΤΕ στους ΤΠ και την ΕΕΤΤ. 

3.10.3. Πληροφοριακά στοιχεία 

Ο ΤΠ µέσω του ΠΣ έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία που αφορούν 
τις υπηρεσίες ΧΕΓ που έχει αιτηθεί ή που του έχουν χορηγηθεί. Πιο 
συγκεκριµένα έχει τη δυνατότητα άντλησης των εξής ιδίως στοιχείων: 

- Ενεργές Συνδέσεις ανά κατηγορία σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
- Εκκρεµείς Συνδέσεις ανά κατηγορία σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
- Απορριφθείσες αιτήσεις µε την αιτιολογία απόρριψης της αίτησης για 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
- Καταργηµένες Συνδέσεις ανά κατηγορία για συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο 
- Αριθµός Βλαβών που αναφέρθηκαν ηλεκτρονικά ανά κατηγορία 

σύνδεσης εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου 
- Αριθµός Βλαβών που αποκαταστάθηκαν ανά κατηγορία σύνδεσης εντός 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου 
- Αριθµός Βλαβών που εκκρεµούν ανά κατηγορία σύνδεσης εντός 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου 
- Ποσοστό των υποβληθεισών αιτήσεων χορήγησης ΧΕΓ εντός 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου µε πραγµατικό χρόνο χορήγησης ΧΕΓ 
µικρότερο ή ίσο µε το χρόνο που προβλέπεται στην παράγραφο III.4.1 

- Ποσοστό των αναγγελθεισών βλαβών εντός συγκεκριµένης χρονικής 
περιόδου µε πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης µικρότερο ή ίσο µε το 
χρόνο που προβλέπεται στην παράγραφο III.5.2. 

3.10.4. ∆είκτες Αποδοτικότητας (∆Α) 

Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, το ΠΣ παρέχει τη δυνατότητα για 
εξαγωγή των δεικτών αποδοτικότητας για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 
για το σύνολο των ΤΠ και για κάθε ένα ξεχωριστά. Πιο συγκεκριµένα 
παρέχονται από το ΠΣ σε κάθε ΤΠ τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α. Παροχή υπηρεσίας ΧΕΓ: 

- Αριθµός παραγγελιών που έχουν υποβληθεί 
- Αριθµός παραγγελιών που απορρίφθηκαν και οι λόγοι απόρριψης 
- Αριθµός παραγγελιών που εκτελέστηκαν εγκαίρως  
- Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας 
- Αριθµός ενεργών ΧΕΓ ανά ηµεροµηνία 

Β. Αποκατάσταση βλαβών: 

- Αριθµός βλαβών που καταχωρήθηκαν 
- Μέσος χρόνος για αποκατάσταση βλαβών 
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- Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του συµφωνηµένου 
χρόνου (Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών - SLA) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1. Γενικά 

Ο ΤΠ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΟΤΕ τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη 
για την παροχή υπηρεσιών ΧΕΓ, όπως ορίζεται από την ΑΠ ΕΕΤΤ 
792/07/22-12-2016 για τις υπηρεσίες τις οποίες λαµβάνει σύµφωνα µε 
την παρούσα Προσφορά. 

Οι δηµοσιευµένοι τιµοκατάλογοι υπηρεσιών της παρούσας και λοιπών 
σχετικών υπηρεσιών δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Επιβαρύνονται µε τον 
ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. 

Τα προβλεπόµενα από το λογαριασµό µηνιαία τέλη παροχής της 
υπηρεσίας, είναι απαιτητά καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
της παρούσας. Τα πάγια µηνιαία τέλη όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών 
προκαταβάλλονται. 

4.2. Έκδοση Λογαριασµών 

Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις υπηρεσίες της παρούσας και για κάθε περίοδο 
χρέωσης, λογαριασµό ο οποίος ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για την 
παρεχόµενη υπηρεσία. Ο εν λόγω λογαριασµός µε το συνοδευτικό αρχείο 
πληροφοριών, περιλαµβάνει µε σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

• Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία ∆ικαιούχου 
• Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ ∆ικαιούχου 
• Επάγγελµα 
• Ηµεροµηνία Έκδοσης Λογαριασµού 
• Αριθµό Λογαριασµού 
• Περίοδο Χρέωσης  
• Τρόπο Πληρωµής 
• Κωδικό Εντολής Πληρωµής σε Τράπεζα 
• Περιγραφή Παρεχόµενης Υπηρεσίας 
• Τόπο - ∆ιεύθυνση Παρεχόµενης Υπηρεσίας 
• Αριθµό 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 εκδίδει λογαριασµό και πληροφορίες λογαριασµού σε ηλεκτρονική 
µορφή και το τοποθετεί σε SFTP server, προκειµένου να αποκτήσει ο ΤΠ 
πρόσβαση σ’ αυτό µέσω πρωτοκόλλου FTP. Ο ΟΤΕ αποστέλλει µέσω e-
mail σε ηλεκτρονική (ές) διεύθυνση (-εις) που έχει υποδείξει ο ΤΠ στον 
ΟΤΕ (τουλάχιστον µία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΠ απαιτείται να είναι 
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group mail) ενηµέρωση ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία του εν λόγω 
λογαριασµού είναι διαθέσιµα στον SFTP server. Ο ΤΠ οφείλει να προβεί 
σε σχετικές ρυθµίσεις στον mail server του ώστε η διεύθυνση αποστολής 
του ΟΤΕ να είναι σε white list και να µην µπλοκάρονται τα e-mail του ΟΤΕ 
ως ανεπιθύµητα. Αποδεικτικό παραλαβής του λογαριασµού αποτελεί το e-
mail παράδοσης του ανωτέρω e-mail, που αποστέλλεται αυτόµατα από 
τον mail server του ΤΠ (ο ΤΠ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες 
ρυθµίσεις ώστε ο mail server του να αποστέλλει την εν λόγω απάντηση 
παραλαβής στον mail server του ΟΤΕ). Σε περίπτωση όπου ο ΤΠ 
αντιµετωπίσει τεχνικές δυσκολίες στην παραλαβή του λογαριασµού από 
τον SFTP server, οι οποίες οφείλονται στην τεχνική υποδοµή του ΟΤΕ, 
οφείλει να αποστείλει άµεσα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον 
ΟΤΕ, αναφέροντας την ηµεροµηνία και ώρα της αποτυχηµένης 
προσπάθειας πρόσβασης και περιγραφή του προβλήµατος. Ο ΟΤΕ οφείλει 
να απαντήσει εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή του 
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο χρόνος από την αποστολή του 
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον ΤΠ µέχρι την ενηµέρωση 
από τον ΟΤΕ για την αποκατάσταση του προβλήµατος, θεωρείται 
ανενεργός χρόνος. Τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται από τον ΟΤΕ εντός 
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης 
για τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά (στον εν λόγω λογαριασµό 
περιλαµβάνονται και τα πάγια µηνιαία τέλη των υπηρεσιών της παρούσας 
που προκαταβάλλονται). Ο ΤΠ οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ κάθε 
αλλαγή της (-ων) ηλεκτρονικής (-ών) διεύθυνσης (-ων) αποστολής των 
λογαριασµών, τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. Ειδικά 
τυχόν τιµολόγια που εκδίδει ο ΟΤΕ στα πλαίσια ειδικών έργων δεν 
τοποθετούνται σε SFTP server. 

Τυχόν πιστωτικά, συµπεριλαµβάνονται από τον ΟΤΕ σε επόµενο 
λογαριασµό από τη χρονική στιγµή που προκύπτει η υποχρέωση. Εάν ο 
επόµενος λογαριασµός λόγω των πιστωτικών εγγραφών προκύψει στο 
σύνολό του πιστωτικός και υπάρχει ανοιχτή ληξιπρόθεσµη οφειλή σε 
οµοειδείς υπηρεσίες τότε συµψηφίζεται αυτοµάτως µε τη παλαιότερη 
οφειλή διαφορετικά µε επόµενο λογαριασµό. Σε περίπτωση λύσης / 
καταγγελίας σύµβασης των υπηρεσιών της παρούσας, ο ΟΤΕ δύναται να 
συµψηφίζει τυχόν πιστωτικά που προκύπτουν από τις εν λόγω υπηρεσίες, 
µε οφειλές άλλων υπηρεσιών χονδρικής µετά από σχετική ενηµέρωση 
στον ΤΠ. 

Η χρέωση των υπηρεσιών, τις οποίες λαµβάνει ο ΤΠ σύµφωνα µε την 
παρούσα Προσφορά Αναφοράς, αρχίζει από την επόµενη ηµερολογιακή 
ηµέρα της ηµεροµηνίας ενεργοποίησης κάθε υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση κατάργησης των υπηρεσιών της παρούσας και µετά την 
ολοκλήρωση της κατάργησης θα υπολογίζεται από το σύστηµα η 
ηµεροµηνία αποχρέωσης ως η εποµένη ηµερολογιακή της ηµεροµηνίας 
ολοκλήρωσης της κατάργησης στο ΠΣ ΟΤΕ. 



 

 

20  

 

 

4.3. Εξόφληση λογαριασµών 

Ο ΤΠ υποχρεούται να εξοφλεί το λογαριασµό εντός της αναγραφόµενης 
σε αυτό προθεσµίας εξόφλησης η οποία δε θα είναι µικρότερη των 
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του 
σχετικού παραστατικού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τεθεί στη 
διάθεσή του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.2, το 
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έκδοσή του. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο λογαριασµός δεν τεθεί στη διάθεσή του 
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έκδοσή του, τότε η 
προθεσµία εξόφλησής του παρατείνεται τόσες εργάσιµες ηµέρες όσες και 
οι εργάσιµες ηµέρες καθυστέρησης της επίδοσης στον ΤΠ πέραν των 5 
εργάσιµων ηµερών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των 
λογαριασµών λόγω µη έγκαιρης γνωστοποίησης από πλευράς ΤΠ στον 
ΟΤΕ αλλαγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των λογαριασµών, 
δε µεταβάλει την προθεσµία εξόφλησής τους. 

Κατά την περίπτωση όπου ο ΤΠ δεν καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό 
εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο, τότε 
υποχρεούται στην καταβολή του οφειλόµενου ποσού εντόκως, σύµφωνα 
µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος επί του ως 
άνω ποσού θα υπολογίζεται από την πάροδο της δήλης ηµέρας η οποία 
ορίζεται στο λογαριασµό για την εξόφλησή του, σύµφωνα και µε τα ειδικά 
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, αναφορικά µε την έκδοση και 
την παράδοση των λογαριασµών. 

Σε κάθε περίπτωση αµφισβήτησης λογαριασµού εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα περί αµφισβήτησης στην παράγραφο 4.6. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ο ΟΤΕ δεν 
ευθύνεται για τυχόν καταβληθέντα ποσά αποζηµίωσης ή και επιστροφές 
στον τελικό χρήστη, λόγω µη παροχής ή πληµµελούς παροχής της 
υπηρεσίας από υπαιτιότητα του ΤΠ. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συµφωνηµένης υπηρεσίας 
πέραν του προβλεπόµενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συµφωνία 
των µερών / advanced SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του προβλεπόµενου 
στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συµφωνία των µερών / advanced 
SLA) χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε 
υπαιτιότητα ΟΤΕ, o OTE οφείλει να καταβάλλει στον ΤΠ ποινική ρήτρα η 
οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ - Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) της 
παρούσας (ή την ειδικότερη συµφωνία εφόσον έχει υπογραφεί συµφωνία 
για advanced SLA). 

Ο ΤΠ δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των οφειλών του προς τον 
ΟΤΕ που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών της παρούσας 
Προσφοράς µε οµοειδείς απαιτήσεις του προς τον ΟΤΕ, οι οποίες δεν 
έχουν υπαχθεί προς επίλυση διαφοράς στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
∆ιαφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Ως οµοειδής 
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θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται µε την παροχή 
υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς. 

Το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ, µε 
την επιφύλαξη της εκάστοτε κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας και 
προϋποθέτει προηγούµενη όχληση του οφειλέτη. 

Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά µε απαιτήσεις του προς τον 
ΤΠ, οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας, και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης / 
διόρθωσης λογαριασµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 

4.4. Τέλη 

Τα τέλη των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς χρεώνονται σύµφωνα 
µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός 
δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ 
(www.otewholesale.gr). Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής 
των τελών που περιλαµβάνονται στον τιµοκατάλογό του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης της EETT, οι κατηγορίες τελών 
για την παροχή υπηρεσιών ΧΕΓ από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ είναι οι 
ακόλουθες: 

- Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης υπηρεσίας ανά γραµµή 
- Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά γραµµή 
- Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ 
- Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα εξαρτώµενο από τις πρόσθετες υπηρεσίες 

ΧΕΓ ανά υπηρεσία 
- Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης 
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής τεχνολογίας 
- Εφάπαξ τέλος απόρριψης αίτησης 
- Εφάπαξ τέλος συνδυασµένης παροχής ΧΕΓ-ΑΡΥΣ 
- Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης σε περίπτωση βλάβης 
- Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης σε συνδυαστική επίσκεψη για βλάβη 

Γραµµής ΧΕΓ-ΑΡΥΣ 
- Εφάπαξ τέλος µεταφοράς γραµµής ΧΕΓ 
- Εφάπαξ τέλος προσωρινής διακοπής & άρσης σύνδεσης ΧΕΓ 
- Εφάπαξ τέλος αίτησης Φορητότητας 
- Εφάπαξ τέλος αίτησης Φορητότητας υπέρ της ΕΒ∆ΑΦ 

Περαιτέρω ο ΟΤΕ αποστέλλει στον ΤΠ τις χρεώσεις CDRs κλήσεων εκτός 
Προεπιλογής ∆υνατότητας 3 (Όλες οι κλήσεις) των τελικών χρηστών µε 
ΧΕΓ. 

4.5. Πληροφορίες χρεώσεων 

Ο ΟΤΕ θα αποθηκεύει τις πληροφορίες χρεώσεων για περίοδο ενός (1) 
έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού. Αντίστοιχα, ο ΤΠ 
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θα καταγράφει από τη δική του πλευρά και θα διατηρεί για αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα τις πληροφορίες χρεώσεων. 

Οι πληροφορίες χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν µεταξύ ΟΤΕ και ΤΠ 
και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς διακανονισµού 
αµφισβητήσεων / διαφορών, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος οιουδήποτε 
των µερών το οποίο θα υποβάλλεται εντός της προθεσµίας αµφισβήτησης 
του λογαριασµού. Οι παρεχόµενες πληροφορίες διέπονται από την αρχή 
της εµπιστευτικότητας. 

Σε περίπτωση αµφισβήτησης λογαριασµού, οι πληροφορίες χρεώσεων θα 
διατηρούνται µέχρι την άρση της αµφισβήτησης του σχετικού 
λογαριασµού και σε περίπτωση που η αµφισβήτηση τεθεί σε δικαστική 
επίλυση, µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

4.6. Αµφισβήτηση λογαριασµού 

Σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά, ο ΤΠ έχει δικαίωµα αµφισβήτησης 
της ορθότητας µέρους ή του συνόλου των τιµολογήσεων που έκανε ο 
ΟΤΕ. Η αµφισβήτηση, εφόσον αφορά αιτήσεις, θα αποστέλλεται από τον 
ΤΠ στον ΟΤΕ µε τη µορφή τυποποιηµένου ηλεκτρονικού αρχείου (xls) το 
οποίο θα αποτελείται από τέσσερις (4) στήλες: Α/Α αίτησης, αριθµό 
λογαριασµού, ποσό χρέωσης και λόγο αµφισβήτησης για κάθε αίτηση. Ο 
ΤΠ υποχρεούται να υποβάλει συστηµικά την αµφισβήτηση, εφόσον 
υπάρξει σχετική απαίτηση από τον ΟΤΕ. 

∆ικαιούται προς τούτο να ζητήσει: 

• Έλεγχο ορθότητας του λογαριασµού του από τον ΟΤΕ (πρώτο 
υπηρεσιακό επίπεδο ελέγχου). 

• Επανέλεγχο του λογαριασµού του από Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
∆ιαφορών, συσταθείσας από εµπειρογνώµονες τόσο του ΟΤΕ όσο και 
του ΤΠ, εφόσον συνεχίσει να αµφισβητεί τα αποτελέσµατα του 
αρχικού ελέγχου από τον ΟΤΕ. 

Το αποτέλεσµα του υπηρεσιακού επιπέδου ελέγχου από τον ΟΤΕ αλλά και 
της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών µπορεί να είναι µερική ή ολική 
δικαίωση του προσφεύγοντος µέρους ή το αντίστροφο. 

4.6.1. Χρόνος κατάθεσης της αµφισβήτησης 

Χρονολογικά, η αµφισβήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί: 

1) οποτεδήποτε στο διάστηµα των έξι (6) µηνών µετά την ηµεροµηνία 
έκδοσης του λογαριασµού. Στο διάστηµα αυτό µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί ολική ή µερική αµφισβήτηση του λογαριασµού, και 

2) οποτεδήποτε µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού εάν η 
αµφισβήτηση αφορά µη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε απόφαση της ΕΕΤΤ 
ή διάταξη νόµου, η οποία κατατέθηκε έγκαιρα ήτοι εντός 6 µηνών µετά 
την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού αλλά η απόφαση 
τελεσιδίκησε µετά το διάστηµα των έξι (6) µηνών ως ανωτέρω. Στην 
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περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ καλείται να διατηρεί τα σχετικά αρχεία χρέωσης 
µέχρι την έκδοση της σχετικής τελεσίδικης απόφασης. 

4.6.2. Προϋπόθεση 

Προκειµένου ο ΤΠ να ασκήσει το δικαίωµα αµφισβήτησης, καταβάλει 
εµπρόθεσµα προς τον ΟΤΕ το ύψος του λογαριασµού το οποίο δε θέτει 
υπό αµφισβήτηση, άλλως η αίτηση δε γίνεται δεκτή. Αναφορικά µε το 
ποσό το οποίο αµφισβητεί, ο ΤΠ µπορεί εναλλακτικά: 

1. Να πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την 
οποία ορίζει ο λογαριασµός, ώστε να µη βαρύνεται µε τόκους 
υπερηµερίας. 

2. Να µην πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία 
την οποία ορίζει ο λογαριασµός και να επιβαρυνθεί µε τόκους 
υπερηµερίας από την ηµεροµηνία λήξης και µέχρι την ηµεροµηνία 
εξόφλησης. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο 
ΤΠ υποχρεούται να προσκοµίσει, εγγυητική επιστολή η οποία να 
καλύπτει το 100% του ποσού της αµφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια 
της εγγυητικής επιστολής είναι δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα 
παράτασης µέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης 
οικονοµικής διαφοράς. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ απαιτήσει την ως 
άνω εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης, η αίτηση αµφισβήτησης δε 
γίνεται δεκτή αν δεν κατατεθεί η εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση 
αυτή ήτοι στην περίπτωση που δεν κατατεθεί εγγυητική επιστολή, 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.7 περί 
διακοπής υπηρεσιών. 

4.6.3. Αµφισβήτηση ενώπιων του ΟΤΕ 

Στην περίπτωση όπου η αµφισβήτηση κατατίθεται στον ΟΤΕ και δεν 
αφορά την περίπτωση 2 της παραγράφου 4.6.1, το εν λόγω δικαίωµα 
ασκείται µε την υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτασης / διόρθωσης 
λογαριασµού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, από την 
ηµεροµηνία έκδοσής του. 

Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το µέρος του λογαριασµού που 
αµφισβητείται και κατά πόσο ο ΤΠ έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, 
κατά τη δήλη ηµεροµηνία την οποία όριζε ο λογαριασµός, το ποσό το 
οποίο αµφισβητεί. Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και κάθε 
αναγκαίο στοιχείο/πληροφορία επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ θα απαντά στην εν 
λόγω αίτηση του ΤΠ εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή 
της, εγγράφως και αιτιολογηµένως, αποστέλλοντας όλα τα συνοδευτικά 
στοιχεία τιµολόγησης. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αίτησης από τον ΟΤΕ, 
λαµβανοµένων υπ' όψιν των ήδη εκδοθέντων λογαριασµών, ο ΟΤΕ 
εκδίδει πιστωτικό λογαριασµό για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως 
µη οφειλόµενο από τον ΤΠ. 
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4.6.4. Αµφισβήτηση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
∆ιαφορών 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής απόρριψης της αίτησης του ΤΠ από τον 
ΟΤΕ, ο ΤΠ δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΤΕ µε έγγραφό του, το οποίο 
αποστέλλει στον ΟΤΕ εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη 
της έγγραφης ειδοποίησης του ΟΤΕ προς αυτόν για την ολική ή µερική 
απόρριψη της αίτησής του, τη συγκρότηση Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
∆ιαφορών, η οποία θα εξετάσει την εν λόγω αίτησή του κατά το µέρος 
που απορρίφθηκε από τον ΟΤΕ, ορίζοντας ταυτόχρονα µε το έγγραφό 
του αυτό δύο (2) άτοµα τα οποία θα µετέχουν για λογαριασµό του στη 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. Ο ΟΤΕ, µετά τη λήψη του εγγράφου 
αυτού του ΤΠ, ορίζει δύο (2) άτοµα τα οποία θα µετέχουν για λογαριασµό 
του στη συγκεκριµένη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, τα οποία 
γνωστοποιεί στον ΤΠ µε έγγραφό του. Η εν λόγω Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης ∆ιαφορών συγκροτείται εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος του ΤΠ προς τον 
ΟΤΕ. Η ανωτέρω επιτροπή συνεδριάζει σε τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που 
συµφωνούν από κοινού τα µέλη της, τα οποία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους µπορούν να συνεπικουρούνται από συµβούλους τους. Η 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών παραµένει ανοιχτή για όσο διάστηµα 
απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και επεξεργασία των 
στοιχείων από τα δύο µέρη. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο µέρη 
δεν αποκρίνεται ως προς το χρόνο διεξαγωγής ή την ανταλλαγή στοιχείων 
παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του άλλου µέρους σε µηνιαία βάση, η 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών δύναται να κλείσει µονοµερώς εντός 
διαστήµατος 6 (έξι) µηνών από τη συγκρότησή της. Οι σύµβουλοι των 
µελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών δε µετέχουν στη λήψη 
απόφασης της Επιτροπής. 

Τα δύο µέρη υποχρεούνται να προσκοµίσουν στη Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης ∆ιαφορών αναλυτικά στοιχεία για το χρονικό διάστηµα για το 
οποίο προκύπτει η διαφωνία, εντός του χρονικού διαστήµατος που έχει 
συµφωνηθεί κατά τη συγκρότησή της. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό 
επίλυσης της σχετικής διαφοράς που έχει προκύψει. Εφόσον κάποιο από 
τα συµβαλλόµενα µέρη δεν προσκοµίζει τα στοιχεία αυτά εντός της ως 
άνω προθεσµίας, τότε τα στοιχεία που προσκοµίζονται από το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος θα γίνονται αυτοµάτως αποδεκτά. Για το λόγο αυτό 
τα συµβαλλόµενα µέρη, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
πηγάζουν από την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά υποστηρικτικά 
στοιχεία για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών. 

Στην περίπτωση που η αµφισβήτηση αφορά στην περίπτωση 2 της 
παραγράφου 4.6.1, οι ως άνω προθεσµίες εκκινούν από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης της ΕΕΤΤ ή της διάταξης νόµου. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφορές να 
αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
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∆ιαφορών εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της διαφοράς σε προθεσµία 
δύο (2) µηνών από την συγκρότησή της, εκτός εάν άλλως έχει 
συµφωνηθεί µεταξύ των µερών και σε κάθε περίπτωση καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προτού αποφανθεί ότι δε δύναται να λύσει τη 
διαφορά. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αίτησης του 
αµφισβητούµενου ποσού από τον ΟΤΕ, λαµβανοµένων υπ’ όψιν τυχόν 
χρεώσεων/πιστώσεων, µετά το πέρας του πρώτου σταδίου ο ΟΤΕ εκδίδει 
πιστωτικό λογαριασµό για το ποσό το οποίο η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
∆ιαφορών αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον ΤΠ. 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αµφισβήτηση λογαριασµού κάθε πίστωση 
ποσού ή χρέωση από τον ΟΤΕ γίνεται σε επόµενο λογαριασµό από την 
έγγραφη ειδοποίηση του ΤΠ περί αποδοχής της αίτησής του από τον ΟΤΕ 
ή από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
∆ιαφορών. ∆ιευκρινίζεται όµως, ότι µετά το πέρας κάθε σταδίου από τα 
ανωτέρω, τα µέρη δύνανται να συµψηφίσουν τις διαφορές για τα ποσά τα 
οποία καταλήγουν σε συµφωνία, µε την επιφύλαξη της εκάστοτε κείµενης 
φορολογικής νοµοθεσίας. 

Σε περίπτωση που είτε η Επιτροπή µε απόφασή της διαπιστώσει ότι δε 
µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής 
Επίλυσης ∆ιαφορών, είτε και σε κάθε περίπτωση, παρέλθει άπρακτη 
περίοδος διµήνου ή του εκάστοτε συµφωνηθέντος εγγράφως χρονικού 
διαστήµατος από τη Συγκρότηση της Επιτροπής, τα ποσά θα πληρώνονται 
προσαυξηµένα µε το νόµιµο επιτόκιο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων 
που µετά από αίτηση του ∆ικαιούχου χορηγηθούν σχετικά προσωρινά 
µέτρα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η 
διαφορά προκύπτει από την ερµηνεία/εφαρµογή απόφασης της ΕΕΤΤ), 
άλλως καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης που έχει καταθέσει 
ο ΤΠ. 

Στην τελευταία περίπτωση, η καταβολή του υπό αµφισβήτηση ποσού από 
τα συµβαλλόµενα µέρη δε συνιστά συνοµολόγηση της οφειλής, ούτε 
άλλως περιορίζει τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών από την 
κείµενη νοµοθεσία. 

Η ΕΕΤΤ µπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς µε δεσµευτική 
απόφαση, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 34 παρ. 3 του Ν. 4070/2012, 
εφόσον τα µέρη δεν έχουν προηγουµένως εξαντλήσει τη διαδικασία 
υπαγωγής της διαφοράς τους στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών 
ΟΤΕ και ΤΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 34 παρ. 7 
του Ν. 4070/2012, η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στη Μικτή 
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών του παρόντος άρθρου, δε στερεί από το 
ενδιαφερόµενο µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος 
ΤΠ παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, 
ή να ζητά τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε 
την παρ. 6 του άρθρου 77, ή και να προσφύγει ενώπιον των αρµόδιων 
δικαστηρίων. 
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Σε περίπτωση που µετά και το πέρας της επίλυσης τυχόν διαφωνιών δεν 
εξοφληθεί από τον ΤΠ η οφειλή στην ταχθείσα προθεσµία, ο ΟΤΕ έχει 
δικαίωµα: 

α) να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της παρούσας 
Προσφοράς στις οποίες αναφέρεται η οφειλή, προς τον ΤΠ ή/και  

β) να καταπέσει την εγγυητική επιστολή η οποία έχει χορηγηθεί. 

4.6.5. Αµφισβήτηση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
∆ιαφορών 

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αµφισβήτησης λογαριασµού της 
παραγράφου 4.6 εφαρµόζονται αναλογικά και στην περίπτωση 
αµφισβήτησης από τον ΟΤΕ της ορθότητας µέρους ή του συνόλου των 
τιµολογήσεων από τον ΤΠ προς τον ΟΤΕ. 

4.7. ∆ιακοπή υπηρεσίας 

Στις περιπτώσεις: 

• Ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής λογαριασµού για υπηρεσίες που 
παρέχονται µε βάση την παρούσα Προσφορά και εφόσον δεν υπάρχει 
υπό αµφισβήτηση διαφορά για το ποσό της οφειλής, κατά τα 
προβλεπόµενα στο περί αµφισβήτησης άρθρο της παρούσας, καθώς και  

• Μη προσκόµισης αιτηθείσας από τον ΟΤΕ εγγύησης για υπηρεσίες µε 
βάση την παρούσα προσφορά, 

ο OTE, µε την επίδοση έγγραφης όχλησης προς τον ΤΠ, η οποία 
κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ, θέτει περίοδο δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών για την εξόφληση της ληξιπρόθεσµης και 
απαιτητής οφειλής ή την προσκόµιση της αιτηθείσας εγγύησης. 

Στην έγγραφη ειδοποίηση εξειδικεύονται και αιτιολογούνται από τον ΟΤΕ 
τα µέτρα τα οποία τυχόν θα λάβει. Από τη στιγµή δε της επίδοσης της 
ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε φραγή υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη από την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ προθεσµία των 
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις του, ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε προσωρινή διακοπή 
υπηρεσιών ΧΕΓ, ή/και να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
µέχρι του ποσού της ανεξόφλητης οφειλής. 

Σε περίπτωση που η ληξιπρόθεσµη οφειλή είναι µεγαλύτερη από το ύψος 
της εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ δικαιούται παράλληλα και ταυτόχρονα 
µε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, να προβεί σε προσωρινή 
διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ λόγω του ποσού για το οποίο δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση και το οποίο παραµένει ως υποχρέωση του ΤΠ προς τον 
ΟΤΕ. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ συµµορφωθεί ως προς τις 
υποχρεώσεις του, πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας που δόθηκε µε 
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την ως άνω έγγραφη όχληση, ο ΟΤΕ δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 
τα ως άνω δικαιώµατα καθώς οφείλει να άρει τη φραγή των υπηρεσιών. 

 

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της ανωτέρω 
έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ προθεσµία των 
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις 
υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ, αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση στον 
ΤΠ, κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) 
εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την 
επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς 
τον ΤΠ νέα προθεσµία των τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, ο ΟΤΕ 
δικαιούται να προβεί σε οριστική διακοπή υπηρεσιών και να καταγγείλει τη 
σύµβασης µε τον ΤΠ. Στην έγγραφη ειδοποίηση θα πρέπει να 
αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης οριστικής διακοπής και 
καταγγελίας της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που ο ΤΠ οφειλέτης εξοφλήσει τις οφειλές του ή 
προσκοµίσει την αιτηθείσα εγγύηση (κατά περίπτωση) µετά την 
πραγµατοποίηση της προσωρινής διακοπής υπηρεσιών ΧΕΓ και πριν 
επέλθει η οριστική διακοπή και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, ο ΟΤΕ 
οφείλει να προβεί σε άρση της προσωρινής διακοπής υπηρεσιών ΧΕΓ 
εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. 

Στις περιπτώσεις επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης, ή µη 
εξόφλησης των λογαριασµών υπηρεσιών της παρούσας ή λόγω µη 
προσκόµισης εγγυητικών επιστολών ή άλλων µορφών εγγυήσεων ή µη 
αντικατάστασης εγγυητικών επιστολών ή άλλων µορφών εγγυήσεων που 
κατέπεσαν, ή/και σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης απάτης, ο ΟΤΕ δύναται, 
αφού έχει ακολουθήσει τη διαδικασία προηγούµενης έγγραφης 
ειδοποίησης των τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, να καταγγείλει τη 
σύµβαση υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς λόγω υπαιτιότητας του 
έτερου συµβαλλόµενου. Η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος από τον 
ΟΤΕ γίνεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ως ΣΙΑ µε βάση την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016. Ο ΟΤΕ παράλληλα δύναται να λαµβάνει και 
κάθε άλλο µέτρο για την είσπραξη των οφειλοµένων. 

Στη διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα ενότητα, κάθε έγγραφη 
όχληση / ειδοποίηση προς τον ΤΠ και την ΕΕΤΤ θα αποδεικνύεται µε 
σχετικό αποδεικτικό. 

4.8. Πιστωτικές διασφαλίσεις 

4.8.1. Γενικά 

Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από 
τον ΤΠ την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την εξόφληση οφειλών από 
υπηρεσίες της παρούσας. Το δικαίωµα αυτό του ΟΤΕ υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στις σχετικές 
αγορές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση ΕΕΤΤ 792/07/22-
12-2016, και ιδίως την υποχρέωση τήρησης της αρχής της αµεροληψίας 
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και της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύµφωνα µε τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με τον όρο «εγγύηση», 
εννοείται κάθε επιτρεπτό από την παρούσα Προσφορά είδος / µορφή 
εγγύησης, είτε πρόκειται για εγγυητική επιστολή, είτε για χρηµατική 
εγγύηση, θετική αξιολόγηση κλπ. 

4.8.2. Σύστηµα υπολογισµού εγγύησης 

Το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης θα ορίζεται και θα 
αναπροσαρµόζεται ανά έτος (κυρίως), αλλά και όταν αυτό απαιτηθεί, 
υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (ο αναλογών ΦΠΑ 
συµπεριλαµβάνεται): 

Ε = ΧΤΜ * 2,5 

Όπου: 

Ε: Ύψος της Εγγύησης 

ΧΤΜ: Χρέωση Τελευταίου Μήνα. Είναι το ποσό χρέωσης των υπηρεσιών, 
βάσει εκδοθέντων λογαριασµών, του τελευταίου µήνα πριν από την 
ηµεροµηνία αξιολόγησης που παρέχονται µε βάση την παρούσα 
Προσφορά. 

4.8.3. Πολιτική διασφάλισης από υπερηµερίες 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ, το ύψος της προσκοµιστέας 
εγγύησης, στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, υπολογίζεται µε την 
ανωτέρω αριθµητική φόρµουλα και αναπροσαρµόζεται ετησίως. Ως 
υπάρχων ΤΠ, εννοείται ο ΤΠ που είναι ήδη ενταγµένος στη σχετική 
κατηγορία πελατών του ΟΤΕ και λαµβάνει υπηρεσίες της παρούσας 
Προσφοράς, άσχετα µε το χρόνο πραγµατοποίησης της σύµβασης. 

Σε περίπτωση νέου ΤΠ, δηλαδή ΤΠ που για πρώτη φορά θα ενταχθεί στη 
σχετική κατηγορία πελατών χονδρικής του ΟΤΕ, ή ΤΠ που δε λαµβάνει 
υπηρεσίες της παρούσας Προσφοράς, το αρχικό ύψος της προσκοµιστέας 
εγγύησης είναι 10.000€. Εάν υπάρχει πρόβλεψη µηνιαίας τιµολόγησης 
υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς υπολογίζεται αντίστοιχα µε τον 
παραπάνω τύπο και αν, από τον υπολογισµό ως ανωτέρω, προκύπτει 
ποσό µικρότερο των 10.000€, το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης 
παραµένει στα 10.000€.  

Μετά το πέρας του πρώτου εξαµήνου από την πρώτη (1η) τιµολόγηση 
νέου ΤΠ για υπηρεσίες της παρούσας Προσφοράς, το ύψος της εγγύησης 
που προσκοµίστηκε προσυµβατικά από το νέο ΤΠ, θα αναπροσαρµοστεί 
σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προκύπτει από τον προαναφερόµενο 
τύπο υπολογισµού, εκτός και αν από τον υπολογισµό ως ανωτέρω 
προκύπτει ποσό µικρότερο των 10.000€, οπότε η εγγύηση παραµένει στα 
10.000€ για ένα ακόµα έτος. 

Η προσκόµιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει της εγγύησης µόνο τον 
νέο ΤΠ για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία συναλλακτικής 
συµπεριφοράς, από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης. 
Σε περίπτωση που οφειλή ΤΠ που προσκόµισε θετική αξιολόγηση 
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καταστεί ληξιπρόθεσµη, τότε ο ΤΠ υποχρεούται σε προσκόµιση 
εγγυητικής επιστολής µε βάση την προαναφερόµενη φόρµουλα. 

Στην περίπτωση που ο ΤΠ δεν κατέστη υπερήµερος αναφορικά µε την 
καταβολή οφειλών του προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά τη χρονική περίοδο των δώδεκα (12) 
τελευταίων µηνών από την ηµεροµηνία αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ δεν 
απαιτεί κάποιας µορφής εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποια οφειλή του 
ΤΠ προς τον ΟΤΕ καταστεί ληξιπρόθεσµη, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει 
εγγύηση, παρέχοντας στον ΤΠ προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών προκειµένου να ανταποκριθεί. Σε περίπτωση παρέλευσης της 
προθεσµίας, ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών 
ΧΕΓ. 

∆ε θεωρείται ότι ο ΤΠ έχει καταστεί υπερήµερος όταν στο 
προαναφερόµενο διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών υπάρχουν οφειλές 
που οφείλονται σε λογαριασµούς οι οποίοι δεν εξοφλήθηκαν επί τη βάση: 

1. απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, ή 

2. αµφισβήτησης ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, εάν αυτή δεν έχει 
ακόµη τελειώσει τις εργασίες της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί 
ισόποση εγγυητική επιστολή µε το υπό αµφισβήτηση ποσό. 

Κατ’ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρµογής του ποσού της απαιτούµενης 
εγγύησης βάσει ελέγχου υπερηµεριών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής φερεγγυότητας του ΤΠ βάσει 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης ή του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος 
έκδοσης εγγυητικών του ΤΠ (εάν πρόκειται για εγγυητικές επιστολές), ο 
ΟΤΕ δικαιούται και δύναται να αιτείται εγγύηση σύµφωνα µε τη 
φόρµουλα υπολογισµού της εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα 
Προσφορά ή την αντικατάσταση του είδους της ήδη προσκοµισθείσας 
εγγύησης. Τυχόν άρνηση του ΤΠ, θεωρείται άρνηση προσκόµισης της 
απαιτούµενης εγγύησης και ισχύουν τα ίδια µέτρα αποθάρρυνσης όπως 
αυτά ισχύουν για τις περιπτώσεις άρνησης προσκόµισης σε φυσιολογικές 
συνθήκες εξέλιξης των συναλλαγών. Το αίτηµα του ΟΤΕ θα πρέπει να 
είναι επαρκώς αιτιολογηµένο ως προς τη διαπίστωση και το είδος του 
αυξηµένου κινδύνου και να παρέχει στον ΤΠ προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών προκειµένου να ανταποκριθεί. Σε περίπτωση 
παρέλευσης της προθεσµίας, ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε προσωρινή 
διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ. 

Στην περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ στον οποίο ο ΟΤΕ υποχρεούται να κάνει 
επιστροφές ποσών σε τιµολόγια / λογαριασµούς υπηρεσιών χονδρικής 
(πιστώσεις σε τιµολόγια / λογαριασµούς) και διαπιστωθεί συγχρόνως ότι 
εκκρεµεί η προσκόµιση εγγύησης στα πλαίσια χρήσης υπηρεσιών της 
παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να αναστείλει προσωρινά την 
πίστωση των προαναφερόµενων ποσών, µέχρι του ύψους της εγγύησης, 
έως την προσκόµιση της εγγύησης και να κρατήσει το ποσό των 
επιστροφών ως χρηµατική εγγύηση για το ύψος της εγγύησης που 
αναλογεί. Εφόσον η εγγύηση δεν προσκοµιστεί και προκύψει λύση της 
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σύµβασης, η παρακράτηση των πιστωτικών επιστροφών γίνεται οριστική 

οριστική και δύναται να συµψηφίζεται µε υπόλοιπα άλλων υπηρεσιών. 

4.8.4. Πολιτική διασφάλισης από νοµικές καταστάσεις 

Πλέον της εγγύησης για διασφάλιση κινδύνων από υπερηµερίες, ο ΟΤΕ 
µπορεί να ζητήσει από τον ΤΠ την προσκόµιση εγγύησης για τη 
διασφάλισή του από νοµικές καταστάσεις, στην περίπτωση που ο ΤΠ 
αµφισβητεί οφειλές (που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον ΟΤΕ) 
ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών. Στην περίπτωση αυτή 
ο ΤΠ υποχρεούται σε προσκόµιση ισόποσης (µε την αµφισβητούµενη 
τιµολόγηση) εγγύησης, ως εξασφάλιση του ΟΤΕ για το διάστηµα 
αναστολής εξόφλησης των οφειλών του ΤΠ. Η εγγυητική αυτή έχει 
ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι 
την οριστική τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης οικονοµικής διαφοράς. 
Εάν η διαφορά ως ανωτέρω καταλήξει υπέρ του ΟΤΕ, η εγγύηση αυτή 
επιστρέφεται στον ΤΠ µετά τη λήξη της αµφισβήτησης και εξοφλείται ο 
λογαριασµός από τον ΤΠ. 

4.8.5. Αποδεκτά είδη εγγύησης 

Τα είδη/µορφές/τύποι εγγύησης που µπορεί να προσκοµίσει ο ΤΠ στον 
ΟΤΕ στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς είναι: 

α) Εγγυητική επιστολή. 

β) Χρηµατική εγγύηση (ή/και συνδυασµός εγγυητικής επιστολής και 
χρηµατικής εγγύησης εφόσον είναι εύλογο και συµφωνείται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη). 

γ) Θετική αξιολόγηση από ανεξάρτητο οργανισµό πιστωτικής αξιολόγησης 
αποδεκτό από τον ΟΤΕ στην περίπτωση νέου ΤΠ για τον οποίο ο ΟΤΕ 
δε διαθέτει στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς, εφόσον είναι 
εύλογο και συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

δ) Οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα είδη/µορφές εγγύησης της 
µητρικής εταιρείας υπό την προϋπόθεση σαφούς δέσµευσης της ίδιας 
(µητρικής) σε ό,τι αφορά τις υπόψη υποχρεώσεις της προς τη 
θυγατρική της. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή τραπέζης, 
αυτή δύναται να εκδοθεί µετά από αίτηµα της µητρικής Εταιρείας του 
ΤΠ προς την τράπεζα για λογαριασµό του τελευταίου και υπέρ του για 
τη διασφάλιση παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών της παρούσας 
σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα 
Προσφορά. 

ε) Προσωρινή ή και οριστική αναστολή καταβολής πιστωτικών 
επιστροφών σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας υπάρχοντος ΤΠ να 
προσκοµίσει την προσήκουσα εγγύηση µέχρι του ποσού της εγγύησης 
και µέχρι της κατάθεσης αυτής σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω 
περιγράφονται. 

Πριν τη λήξη ισχύος της εγγύησης, είναι δυνατή, εφόσον είναι εύλογο και 
συµφωνείται ρητά και εγγράφως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η αλλαγή 
του είδους της εγγύησης που βρίσκεται ανά χείρας ΟΤΕ µε έναν από τους 
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προαναφερόµενους τύπους εγγυήσεων, είτε από τον ίδιο τον ΤΠ ή από τη 
µητρική εταιρεία υπέρ του συγκεκριµένου ΤΠ. 

4.8.6. Εγγυητική επιστολή 

Η εγγυητική επιστολή είναι ο κύριος από τους τύπους εγγύησης για τη 
διασφάλιση των εσόδων του ΟΤΕ. Προσκοµίζεται από τον ΤΠ σε κάθε µία 
από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τράπεζας η οποία λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα υπέρ του αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα 
συµβαλλόµενα µέρη για τη διασφάλιση σαφώς οριζοµένων περιπτώσεων 
κινδύνου. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και 
θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

i. ∆ήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-
οφειλέτριας, 

ii. ∆ήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του 
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και 

iii. ∆ήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον 
δικαιούχο συµβαλλόµενο, τον ΟΤΕ. 

Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών προσαρτώνται στο Παράρτηµα 
VI. 

Εγγυητική επιστολή οφείλει να προσκοµίσει αµελλητί: 

• Ο νέος ΤΠ πριν την υπογραφή από αυτόν της σχετικής σύµβασης, 

• Ο ΤΠ που αµφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον 
ΟΤΕ µέχρι την αίτηση παραποµπής της διαφοράς ενώπιον της Μικτής 
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, 

• Ο υπάρχων ΤΠ ο οποίος υποχρεούται σε ανανέωση εγγυητικής, 

• Ο υπάρχων ΤΠ ο ποίος υποχρεούται σε αντικατάσταση εγγυητικής 
επιστολής η οποία κατέπεσε ολικώς ή µερικώς, σύµφωνα µε τα περί 
κατάπτωσης, 

• Ο υπάρχων ΤΠ που ήταν απαλλαγµένος από εγγυητική επιστολή και 
του οποίου οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη, 

• Ο υπάρχων ΤΠ που ως νέος ΤΠ είχε προσκοµίσει θετική αξιολόγηση και 
του οποίου οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη. 

4.8.7. Ανανέωση εγγυητικής επιστολής 

Αµελλητί επίσης υποχρεούται ο ΤΠ να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή σε 
περίπτωση ανανέωσης. Ο ΟΤΕ ειδοποιεί τον ΤΠ σχετικά µε την 
υποχρέωση του να προσκοµίσει την ανανέωση. Ο ΤΠ υποχρεούται να 
προσκοµίσει ανανέωση της εγγυητικής επιστολής το αργότερο τριάντα 
πέντε (35) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης 
εγγυητικής επιστολής. Η νέα εγγυητική επιστολή θα είναι ετήσιας 
διάρκειας, θα διέπεται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε 
περίπτωση ως χρόνο έναρξης την επόµενη ηµεροµηνία του χρόνου λήξης 
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της εγγυητικής επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ 
νέου συµφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης. Παράταση εγγυητικής δε µπορεί 
να υπάρξει µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης της 
πρώτης εγγυητικής. Η αρχική εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στη 
λήξη της, εκτός αν προσκοµιστεί επιστολή παράτασης αυτής, οπότε η 
τελευταία θα επισυνάπτεται στο σώµα της υφιστάµενης εγγυητικής 
επιστολής.  

Εφόσον ο ΤΠ δεν προσκοµίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή το 
αργότερο τριάντα πέντε (35) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
λήξης της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγράφως 
τον ΤΠ, µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών, για την προσκόµιση της νέας εγγυητικής 
επιστολής. Mε την επίδοση της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να 
προβεί σε φραγή υπηρεσιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
νέας αυτής προθεσµίας, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε προσωρινή 
διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ. 

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης 
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ προθεσµία των δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, 
τότε ο ΟΤΕ αποστέλλει νέα έγγραφη όχληση στον ΤΠ, κοινοποιώντας την 
και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών. 
Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης 
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ νέα προθεσµία των 
τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε οριστική 
διακοπή υπηρεσιών και να καταγγείλει τη σύµβαση.  

Στο διάστηµα των ως ανωτέρω ηµερών κατά τις οποίες ο ΟΤΕ δε διαθέτει 
καµία διασφάλιση, έχει τη δυνατότητα για προσωρινή (έως την 
προσκόµιση της εγγυητικής) παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων, 
µέχρι και για οριστική παρακράτηση αυτών ως χρηµατική εγγύηση, εάν 
επανειληµµένως ο ΤΠ αµελεί την έγκαιρη προσκόµιση της σχετικής 
ανανέωσης. Με την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής και εφόσον δεν 
έχει επέλθει καταγγελία της σύµβασης, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει 
τις υπηρεσίες της παρούσας άµεσα και πάντως εντός δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών. 

4.8.8. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού 
Κώδικα, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την 
αποστολή από τον ΟΤΕ εξωδίκου δηλώσεως προς τον ΤΠ. Η εξώδικη 
δήλωση πρόκληση δίνει προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών από τη λήψη της ώστε ο ΤΠ να συµµορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του, άλλως δηλώνει ότι θα προβεί σε κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής. Εάν παρέλθει άκαρπη η ως άνω προθεσµία, ο ΟΤΕ 
δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής µε την 
κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του ΟΤΕ ότι οι 
οφειλές του ΤΠ για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν 
αποκλειστικά υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας 
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Προσφοράς και οι σχετικές χρεώσεις του ΟΤΕ είναι σύµφωνες µε τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και τη σχετική νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση που έχει πραγµατοποιηθεί µερική 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 ανανέωση της εγγυητικής επιστολής) εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, 
ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ΧΕΓ µέχρις 
ότου ο ΤΠ προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση που 
παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα 
από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ αποστέλλει 
δεύτερη έγγραφη όχληση στον ΤΠ, κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, 
τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση 
που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης, η 
ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ νέα προθεσµία των τριάντα (30) 
εργάσιµων ηµερών, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε οριστική διακοπή 
υπηρεσιών και να καταγγείλει τη σύµβαση. 

Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών 
αξιολογήσεων βαρύνουν εξολοκλήρου τον TΠ. 

4.8.9. Χρηµατική εγγύηση (ή/και συνδυασµός της µε 
εγγυητική επιστολή) 

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται 
να συµφωνήσουν την καταβολή ισόποσης εγγύησης σε µετρητά ή 
συνδυασµό µετρητών και εγγυητικής επιστολής, το σύνολο των οποίων 
θα ισούται µε το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης. Σηµειώνεται ότι το 
χρηµατικό ποσό που προσκοµίζεται ως εγγύηση παραµένει άτοκο για όσο 
χρονικό διάστηµα κρατηθεί. Προϋπόθεση εκτέλεσης της δυνατότητας 
αυτής είναι η προηγούµενη αποδοχή του τρόπου από τον ΟΤΕ και η 
καθοδήγησή του για τον τόπο και τον τρόπο προσκόµισης και καταβολής 
του χρηµατικού ποσού καθώς και για την επιστροφή του όταν θα εκλείψει 
ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε και εφόσον ο ΤΠ δεν έχει 
ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ΟΤΕ σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

4.8.10. Θετική αξιολόγηση 

Υπό τον όρο “Θετική Αξιολόγηση” καθορίζονται οι αξιολογούµενες 
εταιρείες και χώρες που λαµβάνουν Πιστωτικές Βαθµολογίες των οποίων 
οι αξιολογήσεις τοποθετούνται µεταξύ της γραµµής “Investment Grade” 
και της γραµµής “Speculative Grade” για µακροχρόνια εκτίµηση. Ως εκ 
τούτου οι θετικές αξιολογήσεις που είναι αποδεκτές από τον ΟΤΕ 
βρίσκονται στο µέρος του πιο κάτω πίνακα που αφορά τη µακροχρόνια 
εκτίµηση στις θέσεις από 1-10. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ε Ω Ν  

A / A  
Μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α  Ε κ τ ί µ η σ η  Β ρ α χ υ χ ρ ό ν ι α  Ε κ τ ί µ η σ η  

M o o d y ' s  S & P  F i t c h  M o o d y ' s  S & P  F i t c h  

I n v e s t m e n t  G r a d e  
1 Aaa AAA AAA P-1 A-1+ F1+ 

2 Aa1 AA+ AA+ P-1 A-1+ F1+ 

3 Aa2 AA AA P-1 A-1+ F1+ 

4 Aa3 AA- AA- P-1 A-1+ F1+ 

5 A1 A+ A+ P-1 A-1(1) F1(1) 

6 A2 A A P-1(2) A-1(2) F1 

7 A3 A- A- P-1(3) A-1(3) F2(3) 

8 Baa1 BBB+ BBB+ P-2 A-2 F2 

9 Baa2 BBB BBB P-2 or P-3(4) A-2 or A-3(4) F2 or F3(4)+ 

10 Baa3 BBB- BBB- P-3 A-3 F3 

S p e c u l a t i v e  G r a d e  ( o r  H i g h  Y i e l d )  

Επιλέγεται η θετική αξιολόγηση σε µακροχρόνια εκτίµηση διότι η 
µακροχρόνια έχει χρονικό ορίζοντα 12 µηνών, όσο δηλαδή η ισχύς της 
εγγύησης, ενώ η βραχυχρόνια εκτίµηση έχει χρονικό ορίζοντα αρκετά 
µικρότερο των 12 µηνών. 

Η “θετική αξιολόγηση” είναι αποδεκτή όταν έχει παραχθεί από τους πιο 
κάτω Ανεξάρτητους Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής 
Φερεγγυότητας αποδοχής του ΟΤΕ: 

Moody’s Investors Service: http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx 

Standard & Poor’s: http://www.standardandpoors.com/home/en/us 

Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm 

Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, ο νέος ΤΠ για το οποίον ο ΟΤΕ δε 
διαθέτει στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς πριν την υπογραφή της 
σύµβασης, µπορεί να προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση της 
µητρικής του εταιρείας, εφόσον η µητρική εταιρεία αναλαµβάνει ως 
τριτεγγυητής της θυγατρικής της. Η θετική αυτή αξιολόγηση γίνεται 
αποδεκτή από τον ΟΤΕ, εφόσον η µητρική εταιρεία, µε σύµβασή της µε 
τον ΟΤΕ, εγγυάται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενη του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως ως αυτοφειλέτρια, υπέρ της 
θυγατρικής της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της θετικής 
αξιολόγησης, για την από αυτήν προς τον ΟΤΕ εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων της θυγατρικής της που απορρέουν από την παρούσα 
Προσφορά και ειδικότερα για την εξόφληση οποιωνδήποτε 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της θυγατρικής που απορρέουν από τη παρούσα 
Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο ΤΠ δεν έχει υποχρέωση προσκόµισης 
άλλου είδους εγγύησης. Σε περίπτωση που ο νέος ΤΠ που προσκόµισε 
θετική αξιολόγηση, προβεί σε ληξιπρόθεσµη εξόφληση λογαριασµού, τότε 
υποχρεούται σε προσκόµιση εγγυητικής επιστολής. 

Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισµών Αξιολόγησης Οικονοµικής 
Φερεγγυότητας επανεξετάζεται από τον ΟΤΕ σε κάθε αλλαγή του 
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ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου ή όταν προκύψει σηµαντική επιδείνωση 
ενός τουλάχιστον από του Οργανισµούς του ως άνω καταλόγου. Σε κάθε 
περίπτωση τηρεί αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια και δεν αποκλείει 
αδικαιολόγητα Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας οι 
οποίοι, κατ’ εύλογη κρίση και σύµφωνα µε την αντίληψη των 
συναλλαγών, κρίνονται διεθνώς ως αξιόπιστοι. 
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Παράρτηµα I. ∆ιαδικασίες παροχής της υπηρεσίας ΧΕΓ 

I.1. Παροχή πληροφοριών από τον ΟΤΕ 

Η παρούσα Προσφορά δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ 
(www.otewholesale.gr). Επιπλέον ο ΟΤΕ παρέχει στους ΤΠ γενικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της υπηρεσίας, το χρόνο ενεργοποίησης και το κόστος της 
υπηρεσίας Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών. 

Οι πληροφορίες παρέχονται ύστερα από υποβολή σχετικού ερωτήµατος 
εγγράφως, τηλεφωνικώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς την 
αρµόδια Εµπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. 

Οι απαντήσεις του ΟΤΕ σε ερωτήµατα δίνονται εντός το πολύ τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. 

I.2. ∆ιαχείριση αιτηµάτων σχετικών µε τις υπηρεσίες ΧΕΓ 

I.2.1. Γενικοί όροι 

Οι αιτήσεις των τελικών χρηστών µε αντικείµενο τις υπηρεσίες ΧΕΓ 
υποβάλλονται στον ΤΠ σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν για την 
υποβολή των αιτήσεων ενεργοποίησης της Προεπιλογής Φορέα, βάσει της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην 
Ελληνική Αγορά», τροποποιηθείσας από την Απόφαση της ΕΕΤΤ 478/114/06-
05-2008, όπως εκάστοτε ισχύει. Υποδείγµατα των αιτήσεων επισυνάπτονται 
στην παρούσα Προσφορά στο Παράρτηµα V. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον ΤΠ στον ΟΤΕ µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 3.10 και µέσω του 
οποίου διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες διαχείρισης των 
αιτηµάτων που παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. Οι αιτήσεις µε 
αντικείµενο τις υπηρεσίες ΧΕΓ διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται µε σειρά 
προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία υποβολής τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΓ (Παράρτηµα III). 

I.2.2. Κατάθεση - Παραλαβή αιτήσεων 

Οι αιτήσεις των τελικών χρηστών µε αντικείµενο τις υπηρεσίες ΧΕΓ, 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ΤΠ στον ΟΤΕ µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος, καθ’ όλο το 24ωρο για όλες τις µέρες του έτους (24x7x365). Η 
υποβολή µίας αίτησης δεν αποτελεί και αυτόµατη αποδοχή/ικανοποίηση της 
αίτησης. 
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Η υποβολή ειδικά των αιτήσεων χορήγησης υπηρεσιών ΧΕΓ, υπόκειται στους 
περιορισµούς που αναφέρονται στις παραγράφους III.4.2 και III.4.3. 

I.2.3. Απαραίτητες πληροφορίες αιτηµάτων 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΟΤΕ για τη διεκπεραίωση των 
αιτηµάτων µε αντικείµενο τις υπηρεσίες ΧΕΓ είναι: 

• Είδος αιτήµατος (Αίτηµα χορήγησης ΧΕΓ, αίτηµα χορήγησης πρόσθετης 
υπηρεσίας ΧΕΓ κλπ.) 

• Στοιχεία ΤΠ 

• Αριθµός τηλεφώνου, τύπος γραµµής πρόσβασης  

• Στοιχεία τελικού χρήστη: 

- Επώνυµο και Όνοµα (Επωνυµία σε περίπτωση εταιρείας)  

- ΑΦΜ (εφόσον είναι κάτοχος ΑΦΜ), αριθµός ∆ελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν είναι 
κάτοχος ΑΦΜ. 

- ∆ιεύθυνση (σε περίπτωση αίτησης χορήγησης ΧΕΓ σε µη υφιστάµενο 
συνδροµητή ΟΤΕ ή αίτησης µεταφοράς σε άλλη διεύθυνση) 

Σε περίπτωση όπου λόγω αλλαγής του αριθµού ∆ΑΤ ή ∆ιαβατηρίου η αίτηση 
ΧΕΓ απορρίπτεται από τον ΟΤΕ, ο ΤΠ δύναται να υποβάλει εκ νέου την αίτηση 
ΧΕΓ επισυνάπτοντας αντίγραφο του ∆ΑΤ ή του ∆ιαβατηρίου του τελικού 
χρήστη προκειµένου να αιτιολογήσει την αλλαγή του αριθµού ∆ΑΤ ή του 
∆ιαβατηρίου. Βάσει των αντιγράφων αυτών ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώσει τα 
στοιχεία που τηρεί και να προβεί στην ικανοποίηση της σχετικής αίτησης, 
εφόσον δε συντρέχει άλλος λόγος απόρριψης. 

∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

- Στην περίπτωση DDI σύνδεσης, στις αιτήσεις ΧΕΓ θα συµπληρώνεται µόνο 
ο κεφαλικός αριθµός. 

- Στην περίπτωση σύνδεσης µε πολλαπλούς συνδροµητικούς αριθµούς 
(MSN), στην αίτηση χορήγησης ΧΕΓ θα συµπληρώνονται όλοι οι αριθµοί 
MSN, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της. Αντίθετα, 
στις υπόλοιπες αιτήσεις ΧΕΓ θα συµπληρώνεται µόνο ο κεφαλικός αριθµός. 

I.2.4. ∆ιαπιστευµένοι εκπρόσωποι ΤΠ 

Ο ΤΠ θα πρέπει να ορίσει τους εκπροσώπους του, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι 
για την κατάθεση αιτηµάτων και τον απαραίτητο συντονισµό ενεργειών. 
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I.3. Αιτήµατα υπηρεσιών ΧΕΓ 

I.3.1. Αίτηµα χορήγησης ΧΕΓ 

Το αίτηµα χορήγησης ΧΕΓ αφορά τη χονδρική εκµίσθωση γραµµής πρόσβασης 
ενός τελικού χρήστη από τον ΟΤΕ σε έναν ΤΠ. Για τη χορήγηση υπηρεσίας 
ΧΕΓ ο ΤΠ υποβάλει σχετικό αίτηµα ηλεκτρονικά στον ΟΤΕ µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος. 

Ο ΟΤΕ, αφού παραλάβει το αίτηµα, πραγµατοποιεί όλους του απαραίτητους 
ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης απορρίπτει το 
αίτηµα, ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την αιτιολογηµένη απόρριψη 
εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του. Οι 
λόγοι απόρριψης αναφέρονται περιοριστικά, µε την αντίστοιχη κωδικοποίησή 
τους, στην παράγραφο I.3.2. 

Για τη διεκπεραίωση ενός αιτήµατος ενεργοποίησης υπηρεσιών ΧΕΓ, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τελικός χρήστης να έχει ενεργοποιηµένη την 
υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα για τη δυνατότητα 3 (Όλες οι κλήσεις) µε τον 
ίδιο ΤΠ που υποβάλλει το σχετικό αίτηµα είτε ο ΤΠ να αιτείται ταυτοχρόνως 
την ενεργοποίησή της. 

Α.  Αίτηµα χορήγησης ΧΕΓ σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης είναι 
συνδροµητής του ΟΤΕ 

Σχετικά διακρίνονται τέσσερις περιπτώσεις: 

α. Ο τελικός χρήστης δε διαθέτει ήδη ενεργοποιηµένη την υπηρεσία 
ΧΕΓ αλλά διαθέτει ήδη ενεργοποιηµένη την υπηρεσία Προεπιλογής 
Φορέα για τη ∆υνατότητα 3 (Όλες οι κλήσεις) µε τον ίδιο ΤΠ, ο 
οποίος υποβάλει και το αίτηµα ΧΕΓ 

Για τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ απαιτείται µόνο η υποβολή αιτήµατος 
χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ, εφόσον το 
αίτηµα ΧΕΓ δεν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υλοποιεί το αίτηµα 
XΕΓ εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο III.4.1. 

β. Ο τελικός χρήστης δε διαθέτει ήδη ενεργοποιηµένη την υπηρεσία 
ΧΕΓ ούτε την υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα για τη ∆υνατότητα 3 
(Όλες οι κλήσεις) µε τον ίδιο ΤΠ, ο οποίος υποβάλει και το αίτηµα 
ΧΕΓ 

Για τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ, ο ΤΠ υποβάλλει συνδυασµένο: 

i. αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ και  

ii. κατάλληλο αίτηµα Προεπιλογής Φορέα (αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής, 
αλλαγής σχήµατος ή αλλαγής προεπιλεγµένου Παρόχου ανά περίπτωση) 
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για τη ∆υνατότητα 3 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
παροχής της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα.  

Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση για τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ 
θα απορρίπτεται αυτόµατα. Ο ΟΤΕ, εφόσον το αίτηµα ΧΕΓ δεν απορριφθεί 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υλοποιεί το αίτηµα XΕΓ εντός της προθεσµίας 
που προβλέπεται στην παράγραφο III.4.1. 

γ. Ο τελικός χρήστης διαθέτει ήδη ενεργοποιηµένη την υπηρεσία ΧΕΓ 
µε διαφορετικό ΤΠ (ΤΠ.1) απ’ αυτόν που υποβάλει το αίτηµα ΧΕΓ 
(ΤΠ.2) 

Για τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ, ο ΤΠ.2 υποβάλλει συνδυασµένο: 

i. αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ και 

ii. κατάλληλο αίτηµα Προεπιλογής Φορέα (αίτηµα αλλαγής προεπιλεγµένου 
Παρόχου) για τη ∆υνατότητα 3 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση για τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ 
θα απορρίπτεται αυτόµατα. Με την παραλαβή του αιτήµατος ΧΕΓ ο ΟΤΕ θα 
ενηµερώνει τον ΤΠ.1 µέσω του ΠΣ για την επικείµενη αλλαγή Παρόχου, 
εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος ΧΕΓ του 
ΤΠ.2 στο ΠΣ. Ο ΟΤΕ, εφόσον το αίτηµα ΧΕΓ δεν απορριφθεί σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, υλοποιεί το αίτηµα XΕΓ εντός της προθεσµίας που 
προβλέπεται στην παράγραφο III.4.1. 

δ. Ο τελικός χρήστης δε διαθέτει ήδη ενεργοποιηµένη την υπηρεσία 
ΧΕΓ µε τον ίδιο ΤΠ, ο οποίος υποβάλει αίτηµα συνδυασµένης 
παροχής των υπηρεσιών ΧΕΓ και ΑΡΥΣ 

Για τη συνδυασµένη χορήγηση των υπηρεσιών ΧΕΓ και ΑΡΥΣ, ο ΤΠ 
υποβάλλει συνδυασµένο αίτηµα που περιλαµβάνει: 

i. αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ, 

ii. εφόσον απαιτείται, βάσει των ανωτέρω α έως γ περιπτώσεων, κατάλληλο 
αίτηµα Προεπιλογής Φορέα (αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής, αλλαγής 
σχήµατος ή αλλαγής προεπιλεγµένου Παρόχου ανά περίπτωση) για τη 
∆υνατότητα 3 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες παροχής της 
υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα και 

iii. κατάλληλο αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΑΡΥΣ (αίτηµα χορήγησης 
ΑΡΥΣ, αλλαγής Παρόχου ίδιας τεχνολογίας ή µετάβασης από δίκτυο ADSL 
σε VDSL και αντίστροφα ανά περίπτωση) σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες της υπηρεσίας ΑΡΥΣ. 

Σε περίπτωση ελλιπούς ή εσφαλµένης συµπλήρωσης των ανωτέρω 
αιτηµάτων, θα απορρίπτονται αυτόµατα στο σύνολο τους. Ο ΟΤΕ, εφόσον 
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το αίτηµα ΧΕΓ δεν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υλοποιεί το 
αίτηµα XΕΓ εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 
III.4.1, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο I.3.11. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ΤΠ (τόσο ο ΤΠ.1 όσο και ο ΤΠ.2 ανά περίπτωση) 
θα ενηµερώνεται µέσω του ΠΣ για τα αιτήµατα που υλοποιήθηκαν και τα 
αιτήµατα που απορρίφθηκαν εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ΧΕΓ ή απόρριψης του 
σχετικού αιτήµατος. 

Σε περίπτωση που το αίτηµα χορήγησης ΧΕΓ αφορά τηλεφωνική σύνδεση 
συνδροµητή του ΟΤΕ, προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της αίτησης είναι να 
µην εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης ή να µην βρίσκεται η σύνδεση 
σε προσωρινή διακοπή. 

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΧΕΓ, διατηρούνται όλες οι υπάρχουσες 
πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονταν στον τελικό χρήστη από τον ΟΤΕ πριν 
την ενεργοποίηση της ΧΕΓ και οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 
Προσφοράς. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει µε την ενεργοποίηση της ΧΕΓ τον ΤΠ για όλες 
τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονταν στο τελικό χρήστη από τον ΟΤΕ 
πριν την ενεργοποίηση της ΧΕΓ και οι οποίες διατηρούνται κατά την 
ενεργοποίηση της ΧΕΓ. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν τη γραµµή 
πρόσβασης του τελικού χρήστη και δεν παρέχονται µέσω ΧΕΓ θα 
καταργούνται αυτόµατα. Από την επόµενη της ηµεροµηνίας ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας ΧΕΓ στον ΤΠ ο ΟΤΕ παύει να τιµολογεί τον τελικό χρήστη για 
τη γραµµή πρόσβασης και τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της 
υπηρεσίας ΧΕΓ και τιµολογεί αντίστοιχα τον ΤΠ βάσει των τελών της 
υπηρεσίας που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 4.2. 

Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τη γραµµή πρόσβασης του τελικού 
χρήστη, όπως για παράδειγµα χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση κλπ, 
διατηρούνται κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας ΧΕΓ, ενώ καταργούνται 
αυτόµατα όλα τα εκπτωτικά πακέτα λιανικής ΟΤΕ που περιλαµβάνουν 
υπηρεσίες τηλεφωνίας. 

Ο ΤΠ είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη του αριθµού σχετικών αιτηµάτων 
χορήγησης ΧΕΓ, σύµφωνα µε την παράγραφο III.4.2. 

Β. Αίτηµα χορήγησης ΧΕΓ σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης δεν 
είναι συνδροµητής του ΟΤΕ 

Β.1 Μετάβαση από Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 
(ΤΠ.1) σε Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (ΤΠ.2) µε Φορητότητα 
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Β.1.1 ∆ιαδικασία χορήγησης ΧΕΓ 

1. Ο τελικός χρήστης καταθέτει στον ΤΠ.2 αίτηση που περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα συνδυασµένα αιτήµατα: 

α. αίτηµα κατάργησης υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται µέσω της 
Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 

β. κατάλληλο αίτηµα παροχής υπηρεσιών µέσω ΧΕΓ (χορήγησης 
υπηρεσίας ΧΕΓ) από τον ΤΠ.2, 

γ. αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής Φορέα για τη ∆υνατότητα 3 από 
τον ΤΠ.2 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες παροχής της 
υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα, 

δ. αίτηµα Φορητότητας αριθµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ενότητα Β1.2. 

2. Ο ΤΠ.2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης ως προς την ορθότητα των 
στοιχείων της.  

3. Ο ΤΠ.2 υποβάλλει στο ΠΣ τα ακόλουθα συνδυασµένα αιτήµατα: 

α. αίτηµα κατάργησης υπηρεσιών που παρέχονται µέσω της Πλήρους 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, στο οποίο 
αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: η επωνυµία του ΤΠ.1, το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του συνδροµητή, η διεύθυνση του 
συνδροµητή, ο φανταστικός αριθµός βρόχου και ο αριθµός της 
τηλεφωνικής σύνδεσης, 

β. αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ µε παράλληλο αίτηµα 
Φορητότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα Β.1.2, 

γ. κατάλληλο αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες παροχής 
της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

4. Τα παραπάνω αιτήµατα ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του 
ΟΤΕ. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, 
τότε η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της και ενηµερώνεται σχετικά 
ο ΤΠ.2. 

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιµότητας των ως άνω αιτηµάτων 
σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.3.2 και τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
για Προεπιλογή και Φορητότητα. Ο ΤΠ.2 ενηµερώνεται για την 
επιλεξιµότητα ή µη των αιτηµάτων του. Σε περίπτωση που ένα από τα 
παραπάνω αιτήµατα δε γίνει δεκτό, απορρίπτονται και τα υπόλοιπα, το 
δε αίτηµα Φορητότητας ακυρώνεται και το αίτηµα κατάργησης βρόχου 
ακυρώνεται από τον ΟΤΕ. Ο έλεγχος επιλεξιµότητας κάθε αιτήµατος 
ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους που ορίζονται για τις 
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διαδικασίες της παραγράφου Ι.3.2 και τις διαδικασίες για Προεπιλογή 
και Φορητότητα. 

6. Στη συνέχεια ο ΤΠ.2 ενηµερώνεται µέσω του ΠΣ για την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης της σύνδεσης του τελικού χρήστη. 

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του ΤΠ.1 και η ενεργοποίηση των 
υπηρεσιών µέσω ΧΕΓ από τον ΤΠ.2 γίνονται µέσα στην ίδια εργάσιµη 
ηµέρα. 

8. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος από την εισαγωγή των σχετικών 
αιτηµάτων στο ΠΣ από τον ΤΠ.2 µέχρι την υλοποίησή τους δε θα 
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο ΙΙΙ.4. 

9. Ο ΤΠ.2 επιβαρύνεται µε το κόστος για τις απαιτούµενες 
εργασίες/διαδικασίες. 

10. Σε περίπτωση αιτήµατος ακύρωσης ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο I.5. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασµένα 
αιτήµατα τα οποία αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, καταργούνται 
αυτόµατα και τα υπόλοιπα. 

11. Ο ΤΠ είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη του αριθµού σχετικών 
αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ, σύµφωνα µε την παράγραφο III.4.2. 

Β.1.2 ∆ιαδικασία υποβολής αιτήµατος Φορητότητας 

1. Ο τελικός χρήστης υποβάλλει στον ΤΠ.2 αίτηµα Φορητότητας του 
αριθµού του µε έναν από τους τρόπους που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/115/11-
07-2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του 
Κανονισµού της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 
1873/Β/31-07-2013), όπως ισχύει. Το αίτηµα περιλαµβάνει 
συνδυαστικά τα εξής επιµέρους αιτήµατα:  

α) αίτηµα, απευθυνόµενο προς τον ΟΤΕ, για Φορητότητα του αριθµού 
ο οποίος είναι ενεργοποιηµένος σε άλλο Πάροχο µε Αδεσµοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΤΠ.1),  

β) εξουσιοδότηση του ΤΠ.2 για τη διαβίβαση του αιτήµατος 
Φορητότητας στον ΟΤΕ προκειµένου αυτός να υποβάλλει ως 
Πάροχος-∆έκτης του αριθµού σχετικό αίτηµα Φορητότητας στην 
ΕΒ∆ΑΦ µε Πάροχο-∆ότη τον ΤΠ.1. 

2. Ο ΤΠ.2 είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τους τελικούς χρήστες που 
ενδιαφέρονται να µεταφέρουν τον αριθµό τους σχετικά µε την 
τιµολόγηση και τη χρέωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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3. Οι ακυρώσεις της αίτησης Φορητότητας αριθµού υποβάλλονται από 
τον τελικό χρήστη στον ΤΠ.2 µε έναν από τους τρόπους που ορίζονται 
στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 
696/115/11-07-2013, όπως ισχύει. 

4. Οι αιτήσεις Φορητότητας προωθούνται από τον ΟΤΕ (Πάροχος-
∆έκτης) µέσω της ΕΒ∆ΑΦ στον Πάροχο-∆ότη (ΤΠ.1) εντός το πολύ 
µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή τους από τον ΤΠ.2. 

5. Σε κάθε περίπτωση ως ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
Φορητότητας του τελικού χρήστη προς τον Πάροχο-∆έκτη νοείται η 
ηµεροµηνία υποβολής/διαβίβασης της αίτησης από τον ΤΠ.2 στον 
ΟΤΕ. 

6. Ο ΤΠ.2 υποχρεούται στην καταβολή στον ΟΤΕ: α) τέλους αίτησης 
Φορητότητας που αφορά τη διαδικασία κατάθεσης καθώς και τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης του αιτήµατος Φορητότητας που 
υποβάλλεται ως ανωτέρω και β) τέλους Φορητότητας που αφορά στα 
τέλη που καταβάλλει ο ΟΤΕ ως Πάροχος-∆έκτης υπέρ της ΕΒ∆ΑΦ για 
την εξέταση του σχετικού αιτήµατος Φορητότητας από αυτή, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/115/11-
07-2013, όπως ισχύει. 

Β.2 Μετάβαση από Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 
(ΤΠ.1) σε Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (ΤΠ.2) χωρίς Φορητότητα 

1. Ο τελικός χρήστης καταθέτει στον ΤΠ.2 αίτηση που περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα συνδυασµένα αιτήµατα: 

α. αίτηµα κατάργησης υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται µέσω της 
Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 

β. αίτηµα χορήγησης υπηρεσίας ΧΕΓ από τον ΤΠ.2 µε αριθµό που 
ανήκει στο αριθµοδοτικό φάσµα του ΟΤΕ, 

γ. κατάλληλο αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 τον ΤΠ.2 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
παροχής της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

2. Ο ΤΠ.2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης ως προς την ορθότητα των 
στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ.2 υποβάλλει στο ΠΣ τα ακόλουθα συνδυασµένα αιτήµατα: 

α. αίτηµα κατάργησης υπηρεσιών που παρέχονται µέσω της Πλήρους 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, στο οποίο 
αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: η επωνυµία του ΤΠ.1, το 
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ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του συνδροµητή, η διεύθυνση του 
συνδροµητή και ο φανταστικός αριθµός βρόχου, 

β. αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ µε αριθµό που ανήκει στο 
αριθµοδοτικό φάσµα του ΟΤΕ, 

γ. κατάλληλο αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες παροχής 
της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

4. Τα παραπάνω αιτήµατα ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του 
ΟΤΕ. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, 
τότε η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της και ενηµερώνεται σχετικά 
ο ΤΠ.2. 

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιµότητας των ως άνω αιτηµάτων 
σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.3.2 και τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
για Προεπιλογή. Ο ΤΠ.2 ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή µη των 
αιτηµάτων του. Σε περίπτωση που ένα από τα παραπάνω αιτήµατα δε 
γίνει δεκτό απορρίπτονται και τα υπόλοιπα και το αίτηµα κατάργησης 
βρόχου ακυρώνεται από τον ΟΤΕ. Ο έλεγχος επιλεξιµότητας κάθε 
αιτήµατος ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους που ορίζονται 
για τις διαδικασίες της παραγράφου Ι.3.2 και τις διαδικασίες για 
Προεπιλογή. 

6. Στη συνέχεια ο ΤΠ.2 ενηµερώνεται µέσω του ΠΣ για την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης της σύνδεσης του τελικού χρήστη. 

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του ΤΠ.1 και η ενεργοποίηση των 
υπηρεσιών µέσω ΧΕΓ από τον ΤΠ.2 γίνονται µέσα στην ίδια εργάσιµη 
ηµέρα. Ο ΤΠ.1 προβαίνει σε αποσύνδεση του αριθµού που 
χρησιµοποιούταν για την παροχή των υπηρεσιών του. 

8. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος από την εισαγωγή των σχετικών 
αιτηµάτων στο ΠΣ από τον ΤΠ.2 µέχρι την υλοποίησή τους δε θα 
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. 

9. Ο ΤΠ.2 επιβαρύνεται µε το κόστος για τις απαιτούµενες 
εργασίες/διαδικασίες. 

10. Σε περίπτωση αιτήµατος ακύρωσης ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο I.5. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασµένα 
αιτήµατα το οποία αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, καταργούνται 
αυτόµατα και τα υπόλοιπα. 

11. Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την αριθµοδότηση της σύνδεσης ΧΕΓ. 

12. Ο ΤΠ είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη του αριθµού σχετικών 
αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ, σύµφωνα µε την παράγραφο III.4.2. 
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Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο ΤΠ.1 είναι 
ίδιος µε τον ΤΠ.2. 

Β.3 Νέα σύνδεση µε ΧΕΓ 

1. Σε περίπτωση αιτήµατος για τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ σε νέα 
σύνδεση, ο ΤΠ υποβάλλει τα ακόλουθα συνδυασµένα αιτήµατα: 

α. αίτηµα χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ και 

β. κατάλληλο αίτηµα χορήγησης Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες παροχής 
της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

2. Τα παραπάνω αιτήµατα ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του 
ΟΤΕ. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, 
τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο ΤΠ. 

3. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιµότητας των ως άνω αιτηµάτων 
σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.3.2 και τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
για Προεπιλογή. Ο ΤΠ ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή µη των 
αιτηµάτων του. Σε περίπτωση που ένα από τα παραπάνω αιτήµατα δε 
γίνει δεκτό απορρίπτονται και τα υπόλοιπα. Ο έλεγχος επιλεξιµότητας 
ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους που ορίζονται για τις 
διαδικασίες της παραγράφου Ι.3.2 και τις διαδικασίες παροχής της 
υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα. 

4. Στη συνέχεια ο ΤΠ.2 ενηµερώνεται µέσω του ΠΣ για την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης της σύνδεσης του τελικού χρήστη. 

5. Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την αριθµοδότηση της νέας σύνδεσης. Στο 
αίτηµα που υποβάλλει ο τελικός χρήστης για νέα σύνδεση αναφέρεται 
ότι ο αριθµός που εκχωρείται ανήκει στο αριθµοδοτικό φάσµα του 
ΟΤΕ. 

6. Ο χρόνος από την εισαγωγή των αιτηµάτων στο ΠΣ µέχρι την 
υλοποίηση της υπηρεσίας δεν ξεπερνά τις δέκα (10) εργάσιµες µέρες, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ΙΙΙ.4, εξαιρουµένων όλων 
των χρόνων καθυστέρησης µη υπαιτιότητας ΟΤΕ που αναφέρονται 
στην παρούσα Προσφορά. 

7. Ο ΤΠ.2 επιβαρύνεται µε το κόστος για τις απαιτούµενες 
εργασίες/διαδικασίες. 

8. Σε περίπτωση αιτήµατος ακύρωσης ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο I.5. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασµένα 
αιτήµατα το οποία αναφέρονται στο σηµείο 1 ανωτέρω, καταργούνται 
αυτόµατα και τα υπόλοιπα. 
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9. Ο ΤΠ είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη του αριθµού σχετικών 
αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ, σύµφωνα µε την παράγραφο III.4.2. 

I.3.2. Λόγοι απόρριψης ενός αιτήµατος χορήγησης ΧΕΓ 

Α. Σε περίπτωση αιτήµατος χορήγησης ΧΕΓ όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο Ι.3.1.Α, ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα για χορήγηση ΧΕΓ 
µόνο για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

Α1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Α1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Α1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Α1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Α1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Α1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

Α1.7 Είδος σύνδεσης άλλο από τα προσφερόµενα προς ΧΕΓ 

Α2.1 Ταυτόχρονη εισαγωγή ίδιας αίτησης από 2 Παρόχους 

Α2.2 Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή 

Α2.3 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης  

Α2.4 Εκκρεµεί αίτηση συνδυασµένης παροχής ΧΕΓ-ΑΡΥΣ 

Α2.5 Εκκρεµεί αίτηση παροχής ΧΕΓ ή/και ΑΡΥΣ σε περίπτωση 
συνδυασµένης αίτησης ΧΕΓ-ΑΡΥΣ 

Α3.1  Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλε την αίτηση 

Α4.1  ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 µε τον ίδιο ΤΠ και δεν έχει υποβληθεί συνδυασµένη 
αίτηση ΧΕΓ και Προεπιλογής Φορέα 

Α4.2 Απόρριψη της αίτησης Προεπιλογής Φορέα σε περίπτωση 
συνδυασµένης αίτησης 

Α4.3 Απόρριψη/Ακύρωση της αίτησης ΑΡΥΣ σε περίπτωση συνδυασµένης 
αίτησης ΧΕΓ-ΑΡΥΣ 

Α7.1 Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου δικτύου 

Ο λόγος απόρριψης Α2.2 αφορά µόνο προσωρινή διακοπή λόγω οφειλής. Στην 
περίπτωση προσωρινής διακοπής λόγω επιθυµίας πελάτη, το αίτηµα 
χορήγησης ΧΕΓ υλοποιείται και η προσωρινή διακοπή αίρεται. 

Επιπλέον, αν κατά την κατάθεση αιτήµατος χορήγησης ΧΕΓ εκκρεµεί άλλο 
αίτηµα Προεπιλογής, η αίτηση θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης Α4.1. Σε 
περίπτωση που εκκρεµεί οποιοδήποτε άλλο αίτηµα (εκτός των αιτηµάτων 
κατάργησης της σύνδεσης) για τη συγκεκριµένη τηλεφωνική σύνδεση, τότε το 
αίτηµα ΧΕΓ θα παραµένει σε αναµονή ως την ολοκλήρωση του άλλου 
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αιτήµατος. Το χρονικό διάστηµα από την εισαγωγή του αιτήµατος ΧΕΓ ως την 
ολοκλήρωση του εκκρεµούς αιτήµατος θα προσµετράται στον ανενεργό χρόνο 
υλοποίησης του αιτήµατος ΧΕΓ. 

Β. Σε περίπτωση αιτήµατος χορήγησης ΧΕΓ όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους Ι.3.1.Β1 και Ι.3.1.Β2, οι λόγοι απόρριψης είναι οι εξής: 

Α1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Α1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Α1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Α1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Α1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Α1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

A1.8 Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον ΤΠ 

Α2.1 Ταυτόχρονη εισαγωγή ίδιας αίτησης από 2 Παρόχους 

Α3.1  Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλε την αίτηση 

Α4.1 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 µε τον ίδιο ΤΠ και δεν έχει υποβληθεί συνδυασµένη 
αίτηση ΧΕΓ και Προεπιλογής Φορέα 

Α4.2 Απόρριψη της αίτησης Προεπιλογής Φορέα σε περίπτωση 
συνδυασµένης αίτησης 

Α7.1 Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου δικτύου 

Α7.7 Λανθασµένη δ/νση 

Α8.1 Μη υποστηριζόµενη Μετάβαση 

Αν κατά την κατάθεση αιτήµατος χορήγησης ΧΕΓ εκκρεµεί άλλο αίτηµα 
Προεπιλογής, η αίτηση θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης Α4.1. Σε 
περίπτωση που εκκρεµεί οποιοδήποτε άλλο αίτηµα (εκτός των αιτηµάτων 
κατάργησης της σύνδεσης) για τη συγκεκριµένη τηλεφωνική σύνδεση, τότε το 
αίτηµα ΧΕΓ θα παραµένει σε αναµονή ως την ολοκλήρωση του άλλου 
αιτήµατος. Το χρονικό διάστηµα από την εισαγωγή του αιτήµατος ΧΕΓ ως την 
ολοκλήρωση του εκκρεµούς αιτήµατος θα προσµετράται στον ανενεργό χρόνο 
υλοποίησης του αιτήµατος ΧΕΓ. 

Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση Μετάβασης από Πλήρη Αδεσµοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο σε ΧΕΓ µε ή χωρίς Φορητότητα για σύνδεση 
που βρίσκεται σε περιοχή η οποία εξυπηρετείται από τον ΟΤΕ µέσω της 
τεχνολογίας MSAN και ο αιτούµενος τύπος σύνδεσης στην αίτηση του ΤΠ είναι 
2 κανάλια φωνής, η αίτηση θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης “Α1.6-Λάθος 
είδος σύνδεσης”. 
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Γ. Σε περίπτωση αιτήµατος χορήγησης ΧΕΓ όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο Ι.3.1.Β3, οι λόγοι απόρριψης είναι οι εξής: 

Α1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 
A1.8 Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον ΤΠ 
Α3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 

του ΤΠ που υπέβαλε την αίτηση 

Α4.1 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα για τη 
∆υνατότητα 3 µε τον ίδιο ΤΠ και δεν έχει υποβληθεί συνδυασµένη 
αίτηση ΧΕΓ και Προεπιλογής Φορέα 

Α4.2 Απόρριψη της αίτησης Προεπιλογής Φορέα σε περίπτωση 
συνδυασµένης αίτησης 

Α7.1 Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου δικτύου 

Α7.2 Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη 
οικοδοµή 

Α7.3 Μη εξεύρεση εξουσιοδοτηµένου ατόµου από τον αιτούντα τελικό 
χρήστη στις περιπτώσεις που απαιτείται 

Α7.4 Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 

Α7.5 Αυθαίρετο οίκηµα 

Α7.6 ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του 
πελάτη του ΤΠ και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει 
εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ 

A7.7 ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του 
πελάτη του ΤΠ και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει 
τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ 

Α7.8 Λανθασµένη διεύθυνση 

Α7.9 Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη στην 
οποία καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ  

Αιτήµατα Νέας Σύνδεσης ΧΕΓ για τα οποία δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να 
καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατό να ικανοποιηθούν 
στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται κατασκευή υποδοµής βάσει της εκάστοτε 
εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ. Για τις κατασκευές αυτές ορίζεται αντίτιµο βάσει 
τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ. Η σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόµενο 
αντίτιµο τηρούν την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των αιτηµάτων 
χονδρικής και λιανικής και δηµοσιεύονται στους ιστότοπους του ΟΤΕ, 
χονδρικής και λιανικής. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ και το κοινό για 
τυχόν αλλαγή της διαδικασίας δύο µήνες πριν την αλλαγή. Για τυχόν αυξήσεις 
του τιµοκαταλόγου η ενηµέρωση θα γίνεται δύο µήνες πριν την αλλαγή. 

Σε κάθε περίπτωση απόρριψης ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει µέσω του ΠΣ του 
OTE τον ΤΠ για τους λόγους απόρριψης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες 
στις οποίες κατά τη διαδικασία της επιλεξιµότητας ο ΟΤΕ δε θα ήταν σε θέση 
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ή δεν όφειλε να γνωρίζει ή να ενεργήσει έλεγχο αναφορικά µε το 
συγκεκριµένο λόγο απόρριψης. Οι λόγοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αυθαίρετο οίκηµα 
2. Λανθασµένη διεύθυνση 
3. Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη οικοδοµή 
4. Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις 

περιπτώσεις που απαιτείται 
5. Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη στην οποία 

καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ 
6. ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη 

του ΤΠ και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής 
πολιτικής ΟΤΕ 

7. ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη 
του ΤΠ και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής 
πολιτικής ΟΤΕ 

Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση Νέας Σύνδεσης ΧΕΓ για σύνδεση που 
βρίσκεται σε περιοχή η οποία εξυπηρετείται από τον ΟΤΕ µέσω της 
τεχνολογίας MSAN και ο αιτούµενος τύπος σύνδεσης στην αίτηση του ΤΠ είναι 
2 κανάλια φωνής, η αίτηση θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης “Α1.6-Λάθος 
είδος σύνδεσης”. 

I.3.3. Αίτηµα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών µέσω ΧΕΓ 

Ο ΤΠ έχει τη δυνατότητα να αιτείται, σε γραµµή πρόσβασης τελικού χρήστη 
στον οποίο ήδη διαθέτει την υπηρεσία ΧΕΓ, την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών εκ των αναφεροµένων στο Παράρτηµα ΙΙ. 

Για την υλοποίηση του αιτήµατος ο ΤΠ καταχωρεί σχετικό αίτηµα στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο ΤΠ µπορεί να αιτηθεί ταυτόχρονα περισσότερες 
από µία πρόσθετες υπηρεσίες ΧΕΓ, οι οποίες υλοποιούνται ανεξάρτητα. Ο 
ΟΤΕ, αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί όλους του απαραίτητους 
ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης απορρίπτει το 
αίτηµα, ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την αιτιολογηµένη απόρριψη 
εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του. 

Ο ΟΤΕ, σε περίπτωση µη απόρριψης, υλοποιεί το αίτηµα παροχής πρόσθετων 
υπηρεσιών ΧΕΓ εντός των προθεσµιών που περιλαµβάνονται στον παρακάτω 
πίνακα. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος από την υποβολή του 
αιτήµατος µέχρι την υλοποίησή του δε µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο χρόνο που ο ΟΤΕ προσφέρει στη λιανική του. 

Είδος αίτησης 
Χρόνος υλοποίησης αίτησης     

(σε περίπτωση µη απόρριψης) 

Χορήγηση Πρόσθετων Υπηρεσιών 3 Εργάσιµες Ηµέρες 
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Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ 
µόνο για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

Β1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Β1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Β1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Β1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Β1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Β1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

Β1.7 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η ΧΕΓ ή δεν είναι ενεργοποιηµένη στον ίδιο 
ΤΠ 

Β2.1 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης  

Β2.2 Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή 

Β2.3 Η αιτούµενη πρόσθετη υπηρεσία είναι ήδη ενεργοποιηµένη 

Β3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλλε την αίτηση 

Β4.1 Η αιτούµενη πρόσθετη υπηρεσία είναι µη διαθέσιµη για τον τύπο της 
σύνδεσης 

Για την πρόσθετη υπηρεσία ΧΕΓ που ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήµατος του 
ΤΠ, ο ΟΤΕ τιµολογεί αντίστοιχα τον ΤΠ βάσει των τελών της υπηρεσίας που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 4.2. 

I.3.4. Αίτηµα κατάργησης πρόσθετων υπηρεσιών µέσω ΧΕΓ 

Ο ΤΠ έχει τη δυνατότητα να αιτείται την κατάργηση πρόσθετων υπηρεσιών 
µέσω της χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών, για τη γραµµή πρόσβασης τελικού 
χρήστη στον οποίο ήδη διαθέτει την υπηρεσία ΧΕΓ. 

Για την υλοποίηση του αιτήµατος ο ΤΠ καταχωρεί σχετικό αίτηµα στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο ΤΠ µπορεί να αιτηθεί ταυτόχρονα την κατάργηση 
περισσότερων από µίας πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ, οι οποίες καταργούνται 
ανεξάρτητα. Ο ΟΤΕ, αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί όλους του 
απαραίτητους ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης 
απορρίπτει το αίτηµα, ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την 
αιτιολογηµένη απόρριψη εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από 
την παραλαβή του. 

Ο ΟΤΕ, σε περίπτωση µη απόρριψης, υλοποιεί το αίτηµα κατάργησης 
πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ εντός των προθεσµιών που περιλαµβάνονται στον 
πίνακα 1. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος από την υποβολή του 
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αιτήµατος µέχρι την υλοποίησή του δε µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο χρόνο που ο ΟΤΕ προσφέρει στη λιανική του. 

Είδος αίτησης 
Χρόνος υλοποίησης αίτησης     

(σε περίπτωση µη απόρριψης) 

Κατάργηση Πρόσθετων Υπηρεσιών 3 Εργάσιµες Ηµέρες 

Πίνακας 1 

Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα για κατάργηση πρόσθετων υπηρεσιών 
ΧΕΓ µόνο για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

ΚΨ1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
ΚΨ1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

ΚΨ1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

ΚΨ1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

ΚΨ1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

ΚΨ1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

ΚΨ1.7 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η ΧΕΓ ή δεν είναι ενεργοποιηµένη στον 
ίδιο ΤΠ 

ΚΨ2.1 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης  

ΚΨ2.2 Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή 

ΚΨ2.3 Η αιτούµενη πρόσθετη υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιηµένη 

ΚΨ3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν 
αιτήµατος του ΤΠ που υπέβαλλε την αίτηση 

Η αποχρέωση από τον ΟΤΕ της καταργούµενης πρόσθετης υπηρεσίας ΧΕΓ 
ξεκινά από την επόµενη ηµερολογιακή της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της 
κατάργησης στο ΠΣ. 

I.3.5. Αίτηµα µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής σε 
Γραµµή ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής και αντίστροφα 

Το αίτηµα µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής σε Γραµµή ΧΕΓ µε 2 
κανάλια φωνής (και αντίστροφα) αφορά κατά περίπτωση και µε βάση το είδος 
της Γραµµής Πρόσβασης στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ΧΕΓ: 

1. στη µετατροπή της Γραµµής Πρόσβασης PSTN, στην οποία έχει 
ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ΧΕΓ, σε Γραµµή Πρόσβασης ISDN-BRA (και 
αντίστροφα), µε ταυτόχρονη διατήρηση της υπηρεσίας ΧΕΓ. 

2. στη µεταβολή του αριθµού των καναλιών φωνής της Γραµµής Πρόσβασης 
managed VoIP, στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ΧΕΓ, από 1 σε 2 
(και αντίστροφα), µε ταυτόχρονη διατήρηση της υπηρεσίας ΧΕΓ. 
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Για την υλοποίηση του αιτήµατος ο ΤΠ καταχωρεί σχετικό αίτηµα στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο ΟΤΕ, αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί 
όλους του απαραίτητους ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος 
απόρριψης απορρίπτει το αίτηµα, ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την 
αιτιολογηµένη απόρριψη εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την παραλαβή του. 

Ο ΟΤΕ, σε περίπτωση µη απόρριψης, υλοποιεί το αίτηµα µετατροπής Γραµµής 
ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής σε Γραµµή ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής (και αντίστροφα) 
εντός εύλογης προθεσµίας. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος από την 
υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υλοποίησή του δε µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο που ο ΟΤΕ προσφέρει στη λιανική 
του. Ο ΤΠ ενηµερώνεται από το ΠΣ για την ηµεροµηνία υλοποίησης του 
αιτήµατος µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών από την υλοποίηση. 

Με την υλοποίηση του αιτήµατος µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ, οι υφιστάµενες 
πρόσθετες υπηρεσίες ΧΕΓ διατηρούνται εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νέο 
τύπο σύνδεσης ή αριθµό καναλιών, ανά περίπτωση Σε περίπτωση που µε την 
υλοποίηση του αιτήµατος µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ καταργούνται πρόσθετες 
υπηρεσίες ΧΕΓ, ο ΤΠ ενηµερώνεται σχετικά από το ΠΣ το αργότερο εντός δύο 
(2) εργάσιµων ηµερών από την κατάργηση. 

Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι 
φωνής σε Γραµµή ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής (και αντίστροφα) µόνο για τους 
παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

Γ1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Γ1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Γ1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Γ1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Γ1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Γ1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

Γ1.7 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η ΧΕΓ ή δεν είναι ενεργοποιηµένη στον ίδιο 
ΤΠ 

Γ2.1 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης  

Γ2.2 Η αιτούµενη τεχνολογία είναι ήδη ενεργοποιηµένη 

Γ2.3 Η αιτούµενη τεχνολογία δε µπορεί να υλοποιηθεί για τεχνικούς 
λόγους 

Γ2.4 Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή 

Γ3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλλε την αίτηση 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Σε περίπτωση που για σύνδεση ΧΕΓ η οποία λειτουργεί µέσω της τεχνολογίας 
MSAN κατατεθεί αίτηση µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής σε 
Γραµµή ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής, η αίτηση θα απορρίπτεται µε λόγο 
απόρριψης “Γ2.3-Η αιτούµενη τεχνολογία δε µπορεί να υλοποιηθεί για 
τεχνικούς λόγους”. 

I.3.6. Αίτηµα διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ 

∆ιακρίνονται οι ακόλουθες δύο γενικές κατηγορίες αιτηµάτων διακοπής 
υπηρεσίας ΧΕΓ: 

Α) Αίτηµα προσωρινής ή οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ που 
υποβάλει ο ΤΠ στον ΟΤΕ 

Ειδικότερα, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις προσωρινής διακοπής 
υπηρεσίας ΧΕΓ: 

α. Σε περίπτωση οικονοµικών εκκρεµοτήτων µεταξύ ΤΠ και τελικού 
χρήστη 

Στην περίπτωση αυτή ο τελικός χρήστης λαµβάνει εισερχόµενες κλήσεις 
αλλά δε µπορεί να πραγµατοποιεί εξερχόµενες κλήσεις, µε την εξαίρεση 
των κλήσεων προς κωδικούς έκτακτης ανάγκης. 

β. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο τελικός χρήστης επιθυµεί προσωρινή 
διακοπή της υπηρεσίας, είτε περιοδική, είτε λόγω απουσίας του 
τελικού χρήστη για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Στην περίπτωση αυτή, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής, ο 
τελικός χρήστης δε λαµβάνει εισερχόµενες κλήσεις ούτε πραγµατοποιεί 
εξερχόµενες κλήσεις µε την εξαίρεση των κλήσεων προς κωδικούς 
έκτακτης ανάγκης. Τα ζητήµατα της παροχής προσωρινής διακοπής 
καθορίζονται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και ΤΠ. Σε κάθε περίπτωση 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας είτε 
περιοδική είτε λόγω απουσίας του τελικού χρήστη, τουλάχιστον µε τους 
ίδιους όρους που παρέχει στη λιανική του. 

O ΤΠ για το χρονικό διάστηµα της προσωρινής διακοπής καταβάλλει στον ΟΤΕ 
τα αναλογούντα τέλη ΧΕΓ. 

Το αίτηµα οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ που υποβάλει ο ΤΠ στον ΟΤΕ 
αφορά σε περιπτώσεις οικονοµικών εκκρεµοτήτων µεταξύ ΤΠ και τελικού 
χρήστη καθώς και τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο τελικός χρήστης επιθυµεί την 
οριστική διακοπή της σύνδεσης µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 
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Β) Αίτηµα οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ που υποβάλει ο ΟΤΕ 
στον ΤΠ 

Το αίτηµα οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ που υποβάλει ο ΟΤΕ στον ΤΠ 
αφορά στην περίπτωση που ο ίδιος ο τελικός χρήστης επιθυµεί την οριστική 
διακοπή της υπηρεσίας στον ΤΠ και τη σύνδεσή του µε το δίκτυο του ΟΤΕ, 
υποβάλλοντας στον ΟΤΕ αίτηµα κατάργησης ΧΕΓ. 

I.3.7. Αίτηµα προσωρινής ή οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ 
που υποβάλει ο ΤΠ στον ΟΤΕ 

Για την υλοποίηση του αιτήµατος ο ΤΠ καταχωρεί σχετικό αίτηµα στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο ΟΤΕ, αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί 
όλους του απαραίτητους ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος 
απόρριψης απορρίπτει το αίτηµα, ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την 
αιτιολογηµένη απόρριψη εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από 
την παραλαβή του. 

Ο ΟΤΕ, σε περίπτωση µη απόρριψης, υλοποιεί το αίτηµα προσωρινής ή 
οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ, εντός των προθεσµιών που 
περιλαµβάνονται στον πίνακα 2. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος από 
την υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υλοποίησή του δε µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο που ο ΟΤΕ προσφέρει στη λιανική 
του. Ο ΤΠ ενηµερώνεται από το ΠΣ για την υλοποίηση του αιτήµατος 
προσωρινής ή οριστικής διακοπής το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών από την υλοποίησή του. 

Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα προσωρινής ή οριστικής διακοπής µόνο 
για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

∆1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
∆1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

∆1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

∆1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

∆1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

∆1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

∆1.7 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η ΧΕΓ ή δεν είναι ενεργοποιηµένη στον ίδιο 
ΤΠ 

∆2.1 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης 

∆3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλλε την αίτηση 

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αιτήµατος οριστικής διακοπής ο 
τελικός χρήστης παύει να λαµβάνει υπηρεσίες τηλεφωνίας 
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(συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ), εκτός και εάν 
υποβάλει αίτηµα νέας σύνδεσης στον ΟΤΕ ή σε κάποιον άλλο Πάροχο. 

Για την υλοποίηση αιτήµατος άρσης της προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας 
ΧΕΓ ο ΤΠ καταχωρεί σχετικό αίτηµα στο Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο ΟΤΕ, 
αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί όλους του απαραίτητους ελέγχους 
και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης απορρίπτει το αίτηµα, 
ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την αιτιολογηµένη απόρριψη εντός 
προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του. 

Ο ΟΤΕ, σε περίπτωση µη απόρριψης, υλοποιεί το αίτηµα άρσης της 
προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας ΧΕΓ εντός των προθεσµιών που 
περιλαµβάνονται στον πίνακα 2. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος από 
την υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υλοποίησή του δε µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο που ο ΟΤΕ προσφέρει στη λιανική 
του. Ο ΤΠ ενηµερώνεται από το ΠΣ για την υλοποίηση του αιτήµατος άρσης 
της προσωρινής διακοπής το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από 
την υλοποίησή του. 

Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα άρσης της προσωρινής διακοπής µόνο για 
τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

Ε1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Ε1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Ε1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Ε1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Ε1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Ε1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

Ε1.7 ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η ΧΕΓ ή δεν είναι ενεργοποιηµένη στον ίδιο 
ΤΠ 

Ε2.1 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης 

Ε3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλλε την αίτηση 

Ε4.1 Η σύνδεση δε βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής διακοπής 

Είδος αίτησης 
Χρόνος υλοποίησης αίτησης     

(σε περίπτωση µη απόρριψης) 

Προσωρινή διακοπή υπηρεσίας ΧΕΓ από 
Πάροχο 

3 Εργάσιµες Ηµέρες 

Προσωρινή διακοπή υπηρεσίας ΧΕΓ από 
χρήστη 

3 Εργάσιµες Ηµέρες 

Άρση προσωρινής διακοπής υπηρεσίας 3 Εργάσιµες Ηµέρες 
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ΧΕΓ από Πάροχο 

Άρση προσωρινής διακοπής υπηρεσίας 
ΧΕΓ από χρήστη 

3 Εργάσιµες Ηµέρες 

Οριστική διακοπή υπηρεσίας ΧΕΓ από 
Πάροχο 

5 Εργάσιµες Ηµέρες 

Πίνακας 2 

I.3.8. Αίτηµα οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ που υποβάλει ο 
ΟΤΕ στον ΤΠ 

Οι αιτήσεις των τελικών χρηστών µε αντικείµενο την κατάργηση υπηρεσίας 
ΧΕΓ υποβάλλονται στον ΤΠ σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν για την 
υποβολή των αιτήσεων κατάργησης της Προεπιλογής Φορέα, βάσει της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην 
Ελληνική Αγορά», τροποποιηθείσας από την Απόφαση της ΕΕΤΤ 478/114/06-
05-2008, όπως εκάστοτε ισχύει. Το αίτηµα κατάργησης υπηρεσίας ΧΕΓ που 
υποβάλλει ο τελικός χρήστης στον ΟΤΕ µπορεί να υποβάλλεται µόνο 
συνδυασµένα µε αίτηµα κατάργησης Προεπιλογής Φορέα. Επιπρόσθετα, τα 
αιτήµατα αυτά µπορούν να ακυρωθούν από τον ΤΠ µόνο σε συνδυασµό και 
όχι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στην περίπτωση αυτή ο ΤΠ οφείλει να 
ακυρώσει το αίτηµα κατάργησης ΧΕΓ το οποίο αυτόµατα επιφέρει ακύρωση 
και του αιτήµατος κατάργησης Προεπιλογής Φορέα. 

Η ολοκλήρωση της κατάργησης της ΧΕΓ από τον ΟΤΕ πραγµατοποιείται 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

i. έχει παρέλθει δίµηνο από την έναρξη παροχής της υπηρεσίας Προεπιλογής 
Φορέα από τον ΤΠ, 

ii. έχουν παρέλθει δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση στον ΤΠ 
των στοιχείων της αίτησης κατάργησης της υπηρεσίας ΧΕΓ και 

iii. ο ΟΤΕ δεν έχει λάβει από τον ΤΠ αίτηµα ακύρωσης της αίτησης 
κατάργησης της υπηρεσίας ΧΕΓ. 

Για την κατάργηση της υπηρεσίας ΧΕΓ ενός τελικού χρήστη, το λιανικό άκρο 
του ΟΤΕ υποβάλει σχετικό αίτηµα ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο I.2.3. 

Ο ΟΤΕ (υπηρεσίες χονδρικής), αφού παραλάβει το αίτηµα µέσω του ΠΣ 
ενηµερώνει σχετικά, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας, για την υποβολή του 
αιτήµατος τον ΤΠ, στον οποίο έχει εκµισθωθεί η γραµµή, της οποίας το 
λιανικό άκρο του ΟΤΕ αιτείται την κατάργηση ΧΕΓ. 
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Ο ΟΤΕ (υπηρεσίες χονδρικής), αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί 
όλους του απαραίτητους ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος 
απόρριψης απορρίπτει το αίτηµα, ενηµερώνοντας το λιανικό άκρο του ΟΤΕ 
µέσω του ΠΣ για την αιτιολογηµένη απόρριψη εντός προθεσµίας τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του. Επίσης, ο υφιστάµενος ΤΠ 
ενηµερώνεται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος για τα αιτήµατα που 
υλοποιήθηκαν και τα αιτήµατα που απορρίφθηκαν εντός προθεσµίας δύο (2) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υλοποίησης ή απόρριψης. 

Η κατάργηση της ΧΕΓ πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την κατάργηση της 
Προεπιλογής Φορέα και οι καταργήσεις των εν λόγω υπηρεσιών θα πρέπει να 
απεικονίζονται στο ΠΣ µε την ίδια ηµεροµηνία. Με την κατάργηση της 
υπηρεσίας ΧΕΓ στη γραµµή πρόσβασης, διατηρούνται όλες οι υπάρχουσες 
πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονταν στο τελικό χρήστη πριν την κατάργηση 
της ΧΕΓ και οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της παρούσας Προσφοράς. Οι 
πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν τη γραµµή πρόσβασης του τελικού 
χρήστη και παρέχονται µέσω ΧΕΓ διατηρούνται. Λοιπές υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη γραµµή πρόσβασης του τελικού χρήστη, όπως για 
παράδειγµα χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση κλπ, διατηρούνται κατά την 
κατάργηση της ΧΕΓ. 

Το λιανικό άκρο του ΟΤΕ είναι υπεύθυνο για την πρόβλεψη του αριθµού των 
συνδέσεων για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήµατα κατάργησης ΧΕΓ, κατά 
πλήρη αντιστοιχία των οριζοµένων στην παράγραφο III.4.2 για τις προβλέψεις 
των ΤΠ για τον αριθµό των συνδέσεων για τις οποίες θα υποβληθούν 
αιτήµατα χορήγησης ΧΕΓ. Για το λιανικό άκρο του ΟΤΕ ισχύει µέγιστο 
ηµερήσιο όριο υποβολής αιτήσεων κατάργησης ΧΕΓ που υποβάλλονται στο 
ΠΣ, κατ’ αντιστοιχία των οριζοµένων στην παράγραφο III.4.3 για τις αιτήσεις 
χορήγησης ΧΕΓ που υποβάλλουν οι ΤΠ στον ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ (χονδρικές υπηρεσίες) δύναται να απορρίψει αίτηµα για κατάργηση ΧΕΓ 
µόνο για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

Ζ1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Ζ1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Ζ1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Ζ1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Ζ1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Ζ1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

Ζ2.1 Ταυτόχρονη εισαγωγή ίδιας αίτησης από 2 Παρόχους 

Ζ2.2 Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή 

Ζ2.3 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης  
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Ζ3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΟΤΕ (λιανικό άκρο) που υπέβαλε την αίτηση 

Ζ4.1 ∆εν έχει υποβληθεί συνδυασµένη αίτηση κατάργησης ΧΕΓ και 
κατάργησης Προεπιλογής Φορέα 

Ζ4.2 Απόρριψη της αίτησης κατάργησης Προεπιλογής Φορέα σε 
περίπτωση συνδυασµένης αίτησης 

Η αποχρέωση της καταργηθείσας υπηρεσίας ΧΕΓ, συµπεριλαµβανοµένων των 
πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ της καταργηθείσας σύνδεσης, ξεκινά από την 
επόµενη ηµερολογιακή της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατάργησης στο 
ΠΣ. 

I.3.9. Αίτηµα Φορητότητας αριθµού σε Γραµµή που εκµισθώνεται 
χονδρικά 

Όταν ένας Πάροχος (Πάροχος-∆έκτης) αιτείται (κατόπιν σχετικού αιτήµατος 
τελικού χρήστη) να µεταφέρει στο δίκτυό του µέσω της Φορητότητας 
αριθµών τον αριθµό σύνδεσης στην οποία έχει χορηγηθεί ΧΕΓ, πρέπει να 
υποβάλει αίτηµα Φορητότητας του αριθµού στον ΟΤΕ (Πάροχος-∆ότης), το 
οποίο εξετάζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη Φορητότητα 
αριθµών. 

Ο υφιστάµενος ΤΠ ενηµερώνεται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος για 
το αίτηµα Φορητότητας, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή 
του αιτήµατος Φορητότητας του Παρόχου-∆έκτη. Ο υφιστάµενος ΤΠ 
ενηµερώνεται εν συνεχεία µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος για τα 
αιτήµατα που υλοποιήθηκαν και τα αιτήµατα που απορρίφθηκαν καθώς και για 
την ηµεροµηνία που υλοποιήθηκε η Φορητότητα αριθµού εντός προθεσµίας 
δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υλοποίησης ή απόρριψης της 
αίτησης Φορητότητας. 

Με την υλοποίηση του σχετικού αιτήµατος, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
διαδικασία Φορητότητας αριθµού, η ΧΕΓ και η Προεπιλογή Φορέα 
καταργούνται αυτόµατα. 

I.3.10. Λοιπά αιτήµατα υπηρεσίας ΧΕΓ 

O ΤΠ που παρέχει ήδη υπηρεσίες σε τελικό χρήστη µέσω ΧΕΓ δύναται να 
υποβάλλει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος αίτηµα µεταφοράς της 
σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση, δηλώνοντας στην αίτηση την επιθυµητή 
ηµεροµηνία µεταφοράς. Παρέχεται η δυνατότητα τόσο για µεταφορά στο ίδιο 
αστικό κέντρο όσο και για µεταφορά σε άλλο αστικό κέντρο µε διατήρηση του 
τηλεφωνικού αριθµού (εσωτερική φορητότητα). Το αίτηµα απορρίπτεται 
εφόσον η µεταφορά συνεπάγεται αλλαγή του τηλεφωνικού αριθµού. 
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Ο ΟΤΕ, αφού παραλάβει το αίτηµα πραγµατοποιεί όλους του απαραίτητους 
ελέγχους και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης απορρίπτει το 
αίτηµα, ενηµερώνοντας τον ΤΠ µέσω του ΠΣ για την αιτιολογηµένη απόρριψη 
εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του. 

Εφόσον το αίτηµα µεταφοράς της σύνδεσης ΧΕΓ δεν απορριφθεί σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ υλοποιεί το αίτηµα εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών 
από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της δηλωθείσας από τον ΤΠ επιθυµητής 
ηµεροµηνίας µεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση ο πραγµατικός χρόνος από την 
επιθυµητή ηµεροµηνία µεταφοράς µέχρι την υλοποίησή του αιτήµατος δε 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο που ο ΟΤΕ προσφέρει 
στη λιανική του. 

Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτηµα για µεταφορά της σύνδεσης ΧΕΓ, 
λαµβάνοντας υπόψη και την υποχρέωση αµεροληψίας που υπέχει, µόνο για 
τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: 

Μ1.1 ∆ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία 
Μ1.2 ∆ιαφορετικό όνοµα 

Μ1.3 ∆ιαφορετικός αριθµός ∆ΑΤ ή αριθµός διαβατηρίου (σε περίπτωση 
που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

Μ1.4 ∆ιαφορετικό ΑΦΜ  

Μ1.5 Λάθος αριθµός τηλεφώνου 

Μ1.6 Λάθος είδος σύνδεσης 

Μ1.7 Είδος σύνδεσης άλλο από τα προσφερόµενα προς ΧΕΓ 

Μ2.1 Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή 

Μ2.2 Εκκρεµεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης  

Μ3.1 Λάθος καταχώρηση (εκ παραδροµής λάθος) µόνον κατόπιν αιτήµατος 
του ΤΠ που υπέβαλε την αίτηση 

Μ4.1 Η µεταφορά συνοδεύεται από αλλαγή τηλεφωνικού αριθµού 

Μ4.2 ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του 
πελάτη του ΤΠ και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει 
εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ 

Μ4.3 ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του 
πελάτη του ΤΠ και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει 
τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ 

Μ7.1 Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου δικτύου 

Μ7.2 Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη 
οικοδοµή 

Μ7.3 Μη εξεύρεση εξουσιοδοτηµένου ατόµου από τον αιτούντα τελικό 
χρήστη στις περιπτώσεις που απαιτείται 

Μ7.4 Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 
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Μ7.5 Αυθαίρετο οίκηµα 

Μ7.8 Λανθασµένη διεύθυνση 

Μ7.9 Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη στην 
οποία καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ 

Αιτήµατα µεταφοράς για τα οποία δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει 
στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατό να ικανοποιηθούν στις 
περιπτώσεις όπου προβλέπεται κατασκευή υποδοµής βάσει της εκάστοτε 
εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ. Για τις κατασκευές αυτές ορίζεται αντίτιµο βάσει 
τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ. Η σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόµενο 
αντίτιµο τηρούν την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των αιτηµάτων 
χονδρικής και λιανικής και δηµοσιεύονται στους ιστότοπους του ΟΤΕ, 
χονδρικής και λιανικής. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ και το κοινό για 
τυχόν αλλαγή της διαδικασίας δύο µήνες πριν την αλλαγή. Για τυχόν αυξήσεις 
του τιµοκαταλόγου η ενηµέρωση θα γίνεται δύο µήνες πριν την αλλαγή. 

Άλλα αιτήµατα, όπως αλλαγή στοιχείων τελικού χρήστη, µετατροπή 
τηλεφωνικού αριθµού σε µη ανακοινώσιµο κλπ υποβάλλονται από τους 
τελικούς χρήστες στον ΤΠ και στη συνέχεια εισάγονται από τον ΤΠ στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα. Τα αιτήµατα αυτά διεκπεραιώνονται κατ’ αναλογία 
των αιτηµάτων που ορίζονται στην παρούσα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
διαφάνειας και αµεροληψίας του ΟΤΕ. 

∆ίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

- Τέλη απόρριψης δεν καταβάλλονται όταν ο λόγος απόρριψης είναι οι Μ4.1 
και Μ4.2 και Μ.4.3. 

- Αιτήσεις µεταφοράς στο ίδιο αστικό κέντρο και αιτήσεις εσωτερικής 
φορητότητας για τις οποίες δηλώνονται λανθασµένα ή ελλιπή στοιχεία 
διεύθυνσης µεταφοράς θα απορρίπτονται µε λόγο απόρριψης Μ7.8. 

- Αιτήσεις αλλαγής στοιχείων που αντιστοιχούν σε αλλαγή φυσικού 
προσώπου, στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται µη αποδεκτά ή ελλιπή νέα 
στοιχεία τελικού χρήστη ή δεν προσκοµίζονται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της αλλαγής 
στοιχείων, θα απορρίπτονται µε λόγο απόρριψης Μ7.4. 

I.3.11. Συνδυασµένη παροχή υπηρεσιών ΧΕΓ και ΑΡΥΣ για 
συνδέσεις managed VoIP 

Κατά τη συνδυασµένη παροχή υπηρεσιών ΧΕΓ και ΑΡΥΣ σε συνδέσεις 
managed VoIP ο εξοπλισµός του ΟΤΕ που λειτουργεί ήδη στο χώρο του 
συνδροµητή για την παροχή υπηρεσιών managed VoIP από τον ΟΤΕ, δε θα 
επιστρέφεται στον ΟΤΕ µε την ολοκλήρωση του αιτήµατος συνδυασµένης 
παροχής των υπηρεσιών ΧΕΓ και ΑΡΥΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον 
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εξοπλισµό και την απαραίτητη συνδεσµολογία αναφέρονται στο Παράρτηµα 
VII.  

Για τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ΟΤΕ που χρησιµοποιείται για 
την παροχή συνδέσεων managed VoIP ισχύουν τα εξής: 

• Ο εξοπλισµός ΟΤΕ παραµένει στην πλήρη κυριότητα του ΟΤΕ καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης παροχής τηλεφωνικής γραµµής µεταξύ ΟΤΕ 
και συνδροµητή.  

• Ο συνδροµητής οφείλει να µην επεµβαίνει στον εξοπλισµό ΟΤΕ. Η 
συντήρησή του πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ. Κάθε 
επέµβαση ή αλλαγή ή αποκατάσταση βλάβης του εξοπλισµού ΟΤΕ 
πραγµατοποιείται µόνον από προσωπικό του ΟΤΕ ή από ειδικώς 
εξουσιοδοτηµένο από τον ΟΤΕ τρίτο πρόσωπο.  

• Ο συνδροµητής σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του 
εξοπλισµού ΟΤΕ, που οφείλεται σε δική του πράξη ή/και παράλειψη, 
εξαιρουµένης της φθοράς που προέρχεται από τη συνήθη χρήση, βαρύνεται 
µε το ποσό που εκάστοτε αναγράφεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΟΤΕ. 

• Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτή η παροχή των αιτούµενων 
υπηρεσιών, ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε αλλαγή της τεχνολογίας 
πρόσβασης, ενηµερώνοντας σχετικά τον ΤΠ, µε ενδεχόµενη απώλεια στις 
υπηρεσίες του συνδροµητή έως την ολοκλήρωση των απαιτούµενων 
εργασιών. 

• Ο συνδροµητής θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί από τον ΤΠ ότι όταν 
παρέχονται υπηρεσίες φωνής managed VoIP, σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και για όσο διαρκεί αυτή, δε θα µπορούν να 
παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνίας και κατά συνέπεια να πραγµατοποιούνται 
κλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων προς αριθµούς έκτακτης 
ανάγκης (πχ. 112, 166, 100, 199 κλπ). 

Με την υποβολή αιτήµατος συνδυασµένης παροχής υπηρεσιών ΧΕΓ και ΑΡΥΣ, 
θα ορίζεται ως προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής η πέµπτη (5η) 
εργάσιµη µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ηµέρα. Ο ΤΠ θα 
ενηµερώνεται άµεσα µέσω του ΠΣ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 
κατασκευής. Σε περίπτωση αλλαγής της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, είτε από 
τον ΟΤΕ είτε από αίτηµα του ΤΠ, ο ΤΠ θα ενηµερώνεται άµεσα για την 
αλλαγή µέσω του ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, η νέα ηµεροµηνία δε θα είναι 
προγενέστερη της παλιάς και επιπλέον θα είναι τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες 
ηµέρες µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κατά την οποία πραγµατοποιείται η 
αλλαγή. 
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Την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής, θα πραγµατοποιούνται από 
τον ΟΤΕ όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις του εξοπλισµού ΟΤΕ και θα 
ενεργοποιείται η υπηρεσία ΧΕΓ. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του 
συνδροµητή, θα προβαίνει και ο ΤΠ την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 
κατασκευής σε όλες τις απαραίτητες από την πλευρά του ρυθµίσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης του εξοπλισµού ΤΠ βάσει της 
συνδεσµολογίας που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα VII. Οι 
συγκεκριµένες εργασίες θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν και από τον 
συνδροµητή, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του έχουν δοθεί από τον ΤΠ. 

I.4. Λόγοι αυτόµατης κατάργησης υπηρεσίας ΧΕΓ 

Η υπηρεσία ΧΕΓ που είναι ενεργοποιηµένη για µία γραµµή πρόσβασης τελικού 
χρήστη σε συγκεκριµένο ΤΠ καταργείται αυτόµατα µόνο στις παρακάτω 
περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις: 

Κ1 Κατάργηση του προθέµατος Προεπιλογής Φορέα του ΤΠ της ΧΕΓ 

Κ2 Υλοποίηση αίτησης χορήγησης ΧΕΓ ή ενεργοποίηση Προεπιλογής Φορέα 
σε άλλον ΤΠ 

Κ3 Υλοποίηση αίτησης κατάργησης ΧΕΓ ή κατάργηση Προεπιλογής Φορέα 

Κ4 Αλλαγή ταχυδροµικής διεύθυνσης της γραµµής πρόσβασης του τελικού 
χρήστη χωρίς τη διατήρηση του αριθµού της. ∆ιευκρινίζεται ότι η 
αλλαγή και µόνο της ταχυδροµικής διεύθυνσης του τελικού χρήστη, 
εφόσον δεν αλλάζει παράλληλα και ο αριθµός κλήσης της τηλεφωνικής 
σύνδεσης, δεν αποτελεί λόγο κατάργησης της υπηρεσίας ΧΕΓ 

Κ5 Αλλαγή αριθµού τελικού χρήστη 

Κ6 Υλοποίηση αιτήµατος µεταφοράς αριθµού (Φορητότητας) σε Πάροχο 
άλλον από τον ΟΤΕ 

Κ7 Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της σύµβασης ΧΕΓ του ΟΤΕ µε τον 
ΤΠ 

Κ8 Μετατροπή από PSTN σε MSN 

Κ9 Μετατροπή από PSTN / ISDN-BRA σε ISDN-PRA 

Κ10 Αλλαγή σχήµατος Προεπιλογής Φορέα σε µη συνδυαζόµενο µε τη ΧΕΓ 

Κ11 Μετά από αίτηµα οριστικής διακοπής του ΤΠ ΧΕΓ 

Κ12 Έλλειψη κύριου ή απερχόµενου δικτύου 

Σε κάθε περίπτωση κατάργησης, το Πληροφοριακό Σύστηµα ενηµερώνει τον 
καταργούµενο Πάροχο ΧΕΓ για την κατάργηση και το λόγο κατάργησης 
ακολουθώντας την ανωτέρω κωδικοποίηση, το αργότερο εντός δύο (2) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της κατάργησης. 
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I.5. Ακύρωση αιτήµατος 

Σε περίπτωση που ο ΤΠ επιθυµεί την ακύρωση οιουδήποτε κατατεθέντος 
αιτήµατος εκ των προαναφερθέντων κατηγοριών καταχωρεί σχετικό αίτηµα 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα. Αίτηση ακύρωσης µπορεί να κατατεθεί στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης 
της αρχικής αίτησης και επιβαρύνεται µε το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης 
αίτησης όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτηµα IV. Στην περίπτωση υποβολής 
αιτήµατος ακύρωσης πριν την έναρξη όλων των απαραίτητων ελέγχων για την 
υλοποίηση του αιτήµατος, δεν καταβάλλονται τέλη ακύρωσης αιτήµατος. 

Ειδικά για τα αιτήµατα αλλαγής διεύθυνσης, ακύρωση επιτρέπεται µέχρι την 
κατασκευή της σύνδεσης στη νέα διεύθυνση. Σε περίπτωση όπου αίτηµα 
αλλαγής διεύθυνσης ακυρωθεί µετά την κατάργηση της σύνδεσης στην παλιά 
διεύθυνση και πριν την υλοποίηση της σύνδεσης στη νέα διεύθυνση, 
καταργείται τόσο η υπηρεσία ΧΕΓ όσο και η τηλεφωνική σύνδεση. 

I.6. Αιτήµατα άρσης βλαβών 

I.6.1. Λήψη βλαβών από τελικούς χρήστες 

Οι βλάβες των τελικών χρηστών, των οποίων οι γραµµές πρόσβασης έχουν 
εκµισθωθεί χονδρικά από τον ΤΠ, αναφέρονται από τους τελικούς χρήστες 
στον ΤΠ και όχι στον ΟΤΕ. 

I.6.2. ∆ιαχείριση βλαβών 

Με την υποβολή από το τελικό χρήστη βλάβης, ο ΤΠ θα πρέπει καταρχήν να 
επιβεβαιώσει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε παράγοντες ή συστήµατα εκτός 
του δικτύου του ΟΤΕ και µόνο εάν η βλάβη οφείλεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, θα 
υποβάλλει σχετικό αίτηµα µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος, µε την 
επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο I.6.3. Για την επίλυση του 
αιτήµατος από τον ΟΤΕ θα πρέπει ο ΤΠ να διαθέτει στον ΟΤΕ όλα τα 
απαραίτητα για την επίλυσή του στοιχεία. Απόρριψη αιτήµατος διαχείρισης 
βλάβης εκ µέρους του ΟΤΕ θα πρέπει να είναι εµπεριστατωµένη και επαρκώς 
αιτιολογηµένη. Ο ΟΤΕ διαχειρίζεται τις βλάβες που αναφέρονται από τον ΤΠ 
µε τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται τις βλάβες των τελικών χρηστών του. Σε 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, ο ΟΤΕ δύναται να επικοινωνεί ή να 
επισκέπτεται το τελικό χρήστη µε σκοπό τον εντοπισµό και επισκευή της 
βλάβης. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυο του ΟΤΕ και 
συνεργείο ΟΤΕ επισκέπτεται το χώρο του τελικού χρήστη ο ΤΠ, λαµβανοµένης 
υπόψη της υποχρέωσης αµεροληψίας που υπέχει ο ΟΤΕ, επιβαρύνεται µε το 
τέλος άσκοπης µετάβασης σε περίπτωση βλάβης που αναφέρεται στο 
Παράρτηµα ΙV. Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται µετακίνηση 
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συνεργείου, ο ΤΠ δεν επιβαρύνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης σε 
περίπτωση βλάβης. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα ενηµερώνει άµεσα τον ΤΠ σχετικά µε την εξέλιξη 
των αιτηµάτων του. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν και ενηµέρωση του 
ΤΠ για την ενδεχόµενη επίσκεψη συνεργείου, καθώς και για το χρόνο 
πραγµατοποίησής της, εφόσον αυτή απαιτηθεί κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
βλάβης. 

Οι χρόνοι εντός των οποίων ο ΟΤΕ αποκαθιστά τις βλάβες παρέχονται στο 
Παράρτηµα IΙΙ. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, δεν 
καταβάλλονται από τον ΤΠ στον ΟΤΕ πάγια τέλη µέχρι την αποκατάσταση της 
βλάβης, κατά τον ίδιο τρόπο που τα εν λόγω τέλη δεν καταβάλλονται στο 
λιανικό άκρο του ΟΤΕ σε περίπτωση τελικού χρήστη ΟΤΕ µε το ίδιο 
περιστατικό βλάβης. 

I.6.3. ∆ιαχείριση βλαβών σε συνδέσεις managed VoIP µε ενεργές 
υπηρεσίες ΧΕΓ και ΑΡΥΣ 

Για τις συνδέσεις managed VoIP µε ενεργές τις υπηρεσίες ΧΕΓ και ΑΡΥΣ και 
ανάλογα µε τα εκάστοτε συµπτώµατα βλάβης, ο ΤΠ έχει τη δυνατότητα να 
δηλώσει είτε βλάβη AΡΥΣ είτε βλάβη ΧΕΓ, στο αντίστοιχο ΠΣ. Ειδικότερα, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Αρχικά ο ΤΠ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η συνδεσµολογία του 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ΟΤΕ και ΤΠ είναι σωστή και ότι η σύνδεση 
Internet του συνδροµητή λειτουργεί κανονικά. Αν υπάρχει βλάβη στο 
συγχρονισµό του DSL, θα πρέπει ο ΤΠ να υποβάλλει αίτηση βλάβης ΑΡΥΣ. 
Μόνο µετά την άρση της βλάβης ΑΡΥΣ και εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται πρόβληµα στις υπηρεσίες του συνδροµητή, θα υποβάλλει ο ΤΠ 
αίτηση βλάβης XΕΓ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης 
βλάβης ΧΕΓ είναι η διεξαγωγή ελέγχων από τον ΤΠ που να αποδεικνύουν 
την ύπαρξη του προβλήµατος. 

• Θα παρέχεται η δυνατότητα για ορισµό συνδυαστικού ραντεβού. Για την 
πραγµατοποίηση συνδυαστικού ραντεβού είναι απαραίτητες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

α) Πριν τον ορισµό του συνδυαστικού ραντεβού, ο ΤΠ θα πρέπει να έχει 
ελέγξει το δίκτυό του για την ορθή παροχή της υπηρεσίας Internet. 

β) Πριν τον ορισµό του συνδυαστικού ραντεβού, ο ΟΤΕ θα πρέπει να έχει 
ελέγξει το δίκτυό του για την ορθή παροχή της υπηρεσίας ΧΕΓ καθώς 
και για τη λειτουργία της σύνδεσης DSL του ΤΠ. 

γ) Κατά το συνδυαστικό ραντεβού, ο τεχνικός του ΤΠ θα πρέπει να έχει 
κατάλληλο εξοπλισµό µαζί του (spare part) για την υπηρεσία Internet. 
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δ) Κατά το συνδυαστικό ραντεβού, ο τεχνικός του ΟΤΕ θα πρέπει να έχει 
κατάλληλο εξοπλισµό µαζί του (spare part) για την υπηρεσία managed 
VoIP. 

• Η βλαβοδιαχείριση καθώς και η πιθανή αντικατάσταση του εξοπλισµού ΟΤΕ 
είναι ευθύνη του ΟΤΕ. 

• Βλάβες που οφείλονται στη συνδεσµολογία ή/και στο εσωτερικό δίκτυο του 
συνδροµητή είναι στην ευθύνη του ΤΠ. 

• Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί επίσκεψη συνεργείου ΟΤΕ στο χώρο 
του συνδροµητή και διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυο του 
ΟΤΕ, ο ΤΠ επιβαρύνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης για άρση βλάβης 
που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙV. 

• Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί συνδυαστικό ραντεβού και διαπιστωθεί 
ότι η βλάβη είναι υπαιτιότητας ΤΠ, ο ΤΠ επιβαρύνεται µε το τέλος άσκοπης 
µετάβασης σε συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης που αναφέρεται στο 
Παράρτηµα IV. 

• Εφόσον διαπιστωθεί αδυναµία παροχής ή υποβαθµισµένη ποιότητα της 
υπηρεσίας, ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε αλλαγή της τεχνολογίας 
πρόσβασης, µε ενδεχόµενη απώλεια στις υπηρεσίες του συνδροµητή έως 
την ολοκλήρωση των απαιτούµενων εργασιών. 

I.7. Τηλεφωνικός κατάλογος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Απόφασης για το περιεχόµενο της Καθολικής 
Υπηρεσίας η καταχώρηση των στοιχείων του τελικού χρήστη ΧΕΓ στον ενιαίο 
τηλεφωνικό κατάλογο καθώς και η διόρθωση ή η διαγραφή της σχετικής 
καταχώρησης µετά από αίτηµα του τελικού χρήστη αποτελεί υποχρέωση του 
ΟΤΕ, ο οποίος είτε έχει εκχωρήσει στον τελικό χρήστη τον αριθµό αυτό 
απευθείας (πριν τη χορήγηση ΧΕΓ) ή µέσω του ΤΠ είτε είναι ο Πάροχος-
∆έκτης του αριθµού λόγω φορητότητάς του (πριν τη χορήγηση ΧΕΓ) στο 
δίκτυο του ΟΤΕ. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ είναι αρµόδιος για την παροχή όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών θέσης του τελικού χρήστη όταν πραγµατοποιεί 
κλήση στον ενιαίο αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
κάθε φορά νοµοθετικές διατάξεις. 

Τυχόν αιτήµατα τελικών χρηστών για µετατροπή του αριθµού τους σε µη 
ανακοινώσιµο ή αντίστροφα υποβάλλονται από τον ΤΠ στον ΟΤΕ µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος. 
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I.8. Αίτηµα χορήγησης CDRs 

I.8.1. Γενικοί όροι 

Οι εξερχόµενες κλήσεις τελικών χρηστών ΧΕΓ που δεν ανήκουν στις 
κατηγορίες κλήσεων του σχήµατος 3 Προεπιλογής Φορέα, διεκπεραιώνονται 
από το δίκτυο του ΟΤΕ. Οι ΤΠ υποχρεούνται να λαµβάνουν τα στοιχεία των 
κλήσεων (CDRs - Call Data Records) των τελικών χρηστών µε ΧΕΓ οι οποίες 
διεκπεραιώνονται από το δίκτυο του ΟΤΕ, προκειµένου να εκδίδουν ενιαίο 
λογαριασµό στο τελικό χρήστη. 

Η αποστολή των στοιχείων των κλήσεων των τελικών χρηστών µε ΧΕΓ οι 
οποίες διεκπεραιώνονται από το δίκτυο του ΟΤΕ, αποσκοπεί αποκλειστικά και 
µόνο στην έκδοση ενιαίου λογαριασµού. Τα στοιχεία των κλήσεων περιέχουν 
προσωπικά δεδοµένα των τελικών χρηστών, για το λόγο αυτό απαγορεύεται 
αυστηρά η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον ΤΠ σε 
τρίτους καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία ή χρήση τους προς όφελος του 
ΤΠ ή άλλων φορέων µε τους οποίους συνεργάζεται ο ΤΠ. 

I.8.2. Όροι - Προϋποθέσεις 

Τα στοιχεία των κλήσεων θα αποθηκεύονται σύµφωνα µε συγκεκριµένο 
µορφότυπο το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη σύµβαση ΧΕΓ που 
υπογράφεται µεταξύ ΤΠ και ΟΤΕ. Το µορφότυπο αυτό θα είναι κοινό για 
όλους τους ΤΠ και θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα 
χρειάζεται ο ΤΠ για να τιµολογήσει τους τελικούς χρήστες του. 

Η έκδοση CDRs γίνεται αποκλειστικά για το σύνολο των τελικών χρηστών µε 
ΧΕΓ του ΤΠ και όχι επιλεκτικά ανά τελικό χρήστη. 

Η άντληση των CDRs θα γίνεται µε τη χρήση πρωτοκόλλου SFTP (SSH File 
Transfer Protocol). Η περίοδος διακράτησης των CDRs σε κάθε φάκελο θα 
είναι δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία εισαγωγής. 

I.8.3. Χρεώσεις 

Οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στις κλήσεις για τις οποίες παρέχονται CDRs, θα 
συµπεριλαµβάνονται σε συγκεντρωτική µορφή στο µηνιαίο λογαριασµό που 
αποστέλλεται στον ΤΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.2. 

Ο ΟΤΕ και ο ΤΠ υποχρεούνται να φυλάσσουν τα CDRs σε ασφαλές µέρος για 
χρονικό διάστηµα ικανό να εγγυηθεί την τήρηση των αναφεροµένων στην 
παράγραφο 4.6 σχετικά µε την αµφισβήτηση λογαριασµού. 
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Παράρτηµα II. Πρόσθετες υπηρεσίες µέσω Χονδρικής Εκµίσθωσης 
Γραµµών 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΧΡΕΩΣΗ 

1 
ΚΑΝΑΛΙ 
ΦΩΝΗΣ 

2 
ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΦΩΝΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΤΕΛΟΣ 

ΑΛΛΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗ 

1 
Επιλεκτική φραγή εξερχόµενων 
κλήσεων 

√   
Χρεώνεται κάθε µεταβολή στην 
κατηγορία φραγής 

2 Εκτροπή κλήσης √ √  

Ο καλών επιβαρύνεται µε τα 
τέλη επικοινωνίας µέχρι τον 
καλούµενο, ενώ ο καλούµενος 
και χρήστης της υπηρεσίας, 
επιβαρύνεται µε τα τέλη του 
προωθούµενου τµήµατος της 
κλήσης. 

3 Αναµονή κλήσης √ √    

4 Αφύπνιση √ √  
Χρέωση µέσω CDR:  
Στην ενεργοποίηση και για κάθε 
αφύπνιση 

5 Συνοµιλία για τρεις √ √ ΝΑΙ   

6 Ταχεία κλήση √  ΝΑΙ   

7 Αυτόµατη κλήση √   
Χρέωση µέσω CDR:  
Στην ενεργοποίηση 

8 
Προσωρινή φραγή εισερχόµενων 
κλήσεων 

√ √  
Χρέωση µέσω CDR:  
Στην ενεργοποίηση 

9 Αναγνώριση κλήσης  √ √ ΝΑΙ* 
*Στις γραµµές µε 2 κανάλια 
φωνής παρέχεται δωρεάν 

10 Απόκρυψη αριθµού  √ √    

11 
Ολοκλήρωση κλήσης σε 
κατειληµµένη γραµµή ** 

√ √    

 

** ∆εν παρέχεται σε συνδέσεις τεχνολογίας MSAN και managed VoIP 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 

1 ∆ιεπιλογή εισόδου* Μηνιαίο τέλος 

2 Πολλαπλός συνδροµητικός αριθµός (MSN)** Μηνιαίο τέλος για κάθε MSN 

3 Υποδιευθυνσιοδότηση***  

4 Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναµονή  

5 Φορητότητα τερµατικού***  

6 Παρουσίαση ταυτότητας συνδεδεµένου αριθµού  

7 
Απαγόρευση παρουσίασης ταυτότητας συνδεδεµένου 
αριθµού  

 

8 Σηµατοδοσία από χρήστη σε χρήστη*** Μηνιαίο τέλος 

 

*Αν υπάρχει διεπιλογή εισόδου κατά τη χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ, τότε 
αυτή διατηρείται.  

**∆ιατηρούνται τα ήδη υπάρχοντα MSN. 
*** ∆εν παρέχεται σε συνδέσεις τεχνολογίας MSAN και managed VoIP. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

- Επιλεκτική φραγή εξερχόµενων κλήσεων 

Παρέχεται µόνο σε τελικούς χρήστες µε 1 κανάλι φωνής, κατόπιν αίτησης 
προς τον ΤΠ, στην οποία και θα προσδιορίζει ο τελικός χρήστης την κατηγορία 
φραγής που επιθυµεί (διεθνείς κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, κλήσεις προς 
κινητά, κλήσεις σε αριθµούς πρόσθετης χρέωσης κλπ).  

- Εκτροπή κλήσης 

Η Υπηρεσία Εκτροπής Κλήσεων παρέχει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να 
ενεργοποιεί την υπηρεσία από την τηλεφωνική του συσκευή όποτε εκείνος 
επιθυµεί και να κατευθύνει τις εισερχόµενες κλήσεις του σε άλλον τηλεφωνικό 
αριθµό που ο ίδιος θα προκαθορίσει/επιλέξει. 
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- Αναµονή κλήσης 

Η Υπηρεσία Αναµονής κλήσης παρέχει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να 
µη χάνει καµία κλήση όταν µιλάει στο τηλέφωνο και κάποιος τρίτος τον καλεί. 

- Αφύπνιση 

Η υπηρεσία Αφύπνισης παρέχει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να δέχεται 
κλήσεις αφύπνισης σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο ίδιος (µε ακρίβεια 
5λέπτου) µέσα στο επόµενο 24ωρο. 

- Συνοµιλία για τρεις 

Με την υπηρεσία αυτή, εάν ο τελικός χρήστης µιλάει µε κάποιον, µπορεί να 
προσθέσει και τρίτο χρήστη στην τρέχουσα συνδιάλεξη. 

- Ταχεία κλήση 

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα να συσχετιστούν έως και 100 
τηλεφωνικοί αριθµοί µε ευκολοµνηµόνευτους διψήφιους αριθµούς, και να 
καλούνται από τον χρήστη πληκτρολογώντας απλώς ένα διψήφιο αριθµό. 

- Αυτόµατη κλήση 

Με την Αυτόµατη Κλήση, πληκτρολογείται µέσω κατάλληλου χειρισµού, ο 
τηλεφωνικός αριθµός στον οποίο πραγµατοποιείται αυτόµατα η κλήση µετά 
από 5 δευτερόλεπτα, σηκώνοντας απλώς το ακουστικό και δίχως να πατηθεί 
κανένα άλλο πλήκτρο. 

- Προσωρινή φραγή εισερχόµενων κλήσεων 

Η υπηρεσία Προσωρινής Φραγής Εισερχόµενων Κλήσεων παρέχει τη 
δυνατότητα στον τελικό χρήστη να µη δέχεται εισερχόµενες κλήσεις στο 
σταθερό τηλέφωνό του, για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί, ενώ ο ίδιος 
µπορεί να πραγµατοποιεί εξερχόµενες κλήσεις. Ο καλών ακούει το µήνυµα: «Ο 
καλούµενος έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία “µην ενοχλείτε”, παρακαλούµε 
καλέστε αργότερα».  

- Αναγνώριση κλήσεων 

H υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να βλέπει στην 
οθόνη της συσκευής του τον αριθµό του τηλεφώνου που τον καλεί, ακόµα και 
αν εκείνη τη στιγµή µιλά στο τηλέφωνο, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτει 
τηλεφωνική συσκευή που υποστηρίζει την εν λόγω υπηρεσία.  

- Απόκρυψη αριθµού 

Οι αριθµοί των τελικών χρηστών που διαθέτουν την υπηρεσία Απόκρυψη 
Αριθµού δεν εµφανίζονται στις οθόνες των τηλεφώνων που καλούν. 

- Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη γραµµή 

Παρέχει µέσω κατάλληλου χειρισµού, τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη, 
όταν πραγµατοποιεί µια κλήση και η γραµµή του καλούµενου χρήστη είναι 
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κατειληµµένη, να ειδοποιηθεί όταν η γραµµή ελευθερωθεί και να 
πραγµατοποιείται αυτόµατα η κλήση. 

- ∆ιεπιλογή εισόδου (DDI) 

Mε τη ∆ιεπιλογή Εισόδου ο τελικός χρήστης µπορεί να έχει στη διάθεσή του 
10 συνεχόµενους αριθµούς κλήσης. Έτσι, κάθε τερµατική συσκευή µπορεί να 
αντιστοιχεί σε διαφορετικό αριθµό κλήσης, ο οποίος θα καλείται απ' ευθείας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι η 
ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου. 

- Πολλαπλός συνδροµητικός αριθµός (MSN) 

Στη σύνδεση παρέχονται περισσότεροι του ενός αριθµοί κλήσης (µέχρι και 8 
διαφορετικοί). Κάθε αριθµός µπορεί να οριστεί σε ξεχωριστή συσκευή. 

- Υποδιευθυνσιοδότηση 

Ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει πρόσθετα ψηφία επιλογής 
σαν προέκταση του αριθµού κλήσης του. 

- Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναµονή 

Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στον τελικό χρήστη, είτε έχει καλέσει είτε έχει 
κληθεί, να θέσει µια τρέχουσα κλήση σε αναµονή, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσει µια νέα κλήση. 

- Φορητότητα τερµατικού 

Ο τελικός χρήστης µε 2 κανάλια φωνής έχει τη δυνατότητα: 

α) να µεταφέρει την τηλεφωνική του συσκευή από ένα σηµείο σ' ένα άλλο, το 
οποίο ανήκει στην ίδια γραµµή, χωρίς να διακοπεί η συνδιάλεξη που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, και 

β) να θέσει µια κλήση σε αναµονή και να τη µεταφέρει σε µια άλλη τερµατική 
συσκευή. 

- Παρουσίαση ταυτότητας συνδεδεµένου αριθµού 

Ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει στην οθόνη της τηλεφωνικής 
του συσκευής τον αριθµό τον οποίον έχει καλέσει και συνοµιλεί. Σε περίπτωση 
εκτροπής, εµφανίζεται ο αριθµός µε τον οποίο έγινε τελικά η σύνδεση. 

- Απαγόρευση παρουσίασης ταυτότητας συνδεδεµένου αριθµού 

∆ίνει τη δυνατότητα στον συνδροµητή της υπηρεσίας όταν καλείται, να µη 
φαίνεται ο τηλεφωνικός του αριθµός στην οθόνη του καλούντος. 

- Σηµατοδοσία από χρήστη σε χρήστη 

Οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν µεταξύ τους 
γραπτά µηνύµατα µικρού µεγέθους (µέχρι 128 χαρακτήρες) κατά τη διάρκεια 
της κλήσης τους. Ο αποστολέας πληκτρολογεί στη συσκευή του το µήνυµα 
και ο παραλήπτης το διαβάζει στην οθόνη της δικής του συσκευής. 
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Παράρτηµα III. Βασική συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών (Basic SLA) 

III.1. Ορισµοί 

Πλέον των ορισµών της ισχύουσας Προσφοράς, οι οποίοι παραµένουν ως 
έχουν, λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα συµφωνία 
έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω. 

Χρόνος χορήγησης ΧΕΓ: Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 
πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την υποβολή αίτησης χορήγησης ΧΕΓ µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) του ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης της υπηρεσίας ΧΕΓ όπως αυτή εµφανίζεται στο ΠΣ. 

Ανενεργός χρόνος χορήγησης ΧΕΓ: Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης 
χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ, ο οποίος αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο III.3. 

Πραγµατικός χρόνος χορήγησης ΧΕΓ: Ο χρόνος χορήγησης ΧΕΓ µείον τον 
ανενεργό χρόνο χορήγησης ΧΕΓ. 

Χρόνος άρσης βλάβης: Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πρώτη 
εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του ΠΣ, µέχρι την 
ηµεροµηνία άρσης βλάβης όπως αυτή εµφανίζεται στα ΠΣ. 

Ανενεργός χρόνος άρσης βλάβης: Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης 
άρσης της βλάβης, ο οποίος αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο III.3. 

Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο 
ανενεργός χρόνος άρσης βλάβης. 

Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ): Από τη ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των 
επισήµων αργιών και εθνικών εορτών. 

III.2. Γενικά 

Η Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών 
(ΧΕΓ), αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ισχύουσας Προσφοράς και η παροχή 
της προϋποθέτει την υπογραφή της Σύµβασης - Πλαίσιο. 

Η παρούσα Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΕ και ΤΠ, 
περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων, ο ΟΤΕ 
δεσµεύεται να ικανοποιεί αιτήµατα χορήγησης ΧΕΓ και αιτήµατα µεταφοράς 
σύνδεσης ΧΕΓ σε νέα διεύθυνση σε συγκεκριµένα χρονικά όρια και να 
αποκαθιστά επίσης σε συγκεκριµένα χρονικά όρια τις βλάβες που ενδεχοµένως 
προκύψουν στις παρεχόµενες υπηρεσίες καθώς και τις ποινικές ρήτρες που 
καλείται να καταβάλει ο ΟΤΕ για την περίπτωση µη προσήκουσας, ιδίως µη 
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έγκαιρης εκπλήρωσης της συµφωνηθείσας παροχής, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρούσα Προσφορά χρονοδιαγράµµατα και όρους. 

Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά ηµερολογιακές ηµέρες και δε συµπεριλαµβάνουν τους 
χρόνους µη παροχής της υπηρεσίας που δύναται να προκύψουν λόγω 
προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών, όπως αυτές καθορίζονται στην 
ισχύουσα Προσφορά, και για τις οποίες θα έχει ενηµερωθεί εµπρόθεσµα ο ΤΠ 
από τον ΟΤΕ. 

III.3. Λόγοι καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» 

Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ποινική 

ρήτρα κατ’ εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του 
χρόνου των συµβάντων τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα ΟΤΕ (δόλο ή αµέλεια), καθώς και αυτών που συνιστούν ανωτέρα 
βία ή τυχηρό, στην έννοια της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου, 
συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα 
βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων 
µερών. 

Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης µη 
οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ, ορίζονται τα παρακάτω: 

Για τη χορήγηση ΧΕΓ και τη µεταφορά σύνδεσης ΧΕΓ σε νέα διεύθυνση: 

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 ή έκτακτων εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Προσφορά 

4. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΤΠ ή του τελικού χρήστη 
του ΤΠ η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ 

5. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ισχύουσα Προσφορά) 

6. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ σε εγκατάσταση 
ευθύνης ΟΤΕ (BOX, KV ή Ενδιάµεσο ΧΚ) από υπαιτιότητα τρίτου 

7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του πελάτη 
του ΤΠ, στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή της 
υπηρεσίας. 

Για την άρση βλάβης υπηρεσιών ΧΕΓ: 

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 
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3. Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό εξοπλισµό του τελικού χρήστη 

4. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον 
ΟΤΕ σε έλεγχο από άκρο σε άκρο (end to end test) 

5. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΤΠ ή του τελικού χρήστη 
του ΤΠ, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ 

6. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ισχύουσα Προσφορά) 

7. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω 
προγραµµατισµένων ή έκτακτων εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Προσφορά 

8. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του 
ΤΠ/τελικού χρήστη του, στην περίπτωση όπου αυτό είναι αναγκαίο για 
την αποκατάσταση της βλάβης 

9. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παρούσα Προσφορά 

10. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ σε εγκατάσταση 
ευθύνης ΟΤΕ (BOX, KV ή Ενδιάµεσο ΧΚ) από υπαιτιότητα τρίτου 

11. Όταν η χρήση της υπηρεσίας δε γίνεται σύµφωνα µε τους Εθνικούς και 
∆ιεθνείς κανονισµούς. 

III.4.  Χορήγηση ΧΕΓ 

III.4.1. Χρόνος χορήγησης ΧΕΓ 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιήσει τις αιτήσεις χορήγησης υπηρεσίας ΧΕΓ 
στους πραγµατικούς χρόνους χορήγησης ΧΕΓ που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΕΓ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΕΓ  

ΕΝΑΡΞΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 
Αίτηση χορήγησης ΧΕΓ σε περίπτωση 

που ο τελικός χρήστης είναι 
συνδροµητής ΟΤΕ 

≤ 5 ΕΗ 
Από την επόµενη 
ΕΗ της υποβολής 

της αίτησης  

2 
Αίτηση συνδυασµένης χορήγησης ΧΕΓ-

ΑΡΥΣ σε περίπτωση που ο τελικός 
χρήστης είναι συνδροµητής ΟΤΕ  

≤ 7 ΕΗ  
Από την επόµενη 
ΕΗ της υποβολής 

της αίτησης  

3  
Αίτηση χορήγησης ΧΕΓ σε περίπτωση 

που ο τελικός χρήστης δεν είναι 
συνδροµητής ΟΤΕ 

≤ 10 ΕΗ 
Από την επόµενη 
ΕΗ της υποβολής 

της αίτησης  
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* Στα συνδυασµένα αιτήµατα χορήγησης ΧΕΓ-ΑΡΥΣ και σε περίπτωση που 
πραγµατοποιηθεί αλλαγή της προγραµµατισµένης ηµεροµηνίας κατασκευής 
έπειτα από αίτηµα ΤΠ, ο χρόνος από την αρχικά προγραµµατισµένη 
ηµεροµηνία κατασκευής έως την τελικά προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 
κατασκευής θεωρείται ανενεργός χρόνος και δε λογίζεται στους 
υπολογισµούς ποινικών ρητρών που περιγράφονται στην παράγραφο 
III.4.4.  

III.4.2. Προβλέψεις 

Η παροχή προβλέψεων από τον ΤΠ είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της 
Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για τις υπηρεσίες ΧΕΓ. Τα στοιχεία 
που θα πρέπει να παρέχονται από τον ΤΠ αφορούν το συνολικό αριθµό 
Γραµµών Πρόσβασης για τις οποίες προβλέπεται να υποβληθούν αιτήµατα 
χορήγησης ΧΕΓ, σύµφωνα µε την παράγραφο I.3.1. 

Τα στοιχεία θα υποβάλλονται µηνιαία και θα αφορούν προβλέψεις για τον 
επόµενο µήνα. Συγκεκριµένα, εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µήνα ο ΤΠ 
θα καταθέτει ηλεκτρονικά στο ΠΣ προβλέψεις για τον επόµενο µήνα. 

Σε περίπτωση που οι προβλέψεις του ΤΠ για έναν συγκεκριµένο µήνα 
διαφέρουν ±20% από τα αιτήµατα χορήγησης ΧΕΓ που καταχώρησε ο ΤΠ για 
το µήνα αυτό, τότε οι προβλέψεις του επόµενου µήνα θα τροποποιούνται σε 
αριθµό ίσο µε τον αριθµό των αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ του προηγούµενου 
µήνα. Σε περίπτωσης τροποποίησης, ο ΤΠ θα ενηµερώνεται από το ΠΣ για την 
τελική πρόβλεψη. 

Βάσει των προβλέψεων όλων των ΤΠ, ο ΟΤΕ µετά το πέρας του πρώτου 
δεκαηµέρου κάθε µήνα υπολογίζει το αναλογούν µέγιστο ηµερήσιο όριο 
υποβολής αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ ανά ΤΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 
III.4.3. Η ενηµέρωση του ΤΠ για το αναλογούν µέγιστο ηµερήσιο όριο γίνεται 
µέσω του ΠΣ. 

Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 
υποβολής τους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο III.4.3. 

III.4.3. Αναλογούν µέγιστο ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων 
χορήγησης ΧΕΓ ανά ΤΠ 

Σε κάθε ΤΠ θα αναλογεί κάθε µήνα ένα µέγιστο ηµερήσιο όριο υποβολής 
αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ στο πληροφορικό σύστηµα. Από τη στιγµή που ο 
αριθµός αυτού του είδους των αιτηµάτων µια συγκεκριµένη εργάσιµη ηµέρα 
υπερβεί το όριο αυτό, ο ΤΠ δε θα µπορεί να υποβάλει άλλες αιτήσεις 
χορήγησης ΧΕΓ στο Πληροφοριακό Σύστηµα για τη συγκεκριµένη εργάσιµη 
ηµέρα. 
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Για κάθε µήνα, το αναλογούν µέγιστο ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων 
χορήγησης ΧΕΓ ανά ΤΠ υπολογίζεται ως εξής: 

Μέγιστο ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ ανά ΤΠ = 

(Ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ µεµονωµένου ΤΠ1 / 
Άθροισµα των ηµερήσιων ορίων υποβολής αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ όλων 
των ΤΠ και του ηµερήσιου ορίου υποβολής αιτηµάτων κατάργησης ΧΕΓ του 
ΟΤΕ2) * Ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων χορήγησης και κατάργησης ΧΕΓ 
του Πληροφοριακού Συστήµατος. 

Το Ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων χορήγησης και κατάργησης ΧΕΓ του 
Πληροφοριακού Συστήµατος είναι ίσο µε 10.000 αιτήσεις την ηµέρα. 

Ωστόσο, σε συνέχεια του ανωτέρω υπολογισµού το αναλογούν µέγιστο 
ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ ανά ΤΠ 
αναπροσαρµόζεται µε βάση τα εξής κριτήρια: 

- Το όριο δε µπορεί να είναι µικρότερο από 25. 

- Ο ΤΠ που έχει υποβάλει µηδενικές προβλέψεις θα µπορεί να υποβάλει κατ’ 
ανώτατο όριο 25 αιτήσεις χορήγησης ΧΕΓ ηµερησίως. 

- Ο ΤΠ που δεν έχει υποβάλει προβλέψεις θα µπορεί να υποβάλει κατ’ 
ανώτατο όριο 25 αιτήσεις χορήγησης ΧΕΓ ηµερησίως. 

III.4.4. Ποινικές Ρήτρες χρόνου χορήγησης ΧΕΓ 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν τηρεί τον πραγµατικό χρόνο χορήγησης ΧΕΓ 
σύµφωνα µε την παράγραφο III.4.1, τουλάχιστον σε ποσοστό 95% των 
συνολικά υποβληθέντων αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ, για κάθε εργάσιµη ηµέρα 
καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική 
ρήτρα. Στην έννοια των υποβληθεισών αιτήσεων δεν περιλαµβάνονται οι 
αιτήσεις οι οποίες απορρίπτονται ή ακυρώνονται από τον ΤΠ. 

Ο υπολογισµός και εκκαθάριση των ποινικών ρητρών πραγµατοποιείται για 
κάθε ΤΠ σε ετήσια βάση. 

Οι εν λόγω ποινικές ρήτρες καταβάλλονται µόνο για τις αιτήσεις που 
ικανοποιούνται εκπρόθεσµα και είναι πέραν του επιτρεπόµενου ποσοστού του 
5%. Το ποσοστό 5% για το οποίο δεν καταβάλλονται ποινικές ρήτρες 
                                                           

 
1
 Για κάθε µήνα, το ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ` µεµονωµένου ΤΠ 
υπολογίζεται από τις προβλέψεις του ΤΠ για τον συγκεκριµένο µήνα, βάσει των αντίστοιχων 
ΕΗ του εκάστοτε µήνα. 

2
 Για κάθε µήνα, το ηµερήσιο όριο υποβολής αιτηµάτων κατάργησης ΧΕΓ του ΟΤΕ 
υπολογίζεται από τις προβλέψεις του ΟΤΕ για τον συγκεκριµένο µήνα, βάσει των αντίστοιχων 
ΕΗ του εκάστοτε µήνα. 
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αντιστοιχεί στις αιτήσεις που ικανοποιούνται εκπρόθεσµα µε τη µικρότερη 
καθυστέρηση. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου χορήγησης ΧΕΓ σε 
εργάσιµες ηµέρες και για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης η ποινική ρήτρα 
ορίζεται στο 1/22 του αντίστοιχου βασικού µηνιαίου τέλους. Ωστόσο η 
συνολική αποζηµίωση ανά γραµµή ΧΕΓ δε µπορεί να υπερβαίνει το βασικό 
µηνιαίο τέλος που καταβάλλει ο ΤΠ για το εν λόγω προϊόν χονδρικής. 

III.5. Βλάβες 

III.5.1. ∆ιαχείριση βλάβης 

Αρχικά ο τελικός χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει µε τον ΤΠ για να δηλώσει 
τη βλάβη της υπηρεσίας. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον ΤΠ στο 
ΠΣ καθ’ όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες του έτους (24x7x365). 

Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΤΠ θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις 
απαιτούµενες πληροφορίες όπως συµπτώµατα βλάβης. Για τη διευκόλυνση της 
σχετικής διαδικασίας, ο ΤΠ θα συµπληρώνει το έντυπο αναγγελίας βλάβης που 
υπάρχει στο ΠΣ. 

Σε περίπτωση που η αναγγελία βλάβης είναι ελλιπής, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, δε θα γίνεται αποδεκτή από τον ΟΤΕ. 

III.5.2. Χρόνος άρσης βλάβης 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη του δικτύου του για τις 
υπηρεσίες ΧΕΓ το αργότερο στους πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΣΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ  

ΕΝΑΡΞΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 
Γραµµή πρόσβασης 

ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής 
≤ 3 ΕΗ 

Από την επόµενη ΕΗ της 
υποβολής της 

αναγγελίας της βλάβης 
µέσω του ΠΣ 

2 
Γραµµή πρόσβασης 
ΧΕΓ µε 2 κανάλια 

φωνής 
≤ 3 ΕΗ 

Από την επόµενη ΕΗ της 
υποβολής της 

αναγγελίας της βλάβης 
µέσω του ΠΣ 

 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί συνδυαστικό ραντεβού 
σε σύνδεση managed VoIP µε ενεργές τις υπηρεσίες ΧΕΓ και ΑΡΥΣ, ο χρόνος 
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από τη στιγµή που θα αιτηθεί ο ΤΠ το συνδυαστικό ραντεβού έως την 
πραγµατοποίηση του ραντεβού θεωρείται ανενεργός χρόνος.  

III.5.3. Ποινικές Ρήτρες χρόνου άρσης βλάβης 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν ικανοποιεί την αποκατάσταση βλαβών στον 
πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης σύµφωνα µε την παράγραφο III.5.2, 
τουλάχιστον σε ποσοστό 95% των συνολικά αναγγελθεισών βλαβών, για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ 
του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα. Στην έννοια των αναγγελθεισών βλαβών δεν περιλαµβάνονται οι 
αναγγελίες βλάβης που διαπιστωµένα δεν οφείλονται στο δίκτυο του ΟΤΕ 
καθώς και αυτές που δεν έχουν γίνει αποδεκτές σύµφωνα µε το σηµείο 5 της 
παραγράφου III.5.1. 

Ο υπολογισµός και εκκαθάριση των ποινικών ρητρών πραγµατοποιείται για 
κάθε ΤΠ σε ετήσια βάση. 

Οι εν λόγω ποινικές ρήτρες καταβάλλονται µόνο για τις βλάβες που 
αποκαθίστανται εκπρόθεσµα και είναι πέραν του επιτρεπόµενου ποσοστού του 
5%. Το ποσοστό 5% για το οποίο δεν καταβάλλονται ποινικές ρήτρες 
αντιστοιχεί στις βλάβες που αποκαθίστανται εκπρόθεσµα µε τη µικρότερη 
καθυστέρηση. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών βλαβών σε εργάσιµες ηµέρες ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου 
άρσης των αναγγελθεισών βλαβών 

σε ΕΗ 

 
Ποινική Ρήτρα  

1η - 4η 
Το 1/22 του αντίστοιχου βασικού 

µηνιαίου τέλους για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για την 5η και µετά 
Το 1/11 του αντίστοιχου βασικού 

µηνιαίου τέλους για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

 

III.6. Μεταφορά σύνδεσης σε νέα διεύθυνση 

III.6.1. Χρόνος µεταφοράς σύνδεσης σε νέα διεύθυνση 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Ι.3.10, ο χρόνος υλοποίησης 
µεταφοράς σύνδεσης σε νέα διεύθυνση δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 
εργάσιµες µέρες από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της δηλωθείσας από τον 
ΤΠ επιθυµητής ηµεροµηνίας µεταφοράς, µε την επιφύλαξη των ανενεργών 
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χρόνων που µπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή της σύνδεσης στη νέα 
διεύθυνση. 

III.6.2. Ποινικές Ρήτρες χρόνου µεταφοράς σύνδεσης σε νέα 
διεύθυνση 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν τηρεί τον πραγµατικό χρόνο µεταφοράς 
σύνδεσης σε νέα διεύθυνση σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.3.10, τουλάχιστον 
σε ποσοστό 95% των συνολικά υποβληθέντων αιτηµάτων µεταφοράς 
σύνδεσης σε νέα διεύθυνση, για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης 
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα. Στην 
έννοια των υποβληθεισών αιτήσεων δεν περιλαµβάνονται οι αιτήσεις οι οποίες 
απορρίπτονται ή ακυρώνονται από τον ΤΠ. 

Ο υπολογισµός και εκκαθάριση των ποινικών ρητρών πραγµατοποιείται για 
κάθε ΤΠ σε ετήσια βάση. 

Οι εν λόγω ποινικές ρήτρες καταβάλλονται µόνο για τις αιτήσεις που 
ικανοποιούνται εκπρόθεσµα και είναι πέραν του επιτρεπόµενου ποσοστού του 
5%. Το ποσοστό 5% για το οποίο δεν καταβάλλονται ποινικές ρήτρες 
αντιστοιχεί στις αιτήσεις που ικανοποιούνται εκπρόθεσµα µε τη µικρότερη 
καθυστέρηση. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου µεταφοράς σύνδεσης 
σε νέα διεύθυνση σε εργάσιµες ηµέρες και για κάθε εργάσιµη ηµέρα 
καθυστέρησης η ποινική ρήτρα ορίζεται στο 1/22 του αντίστοιχου βασικού 
µηνιαίου τέλους. Ωστόσο η συνολική αποζηµίωση ανά γραµµή ΧΕΓ δε µπορεί 
να υπερβαίνει το βασικό µηνιαίο τέλος που καταβάλλει ο ΤΠ για το εν λόγω 
προϊόν χονδρικής. 

III.7. Τακτοποίηση ποινικών ρητρών 

Η τακτοποίηση των ποινικών ρητρών γίνεται µέσω ετήσιων περιοδικών 
εκκαθαρίσεων (πίστωση) και πιστώνεται στο λογαριασµό του ΤΠ για την 
υπηρεσία ΧΕΓ. 

Τα µέρη συµφωνούν ότι οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα 
είναι εύλογες και δίκαιες. Η καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται 
στην παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώµατα του ΤΠ να επιδιώξει 
αποκατάσταση τυχόν επιπλέον, θετικής µόνο, ζηµίας την οποία υπέστη από τη 
µη προσήκουσα εκπλήρωση (µη τήρηση των όρων της παρούσας), σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση) θα πραγµατοποιείται ως εξής:  
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i. O ΤΠ θα αποστέλλει σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή στον ΟΤΕ, µέχρι 
και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δευτέρου µήνα κάθε 
ηµερολογιακού έτους: 

i.1. Συγκεντρωτικό πίνακα των αιτηµάτων χορήγησης ΧΕΓ και των 
αιτηµάτων µεταφοράς σύνδεσης σε νέα διεύθυνση, τα οποία 
εξυπηρετήθηκαν εκπρόθεσµα βάσει του παρόντος, καθώς και το 
συνολικό ύψος των τυχόν ποινικών ρητρών που, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΓ, 
ζητάει από τον ΟΤΕ. Ο εν λόγω πίνακας θα περιλαµβάνει και 
αναλυτικά στοιχεία υπολογισµού των ποινικών ρητρών καθώς επίσης 
και όλα τα απαιτούµενα σχετικά στοιχεία που εισήχθησαν στο ΠΣ. 
Όλοι οι ανωτέρω υπολογισµοί θα γίνονται µε βάση στοιχεία του ΠΣ. 

i.2. Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών που ήρθησαν από τον ΟΤΕ και οι 
οποίες αναγγέλθηκαν στον ΟΤΕ το προηγούµενο έτος και στην άρση 
των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου πραγµατικού 
χρόνου άρσης βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα). Στο 
συγκεντρωτικό πίνακα θα εµφανίζονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία 
που εισήχθησαν στο ΠΣ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης, στον πίνακα θα περιέχεται 
αναλυτικός υπολογισµός ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΓ. Όλοι οι 
ανωτέρω υπολογισµοί θα γίνονται µε βάση στοιχεία του ΠΣ. 

ii. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω αναφερόµενης προθεσµίας και εφόσον 
δεν έχουν σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ποινικών ρητρών, θεωρείται ότι 
δεν υπάρχουν απαιτήσεις ποινικών ρητρών. 

iii. Εκπρόθεσµη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δε θα γίνεται αποδεκτή. 

iv. Οι πίνακες θα υποβάλλονται και εγγράφως, στην αρµόδια υπηρεσία που 
θα υποδεικνύεται στον ΤΠ εγγράφως κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
και θα πιστοποιείται µε τον αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής τους. 

v. Εντός του τρίτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει 
τον έλεγχο των πινάκων που υποβλήθηκαν από τον ΤΠ, όπως αναφέρεται 
στα ανωτέρω σηµεία i.1 και i.2. 

vi. Σε περίπτωση όπου ο ΤΠ και ο ΟΤΕ συµφωνήσουν ως προς τον 
υπολογισµό των ποινικών ρητρών, θα πιστώνεται ο επόµενος λογαριασµός 
του ΤΠ µε το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα ενηµερώνεται ο 
ΤΠ. 

vii. Σε περίπτωση όπου ο ΤΠ και ο ΟΤΕ δε συµφωνήσουν ως προς τον 
υπολογισµό των ποινικών ρητρών, τότε για τα ποσά των ποινικών ρητρών 
που ο ΟΤΕ αναγνωρίζει, πιστώνεται άµεσα ο επόµενος λογαριασµός του 
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ΤΠ. Η εν λόγω πίστωση δεν περιορίζει σε καµία περίπτωση τα δικαιώµατα 
του ΤΠ και του ΟΤΕ από την παρούσα αµφισβήτηση, ούτε συνιστά 
παραδοχή από αυτούς ως προς το ποσό το οποίο πιστώνεται. Για τα ποσά 
των ποινικών ρητρών που δεν υπάρχει συµφωνία: 

- Θα ενηµερώνεται ο ΤΠ εγγράφως εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών του τέταρτου µήνα του ηµερολογιακού έτους 
για τα ποσά των περιπτώσεων i.1 και i.2 και η διαφορά θα 
παραπέµπεται στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στη σχετική ενότητα της Προσφοράς. Η Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης ∆ιαφορών παραµένει ανοιχτή για όσο διάστηµα απαιτείται 
ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και επεξεργασία των στοιχείων από 
τα δύο µέρη. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο µέρη δεν 
αποκρίνεται ως προς το χρόνο διεξαγωγής ή την ανταλλαγή στοιχείων 
παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του άλλου µέρους σε µηνιαία βάση, 
η ΜΕΕ∆ δύναται να κλείσει µονοµερώς εντός διαστήµατος 6 (έξι) 
µηνών από τη συγκρότησή της. 

- Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει τη 
διαφορά, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο µέρη και 
θα ακολουθείται η διαδικασία σύµφωνα µε το ανωτέρω βήµα vi. 

- Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει τη 
διαφορά εις βάρος του ΤΠ, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και 
από τα δύο µέρη και θα πραγµατοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της 
διαφοράς. 

- Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 3.8. 

- Αναφορικά µε τα τελικά ποσά των ποινικών ρητρών όπως αυτά θα 
οριστούν από τη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, ισχύουν για τον 
ΟΤΕ αναλογικά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.6.4 ως προς τους 
χρεωστικούς ή πιστωτικούς λογαριασµούς και τους νόµιµους τόκους 
υπερηµερίας. 

III.8. Προγραµµατισµένες & έκτακτες εργασίες 

Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα τον ΤΠ για όλες τις προγραµµατισµένες 
εργασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ΧΕΓ που 
του παρέχονται, αναφέροντας την ηµεροµηνία και ώρα, καθώς και την 
υπολογιζόµενη διάρκεια των εργασιών, καθώς και τους λόγους που επιβάλουν 
τις εργασίες αυτές. 
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Παράρτηµα IV. Τέλη της υπηρεσίας ΧΕΓ 

Α/Α Περιγραφή Τέλους Τέλος (€) 

1 
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής σε 
περίπτωση που ο τελικός χρήστης είναι υφιστάµενος 
συνδροµητής ΟΤΕ 

Καθορίζονται από την ΕΕΤΤ κατόπιν 
κοστολογικού ελέγχου 

 

2 
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής σε 
περίπτωση που ο τελικός χρήστης είναι υφιστάµενος 
συνδροµητής ΟΤΕ 

3  
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής σε 
περίπτωση που ο τελικός χρήστης δεν είναι υφιστάµενος 
συνδροµητής ΟΤΕ 

4 
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής σε 
περίπτωση που ο τελικός χρήστης δεν είναι υφιστάµενος 
συνδροµητής ΟΤΕ 

5 Μηνιαία Τέλη ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής 

6 Μηνιαία Τέλη ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής 

7 Εφάπαξ Τέλος συνδυασµένης παροχής ΧΕΓ & ΑΡΥΣ  

8 Εφάπαξ Τέλος απόρριψης/ακύρωσης αίτησης ΧΕΓ 
Αντιστοιχεί στο τέλος απορριφθείσας 

αίτησης Προεπιλογής Φορέα όπως αυτό 
καθορίζεται από την ΕΕΤΤ 

9 
Εφάπαξ Τέλος άσκοπης µετάβασης σε περίπτωση βλάβης 
Γραµµής ΧΕΓ 

Αντιστοιχεί στο εφάπαξ κόστος άσκοπης 
µετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης 
Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 
όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΕΤΤ 

10 
Εφάπαξ Τέλος άσκοπης µετάβασης σε συνδυαστική 
επίσκεψη για βλάβη Γραµµής ΧΕΓ µε ενεργή υπηρεσία 
ΑΡΥΣ  

Αντιστοιχεί στο εφάπαξ κόστος άσκοπης 
µετάβασης συνεργείου σε συνδυαστική 

επίσκεψη για άρση βλάβης Τοπικού 
Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου όπως αυτό 

καθορίζεται από την ΕΕΤΤ 

11 Εφάπαξ Τέλος κατάθεσης αίτησης φορητότητας 
Αντιστοιχεί στο κόστος ΟΤΕ 

προκειµένου να καταθέσει αίτηση 
φορητότητας 

12 Εφάπαξ Τέλος υπέρ ΕΒ∆ΑΦ 

Αντιστοιχεί στο διαχειριστικό τέλος 
που καταβάλλεται στην ΕΒ∆ΑΦ από 

τον Πάροχο-∆έκτη της αίτησης 
φορητότητας 

13 Εφάπαξ Τέλος διεκπεραίωσης αίτησης φορητότητας 

Αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης 
αίτησης φορητότητας που καταβέλλει 

ο Πάροχος-∆έκτης στον Πάροχο-
∆ότη, όπως ορίζεται στον κανονισµό 

φορητότητας. 

14 
Εφάπαξ Τέλος προσωρινής διακοπής & άρσης Σύνδεσης 
ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής 

Κατόπιν εµπορικής συµφωνίας 
µεταξύ ΤΠ και ΟΤΕ 

15 
Εφάπαξ τέλος προσωρινής διακοπής & άρσης Σύνδεσης 
ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής 

16 
Εφάπαξ τέλος µεταφοράς Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι 
φωνής (ίδιο κέντρο) 
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17 
Εφάπαξ τέλος µεταφοράς Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι 
φωνής (διαφορετικό κέντρο µε διατήρηση αριθµού) 

18 
Εφάπαξ τέλος µεταφοράς Γραµµής ΧΕΓ µε 2 κανάλια 
φωνής (ίδιο κέντρο) 

19 
Εφάπαξ τέλος µεταφοράς Γραµµής ΧΕΓ µε 2 κανάλια 
φωνής (διαφορετικό κέντρο µε διατήρηση αριθµού) 

20 
Εφάπαξ τέλος µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ µε 1 κανάλι 
φωνής σε Γραµµή ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής 

21 
Εφάπαξ τέλος µετατροπής Γραµµής ΧΕΓ µε 2 κανάλια 
φωνής σε Γραµµή ΧΕΓ µε 1 κανάλι φωνής 

22 
Μηνιαίο τέλος διατήρησης ∆ιεπιλογής Εισόδου σε 
Γραµµή ΧΕΓ µε 2 κανάλια φωνής 

23 
Ψηφιακές/συµπληρωµατικές υπηρεσίες ΧΕΓ - Λοιπά 
αιτήµατα ΧΕΓ 

 

Περαιτέρω ο ΟΤΕ αποστέλλει στον ΤΠ τις χρεώσεις CDRs κλήσεων εκτός 
Προεπιλογής ∆υνατότητας 3 (Όλες οι κλήσεις) των τελικών χρηστών µε ΧΕΓ. 
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Παράρτηµα V. Έντυπα - Υποδείγµατα αιτήσεων ΧΕΓ 

V.1 Αίτηση χορήγησης υπηρεσίας ΧΕΓ για υφιστάµενο συνδροµητή 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ ΟΤΕ 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 
Ι∆ΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ*: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: 

 
ΟΝΟΜΑ*: 

 

ΑΦΜ ή 

Α∆Τ ή 

Αρ. ∆ιαβατηρίου*: 

 
 

 
   ΑΦΜ *:       

 
Αριθµός τηλεφώνου*:      Αριθµός τηλεφώνου*:      

 
 
 
Νόµιµος Εκπρόσωπος*:     

 
 
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ*:  1 Κανάλι Φωνής  2 Κανάλια Φωνής  2 Κανάλια Φωνής DDI 
 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:  ________________________________  

 

(συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση που η υπηρεσία ΧΕΓ είναι ήδη ενεργοποιηµένη σε άλλο πάροχο)  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (MSN): 

(συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση γραµµής µε 2 κανάλια φωνής και MSN)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα: 

• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής της ανωτέρω τηλεφωνικής σύνδεσης. 

• Σε περίπτωση που για κάποιον αριθµό δεν έχω ενεργοποιηµένο το σχήµα 3 προεπιλογής µε τον ίδιο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, εξουσιοδοτώ τον 
υπόψη Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να καταθέσει εκ µέρους µου κατάλληλο αίτηµα χορήγησης, αλλαγής σχήµατος ή αλλαγής παρόχου προεπιλογής, 
καθώς και τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο σχήµα προεπιλογής. 

• Γνωρίζω ότι µε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονταν από τον ΟΤΕ πριν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και οι 
οποίες προσφέρονται µέσω της υπηρεσίας Χ.Ε.Γ. διατηρούνται, ενώ οι υπόλοιπες καταργούνται. Επιπρόσθετα, διατηρούνται όλες οι υπηρεσίες 
ευρυζωνικής πρόσβασης που τυχόν λαµβάνω, ενώ καταργούνται αυτόµατα όλα τα εκπτωτικά πακέτα λιανικής ΟΤΕ. 

• Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν και για τους οποίους έχω ενηµερωθεί 
από τον ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. 

 
 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 
Τόπος:     Ηµεροµηνία:     Υπογραφή*:     

 
 
 

Σηµείωση: Όλα τα στοιχεία µε αστερίσκο πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά, ειδάλλως η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής και θα απορρίπτεται. Σε 
περίπτωση που για Ιδιώτη δεν συµπληρωθεί ΑΦΜ, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση ενός εκ των Α∆Τ, Αριθµού ∆ιαβατηρίου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

1 ________________ 5 ________________ 

2 ________________ 6 ________________ 

3 ________________ 7 ________________ 

4 ________________ 
 

 

Λογότυπο Παρόχου 
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V.2 Αίτηση χορήγησης υπηρεσίας ΧΕΓ για µη υφιστάµενο συνδροµητή 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΓΙΑ ΜΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ ΟΤΕ 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 
Ι∆ΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ*:                                                                                                        ΕΠΩΝΥΜΙΑ*:                                                                                                           

ΟΝΟΜΑ*:                                                                                                                                                                                                                                             

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ*:                                                                                                    ΑΦΜ*:                                                                                                                     

ΑΦΜ*:                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ*:                                                                                                                

Α∆Τ / ΑΡ.∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:                                                                                     ΠΟΛΗ*:                                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ*:                                                                                                             Ο∆ΟΣ*:                                                                                                                   

ΠΟΛΗ*:                                                                                                                 ΤΚ*:                                                                                                                         

Ο∆ΟΣ*:                                                                                                                ΟΡΟΦΟΣ*:                                                                                                              

ΤΚ*:                                                                                                                      ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ*:                                                                                     

ΟΡΟΦΟΣ*:                                                                                                           ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ*:                                                          

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ*:                                                        

 

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ*:    1 Κανάλι Φωνής  2 Κανάλια Φωνής    2 Κανάλια Φωνής DDI 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ: 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ:___________________________    ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΟΧΟΥ:___________________________ 

(συµπληρώνονται µόνο σε περίπτωση που η σύνδεση είναι ενεργή σε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο)  

 

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:   
 

(συµπληρώνονται µόνο σε περίπτωση που η σύνδεση είναι ενεργή σε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και επιθυµείται διατήρηση αριθµού) 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (MSN): 

(Σε περίπτωση σύνδεσης µε 2 κανάλια φωνής και MSN που είναι ενεργή σε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και επιθυµείται διατήρηση αριθµού, αναγράφεται 

επακριβώς έκαστος MSN αριθµός. Σε περίπτωση νέας σύνδεσης µε 2 κανάλια φωνής και MSN, σηµειώνεται ο επιθυµητός αριθµός MSN)  

 

 
 
 
 

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα: 

• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής της ανωτέρω τηλεφωνικής σύνδεσης και εξουσιοδοτώ: 
α) τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να διαβιβάσει στον ΟΤΕ αίτηµα φορητότητας του αριθµού µου 
β) τον ΟΤΕ όπως υποβάλλει ως πάροχος δέκτης αίτηση φορητότητας αριθµού εκ µέρους µου.  

(Τα παραπάνω αφορούν την περίπτωση που έχει δηλωθεί υφιστάµενος αριθµός τηλεφώνου στο αντίστοιχο πεδίο και επιθυµείται διατήρηση αριθµού). 

• Σε περίπτωση που δε δηλώσω υφιστάµενο αριθµό τηλεφώνου, αιτούµαι την εκχώρηση νέου αριθµού από το αριθµοδοτικό φάσµα του ΟΤΕ. 

• Εξουσιοδοτώ τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να καταθέσει εκ µέρους µου αίτηµα χορήγησης προεπιλογής σχήµατος 3 καθώς και τον ΟΤΕ να 
προχωρήσει στην αντίστοιχη ενεργοποίηση. 

• Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν και για τους οποίους έχω ενηµερωθεί 
από τον ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. 

• Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας, παρέχεται στον συνδροµητή τηλεφωνική σύνδεση στο σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ, η παροχή της οποίας διέπεται 
από τους Γενικούς Όρους Σύµβασης Παροχής Τηλεφωνικής Γραµµής, όπως εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους παρέλαβα, έλαβα γνώση και αποδέχοµαι. 

• Αν η τηλεφωνική γραµµή είναι Μη Ανακοινώσιµη, συναινώ σε περίπτωση που κάνω κλήσεις προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης να δίνονται από τον 
ΟΤΕ στον αρµόδιο για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, το όνοµα και το επώνυµό µου για τη 
διευκόλυνση της άµεσης επέµβασης και µόνο για το σκοπό αυτό. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής µου θα γίνεται εγγράφως. 

 
 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 
Τόπος:     Ηµεροµηνία:     Υπογραφή*:     

 
 
 

Σηµείωση: Όλα τα στοιχεία µε αστερίσκο πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά, ειδάλλως η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής και θα απορρίπτεται. Σε 
περίπτωση που για Ιδιώτη δεν συµπληρωθεί ΑΦΜ, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση ενός εκ των Α∆Τ, Αριθµού ∆ιαβατηρίου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

1 _____________ 2 _____________ 3 _____________ 4 _____________ 

5 _____________ 6 _____________ 7 _____________  

Λογότυπο Παρόχου 
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V.3 Αίτηση παροχής πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΜΕΣΩ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 
Ι∆ΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ*: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: 

 
ΟΝΟΜΑ*: 

 

ΑΦΜ ή 

Α∆Τ ή 

Αρ. ∆ιαβατηρίου*: 

 
 

 
   ΑΦΜ *:       

 
Αριθµός τηλεφώνου*:      Αριθµός τηλεφώνου*:      

 
 
 
Νόµιµος Εκπρόσωπος*:     

 
 
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ*:  1 Κανάλι Φωνής  2 Κανάλια Φωνής    2 Κανάλια Φωνής DDI   
 
 
 
 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 

Επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων     Υποδιευθυνσιοδότηση 
 
Εκτροπή κλήσης σε άλλον αριθμό     Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναμονή  
 
Αναμονή Κλήσης       Φορητότητα Τερματικού  
 
Αφύπνιση - Υπόμνηση      Εμφάνιση καλούμενου Αριθμού    
 
Συνομιλία για τρεις       Απόκρυψη καλούμενου Αριθμού 
 
Ταχεία Κλήση       Σηματοδοσία από χρήστη σε χρήστη  
 
Άμεση κλήση        
 
Προσωρινή φραγή εισερχόμενων κλήσεων     
 
Αναγνώριση κλήσεων  – CLIP      
 
Απόκρυψη Αριθμού – CLIR  
 
Ολοκλήρωση κλήσεων σε κατειλημμένη σύνδεση   
 

 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα: 

• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής της ανωτέρω τηλεφωνικής σύνδεσης. 

• Γνωρίζω ότι για την κάθε πρόσθετη υπηρεσία που ενεργοποιείται θα τιµολογούµαι από τον ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.  

• Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν και για τους οποίους έχω ενηµερωθεί 
από τον ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. 

 
 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 
Τόπος:     Ηµεροµηνία:     Υπογραφή*:     

 

 
Σηµείωση: Όλα τα στοιχεία µε αστερίσκο πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά, ειδάλλως η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής και θα απορρίπτεται. 

Λογότυπο Παρόχου 
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V.4 Αίτηση κατάργησης πρόσθετων υπηρεσιών ΧΕΓ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΣΩ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 
Ι∆ΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ*: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: 

 
ΟΝΟΜΑ*: 

 

ΑΦΜ ή 

Α∆Τ ή 

Αρ. ∆ιαβατηρίου*: 

 
 

 
   ΑΦΜ *:       

 
Αριθµός τηλεφώνου*:      Αριθµός τηλεφώνου*:      

 
 
 
Νόµιµος Εκπρόσωπος*:     

 
 
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ*:  1 Κανάλι Φωνής  2 Κανάλια Φωνής   2 Κανάλια Φωνής DDI   
 
 
 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 
Επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων     Υποδιευθυνσιοδότηση 

 
Εκτροπή κλήσης σε άλλον αριθμό     Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναμονή  
 
Αναμονή Κλήσης       Φορητότητα Τερματικού  
 
Αφύπνιση - Υπόμνηση      Εμφάνιση καλούμενου Αριθμού    
 
Συνομιλία για τρεις       Απόκρυψη καλούμενου Αριθμού  
 
Ταχεία Κλήση       Σηματοδοσία από χρήστη σε χρήστη  
 
Άμεση κλήση        
 
Προσωρινή φραγή εισερχόμενων κλήσεων       
 
Αναγνώριση κλήσεων  – CLIP      
 
Απόκρυψη Αριθμού – CLIR 
 
Ολοκλήρωση κλήσεων σε κατειλημμένη σύνδεση 
   

 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα: 

• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής της ανωτέρω τηλεφωνικής σύνδεσης.  

• Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν και για τους οποίους έχω ενηµερωθεί 
από τον ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 
 
 
Τόπος:     Ηµεροµηνία:     Υπογραφή*:     

 

 
 
 
Σηµείωση: Όλα τα στοιχεία µε αστερίσκο πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά, ειδάλλως η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής και θα απορρίπτεται. 

Λογότυπο Παρόχου 
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V.5 Αίτηση οριστικής διακοπής υπηρεσίας ΧΕΓ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 
Ι∆ΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ*: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: 

 
ΟΝΟΜΑ*: 

 

ΑΦΜ ή 

Α∆Τ ή 

Αρ. ∆ιαβατηρίου*: 

 
 

 
   ΑΦΜ *:       

 
Αριθµός τηλεφώνου*:      Αριθµός τηλεφώνου*:      

 
 
 
Νόµιµος Εκπρόσωπος*:     

 
 
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ*:  1 Κανάλι Φωνής  2 Κανάλια Φωνής  2 Κανάλια Φωνής DDI 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα: 

• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής της ανωτέρω τηλεφωνικής σύνδεσης. 

• Εξουσιοδοτώ τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος να καταργήσει τόσο την υπηρεσία χονδρικής εκµίσθωσης γραµµής όσο και την τηλεφωνική 
σύνδεση. 

• Γνωρίζω ότι µε την ολοκλήρωσης της οριστικής διακοπής της υπηρεσίας χονδρικής εκµίσθωσης γραµµής παύω να λαµβάνω υπηρεσίες τηλεφωνίας 
(συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών υπηρεσιών).  

 
 
 
 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 
 
Τόπος:     Ηµεροµηνία:     Υπογραφή*:     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Όλα τα στοιχεία µε αστερίσκο πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά, ειδάλλως η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής και θα απορρίπτεται. 

Λογότυπο Παρόχου 
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V.6 Αίτηση προς τον ΟΤΕ κατάργησης υπηρεσίας ΧΕΓ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 
Ι∆ΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ*:                                                                                                        ΕΠΩΝΥΜΙΑ*:                                                                                                           

ΟΝΟΜΑ*:                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΦΜ*:                                                                                                                   ΑΦΜ*:                                                                                                                     

Α∆Τ / ΑΡ.∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:                                                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ*:                                                                                     

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ*:                                                                                    ΝΟΜΟΣ*:                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ*:                                                                                                             ΠΟΛΗ*:                                                                                                                   

ΠΟΛΗ*:                                                                                                                 Ο∆ΟΣ*:                                                                                                                   

Ο∆ΟΣ*:                                                                                                                ΤΚ*:                                                                                                                         

ΤΚ*:                                                                                                                      ΟΡΟΦΟΣ*:                                                                                                              

ΟΡΟΦΟΣ*:                                                                                                           ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ*:                                                                                     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*:                                            ________________  ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*:                                                         __________________ 

 

 
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ*:  1 Κανάλι Φωνής  2 Κανάλια Φωνής  2 Κανάλια Φωνής DDI 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα: 

• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής της ανωτέρω τηλεφωνικής σύνδεσης και έχω ενεργοποιηµένη την υπηρεσία ΧΕΓ στον Πάροχο ……………. 

• Εξουσιοδοτώ τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος να καταθέσει εκ µέρους µου αίτηµα κατάργησης προεπιλογής και να καταργήσει τόσο την 
υπηρεσία χονδρικής εκµίσθωσης γραµµής όσο και την υπηρεσία προεπιλογής που χρησιµοποιούσα µέχρι σήµερα. Μετά την κατάργηση των εν 
λόγω υπηρεσιών, θα επανασυνδεθεί η γραµµή µου στο δίκτυο του ΟΤΕ από το οποίο θα διεκπεραιώνονται πλέον όλες οι κλήσεις. 

• ∆ηλώνω ότι έχουν παρέλθει εξήντα (60) ηµέρες από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας προεπιλογής στον ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. 
 
 
 
 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 
 
 
Τόπος:     Ηµεροµηνία:     Υπογραφή*:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σηµείωση: Όλα τα στοιχεία µε αστερίσκο πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά, ειδάλλως η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής και θα απορρίπτεται. 
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Παράρτηµα VI. Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 

VI.1 Εγγυητική επιστολή προς τον ΟΤΕ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ)  
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: …………………… 
 

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ 
της εταιρείας ……………………………………………… µέχρι του ποσού των 
………………………………………………………………… για την από αυτήν προς εσάς οµαλή 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Εκµίσθωσης 
Γραµµών που απορρέουν από την υπ’ αριθµόν …………………………………… µεταξύ σας 
Σύµβαση Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών. 

2. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και 
µέχρι την …………………………………… και καλύπτει, καθ’ όλο το χρόνο της ισχύος της, 
όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις 
υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση.  

3. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε επιστολή σας επιδιδόµενη µε δικαστικό 
επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες 
καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση 
Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών και αφορούν ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις σας από 
υπηρεσίες Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών µε τις εκάστοτε εν ισχύ Αποφάσεις της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και τη σχετική 
νοµοθεσία, την οποία επιστολή θα πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ δεκαπέντε 
(15) ηµερών κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, 
προσκοµίζοντάς µας το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση 
της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός 
τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις 
µετρητοίς.  

4. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την …………………………  

5. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από σχετικό 
έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας 
υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης.  

6. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή 
στη δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την 
καταβολή του ποσού που καταπίπτει.  

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

 
 
 
Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 
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VI.2 Εγγυητική Επιστολή προς ΟΤΕ για την αναστολή της προθεσµίας 
καταβολής αµφισβητούµενων οφειλών που έχουν υπαχθεί στη Μικτή 
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ)  
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: …………………… 

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ 
της εταιρείας …………………………… µέχρι του ποσού των ……………………………… για 
την από αυτήν προς εσάς οµαλή εξόφληση των αµφισβητούµενων οφειλών που 
απορρέουν από την υπ’ αριθµόν ……………………… µεταξύ σας Σύµβαση Χονδρικής 
Εκµίσθωσης Γραµµών οι οποίες έχουν υπαχθεί προς επίλυση στη Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης ∆ιαφορών της παρούσας σύµβασης και οι οποίες αφορούν χρεώσεις για 
Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών, ή και (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ) ποινικές ρήτρες για την τήρηση από τον ΟΤΕ των όρων 
της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών του Παραρτήµατος III της παρούσας 
σύµβασης.  

2. {ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ}.  

3. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και 
µέχρι την {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την έκδοσή της} και 
καλύπτει, καθ όλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους 
υπερηµερίας και δαπάνες αναφορικά µε τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 
της παρούσας.  

4. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη µε 
δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση 
του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες 
καταπίπτει η παρούσα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές 
που ορίζονται στην παράγραφο 4 της παρούσας την οποία επιστολή θα πρέπει να 
έχετε προηγουµένως και προ δεκαπέντε (15) ηµερών κοινοποιήσει µε δικαστικό 
επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντάς µας το σχετικό αποδεικτικό 
επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας 
καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, 
το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς.  

5. Η παρούσα ισχύει µέχρις {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες από την 
έκδοσή της}. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από 
σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα 
µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης.  

6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

 

 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή  
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Παράρτηµα VII. Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή ΧΕΓ και 
ΑΡΥΣ σε συνδέσεις managed VoIP 

Προκειµένου να είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών φωνής µέσω managed 
VoIP, ο τερµατικός εξοπλισµός (CPE) του ΤΠ πρέπει να διασυνδέεται σε 
φυσικό επίπεδο (L1) µε τον τερµατικό εξοπλισµό του ΟΤΕ (Voice Gateway) σε 
συνδεσµολογία cascade και έπειτα ο τερµατικός εξοπλισµός του ΟΤΕ να 
συνδέεται µε το τηλεφωνικό δίκτυο µέσω µίας εκ των δύο πορτών FXS, όπως 
υποδεικνύεται στο Σχήµα 1. Όλες οι τηλεφωνικές συσκευές στο χώρο του 
συνδροµητή πρέπει να συνδέονται στην καλωδίωση του τηλεφωνικού δικτύου 
µέσω PSTN filters. 
 

 
Σχήµα 1 

 
Συγκεκριµένα, η διασύνδεση των δύο εξοπλισµών θα πραγµατοποιείται µέσω 
µιας εκ των Ethernet πορτών του τερµατικού εξοπλισµού του ΤΠ και της 1ης 
Ethernet πόρτας του τερµατικού εξοπλισµού του ΟΤΕ, η οποία θα 
παραµετροποιείται ως Ethernet WAN.  
 
Σε λογικό επίπεδο (L2), η Ethernet κίνηση µεταξύ των δύο εξοπλισµών θα 
είναι untagged, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2, ενώ η Ethernet κίνηση 
µεταξύ του τερµατικού εξοπλισµού του ΤΠ και του δικτύου κορµού θα 
πραγµατοποιείται µέσω του VLAN 835 ή του VCL 8/35, για συνδέσεις PTM και 
ATM αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, ο τερµατικός εξοπλισµός του ΟΤΕ πρέπει 
να παραµετροποιείται µε διαφορετικό subnet από αυτό του τερµατικού 
εξοπλισµού του ΤΠ. 
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Σχήµα 2 

 
Σε επίπεδο υπηρεσιών, η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης (internet access) 
θα τερµατίζεται στον τερµατικό εξοπλισµό του ΤΠ, ενώ η υπηρεσία managed 
VoIP θα τερµατίζεται στον τερµατικό εξοπλισµό του OTE, σύµφωνα µε το 
Σχήµα 3. Ο τερµατικός εξοπλισµός του ΤΠ πρέπει να επιτρέπει PPPoE pass-
through. 
 

 

Σχήµα 3 
 


