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Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της από το ν.4070/2012, ως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το
άρθρο 17 και τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο Α.ΙΙΙ.2.3.1.2 της απόφασης
της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10.04.2014.
Με την παρούσα τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση η πρόταση της ΕΕΤΤ
αναφορικά µε τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων
χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
υποβάλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στις διατάξεις της
Προσφοράς για τις οποίες υποβάλλονται τα σχόλια.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 10η Μαρτίου
2017, ηµέρα Παρασκευή, και λήξης η 10η Απριλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 15:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην ελληνική
γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης
της δηµόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν
υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 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 διαβούλευση αναφορικά µε µε τον καθορισµό των τεχνικών
προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος
Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling –
VLU)»
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο
Α) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
2

Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Όσο και
Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : market.analysis@eett.gr.
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται
από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων,
οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα και µε σαφήνεια µόνο µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: market.analysis@eett.gr. Το
παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης
που θα επακολουθήσει.
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1

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Πάροχος Πρόσβασης (ΠΠ): Ο πάροχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της
περιοχής της Υπαίθριας Καµπίνας Ενεργού Εξοπλισµού (ΥΚΚΕ) ή του
Υπαίθριου Κατανεµητή Καλωδίων (ΥΚΚ) από την ΕΕΤΤ βάσει του
Παραρτήµατος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016),
ως εκάστοτε ισχύει και παρέχει στους υπόλοιπους παρόχους το εικονικό
προϊόν VLU (Virtual Local Unbundling).
Πάροχος Υπηρεσίας (ΠΥ): Ο πάροχος της λιανικής υπηρεσίας, ο οποίος
προµηθεύεται την υπηρεσία VLU.
Πάροχος Χονδρικής Τοπικού Υποβρόχου (ΠΧΤΥ): Ο πάροχος που ελέγχει
το δίκτυο πρόσβασης και διαθέτει στον ΠΠ υπηρεσίες πρόσβασης στον ΤοΥΒ
∆ίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA): ενσύρµατο δίκτυο πρόσβασης το
οποίο αποτελείται εξολοκλήρου ή εν µέρει από οπτικά στοιχεία δικτύου
(optical elements) ικανό να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε
πολύ υψηλές ταχύτητες.
xDSL

(Digital

Subscriber

Line

–Ψηφιακή

Συνδροµητική

Γραµµή

τεχνολογίας ADSL και VDSL): Τεχνολογία πρόσβασης xDSL µέσω της
οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλές ταχύτητες λήψης
και αποστολής δεδοµένων.
Εικονική Τοπική Αδεσµοποίητη Πρόσβαση (ΕΤοΑΠ) – Virtual Local
Unbundling (VLU): Το λογικό κύκλωµα από το οποίο παρέχονται στον
Πάροχο

Υπηρεσίας

(ΠΥ)

χονδρικά

προϊόντα

εικονικής

ευρυζωνικής

πρόσβασης και συνδέει τον τερµατικό εξοπλισµό στο χώρο του Τελικού
Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας του ΠΠ.
Π/Σ

WCRM-ΠΠ:

Ολοκληρωµένο

Πληροφοριακό

Σύστηµα

του

ΠΠ

σχεδιασµένο για την υποστήριξη των διαδικασιών του εικονικού προϊόντος
VLU.
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Ο.Κ.ΣΥ. - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση: Η υπηρεσία του ΠΠ, η οποία
διασυνδέει µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, τον εξοπλισµό του
ΠΥ µε τον κόµβο πολυπλεξίας (L2/L3 switch) στο σηµείο παρουσίας (PoP)
του ΠΠ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο του ΠΠ
προς/από το δίκτυο του ΠΥ.
Home Passed: Κτίριο εντός της περιοχής ανάπτυξης του δικτύου NGA του
ΠΠ για το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η αναµονή σύνδεσης.
1.2 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Α/Κ

Αστικό Κέντρο

Π/Σ

Πληροφοριακό Σύστηµα

ΤοΒ

Τοπικός Βρόχος

ToYB

Τοπικός Υποβρόχος

Ο.Κ.ΣΥ

Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση

ΠΠ

Πάροχος Πρόσβασης

ΠΥ

Πάροχος Υπηρεσίας

ΠΧΤΥ

Πάροχος Χονδρικής Τοπικού Υποβρόχο

ΥΚΕΕ

Υπαίθρια Καµπίνα Ενεργού Εξοπλισµού

ΥΚΚ

Υπαίθριος Κατανεµητής Καλωδίων

ΡοΡ

Point of Presence – Σηµείο Παρουσίας

VLU

Virtual
Local
Unbundling
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση (ΕΤοΑΠ)

ΦΑΥ

Φανταστικός Αριθµός Υποβρόχου

ΦΑΟΒ

Φανταστικός Αριθµός Οπτικού Βρόχου

WCRM_ΠΠ

Πληροφοριακό Σύστηµα ΠΠ

WCRM_ΠXTY

Πληροφοριακό Σύστηµα ΠΧΤΥ

ΚΟΙ

Καλώδιο Οπτικών Ινών

Εικονική

Τοπική
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2

ΥΠΗΡΣΙΕΣ VLU

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1.1 Παρεχόµενες υπηρεσίες
Ανάλογα µε την αρχιτεκτονική δικτύου NGA που έχει υλοποιήσει ο Πάροχος
Πρόσβασης (ΠΠ), οι παρεχόµενες χονδρικές υπηρεσίες Virtual Local
Unbundling (VLU) του ΠΠ µπορεί να είναι:
•

VLU/FTTC

•

VLU/FTTB

•

VLU/FTTH

και παρέχουν την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών:
•

Πρόσβασης στο διαδίκτυο

•

Τηλεόρασης (IPTV)

•

Video on Demand

•

Τηλεφωνίας (VoIP)

•

Λοιπές Υπηρεσίες

2.1.2 ∆ιάρκεια Παροχής
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTx είναι αορίστου χρόνου. Ο
Πάροχος Υπηρεσίας (ΠΥ) δύναται οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί να
καταργήσει την υπηρεσία VLU/FTTx, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παραγράφου «Κατάργηση υπηρεσίας».
Ειδικά για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ., µε την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας
µεταξύ ΠΠ και ΠΥ, ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών για κάθε
σύνδεση είναι έξι (6) µήνες (καλούµενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.), µετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και
γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΥ, µετά τη λήξη του ελάχιστου χρόνου
των έξι (6) µηνών έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.
2.1.3 Προϋποθέσεις Παροχής Λιανικών Υπηρεσιών
Στις περιοχές που έχουν ανατεθεί στον ΠΠ για υλοποίηση δικτύου NGA, η
διάθεση των σχετικών προϊόντων χονδρικής VLU/FTTx µε εγκεκριµένες από
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την ΕΕΤΤ τιµές πρέπει να προηγείται της λιανικής διάθεσης προϊόντων από
τον ΠΠ στις ίδιες περιοχές κατά τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες. Προϋπόθεση
για την έναρξη του τετραµήνου είναι να συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι:
•

Ο ΠΠ να έχει δηµοσιεύσει προσφορά αναφοράς σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν,

•

Ο ΠΠ να έχει υποβάλει στην ΕΕΤΤ δήλωση συµµόρφωσης της
προσφοράς αναφοράς µε το παρόν

•

Να είναι λειτουργική για τον ΠΥ η παροχή των υπηρεσιών που
περιγράφονται

στο

παρόν

στα

σηµεία

παρουσίας

που

θα

ενεργοποιηθούν καµπίνες.
Επίσης ο ΠΠ, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την έναρξη παροχής των
υπηρεσιών λιανικής, πρέπει να έχει διαθέσει δοκιµαστικό περιβάλλον του Π/Σ
WCRM_ΠΠ, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί πλήρως η λειτουργικότητά του.
Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Π/Σ WCRM_ΠΠ, οι αιτήσεις εξυπηρετούνται
µε µη αυτοµατοποιηµένο τρόπο.
Μετά την έναρξη παροχής υπηρεσιών VLU/FTTx, η προσφορά προϊόντων
χονδρικής διαφορετικών ταχυτήτων προηγείται της λιανικής διάθεσης των
αντίστοιχων προϊόντων από τον ΠΠ στις ίδιες περιοχές κατά τουλάχιστον δύο
(2) µήνες.
Σε περίπτωση που κάποιος ΠΥ προµηθευτεί χονδρική υπηρεσία VLU/FTTx
και τη διαθέσει εµπορικά σε τελικό χρήστη πριν το πέρας του διµήνου, ο ΠΠ
δύναται να προβεί άµεσα σε διάθεση των σχετικών λιανικών προϊόντων του.
2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ VLU/FTTC
2.2.1 Παρεχόµενη υπηρεσία VLU/FTTC
H υπηρεσία VLU/FTTC του Παρόχου Πρόσβασης (ΠΠ) δίνει τη δυνατότητα
στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να προσφέρει στον Τελικό Χρήστη ενσύρµατες
ευρυζωνικές συνδέσεις µέσω του xDSL εξοπλισµού του ΠΠ (DSLAM ΠΠ), ο
οποίος είναι εγκατεστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα.
Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται τόσο ο εξοπλισµός του ΠΠ, DSLAM
εγκατεστηµένος κοντά στον Τελικό Χρήστη, όσο και σχετικό κύκλωµα
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πλήρους Τοπικού Υποβρόχου (ToYB) το οποίο και µισθώνει ο ΠΠ από τον
Πάροχο Χονδρικής Τοπικού Υποβρόχου (ΠΧΤΥ).
Σηµεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν: (α) προς τη µεριά του
τελικού χρήστη, το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου χαλκού του ΠΧΤΥ
(εσκαλίτ ή χαλύβδινο) και (β) προς τη µεριά του δικτύου, ο κόµβος
πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) στο σχετικό PοP του ΠΠ.
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VLU/FTTC παρέχει ευρυζωνική σύνδεση µεταξύ:
• του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου χαλκού (εσκαλίτ ή
χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και
• του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο POP του ΠΠ
στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο
Τελικός Χρήστης).
Η υπηρεσία VLU/FTTC παρέχεται µόνο στα σηµεία όπου ο xDSL εξοπλισµός
του ΠΠ είναι εγκαταστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα. Η παραπάνω
πληροφορία παρέχεται µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ και ενηµερώνεται
τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της ενεργοποίησης των νέων DSLAMs σε
υπαίθριες καµπίνες.
Tο σηµείο παρουσίας (PοP) του ΠΠ συγκεντρώνει συνδέσεις των οποίων ο
ToYB ανήκει σε ένα ή περισσότερα Αστικά Κέντρα (Α/Κ) του ΠΧΤΥ.

Η

σύνδεση εκάστου τελικού χρήστη µε το αντίστοιχο PοP ανακοινώνεται στον
ΠΥ µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ.
H ενεργοποίηση και παροχή της υπηρεσίας VLU/FTTC δεν είναι εφικτή στις
περιπτώσεις όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση και παροχή
της υπηρεσίας ΤοΥΒ, όπως αυτή περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύουσα
προσφορά αναφοράς του ΠΧΤΥ.
2.2.2 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VLU/FTTC
Ακολουθεί σχηµατική απεικόνιση της υπηρεσίας VLU/FTTC, σε συνδυασµό µε
backhaul κύκλωµα τύπου Ο.Κ.ΣΥ.
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2.2.3
Για

Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VLU/FTTC
την

παροχή

της

υπηρεσίας

VLU/FTTC,

ισχύουν

οι

παρακάτω

προϋποθέσεις:
•

Προϋπόθεση 1: Ο ΠY θα πρέπει να υπογράψει σύµφωνα µε τον
παρόν Σύµβαση µε τον ΠΠ.

•

Προϋπόθεση 2: Ο ΠΥ θα πρέπει να λαµβάνει υπηρεσία ΟΚΣΥ στο
PοP του ΠΠ στο οποίο ανήκει ο κόµβος πρόσβασης που
εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη.

•

Προϋπόθεση 3: Να είναι εφικτή η παροχή ΤοΥΒ για τον Τελικό
Χρήστη από τον ΠΧΤΥ, σύµφωνα µε την προσφορά αναφοράς
ΑΠΤοΒ του ΠΧΤΥ.

•

Προϋπόθεση 4: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής
κάλυψης της υπαίθριας καµπίνας η οποία έχει ανατεθεί στον ΠΠ. Η
διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στον ΠΥ ηλεκτρονικά µέσω των
Π/Σ WCRM_ΠΠ.

2.2.4

Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VLU/FTTC

Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VLU/FTTC δεν είναι εφικτή
στις περιπτώσεις όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η
παροχή της υπηρεσίας ΤοΥΒ, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική ισχύουσα
Προσφορά Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του
ΠΧΤΥ.
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2.2.5 Στοιχεία Υπηρεσίας
O ΠΠ είναι υποχρεωµένος να διαθέτει:
(1) Το προϊόν VLU/FTTC σε όλους τους συνδυασµούς ταχυτήτων που
προσφέρει σε επίπεδο λιανικής.
(2) Το προϊόν VLU/FTTC στη µέγιστη δυνατή ταχύτητα πρόσβασης
(upstream/ downstream) της τεχνολογίας που χρησιµοποιεί, ώστε να είναι
σε θέση ο ΠΥ να διαµορφώσει και να προσφέρει σε επίπεδο λιανικής
διαφοροποιηµένα πακέτα σε σχέση µε αυτά που προσφέρει ο ΠΠ.
(3) Το προϊόν VLU/FTTC σε ενδιάµεσες ταχύτητες προϊόντων µε βήµα 50
Mbps από τα 100 Mbps ως τη µέγιστη ταχύτητα πρόσβασης της
τεχνολογίας που έχει υλοποιηθεί.
Οι τεχνολογίες διαµόρφωσης σήµατος που θα χρησιµοποιούνται για την
παροχή των παραπάνω πακέτων θα εξαρτώνται από το εκάστοτε ισχύον
ρυθµιστικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης
Ισχύος στο δίκτυο Πρόσβασης, και τις διαθέσιµες τεχνολογικές επιλογές του
ΠΠ (ενδεικτικά VDSL, g.fast, κλπ). Οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες θα
ανακοινώνονται προς τον ΠΥ κατά

τη διαδικασία για τον έλεγχο

διαθεσιµότητας του ΠΠ, µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ.
2.2.6

Εξαρτήσεις από άλλες υπηρεσίες

H υπηρεσία VLU/FTTC, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. του ΠΠ, ενώ εξαρτάται άµεσα από τη διαθεσιµότητα
υπηρεσιών ΤοΥΒ του ΠΧΤΥ.
2.2.7 Εγκατεστηµένη χωρητικότητα και ενηµέρωση Επέκτασης ∆ικτύου
σε Παρόχους
O ΠΠ οφείλει να εγκαθιστά, για κάθε υπαίθρια καµπίνα που του ανατίθεται,
ενεργό εξοπλισµό που να καλύπτει τουλάχιστον 50% των ενεργών
συνδέσεων της καµπίνας, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία που
υπέβαλε ο ΟΤΕ και οι υπόλοιποι ΠΠ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 της ΑΠ
ΕΕΤΤ 797/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
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Ο ΠΠ είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει εξοπλισµό που να καλύπτει το
100% των ενεργών συνδέσεων εντός ενός (1) µηνός από τη στιγµή που το
ποσοστό κατάληψης της αρχικά εγκατεστηµένης χωρητικότητας φτάσει το
90%.
Στην περίπτωση που εµφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα, ο ΠΠ παρέχει
ενηµέρωση

µέσω

του

Π/Σ

WCRM_ΠΠ

αναφορικά

µε

ενδεχόµενες

επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM στα σηµεία όπου
διατίθεται ήδη η υπηρεσία VLU/FTTC για την κάλυψη των εν λόγω ελλείψεων.

2.2.8 Λειτουργική Περιγραφή & ∆ιαδικασίες VLU/FTTC
2.2.8.1

∆ιαδικασία Παροχής VLU/FTTC

Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTC γίνεται αποκλειστικά µέσα
από το Π/Σ WCRM_ΠΠ και πραγµατοποιείται µέσω της υποβολής Αίτησης
παροχής VLU/FTTC.
Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση παροχής υπηρεσιών στον ΠY,
που κατά την κρίση του ΠΥ απαιτεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
VLU/FTTC. Η πρωτότυπη αίτηση του Τελικού Χρήστη ακολουθεί το
υπόδειγµα A1 του Παραρτήµατος A και περιλαµβάνει εξουσιοδότηση δήλωση του Τελικού Χρήστη προς τον ΠΥ, προκειµένου o ΠΥ να υποβάλει
σχετικό αίτηµα στον ΠΠ και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να διακοπούν οι υφιστάµενες υπηρεσίες του τελικού χρήστη από όποιον
πάροχο τις προµηθεύεται.
Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VLU/FTTC σε µη υφιστάµενο
συνδροµητή του ΠΧΤΥ, ο ΠΥ οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα
απαραίτητα από τη Νοµοθεσία δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται
αρµοδίως ότι το κτίσµα του συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι
αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την εισαγωγή του αιτήµατος στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, ο
ΠΥ δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της
κείµενης

Νοµοθεσίας

σχετικά

µε

τη

νοµιµότητα

του

κτιρίου

του

συνδροµητή/πελάτη του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη
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(αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν
λόγω κτίσµα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα
απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο Οίκηµα».
Ο ΠΥ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα και πληρότητα
των στοιχείων της και καταχωρεί την αίτηση στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, εντός µίας
(1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης /
δήλωσης του τελικού χρήστη. Η προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας ισχύει
από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά συµπληρωµένης και πλήρους
εξουσιοδότησης του καταναλωτή. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
(ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστηµα) θα λαµβάνεται η
ηµεροµηνία του Π/Σ WCRM_ΠΠ. Με την εισαγωγή της στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, η
αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις
ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία
κατάθεσης τους.
Είναι δυνατή η εισαγωγή αιτήσεων στο Π/Σ WCRM_ΠΠ µέσω API.
Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία ΠΥ, θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση
µε το σύστηµα.
Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η
αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο ΠΥ από το Π/Σ WCRM_ΠΠ
µε το κατάλληλο µήνυµα απόρριψης αίτησης.
Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα
αίτηση.
Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας.
Βήµα 1: Έλεγχος Επιλεξιµότητας
Μετά την καταχώρισης της αίτησης, αυτή µεταβαίνει σε κατάσταση «έλεγχος
επιλεξιµότητας».
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι πλήρης, πραγµατοποιείται α) έλεγχος
της διεύθυνσης και συγκεκριµένα ότι η εν λόγω διεύθυνση εξυπηρετείται από
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την ζητούµενη καµπίνα και β) έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων (διαθέσιµη
πόρτα στο DSLAM).
(α) Ο έλεγχος διαθεσιµότητας υπηρεσίας στη διεύθυνση ενός Τελικού
Χρήστη, ελέγχει αν

µια συγκεκριµένη διεύθυνση, η οποία αποτελεί το

δεδοµένο εισόδου, βρίσκεται στην περιοχή εξυπηρέτησης κάποιου εκ των
ΥΚΚ/ΥΚΕΕ του ΠΧΤΥ το οποίο και έχει διασυνδεθεί µε καµπίνα του ΠΠ, µε
αποτέλεσµα ο ΠΠ να έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες VLU/FTTC.
Η διεύθυνση του Τελικού Χρήστη καθορίζεται µε κάποιον από τους
ακόλουθους τρόπους:
•

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση [Νοµός, Πόλη, ΤΚ, Οδός, Αριθµός, Κτίριο,
Όροφος]

•

Συντεταγµένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού µήκους (στο
σύστηµα συντεταγµένων WGS84 σε δεκαδική µορφή) σύµφωνα µε το
πρότυπο [Χ,Υ, Κτίριο, Όροφος]

•

Με χρήση του ΦΑΥ για υφιστάµενο συνδροµητή

Η διαδικασία «Έλεγχος διαθεσιµότητας ΠΠ» προσφέρεται επίσης µέσω του
WCRM_ΠΠ προς τους ΠΥ µέσω ειδικής διεπαφής, ώστε ο ΠΥ να έχει τη
δυνατότητα να ελέγξει σε πραγµατικό χρόνο το είδος των χονδρικών
υπηρεσιών που προσφέρει ο ΠΠ σε µία συγκεκριµένη διεύθυνση/κτίριο, εντός
της περιοχής που του έχει ανατεθεί για ανάπτυξη δικτύου NGA.
Στην περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική τότε ο έλεγχος επιστρέφει για
τη διεύθυνση εισόδου «Μη διαθέσιµη».
Στην περίπτωση που η διεύθυνση δεν µπορέσει να αντιστοιχηθεί µε κάποια
από τις διευθύνσεις που χρησιµοποιεί ο ΠΧΤΥ τότε ο έλεγχος επιστρέφει
«Άγνωστη ∆ιεύθυνση».
(β) Ο έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων (διαθέσιµη πόρτα στο DSLAM)
Στην περίπτωση που ο έλεγχος διαθεσιµότητας της υπηρεσίας (βήµα (α)
ανωτέρω) είναι θετικός, η σχετική ΥΚΕΕ ή ΥΚΚ δηλαδή εντοπίζεται και
καλύπτεται από τον ΠΠ, γίνεται έλεγχος για τη διαθεσιµότητα των αναγκαίων
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πόρων εντός του δικτύου του ΠΠ, προκειµένου να προσφερθεί η
συγκεκριµένη υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης επιστρέφεται
«Απαιτείται Αναβάθµιση ∆ικτύου ΠΠ», ενώ σε περίπτωση θετικής απάντησης
επιστρέφονται οι κωδικοί των σχετικών πακέτων σύνδεσης τα οποία είναι
διαθέσιµα.
Σε κάθε περίπτωση η οριστική παροχή εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα της
υπηρεσίας ΤοΥΒ του ΠΧΤΥ.
Βάσει της παραπάνω διαδικασίας η αίτηση:
•

είτε απορρίπτεται

•

είτε εµφανίζεται ως επιλέξιµη, οπότε γίνεται δέσµευση πόρτας στο
DSLAM και ο ΠΠ προχωράει σε αντίστοιχο αίτηµα ΤοΥΒ προς τον ΠΧΤΥ
(εφόσον απαιτείται, µε βάση τον τύπο της αίτησης του πελάτη)

είτε καθίσταται σε κατάσταση αναµονής λόγω έλλειψης διαθεσιµότητας. Στη
περίπτωση

αυτή

ακολουθείται

η

διαδικασία

της

παραγράφου

2.5.3

«∆ιαδικασία σε περίπτωση που απαιτείται αναβάθµιση δικτύου».
Βήµα 2: Αίτηµα υπηρεσίας ΤοΥΒ στον ΠΧΤΥ
Για την παροχή της υπηρεσίας VLU/FTTC, ο ΠΠ κάνει χρήση της υπηρεσίας
ΤοΥΒ του ΠΧΤΥ και υποβάλλει σχετικό αίτηµα στον ΠΧΤΥ µέσω του
WCRM_ΠΧΤΥ. Στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος ΤοΥΒ µισθώνεται ήδη
από τον ΠΠ (ήτοι αίτηµα Πλήρης ΤοΥΒ σε Πλήρη ΤοΥΒ), τότε ακολουθείται το
Βήµα 3, ως κάτωθι.
Η αίτηση διαφοροποιείται ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης
του τελικού χρήστη ή εάν δεν υπάρχει υφιστάµενη σύνδεση, υποβάλλεται
αίτηση νέας σύνδεσης.
Βήµα 3
Στη περίπτωση ενεργού ΤοΥΒ, ο ΠΠ ελέγχει αν ο ΦΑΥ του Τελικού Χρήστη
είναι ήδη ενεργός στον ΠΠ και στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζει
στο Βήµα 7 και στη συνέχεια στην διαδικασία της παραγράφου 2.5.1 για την
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Παράδοση Παραλαβή της Υπηρεσίας (χωρίς να υποβληθεί κανένα αίτηµα
προς τον ΠΧΤΥ).
Βήµα 4
Ο ΠΠ υποβάλει αίτηµα Ενεργού ή Ανενεργού ΤοΥΒ αντίστοιχα προς τον
ΠΧΤΥ, µεταβιβάζοντας διαφανώς στο WCRM_ΠΧΤΥ το αίτηµα του ΠΥ.
Ταυτόχρονα δεσµεύει τους δικτυακούς πόρους εντός του δικτύου του ΠΠ που
απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας προς τον ΠΥ. Σε αυτό το στάδιο
δεν πραγµατοποιείται ακόµη η διαδικασία ενεργοποίησης παροχής της
υπηρεσίας (provisioning), καθώς είναι πιθανόν το αίτηµα ToYB να απορριφθεί
ή/και να µην υλοποιηθεί από τον ΠΧΤΥ.
Βήµα 5
Σε κάθε επόµενο στάδιο της διαδικασίας ο ΠΠ µεταβιβάζει προς τον ΠΥ µέσω
του WCRM_ΠΠ τις απαραίτητες ενηµερώσεις/πληροφορίες που περιέρχονται
στη διάθεσή του από το WCRM_ΠΧΤΥ. Μέσω του WCRM_ΠΧΤΥ
ενηµερώνεται και ο προηγούµενος πάροχος του συνδροµητή. Ο ΠΥ
ενηµερώνεται µέσω του WCRM_ΠΠ για την επιλεξιµότητα ή µη του ΤοΥΒ,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούνται από τον ΠΧΤΥ.
Εάν το αίτηµα ToYB είναι επιλέξιµο, o ΠY ενηµερώνεται από το WCRM_ΠΠ
για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΥΒ (και αν
πρόκειται για αίτηµα Ανενεργού ΤοΥΒ και για το χρονικό παράθυρο των 4
ωρών εντός του οποίου θα µεταβεί το συνεργείο του ΠΧΤΥ στη διεύθυνση του
τελικού χρήστη). Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο συνδροµητής έχει υποβάλει
και αίτηµα φορητότητας, ο ΠΥ υποβάλει την αίτηση φορητότητας την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ενηµέρωση για την επιλεξιµότητα του ΤοΥΒ, µε
σκοπό να συντονίσει τις δύο διαδικασίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος
που ο Τελικός Χρήστης θα µείνει χωρίς υπηρεσία.
Εάν το αίτηµα είναι µη επιλέξιµο, ο λόγος απόρριψης του ΤοΥΒ (σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στη σχετική παράγραφο «Επιλεξιµότητα/Λόγοι Απόρριψης»
του εκάστοτε ισχύουσας προσφοράς αναφοράς ΑΠΤοΒ του ΠΧΤΥ που αφορά
στην παροχή Τοπικού Υποβρόχου) διαβιβάζεται από το WCRM_ΠΠ προς
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τον ΠΥ και η διαδικασία τερµατίζεται. Ο ΠΠ απελευθερώνει τους δικτυακούς
πόρους που είχε δεσµεύσει.
Βήµα 6α Περίπτωση ενεργού ΤοΥΒ
Η υλοποίηση της παράδοσης του ενεργού ΤοΥΒ λαµβάνει χώρα την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για την οποία ο ΠΧΤΥ έχει ενηµερώσει τον
ΠΠ. Ο ΠΠ ενηµερώνει αντίστοιχα τον ΠΥ µέσω του WCRM_ΠΠ κατά την
επιλεξιµότητα. Τυχόν αλλαγή στην ως άνω προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
υλοποίησης,

γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην

σχετική παράγραφο της ισχύουσας προσφοράς αναφοράς ΑΠΤοΒ του ΠΧΤΥ
«Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης».
Βήµα 6β Περίπτωση ανενεργού ΤοΥΒ
Η υλοποίηση της παράδοσης του ανενεργού ΤοΥΒ λαµβάνει χώρα την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για την οποία ο ΠΧΤΥ έχει ενηµερώσει τον
ΠΠ. Ο ΠΠ ενηµερώνει αντίστοιχα τον ΠΥ µέσω του του WCRM_ΠΠ κατά την
επιλεξιµότητα. Ο ΠΥ δύναται να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια των
εργασιών κατασκευής του ζεύγους σύνδεσης του ΤοΥΒ στη διεύθυνση που
έχει ορίσει να τερµατίσει ο ΤοΥΒ

χωρίς τη δυνατότητα οιασδήποτε

παρέµβασης. Ο ΠΥ οφείλει να έχει ενηµερώσει τον συνδροµητή για το
ραντεβού, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην εισαγωγή του κτιρίου. Ο
ΠΧΤΥ κατόπιν, υλοποιεί τη σύνδεση και πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες
από το RUO µετρήσεις. Ο ΠΥ υποχρεούται να δηλώσει κατά την υποβολή του
αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ, τηλέφωνο επικοινωνίας του τελικού πελάτη,
προκειµένου να διευκολύνεται η παράδοση της υπηρεσίας. Τυχόν αλλαγή
στην ως άνω προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης, γίνεται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο της προσφοράς
αναφοράς ΑΠΤοΒ του ΠΧΤΥ «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης».
Εάν το συνεργείο δεν καταφέρει να εισέλθει στο κτίριο (αδυναµία ή/και άρνηση
πρόσβασης), ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.5.2 «∆ιαδικασία
σε περίπτωση αδυναµίας εισόδου στο κτίριο».
Βήµα 7
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Ο ΠΠ στη περίπτωση που α) το αίτηµα παροχής του ΤοΥΒ δεν απορριφθεί
από τον ΠΧΤΥ ή β) πρόκειται για ΤοΥΒ ο οποίος είναι ήδη ενεργός στο δίκτυο
ΠΠ (Βήµα 3), προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες παροχής
(provisioning) ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τον ΠΥ για τις Πληροφορίες
∆ικτύου ανά Συνδροµητή. Στην περίπτωση που για την παροχή της
υπηρεσίας VLU/FFTC χρειάζεται να προηγηθεί αίτηµα για ενεργό ή ανενεργό
ΤοΥΒ στον ΠΧΤΥ, η ενηµέρωση του ΠΥ γίνεται αµέσως µετά την
επιλεξιµότητα του ΤοΥΒ και τη δέσµευση πόρων στο δίκτυο του ΠΠ. Αν ο
ΤοΥΒ είναι ήδη ενεργός στο δίκτυο του ΠΠ, η ενηµέρωση του ΠΥ γίνεται
αµέσως µετά τη δέσµευση πόρων από τον ΠΠ.
Η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο ΠΥ ενηµερώνεται από το
WCRM_ΠΠ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ενεργοποίησης του
VLU/FTTC. Στην περίπτωση που πρόκειται για ΤοΥΒ ο οποίος είναι ήδη
ενεργός στο δίκτυο του ΠΠ, η υπηρεσία ενεργοποιείται σε δύο (2) ΕΗ ώστε να
µπορεί να υπάρξει συντονισµός µε πιθανό αίτηµα φορητότητας και ο ΠΥ
υποβάλει άµεσα το σχετικό αίτηµα φορητότητας.
O προηγούµενος πάροχος του συνδροµητή ενηµερώνεται µέσω του
WCRM_ΠΠ στην περίπτωση που ο ΤοΥΒ ήταν ήδη ενεργός στο δίκτυο του
ΠΠ.
Στις περιπτώσεις µεταβάσεων, ο ΠΠ και ο ΠΥ υποχρεούνται να ενεργούν έτσι
ώστε η διακοπή των υφιστάµενων υπηρεσιών του συνδροµητή και η
υλοποίηση του VLU να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη µέρα.
Βήµα 8
Ο ΠΠ ενηµερώνεται µέσω του WCRM_ΠΧΤΥ για την ολοκλήρωση της
κατασκευής του αιτήµατος ΤοΥΒ και αντίστοιχα ενηµερώνει τον ΠΥ µέσω του
WCRM_ΠΠ για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αιτήµατος VLU/FTTC,
ώστε ο ΠΥ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ολοκλήρωση
αιτήµατος φορητότητας, κλπ) για την παροχή των λιανικών υπηρεσιών στον
Τελικό Χρήστη. Για την παράδοση – παραλαβή της υπηρεσίας ακολουθείται η
διαδικασία της παραγράφου 2.5.1 «Παράδοση Παραλαβή Υπηρεσίας»
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2.2.8.2

Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης

Σε περίπτωση που ο ΠΧΤΥ, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας VLU/FTTC
προς ΠΠ, χρειαστεί να αλλάξει την ηµεροµηνία κατασκευής του σχετικού
ToYB, ενηµερώνει τον ΠΠ µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΧΤΥ για τη νέα
ηµεροµηνία υλοποίησης του ΤοΥΒ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα
προαφορά αναφοράς του ΠΧΤΥ. Ο ΠΥ ενηµερώνεται άµεσα µέσω του
WCRM_ΠΠ, µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στην περίπτωση µη
υφιστάµενου συνδροµητή, το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο
διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η
επίσκεψη για την υλοποίηση του ΤοΥΒ.
2.2.8.3

Λόγοι Απόρριψης

Οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος VLU/FTTC είναι περιοριστικά όσοι
αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο της προσφοράς αναφοράς του ΠΧΤΥ
(Επιλεξιµότητα ΤoΥΒ/ Λόγοι απόρριψης) και επιπλέον:
•

ΠΠ πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης

•

ΠΠ λανθασµένη ή ασαφής διεύθυνση

•

Μη διαθεσιµότητα πόρων δικτύου προς τον τελικό χρήστη από τον ΠΠ

•

Ο Τελικός Χρήστης να µην βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης
όπως ανακοινώνεται στο WCRM ΠΠ.

2.2.8.4

Αίτηση Αλλαγής ορίου ΤοΥΒ

Στα πλαίσια της βλαβοδιαχείρισης και σε περίπτωση προβλήµατος που
εντοπίζεται στο φυσικό µέσο ο ΠΠ δύναται να προβεί σε αλλαγή του ΤοΥΒ
όπου αυτό είναι εφικτό από πλευράς διαθεσιµότητας και ποιοτικών κριτηρίων.
Τα δικτυακά στοιχεία της σύνδεσης θα παραµένουν τα ίδια ενώ αντίστοιχα ο
ΠΥ θα λαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενηµερώσεις που αφορούν την
κατασκευή της γραµµής. Οι χρόνοι παράδοσης θα είναι ίδιοι µε αυτούς της
νέας ενεργοποίησης – κατασκευής ανενεργού ΤοΥΒ.
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2.2.8.5

Αίτηση για αλλαγή εµπορικού πακέτου

Η αίτηση της αλλαγής εµπορικού πακέτου

θα γίνεται µέσα από ειδικά

διαµορφωµένο αίτηµα του WCRM_ΠΠ στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα
επιλογής των επιθυµητών παραµέτρων.
Αίτηση της αλλαγής εµπορικού πακέτου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο σε
ενεργό

ΤοΥΒ

VLU/FFTC

και

όταν

δεν

υπόκειται

στη

διαδικασία

βλαβοδιαχείρισης. Στην περίπτωση επιτυχούς αλλαγής το ολοκληρωµένο
αίτηµα υπόκειται στο εκάστοτε κόστος

«αίτησης αλλαγής εµπορικού

πακέτου» συµφώνα µε την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική ενώ δύναται και να
µεταβάλει αντίστοιχα και τα µηνιαία τέλη του ΤοΥΒ VLU/FFTC εφόσον
µεταβάλλονται προϊοντικές παράµετροι της υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση ο ΠΠ δύναται να απορρίψει την αίτηση αλλαγής
εµπορικού πακέτου από το ΠΥ για τεχνικούς λόγους που οφείλει να
γνωστοποιήσει µέσω του WCRM_ΠΠ.
Ο ΠΥ δύναται να αιτηθεί αλλαγή εµπορικού πακέτου, στις εξής περιπτώσεις :
•

Αλλαγή συγχρονισµού της τελικής υπηρεσίας εφόσον αυτό επιτρέπεται
από το αρχικό χρονικό περιθώριο ενεργοποίησης ή είναι αποτέλεσµα
υποβαθµισµένης υπηρεσίας.

•

Μεταβολή στο είδος του περιεχοµένου που µεταφέρεται στην
συγκεκριµένη γραµµή (ενεργοποίηση IPTV) και που δεν είχε δηλωθεί
κατά την αρχική ενεργοποίηση.

2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ VLU/FTTΒ
2.3.1 Παρεχόµενη Υπηρεσία VLU/FTTB
H υπηρεσία VPU/FTTB δίνει τη δυνατότητα στον ΠY να παρέχει προς τον
Τελικό Χρήστη NGA συνδέσεις µέσω του ενεργού εξοπλισµού του ΠΠ που
είναι εγκατεστηµένος εντός του κτιρίου του τελικού χρήστη και του αντίστοιχου
ενδοκτηριακού χάλκινου κυκλώµατος συνεστραµµένου ζεύγους µέχρι την
κατοικία του.

25

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός και οι καλωδιώσεις (καλώδια
οπτικών ινών έως το κτίριο του τελικού χρήστη) του ΠΠ, καθώς και η κάθετη
ενδοκτηριακή καλωδίωση συνεστραµµένου χάλκινου ζεύγους.
Σηµεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν: (α) προς τη µεριά του
τελικού χρήστη, το κουτί διανοµής όπου τερµατίζεται ο εξοπλισµός NGA στο
χώρο του κτιρίου του Τελικού Χρήστη και (β) προς τη µεριά του δικτύου, ο
κόµβος πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) στο σχετικό PοP του ΠΠ.
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VLU/FTTΒ παρέχει ευρυζωνική σύνδεση µεταξύ:
• του κουτιού διανοµής όπου τερµατίζεται ο εξοπλισµός NGA στο χώρο
του κτιρίου του Τελικού Χρήστη και
• του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο PοP του
ΠΠ στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση.

PoP δικτύου ΠΠ
ΦΥΠ

GPON

Προς Δίκτυο ΠΥ

OLT

L2/L3 Switch

Ενεργός
Εξοπλισμός

VLU/FTTB

Ο.Κ.ΣΥ.

Κάθε κόµβος Ethernet Aggregation συγκεντρώνει κίνηση από έναν αριθµό
κτιρίων µέσω ενός εκτεταµένου οπτικού δικτύου PON. Η σύνδεση µεταξύ του
ενεργού εξοπλισµού κάθε κτιρίου και του κόµβου τερµατισµού του οπτικού
δικτύου (Optical Line Termination - OLT) γίνεται µέσω οπτικών συνδέσεων
τύπου GPON (2,5G/1.24G). Κάθε κόµβος OLT συνδέεται µέσω πολλαπλών
οπτικών συνδέσεων 10GE

µε τον κόµβο Ethernet Aggregation ο οποίος

βρίσκεται στο PοP του ΠΠ.
Η υπηρεσία VLU/FTTΒ παρέχεται σε όλα τα κτίρια τα οποία καλύπτονται από
τους ΥΚΚ ή τις ΥΚΕΕ που έχουν ανατεθεί στον ΠΠ για ανάπτυξη δικτύου
NGA. Η παραπάνω πληροφορία παρέχεται µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ και
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ενηµερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της διαθεσιµότητας της
υπηρεσίας στις περιοχές.
Tο σηµείο παρουσίας (PοP) του ΠΠ συγκεντρώνει συνδέσεις κτιρίων που
καλύπτονται από ένα η περισσότερα Αστικά Κέντρα (Α/Κ) του ΠΧΤΥ.

Η

σύνδεση εκάστου τελικού χρήστη µε το αντίστοιχο PοP ανακοινώνεται στον
ΠΥ µέσω του Π/Σ WCRM του ΠΠ.
2.3.2 Προϋποθέσεις ∆ιάθεσης της υπηρεσίας VLU/FTTB
Για

την

παροχή

της

υπηρεσίας

VLU/FTTB,

ισχύουν

οι

παρακάτω

προϋποθέσεις:
1. Προϋπόθεση 1: Ο ΠΥ να έχει υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση
VPU FTTB
2. Προϋπόθεση 2: Ο ΠΥ να λαµβάνει υπηρεσία ΟΚΣΥ στο PοP του ΠΠ
στο οποίο ανήκει ο κόµβος πρόσβασης που εξυπηρετεί τον Τελικό
Χρήστη.
3. Προϋπόθεση 3: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής
κάλυψης υπαίθριας καµπίνας η οποία έχει ανατεθεί στον ΠΠ. Η
διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στο WCRM_ΠΠ.
4. Προϋπόθεση 4: Να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία Επιθεώρησης
Κτιρίου στο κτίριο του τελικού χρήστη.
5. Προϋπόθεση 5: Να είναι επιτρεπτή η πρόσβαση και εφικτή η
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού εντός του κτιρίου.
2.3.3 Στοιχεία Υπηρεσίας
Ο ΠΠ είναι υποχρεωµένος να διαθέτει:
(1) Το προϊόν VLU/FTTB σε όλους τους συνδυασµούς ταχυτήτων που
προσφέρει σε επίπεδο λιανικής.
(2) Το προϊόν VLU/FTTB στη µέγιστη δυνατή ταχύτητα πρόσβασης
(upstream/ downstream) της τεχνολογίας που χρησιµοποιεί, ώστε να είναι
σε θέση ο ΠΥ να διαµορφώσει και να προσφέρει σε επίπεδο λιανικής
διαφοροποιηµένα πακέτα σε σχέση µε αυτά που προσφέρει ο ΠΠ
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(3) Το προϊόν VLU/FTTB σε ενδιάµεσες ταχύτητες προϊόντων µε βήµα 100
Mbps από τα 100 Mbps ως τη µέγιστη ταχύτητα πρόσβασης της
τεχνολογίας που έχει υλοποιηθεί.
Οι τεχνολογίες διαµόρφωσης σήµατος που θα χρησιµοποιούνται για την
παροχή των παραπάνω πακέτων θα εξαρτώνται από το εκάστοτε ισχύον
ρυθµιστικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης
Ισχύος στο δίκτυο Πρόσβασης, και τις διαθέσιµες τεχνολογικές επιλογές του
ΠΠ. Οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες θα ανακοινώνονται προς τον ΠΥ κατά
τη διαδικασία για τον έλεγχο επιλεξιµότητας του ΠΠ, µέσω του Π/Σ
WCRM_ΠΠ.
2.3.4 Εγκατεστηµένη χωρητικότητα και ενηµέρωση Επέκτασης ∆ικτύου
σε Παρόχους
O ΠΠ οφείλει να καλύπτει (κατάσταση “home passed”) όλα τα κτίρια που
καλύπτονται από τον ΥΚΚ ή την ΥΚΕΕ που του έχουν ανατεθεί και για τα
οποία έχει δηλώσει ανάπτυξη τεχνολογίας FTTB. Προς το σκοπό αυτό
εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισµό (καλώδια οπτικών ινών κλπ.) για την
κάλυψη του 100% των ενεργών συνδέσεων των κτιρίων και δηµιουργεί, σε
κατάλληλα σηµεία και υλοποιεί αναµονή σύνδεσης για την κάλυψη του 100%
των κτιρίων. Η αναµονή σύνδεσης για κάθε κτίριο βρίσκεται στον
περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο.
Ανά κτίριο που συνδέει, ο ΠΠ εγκαθιστά ενεργό εξοπλισµό που καλύπτει το
50% του συνόλου των διαµερισµάτων του κτιρίου. Ο ΠΠ είναι υποχρεωµένος
να εγκαταστήσει εξοπλισµό που να καλύπτει το 100% των ενεργών
συνδέσεων ενός κτιρίου εντός ενός (1) µηνός από τη στιγµή που το ποσοστό
κατάληψης της αρχικά εγκατεστηµένης χωρητικότητας φτάσει το 90%.
Στην περίπτωση που εµφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα, ο ΠΠ παρέχει
ενηµέρωση

µέσω

του

Π/Σ

WCRM_ΠΠ

αναφορικά

µε

ενδεχόµενες

επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες του εγκατεστηµένου ενεργού
εξοπλισµού στα σηµεία όπου διατίθεται ήδη η υπηρεσία VLU/FTTB για την
κάλυψη των εν λόγω ελλείψεων.
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2.3.5 Λειτουργική Περιγραφή και ∆ιαδικασίες VLU/FTTB
2.3.5.1

Φάσεις Υλοποίησης

Οι φάσεις υλοποίησης που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση µιας κατοικίας
(που ανήκει σε ένα κτίριο) µε την υπηρεσία VPU_FTTB είναι οι ακόλουθες:
1. B_S_0: Κτίριο που δεν είναι προς κάλυψη: η κατοικία βρίσκεται σε
κτίριο το οποίο είναι εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου FTTB.
2. B_S_1: Κτίριο προς κάλυψη: η κατοικία βρίσκεται σε κτίριο που είναι
προγραµµατισµένο να καλυφθεί από το δίκτυο FTTB. Στην φάση αυτή,
ο ΠΠ κατασκευάζει το δίκτυο πρόσβασης και γίνονται οι εγκάρσιες
συνδέσεις που συνδέουν κάθε κτίριο. Το κτίριο είναι στην παρούσα
κατάσταση για το χρονικό διάστηµα κοινοποίησης που έχει οριστεί,
πριν την δυνατότητα εµπορικής διάθεσης.
3. B_S_2: Καλυπτόµενο κτίριο: Ο ΠΠ δέχεται πλέον αιτήµατα προς
σύνδεση για το κτίριο αυτό. Το κτίριο είναι σε κατάσταση “home
passed”.
4. B_S_3 Κτίριο που έχει προγραµµατισθεί Επιθεώρηση Κτιρίου. Στο
κτίριο µεταβαίνει τεχνικός του ΠΠ που πραγµατοποιήσει αυτοψία,
προσδιορίζοντας όλες τις απαιτούµενες εργασίες και τα υλικά. Όλες οι
κατοικίες του κτιρίου µεταβαίνουν σε κατάσταση B_S_4 Κατοικία σε
κτίριο έτοιµο για σύνδεση. Αν το αποτέλεσµα του site_survey δεν είναι
επιτυχές όλες οι κατοικίες του κτιρίου, µεταβαίνουν σε κατάσταση
B_S_4B “ ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία σύνδεσης κατά την αυτοψία ” ή
Β_S_4C “ Επιθεώρηση Κτιρίου για έγκριση από ΠΥ”.
5. B_S_4 Κτίριο έτοιµο για σύνδεση
6. B_S_4B ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία σύνδεσης κατά την αυτοψία
7. B_S_4C Επιθεώρηση Κτιρίου για έγκριση από ΠΥ: Κτίριο στο
οποίο η εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού απαιτείται ειδική
κατασκευή υψηλού κόστους το οποίο πρέπει να αποδεχτεί ο ΠΥ.
8. B_S_5 Κτίριο που έχει προγραµµατισθεί κατασκευή ενεργού
εξοπλισµού
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9. B_S_6 Κτίριο συνδεδεµένο. Κτίριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί
ενεργός εξοπλισµός. Οι κατοικίες οι οποίες δεν λαµβάνουν υπηρεσία,
βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
10. B_S_7: Κτίριο συνδεδεµένο χωρίς επιπλέον πόρους: όταν ο
εγκατεστηµένος ενεργός εξοπλισµός δεν έχει διαθέσιµες πόρτες είναι
γεµάτο τότε το κτίριο µεταβαίνει σε αυτή την κατάσταση.
11. B_S_8 Κατοικία συνδεδεµένη: Ο συνδροµητής λαµβάνει υπηρεσία
και η χρέωση ξεκινά.
12. Β_S_9 Μη διαθέσιµο πακέτο σύνδεσης: Το αιτούµενο πακέτο
σύνδεσης δεν υποστηρίζεται στην συγκεκριµένη κατοικία.
13. B_S_10 Αδυναµία Επιθεώρησης Κτιρίου σε προηγούµενη αίτηση:
Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσµα της Επιθεώρησης Κτιρίου
προέρχεται από προηγούµενη αίτηση.
14. B_S_11 Αποτυχία κατασκευής Κατανεµητή Οπτικών Ινών σε
προηγούµενη αίτηση: Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσµα της
κατασκευής Κατανεµητή προέρχεται από προηγούµενη αίτηση.
15. B_S_12 Αποτυχία Επιθεώρησης Κτιρίου: ∆εν ήταν δυνατή η
επιθεώρηση του Κτιρίου.
2.3.5.2

Αίτηση για νέα σύνδεση

Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTB γίνεται αποκλειστικά µέσα
από το Π/Σ WCRM_ΠΠ και πραγµατοποιείται µέσω των ακόλουθων
αιτήσεων:
i.

Αίτηση νέας σύνδεσης

ii.

Αίτηση µετάβασης ενεργής σύνδεσης µε κατάργηση σύνδεσης
άλλου ΠΥ.

Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση παροχής υπηρεσιών στον ΠY. Η
πρωτότυπη αίτηση του Τελικού Χρήστη ακολουθεί το υπόδειγµα Α2 του
Παραρτήµατος Α και περιλαµβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού
Χρήστη προς τον ΠΥ, προκειµένου o ΠΥ να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΠΠ
και

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπούν οι

υφιστάµενες υπηρεσίες του τελικού χρήστη από όποιον πάροχο τις
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προµηθεύεται, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει χρονικό διάστηµα στο
οποίο δεν θα λαµβάνει υπηρεσίες ο Τελικός Χρήστης.
Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VLU/FTTΒ σε µη υφιστάµενο
συνδροµητή του ΠΠ, ο οποίος δεν λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο πάροχο, ο
ΠΥ οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία
δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα του
συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την
εισαγωγή του αιτήµατος στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, ο ΠΥ δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει
ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε
τη νοµιµότητα του κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη του και ότι αναλαµβάνει
οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που
αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική
περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε

λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο

Οίκηµα».
Σηµειώνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά µε την τυχόν υφιστάµενη
σύνδεση µέσω χάλκινου ζεύγους στην κατοικία του Τελικού Χρήστη,
συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν φορητότητας του αριθµού αποτελεί
ευθύνη του ΠΥ, χωρίς να υπάρχει καµία εµπλοκή του ΠΠ.
Βήµα 1. Υποβολή αίτησης στο WCRM_ΠΠ.
Ο ΠΥ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα και πληρότητα
των στοιχείων της και καταχωρεί την αίτηση στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, εντός µίας
(1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης /
δήλωσης του τελικού χρήστη. Η προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας ισχύει
από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά συµπληρωµένης και πλήρους
εξουσιοδότησης του καταναλωτή.
Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία ΠΥ, θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση
µε το σύστηµα. Τα πεδία που θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνονται
από τον ΠΥ σε κάθε αίτηση VLU/FTTΒ προσδιορίζονται από τον ΠΠ.
Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ηµέρες στο έτος. Η αίτηση που
εισάγεται σε µη εργάσιµη ηµέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την
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επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTH δεν
σηµαίνει αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης
υπηρεσίας.
Κατά την υποβολή της γίνονται αυτόµατα από το WCRM_ΠΠ αρχικοί έλεγχοι
σε σχέση µε την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης:
•

Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ανακριβή ή λάθος, τότε η
αίτηση απορρίπτεται µε σχετική ενηµέρωση του ΠΥ µέσω κατάλληλου
µηνύµατος από το ΠΣ WCRM_ΠΠ.

•

Εφόσον οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση καταχωρείται στο ΠΣ
WCRM_ΠΠ.

Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα
αίτηση. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της
αίτησης στο σύστηµα) θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π/Σ WCRM_ΠΠ. Με
την εισαγωγή της στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό
αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου. Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π/Σ
WCRM_ΠΠ µέσω API.
Βήµα 2. Έλεγχος επιλεξιµότητας
Μετά την επιτυχή καταχώριση µιας αίτησης στο WCRM_ΠΠ, αυτή θα
µεταβαίνει

σε

κατάσταση

«επεξεργασία

από

τον

ΠΠ

–

έλεγχος

επιλεξιµότητας».
Στο

στάδιο

αυτό

πραγµατοποιείται

α)

έλεγχος

της

διεύθυνσης

και

συγκεκριµένα ότι στην εν λόγω διεύθυνση παρέχεται υπηρεσία VLU/FTTΒ και
β) έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων εντός του δικτύου του ΠΠ προκειµένου να
προσφερθεί υπηρεσία VLU/FTTΒ. Ειδικότερα για την διαθεσιµότητα των
αναγκαίων πόρων εντός του δικτύου του ΠΠ, θα πρέπει να έχει προηγηθεί
Επιθεώρηση Κτιρίου. Σε αιτήσεις που απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου, ο
έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων εντός του δικτύου θα γίνεται µετά την
ολοκλήρωσή της Επιθεώρησης Κτιρίου.
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(α) Ο έλεγχος διαθεσιµότητας υπηρεσίας στη διεύθυνση ενός Τελικού
Χρήστη, ελέγχει αν

σε µια συγκεκριµένη διεύθυνση, η οποία αποτελεί το

δεδοµένο εισόδου, υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας VLU/FTTΒ.
Η διεύθυνση του Τελικού Χρήστη καθορίζεται µε κάποιον από τους
ακόλουθους τρόπους:
1. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση [Νοµός, Πόλη, ΤΚ, Οδός, Αριθµός, Κτίριο,
Όροφος]
2. Συντεταγµένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού µήκους (στο
σύστηµα συντεταγµένων WGS84 σε δεκαδική µορφή) σύµφωνα µε το
πρότυπο [Χ,Υ, Κτίριο, Όροφος]
3. Αριθµός κυκλώµατος (για υπάρχοντα κυκλώµατα κάτω από τον ίδιο
wholesaler). Το σύστηµα θα µετατρέπει τα δεδοµένα σε διεύθυνση και
στη συνέχεια θα κάνει έλεγχο διαθεσιµότητας.
Ο έλεγχος διαθεσιµότητας εµφανίζει µία από τις καταστάσεις της παραγράφου
2.3.5.1.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα του ελέγχου διαθεσιµότητας είναι
B_S_7: Κτίριο συνδεδεµένο χωρίς επιπλέον πόρους η αίτηση καθίσταται
σε κατάσταση αναµονής και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.5.3.
Εφόσον µία αίτηση κριθεί επιλέξιµη, προχωρά στο στάδιο κατασκευής, το
οποίο ανακοινώνεται στον ΠΥ, µέσω των αντίστοιχων πεδίων στο
WCRM_ΠΠ.
Η διαδικασία «Έλεγχος διαθεσιµότητας υπηρεσίας» προσφέρεται επίσης
µέσω του WCRM_ΠΠ προς τους ΠΥ µέσω ειδικής διεπαφής, ώστε ο ΠΥ να
έχει τη δυνατότητα να ελέγξει σε πραγµατικό χρόνο το είδος των χονδρικών
υπηρεσιών που προσφέρει ο ΠΠ σε µία συγκεκριµένη διεύθυνση/κτίριο, εντός
της περιοχής που του έχει ανατεθεί για ανάπτυξη δικτύου NGA.
2.3.5.3

Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Επιθεώρηση Κτιρίου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο τεχνικός του ΠΠ διερευνά και αξιολογεί τις
όλες εναλλακτικές για τις:
•

οδεύσεις των ενδοκτηριακών σωληνώσεων ή/και καλωδίων και
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•

θέση εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισµού

Στη συνέχεια και υπό την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στον νόµο
«Προσαρµογή της Εθνικής Νοµοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας
2014/61/ΕΕ για µέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων
δικτύων

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών,

θα

ενηµερώνει

τον

∆ιαχειριστή

προκειµένου να οριστικοποιηθούν όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες της
κατασκευής και να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα βάσει νοµοθεσίας,
φωτογραφίζοντας

τις

συµφωνηθείσες

θέσεις

διέλευσης

των

σωληνώσεων/καλωδίων και εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισµού.
Εάν ο ΠΠ δεν µπορέσει να συναντήσει τον υπεύθυνο κτιρίου και να µπει στο
κτίριο, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.5.2 «∆ιαδικασία
αδυναµίας εισόδου στο κτίριο».
Αν το συνεργείο του ΠΠ δεν µπορέσει να εξασφαλίσει την έγκριση του πελάτη
για την προτεινόµενη τεχνική λύση όπως περιγράφεται – προτείνεται στην
τεχνική µελέτη, τότε το συνεργείο του ΠΠ αποχωρεί, ενηµερώνει την
κατάσταση του κτιρίου σε «Β_S_4_B: ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία σύνδεσης κατά
την αυτοψία», ενσωµατώνοντας πληροφορίες για τα στοιχεία ταυτοποίησης
του σχετικού συνεργείου, την ώρα και ηµεροµηνία επίσκεψης του.

Ο ΠΥ

ενηµερώνεται σχετικά µέσα από το WCRM_ΠΠ. Σε αυτή την περίπτωση η
αίτηση για Επιθεώρηση Κτιρίου κλείνει µε την ένδειξη «Αδυναµία εξεύρεσης
τεχνικής λύσης». Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΠΠ θέτει την κατοικία σε
κατάσταση «Β_S_5: Κτίριο που έχει προγραµµατισθεί εγκατάσταση ενεργού
εξοπλισµού)
2.3.5.4

Περίπτωση Β_S_4: Κατοικία σε κτίριο έτοιµο για σύνδεση

Βήµα α
Ο ΠΠ δεσµεύει τους δικτυακούς πόρους εντός του δικτύου του ΠΠ που
απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας προς τον ΠΥ, η κατοικία
µεταβαίνει σε κατάσταση B_S_5 και ενηµερώνεται o ΠΥ µέσω του WCRM ΠΠ
για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και το χρονικό παράθυρο 4 ωρών
εντός του οποίου θα εκκινήσει η εγκατάσταση των αναγκαίων υποδοµών
34

µέχρι το "κουτί διανοµής". Η δέσµευση πόρου συνεπάγεται αυτόµατα το
κατάλληλο profile provisioning ως προς τον πάροχο που έκανε την υποβολή.
Κατά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και χρονικό παράθυρο, υλοποιείται
από τον ΠΠ η εγκατάσταση των αναγκαίων υποδοµών µέχρι και το "κουτί
διανοµής", βάσει του συµφωνηθέντος προγράµµατος εργασιών µε τον
υπεύθυνο του κτιρίου.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενηµερώνεται ο ΠΥ µέσω του
WCRM_ΠΠ µέσω της µετάβασης του κτιρίου σε κατάσταση BS_6. Σε
περίπτωση που δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εντός των
ωρών εργασίας του συνεργείου εγκατάστασης, η εγκατάσταση συνεχίζεται
εντός της επόµενης ΕΗ. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξασφάλιση
πρόσβασης εντός της επόµενης ΕΗ, ο χρόνος από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης έως την ηµεροµηνία του νέου ραντεβού λογίζεται ως
ανενεργός.
Εάν ο ΠΠ δεν µπορέσει να µπει στο κτίριο ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 2.5.2 «∆ιαδικασία αδυναµίας εισόδου στο κτίριο».
2.3.5.5

Περίπτωση B_S_6 Κατοικία σε κτίριο συνδεδεµένο

Ο ΠΠ δεσµεύει τους δικτυακούς πόρους εντός του δικτύου του ΠΠ που
απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας προς τον ΠΥ, η κατοικία
µεταβαίνει σε κατάσταση B_S_7 και ειδοποιείται σχετικά ο ΠΥ. Η δέσµευση
πόρου συνεπάγεται αυτόµατα το κατάλληλο profile provisioning ως προς τον
πάροχο που έκανε την υποβολή.
Η εγκατάσταση του χάλκινου καλωδίου πέραν του σηµείου οριοθέτησης στο
«κουτί διανοµής» είναι ευθύνη του ΠΥ και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την ενηµέρωση του.
Συγκεκριµένα, ο ΠΥ οφείλει µε δική του ευθύνη να προβεί σε όλες τις
συνεννοήσεις και εργασίες που απαιτούνται βάσει των «προδιαγραφών
σύνδεσης στο «κουτί διανοµής»» που είναι αναρτηµένο στο WCRM ΠΠ.
Βήµα β
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Ο ΠΥ εγκαθιστά το NT -που έχει υποδειχθεί από τον ΠΠ- και το CPE Στη
συνέχεια είτε αποδέχεται την γραµµή, οπότε πλέον η σύνδεση είναι σε
κατάσταση B_S_8, είτε δεν αποδέχεται την σύνδεση, οπότε ξεκινάει
διαδικασία βλαβοληψίας. Σε περίπτωση που ο συνδροµητής έχει υποβάλει
στον ΠΥ και αίτηµα φορητότητας, ο ΠΥ υποβάλει την αίτηση φορητότητας
έτσι ώστε να µην υπάρξει χρονικό διάστηµα που ο Τελικός Χρήστης να µείνει
χωρίς υπηρεσία.
2.3.5.6

Περίπτωση B_S_4Β ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία σύνδεσης κατά
την αυτοψία

Η αδυναµία σύνδεσης µπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω
λόγους:
• Αδυναµία εγκατάστασης αναγκαίου εξοπλισµού

λόγω τεχνικής

αδυναµίας κτιρίου
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη
Ο ΠΥ θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η προσπάθεια για
Επιθεώρηση Κτιρίου, το οποίο θα γυρίσει την αίτηση σε κατάσταση Προς
Επιθεώρηση Κτιρίου. Αν δεν το κάνει σε καθορισµένο χρόνο, το αίτηµα θα
απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο λόγο απόρριψης.
2.3.5.7

Περίπτωση B_S_4C Επιθεώρηση Κτιρίου για έγκριση από ΠΥ

Η κατάσταση αυτή σηµαίνει πως από την Επιθεώρηση Κτιρίου προέκυψε η
ανάγκη ειδικής κατασκευής υψηλού κόστους, το οποίο υπερβαίνει το κόστος
που εκτιµάται βάσει του τεχνοοικονοµικού µοντέλου το οποίο θα αναπτυχθεί
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016). Στην
περίπτωση αυτή ο ΠΥ πρέπει να αποδεχτεί το επιπλέον κόστος για την
σύνδεση του κτιρίου. Ο ΠΥ πρέπει να δηλώσει αν αποδέχεται το επιπλέον
κόστος για την ύπαρξη και το ύψος του οποίου ενηµερώνεται µέσω του
WCRM_ΠΠ. Αν δεν το κάνει σε καθορισµένο χρόνο, το αίτηµα θα
απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο λόγο απόρριψης.
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2.3.5.8

Περίπτωση

B_S_10

Αδυναµία

Επιθεώρησης

Κτιρίου

σε

προηγούµενη αίτηση
Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσµα της Επιθεώρησης Κτιρίου προέρχεται
από προηγούµενη αίτηση. Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος
αποτυχίας της Επιθεώρησης Κτιρίου, που µπορεί να είναι ένας από τους:
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη
• Λάθος διεύθυνση τελικού χρήστη
• Αδυναµία εισόδου στο κτίριο
Ο ΠΥ θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η προσπάθεια για
Επιθεώρηση Κτιρίου, το οποίο θα γυρίσει την αίτηση σε κατάσταση Προς
Επιθεώρηση Κτιρίου. Αν δεν το κάνει σε καθορισµένο χρόνο, το αίτηµα θα
απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο λόγο απόρριψης
2.3.5.9

Περίπτωση

B_S_11

Αποτυχία

κατασκευής

Κατανεµητή

Οπτικών Ινών σε προηγούµενη αίτηση
Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσµα προέρχεται από προηγούµενη αίτηση.
Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας της κατασκευής
ΚΟΙ, που µπορεί να είναι ένας από τους:
•

Αδυναµία εγκατάστασης αναγκαίου εξοπλισµού λόγω τεχνικής
αδυναµίας κτιρίου

•

Ειδική κατασκευή υψηλού κόστους

•

Άρνηση διαχειριστή

•

Άρνηση τελικού χρήστη

Ο ΠΥ θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η προσπάθεια για
κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών, το οποίο θα γυρίσει την αίτηση σε
κατάσταση «Προς κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών». Αν δεν το κάνει σε
καθορισµένο χρόνο, το αίτηµα θα απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο λόγο
απόρριψης.
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2.3.5.10 Περίπτωση B_S_12 Αποτυχία Επιθεώρησης Κτιρίου
Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας της επιθεώρησης
του κτιρίου που µπορεί να είναι ένας από τους:
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη
• Λάθος διεύθυνση τελικού χρήστη
• Αδυναµία εισόδου στο κτίριο
2.3.5.11 Στάδιο κατασκευής / λόγοι απόρριψης
Οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος στο στάδιο της επιλεξιµότητας είναι:
•

∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα

•

Τεχνική αδυναµία κτιρίου

•

Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον ΠΥ. Αφορά
µόνο αιτήσεις µετάβασης ενεργής ίνας.

•

Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης

•

Λανθασµένη διεύθυνση

•

Ασαφή διεύθυνση

•

Εκτός ορίων κάλυψης

•

Απαιτείται ειδική εγκατάσταση υψηλού κόστους το οποίο δεν έχει
γίνει δεκτό από το ΠΥ

•

Άρνηση διαχειριστή

•

Άρνηση τελικού χρήστη

2.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ VLU/FTTΗ
2.4.1 Παρεχόµενη Υπηρεσία VLU/FTTΗ
H υπηρεσία VLU/FTTH δίνει τη δυνατότητα στον ΠΥ να παρέχει στον Τελικό
Χρήστη υψίρρυθµες ευρυζωνικές συνδέσεις µέσω του οπτικού δικτύου του
ΠΠ και του αντίστοιχου οπτικού κυκλώµατος που καταλήγει στο εσωτερικό
της κατοικίας του τελικού χρήστη.
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Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται κατάλληλος εξοπλισµός ενεργού δικτύου
και οπτικού δικτύου (καλώδια οπτικών ινών) του ΠΠ που καταλήγουν µέχρι
και το κτίριο στο οποίο βρίσκεται η κατοικία του τελικού χρήστη του ΠΥ.
Σηµεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν: (α) προς τη µεριά του τελικού
χρήστη, ο κατανεµητής οπτικών ινών, που αποτελεί το σηµείο τερµατισµού
του οπτικού δικτύου του ΠΠ στο κτίριο που βρίσκεται η κατοικία του τελικού
χρήστη του ΠΥ και (β) προς τη µεριά του δικτύου, ο κόµβος πολυπλεξίας (L2 /
L3 Switch) στο σχετικό PοP του ΠΠ.
Ως κατανεµητής οπτικών ινών νοείται το σηµείο στο οποίο θα τερµατίζεται το
οπτικό δίκτυο πρόσβασης του ΠΠ. Το σηµείο αυτό µπορεί να είναι είτε το
σηµείο εισόδου στο κτίριο (Building Entry Point) του τελικού χρήστη, σε
περιπτώσεις µονοκατοικιών ή πολυκατοικιών οροφοδιαµερισµάτων, «κουτιά
ορόφου» σε περιπτώσεις πολυκατοικιών µε παραπάνω του ενός ορόφου, ή
σε εναλλακτικά σηµεία στο κτίριο του τελικού χρήστη ανάλογα µε την
δυνατότητα

κατασκευής.

υλοποίησης/κατασκευής

του

Σε

κάθε

κατανεµητή

περίπτωση
οπτικών

ινών

ο

τρόπος

εξαρτάται

και

καθορίζεται κάθε φορά από τις ιδιαιτερότητες/περιορισµούς του κάθε κτιρίου.
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VLU/FTTΗ παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας
οπτικής πρόσβασης (GPON) µεταξύ:
•

της διεπαφής τύπου Ethernet του τερµατικού εξοπλισµού του οπτικού
δικτύου (ΟΝΤ) που ανήκει και εγκαθίσταται από τον ΠΥ, εντός της
κατοικίας του Τελικού Χρήστη

•

του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Ethernet Aggregation Switch) που
βρίσκεται στο PοP του ΠΠ στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των
οπτικών κυκλωµάτων (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης)

Κάθε κόµβος πολυπλεξίας στο PοP του ΠΠ συγκεντρώνει κίνηση από
έναν αριθµό Optical Line Terminators (OLTs). Η σύνδεση µεταξύ κάθε
OLT και κόµβου πολυπλεξίας είναι µέσω πολλαπλών οπτικών διεπαφών
τύπου nx10GigE. Ειδικότερα, κάθε OLT θα συνδέεται µε 2 Ethernet
aggregation κόµβους µε 1 x 10GigE διασύνδεση προς κάθε κόµβο. Σε
περίπτωση επαύξησης θα προστίθενται επιπλέον 10GigE διασυνδέσεις.
39

Η υπηρεσία VLU/FTTΗ παρέχεται σε όλα τα κτίρια τα οποία καλύπτονται από
τους ΥΚΚ ή τις ΥΚΕΕ που έχουν ανατεθεί στον ΠΠ για ανάπτυξη δικτύου NGA
(όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια του σχετικού roll-out). Η
παραπάνω

πληροφορία

παρέχεται

µέσω

του

Π/Σ

WCRM_ΠΠ

και

ενηµερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της διαθεσιµότητας της
υπηρεσίας στις περιοχές.
Tο σηµείο παρουσίας (PοP) του ΠΠ συγκεντρώνει συνδέσεις κτιρίων/οικιών
που καλύπτονται από ένα ή περισσότερα Αστικά Κέντρα (Α/Κ) του ΠΧΤΥ. Η
σύνδεση εκάστου τελικού χρήστη µε το αντίστοιχο PοP ανακοινώνεται στον
ΠΥ µέσω του Π/Σ WCRM του ΠΠ.
2.4.2 Τρόπος Υλοποίησης - Αρχιτεκτονική
Η ακριβής αρχιτεκτονική της οπτικής καλωδίωσης εντός ή εκτός του κτιρίου
είναι στην διακριτική ευχέρεια του Παρόχου Πρόσβασης ο οποίος και θα
επιλέγει την βέλτιστη και δόκιµη τεχνικά λύση κατά περίπτωση µε βάση τις
ιδιαιτερότητες του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τρόποι
υλοποίησης:
-

∆οµηµένη καλωδίωση εντός κτιρίου µε είσοδο από το ισόγειο από της
πολυκατοικίας

-

∆οµηµένη καλωδίωση εντός κτιρίου µε είσοδο από την ταράτσα της
πολυκατοικίας
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-

Καλωδίωση τύπου façade (αφορά καλωδίωση που υλοποιείται στην
πρόσοψη της πολυκατοικίας)

2.4.3 Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VLU/FTTH
Για την παροχή της υπηρεσίας VLU/FTTH, και υπό την επιφύλαξη τυχόν
πρόσθετων προϋποθέσεων/περιορισµών, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας,
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Προϋπόθεση 1: Ο ΠΥ θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα
Σύµβαση VLU/FTTH.
2. Προϋπόθεση 2: Ο ΠΥ θα πρέπει να λαµβάνει υπηρεσία ΟΚΣΥ στο
POP του ΠΠ στο οποίο ανήκει ο κόµβος πρόσβασης που εξυπηρετεί
τον Τελικό Χρήστη.
3. Προϋπόθεση 3: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής
κάλυψης όπως ανακοινώνεται στο WCRM_ΠΠ.
4. Προϋπόθεση 4: Να είναι επιτυχής η επιθεώρηση κτιρίου (site survey)
στο κτίριο του Τελικού Χρήστη.
5. Προϋπόθεση 5: Να είναι επιτρεπτή η πρόσβαση και εφικτή η
εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης µέχρι τον κατανεµητή οπτικών ινών
στο κτίριο που βρίσκεται η κατοικία του Τελικού Χρήστη.
2.4.4 Περιορισµοί στην διάθεση της Υπηρεσίας
Η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις που δεν είναι
εφικτή:
1. Η εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης από τον κατανεµητή οπτικών
ινών µέχρι εντός της κατοικίας του Τελικού Χρήστη.
2. Η εγκατάσταση του τερµατικού εξοπλισµού του οπτικού δικτύου (ΟΝΤ)
που ανήκει στον ΠΥ εντός της κατοικίας του Τελικού Χρήστη.
2.4.5 Στοιχεία Υπηρεσίας
Ο ΠΠ είναι υποχρεωµένος να διαθέτει:
(1) Το προϊόν VLU/FTTΗ σε όλους τους συνδυασµούς ταχυτήτων που
προσφέρει σε επίπεδο λιανικής.
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(2) Το προϊόν VLU/FTTΗ στη µέγιστη δυνατή ταχύτητα πρόσβασης
(upstream/ downstream) της τεχνολογίας που χρησιµοποιεί, ώστε να είναι
σε θέση ο ΠΥ να διαµορφώσει και να προσφέρει σε επίπεδο λιανικής
διαφοροποιηµένα πακέτα σε σχέση µε αυτά που προσφέρει ο ΠΠ
(3) Το προϊόν VLU/FTTΗ σε ενδιάµεσες ταχύτητες προϊόντων µε βήµα 100
Mbps από τα 100 Mbps ως τη µέγιστη ταχύτητα πρόσβασης της
τεχνολογίας που έχει υλοποιηθεί.
2.4.6 Εγκατεστηµένη χωρητικότητα και ενηµέρωση Επέκτασης ∆ικτύου
σε Παρόχους
O ΠΠ οφείλει να καλύπτει (κατάσταση “home passed”) όλα τα κτίρια που
καλύπτονται από τους ΥΚΚ ή τις ΥΚΕΕ που του έχουν ανατεθεί. Προς το
σκοπό αυτό εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισµό (καλώδια οπτικών ινών
κλπ.) για την κάλυψη του 100% των ενεργών συνδέσεων των κτιρίων και
δηµιουργεί, σε κατάλληλα σηµεία, αναµονή σύνδεσης για την κάλυψη του
100% των κτιρίων. Η αναµονή σύνδεσης για κάθε κτίριο βρίσκεται στον
περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο.
O ΠΠ οφείλει να εγκαταστήσει ενεργό εξοπλισµό σε κάθε σηµείο παρουσίας
(PoP) του που καλύπτει τo 50 % των ενεργών συνδέσεων του PoP και είναι
υποχρεωµένος να εγκαταστήσει εξοπλισµό που να καλύπτει το 100% των
ενεργών συνδέσεων του PoP εντός ενός (1) µηνός από τη στιγµή που το
ποσοστό κατάληψης της αρχικά εγκατεστηµένης χωρητικότητας φτάσει το
90%.
Ανά κτίριο που συνδέει, ο ΠΠ εγκαθιστά εξοπλισµό (κατανεµητές οπτικών
ινών και καλώδια οπτικών ινών) που καλύπτει το σύνολο των διαµερισµάτων
του κτιρίου, εκτός από την περίπτωση που η µόνη δυνατή υλοποίηση είναι
καλωδίωση τύπου façade, όπου η υλοποίηση γίνεται ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που εµφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα, ο ΠΠ παρέχει
ενηµέρωση

µέσω

του

Π/Σ

WCRM_ΠΠ

αναφορικά

µε

ενδεχόµενες

επεκτάσεις/προσθήκες σε αριθµό καλωδίων οπτικών ινών στα σηµεία όπου
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διατίθεται ήδη η υπηρεσία VLU/FTTH, για την κάλυψη των εν λόγω
ελλείψεων.
2.4.7 Λειτουργική Περιγραφή & ∆ιαδικασίες VLU/FTTH
2.4.7.1

Αίτηση για νέα σύνδεση

Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTΗ γίνεται αποκλειστικά µέσα
από το Π/Σ WCRM_ΠΠ και πραγµατοποιείται µέσω των ακόλουθων
αιτήσεων:
iii.

Αίτηση νέας σύνδεσης ανενεργής ίνας

iv.

Αίτηση µετάβασης ενεργής ίνας µε κατάργηση ίνας άλλου ΠΥ.

Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση παροχής υπηρεσιών στον ΠY. Η
πρωτότυπη αίτηση του Τελικού Χρήστη ακολουθεί το υπόδειγµα Α2 του
Παραρτήµατος Α και περιλαµβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού
Χρήστη προς τον ΠΥ, προκειµένου o ΠΥ να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΠΠ
και

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπούν οι

υφιστάµενες υπηρεσίες του τελικού χρήστη από όποιον πάροχο τις
προµηθεύεται, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει χρονικό διάστηµα στο
οποίο δεν θα λαµβάνει υπηρεσίες ο Τελικός Χρήστης
Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VLU/FTTΗ σε µη υφιστάµενο
συνδροµητή του ΠΠ, ο οποίος δεν λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο πάροχο, ο
ΠΥ οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία
δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα του
συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την
εισαγωγή του αιτήµατος στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, ο ΠΥ δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει
ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε
τη νοµιµότητα του κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη του και ότι αναλαµβάνει
οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που
αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική
περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε

λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο

Οίκηµα».
Σηµειώνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά µε την τυχόν υφιστάµενη
σύνδεση µέσω χάλκινου ζεύγους στην κατοικία του Τελικού Χρήστη,
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συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν φορητότητας του αριθµού αποτελεί
ευθύνη του ΠΥ, χωρίς να υπάρχει καµία εµπλοκή του ΠΠ.
Βήµα 1. Υποβολή αίτησης στο WCRM_ΠΠ.
Ο ΠΥ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα και πληρότητα
των στοιχείων της και καταχωρεί την αίτηση στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, εντός µίας
(1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης /
δήλωσης του τελικού χρήστη. Η προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας ισχύει
από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά συµπληρωµένης και πλήρους
εξουσιοδότησης του καταναλωτή. Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία ΠΥ, θα
συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα, ανάλογα µε το username που
έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το σύστηµα. Τα πεδία που θα πρέπει
υποχρεωτικά να συµπληρώνονται από τον ΠΥ σε κάθε αίτηση VLU/FTTH
προσδιορίζονται από τον ΠΠ.
Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ηµέρες στο έτος. Η αίτηση που
εισάγεται σε µη εργάσιµη ηµέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTH δεν
σηµαίνει αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης
υπηρεσίας.
Κατά την υποβολή της γίνονται αυτόµατα από το WCRM_ΠΠ αρχικοί έλεγχοι
σε σχέση µε την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης:
•

Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ανακριβή ή λάθος, τότε η
αίτηση απορρίπτεται µε σχετική ενηµέρωση του ΠΥ µέσω κατάλληλου
µηνύµατος από το ΠΣ WCRM_ΠΠ.

•

Εφόσον οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση καταχωρείται στο ΠΣ
WCRM_ΠΠ

Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα
αίτηση.
Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης
στο σύστηµα) θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π/Σ WCRM_ΠΠ. Με την
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εισαγωγή της στο Π/Σ WCRM_ΠΠ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό
αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου. Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π/Σ
WCRM_ΠΠ µέσω API.
Βήµα 2. Έλεγχος επιλεξιµότητας
Μετά την επιτυχή καταχώριση µιας αίτησης στο WCRM_ΠΠ, αυτή θα
µεταβαίνει

σε

κατάσταση

«επεξεργασία

από

τον

ΠΠ

–

έλεγχος

επιλεξιµότητας».
Στο

στάδιο

αυτό

πραγµατοποιείται

α)

έλεγχος

της

διεύθυνσης

και

συγκεκριµένα ότι στην εν λόγω διεύθυνση παρέχεται υπηρεσία VLU/FTTH και
β) έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων εντός του δικτύου του ΠΠ προκειµένου να
προσφερθεί υπηρεσία VLU/FTTH. Ειδικότερα για την διαθεσιµότητα των
αναγκαίων πόρων εντός του δικτύου του ΠΠ, θα πρέπει να έχει προηγηθεί
Επιθεώρηση Κτιρίου. Σε αιτήσεις που απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου, ο
έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων εντός του δικτύου θα γίνεται µετά την
ολοκλήρωσή της Επιθεώρησης Κτιρίου.
(α) Ο έλεγχος διαθεσιµότητας υπηρεσίας στη διεύθυνση ενός Τελικού
Χρήστη, ελέγχει αν

σε µια συγκεκριµένη διεύθυνση, η οποία αποτελεί το

δεδοµένο εισόδου, υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας VLU/FTTΗ.
Η διεύθυνση του Τελικού Χρήστη καθορίζεται µε κάποιον από τους
ακόλουθους τρόπους:
1. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση [Νοµός, Πόλη, ΤΚ, Οδός, Αριθµός, Κτίριο,
Όροφος]
2. Συντεταγµένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού µήκους (στο
σύστηµα συντεταγµένων WGS84 σε δεκαδική µορφή) σύµφωνα µε το
πρότυπο [Χ,Υ, Κτίριο, Όροφος]
3. Αριθµός κυκλώµατος (για υπάρχοντα κυκλώµατα κάτω από τον ίδιο
wholesaler). Το σύστηµα θα µετατρέπει τα δεδοµένα σε διεύθυνση και
στη συνέχεια θα κάνει έλεγχο διαθεσιµότητας.
Στη

περίπτωση

πολυκατοικιών,

τα

αποτελέσµατα

διαθεσιµότητας

θα

εµφανίζονται ανά όροφο.
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Ο έλεγχος διαθεσιµότητας εµφανίζει ένα από τα παρακάτω αποτελέσµατα:
H_S_0: Κτίριο που δεν είναι προς κάλυψη: η κατοικία βρίσκεται σε
κτίριο το οποίο είναι εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου FTTΗ.
Η_S_1: Κτίριο προς κάλυψη: η κατοικία βρίσκεται σε κτίριο που είναι
προγραµµατισµένο να καλυφθεί από το δίκτυο FTTΗ. Στην φάση αυτή,
ο ΠΠ κατασκευάζει το δίκτυο πρόσβασης και γίνονται οι εγκάρσιες
συνδέσεις που συνδέουν κάθε κτίριο. Το κτίριο είναι στην παρούσα
κατάσταση για το χρονικό διάστηµα κοινοποίησης που έχει οριστεί,
πριν την δυνατότητα εµπορικής διάθεσης.
Η_S_2: Home Passed, απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου: To
αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο κτίριο είναι building
passed και απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου ή είναι ήδη σε εξέλιξη
Επιθεώρηση Κτιρίου το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη.
Η_S_3: Home Passed, απαιτείται κατασκευή Κατανεµητή Οπτικών
Ινών: To αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι στο συγκεκριµένο κτίριο έχει
γίνει επιτυχηµένη Επιθεώρηση Κτιρίου και το επόµενο βήµα είναι η
κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών ή είναι σε εξέλιξη ήδη η
κατασκευή του κατανεµητή οπτικών ινών αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόµη.
Η_S_4: Home Passed, απαιτείται διασύνδεση κατοικίας. To
αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι στο συγκεκριµένο κτίριο και στον
συγκεκριµένο όροφο έχει γίνει η κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών
και είναι έτοιµο να γίνει το last drop από τον ΠΥ.
Η_S_5: Home passed τεχνική αδυναµία: Έχει διαπιστωθεί ότι
τεχνικά δεν είναι εφικτή η κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών.
Η_S_6: Άγνωστη ∆ιεύθυνση: Η διεύθυνση δεν µπόρεσε να
αντιστοιχηθεί µε κάποια από τις διευθύνσεις που χρησιµοποιεί ο ΠΠ.
Η_S_7: Μη διαθέσιµο πακέτο σύνδεσης: Το αιτούµενο πακέτο
σύνδεσης δεν υποστηρίζεται στην συγκεκριµένη κατοικία.
Η διαδικασία «Έλεγχος διαθεσιµότητας υπηρεσίας» προσφέρεται επίσης
µέσω του WCRM_ΠΠ προς τους ΠΥ µέσω ειδικής διεπαφής, ώστε ο ΠΥ να
έχει τη δυνατότητα να ελέγξει σε πραγµατικό χρόνο το είδος των χονδρικών
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υπηρεσιών που προσφέρει ο ΠΠ σε µία συγκεκριµένη διεύθυνση/κτίριο, εντός
της περιοχής που του έχει ανατεθεί για ανάπτυξη δικτύου NGA.
(β) Ο έλεγχος διαθεσιµότητας πόρων
Στην περίπτωση που ο έλεγχος διαθεσιµότητας της υπηρεσίας (βήµα (α)
ανωτέρω) είναι θετικός και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η Επιθεώρηση Κτιρίου
(κατάσταση Home Passed, απαιτείται κατασκευή Κατανεµητή Οπτικών
Ινών ή Home Passed, απαιτείται διασύνδεση κατοικίας) γίνεται έλεγχος
για τη διαθεσιµότητα των αναγκαίων πόρων εντός του δικτύου του ΠΠ,
προκειµένου να προσφερθεί η συγκεκριµένη υπηρεσία. Σε περίπτωση
αρνητικής απάντησης επιστρέφεται «Απαιτείται Αναβάθµιση ∆ικτύου ΠΠ»,
ενώ σε περίπτωση θετικής απάντησης επιστρέφονται οι κωδικοί των σχετικών
πακέτων σύνδεσης τα οποία είναι διαθέσιµα.
Βάσει της παραπάνω διαδικασίας η αίτηση:
•

είτε απορρίπτεται

•

είτε εµφανίζεται ως επιλέξιµη, οπότε γίνεται δέσµευση OLT PON port,
Splitter (s) Port και κατανεµητή οπτικών ινών. Η δέσµευση πόρου
συνεπάγεται αυτόµατα το κατάλληλο profile provisioning ως προς τον
πάροχο που έκανε την υποβολή.
είτε καθίσταται σε κατάσταση αναµονής λόγω έλλειψης διαθεσιµότητας και

•

ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.5.3.
Εφόσον µία αίτηση κριθεί επιλέξιµη, προχωρά στο στάδιο κατασκευής, το
οποίο ανακοινώνεται στον ΠΥ, µέσω των αντίστοιχων πεδίων στο
WCRM_ΠΠ.
Βήµα 3
Το επόµενο βήµα της διαδικασίας καθορίζεται ανάλογα µε την κατάσταση του
κτιρίου στο οποίο έχει αιτηθεί την υπηρεσία VLU/FTTH ο ΠΥ, όσον αφορά τη
διαθεσιµότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας. ∆υνατές καταστάσεις είναι οι
ακόλουθες:
o

Προς Επιθεώρηση Κτιρίου: Σε αυτό το στάδιο ο ΠΠ ενηµερώνει τον
ΠΥ µέσω του WCRM_ΠΠ για τη δροµολόγηση του ραντεβού για την
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Επιθεώρηση Κτιρίου, ορίζοντας συγκεκριµένη ηµεροµηνία και χρονικό
παράθυρο 4 ωρών εντός του οποίου προγραµµατίζεται η Επιθεώρηση
Κτιρίου. Ο ΠΥ είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει την πρόσβαση και
σχετική ενηµέρωση του διαχειριστή του κτιρίου και κοινοποιεί τα
στοιχεία επικοινωνίας του προς τον ΠΠ. Ο ΠΥ µπορεί προαιρετικά να
παραβρεθεί στην Επιθεώρηση Κτιρίου. Αν η προγραµµατισµένη
Επιθεώρηση Κτιρίου δεν πραγµατοποιηθεί για λόγους µη ευθύνης του
ΠΠ, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.5.2 «∆ιαδικασία σε
περίπτωση αδυναµίας εισόδου στο κτίριο». Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης ο τεχνικός του ΠΠ διερευνά και αξιολογεί όλες τις
εναλλακτικές για τις:
• Οδεύσεις των ενδοκτηριακών σωληνώσεων ή/και καλωδίων και
• Θέση εισόδου οπτικού καλωδίου
• Προδιαγραφές και Θέση εγκατάστασης του κατανεµητή οπτικών
ινών
Στη συνέχεια και υπό την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στον νόµο
«Προσαρµογή της Εθνικής Νοµοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας
2014/61/ΕΕ

για

µέτρα

µείωσης

του

κόστους

εγκατάστασης

υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα ενηµερώνει τον
∆ιαχειριστή προκειµένου να οριστικοποιηθούν όλες οι τεχνικές
λεπτοµέρειες της κατασκευής και να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα
βάσει νοµοθεσίας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η πρόσβαση στο κτίριο
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.5.2 «∆ιαδικασία σε
περίπτωση αδυναµίας εισόδου στο κτίριο».
o

Προγραµµατισµένη Επιθεώρηση Κτιρίου: Η κατάσταση αυτή
σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο κτίριο είναι home passed και έχει ήδη
προγραµµατισθεί Επιθεώρηση Κτιρίου µέσω άλλης αίτηση νέας
σύνδεσης. Ο ΠΥ θα πρέπει να ενηµερώνεται για την ηµεροµηνία της
προγραµµατισµένης ήδη Επιθεώρηση Κτιρίου χωρίς να απαιτείται
κάποια ενέργεια ούτε από τον ίδιο, ούτε από τον πελάτη του. Εάν η
αίτηση βάση της οποίας έχει προγραµµατιστεί η Επιθεώρηση Κτιρίου
ακυρωθεί για λόγους που δεν αφορούν στην Επιθεώρηση Κτιρίου, τότε
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η συγκεκριµένη αίτηση θα µεταβεί σε κατάσταση «Προς Επιθεώρηση
Κτιρίου»
o

Επιθεώρηση Κτιρίου για έγκριση από ΠΥ: Η κατάσταση αυτή
σηµαίνει πως από την Επιθεώρηση Κτιρίου προέκυψε η ανάγκη ειδικής
κατασκευής υψηλού κόστους, το οποίο υπερβαίνει το

κόστος που

εκτιµάται βάσει του τεχνοοικονοµικού µοντέλου το οποίο θα αναπτυχθεί
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
Στην περίπτωση αυτή ο ΠΥ πρέπει να αποδεχτεί το επιπλέον κόστος
για την σύνδεση του κτιρίου. Ο ΠΥ πρέπει να δηλώσει αν αποδέχεται
το επιπλέον κόστος για την ύπαρξη και το ύψος του οποίου
ενηµερώνεται µέσω του WCRM_ΠΠ. Αν δεν το κάνει σε καθορισµένο
χρόνο, το αίτηµα θα απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο λόγο
απόρριψης.
o

Αδυναµία Επιθεώρησης Κτιρίου σε προηγούµενη αίτηση: Αφορά
κατάσταση που το αποτέλεσµα της Επιθεώρησης Κτιρίου προέρχεται
από προηγούµενη αίτηση. Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο
λόγος αποτυχίας της Επιθεώρησης Κτιρίου, που µπορεί να είναι ένας
από τους:
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη
• Λάθος διεύθυνση τελικού χρήστη
• Αδυναµία εισόδου στο κτίριο
Ο ΠΥ θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η
προσπάθεια για Επιθεώρηση Κτιρίου, το οποίο θα γυρίσει την αίτηση
σε κατάσταση Προς Επιθεώρηση Κτιρίου. Αν δεν το κάνει σε
καθορισµένο χρόνο, το αίτηµα θα απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο
λόγο απόρριψης.

o

Αποτυχία Επιθεώρησης Κτιρίου:

Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να

αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας της επιθεώρησης του κτιρίου που
µπορεί να είναι ένας από τους:
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη
• Λάθος διεύθυνση τελικού χρήστη
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• Αδυναµία εισόδου στο κτίριο

o

∆ιαπιστώθηκε Αδυναµία σύνδεσης κατά την Αυτοψία: Σε ειδικό
πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας της σύνδεσης που
µπορεί να είναι ένας από τους:
• Αδυναµία εγκατάστασης αναγκαίου εξοπλισµού λόγω τεχνικής
αδυναµίας κτιρίου
• Ειδική κατασκευή υψηλού κόστους
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη

o

Προς κατασκευή Κατανεµητή Οπτικών Ινών: Σε αυτό το στάδιο ο
ΠΠ ενηµερώνει τον ΠΥ µέσω του WCRM_ΠΠ την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία και το χρονικό παράθυρο τεσσάρων (4) ωρών εντός του
οποίου προγραµµατίζεται η κατασκευή του κατανεµητή οπτικών ινών.
Ο ΠΥ είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο κτίριο για
τα συνεργεία του ΠΠ. Ο ΠΥ µπορεί προαιρετικά να παραβρεθεί στην
κατασκευή του κατανεµητή οπτικών ινών. Αν η κατασκευή δεν
πραγµατοποιηθεί για λόγους µη ευθύνης του ΠΠ, τότε ακολουθείται η
διαδικασία

της

παραγράφου

2.5.2

«∆ιαδικασία

σε

περίπτωση

αδυναµίας εισόδου στο κτίριο».
o

Προγραµµατισµένη κατασκευή Κατανεµητή Οπτικών Ινών: Η
κατάσταση αυτή σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο κτίριο είναι home passed
και έχει ήδη προγραµµατισθεί κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών
µέσω άλλης αίτηση νέας σύνδεσης. Ο ΠΥ θα πρέπει να ενηµερώνεται
για την ηµεροµηνία του προγραµµατισµένου ήδη ραντεβού χωρίς να
απαιτείται κάποια ενέργεια ούτε από τον ίδιο, ούτε από τον πελάτη του.
Εάν η αίτηση βάση της οποίας έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή
ακυρωθεί για λόγους που δεν αφορούν την Επιθεώρηση Κτιρίου, τότε η
συγκεκριµένη αίτηση θα µεταβεί σε κατάσταση «Προς κατασκευή
κατανεµητή οπτικών ινών»

o

Αποτυχία

κατασκευής

Κατανεµητή

Οπτικών

Ινών

σε

προηγούµενη αίτηση: Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσµα
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προέρχεται από προηγούµενη αίτηση. Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να
αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας της κατασκευής του κατανεµητή
οπτικών ινών, που µπορεί να είναι ένας από τους:
• Αδυναµία εγκατάστασης αναγκαίου εξοπλισµού λόγω τεχνικής
αδυναµίας κτιρίου
• Ειδική κατασκευή υψηλού κόστους
• Άρνηση διαχειριστή
• Άρνηση τελικού χρήστη
Ο ΠΥ θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η
προσπάθεια για κατασκευή κατανεµητή οπτικών ινών, το οποίο θα
γυρίσει την αίτηση σε κατάσταση «Προς κατασκευή κατανεµητή
οπτικών ινών». Αν δεν το κάνει σε καθορισµένο χρόνο, το αίτηµα θα
απορρίπτεται αυτόµατα µε αντίστοιχο λόγο απόρριψης
o

Ολοκλήρωση κατασκευής: Η κατάσταση αυτή ενηµερώνει τον ΠΥ
πως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες από τον ΠΠ για την
παράδοση

της

ζητούµενης

υπηρεσίας.

Σε

περίπτωση

που

ο

συνδροµητής έχει υποβάλει στον ΠΥ και αίτηµα φορητότητας, ο ΠΥ
υποβάλει την αίτηση φορητότητας έτσι ώστε να µην υπάρξει χρονικό
διάστηµα που ο Τελικός Χρήστης να µείνει χωρίς υπηρεσία.

o

Προς διασύνδεση κατοικίας: Ο ΠΥ εγκαθιστά στην κατοικία του
συνδροµητή τον εξοπλισµό ONT/CPE. Η εγκατάσταση οποιασδήποτε
ενδοκτιριακής καλωδίωσης πέραν του κατανεµητή οπτικών ινών είναι
ευθύνη του ΠΥ. Μέσα σε χρονικό διάστηµα 10 ΕΗ από την
ολοκλήρωση της κατασκευής ο

ΠΥ πρέπει να προβεί στην τελική

διασύνδεση της κατοικίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν
δοθεί από τον ΠΠ. Συγκεκριµένα, ο ΠΥ οφείλει µε δική του ευθύνη να
προβεί σε όλες εργασίες που απαιτούνται βάσει των «προδιαγραφών
εγκατάστασης ενδοκτιριακής καλωδίωσης» που είναι αναρτηµένο στο
WCRM_ΠΠ – ενδεικτικά να:
• Εγκαταστήσει εντός της κατοικίας του τελικού χρήστη το «κουτί
κατοικίας» (πριζάκι)
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• Εγκαταστήσει το οπτικό καλώδιο στη διαδροµή µεταξύ της θέσης
στον κατανεµητή οπτικών ινών που έχει υποδειχθεί από τον ΠΠ
έως την κατοικία του τελικού χρήστη.
• ∆οκιµάσει την ως άνω σύνδεση end-to-end (από το «κουτί
κατοικίας» έως τον κόµβο πολυπλεξίας του POP του ΠΠ που
ανήκει ο τελικός χρήστης)
• Εγκαταστήσει τη συσκευή τερµατισµού του οπτικού δικτύου
(ONT).
• Αναρτήσει στο WCRM_ΠΠ τις µετρήσεις που λήφθηκαν από τον
εγκαταστάτη στη συγκεκριµένη θέση στο «κουτί κατοικίας» και να
επικαιροποιήσει την κατάσταση της κατοικίας σε «Κατοικία
Συνδεδεµένη» εφόσον οι µετρήσεις βρίσκονται εντός των
αποδεκτών

ορίων

που

περιγράφονται

στο

έγγραφο

«προδιαγραφών εγκατάστασης ενδοκτιριακής καλωδίωσης».
Ο ΠΥ εγκαθιστά το ONT και καταχωρεί στο WCRM_ΠΠ τον αριθµό της
αίτησης και το σειριακό αριθµό του ΟΝΤ. Με τα στοιχεία αυτά ο ΠΠ
πραγµατοποιεί όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τη δική του
πλευρά (διαδικασία provisioning) ώστε η κίνηση που θα συνδέεται στη
διεπαφή Ethernet του ONT που εγκαταστάθηκε στην κατοικία του
χρήστη να µπορεί να παραδοθεί προς τον ΠΥ. Όταν ολοκληρώσει την
διαδικασία ενηµερώνει το WCRM_ΠΠ, για την

Ολοκλήρωση της

εγκατάστασης ONT και CPE και η κατοικία µεταβαίνει στην κατάσταση
Κατοικία συνδεδεµένη. Εάν ο ΠΥ εντός 10 ΕΗ από την ολοκλήρωση
της κατασκευής από τον ΠΠ δεν καταχωρήσει στο WCRM_ΠΠ τον
αριθµό της αίτησης και το σειριακό αριθµό του ΟΝΤ, γίνεται αυτόµατα
αποδοχή της υπηρεσίας VLU/FTTH.
o

Αποδοχή από πάροχο: Τελική κατάσταση αίτησης κατά την οποία ο
ΠΥ έχει κάνει την αποδοχή.

o

Μη αποδοχή: Στην µη αποδοχή ο ΠΠ πρέπει να προβεί σε σχετικό
έλεγχο του δικού του πεδίου ευθύνης και ακολούθως να δηλώσει µη
αποδοχή στον ΠΠ.
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o

Αυτόµατη αποδοχή: Τελική κατάσταση της αίτησης η οποία έγινε
αυτόµατα από τον ΠΠ εφόσον ο ΠΥ δεν δήλωσε µη αποδοχή στο
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα.

2.4.7.2

Στάδιο κατασκευής / λόγοι απόρριψης

Οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος στο στάδιο της επιλεξιµότητας είναι:
•

∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα

•

Τεχνική αδυναµία κτιρίου

•

Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον ΠΥ. Αφορά
µόνο αιτήσεις µετάβασης ενεργής ίνας.

•

Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης

•

Λανθασµένη διεύθυνση

•

Ασαφή διεύθυνση

•

Εκτός ορίων κάλυψης

•

Απαιτείται ειδική εγκατάσταση υψηλού κόστους το οποίο δεν έχει
γίνει δεκτό από το ΠΥ

•

Άρνηση διαχειριστή

•

Άρνηση Τελικού Χρήστη

2.5 ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VLU
2.5.1 Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσίας
Ο ΠΥ οφείλει, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών (ΕΗ) από την ηµεροµηνία που
ενηµερώθηκε µέσω του WCRM_ΠΠ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
υλοποίησης του χονδρικού προϊόντος VLU/FTTx, να το ελέγξει µε τα
συστήµατα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Αν παρέλθει το ως άνω
διάστηµα, γίνεται αυτόµατη αποδοχή του VLU.
Ο ΠΥ εφόσον εντός των δύο (2) ΕΗ διαπιστώσει ότι το VLU:
1. Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο WCRM_ΠΠ «Αποδοχή VLU».
2. ∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή
ευθύνης του και εάν δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης
του, δηλώνει στο WCRM_ΠΠ «Μη Αποδοχή VLU». Η µη αποδοχή
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συνοδεύεται και από τις σχετικές µετρήσεις που περιγράφονται στο
κεφάλαιο «Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση» (µάσκα αναγγελίας βλάβης)
και αποτελεί µία νέα καταχώρηση στο WCRM_ΠΠ µε τη µορφή βλάβης.
Ακολούθως

πραγµατοποιείται

έλεγχος

της

καλής

λειτουργίας

υπηρεσίας από τον ΠΠ. Βάσει του αποτελέσµατος

της

του ελέγχου,

διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
•

Εφόσον διαπιστωθεί πρόβληµα στην περιοχή ευθύνης του ΠΠ ως
ηµεροµηνία παράδοσης του VLU θεωρείται η ηµεροµηνία άρσης του
προβλήµατος.

•

Στην

περίπτωση

υπηρεσιών

VLU/FTTC

εφόσον

διαπιστωθεί

πρόβληµα στο φυσικό µέσο, περιοχής ευθύνης ΠΧΤΥ τότε ο ΠΠ
δηλώνει εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας (ΕΗ)

«Μη αποδοχή

ΥποΒρόχου» στο WCRM_ΠΧΤΥ. Ως ηµεροµηνία παράδοσης του
VLU/FTTC, θεωρείται η ηµεροµηνία
VLU/FTTC,

όπως

αποτυπώνεται

ολοκλήρωσης υλοποίησης του
στο

WCRM_ΠΠ,

κατόπιν

ολοκλήρωσης χειρισµού της µη αποδοχής του ΠΠ.
•

Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβληµα στη περιοχή ευθύνης του ΠΠ ή στο
φυσικό µέσο ευθύνης ΠΧΤΥ στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTC,
ως ηµεροµηνία παράδοσης του VLU,

θεωρείται η ηµεροµηνία

ολοκλήρωσης υλοποίησης του VLU, όπως αποτυπώνεται στο
WCRM_ΠΠ.
•

Το τέλος τυχόν άσκοπης µετάβασης χρεώνεται στον Πάροχο που έχει
την υπαιτιότητα για τη δυσλειτουργία.

Η χρέωση των υπηρεσιών από τον ΠΠ προς τον ΠΥ ξεκινά:
•

Στη περίπτωση αποδοχής του VLU, (είτε µετά από αποδοχή από τον
ΠΥ είτε αυτόµατα) την αµέσως επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της
παράδοσης της υπηρεσίας VLU,

•

στη περίπτωση µη αποδοχής του VLU όπου η µη αποδοχή καταλήξει
µε ευθύνη του ΠΠ, την αµέσως επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την
άρση του προβλήµατος (που ισοδυναµεί µε την παράδοση του VLU),

54

•

στη περίπτωση µη αποδοχής του VLU όπου η µη αποδοχή καταλήξει
µε ευθύνη του ΠΥ την αµέσως επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της
παράδοσης της υπηρεσίας VLU.

2.5.2 ∆ιαδικασία σε περίπτωση αδυναµίας εισόδου στο κτίριο
Εάν ο ΠΠ ή ο ΠΧΤΥ σε οποιοδήποτε από τα προγραµµατισµένα ραντεβού
δεν µπορέσει να µπει στο κτίριο ή να έρθει σε επαφή µε τον αρµόδιο, τότε
αφήνει σηµείωµα στην είσοδο του κτιρίου, αναφέροντας τα στοιχεία
ταυτοποίησης του σχετικού τεχνικού τµήµατος το οποίο πραγµατοποίησε την
επίσκεψη, την ώρα και ηµεροµηνία επίσκεψής του. Παράλληλα, επισυνάπτει
στο Π/Σ WCRM_ΠΠ φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης, συνοδευόµενη από
τα στοιχεία του τεχνικού τµήµατος την ηµεροµηνία, την ώρα επίσκεψης και τις
συντεταγµένες του σηµείου λήψης της φωτογραφίας, ως αποδεικτικό
επίσκεψης του συνεργείου του ΠΠ. Ο ΠΥ ενηµερώνεται µέσω του WCRM_ΠΠ
για την ακριβή ώρα και ηµέρα επίσκεψης του συνεργείου του ΠΠ, ο οποίος
βρήκε το κτίριο κλειστό, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εκ των υστέρων
έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων. Σε κάθε επίσκεψη που ο ΠΠ ή ο ΠΧΤΥ
δεν µπόρεσε να µπει στο κτίριο ή να έρθει σε επαφή µε τον αρµόδιο, ο ΠΥ
χρεώνεται τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου.
Σε περίπτωση που µία αίτηση επιστρέψει από τα συνεργεία µε την ένδειξη
«Κλειστό», τότε ο ΠΠ ενηµερώνει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας
µέσω του WCRM_ΠΠ για την νέα ηµεροµηνία και το νέο προκαθορισµένο
χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα
πραγµατοποιηθεί η νέα επίσκεψη, η οποία στην περίπτωση υλοποίησης
VLU/FTTC ορίζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της προσφοράς αναφοράς
του ΠΧΤΥ, ενώ στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTB, VLU/FTTH θα απέχει
από τρεις (3) έως πέντε (5) ΕΗ από την πραγµατοποιηθείσα επίσκεψη.
Το χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του WCRM_ΠΠ
για

τη

νέα

ηµεροµηνία

επίσκεψης

µέχρι

την

ηµεροµηνία

που

θα

πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση της, θα υπολογίζεται ως
ανενεργός χρόνος, καθώς οφείλεται σε λόγους µη υπαιτιότητας του ΠΠ, µε
την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη για την υλοποίηση του αιτήµατος θα
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πραγµατοποιηθεί εντός του ως άνω διαστήµατος. Αυτό ισχύει κάθε φορά που
απαιτείται νέο ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου.
Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ως άνω θα ακολουθηθεί σε περίπτωση
που ο τεχνικός βρει για δεύτερη φορά το οίκηµα κλειστό κατά την
προγραµµατισµένη επίσκεψη
Σε περίπτωση που ο τεχνικός βρει για τρίτη φορά κλειστό το οίκηµα τότε:
i.

παγώνει το αίτηµα στο WCRM_ΠΠ, ώστε να µην µετράει ο χρόνος και

ii.

η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή Αίτησης Από τα
Συνεργεία».

Ο ΠΥ εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών δύναται είτε να ακυρώσει την εν
λόγω αίτηση είτε να ζητήσει εκ νέου την υλοποίησή της. Ακολούθως
διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
Στην περίπτωση όπου ο ΠΥ εντός του εν λόγω διαστήµατος αιτηθεί εκ
νέου υλοποίηση, το αίτηµα αντιµετωπίζεται ως νέο αίτηµα.
Στην περίπτωση όπου ο ΠΥ εντός του εν λόγω διαστήµατος δεν αιτηθεί
ακύρωση ή εκ νέου υλοποίηση, τότε το WCRM_ΠΠ δηµιουργεί
αυτόµατα αίτηση ακύρωσης.
2.5.3 ∆ιαδικασία σε περίπτωση που απαιτείται αναβάθµιση δικτύου
Εάν ένα αίτηµα παροχής υπηρεσίας τεθεί σε κατάσταση αναµονής λόγω
έλλειψης διαθεσιµότητας δικτύου το αίτηµα παραµένει σε κατάσταση
αναµονής για µέγιστο διάστηµα δύο (2) µηνών. Το χρονικό διάστηµα που
παραµένει το αίτηµα σε αναµονή προσµετρείται στον SLA χρόνο, σύµφωνα
µε

τα

προβλεπόµενα

(ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

στο

Κεφάλαιο

«Βασική

Συµφωνία

Υπηρεσίας

- SLA – ΡΗΤΡΕΣ). Περίπτωση ακύρωσης εκκρεµούς

αιτήµατος από τον ΠΥ δεν θα επιφέρει κανένα κόστος κατά το διάστηµα που η
αίτηση παραµένει στην κατάσταση αναµονής. Αντίθετα, εάν ο ΠΥ ακυρώσει
αίτηµα µετά την ειδοποίηση από τον ΠΠ, µέσω του WCRM_ΠΠ, για εύρεση
του σχετικού πόρου, ο ΠΠ θα χρεώσει τον ΠΥ µε το αντίστοιχο τέλος
ακύρωσης της αίτησης. Αν παρέλθει το χρονικό διάστηµα αναµονής των 2
µηνών, χωρίς να ενεργοποιηθεί η γραµµή, η αίτηση ακυρώνεται αυτόµατα
χωρίς να υπάρχει χρέωση προς τον ΠΥ και ο ΠΠ καταβάλει τη σχετική ρήτρα
στον ΠΥ.
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2.5.4 Αλλαγή ηµεροµηνίας ραντεβού
Στη περίπτωση προγραµµατισµένου ραντεβού από πλευράς ΠΠ, εάν υπάρξει
αλλαγή στην ηµεροµηνία κατασκευής/ραντεβού από πλευράς ΠΠ, τότε ο ΠΠ
θα ενηµερώσει τον ΠΥ µέσω του WCRM_ΠΠ για την νέα ηµεροµηνία
υλοποίησης/ραντεβού τουλάχιστον τρεις (3) ΕΗ πριν από την αρχική
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης και τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν
την νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής. Στο WCRM_ΠΠ, θα
αναγράφεται

τόσο

η

αρχική

προγραµµατισµένη

ηµεροµηνία

κατασκευής/ραντεβού, όσο και η νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
κατασκευής/ραντεβού.
Όλες οι ηµεροµηνίες θα περιλαµβάνουν προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο
διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η κάθε
επίσκεψη για την υλοποίηση.
2.5.5 Είδη Αιτήσεων υπηρεσίας VLU
Για την παροχή της υπηρεσίας VLU προβλέπονται τα ακόλουθα είδη
αιτήσεων:
i.

Αίτηση νέας σύνδεσης ανενεργού βρόχου ή ανενεργής ίνας.

ii.

Αίτηση µετάβασης ενεργού βρόχου ή ίνας µε κατάργηση βρόχου
ή ίνας άλλου ΠΥ. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση υπηρεσιών
VLU/FTTB ή VLU/FTTH οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά µε την
τυχόν υφιστάµενη σύνδεση µέσω χάλκινου ζεύγους στην κατοικία
του Τελικού Χρήστη, συµπεριλαµβανοµένης και της φορητότητας
αριθµού

αποτελεί ευθύνη του ΠΥ, χωρίς να υπάρχει καµία

εµπλοκή του ΠΠ.
iii.

Αίτηση

µεταβολής

χαρακτηριστικών

(αλλαγής

ταχύτητας,

προσθήκης/αφαίρεσης προφίλ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν
απαιτείται αλλαγή των φυσικών υποδοµών που εµπλέκονται
στην παροχή τους.
iv.

Αίτηση κατάργησης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
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•

Τα αιτήµατα παροχής εισάγονται στο ΠΣ WCRM_ΠΠ βάσει της
διεύθυνσης του συνδροµητή ή του Φανταστικού Αριθµού ίνας ή άλλου
κατάλληλου στοιχείου, το οποίο ορίζει µονοσήµαντα το σηµείο ή την ίνα
για την οποία υπεβλήθη η αίτηση.

•

Τα αιτήµατα παροχής υπηρεσίας εξυπηρετούνται σύµφωνα µε τη σειρά
εισαγωγής τους στο αντίστοιχο πληροφοριακό σύστηµα.

•

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΠ λαµβάνει όλα εκείνα τα µέτρα και προβαίνει
σε όλες τις δέουσες ενέργειες που απαιτούνται και είναι εφικτό να
υλοποιηθούν, ώστε η µετάβαση από την µία υπηρεσία στην άλλη να
γίνεται µε τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο, µεριµνώντας για την
ελαχιστοποίηση της διακοπής των υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

2.5.6 Ακύρωση αίτησης παροχής
Για την ακύρωση αιτηµάτων παροχής VLU, o ΠY υποχρεούται να καταθέσει
αίτηµα ακύρωσης:
•

Στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTC τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν
από την προγραµµατισµένη (από το WCRM_ΠΧΤΥ) ηµεροµηνία
υλοποίησης του ΤοΥΒ που αντιστοιχεί στην αίτηση παροχής του
VLU/FTTC, η οποία έχει κοινοποιηθεί προς τον ΠΥ από το
WCRM_ΠΠ. Σε περίπτωση που πρόκειται για ΤοΥΒ ο οποίος είναι ήδη
ενεργός στο δίκτυο του ΠΠ, το αίτηµα κατάργησης µπορεί να κατατεθεί
µέχρι µία (1) ΕΗ πριν την προγραµµατισµένη ενεργοποίηση της
υπηρεσίας VLU/FTTC.

•

Στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTB, VLU/FTTH τουλάχιστον δύο
(2) ΕΗ πριν από την προγραµµατισµένη (από το Π/Σ) ή συµφωνηµένη
µε άλλο τρόπο ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής.

Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο µικρότερο των ανωτέρω οριζοµένων
ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή
υπηρεσιών στον τελικό συνδροµητή η οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα
του ΠΠ ή/και του ΠΧΤΥ.
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2.5.7 Μεταβολή χαρακτηριστικών υπηρεσίας
Τα

αιτήµατα

µεταβολής

χαρακτηριστικών

υπηρεσίας

αφορούν

στην

τροποποίηση µιας ήδη παρεχόµενης υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν
απαιτείται αλλαγή των φυσικών υποδοµών που εµπλέκονται στην παροχή
τους.
2.5.8 Κατάργηση υπηρεσίας
Μία σύνδεση VLU µπορεί να καταργηθεί είτε:
•

µε αίτηση κατάργησης του VLU από τον ΠΥ, είτε

•

µε αίτηση µετάβασης σε άλλη υπηρεσία ίδιου ή άλλου ΠΥ, η οποία θα
δηµιουργήσει αυτόµατη κατάργηση

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία VLU καταργείται, και σε
περίπτωση που η κατάργηση είναι µέσω αυτόµατου αιτήµατος, παρέχεται
στον νέο ΠΥ η υπηρεσία που έχει ζητήσει.
2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (Ο.Κ.ΣΥ.)
2.6.1 Σύντοµη Περιγραφή
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την
κίνηση

των

Τελικών

Χρηστών

ενός

ΠΥ

από

ένα

ή

περισσότερα

DSLAMs/OLTs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο PoP) σε ένα «τοπικό»
κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται µέσω οπτικής ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής
Παρόχων (ΦΥΠ) έξω από το κτίριο (PoP) του ΠΠ. Ο ΠY χρησιµοποιεί ίδια
µέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερµατικό εξοπλισµό, κλπ.) µεταξύ του
ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. παρέχει τα φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας,
για τη διασύνδεση του εξοπλισµού του ΠΥ µε τον κόµβο πολυπλεξίας (L2 / L3
Switch) που βρίσκεται στο PοP του ΠΠ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης
από/προς το ∆ίκτυο του ΠΠ προς/από το δίκτυο του ΠΥ. Αναλυτικότερα, η
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ., παρέχει συνδέσεις µεταξύ
•

του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο PοP του
ΠΠ στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελικών Χρηστών της
περιοχής εξυπηρέτησης του συγκεκριµένου PοP
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•

της µούφας (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο φρεάτιο του ΠΠ
(ΦΥΠ) που εξυπηρετεί το POP του ΠΠ στο οποίο συγκεντρώνεται η
κίνηση των Τελικών Χρηστών.

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. παρέχεται µόνο σε τοπικό επίπεδο.

∆εδοµένου ότι η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο
ΠΥ να είναι σε θέση να προσφέρει λιανικές υπηρεσίες σε συνδροµητές µέσω
των υπηρεσιών VLU/FTTx, O ΠΠ είναι υποχρεωµένος να έχει κατασκευάσει
ΦΥΠ σε κάθε σηµείο παρουσίας του (PoP) προτού εκκινήσει τη λιανική
διάθεση των υπηρεσιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η χονδρική παροχή των
αντίστοιχων υπηρεσιών στους ΠΥ.
Επιπλέον, ο ΠΠ ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΥ τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες
πριν από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων PoPs, καθώς και για
κάθε µεταβολή στη περιοχή κάλυψης των υφιστάµενων PoPs. Ο ΠY είναι
υποχρεωµένος εάν επιθυµεί τη σύνδεσή του στα εν λόγω PoPs να αποστείλει
την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
2.6.2 Προϋποθέσεις ∆ιάθεσης
Για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ., ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ο ΠΥ θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση της υπηρεσίας
Ο.Κ.ΣΥ.
2. Το PoP στο ΦΥΠ του οποίου ο ΠΥ αιτείται την παροχή υπηρεσία
Ο.Κ.ΣΥ. θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην σχετική λίστα µε τα PoP
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του ΠΠ που έχουν δυνατότητα παροχής υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ. όπως αυτή
ανακοινώνεται

στον

ΠΥ

ηλεκτρονικά,

µέσω

του

WCRM_ΠΠ

(Πληροφορίες ∆ικτύου).

2.6.3 Αναλυτική Περιγραφή
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ., αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την
κίνηση ενός ή περισσοτέρων Τελικών Χρηστών ενός ΠΥ. Η κίνηση αυτή
φτάνει στο PoP µέσω των υπηρεσιών VLU/FTTx που προσφέρει ο ΠΠ στον
ΠΥ στους χρήστες που βρίσκονται εντός της περιοχή κάλυψης του
συγκεκριµένου PoP.
Στους ΠΥ παρέχεται λογική διασύνδεση (VLANs) σε διεπαφή L2/L3
µεταγωγέα Ethernet (Ethernet Aggregator). Η ταχύτητα πρόσβασής του θα
ορίζεται µε βήµατα του 1Gbps. Η διεπαφή του µεταγωγέα θα συνδέεται µε το
οπτικό καλώδιο που θα καταλήγει στο ΦΥΠ µε χρήση οπτικού tranceiver
SFP+ 10GBase-LR µε ικανότητα εκποµπής του οπτικού σήµατος σε
απόσταση περίπου 10 χιλιοµέτρων. Κατά περίπτωση και κατόπιν αιτήµατος
του ΠΥ θα εξετάζεται η δυνατότητα για διασύνδεση µε χρήση οπτικού
tranceiver SFP+ 10GBase-ER/ZR

για απόσταση µεγαλύτερη των 10

χιλιοµέτρων.
Το σηµείο σύνδεσης οπτικών ινών στο ΦΥΠ αποτελεί το σηµείο
οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΠΠ και του ΠΥ. Το ΦΥΠ κατασκευάζεται
από τον ΠΠ. Ο ΠΥ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από το χώρο
του έως το ΦΥΠ. Ο ΠΠ υποδεικνύει στον ΠΥ τη θέση του ΦΥΠ, εντός του
οποίου ο ΠΥ θα οδηγήσει τo KOI σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΠ.
Το ΚΟΙ που ο ΠΥ θα οδηγήσει στο ΦΥΠ, θα πρέπει να αποτελείται έως 12 το
πολύ µονότροπες οπτικές ίνες που θα πληρούν τις προδιαγραφές G.652 ITU
που θα συνδεθούν στο συνδετικό ΚΟΙ. Οι εργασίες τερµατισµού θα
πραγµατοποιούνται από προσωπικό του ΠΠ και σε κατάλληλη στεγανή
διάταξη συνδέσµων οπτικών καλωδίων (µούφα) η οποία δύναται να είναι
κοινή για περισσότερους από έναν ΠΥ.
Για την υλοποίηση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ. ένα ζεύγος ΟΙ του συνδετικού ΚΟΙ
θα συνδέεται σε ένα SFP+ του Ethernet Aggregator.
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2.6.4 ∆ιαδικασίες Παράδοσης
Οι διαδικασίες που αφορούν την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. έχουν ως ακολούθως:
2.6.4.1

Αίτηση Παροχής Υπηρεσίας

Βήµα 1
Ο ΠΥ καταχωρεί την αίτηση στο WCRM_ΠΠ. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της
αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστηµα) θα λαµβάνεται η
ηµεροµηνία του WCRM_ΠΠ. Με την εισαγωγή της στο WCRM_ΠΠ, η αίτηση
παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου.
Κατά την περίπτωση που ήδη ο ΠΥ διαθέτει προεγκατεστηµένο καλώδιο ΚΟΙ
σε ΦΥΠ του συγκεκριµένου PoP (πχ ζητά επαύξηση χωρητικότητας µε
δεύτερο ζευγάρι ΚΟΙ), ενηµερώνει τον ΠΠ µέσω του WCRM_ΠΠ και η
διαδικασία συνεχίζεται στο βήµα 4.
Βήµα 2
Ο ΠΠ εντός τριών (3) ΕΗ ενηµερώνει τον ΠΥ, για τις ακριβείς γεωγραφικές
συντεταγµένες του ΦΥΠ, το λεπτοµερές σχέδιο του ΦΥΠ όπου υποδεικνύεται
το σηµείο στο οποίο θα πρέπει να οδηγηθεί η σωλήνωση του ΠΥ εντός της
οποίας θα τοποθετηθεί το ΚΟΙ και τις λεπτοµερείς διαδικασίες που θα πρέπει
να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία υλοποίησης.
Βήµα 3
Ο ΠΥ ενηµερώνει τον ΠΠ µέσω του WCRM_ΠΠ για την ηµεροµηνία και ώρα
εγκατάστασης του καλωδίου του στο ΦΥΠ τουλάχιστον τρείς (3) ΕΗ νωρίτερα.
Στο σύστηµα επίσης εισάγονται τα χαρακτηριστικά και ο τύπος του καλωδίου
καθώς και τα διακριτικά των ινών που θα πρέπει να συγκολληθούν. Κατά την
διαδικασία εγκατάστασης η παρουσία του ΠΠ είναι προαιρετική. Ο ΠΥ δεν
µπορεί να τροποποιήσει την προγραµµατισµένη εγκατάσταση τρείς (3) ΕΗ
πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εγκατάστασης. Ο ΠΥ οφείλει να
εισέλθει στο ΦΥΠ κάνοντας χρήση της εισαγωγής που του έχει υποδειχθεί και
αφού µεριµνήσει για την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την
προστασία των ήδη φιλοξενούµενων καλωδιακών υποδοµών του ΦΥΠ. Σε
καµία περίπτωση ο ΠΥ δεν έχει τη δυνατότητα εισαγωγής των καλωδίων στο
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ΦΥΠ µέσω διάτρησης των τοιχωµάτων του. Σε καµία περίπτωση ο ΠΥ δεν
έχει δικαίωµα να ανοίξει τη στεγανή διάταξη συνδέσµων οπτικών καλωδίων
(µούφα). Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή ο ΠΥ ενηµερώνει τον ΠΠ µέσω του
WCRM_ΠΠ.
Βήµα 4
Ο ΠΠ αµέσως µετά την ενηµέρωσή του και εντός δέκα (10) ΕΗ έχει την
υποχρέωση να συνδέσει το οπτικό καλώδιο του ΠΥ στην στεγανή διάταξη
συνδέσµων οπτικών

καλωδίων (µούφα) και ακολούθως να προβεί σε

διαδικασία µέτρησης των οπτικών χαρακτηριστικών του καλωδίου από την
πλευρά του PoP προς την πλευρά του δικτύου του ΠΥ. Αν η µέτρηση
καταδεικνύει ότι η διαδικασία συγκόλλησης του κατανεµητή οπτικών ινών ήταν
επιτυχής, το οπτικό καλώδιο συνδέεται στον οπτικό transceiver του SFP+, ο
οποίος και είναι ενεργός. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης κοινοποιούνται στον
ΠΥ µέσω του WCRM_ΠΠ και ο ΠΥ έχει πλέον τη δυνατότητα σύνδεσης του
άλλου άκρου στον δικό του εξοπλισµό για την επίτευξη οπτικής και λογικής
ζεύξης.
Ο ΠΥ οφείλει εντός δύο (2) ΕΗ να αποδεχθεί την παραλαβή της υπηρεσίας
από το WCRM_ΠΠ, (µε την αποδοχή εκκινεί η τιµολόγηση της υπηρεσίας) ή
να ενηµερώσει για πρόβληµα. Αν τίποτα εκ των δύο δεν συµβεί εντός της
προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, η υπηρεσία θεωρείται ως
παραδοθείσα και εκκινεί η τιµολόγηση της υπηρεσίας.

2.6.4.2

Αίτηση Επαύξησης Χωρητικότητας

Αιτήµατα αναβάθµισης θα εισάγονται µέσω του WCRM_ΠΠ και θα
υλοποιούνται σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία και στους χρόνους που
ορίζονται στη βασική συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας, κατωτέρω, ενότητα
2.8.4.1.
2.6.4.3

Κατάργηση Υπηρεσίας

Κατάργηση της υπηρεσίας δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω υποβολής
σχετικού αιτήµατος κατάργησης στο WCRM_ΠΠ από τον ΠΥ.
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Η κατάργηση µίας ή περισσοτέρων συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ. επιφέρει αυτόµατη
απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών Χρηστών του ΠΥ µε το δίκτυο του ΠΥ.
Ο ΠΥ θα πρέπει να λαµβάνει µέριµνα ώστε πριν την κατάθεση αίτησης
κατάργησης κυκλώµατος Ο.Κ.ΣΥ., να καταργεί ή να µεταφέρει σε άλλο
κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ., που τυχόν διαθέτει, όλες τις συνδέσεις των Τελικών
Χρηστών του που δροµολογούνται στην υπό κατάργηση σύνδεση. O ΠΠ θα
προβαίνει στην εν λόγω κατάργηση εντός δέκα (10) ΕΗ.
2.6.4.4

Αίτηση ακύρωσης παροχής/αναβάθµισης

Για την ακύρωση αιτηµάτων παροχής/αναβάθµισης, o ΠY υποχρεούται να
καταθέσει σχετικό αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ΕΗ πριν από την
προγραµµατισµένη (από το WCRM_ΠΠ) ηµεροµηνία υλοποίησης. Υποβολή
αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο µικρότερο των πέντε (5) ΕΗ από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία υλοποίησης, ενδεχοµένως να επιφέρει χρέωση
του ΠΟΥ, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του αιτήµατος.

2.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ / ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VLU
ΚΑΙ Ο.Κ.ΣΥ
2.7.1 Γενικά
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήµατα που αφορούν την αναγγελία και
καταχώρηση βλάβης για συνδέσεις VLU και Ο.Κ.ΣΥ. καθώς και την πορεία
των αιτηµάτων βλάβης µέχρι και την ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά
συστήµατα του ΠΠ.
Ο ΠΥ αναγγέλλει και καταχωρεί τις σχετικές βλάβες αποκλειστικά και µόνο
µέσα από το WCRM_ΠΠ.
Οι αναγγελίες βλαβών µπορούν να πραγµατοποιούνται σε 24-ώρη βάση 365
µέρες το χρόνο.
Βλάβες που αναγγέλλονται σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες θεωρούνται ότι
κατατέθηκαν την πρώτη εργάσιµη ώρα της επόµενης εργάσιµης µέρας.
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Για κάθε βλάβη που αναγγέλλεται στο WCRM_ΠΠ και καταχωρείται επιτυχώς,
ο ΠΥ λαµβάνει σχετικό Μοναδικό Αριθµό Βλάβης (ΜΑΒ) και τη χρονοσήµανση
της αναγγελίας.
Κάθε βλάβη λαµβάνει ένα χαρακτηριστικό κατάστασης όπως ακολούθως:
•

«Υπό Υποβολή», για βλάβες που δεν έχουν αναγγελθεί ακόµα αλλά
έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα.

•

«Υποβληθείσα», για βλάβες που έχουν αναγγελθεί και δεν έχει γίνει
καµία ενέργεια από την πλευρά του ΠΠ.

•

«Υπό ∆ιερεύνηση», για βλάβες τις οποίες ο ΠΠ έχει αποδεχθεί και έχει
ξεκινήσει τη διαδικασία επίλυσης.

•

«Απαιτείται συνδυαστικό ραντεβού µε τον ΠΠ», για περιπτώσεις όπου
απαιτείται συνδυαστικό των ΠΥ και ΠΠ.

•

«Ολοκληρώθηκε», για βλάβες τις οποίες ο σχετικός έλεγχος έχει
ολοκληρωθεί.

•

«Επιστροφή στον ΠΥ » στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται επιπλέον
ενέργειες από το ΠΥ.

•

«Προς Επανέλεγχο» για τις περιπτώσεις που ο ΠΥ προχωρήσει σε
αµφισβήτηση της άρσης και ζητήσει επανεξέταση χωρίς τη διενέργεια
συνδυαστικού ραντεβού.

Στην περίπτωση προϊόντων VLU/FTTC υπάρχουν και οι παρακάτω δύο
καταστάσεις:
•

«Αναγγέλθηκε

στον

ΠΧΤΥ»,

για

βλάβες

όπου

το

πρόβληµα

εντοπίστηκε στον τοπικό υποβρόχο και αφορούν τον ΠΧΤΥ.
•

«Απαιτείται συνδυαστικό ραντεβού µε τον ΠΧΤΥ», για περιπτώσεις
όπου απαιτείται από τον ΠΧΤΥ

Σε κάθε αλλαγή κατάστασης αποστέλεται ειδοποίηση στον ΠΥ µέσα από το
WCRM_ΠΠ η οποία θα περιλαµβάνει τον ΜΑΒ, τη νέα κατάσταση της βλάβης
καθώς και τη χρονοσήµανση της µετάβασης στην νέα κατάσταση.
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2.7.2 Προκαταρκτικός έλεγχος Παρόχου
Στην περίπτωση που ο ΠΥ δεν έχει τη δυνατότητα συνδεσιµότητας µε τον
τερµατικό εξοπλισµό (CPE) του τελικού συνδροµητή, παρέχεται η δυνατότητα
στον ΠΥ να προχωρήσει σε αυτοµατοποιηµένο «Έλεγχο Σύνδεσης Πελάτη».
Για το σκοπό αυτό ο ΠΥ επιλέγει «Έλεγχο Σύνδεσης Πελάτη» και εισάγει στο
WCRM_ΠΠ το σχετικό ΦΑΥ στην περίπτωση του προϊόντος VLU/FTTB/H ή
τον Αριθµό Κυκλώµατος στην περίπτωση των προϊόντων VLU/FTTB/H.
Το WCRM_ΠΠ επιστρέφει:
•

αν επιβεβαιώσει θετικά ότι ο ΦΑΥ ή ο Αριθµός Κυκλώµατος αντιστοιχεί
σε ενεργή σύνδεση VPU/FTTx του εν λόγο ΠΥ, τα VLAN IDs της
σύνδεσης του τελικού συνδροµητή.

•

αν

δεν

επιβεβαιώσει

ενεργό

ΦΑΥ/Αριθµό

Κυκλώµατος

ή

ο

ΦΑΥ/Αριθµός Κυκλώµατος χρησιµοποιείται από άλλο ΠΥ, µήνυµα
λάθους «λάθος ΦΑΥ/Αριθµός Κυκλώµατος»
•

Τις γνωστές βλάβες σε ενεργό εξοπλισµό ΠΠ που χρησιµοποιεί η
συγκεκριµένη σύνδεση (αν υπάρχουν).

Ο ΠΥ ελέγχει για την ορθότητα των VLAN IDs που χρησιµοποιεί στο δίκτυό
του. Στην περίπτωση λάθους διορθώνει τη διαµόρφωση του εξοπλισµού του
και ελέγχει για την κατάσταση της σύνδεσης του τελικού χρήστη.
Σε περίπτωση γνωστής βλάβης, αυτή κλείνει µε υπαιτιότητα ΠΠ µετά την
αποκατάσταση του στοιχείου του δικτύου που είχε το πρόβληµα χωρίς να
πραγµατοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι από τον ΠΠ.
Για την ειδική αυτή βλάβη ισχύουν οι χρόνοι άρσης βλάβης του Basic SLA
VLU/ FTTx.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και εφόσον ο τελικός
χρήστης εξακολουθεί να µην λαµβάνει υπηρεσία ο Πάροχος πρέπει να
δηλώσει νέα βλάβη σύµφωνα µε την κανονική διαδικασία βλαβοδιαχείρισης
VLU/FTΤx.
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2.7.3 Βλαβοδιαχείριση Υπηρεσιών VLU/FTTC
2.7.3.1

Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VLU/FTTC

Ο ΠΥ ελέγχει εάν το πρόβληµα οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης του,
πραγµατοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους από το σηµείο
οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη για να διασφαλιστεί ότι η
βλάβη δεν εντοπίζεται στο συνδροµητή (εκτός ορίων ευθύνης ΠΠ).
Στην περίπτωση που το πρόβληµα δεν εντοπίζεται στο δικό του πεδίο
ευθύνης προχωρά στην αναγγελία βλάβης. Σε κάθε περίπτωση φροντίζει να
ενηµερώσει τον συνδροµητή να διατηρήσει τον εξοπλισµό του ενεργό και
συνδεδεµένο στο δίκτυο, ούτως ώστε ο ΠΠ να είναι σε θέση να επιβεβαιώνει
τυχόν αλλαγές µετά από ενέργειες αν και εφόσον υφίστανται.
Ο ΠΥ αναγγέλλει τη βλάβη παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
ΦΑΥ
Σχετικοί ΜΑΒ

<Φανταστικός Αριθµός Υποβρόχου>
<Μοναδικός Αριθµός Βλάβης>
Συµπληρώνεται προεραιτικά ένας ή περισσότεροι σχετικοί
ΜΑΒ
< free text >

Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; *
Έλεγχος από Σ.Ο. ΤοΥΒ (εισαγωγή - χαλύβδινο) µέχρι
< free text >
Πελάτη Τηλεπ. Παρόχου; *
< δυνατότητα επιλογής περισσότερων από ένα
συµπτωµάτων από προκαθορισµένη λίστα>
ΑΛΒ - ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ
BAD - ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΣΥ-∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
∆VP - ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VoIP
Σύµπτωµα Βλάβης
∆ITV - ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ IpTV
∆ΣΥ-∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
ΧΤΥ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΑΠ - ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
∆Π∆ – ΣΕ ΠΑΙΡΝΕΙ IP
Έλεγχος σωστής χρήσης των κωδικών πρόσβασης; *
Έλεγχος σωστής παραµετροποίησης του εξοπλισµού; *
Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσµολογίας; *
Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού; *
Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream Mbps)*

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream Mbps)*

Μετρήσεις attenuation (Upstream)

Μετρήσεις attenuation (Downstream)
Περιγραφή Βλάβης
Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου *

NAI/OXI
NAI/OXI
NAI/OXI
NAI/OXI
<xxx.xxx>
Υποβάλεται µόνο στις περιπτώσεις όπου
ωςΣύµπτωµα Βλάβης,οι αιτιολογίες «Χαµηλή
ή/και «Συχνές Αποσυνδέσεις».
<xxx.xxx>
Υποβάλεται µόνο στις περιπτώσεις όπου
ωςΣύµπτωµα Βλάβης,οι αιτιολογίες «Χαµηλή
ή/και «Συχνές Αποσυνδέσεις».
<free text>
Υποβάλεται µόνο στις περιπτώσεις όπου
ωςΣύµπτωµα Βλάβης,οι αιτιολογίες «Χαµηλή
ή/και «Συχνές Αποσυνδέσεις».
<free text>
Υποβάλεται µόνο στις περιπτώσεις όπου
ωςΣύµπτωµα Βλάβης,οι αιτιολογίες «Χαµηλή
ή/και «Συχνές Αποσυνδέσεις».
< free text >
< free text >

δηλώνονται
Ταχύτητα»

δηλώνονται
Ταχύτητα»

δηλώνονται
Ταχύτητα»

δηλώνονται
Ταχύτητα»
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Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου
Αποδοχή όρων*

< Τηλέφωνο >
Checkbox αποδοχής κειµένου - ∆ηλώνω ότι έχω προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λύση του προβλήµατος
και εξουσιοδοτώ τον ΠΠ να προβεί σε όποιες άλλες
ενέργειες για άρση της βλάβης.

Το WCRM_ΠΠ παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα επισύναψης αρχείων όπου ο
ΠΥ µπορεί να φορτώνει δεδοµένα µετρήσεων που έχει πραγµατοποιήσει µε
δικά του διαγνωστικά εργαλεία έπειτα από επίσκεψη στον χώρο του
συνδροµητή.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο ΠΥ θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να
ελέγχει την πορεία του αιτήµατος βλάβης µέσα από το WCRM_ΠΠ.
2.7.3.2

Επίλυση βλαβών

Βήµα 1
Ο ΠΠ φροντίζει για την επίλυση της βλάβης σε συνεννόηση όπου χρειαστεί µε
τον ΠΧΤΥ.
Στην περίπτωση όπου η βλάβη οφείλεται σε:
1. Προγραµµατισµένες εργασίες των ΠΠ ή ΠΧΤΥ, ενηµερώνεται άµεσα ο ΠΥ
για το είδος της εργασίας και τον εκτιµώµενο χρόνο αποκατάστασης.
2. Έκτακτες εργασίες του ΠΠ, ο ΠΥ ενηµερώνεται για το είδος της εργασίας
και τον εκτιµώµενο χρόνο αποκατάστασης.
3. Έκτακτες εργασίες του ΠΧΤΥ, επίσης ενηµερώνεται ο ΠΥ από τον ΠΠ
εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει γνώση από τον ΠΧΤΥ, και ακολουθούνται
οι διαδικασίες που προβλέπονται στο ισχύουσα προσφορά αναφοράς.
Στην περίπτωση όπου η βλάβη εντοπιστεί στο τµήµα του ΠΧΤΥ η βλάβη
µεταβαίνει σε κατάσταση «Αναγγέλθηκε στον ΠΧΤΥ».
Βήµα 2α
Στην περίπτωση όπου η βλάβη µεταβεί σε κατάσταση «Αναγγέλθηκε στον
ΠΧΤΥ» ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες βλαβοδιαχείρισης ΤοΥΒ του
ΠΧΤΥ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά άρθρα της προσφοράς
αναφοράς του ΠΧΤΥ.
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Ο ΠΠ διαβιβάζει τις απαραίτητες πληροφορίες προς τον ΠΥ ούτως ώστε να
ενηµερώσει τον συνδροµητή του για την κατάσταση της βλάβης και τον
προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης. Για λόγους σαφήνειας, η προς εξέλιξη
βλάβη θα φέρει συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα αφορούν τα εξής :
A. την κατάσταση της ανάθεσης προς τον ΠΧΤΥ και πιθανό χρόνο
ολοκλήρωσης του ελέγχου εφόσον αυτός έχει ανακοινωθεί στο
αντίστοιχο ΠΣ (WCRM_ΠΧΤΥ)
B. την γενική κατάσταση της βλάβης η οποία θα λαµβάνει υπόψη και τις
σχετικές ενέργειες που δύναται να πραγµατοποιηθούν από τον ΠΠ για
τον επανέλεγχο και επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας
C. τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες αναγγελίας, συσχέτισης ειδικής βλάβης,
πιθανής ολοκλήρωσης και τελικής ολοκλήρωσης τόσο από τον ΠΧΤΥ
όσο και του ΠΠ
Για την πραγµατοποίηση των σχετικών µετρήσεων ή/και για να αποµονωθεί ο
ΤοΥΒ από την εσωτερική καλωδίωση του τελικού χρήστη – συνδροµητή ο ΠΥ
θα πρέπει να κοινοποιεί στον ΠΠ το τηλέφωνο επικοινωνίας πελάτη καθώς
και του κέντρου διαχείρισης βλαβών. Ο ΠΠ χρησιµοποιεί τα τηλέφωνα
επικοινωνίας ως εξής :
A. µε τον πελάτη του ΠΥ για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην
εισαγωγή/χαλύβδινο από τα συνεργεία του ΠΠ ή ΠΧΤΥ
B. µε το κέντρο διαχείρισης βλαβών του ΠΥ για να ζητήσει ή να παρέχει
πληροφορίες όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από την φύση και την
εξέλιξη της βλάβης.
Στην περίπτωση κατά την οποία η βλάβη κλείσει από τον ΠΧΤΥ και ο ΠΥ µετά
από έλεγχο προχωρήσει σε αµφισβήτηση της άρσης βλάβης, θα δίνονται οι
εξής δυνατότητες στο ΠΥ :
•

Να καταχωρεί αίτηµα επανελέγχου κατά το οποίο θα δηλώνει το λόγο
της αµφισβήτησης και πιθανά νέα στοιχεία που θα βοηθούν στη
διάγνωση. Η κατάσταση της βλάβης θα µεταβεί σε status «Προς
Επανέλεγχο» και οι όποιες εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση που ο επανέλεγχος του
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ΠΠ επιστρέψει χωρίς νέο αποτέλεσµα τότε ο ΠΥ θα χρεώνεται
αντιστοίχως µε τα παρακάτω:
o «Τέλος

άσκοπης

ολοκληρώθηκε

απασχόλησης»

εσωτερικά,

δηλαδή

εφόσον
χωρίς

ο
την

έλεγχος
µετάβαση

συνεργείου στον χώρο του συνδροµητή.
o «Τέλος άσκοπης µετάβασης», εφόσον κρίθηκε απαραίτητο από
τον ΠΠ η µετάβαση συνεργείου για την επανάληψη των
µετρήσεων/δοκιµών στο χώρο του συνδροµητή.
•

Να προχωρά σε αίτηµα συνδυαστικού ραντεβού για την από κοινού
διερεύνηση του πιθανού προβλήµατος. Σε αυτή την περίπτωση η
βλάβη µεταβαίνει σε κατάσταση «Απαιτείται συνδυαστικό ραντεβού µε
τον ΠΧΤΥ» και µεταβιβάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες προς τον
ΠΥ.

Στην

περίπτωση

που

το

«συνδυαστικό

ραντεβού»

είναι

υπαιτιότητας ΠΥ τότε θα υπόκειται στο «Τέλος άσκοπης µετάβασης»,
Βήµα 2β
Στην περίπτωση όπου η βλάβη δεν απαιτεί έλεγχο και εργασίες από τον
«ΠΧΤΥ» ο ΠΠ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση της βλάβης βάσει του τύπου συµπτώµατος που έχει δηλωθεί
και των ποιοτικών παραµέτρων της συγκεκριµένης γραµµής ή/και περιοχής.
Βήµα 3
Βλάβες που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας θα γίνονται
αποδεκτές εφόσον τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α.

Σύµπτωµα «ΧΜΤ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» : Ο ΠΠ θα προχωρά στο

έλεγχο της υπηρεσίας για δηλωµένη υποβάθµιση η οποία ξεπερνά το 15%
της ονοµαστικής ταχύτητας της υπηρεσίας του Τελικού Χρήστη. Σε αντίθετη
περίπτωση και εφόσον η βλάβη βρέθηκε να µην τηρεί την παραπάνω
προϋπόθεση αυτή θα κλείνει µε υπαιτιότητα ΠΥ ο οποίος θα χρεώνεται και το
τέλος άσκοπης απασχόλησης.
Β.

Σύµπτωµα «ΣΑΠ - ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ» : Οι αποσυνδέσεις θα

πρέπει να οφείλονται στο φυσικό µέσο περιοχής ευθύνης του ΠΠ και να έχει
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αποκλειστεί η πιθανότητα προβλήµατος στην εσωτερική καλωδίωση. Η
συχνότητα δε των αποσυνδέσεων θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει
την ανίχνευσή τους κατά το σχετικό έλεγχο και αποδεδειγµένα να επηρεάζει
την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση η βλάβη
θα κλείνει µε υπαιτιότητα ΠΥ ο οποίος θα χρεώνεται και το τέλος άσκοπης
απασχόλησης.
Βήµα 4
Με την ολοκλήρωση – επίλυση της βλάβης αυτή µεταβαίνει σε κατάσταση
«Επιδιορθώθηκε».

Ταυτόχρονα ανακοινώνεται στο ΠΥ και η οριστική

κατάσταση της βλάβης η οποία περιγράφεται από τον ακόλουθο πίνακα:
Θέση εντοπισµού βλάβης

Υπαιτιότητα
Βλάβης

∆ΙΚΤΥΟ

ΠΠ

∆ΙΚΤΥΟ

ΠΠ

∆ΙΚΤΥΟ

ΠΠ

ΚΥΡΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΖΕΥΓΟΥΣ

∆ΙΚΤΥΟ

ΠΠ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ

∆ΙΚΤΥΟ

ΠY

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ

∆ΙΚΤΥΟ

ΠY

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΟΧ ΕΣΧΑΛΙΤ)

Είδος Εργασίας
ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆Ε∆ΟΜΕΝΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆εν
Προσηλθε
Ο
Τεχνικος
ΠΥ
Στο
Συνδυαστικο Ρ/Β

∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΟΧ ΕΣΧΑΛΙΤ)

ΠY

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ

ΠΠ

Μικτονόµηση
ΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΖΕΥΓΟΥΣ
ΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΖΕΥΓΟΥΣ

Αλλαγή/ Επιδιόρθωση
Μικτονόµησης
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ

ESCALIT

ΠΠ

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΟΧ ΕΣΧΑΛΙΤ)

Αλλαγή/ Επιδιόρθωση
Μικτονόµησης

Kv-Cabinet ΠΠ

ΠΠ

∆υσλειτουργία Πόρτας/ Κάρτας

Αποκατάσταση

Kv-Cabinet ΠΠ

ΠΠ

Ποιότητα Γραµµής

Εφαρµογή Line Profile
Μικρότερου Πακέτου

Kv-Cabinet ΠΠ

ΠΠ

Γενικευµένη Βλαβη Dslam

Αποκατάσταση

Kv-Cabinet ΠΠ

ΠΠ

Γενικευµένη Βλαβη Kv

Αποκατάσταση

Kv-Cabinet ΠΠ

ΠΠ

Γενικευµένη Βλαβη

Αποκατάσταση

Τοπικός Κατανεµητής ΠΠ

ΠΠ

Μικτονόµηση

Αλλαγή/ Επιδιόρθωση
Μικτονόµησης

Τοπικός Κατανεµητής ΠΠ

ΠΠ

Γενικευµένη Βλάβη Τκ Ππ

Αποκατάσταση

Οπτικό ∆ίκτυο/Κύριο ∆ίκτυο

ΠΠ

Καλωδιακή Βλάβη Οπτικού ∆ικτύου

Οπτικό ∆ίκτυο/Κύριο ∆ίκτυο

ΠΠ

Εργασιες Συντηρησης ∆ικτυου

Οπτικό ∆ίκτυο/Κύριο ∆ίκτυο

ΠΠ

Γενικευµένη Βλαβη

Αποκατάσταση
Ολοκλήρωση
Εργασιών
Ολοκλήρωση
Εργασιών

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΠ

Provisioning

Αποκατάσταση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΠ

Vlan ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκατάσταση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΠ

Εγκαταστάσεις Τελικού Πελάτη

ΠΥ

Profile ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
Βλάβη
Προς
Εγκαταστάσεις
Πελάτη/Παρόχου

Αποκατάσταση
Ελεγχος
Γραµµης
(Μετρησεις, ∆οκιµεσ)

ΠΠ

Αιτία Βλάβης
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΟΧ ΕΣΧΑΛΙΤ)

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
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Κλειστο
(Τοποθ.
Σηµειωµατοσ)
Μας Αρνηθηκαν Την
Εισοδο
(Τοποθ.
Σηµειωµατοσ)
Ασκοπη
Μεταβαση
Συνεργειου ΠΠ Σε
Συνδυαστικη
Επισκεψη

ΠΥ

Βλάβη
Προς
Πελάτη/Παρόχου

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις Τελικού Πελάτη

ΠΥ

Βλάβη
Προς
Πελάτη/Παρόχου

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις Τελικού Πελάτη

ΠΥ

Βλάβη
Προς
Πελάτη/Παρόχου

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις Τελικού Πελάτη
Εγκαταστάσεις Τελικού Πελάτη

ΠΥ

Μεγάλη Απόσταση Απο KV

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ

ΠΥ

ΟΥ∆ΕΝ ΕΥΡΕΘΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ

ΠΥ

ΟΥ∆ΕΝ ΕΥΡΕΘΗ

Ελεγχος
Γραµµης
(Μετρησεις, ∆οκιµεσ)
∆εν
Προσηλθε
Ο
Τεχνικος
ΠΥ
Στο
Συνδυαστικο Ρ/Β

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠY

Provisioning

Αποκατάσταση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠY

Vlan ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκατάσταση

Ελεγχος
Γραµµης
(Μετρησεις, ∆οκιµεσ)

Ο ΠΥ µπορεί αν επιθυµεί να απορρίψει την άρση της βλάβης. Σε αυτή την
περίπτωση η βλάβη µεταβαίνει σε κατάσταση «Απαιτείται συνδυαστικό
ραντεβού µε τον ΠΠ».
2.7.4 Βλαβοδιαχείριση Υπηρεσιών VLU/FTTΒ
2.7.4.1

Αναγγελία βλάβης

Ο ΠΥ ελέγχει εάν το πρόβληµα οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης του,
πραγµατοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους από το σηµείο
οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη για να διασφαλιστεί ότι η
βλάβη δεν εντοπίζεται στο συνδροµητή (εκτός ορίων ευθύνης ΠΠ).
Στην περίπτωση που το πρόβληµα δεν εντοπίζεται στο δικό του δίκτυο
ευθύνης προχωρά στην αναγγελία βλάβης. Σε κάθε περίπτωση φροντίζει να
ενηµερώσει τον συνδροµητή να διατηρήσει τον εξοπλισµό του ενεργό και
συνδεδεµένο στο δίκτυο, ούτως ώστε ο ΠΠ να είναι σε θέση να επιβεβαιώνει
τυχόν αλλαγές µετά από ενέργειες αν και εφόσον υφίστανται.
Ο ΠΥ αναγγέλλει τη βλάβη παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
ΦΑOB

<Φανταστικός Αριθμός Οπτικού Βρόχου>
<Μοναδικός Αριθμός Βλάβης>

Σχετικοί ΜΑΒ

Συμπληρώνεται προεραιτικά ένας ή περισσότεροι
σχετικοί ΜΑΒ

Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; *

< free text >
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< συµπληρώνεται από τον ΠΥ, με δυνατότητα
επιλογής περισσότερων από ένα συμπτωμάτων
από προκαθορισμένη λίστα>
ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ
BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σύµπτωµα Βλάβης

ΧΜΤ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΑΠ

–ΣΥΧΝΕΣ

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

C∆Σ – CPE ∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
CΣ∆ – CPE ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ
INTERNET ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
∆ΠΟΥ – ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µέσω
πρόσθετων VLAN
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ >
<xxx.xxx>

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream Mbps)*

Υποβάλεται

µόνο στις περιπτώσεις όπου δηλώνονται

«Σύµπτωµα Βλάβης», «Χαµηλή Ταχύτητα» ή/και «ModemΣυχνές Αποσυνδέσεις».
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ>
<xxx.xxx>

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream Mbps)*

Υποβάλεται

µόνο στις περιπτώσεις όπου δηλώνονται

«Σύµπτωµα Βλάβης»: «Χαµηλή Ταχύτητα» ή/και «Συχνές
Αποσυνδέσεις».
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ >
Περιγραφή Βλάβης

< free text >

< συµπληρώνεται από τον ΠΥ>
Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου *

< free text >

< συµπληρώνεται από τον ΠΥ>
Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου
Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη)

< Τηλέφωνο >

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο

Το WCRM_ΠΠ παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα επισύναψης αρχείων όπου ο
ΠΥ µπορεί να φορτώνει δεδοµένα µετρήσεων που έχει πραγµατοποιήσει µε
δικά του διαγνωστικά εργαλεία έπειτα από επίσκεψη στον χώρο του
συνδροµητή.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο ΠΥ θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να
ελέγχει την πορεία του αιτήµατος βλάβης µέσα από το WCRM_ΠΠ.
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2.7.4.2

Επίλυση βλαβών

Βήµα 1
Ο ΠΠ φροντίζει για την επίλυση της βλάβης. Στην περίπτωση όπου η βλάβη
οφείλεται σε:
1. Προγραµµατισµένες εργασίες του ΠΠ, ενηµερώνεται άµεσα ο ΠΥ για το
είδος της εργασίας και τον εκτιµώµενο χρόνο αποκατάστασης.
2. Έκτακτων προβληµάτων του ΠΠ γνωστών σε αυτόν, επίσης
ενηµερώνεται άµεσα ο ΠΥ για το είδος της εργασίας και τον εκτιµώµενο
χρόνο αποκατάστασης.
Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΠ προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες
για την αποκατάσταση της βλάβης στα όρια ευθύνης του.

Βήµα 2
Με την ολοκλήρωση – επίλυση της βλάβης αυτή µεταβαίνει σε κατάσταση
«Επιδιορθώθηκε».

Ταυτόχρονα ανακοινώνεται στο ΠΥ και η οριστική

κατάσταση της βλάβης η οποία περιγράφεται από τα ακόλουθα πεδία:

Θέση Βλάβης

Αιτία Βλάβης

Ενέργειες αποκατάστασης

Υπαιτιότητα

Οπτικό Δίκτυο Διανομής
Ενδοκτηριακή καλωδίωση
Ενεργός Εξοπλισμός Κτιρίου
Δίκτυο Ethernet
Μεταγωγέας Συγκέντρωσης

Ο ΠΥ µπορεί αν επιθυµεί να απορρίψει την άρση της βλάβης. Σε αυτή την
περίπτωση θα δύναται να επιλέξει µεταξύ αιτήµατος για συνδυαστικό
ραντεβού ή αιτήµατος επανελέγχου εν η βλάβη µεταβαίνει είτε σε κατάσταση
«Απαιτείται συνδυαστικό ραντεβού µε τον ΠΠ» είστε σε κατάσταση
«Επανελέγχου».

74

2.7.5 Βλαβοδιαχείριση Υπηρεσιών VLU/FTTΗ
2.7.5.1

Κατάθεση/ Αναγγελία βλάβης

Ο ΠΥ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο στο εσωτερικό δίκτυο του
πελάτη καθώς και πιθανά προβλήµατα που ενδέχεται να έχουν προκύψει σε
επίπεδο διασύνδεσης ή/και γενικά δροµολόγησης προτού προχωρήσει σε
κατάθεση βλάβης.
Στην περίπτωση που το πρόβληµα δεν εντοπίζεται στο δικό του δίκτυο
ευθύνης προχωρά στην αναγγελία βλάβης. Σε κάθε περίπτωση φροντίζει να
ενηµερώσει τον συνδροµητή να διατηρήσει τον εξοπλισµό του ενεργό και
συνδεδεµένο στο δίκτυο, ούτως ώστε ο ΠΠ να είναι σε θέση να επιβεβαιώνει
τυχόν αλλαγές µετά από ενέργειες αν και εφόσον υφίστανται.
Ο ΠΥ αναγγέλλει τη βλάβη παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
ΦΑOB

<Φανταστικός Αριθμός Οπτικού Βρόχου>
<Μοναδικός Αριθμός Βλάβης>

Σχετικοί ΜΑΒ

Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; *

Συμπληρώνεται προεραιτικά ένας ή
περισσότεροι σχετικοί ΜΑΒ
< free text >
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ, με
δυνατότητα επιλογής περισσότερων
από ένα συμπτωμάτων από
προκαθορισμένη λίστα>
ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ
BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σύµπτωµα Βλάβης

ΧΜΤ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΑΠ –ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
C∆Σ – CPE ∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
CΣ∆ – CPE ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ
INTERNET ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
∆ΠΟΥ – ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µέσω πρόσθετων VLAN
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< συµπληρώνεται από τον ΠΥ >
Περιγραφή Βλάβης

< free text >
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ>

Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου *

< free text >
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ>

Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου

< Τηλέφωνο >
< συµπληρώνεται από τον ΠΥ>

Τηλ. Συνεννόησης Πελάτη
Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού
Χρήστη)

< Τηλέφωνο >
< συµπληρώνεται από τον Πάροχο

Το τηλέφωνο επικοινωνίας Πελάτη θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις όπου
κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη συνεργείου του ΠΠ για τον έλεγχο της
δοµηµένης καλωδίωσης στον χώρο του κτιρίου ή/και στην οικία.
Ο ΠΠ αφού παραλάβει το αίτηµα της βλάβης θα προχωρήσει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και την
αποκατάσταση των όποιων τεχνικών θεµάτων εφόσον υφίστανται. Στις
περιπτώσεις όπου είναι γνωστό γενικό πρόβληµα δικτύου (ειδική βλάβη) που
επηρεάζει πλήθος συνδροµητών ενηµερώνει τη σχετική βλάβη µε την
κατάσταση, την αιτία (εφόσον είναι γνωστή τη συγκεκριµένη στιγµή) καθώς
και τον πιθανό χρόνο επίλυσης.
Η ειδική βλάβη, κλείνει µε υπαιτιότητα ΠΠ µετά την αποκατάσταση του
στοιχείου του δικτύου που είχε το πρόβληµα χωρίς να πραγµατοποιούνται
πρόσθετοι έλεγχοι από τον ΠΠ.
Για την ειδική αυτή βλάβη ισχύουν οι χρόνοι άρσης βλάβης του Basic SLA
VPU FTTΗ
Με την ολοκλήρωση – επίλυση της βλάβης αυτή µεταβαίνει σε κατάσταση
«Επιδιορθώθηκε».

Ταυτόχρονα ανακοινώνεται στο ΠΥ και η οριστική

κατάσταση της βλάβης η οποία περιγράφεται από τα ακόλουθα πεδία:
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Θέση Βλάβης

Αιτία Βλάβης

Οπτικό Δίκτυο Διανομής

Διακοπή / Συντήρηση ΠΠ / Τρίτων
– Επισκευή

Ενδοκτηριακή
υποβρόχος)

καλωδίωση

(υπό

Υπαιτιότητα

– Διακοπή / Συντήρηση ΠΠ / ΠΥ (Πελάτη)
–
Επισκευή
/
Αντικατάσταση
κατανεμητή
/
Αντικατάσταση
οπτικής πρίζας

OΝΤ

ΠΠ / ΠΥ (Πελάτη)

Δίκτυο Ethernet

ΠΠ / ΠΥ

Μεταγωγέας Συγκέντρωσης ΟLΤ

ΠΠ

Ο ΠΥ µπορεί αν επιθυµεί να απορρίψει την άρση της βλάβης. Σε αυτή την
περίπτωση η βλάβη µεταβαίνει σε κατάσταση «Απαιτείται συνδυαστικό
ραντεβού µε τον ΠΠ».
2.7.6 ∆ιαδικασία άρσης βλαβών Ο.Κ.ΣΥ.
Ο ΠΠ είναι υπεύθυνος για τις βλάβες οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν κατά
την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ. µεταξύ των δύο άκρων της (της Μούφας
Ο/Ι στο ΦΥΠ και του L2/3 Switch). Ωστόσο εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών εισαγωγής των καλωδιακών υποδοµών του ΠΥ στο ΦΠΥ,
προκληθεί βλάβη τότε ο ΠΥ οφείλει να αποζηµιώσει πλήρως και να καλύψει
ολοσχερώς το σύνολο του κόστους αποκατάστασης που θα επωµιστεί ο ΠΠ.
Επιπλέον, στη περίπτωση που εξαιτίας της ως άνω βλάβης προκληθεί
αδυναµία παροχής υπηρεσιών προς άλλους ΠΥ οι οποίοι εξυπηρετούνται
από το δίκτυο του ΠΠ, ο ΠΥ είναι αντιστοίχως υπεύθυνος για την ανάληψη
του ποσού που θα κληθεί να καταβάλλει ο ΠΠ στο πλαίσιο τυχόν καταβολής
ρητρών προς τους ΠΥ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη παρούσα
προσφορά αναφοράς, καθώς και τυχόν πρόσθετης αποζηµίωσης που τυχόν
αξιώσουν οι ΠΥ σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία.
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Βήµα 1
Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΥ θα παρέχει στον ΠΠ όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και
ενέργειες που έχει ήδη πραγµατοποιήσει.
Βήµα 2
Σε περίπτωση που ο ΠΠ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ. που
του αναγγέλθηκε από τον ΠΥ προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο
αρµοδιότητάς του, χρεώνει στον ΠΥ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή
άσκοπης απασχόλησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε
ισχύοντα τιµοκατάλογό του.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης, τα κέντρα
διαχείρισης ΠΠ και ΠΥ, επικοινωνούν και συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Ο ΠΠ αφού προβεί στην άρση της βλάβης αναγγέλλει την άρση της βλάβης
στον ΠΥ µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ.
2.7.7 Αίτηµα Συνδυαστικού Ραντεβού
Ο ΠΥ µπορεί να ζητήσει την πραγµατοποίηση συνδυαστικού ραντεβού ΠΠΠΥ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Σε συνέχεια δήλωσης µιας βλάβης προς τον ΠΠ, που ο ΠΠ έκλεισε ως
επιλυθείσα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ΕΗ από την
ενηµέρωση «Ολοκλήρωσης» της βλάβης από τον ΠΠ
2. Σε συνέχεια µη αποδοχής από τον ΠΥ µίας νέας σύνδεσης, που ο ΠΠ
έκλεισε ως παραδοθείσα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ΕΗ
από την ενηµέρωση επίλυσης της βλάβης από τον ΠΠ
Βήµα 1
Το αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού ΠΠ-ΠΥ καταχωρείται από τον ΠΥ στο
WCRM_ΠΠ. Σε κάθε περίπτωση, για αίτηµα που έχει κατατεθεί από τον ΠΥ
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έως τη λήξη του ωραρίου, ο ΠΠ ενηµερώνει τον ΠΥ µέσω του WCRM_ΠΠ
µέχρι τη λήξη του ωραρίου της επόµενης ΕΗ.
Βήµα 2
Ο ΠΠ ελέγχει αν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις για αίτηµα
συνδυαστικού ραντεβού ΠΠ-ΠΥ και σε αρνητική περίπτωση απορρίπτει το
αίτηµα

µε

αιτιολογία

«∆εν

πληρούνται

οι

προϋποθέσεις

για

την

πραγµατοποίηση συνδυαστικού ραντεβού ΠΠ-ΠΥ» αναφέροντας και τους
σχετικούς λόγους.
2.7.7.1

Συνδυαστικό ραντεβού ΠΠ-ΠΥ

Βήµα 1
Το ραντεβού ορίζεται στο χώρο του τελικού συνδροµητή του ΠΥ σε
ηµεροµηνία και ώρα που έχει κοινοποιηθεί στο WCRM ΠΠ. Το κάθε ραντεβού
αφορά αποκλειστικά µία και µόνο βλάβη και ορίζεται για τις 08.00, 09.30,
11.00, 12.30 ώρες.
Ο ΠΥ οφείλει να παρουσιασθεί στο ραντεβού τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα,
άλλως το συνδυαστικό ραντεβού κλείνει µε Υπαιτιότητα ΠΥ και ο ΠΥ
χρεώνεται για την άσκοπη απασχόληση του ΠΠ, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
τιµοκατάλογο. Ο τεχνικός του ΠΠ αποχωρεί εάν ο τεχνικός του ΠΥ
καθυστερήσει για περισσότερο από τριάντα (30) λεπτά. Η παρούσα
παράγραφος ισχύει κατ’ αναλογία και για τον ΠΠ.
Ο ΠΥ θα έχει φροντίσει να ενηµερώσει τον συνδροµητή του για την επικείµενη
επίσκεψη ούτως ώστε να παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην είσοδο του
κτιρίου, την κάθετη καλωδίωση και τον χώρο του συνδροµητή µε σκοπό την
ολοκλήρωση

των

σχετικών

µετρήσεων.

Σε

αντίθετη

περίπτωση

το

συνδυαστικό ραντεβού κλείνει µε Υπαιτιότητα ΠΥ και ο ΠΥ χρεώνεται για την
άσκοπη απασχόληση του ΠΠ.
Βήµα 2
Κατά την άρση της βλάβης στο Συνδυαστικό Ραντεβού και εξαρτωµένης της
υπαιτιότητας πραγµατοποιείται χρέωση είτε στον ΠΥ είτε στον ΠΠ.
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Σε περίπτωση που από τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ότι η υπαιτιότητα
είναι του ΠΧΤΥ και ο ΠΠ εσφαλµένα έκρινε ότι δεν χρειάζεται να καλέσει τον
ΠΧΤΥ, τότε ο ΠΠ χρεώνεται µε τέλος για “άσκοπη µετάβαση”.
2.7.7.2

Συνδυαστικό ραντεβού ΠΧΤΥ-ΠΠ

Τυχόν συνδυαστικά ραντεβού µε τον ΠΧΤΥ θα καλούνται αποκλειστικά από
τον ΠΠ αφού πρώτα έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές τεχνικές παράµετροι. Το
συνδυαστικό ραντεβού µεταξύ ΠΧΤΥ – ΠΠ δεν αποτελεί µέρος της παρούσας
αλλά διέπεται από τους κανόνες της εκάστοτε ισχύουσας

προσφοράς

αναφοράς του ΠΧΤΥ. Ο χρόνος δε ολοκλήρωσης του συνδυαστικού θεωρείται
ανενεργός αφού στην ουσία αποτελεί επέκταση της τυπικής διαδικασίας
βλαβοδιαχείρισης και χρησιµοποιείται από τον ΠΠ ως ύστατο µέσο επίλυσης
τεχνικού προβλήµατος εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Ο ΠΥ δύναται να παρευρεθεί στο συνδυαστικό ραντεβού ΠΧΤΥ-ΠΠ µόνο στο
άκρο του τελικού συνδροµητή µε σκοπό να επιβεβαιώσει την επίλυση του
προβλήµατος και την ολοκλήρωση πλήρων δοκιµών.
Ο ΠΥ σε καµία περίπτωση δεν θα λάβει ενεργά µέρος στην διευθέτηση
οποιουδήποτε τεχνικού ζητήµατος µε τον ΠΧΤΥ.
2.7.8 Ακύρωση αναγγελίας βλάβης
Για την ακύρωση αναγγελίας βλάβης, ο ΠΥ προβαίνει σε οποιαδήποτε στιγµή
στην ακύρωση της βλάβης υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα στο WCRM ΠΠ µε
τον ΜΑΒ. Στην περίπτωση κατά την οποία η βλάβη έχει µεταβεί σε κατάσταση
«Υπό ∆ιερεύνηση» η βλάβη κλείνει µε υπαιτιότητα του ΠΥ.
2.7.9 Έκτακτες/Προγραµµατισµένες Εργασίες
Οι προγραµµατισµένες εργασίες ή έκτακτες εργασίες µπορεί να αφορούν είτε
υποδοµές του ΠΠ είτε υποδοµές του ΠΧΤΥ. Στην περίπτωση που οι εργασίες
αφορούν υποδοµές του ΠΧΤΥ, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύουσα
προσφορά αναφοράς, ο ΠΠ διαβιβάζει τη σχετική πληροφορία όπως την
λαµβάνει από τον ΠΧΤΥ.
Στην περίπτωση που οι εργασίες αφορούν υποδοµές του ΠΠ ισχύουν τα εξής:
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Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν:
•

επεκτάσεις κέντρων, ή/και KV

•

µεταζεύξεις,

•

αναβάθµιση του συνδροµητικού δικτύου,

•

τυχόν διαδικασίες ελέγχου, µετρήσεων και συντήρησης του δικτύου
πρόσβασης

Οπτικών

ινών

(περιλαµβανοµένων

της

οπτικών

υποδοµών που διασύνδεουν το DSLAM µε το PoP),
•

αναβάθµιση DSLAM.

Ο ΠΠ διατηρεί το δικαίωµα επεµβάσεων και διαµόρφωσης της κατάστασης
του δικτύου πρόσβασης (περιλαµβανοµένων των οπτικών υποδοµών που
διασύνδεουν το DSLAM µε το PoP),

για λόγους αναβάθµισης των

δυνατοτήτων του, υποστήριξης νέων ή/και υφιστάµενων υπηρεσιών. Επίσης,
διατηρεί το δικαίωµα διεξαγωγής µετρήσεων και ελέγχων, χωρίς να
παρεµποδίζει ή να επηρεάζει δυσµενώς τις παρεχόµενες από τον ΠΥ
υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΠ θα καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε
να µειώνονται στο ελάχιστο οι διακοπές σε σηµεία του δικτύου πρόσβασης. Ο
ΠΠ δεν ευθύνεται για την διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που µπορεί να
προκληθεί από εργασίες τρίτων, (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων, ή
πάροχος ρεύµατος ) ή λόγω έκτακτων συνθηκών
Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη,
οι οποίες κρίνεται, µε βάση τα δεδοµένα της επιστήµης και την κοινή πείρα ότι
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις υπηρεσίες που προσφέρει ο
αντισυµβαλλόµενος, εκτελούνται υποχρεωτικά σε διαστήµατα εκτός ωρών
αιχµής.

Ως διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής ορίζονται οι επίσηµες αργίες

καθώς και το διάστηµα µεταξύ 24:00 και 06:00 των εργασίµων ηµερών.
Ειδικότερα, για συγκεκριµένες προγραµµατισµένες εργασίες, µικρής χρονικής
διάρκειας, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιούνται και σε εργάσιµες ώρες, µετά
από πρότερη ενηµέρωση των παρόχων, για τη φύση και τη διάρκεια της
εργασίας, έτσι ώστε να έχουν αυτοί τη δυνατότητα να ενηµερώσουν τους
συνδροµητές τους.
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Κάθε προγραµµατισµένη εργασία θα ανακοινώνεται µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας προς τους ΠΥ τουλάχιστον 5 EH πριν από την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία

έναρξης

αντισυµβαλλόµενος

των

οφείλει

προγραµµατισµένων
να

επιβεβαιώσει

άµεσα,

εργασιών.
εντός

2EH,

Ο
ότι

ενηµερώθηκε.
Η ως άνω προθεσµία των 5 ΕΗ µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε
αντικειµενικά αιτιολογηµένες εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας
ανάγκης στις οποίες υπάρχει ή απώλεια υπηρεσίας ή δυνητική απώλεια
υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται επιβεβαίωση από τον
αντισυµβαλλόµενο.
Η ενηµέρωση περιλαµβάνει:
i.

Τη φύση της εργασίας (αναβάθµιση, συντήρηση κ.λπ.)

ii.

Τον τύπο (έκτακτη/ προγραµµατισµένη)

iii.

Σύντοµη περιγραφή της

iv.

Το αν ανήκει σε µικρής διάρκειας εργασίες που µπορούν να
πραγµατοποιηθούν και σε εργάσιµες ώρες

i.

Την αναµενόµενη διάρκεια των εργασιών.

ii.

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας

iii.

Τις επιπτώσεις που αναµένεται να έχει στους συνδροµητές (π.χ.
διακοπή υπηρεσιών, χαµηλή ταχύτητα, µικρής διάρκειας διακοπές
κ.λπ.)

iv.

Εφόσον απαιτείται σχετική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσει
και ο ΠΥ

Σε µια προγραµµατισµένη εργασία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η
ηµεροµηνία διεξαγωγής της ή και να αναβληθεί, ενδεικτικά για τους
ακόλουθους λόγους:
•

Εµφάνιση έκτακτης εργασίας πριν την ηµεροµηνία διαξαγωγής της
προγραµµατισµένης

εργασίας,

στην

περίπτωση

αυτή

η

προγραµµατισµένη εργασία παραλληλίζεται µε την έκτακτη.
•

Τροποποίηση των προγραµµατισµένων εργασιών λόγω διαµαρτυριών.
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•

∆ολιοφθορά ή επέµβαση τρίτου σε στοιχείο δικτύου στο οποίο έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθµισης.

•

Ανωτέρα βία (π.χ. ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών καιρικές
συνθήκες).

Ο ΠΥ σε κάθε περίπτωση θα ενηµερώνεται άµεσα για την τροποποίηση της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής της προγραµµατισµένης εργασίας.
2.8 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) VLU
2.8.1 Γενικά
Η βασική συµφωνία ισχύει µόνο για τις υπερβάσεις ευθύνης του ΠΠ κατά την
παράδοση υπηρεσίας, την µεταβολή χαρακτηριστικών υπηρεσίας και την
άρση βλάβης. Οι καθυστερήσεις που οφείλονται στα κατωτέρω συµβάντα δεν
θα προσµετρούνται στον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης είτε
πρόκειται για παροχή ή µεταβολή χαρακτηριστικών υπηρεσίας, είτε για άρση
βλάβης:
•

περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως, κατ’ ενδεικτική αναφορά, ακραίες
καιρικές συνθήκες, σεισµοί, πληµµύρες, κεραυνοί ή πυρκαγιές. Ο ΠΠ
θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διατηρείται η παρεχόµενη
υπηρεσία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

•

αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των
∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών Αρχών και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου
∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των απαιτούµενων εργασιών.

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των PoPs
των ΠΠ και των υπηρεσιών τους, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της
Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών VLU, τα PoPs οµαδοποιήθηκαν σε
τέσσερεις ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Α/Α

Περιοχές

PoP PP

1

Α

Νομοί: Αττικής, Θεσσαλονίκης

2

Β

Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας
συμπεριλαμβανομένων των Νομών της Κρήτης
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3

Γ/Δ

Τα PoPs τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α
και Β περιοχές

Για τα PoPs που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του παραπάνω Πίνακα,
λόγω της έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως πχ. ανεπίβλεπτα
κέντρα, µεγάλες αποστάσεις έδρας τµήµατος διαχείρισης της βλάβης από τα
κέντρα) οι ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ρήτρες στις περιοχές
Α και Β.
2.8.2 Λόγοι καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας ΠΠ»
Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ρήτρα
κατ’ εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των
συµβάντων τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή
/και αµέλεια) του ΠΠ, καθώς και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, 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, τα οποία
δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΠΠ», ορίζονται τα παρακάτω:
Για την Παροχή των Υπηρεσιών:
1. Αδυναµία λήψης αδειοδοτικών εγκρίσεων για την υλοποίηση των
απαραίτητων κατασκευαστικών έργων
2. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε καλώδιο/ίνα ΠΠ
3. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του

ΠΠ

από τρίτους, αλλά

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
4. Μη ύπαρξη διαθεσιµότητας της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων
εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά.
5. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΠΥ ή του τελικού
χρήστη, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΠΠ
6. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω)
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7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΠΠ στο χώρο του ΠΥ ή
του τελικού χρήστη στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την
παροχή της υπηρεσίας.
8. Χρόνος που απαιτείται για να δοθεί η συγκατάθεση του ∆ιαχειριστή ή
του ιδιοκτήτη του κτιρίου προκειµένου να εκκινήσουν οι εργασίες

Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών:
1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε καλώδιο/ίνα του ΠΠ
2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΠΠ από τρίτους, αλλά
επηρεάζει την

παροχή της σχετικής υπηρεσίας

3. Ζηµία προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΠΠ από διακοπή Παρόχου
ρεύµατος
4. Ζηµιά που προκλήθηκε στο τερµατικό του τελικού χρήστη
5. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από
τον ΠΠ σε end to end test
6. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του ΠΥ ή του πελάτη του
ΠΥ, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΠΠ,
7. Ανωτέρα Βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω)
8. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΠΠ στο χώρο του ΠΥ ή
του τελικού χρήστη στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την
άρση της βλάβης.
9. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην ισχύουσα προσφορά.
2.8.3 Προβλέψεις ΠΥ
Εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από την απόφαση της ΕΕΤΤ βάσει της
οποίας έγινε η ανάθεση στον ΠΠ συγκεκριµένων υπαίθριων καµπινών
(ΥΚΚ/ΥΚΕΕ) του δικτύου του ΟΤΕ, ή όταν τεθεί σε λειτουργία το WCRM_ΠΠ
όταν αυτή είναι µεταγενέστερη, ο ΠΠ ανακοινώνει στο WCRM_ΠΠ τις
υπαίθριες καµπίνες στις οποίες προτίθεται να εγκαταστήσει εξοπλισµό για την
παροχή υπηρεσίας VLU/FTTC, VLU/FTTB ή VLU/FTTH τις αντίστοιχες
υπαίθριες καµπίνες (ΥΚΚ/ΥΚΕΕ) του ΠΧΤΥ που θα καλύπτονται και την
εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης της εµπορικής διάθεσης των υπηρεσιών. Ο
85

ΠΠ υποχρεούται να ενηµερώνει µέσω του WCRM_ΠΠ για την έναρξη της
εµπορικής διάθεσης υπηρεσιών λιανικής από τον ίδιο τον ΠΠ σε υπαίθρια
καµπίνα κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν λάβει χώρα.
2.8.3.1

Προβλέψεις για Υπηρεσία VLU/FTTC

Για τους σκοπούς της παροχής προβλέψεων εκ µέρους των ΠΥ, θα
ακολουθούνται οι όροι που καθορίζονται στο τµήµα της ισχύουσας
προσφοράς αναφοράς αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υποβρόχο
του ΠΧΤΥ, ως εκάστοτε ισχύει για υπηρεσίες Τοπικού Υποβρόχου και
ειδικότερα ως προς τα ακόλουθα:
•

την οµαδοποίηση των Α/Κ,

•

τη συχνότητα υποβολής των προβλέψεων,

•

το χρονικό βάθος της πρόβλεψης και την ανάλυσή της σε επίπεδο
µήνα ή τριµήνου

Ως προς την προθεσµία υποβολής, οι ΠΥ θα πρέπει να υποβάλουν τις
προβλέψεις τους τουλάχιστον 10 ΕΗ νωρίτερα από την αντίστοιχη προθεσµία
που καθορίζεται στο ισχύουσα προσφορά αναφοράς του ΠΧΤΥ για υπηρεσίες
Τοπικού Υποβρόχου.
Οι προβλέψεις παρέχονται από τους ΠΥ µε σκοπό την συγκέντρωση και
υποβολή των αντιστοίχων αθροιστικών προβλέψεων από τον ΠΠ προς τον
ΠΧΤΥ. Ωστόσο το χρονικό διάστηµα που αφορά στην υλοποίηση της
υπηρεσίας ΤοΥΒ από τον ΠΧΤΥ λογίζεται ως ανενεργός χρόνος για τη
παροχή του VLU/FTTC και δεν προσµετρείται στο σχετικό SLA µεταξύ του ΠΥ
και του ΠΠ. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως της συµµόρφωσης ή όχι του ΠΧΤΥ µε
το σχετικό SLA για την παροχή ΤοΥΒ µεταξύ του ΠΠ και του ΠΧΤΥ καθώς και
των όποιων ρητρών τυχόν προκύψουν από τη µη συµµόρφωση του ΠΧΤΥ.
2.8.3.2

Προβλέψεις για Υπηρεσίες VLU/FTTB – VLU/FTTH

Ο ΠΥ θα υποβάλει προβλέψεις για αριθµό συνδέσεων κτιρίων ανά περιοχή
ΥΚΚ/ΥΚΕΕ του ΠΧΤΥ οι οποίες έχουν ανατεθεί στον ΠΠ, για διάστηµα ενός
(1) έτους, ανά µήνα για το πρώτο τρίµηνο και ανά τρίµηνο για το υπόλοιπο
έτος. Οι αρχικές προβλέψεις του ΠΥ θα υποβληθούν ένα (1) µήνα µετά την
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ενηµέρωση του ΠΠ για τις περιοχές που θα αναπτύξει δίκτυο FTTB ή FTTH
και µετέπειτα θα υποβάλλονται σε εξαµηνιαία βάση, εντός του πρώτου
δεκαπενθηµέρου του Ιανουαρίου και του Ιουλίου.
Αιτήµατα του ΠΥ, τα οποία δεν έχουν συµπεριληφθεί στις προβλέψεις του θα
υλοποιούνται το συντοµότερο

δυνατό, αλλά δεν θα υπολογίζονται στον

προσδιορισµό των ρητρών.
2.8.3.3

Προβλέψεις για Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.

Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΥ είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της
Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. Οι
αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαµβάνονται στην
συµφωνία (Basic SLA) και θα ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό
χρόνο. Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
αφορούν: τον αριθµό ζεύξεων ανά PoP του ΠΠ ή τον αριθµό και χωρητικότητα
ζεύξεων και την κατανοµή τους σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, ανά µήνα
για το πρώτο εξάµηνο και ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα τρίµηνο αντιστοιχούν
σε ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε
ο ΠΠ δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του ΠΥ για το επόµενο τρίµηνο
σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των πραγµατικών παραγγελιών του
προηγούµενου τριµήνου αυξηµένου µέχρι 20%, µε την προϋπόθεση ότι ο
αριθµός

των

τροποποιηµένων

προβλέψεων

είναι

µικρότερος

των

προβλέψεων που είχε κάνει ο ΠΥ.
Εάν ο ΠΥ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων
προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα
συµφωνία και θα ικανοποιούνται στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
Οι αρχικές προβλέψεις κατατίθενται από τον ΠΥ εντός µηνός από την
ενηµέρωση του ΠΠ αναφορικά µε τα σηµεία παρουσίας του (PoPs) και έπειτα
σε εξαµηνιαία βάση, εντός του πρώτου δεκαπενθήµερου του Ιανουαρίου και
του Ιουλίου κάθε έτους.
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2.8.4 Παράδοση υπηρεσιών
2.8.4.1

Χρόνοι παράδοσης

Για τον υπολογισµό του SLA των υπηρεσιών VLU, ορίζονται οι παρακάτω
χρόνοι ολοκλήρωσης αιτηµτων. Ο χρόνος παράδοσης εκκινεί από την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα (ΕΗ) κατάθεσης του αιτήµατος από τον ΠΥ στον
ΠΠ. Ο ΠΠ θα ολοκληρώνει τα αιτήµατα στους πραγµατικούς χρόνους που
εµφανίζονται παρακάτω Πίνακες:
Πίνακας 1: Υπηρεσίες VLU/FTTC

Α/Α

Υπηρεσία

Πραγµατικός
Χρόνος
Παράδοσης
(ΕΗ)

Έναρξη Προθεσµίας

1

Παράδοση VLU/FTTC σε µη
υφιστάµενο τελικό χρήστη

16

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

2

Παράδοση VLU/FTTC σε
υφιστάµενο τελικό χρήστη

14

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

3

Παράδοση VLU/FTTC σε
υφιστάµενο τελικό χρήστη
VLU/FTTC του ΠΠ

3

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

4

Αλλαγή ταχύτητας

2

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

Στους ανωτέρω χρόνους συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για
την παροχή ΤοΥΒ από τον ΠΧΤΥ στον ΠΠ. Κατά τη διάρκεια παροχής του
ΤοΥΒ η σχετική αίτηση θα µεταβαίνει σε κατάσταση, «Αναµονή Παράδοσης
ΤοΥΒ».
Πίνακας 2: Υπηρεσίες VLU/FTTB

Υπηρεσία

Πραγµατικός
Χρόνος
Παράδοσης
(ΕΗ)

Έναρξη Προθεσµίας

1

Ολοκλήρωση
Επιθεώρησης
Κτιρίου και παράδοση σχετικής
µελέτης στο διαχειριστή/ιδιοκτήτη
κτιρίου

15

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

2

Παράδοση VLU/FTTB σε κτίριο
που ο τελικός χρήστης και ο
διαχειριστής έχουν επιτρέψει την
εκτέλεση των εργασιών

15

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του ΠΠ ότι µπορεί
να προχωρήσει στις εργασίες

3

Αλλαγή πακέτου

2

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης

Α/Α
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του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ
Μετάβαση
από
παρόχου
Α
σε
παρόχου Β

VPU/FTTΒ
VPU/FTTΒ

2

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

Υπηρεσία

Πραγµατικός
Χρόνος
Παράδοσης
(ΕΗ)

Έναρξη Προθεσµίας

1

Ολοκλήρωση
Επιθεώρησης
Κτιρίου και παράδοση σχετικής
µελέτης στο διαχειριστή/ιδιοκτήτη
κτιρίου

15

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

2

Παράδοση VLU/FTTΗ σε κτίριο
που ο τελικός χρήστης και ο
διαχειριστής έχουν επιτρέψει την
εκτέλεση των εργασιών

15

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του ΠΠ ότι µπορεί
να προχωρήσει στις εργασίες

3

Ενεργοποίηση
υπηρεσίας
VLU/FTTΗ σε τελικό χρήστη αφού
ο ΠΥ έχει συνδέσει τον χρήστη
στον οπτικό κατανεµητή

1

Για αιτήµατα µέχρι της 11:00
εργάσιµης ηµέρας, εντός ίδιας
εργάσιµης ηµέρας. Για αιτήµατα
µετά τις 11:00, εντός της
επόµενης ΕΗ

4

Αλλαγή πακέτου

2

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

5

Μετάβαση
από
παρόχου
Α
σε
παρόχου Β

2

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης
του αιτήµατος στο WCRM_ΠΠ

4

Πίνακας 3: Υπηρεσίες VLU/FTTH

Α/Α

VPU/FTTH
VPU/FTTH

Πίνακας 3: Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.

Υπηρεσία

Νέο ζεύγος ΟΙ σε µη υφιστάµενο
κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.
Επαύξηση χωρητικότητας
υφιστάµενου κυκλώµατος
Ο.Κ.ΣΥ. µε ενεργοποίηση νέου
ζεύγους ΟΙ
Επαύξηση χωρητικότητας
υφιστάµενου κυκλώµατος
Ο.Κ.ΣΥ. σε υφιστάµενο ζεύγος
ΟΙ

Χρόνος Παράδοσης
(ΕΗ)

Έναρξη Προθεσµίας

10

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης µέσω ΠΣ
WCRM_ΠΠ της εισαγωγής του
καλωδίου ΟΙ στο ΦΥΠ

10

Από το αίτηµα του ΠΥ στο ΠΣ
WCRM_ΠΠ

5

Από το αίτηµα του ΠΥ στο ΠΣ
WCRM_ΠΠ
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Στον υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών VLU
εξαιρούνται οι ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε µη υπαιτιότητα ΠΠ, όπως
περιγράφονται ανωτέρω.

2.8.4.2

Ρήτρες Παράδοσης

2.8.4.2.1 Ρήτρα

Απόρριψης

της

υπηρεσίας

VLU/FTTC

µετά

την

καταχώρησή της ως επιλέξιµη
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΠ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης
του ΠΥ για VLU/FTTC, ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιµότητας
από την πλευρά του ΠΠ, καταπίπτει σε βάρος του ΠΠ ποινική ρήτρα
ετεροχρονισµένης ακύρωσης η οποία ισούται µε εφάπαξ τέλος ακύρωσης
αίτησης.
Ο ΠΠ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ρήτρας
εάν η απόρριψη της αίτησης του ΠΥ οφείλεται στην απόρριψη του
σχετιζόµενου αιτήµατος ΤοΥΒ από τον ΠΧΤΥ.
Στην περίπτωση που ο ΠΧΤΥ απορρίψει µετά το στάδιο της επιλεξιµότητας
τον ΤοΥΒ που έχει αιτηθεί ο ΠΠ στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας
VLU/FTTC στον ΠΥ, ο ΠΠ καταβάλει στον ΠΥ το 50% της σχετικής ρήτρας
απόρριψης µετά την επιλεξιµότητα, η οποία προβλέπεται στην προσφορά
αναφοράς του ΠΧΤΥ και την οποία καταβάλει ο ΠΧΤΥ στον ΠΠ.
2.8.4.2.2 Ρήτρα Παράδοσης Υπηρεσιών VLU
Σε περίπτωση µη τήρησης των σχετικών χρόνων παράδοσης της υπηρεσίας
που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο «Χρόνοι παράδοσης VLU) µε
υπαιτιότητα του ΠΠ θα εφαρµόζονται οι ακόλουθες ρήτρες:

Εργάσιµες Ηµέρες
υπέρβασης από τον
πραγµατικό χρόνο παράδοσης
η

1 –6

η

Ρήτρα για τις περιοχές
Α&Β

Ρήτρα για τις περιοχές
Γ&∆

Το 5% του εφάπαξ τέλους
της υπηρεσίας VLU, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 3% του εφάπαξ τέλους
της υπηρεσίας VLU, για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης
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η

Το 10% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VLU,
για
κάθε
ΕΗ
καθυστέρησης
Το 20% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VLU,
για
κάθε
ΕΗ
καθυστέρησης

η

7 – 12

η

13 και µετά

Το 6% του εφάπαξ τέλους
της υπηρεσίας
VLU, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης
Το 12% του εφάπαξ τέλους
της υπηρεσίας
VLU, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε

ποσοστό 95%, του συνόλου των

καθυστερηµένων

διαπιστωµένα

αιτηµάτων,

που

δεν

οφείλονται

σε

«υπαιτιότητα ΠΠ». Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTC, εάν η καθυστέρηση οφείλεται στον
ΠΧΤΥ κατά την παράδοση του ΤοΥΒ που έχει αιτηθεί ο ΠΠ στο πλαίσιο
παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTC στον ΠΥ, ο ΠΠ καταβάλει στον ΠΥ το
50% της σχετικής ρήτρας που προβλέπεται στην προσφορά αναφοράς του
ΠΧΤΥ και την οποία καταβάλει ο ΠΧΤΥ στον ΠΠ.
Σε περίπτωση µη τήρησης των χρόνων που ορίζονται ανωτέρω όσον αφορά
αιτήµατα

σύνδεσης,

επαύξησης,

και

κατάργησης υπηρεσίας

Ο.Κ.ΣΥ.

εφαρµόζονται οι παρακάτω ρήτρες:

Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης από τον
πραγµατικό χρόνο παράδοσης
η

η

1 -15
η

η

16 -25

η

Για την 26 και µετά

Ρήτρα που εφαρµόζεται στο εφάπαξ
υπηρεσίας
Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.για κάθε
καθυστέρησης
Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ. για κάθε
καθυστέρησης
Το 4% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ. για κάθε
καθυστέρησης

της
ΕΗ
ΕΗ
ΕΗ

Οι ρήτρες θα υπολογίζονται για κάθε ΠΥ στο 90% των περιπτώσεων µε τις
µικρότερες καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις σύνδεσης/
επαύξησης ενός ΠΥ για υπηρεσίες Ο.Κ.Σ.Υ. υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
προβλέψεις του ΠΥ, τότε οι υπερβαίνουσες αιτήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη
στον υπολογισµό των ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΠΠ στο
συντοµότερο δυνατό χρόνο.
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2.8.5 Βλάβες υπηρεσιών
2.8.5.1

Χρόνοι Άρσης Βλάβης

Ο ΠΠ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη σε υπηρεσία VLU, το
αργότερο στους παρακάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης:
Είδος
VLU

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VLU
1 ΕΗ από την επόµενη ΕΗ της αναγγελίας

Καλωδιακή
βλάβη

3 ΕΗ από τον χαρακτηρισµό της στο Π/Σ

Ο χρόνος άρσης θα εκκινεί από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (ΕΗ) αναγγελίας
της βλάβης από τον ΠΥ στον ΠΠ.
Στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTC, στον χρόνο αυτό δεν προσµετρείται
ο χρόνος ο οποίος πιθανά απαιτηθεί για την άρση τυχούσας βλάβης στον
ΤοΥΒ οπότε και η βλάβη θα βρίσκεται σε κατάσταση «Αναγγέλθηκε στον
ΠΧΤΥ». O χρόνος από την στιγµή της δήλωσης βλάβης στον ΠΧΤΥ έως και
την αποκατάσταση της από τον ΠΧΤΥ θα λογίζεται ως ανενεργός. Σε
περίπτωση που, σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά αναφοράς του ΠΧΤΥ,
ο ΠΧΤΥ καταβάλει στον ΠΠ ρήτρα για καθυστέρηση άρσης βλάβης ΤοΥΒ που
χρησιµοποιείται στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTC, ο ΠΠ
καταβάλει στον ΠΟΥ το 50% της συγκεκριµένης ρήτρας.
Οι προβλεπόµενοι χρόνοι άρσης βλάβης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Τύπος βλάβης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% των
αναγγελθεισών βλαβών της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.

Χωρίς βλάβη στον οπτική ίνα

1 ΕΗ

Με βλάβη στον οπτική ίνα

2 ΕΗ

2.8.5.2

Ρήτρες Άρσης Βλάβης

Σε περίπτωση που ο ΠΠ υπερβεί τον ως άνω

πραγµατικό χρόνο άρσης

βλάβης, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του
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και υπέρ του ΠΥ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΥ. Ειδικά στις
περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών,

εάν η ενηµέρωση του ΠΥ,

δεν

πραγµατοποιηθεί εντός δύο (2) ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την
αναγγελία της βλάβης, ο ΠΠ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι τον
χαρακτηρισµό της βλάβης ως καλωδιακής στο WCRM ΠΠ χρεώνεται µε την
προβλεπόµενη ποινική ρήτρα.
Σε περίπτωση µη τήρησης των σχετικών χρόνων εφαρµόζονται οι ακόλουθες
ρήτρες:
Υπέρβαση
χρόνου

πραγµατικού
άρσης

αναγγελθεισών

βλαβών

των
σε

VLU για τις περιοχές

VLU για τις περιοχές

Α&Β

Γ&∆

Το 1/5 του µηνιαίου µισθώµατος

Το 1/11του µηνιαίου µισθώµατος

VLU,

ΕΗ

VLU, για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 1/3 του µηνιαίου µισθώµατος

Το 1/5 του µηνιαίου µισθώµατος

VLU,

VLU, για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

ΕΗ

η

1 –4

η

για

κάθε

καθυστέρησης

η

για την 5 και µετά

για

κάθε

ΕΗ

καθυστέρησης

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες µε
καθυστέρηση που διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΠΠ». Οι
ρήτρες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Σε περίπτωση µη τήρησης των χρόνων που ορίζονται ανωτέρω όσον αφορά
τη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ. προβλέπεται η
καταβολή ρητρών, σύµφωνα µε το πιο κάτω σχήµα:

Τύπος Βλάβης

Υπέρβαση
πραγµατικού
χρόνου
άρσης
των
αναγγελθεισών βλαβών σε
ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου µηνιαίου
µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ. (ανάλογα µε την
ταχύτητα
που
έχει
αιτηθεί
ο
ΠΑΡΟΧΟΣ)
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η

Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

η

1 -2
Χωρίς
βλάβη
στην οπτική ίνα

Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

η

Για την 3 και µετά

η

1 –4
Με βλάβη στην
οπτική ίνα

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

η

Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

η

Για την 5 και µετά

2.9 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VLU
2.9.1 Αριθµός VLANs
Σε λογικό επίπεδο ο ΠΠ παρέχει 8 λογικά κυκλώµατα (VPI/VCI ή VLANs)
στην πλευρά του συνδροµητή. Ενδεικτικά:
•

VLAN 835: πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet)

•

VLAN 836: χρήση τηλεόρασης – Video (IPTV/VoD)

•

VLAN 837: Ενδεικτικά για χρήση τηλεφωνίας (VoIP) για οικιακούς
χρήστες

•

VLAN 838: Ενδεικτικά για χρήση τηλεφωνίας (VoIP) τηλεφωνία για
εταιρικούς χρήστες (voice_business)

•

VLAN

839:

Ενδεικτικά

για

χρήση

εικονοτηλεφωνίας

/

εικονοτηλεδιάσκεψης (Video Call/Conference) για εταιρικούς χρήστες
•

VLAN 840: Ενδεικτικά για χρήση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων δεδοµένων
(VPN) για εταιρικούς χρήστες

•

VLAN 841: υπηρεσιών διαχείρισης εξοπλισµού (CPE management)

•

VLAN 842: Ενδεικτικά για χρήση άλλων υπηρεσιών (spare)

2.9.2 Μηχανισµοί QoS
Στο

πλαίσιο

των

υπηρεσιών

VLU/FTTC

υποστηρίζονται

µηχανισµοί

προτεραιοποίησης της συνδροµητικής κίνησης σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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Ορίζονται συνολικά 4 διαφορετικές κλάσεις για προτεραιοποίηση της κίνησης.
Η συνδροµητική κίνηση θα αντιστοιχίζεται σε κάθε µία από αυτές µε βάση την
τιµή 802.1p. Στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTC Η τιµή 802.1p θα έχει
ήδη τεθεί πριν η κίνηση εισέλθει στο δίκτυο του ΟΤΕ. Συγκεκριµένα ορίζονται:
•

Class_Control: 802.1p = 6,7 (CPE Management)

•

Class_High: 802.1p = 4,5 (Voice & Business Voice traffic) - priority

•

Class_Medium: 802.1p = 2,3 (IPTV &Video call, VPN)

•

Best_Effort: υπόλοιπες τιµές

2.9.3 Πληροφορίες Συνδροµητικού βρόχου
Μέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ, ο ΠΠ θα παρέχει στους ΠΥ που αφορούν το
δίκτυο για κάθε ενεργή σύνδεση VLU και ειδικότερα τα στοιχεία:
•

DSLAM/OLT type

•

DLSAM/OLT code

•

DSLAM/OLT slot

•

DSLAM/OLT port

Τα παραπάνω στοιχεία θα ενηµερώνονται στο Π/Σ WCRM_ΠΠ αµέσως µετά
το στάδιο της επιλεξιµότητας και πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής και
µηχανισµών DHCP Option 82 και ΡΡΡοΕ intermediate Agent (µε την
ολοκλήρωση του provisioning). Η παραπάνω ενηµέρωση θα υποστηρίζεται
και µέσω τεχνολογίας API.
Για κάθε ένα από τα λογικά κυκλώµατα τα οποία υλοποιούνται για την
υπηρεσία VLU/FTTC, θα ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί DHCP Option 82 &
PPPoE intermediate agent. Η πληροφορία εµπλουτίζεται από τα σχετικά
στοιχεία δικτύου του ΠΠ και παρέχεται προς τον ΠΥ ως ένα ενιαίο πεδίο
(string). Οι ΠΥ µε βάση την πληροφορία αυτή είναι σε θέση να συσχετίζει τους
τελικούς πελάτες – χρήστες τους καθώς και τα σχετικά CPEs ή/και STBs για
τα οποία οφείλουν να κρατούν αναλυτικές πληροφορίες.
Σε περίπτωση αλλαγής της µορφής της πληροφορίας, ο ΠΠ ενηµερώνει σε
εύλογο χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την αρχική ενεργοποίηση νέου
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ενεργού εξοπλισµού, στο πλαίσιο έγκαιρης και κατάλληλης προετοιµασίας
των συστηµάτων των παρόχων.
2.9.4 Multicast / IPTV
Oι υπηρεσίες VLU/FTTC θα δίνουν τη δυνατότητα υποστήριξης multicast
κίνησης µε κύριο στόχο τη παροχή υπηρεσίας IPTV. Η διασύνδεση για την
υποστήριξη multicast θα πραγµατοποιείται σε κάθε κόµβο Ethernet
Aggregation - PοP µέσω L3 multicast VPN, ξεχωριστό για κάθε ΠΥ.
Για το σκοπό αυτό σε κάθε κόµβο Ethernet Aggregation – PοP ο ΠΥ θα
παραδίδει σε ξεχωριστό λογικό κύκλωµα (L2 VLAN), µέσα από το υπάρχον
φυσικό κύκλωµα διασύνδεσής του, την multicast κίνηση την οποία θέλει να
διαθέσει προς τους τελικούς του πελάτες – χρήστες. Επιπλέον της
διασύνδεσης για την υποστήριξη multicast, παρέχονται και τα αντίστοιχα NNI
VLANs ανά εξοπλισµό ΠΠ για την ολοκληρωµένη υποστήριξη της υπηρεσίας
IPTV του ΠΥ, στα οποία θα γίνεται αντιστοίχιση µε τα VLANs σε επίπεδο
συνδροµητικού εξοπλισµού.
Για την επικοινωνία µε τον τελικό πελάτη – χρήστη θα χρησιµοποιείται το
VLAN 836 και το πρωτόκολλο IGMPv2 το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται
από το CPE ή/και το STB του ΠΥ. Το VLAN 836 θα µετατρέπεται από τον
εξοπλισµό ΠΠ σε ένα ξεχωριστό service VLAN για Unicast και ένα ξεχωριστό
service VLAN για Multicast. Η υπηρεσία IPTV στην πλευρά του ΠΠ θα
παρέχεται µέσω διαφορετικού προφίλ στο δίκτυο πρόσβασης, το οποίο θα
ενεργοποιεί τη δυνατότητα multicast για το συγκεκριµένο VLAN. Το προφίλ
αυτό θα παρέχεται σε κάθε υπηρεσία ανεξάρτητα από το ρυθµό καθόδου,
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό. Ο ΠΥ µπορεί να επιλέγει το προφίλ που
απαιτείται ώστε να παρέχει ή να καταργεί την υπηρεσία IPTV στους
συνδροµητές του, χωρίς να απαιτείται ο ΠΠ να επεµβαίνει στην παροχή της
υπηρεσίας IPTV.
Ο µέγιστος αριθµός multicast groups τα οποία υποστηρίζονται ανά ΠΥ θα
αποτελέσει σηµείο διευκρίνησης µε βάση τα αιτήµατα των ΠΥ και το συνολικό
αριθµό multicast groups όλων των ΠΥ τα οποία θα κληθεί να υποστηρίξει το
δίκτυο του ΠΠ.
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2.9.5 Eνεργοποίηση ειδικού profile για την υποστήριξη των iptv
υπηρεσιών του παρόχου
Στην περίπτωση που ο ΠΥ επιθυµεί να προσφέρει στον τελικό του
συνδροµητή IPTV υπηρεσίες µέσω των υπηρεσιών VLU/FTTx και το default
profile δεν ικανοποιεί τις αυξηµένες απαιτήσεις αξιοπιστίας που απαιτούν οι
υπηρεσίες αυτές, θα ενεργοποιείται νέο ειδικό profile.
Το

αίτηµα

αλλαγής

του

profile

υποβάλλεται

στο

WCRM_ΠΠ

και

ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο εργάσιµων ηµερών (2 ΕΗ) από την
ηµεροµηνία υποβολής, µε την ολοκλήρωση του οποίου ο ΠΥ χρεώνεται µε το
εφάπαξ τέλος αλλαγής profile, σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο.
Σε περίπτωση που ο ΠΠ υπερβεί τον παραπάνω χρόνο ολοκλήρωσης
αλλαγής profile, για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης, θα καταπίπτει µετά
από αίτηση του ΠΥ σε βάρος του ΠΠ και υπέρ του ΠΥ ποινική ρήτρα η οποία
θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα:
Ρήτρα
Το 3% του εφάπαξ τέλους αλλαγής
profile για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

2.9.6 Τερµατικός Εξοπλισµός για υπηρεσίες VLU
Στο

χώρο

του

Τελικού

Χρήστη

εγκαθίσταται

modem

συµβατό

µε

προδιαγραφές που θέτει ο ΠΠ µε ευθύνη του ΠΥ.
Ο τερµατικός εξοπλισµός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον ΠΥ ή
τρίτο πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε ειδικά πρότυπα
(standards) που παραθέτει ο ΠΠ στο WCRM_ΠΠ.
Ο ΠΠ ουδεµία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, τη συµβατότητα και τη
διαλειτουργικότητα µε το δίκτυο ΠΠ και την εν γένει οµαλή λειτουργία του
τερµατικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα ο ΠΠ ουδεµία ευθύνη φέρει για το
χρονικό διάστηµα διακοπής οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βλάβης στην
υπηρεσία VLU, λόγω εσφαλµένης εγκατάστασης ή ρύθµισης του τερµατικού
εξοπλισµού από τον ΠΥ ή τρίτο.
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3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WCRM_ΠΠ

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Π/Σ WCRM_ΠΠ
Το πληροφοριακό σύστηµα υπηρεσιών WCRM_ΠΠ χρησιµοποιείται για την
κατάθεση αιτήσεων για παράδοση των χονδρικών υπηρεσιών VLU/FTTx και
Ο.Κ.ΣΥ, καθώς και για την υποβολή αιτηµάτων βλαβοδιαχείρισης.
Σε κάθε αίτηµα ΠΥ που υποβάλλεται στο Π/Σ WCRM_ΠΠ αποδίδεται
αυτόµατα µοναδικός αριθµός ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού αιτήµατος και
καταγράφεται η ηµεροµηνία και ώρα δηµιουργίας του. Για τις διεργασίες που
ακολουθούν το αίτηµα και υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή, το Π/Σ
WCRM_ΠΠ ενηµερώνει αυτόµατα τον ΠΥ για την κατάσταση του αιτήµατος. Ο
ΠΠ οφείλει να ενηµερώνει το Π/Σ WCRM_ΠΠ για κάθε αλλαγή κατάστασης
των αιτήσεών του εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας. Ο ΠΥ έχει τη δυνατότητα
µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ να εκτυπώνει την σχετική αίτηση στην οποία
φαίνεται ο µοναδικός αριθµός ταυτοποίησης, η σχετική ηµεροµηνία και ώρα
και η κατάσταση του αιτήµατος την στιγµή της εκτύπωσης, τα οποία και
αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας.
3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Το πληροφοριακό σύστηµα υπηρεσιών WCRM_ΠΠ, πρέπει να αποτελείται
από
-

To GUI / webportal

-

Τις τεχνικές διεπαφές API

Το Π/Σ πρέπει να είναι ηλεκτρονικά προσβάσιµο στους ΠΥ που έχουν
υπογράψει συµφωνία εµπιστευτικότητας µε τον ΠΠ καθώς και στην ΕΕΤΤ.
Το πληροφοριακό σύστηµα (GUI-Graphical user Interface) θα είναι διαθέσιµο
σε έναν κοινόχρηστο χώρο (web portal) στο διαδικτυακό τόπο του ΠΠ στον
οποίο θα έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των συµφωνηθέντων
ΠΥ.
Στο πληροφοριακό σύστηµα Wholesale πρέπει να υλοποιηθούν τεχνικές
διεπαφές APIs (Web Services Application Programmer’s Interface) που θα
επιτρέπουν την αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του Π/Σ
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WCRM_ΠΠ και των Πληροφοριακών Συστηµάτων των ΠΥ, του ΠΧΤΥ ή/και
της ΕΕΤΤ. Στο Π/Σ WCRM_ΠΠ πρέπει να προβλεφθούν και να υλοποιηθούν
όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διασφάλιση των δεδοµένων και την
εξασφάλισης της ορθής πρόσβασης των ΠΥ στο Πληροφοριακό Σύστηµα του
ΠΠ βάσει της πολιτικής ασφάλειας του ΠΠ (Security Specifications) που θα
οριστεί και θα επικοινωνηθεί στους Παρόχους Υπηρεσίας.
Οι τεχνικές διεπαφές APIs θα ορίζονται και θα υλοποιούνται βάσει των
∆ιεθνών Προτύπων Web Services (Web Services global protocols).
Ο

ΠΠ

είναι

υπεύθυνος

για

τη

δηµιουργία

ενιαίου

πληροφοριακού

περιβάλλοντος ελέγχων (test environment), το οποίο θα είναι διαθέσιµο
τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την έναρξη διάθεσης των χονδρικών
υπηρεσιών

µέσω

του

Π/Σ

WCRM_ΠΠ.

Στο

περιβάλλον

αυτό

θα

πραγµατοποιούνται όλοι οι απαιτούµενο έλεγχοι για την ορθή λειτουργία και
την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων. Η
εφαρµογή

των

εκάστοτε

αλλαγών

που

θα

πραγµατοποιούνται

στα

πληροφοριακά συστήµατα του ΠΠ και των άλλων Παρόχων Υπηρεσίας θα
ορίζεται από την διαδικασία Release Management και θα ελέγχονται στο test
περιβάλλον πριν την εφαρµογή στα παραγωγικά πληροφοριακά συστήµατα
µε δυνατότητα backward compatibility. Τα βήµατα και οι διαδικασίες του
Release Management θα συµφωνηθούν µε τους παρόχους όπως επίσης και
οι εµπλεκόµενοι άνθρωποι ανά πάροχο και οι αντίστοιχοι ρόλοι και
αρµοδιότητες.
3.3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Στο πληροφοριακό σύστηµα Π/Σ WCRM_ΠΠ θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες
των ΠΥ καθώς και οι χρήστες του ΠΠ για συνδροµητές στο Λιανικό του άκρο.
Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο σύστηµα, απαιτείται η χρήση κωδικού
ονόµατος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) που δοθεί
από τον ΠΠ στους ΠΥ. Από την µεριά τους οι ΠΥ θα πρέπει να
γνωστοποιήσουν στον ΠΠ τα ονόµατα των εξουσιοδοτηµένων χρηστών. Ο
ΠΠ θα ενηµερώνει τους Παρόχους Υπηρεσίας για την αίτηση πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστηµα του (IP Address / User Name / Password). Επίσης,
θα οριστούν οι κατηγορίες δικαιωµάτων των χρηστών που θα έχουν
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πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα Wholesale (πχ Administrators,
Reporting & standard users). ∆υνατότητα διαχείρισης self-management από
τον Πάροχο (super admin).
3.4 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΠΠ οφείλει να ενηµερώνει του ΠΥ αναφορικά µε την χρήση του
πληροφοριακού συστήµατος. Η ποιότητα των πληροφοριών που θα
λαµβάνουν οι ΠΥ µέσω του Π/Σ WCRM_ΠΠ πρέπει να είναι τουλάχιστον
αντίστοιχη µε την ποιότητα των πληροφοριών που θα λαµβάνει το αντίστοιχο
προσωπικό του ΠΠ.
Τo Πληροφοριακό σύστηµα του ΠΠ οφείλει να εξασφαλίζει στους Παρόχους
τα εξής:
■

∆ιαθεσιµότητα Εφαρµογής ανά έτος µη συµπεριλαµβανοµένου του
χρόνου συντήρησης του συστήµατος της τάξεως του 99.95%

■

Άµεση απόκριση στα ηλεκτρονικά αιτήµατα που καταχωρούνται στο
Πληροφοριακό Σύστηµα του ΠΠ από τους ΠΥ ή/και από την EETT της
τάξεως του 95%

■

Ορισµός

Προγραµµατισµένης

∆ιακοπής

(Πλάνο

Υπηρεσίας

Προγραµµατισµενης ∆ιακοπής Υπηρεσίας Απλής µέχρι 8 ώρες το µήνα
/Εκτεταµένης µέχρι 18 ώρες το µήνα) και ενηµέρωσης παρόχων τρεις
(3) εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της διακοπής.
■

Οι

αλλαγές/επεκτάσεις

που

αφορούν

την

λειτουργικότητα

του

Πληροφοριακού Συστήµατος του ΠΠ θα πρέπει να γίνονται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να µην επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του
συστήµατος.
o Σε περίπτωση νέων προϊόντων ή αλλαγών που επηρεάζουν την
υφιστάµενη λειτουργία του συστήµατος, ο ΠΠ οφείλει να
ενηµερώνει τους ΠΥ και την ΕΕΤΤ για την νέα έκδοση του
λογισµικού
τουλάχιστον

του
δύο

Πληροφοριακού
(2)

µήνες

Συστήµατος
πριν

την

(Release)

ένταξη

των

αλλαγών/επεκτάσεων στο Πληροφοριακό του Σύστηµα.
o Σε περίπτωση, όµως, που η διάθεση της νέας έκδοσης πρέπει
να επέλθει νωρίτερα από την προηγούµενη διάρκεια τότε ο ΠΠ
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θα ενηµερώνει τους παρόχους µε την νέα ηµεροµηνία
παραλαβής και εγκατάστασης του λογισµικού.
o Ο ΠΠ οφείλει να παρέχει στους Παρόχους την πλήρη περιγραφή
των αλλαγών που θα περιέχει η νέα έκδοση του ΠΣ
o Κάθε ενηµέρωση/επέκταση λογισµικού δοκιµάζεται για εύλογο
χρονικό

διάστηµα

από

τους

Παρόχους

Υπηρεσίας

στο

δοκιµαστικό περιβάλλον που παρέχει ο ΠΠ
o Ο ΠΠ θα ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της υλοποίησης και
την ακριβή ηµεροµηνία εφαρµογής των αλλαγών στο ΠΣ της
τουλάχιστον πέντε (5)

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την

προγραµµατισµένη εφαρµογή
o Ο ΠΠ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η νέα έκδοση λογισµικού θα
είναι συµβατή µε την προηγούµενη λειτουργία του ΠΣ
■

Το Πληροφοριακό σύστηµα του ΠΠ πρέπει να διαθέτει µηχανισµούς
ανάκτησης των δεδοµένων (recovery tool)

■

Ο ΠΠ οφείλει να διατηρεί κεντρικό λογαριασµό ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, ΧΧΧΧΧ@ΧΧΧΧΧ.gr, στον οποίο οι ΠΥ θα µπορούν να
αποστέλλουν ερωτήµατα ή/και αναφορές προβληµάτων σχετικά µε την
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος. Οι ΠΥ θα µπορούν να
αποστέλλουν αναφορές στα ακόλουθα:
o Αδυναµία Πρόσβασης στο ΠΣ
o Αδυναµία Υποβολής Αιτήµατος στο ΠΣ
o Αδυναµία Υποβολής Προβλέψεων στο ΠΣ
o Μη

εµφάνιση

αποτελεσµάτων

των

πληροφοριών

που

αναρτώνται στο ΠΣ
o Μη εµφάνιση αποτελεσµάτων σε µενού του ΠΣ
o Αδυναµία Ανταπόκρισης των τεχνικών διεπαφών API
■

Για τις ως άνω περιπτώσεις αναφορών του ΠΣ, ο ΠΠ οφείλει να
απαντάει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο εντός µίας (1)
εργάσιµης ηµέρας και να ενηµερώνει ως προς την επιβεβαίωση του
προβλήµατος καθώς και την ηµεροµηνία αποκατάστασης

■

Η ενηµέρωση για θέµατα σχετικά µε την πορεία των αιτηµάτων
κατασκευής

και

βλαβών

θα

πραγµατοποιείται

µέσω

του
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Πληροφοριακού Συστήµατος του ΠΠ. Επίσης, µέσω του ΠΣ ο ΠΥ θα
ενηµερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στην προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία κατασκευής ή άρση βλάβης
■

Ερωτήµατα σχετικά µε διευκρινήσεις αιτηµάτων/βλαβών ή/και ειδικές
περιπτώσεις παραδόσεων/βλαβών θα αποστέλλονται από τους
Παρόχους

στο

λογαριασµό

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

ΧΧΧΧΧ@ΧΧΧ.gr. Ο ΠΠ οφείλει να απαντάει µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών και να
ενηµερώνει ως προς την επιβεβαίωση του προβλήµατος καθώς και την
ηµεροµηνία αποκατάστασης
3.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WCRM
Στα περιεχόµενα του συστήµατος πρέπει να φαίνονται διακριτά οι περιγραφές
των wholesale υπηρεσιών, “FTTC”, “FTTB” και “FTTH” ανά ενότητα (µενού
στο GUI section).
3.6 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - KPIs
Ο ΠΠ θα δηµοσιοποιεί στο WCRM_ΠΠ ανά τρίµηνο τους δείκτες
αποδοτικότητας των υπηρεσιών VLU/FTTx συνολικά και ανά ΠΥ για την
ΕΕΤΤ και ανά ΠΥ για κάθε ΠΥ.
Οι

δείκτες

αποδοτικότητας

δηµοσιεύονται

ανά

κατηγορία

υπηρεσίας

VLU/FTTx, ανά ΑΚ και συνολικά για όλα τα ΑΚ. Οι δείκτες αποδοτικότητας θα
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία ανά κατηγορία υπηρεσίας:
− Αριθµός αιτήσεων ανά µήνα
− Αριθµός Επιθεωρήσεων Κτιρίων ανά µήνα
− Παραδόσεις κυκλωµάτων VLU/FTTx και Ο.Κ.ΣΥ. ανά µήνα
− Αριθµός κυκλωµάτων VLU/FTTx και Ο.Κ.ΣΥ. που παραδόθηκαν
εµπρόθεσµα ανά µήνα
− Αριθµός Επιθεωρήσεων Κτιρίων ανά µήνα που πραγµατοποιήθηκαν
εµπρόθεσµα
− Αριθµός αιτήσεων που απορρίφθηκαν και λόγοι απόρριψης ανά µήνα
− Μέσος χρόνος παράδοσης υπηρεσίας VLU/FTTx σε ενεργή σύνδεση
ανά µήνα
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− Μέσος χρόνος παράδοσης υπηρεσίας VLU/FTTx σε µη ενεργή
σύνδεση ανά µήνα
− Μέσος χρόνος µετάβασης από VLU/FTTx ΠΥ σε σύνδεση ΠΠ ανά
µήνα
− Αριθµός ενεργών κυκλωµάτων VLU/FTTx
− Αριθµός καταργηθέντων κυκλωµάτων VLU/FTTx
− Αριθµός αναφερόµενων βλαβών (ανά προτεραιότητα) ανά µήνα
− Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράµµατος
που προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA ανά µήνα
− Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εκτός του χρονοδιαγράµµατος
που προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA ανά υπαιτιότητα (ΠΥ ή ΠΠ)
ανά µήνα
− Μέσος αριθµός εργασίµων ηµερών καθυστέρησης για την άρση
βλάβης ανά µήνα
− Μέσος αριθµός ηµερολογιακών ηµερών καθυστέρησης για την άρση
βλάβης ανά µήνα
− Αριθµός βλαβών για τις οποίες πραγµατοποιήθηκε συνδυαστικό
ραντεβού ανά µήνα
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4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΠΥ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΠΠ τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη.
Η

τιµολόγηση

γίνεται

σύµφωνα

µε

τα

οριζόµενα

στην

ΑΠ

ΕΕΤΤ

792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016). Ο τιµοκατάλογος δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του ΠΠ. Τα δηµοσιευµένα τιµολόγια δεν περιλαµβάνουν
ΦΠΑ. Επιβαρύνονται µε τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη
φορολογική νοµοθεσία.
Η χρέωση των

υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. ξεκινάει από την επόµενη

ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η
έναρξη της χρέωσης των υπηρεσιών VLU σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται
από την εγκατάσταση ή µη του τερµατικού εξοπλισµού στο χώρο του Τελικού
Χρήστη. Η έναρξη της χρέωσης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ. σε καµία περίπτωση
δεν εξαρτάται από την παροχή υπηρεσιών VLU.
Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας VLU ή Ο.Κ.ΣΥ. και µετά την
ολοκλήρωση της κατάργησης, θα υπολογίζεται από το σύστηµα η Ηµεροµηνία
Αποχρέωσης

ως

η

επόµενη

ηµερολογιακή

ηµέρα

της

Ηµεροµηνίας

Ολοκλήρωσης της κατάργησή της στο Π/Σ WCRM_ΠΠ.
Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο µηνιαία τέλη παροχής της υπηρεσίας,
είναι απαιτητά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών
4.2 ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ο ΠΠ εκδίδει για όλες τις υπηρεσίες VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και για κάθε περίοδο
χρέωσης, τιµολόγιο το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για την
παρεχόµενη υπηρεσία. Το εν λόγω τιµολόγιο περιλαµβάνει µε σαφήνεια κατ’
ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες:
•

Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία ∆ικαιούχου

•

Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ ∆ικαιούχου

•

επάγγελµα
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•

ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου

•

αριθµό τιµολογίου

•

περίοδο χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά

•

περίοδο χρέωσης που αφορά τέλη που προκαταβάλλονται

•

τρόπο πληρωµής

•

κωδικό εντολής πληρωµής σε Τράπεζα

•

περιγραφή παρεχόµενης υπηρεσίας

•

τόπο – διεύθυνση 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 ΠΠ εκδίδει τιµολόγιο και πληροφορίες τιµολογίου σε ηλεκτρονική µορφή και
το τοποθετεί σε SFTP server, προκειµένου να αποκτήσει ο ΠΥ πρόσβαση σ’
αυτό µέσω πρωτοκόλλου FTP. Ο ΠΠ αποστέλλει µέσω e-mail σε ηλεκτρονική
(ές) διεύθυνση (-εις) που έχει υποδείξει ο Πάροχος στον ΠΠ (τουλάχιστον µία
ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόχου απαιτείται να είναι group mail)
ενηµέρωση ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία του εν λόγω τιµολογίου είναι διαθέσιµα
στον SFTP server. Ο ΠΥ οφείλει να προβεί σε σχετικές ρυθµίσεις στον mail
server του ώστε η διεύθυνση αποστολής του ΠΠ να είναι σε white list και να
µην µπλοκάρονται τα e-mail του ΠΠ ως ανεπιθύµητα. Αποδεικτικό παραλαβής
του τιµολογίου αποτελεί το e-mail παράδοσης του ανωτέρω e-mail, που
αποστέλλεται αυτόµατα από τον mail server του ΠΥ (ο ΠΥ οφείλει να προβεί
στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε ο mail server του να αποστέλλει την εν λόγω
απάντηση παραλαβής στον mail server του ΠΠ). Σε περίπτωση όπου ο ΠΥ
αντιµετωπίσει τεχνικές δυσκολίες στην παραλαβή του τιµολογίου από τον
SFTP server, οι οποίες οφείλονται στην τεχνική υποδοµή του ΠΠ, οφείλει να
αποστείλει άµεσα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον ΠΠ, αναφέροντας
την ηµεροµηνία και ώρα της αποτυχηµένης προσπάθειας πρόσβασης και
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περιγραφή του προβλήµατος. Ο ΠΠ οφείλει να απαντήσει εντός µίας (1) ΕΗ
από την παραλαβή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο χρόνος
από την αποστολή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον ΠΥ
µέχρι την ενηµέρωση από τον ΠΠ για την αποκατάσταση του προβλήµατος,
θεωρείται ανενεργός χρόνος. Τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται από τον ΠΠ
εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης
για τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά (στο εν λόγω τιµολόγιο
περιλαµβάνονται και τα πάγια τέλη που προκαταβάλλονται). Ο ΠΥ οφείλει να
γνωστοποιεί στον ΠΠ κάθε αλλαγή της (-ων) ηλεκτρονικής (-ών) διεύθυνσης (ων) αποστολής των λογαριασµών, τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη θέση αυτής
σε ισχύ.
Τα πιστωτικά σηµειώµατα εκδίδονται από τον ΠΠ εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από το χρονικό σηµείο που προκύπτει η υποχρέωσή του για την
έκδοσή

τους.

Το

ποσό

που

αναφέρεται

στο

πιστωτικό

σηµείωµα,

συµψηφίζεται από τον ΠΠ στον αµέσως επόµενο λογαριασµό, εκτός αν
υφίσταται οµοειδής ληξιπρόθεσµη απαιτητή οφειλή από το δικαιούµενο την
πίστωση µέρος σε βάρος του άλλου µέρους, οπότε θα γίνεται πάραυτα
συµψηφισµός µε αυτή. Οι ως άνω συµψηφισµοί γίνονται µε την επιφύλαξη της
εκάστοτε κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας.
4.3 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ο ΠΥ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια εντός της αναγραφόµενης σε αυτά
προθεσµίας εξόφλησης η οποία δεν θα είναι µικρότερη των σαράντα πέντε
(45) 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 5.2., το αργότερο εντός
πενθηµέρου από την έκδοσή του. Στην περίπτωση κατά την οποία το
τιµολόγιο δεν τεθεί στη διάθεσή του εντός πενθηµέρου από την έκδοσή του
τότε η προθεσµία εξόφλησης του παρατείνεται έως την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα από τη συµπλήρωση σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία διάθεσής του στον ΠΥ.
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Κατά την περίπτωση όπου ο ΠΥ 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
τιµολόγιο για την εξόφλησή του, σύµφωνα και µε τα ειδικά οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο, αναφορικά µε την έκδοση και την παράδοση των
τιµολογίων.
Σε

κάθε

περίπτωση

αµφισβήτησης

λογαριασµού

εφαρµόζονται

τα

προβλεπόµενα περί αµφισβήτησης στην παρούσα προσφορά αναφοράς.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ο ΠΠ δεν
ευθύνεται για τυχόν καταβληθέντα ποσά αποζηµίωσης ή και επιστροφές προς
τον τελικό χρήστη, λόγω µη παροχής ή πληµµελούς παροχής της υπηρεσίας
από υπαιτιότητα του ΠΥ.
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 ΠΠ, o ΠΠ οφείλει να
καταβάλλει στον ΠΥ ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παράγραφο 2.8.
Ο ΠΥ δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών του
προς τον ΠΠ που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ.
µε οµοειδείς απαιτήσεις του προς τον ΠΠ, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί προς
επίλυση διαφοράς στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας. Ως οµοειδής θεωρείται κάθε απαίτηση που
προέρχεται ή σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ.,
συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής ποινικών ρητρών.
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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 ΠΠ αναφορικά µε ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του
προς τον ΠΥ οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών
VLU και Ο.Κ.ΣΥ., και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης/
διόρθωσης τιµολογίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.
4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο ΠΠ θα αποθηκεύει τις πληροφορίες χρεώσεων για περίοδο ενός έτους από
την ηµεροµηνία έκδοσης του Τιµολογίου. Αντίστοιχα, ο ΠΥ θα καταγράφει από
την δική του πλευρά και θα διατηρεί για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα τις
πληροφορίες χρεώσεων.
Οι πληροφορίες χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν µεταξύ ΠΠ και ΠΥ και
θα

χρησιµοποιούνται

αποκλειστικά

για

σκοπούς

διακανονισµού

αµφισβητήσεων/ διαφορών, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος οιουδήποτε των
µερών το οποίο θα υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία αµφισβήτησης του
τιµολογίου. 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 τιµολογίου και
σε περίπτωση που η αµφισβήτηση τεθεί σε δικαστική επίλυση µέχρι την
έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
4.5 ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά, ο ΠΥ έχει δικαίωµα αµφισβήτησης της
ορθότητας µέρους ή του συνόλου των τιµολογήσεων που έκανε ο ΠΠ.
∆ικαιούται προς τούτο να ζητήσει:
•

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

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

Το αποτέλεσµα του υπηρεσιακού επιπέδου ελέγχου από τον ΠΠ αλλά και της
Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών µπορεί να είναι µερική ή ολική
δικαίωση του προσφεύγοντος µέρους ή το αντίστροφο.
4.5.1 Χρόνος κατάθεσης της αµφισβήτησης
Χρονολογικά, η αµφισβήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί:
1. οποτεδήποτε στο διάστηµα “Έκδοσης Τιµολογίων και Παράδοσης Παραλαβής τους” των 45 ΗΗ µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης του
τιµολογίου και έως την καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησής του. Στο
διάστηµα

αυτό

µπορεί

να

πραγµατοποιηθεί

ολική

ή

µερική

αµφισβήτηση του τιµολογίου,
2. οποτεδήποτε στο διάστηµα των έξι (6) µηνών µετά την ηµεροµηνία
έκδοσης

του

τιµολογίου.

Στο

διάστηµα

αυτό

µπορεί

να

πραγµατοποιηθεί ολική ή µερική αµφισβήτηση του τιµολογίου, και
3. οποτεδήποτε µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου εάν η
αµφισβήτηση αφορά µη συµµόρφωση του ΠΠ µε απόφαση της ΕΕΤΤ ή
διάταξη νόµου, η οποία κατατέθηκε έγκαιρα αλλά τελεσιδίκησε µετά το
διάστηµα των έξι (6) µηνών ως ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΠ
καλείται να διατηρεί τα σχετικά αρχεία χρέωσης µέχρι την έκδοση της
σχετικής τελεσίδικης απόφασης.
4.5.2

Προϋπόθεση άσκησης δικαιώµατος αµφισβήτησης

Προκειµένου ο ΠΥ να ασκήσει το δικαίωµα αµφισβήτησης, καταβάλει
εµπρόθεσµα προς τον ΠΠ το ύψος του τιµολογίου το οποίο δεν θέτει υπό
αµφισβήτηση άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναφορικά µε το ποσό το
οποίο αµφισβητεί, ο ΠΥ µπορεί εναλλακτικά:
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1. Να πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την
οποία ορίζει το τιµολόγιο, ώστε να µη βαρύνεται µε τόκους
υπερηµερίας.
2. Να µην πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία
την οποία ορίζει το τιµολόγιο και να επιβαρυνθεί µε τόκους
υπερηµερίας από την ηµεροµηνία λήξης και µέχρι την ηµεροµηνία
εξόφλησης, ανάλογα µε την αποδοχή ή όχι του ποσού της
αµφισβήτησής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΠ δικαιούται να ζητήσει
και ο ΠΥ υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή η οποία να
καλύπτει το 100% του ποσού της αµφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια
της εγγυητικής επιστολής είναι τεσσάρων (4) µηνών µε δυνατότητα
παράτασης µέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης
οικονοµικής διαφοράς. Στην περίπτωση που ο ΠΠ απαιτήσει την ως
άνω εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης, η αίτηση αµφισβήτησης δεν
γίνεται δεκτή αν δεν κατατεθεί η εγγυητική επιστολή.
4.5.3 Αµφισβήτηση ενώπιον του ΠΠ
Στην περίπτωση όπου η αµφισβήτηση κατατίθεται στον ΠΠ και δεν αφορά την
περίπτωση 3) της ενότητας 5.5.1 Χρόνος Κατάθεσης της Αµφισβήτησης, το εν
λόγω δικαίωµα ασκείται µε την υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτασης /
διόρθωσης τιµολογίου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, από
την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
Στην

αίτηση

προσδιορίζεται

σαφώς

το

µέρος

του

τιµολογίου

που

αµφισβητείται και κατά πόσο ο ΠΥ έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΠΠ, κατά τη
δήλη ηµεροµηνία την οποία όριζε το τιµολόγιο, το ποσό το οποίο αµφισβητεί.
Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και κάθε αναγκαίο στοιχείο/
πληροφορία επαλήθευσης. Ο ΠΠ απαντά στην εν λόγω αίτηση του ΠΥ 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 ΠΠ
λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ήδη εκδοθέντων τιµολογίων:

111

1. στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΥ έχει καταβάλει το υπό
αµφισβήτηση ποσό, ο ΠΠ εκδίδει εντός πέντε (5) ΕΗ από την
ηµεροµηνία παραλαβής της απάντησής του από τον ΠΥ, πιστωτικό
τιµολόγιο για το ποσό το οποίο ο ΠΠ αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο
από τον ΠΥ, προσαυξηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος
υπερηµερίας θα υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας
καταβολής του αµφισβητούµενου ποσού από τον ΠΥ προς τον ΠΠ ή
από τη δήλη ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την
πληρωµή του, όποια εκ των δύο είναι χρονικά µεταγενέστερη έως την
ηµεροµηνία εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.
2. στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΥ δεν έχει καταβάλει το υπό
αµφισβήτηση ποσό, ο ΠΠ εκδίδει, εντός πέντε (5) ΕΗ από την
ηµεροµηνία παραλαβής της απάντησής του από τον ΠΥ, πιστωτικό ή
χρεωστικό τιµολόγιο στο οποίο θα συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το
ποσό το οποίο ο ΠΠ αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον ΠΥ, ii)
χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο ο ΠΠ εξακολουθεί να
θεωρεί ως οφειλόµενο από τον ΠΥ. Ο τόκος υπερηµερίας θα
υπολογίζεται από την εποµένη της δήλης ηµέρας την οποία το αρχικό
τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του έως την ηµεροµηνία εξόφλησης
του οφειλόµενου ποσού.
4.5.4 Αµφισβήτηση ενώπιον µικτής επιτροπής επίλυσης διαφορών
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής απόρριψης της αίτησης του ΠΥ από τον ΠΠ, ο
ΠΥ δικαιούται να ζητήσει από τον ΠΠ µε έγγραφό του, το οποίο αποστέλλει
στον ΠΠ εντός πέντε (5) ΕΗ από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης του ΠΠ
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 ΠΠ, ορίζοντας
ταυτόχρονα µε το έγγραφό του αυτό δύο (2) άτοµα τα οποία θα µετέχουν για
λογαριασµό του στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. Ο ΠΠ, µετά τη
λήψη του εγγράφου αυτού του ΠΥ, ορίζει δύο (2) άτοµα τα οποία θα µετέχουν
για λογαριασµό του στη συγκεκριµένη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών,
τα οποία γνωστοποιεί στον ΠΥ µε έγγραφό του. Η εν λόγω Μικτή Επιτροπή
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Επίλυσης ∆ιαφορών συγκροτείται εντός προθεσµίας πέντε (5) EH από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος του ΠΥ προς τον ΠΠ. Η ανωτέρω
Επιτροπή συνεδριάζει σε τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που ορίζουν από κοινού
τα µέλη της, τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους µπορούν να
συνεπικουρούνται από συµβούλους τους. Οι σύµβουλοι των µελών της
Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών δεν µετέχουν στη λήψη απόφασης
της Επιτροπής.
Τα δύο µέρη υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης
∆ιαφορών αναλυτικά στοιχεία για το χρονικό διάστηµα για το οποίο προκύπτει
η διαφωνία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα εργασίµων (10) ΕΗ από
την 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
αρχεία κίνησης για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ
των συµβαλλοµένων µερών.
Στην περίπτωση που η αµφισβήτηση αφορά στην παραπάνω περίπτωση 3
της παραγράφου 5.5.1, 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 ∆ιαφορών εκδίδει
αιτιολογηµένη απόφαση επί της διαφοράς το αργότερο σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την συγκρότησή της και σε κάθε περίπτωση
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την συγκρότησή της, προτού
αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά.
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Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης του
αµφισβητούµενου ποσού από τον ΠΠ, λαµβανοµένων υπ’ όψιν τυχόν
χρεώσεων/πιστώσεων, µετά το πέρας του πρώτου σταδίου:
1. στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΥ έχει καταβάλει το υπό
αµφισβήτηση ποσό, ο ΠΠ εκδίδει, εντός πέντε (5) ΕΗ από την έκδοση
της απόφασης της Μικτής Επιτροπής, πιστωτικό τιµολόγιο για το ποσό
το οποίο η Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον ΠΥ,
προσαυξηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος υπερηµερίας
θα υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας καταβολής του
αµφισβητούµενου ποσού από τον ΠΥ προς τον ΠΠ ή από τη δήλη
ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του, όποια
εκ των δύο είναι χρονικά µεταγενέστερη έως την ηµεροµηνία
εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.
2. στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΥ δεν έχει καταβάλει το υπό
αµφισβήτηση ποσό, ο ΠΠ εκδίδει, εντός πέντε (5) ΕΗ από την έκδοση
της απόφασης της Μικτής Επιτροπής, πιστωτικό ή χρεωστικό τιµολόγιο
στο οποίο θα συνυπολογίζονται:
•

πίστωση για το ποσό το οποίο η Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη
οφειλόµενο από τον ΠΥ,

•

χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο η Επιτροπή
κατέληξε ως οφειλόµενο από τον ΠΥ. Ο τόκος υπερηµερίας θα
υπολογίζεται από την εποµένη της δήλης ηµέρας την οποία το
αρχικό τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του έως την
ηµεροµηνία εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αµφισβήτηση λογαριασµού:
1. κάθε πίστωση ποσού από τον ΠΠ γίνεται στον αµέσως επόµενο
λογαριασµό από την έγγραφη ειδοποίηση του ΠΥ περί αποδοχής της
αίτησής του από τον ΠΠ ή από την έκδοση της απόφασης της Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών
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2. τα χρεωστικά τιµολόγια θα είναι πληρωτέα το αργότερο έως τη δέκατη
εργάσιµη ηµέρα από την παράδοσή τους στον ΠΥ (η παράδοση θα
αποδεικνύεται µε σχετικό αποδεικτικό)
∆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 δεν επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξηµένα µε
το νόµιµο επιτόκιο, εντός σαράντα (40) εργασίµων ηµερών (α) από το χρονικό
σηµείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει τη διαφορά ή
(β) µετά την άπρακτη πάροδο διµήνου από την συγκρότηση της Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, 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 ΠΥ
Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό αµφισβήτηση ποσού από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν 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
στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ΠΠ και ΠΥ 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 στην Μικτή Επιτροπή
Επίλυσης ∆ιαφορών του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόµενο
µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος ΠΥ παραβιάζει
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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.
Σε περίπτωση που µετά και το πέρας της επίλυσης τυχόν διαφωνιών δεν
εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ταχθείσα προθεσµία, το έτερο συµβαλλόµενο
µέρος έχει δικαίωµα α) να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της
παρούσας προσφοράς στις οποίες αναφέρεται η οφειλή, προς τον έτερο των
συµβαλλοµένων ή/και β) να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή η οποία έχει
χορηγηθεί.
4.5.5 Αµφισβήτηση λογαριασµού από τον ΠΠ
Οι

προαναφερθείσες

διαδικασίες

αµφισβήτησης

λογαριασµού

της

παραγράφου 5.5 εφαρµόζονται αναλογικά και στην περίπτωση αµφισβήτησης
από τον ΠΠ της ορθότητας µέρους ή του συνόλου των τιµολογήσεων από τον
ΠΥ προς τον ΠΠ.
5.1. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στις περιπτώσεις:
•

Ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής τιµολογίου για υπηρεσίες που
παρέχονται σύµφωνα µε την παρούσα 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 ΠΠ εγγύησης για υπηρεσίες µε
βάση την παρούσα προσφορά,

ο ΠΠ, µε την επίδοση έγγραφης όχλησης προς τον ΠΥ, η οποία κοινοποιείται
και στην ΕΕΤΤ, θέτει περίοδο δεκαπέντε (15) ΗΗ για την εξόφληση της
ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής ή προσκόµιση της αιτηθείσας
εγγύησης.
Στην έγγραφη ειδοποίηση εξειδικεύονται και αιτιολογούνται από τον ΠΠ τα
µέτρα τα οποία τυχόν θα λάβει, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα για την
αιτιολόγηση αυτή στοιχεία.
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Από την στιγµή δε της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΠΠ δύναται να µην
υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή νέων υπηρειών VLU και Ο.Κ.ΣΥ.,
αποκλείοντας τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικών αιτηµάτων του ΠΥ στο
WCRM ΠΠ.
Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση
έγγραφης όχλησης προς τον ΠΥ ο ΠΠ δύναται:
α) Να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών
VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και να µην επιτρέπει στον ΠΥ να καταθέτει σχετικά
αιτήµατα στο WCRM ΠΠ (εξαιρουµένων των αιτηµάτων σχετικών µε τη
διαδικασία βλαβοδιαχείρισης) ή/και
β) Ειδικά για την περίπτωση ληξιπρόθεσµης οφειλής, να προβεί σε
κατάπτωση της εγγύησης, σύµφωνα µε και τα ειδικά οριζόµενα στην
ενότητα «Πιστωτικές ∆ιασφαλίσεις», µέχρι του ποσού της ανεξόφλητης
οφειλής. Σε περίπτωση που η ανεξόφλητη οφειλή είναι µεγαλύτερη από
το ύψος της εγγύησης, το ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από την
εγγύηση παραµένει ως υποχρέωση του ΠΥ προς τον ΠΠ.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΥ συµµορφωθεί ως προς τις
υποχρεώσεις του, πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας που δόθηκε µε
την έγγραφη όχληση, ο ΠΠ δεν έχει τη δυνατότητα (i) να ασκήσει τα ως άνω
υπό α) και β) δικαιώµατα.
Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΠΠ προς τον ΠΥ προθεσµία των δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΠΠ,
αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση στον ΠΥ, κοινοποιώντας την και στην
ΕΕΤΤ,

τάσσοντας προθεσµία

είκοσι

(20)

εργασίµων

ηµερών.

Στην

περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης,
η ταχθείσα από τον ΠΠ προς τον ΠΥ νέα προθεσµία των είκοσι (20)
εργασίµων ηµερών, ο ΠΠ δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών
VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και τη δυνατότητα πρόσβασης του ΠΥ στο πληροφοριακό
σύστηµα στο οποίο οι

ΠΥ υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για παροχή
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υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ.. Στην έγγραφη ειδοποίηση θα πρέπει να
αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης διακοπής.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΠΥ συµµορφωθεί στις υποχρεώσεις του
µετά την πάροδο της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών
ηµερών από την ως άνω πρώτη όχληση και το αργότερο έως και την πάροδο
των επιπλέον είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την επίδοση της δεύτερης
όχλησης µέχρι και την προαναγγελθείσα διακοπή των υπηρεσιών, ο ΠΠ
οφείλει να µην προβεί στη διακοπή των παρεχόµενων υπηρεσιών VLU και
Ο.Κ.ΣΥ. ή/ και της

πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα, ως είχε

εξαγγείλει µε τη δεύτερη όχλησή του.
Εφ όσον ο ΠΥ εξακολουθεί να µην συµµορφώνεται και µετά τη δεύτερη
όχληση (των 20 ΕΗ) ο ΠΠ αποστέλλει τρίτη έγγραφη όχληση προς τον ΠΥ
κοινοποιούµενη και στην ΕΕΤΤ µε την οποία τάσσει προθεσµία τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών στον ΠΥ για συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις του
από την µεταξύ τους Σύµβαση, άλλως µετά το πέρας της προθεσµίας αυτής
των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών επέρχονται τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας.
Σε περίπτωση που ο ΠΥ οφειλέτης εξοφλήσει τις οφειλές του ή προσκοµίσει
την αιτηθείσα εγγύηση (κατά περίπτωση) µετά την πραγµατοποίηση της
διακοπής

παροχής υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. ή/και πρόσβασης στο

πληροφοριακό σύστηµα κατάθεσης αιτηµάτων, και πριν

επέλθουν τα

αποτελέσµατα της καταγγελίας, ο ΠΠ οφείλει να προβεί σε άρση της διακοπής
παροχής υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. ή/και πρόσβασης στο πληροφοριακό
σύστηµα εντός προθεσµίας δύο (2) εργασίµων ηµερών.
Στη διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα ενότητα κάθε έγγραφη
όχληση/ειδοποίηση προς τον ΠΥ και την ΕΕΤΤ θα αποδεικνύεται µε σχετικό
αποδεικτικό.
5.2. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ
Η

τακτοποίηση των ρητρών για υπέρβαση του προβλεπόµενου χρόνου

υλοποίησης (αιτήµατα εκτός SLA) θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω
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ετησίων περιοδικών εκκαθαρίσεων (πίστωση), και να πιστώνεται στο
λογαριασµό του ΠΥ.
Η καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρούσα δεν
περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώµατα του ΠΥ να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν
επιπλέον ζηµίας την οποία υπέστη από την µη προσήκουσα εκπλήρωση (µη
τήρηση των όρων της παρούσας), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
κείµενη νοµοθεσία.
Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται, ως εξής :
i.

O ΠΥ ανά κατηγορία (Ο.Κ.ΣΥ, VLU/FTTx) υπηρεσιών θα αποστέλλει
σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή στον ΠΠ, µέχρι και την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του δευτέρου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους:
(α) Συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα περιέχονται ανά
περίπτωση ο υπολογισµός των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ. ή VLU/FTTx
εκτός SLA (A), καθώς και το ύψος των τυχόν ρητρών, που ζητάει
από τον ΠΠ. Επίσης στον ίδιο πίνακα θα περιέχεται ο αναλυτικός
υπολογισµός του Α, το ύψος των ρητρών, όλα τα στοιχεία τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του Α και του ύψους των
ρητρών καθώς επίσης και όλα τα απαιτούµενα σχετικά στοιχεία που
εισήχθησαν στο Π/Σ WCRM_ΠΠ. Στην περίπτωση υπηρεσιών
VLU/FTTC

στον

συνυπολογίσει

πίνακα

και

υπολογισµού

αναφέρει

ρητρών

ξεχωριστά

τις

ο

ΠΥ

ρήτρες

έχει
λόγω

καθυστέρησης του ΠΧΤΥ και οι οποίες υπολογίζονται στο 50% της
ρήτρας που καταβάλει ο ΠΧΤΥ στον ΠΠ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
(β) Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών (όλων των βλαβών για τις οποίες
δίδεται µε την παρούσα προσφορά SLA) που ήρθησαν από τον ΠΠ
και οι οποίες αναγγέλθηκαν στον ΠΠ το προηγούµενο έτος και στην
άρση των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου
πραγµατικού χρόνου άρσης βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην
παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εµφανίζονται όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία που εισήχθησαν στο ΠΣ WCRM_ΠΠ και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρβαση.
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Επίσης στον πίνακα θα

περιέχεται αναλυτικός υπολογισµός

ρητρών. Στην περίπτωση υπηρεσιών VLU/FTTC, στον πίνακα
υπολογισµού ρητρών ο ΠΥ έχει συνυπολογίσει και αναφέρει
ξεχωριστά τις ρήτρες λόγω καθυστέρησης του ΠΧΤΥ και οι οποίες
υπολογίζονται στο 50% της ρήτρας που καταβάλει ο ΠΧΤΥ στον
ΠΠ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
ii.

Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφεροµένων ηµεροµηνιών και
εφόσον δεν έχουν σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται
ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις ρητρών.

iii.

Εκπρόθεσµη υποβολή των ανωτέρω πινάκων δεν θα γίνεται αποδεκτή.

iv.

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

v.

Εντός του τέταρτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΠΠ θα
ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινάκων που αφορούν τις υπηρεσίες VLU
και Ο.Κ.ΣΥ..

vi.

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

Σε

περίπτωση όπου ο ΠΥ και ο ΠΠ δεν συµφωνήσουν ως προς τον

υπολογισµό των ρητρών τότε για το ποσό των ρητρών που ο ΠΠ αναγνωρίζει
πιστώνεται άµεσα ο επόµενος λογαριασµός του ΠΥ. Η εν λόγω πίστωση δεν
περιορίζει σε καµία περίπτωση τα δικαιώµατα του ΠΥ και του ΠΠ από την
παρούσα αµφισβήτηση, ούτε συνιστά παραδοχή από αυτούς ως προς το
ποσό το οποίο πιστώνεται.
Για τα ποσά των ρητρών που δεν υπάρχει συµφωνία:
•

Θα ενηµερώνεται ο ΠΥ εγγράφως εντός των πρώτων δεκαπέντε (15)
ηµερών του πέµπτου µήνα του ηµερολογιακού έτους για τα ποσά της
περίπτωσης i.α και i.β και η διαφορά θα παραπέµπεται σε Μικτή
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών (ΜΕΕ∆), στην οποία συµµετέχουν
στελέχη του ΠΥ και του ΠΠ.
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•

Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει
την 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
την διαφορά, εις βάρος ενός εκ των δύο µερών (ΠΥ και ΠΠ), η επίλυση
θα

βεβαιώνεται

εγγράφως

και

από

τα

δύο

µέρη

και

θα

πραγµατοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς.
•

Αναφορικά µε τα τελικά ποσά των ρητρών όπως αυτά θα οριστούν από
τη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ισχύουν για τον ΠΠ αναλογικά
τα αναφερόµενα στην ενότητα 5.5.4 Αµφισβήτηση Ενώπιον Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών ως προς τα χρεωστικά ή πιστωτικά
τιµολόγια και τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας

5.3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
5.3.1. Γενικά
Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, ο ΠΠ δύναται να ζητήσει από τον ΠΥ
την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες
της παρούσας. Το δικαίωµα αυτό του ΠΠ πρέπει να ασκείται σύµφωνα µε τις
αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Με τον όρο
«εγγύηση»,

εννοείται κάθε επιτρεπτό από την παρούσα είδος/µορφή

εγγύησης είτε πρόκειται για εγγυητική επιστολή, είτε για χρηµατική εγγύηση,
θετική αξιολόγηση κλπ.
Για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και αµεροληψίας ο ΠΠ πρέπει να
διαθέτει διαφανές σύστηµα πιστωτικής αξιολόγησης (credit check) το οποίο
θα παρέχει αντικειµενική και δίκαια πιστωτική βαθµολόγηση (credit score) και
θα υπολογίζει λογική εγγύηση.
5.3.2. Σύστηµα υπολογισµού εγγύησης
Το ανώτατο ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης θα ορίζεται και θα
αναπροσαρµόζεται ανά έτος (κυρίως) αλλά και όταν αυτό απαιτηθεί,
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υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (ο αναλογών ΦΠΑ
συµπεριλαµβάνεται):
Ε = ΧΤΜ * 2
Όπου:
Ε:

Ύψος της Εγγύησης

ΧΤΜ: (Χρέωση Τελευταίου Μήνα) Το ποσό χρέωσης των υπηρεσιών (βάσει
εκδοθέντων τιµολογίων) του τελευταίου µήνα πριν από την ηµεροµηνία
αξιολόγησης που παρέχονται µε βάση την παρούσα προσφορά.
5.3.3. Πολιτική διασφάλισης από υπερηµερίες
Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος ΠΥ, το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης
υπολογίζεται µε τον ανωτέρω µαθηµατικό τύπο και αναπροσαρµόζεται
ετησίως. Ως υπάρχον ΠΥ, εννοείται ο ΠΥ που είναι ήδη ενταγµένος στη
σχετική κατηγορία πελατών του ΠΠ (χονδρικής), άσχετα µε το χρόνο
πραγµατοποίησης της σύµβασης. Σε περίπτωση υποψήφιου ΠΥ (εφεξής:
νέου) το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης (στα πλαίσια της παρούσας
Προσφοράς), υπολογίζεται µε το οικείο υπόδειγµα πιστωτικής αξιολόγησης
του ΠΠ. Ως νέος ΠΥ, εννοείται ο ΠΥ που για πρώτη φορά θα ενταχθεί στη
σχετική

κατηγορία

πελατών

του

ΠΠ

και

δεν

προϋπήρξε

πελάτης

οποιασδήποτε κατηγορίας πελατών του ΠΠ (χονδρικής, λιανικής) επί έξι
µήνες πριν την ένταξη στο πελατολόγιο του ΠΠ. Στην περίπτωση νέου ΠΥ
ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά τις ενέργειες του ΠΠ:
•

Ο ΠΠ να διαθέτει στοιχεία Συναλλακτικής Συµπεριφοράς, Εµπορικής
∆ραστηριότητας
αντικειµενικά

και

Οικονοµικής

∆ραστηριότητας

στοιχεία

συναλλαγών)

όπως

πχ

µέσο

(εφεξής:
µηνιαίο

λογαριασµό, υπερηµέρειες πληρωµών, πλήθος εκκρεµών ηµερών,
οικονοµικές καταστάσεις, εµπορική δραστηριότητα και συµµετοχές
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόµενες), από οποιεσδήποτε
συναλλαγές του µε τον ΠΠ. Τότε το αρχικό ύψος της προσκοµιστέας
εγγύησης υπολογίζεται µε το οικείο µοντέλο πιστωτικής αξιολόγησης
του ΠΠ σε συνδυασµό µε στοιχεία που λαµβάνονται από ανεξάρτητο
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Φορέα

Πιστωτικής

Αξιολόγησης.

Το

ύψος

της

εγγύησης

θα

αναπροσαρµοστεί µετά από 6 µήνες και στη συνέχεια (µετά το πέρας
του πρώτου χρόνου δραστηριότητας του ΠΥ) θα αναπροσαρµόζεται
ετησίως σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προκύπτει µε την εφαρµογή
της προαναφερόµενης φόρµουλας υπολογισµού.
•

Ο ΠΠ δε διαθέτει αντικειµενικά στοιχεία συναλλαγών. Τότε το αρχικό
ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης είναι 10.000 €. Μετά το πέρας του
πρώτου εξαµήνου εµπορικής λειτουργίας µε την ιδιότητά του ως ΠΥ, το
ύψος της εγγύησης που προσκοµίστηκε προσυµβατικά εφάπαξ
(10.000 €), θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τον υπολογισµό που
προκύπτει από τον προαναφερόµενο µαθηµατικό τύπο υπολογισµού,
εκτός και αν - από τον υπολογισµό ως ανωτέρω - προκύπτει ποσό
µικρότερο των 10.000 € οπότε η εγγύηση παραµένει στα 10.000 €.

Η προσκόµιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει µόνο τον νέο ΠΥ για τον
οποίο δεν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς,
από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης.
Στην περίπτωση που ο ΠΥ δεν κατέστη υπερήµερος αναφορικά µε την
καταβολή οφειλών του προς τον ΠΠ, από την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική περίοδο των έξι (6) τελευταίων
µηνών από την ηµεροµηνία αξιολόγησής του, ο ΠΠ δεν απαιτεί κάποιας
µορφής εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποια οφειλή του ΠΥ προς τον ΠΠ
καταστεί ληξιπρόθεσµη, ο ΠΠ δύναται να ζητήσει την προσκόµιση, εντός
προθεσµίας είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, εγγύησης, της οποίας το
ύψος υπολογίζεται σύµφωνα µε το σύστηµα υπολογισµού εγγύησης στην
ενότητα 5.8.2.
∆εν θεωρείται ότι ο ΠΥ έχει καταστεί υπερήµερος όταν στο προαναφερόµενο
διάστηµα των έξι (6) µηνών υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιµολόγια τα
οποία δεν εξοφλήθηκαν επί τη βάση:
•

Απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, ή

•

Αµφισβήτηση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, εάν αυτή δεν έχει
ακόµη τελειώσει τις εργασίες της.
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Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρµογής του ποσού της απαιτούµενης
εγγύησης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται σηµαντική επιδείνωση της
οικονοµικής φερεγγυότητας του ΠΥ ή του Χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος
έκδοσης εγγυητικών του ΠΥ (εάν πρόκειται για εγγυητικές επιστολές), ο ΠΠ
δικαιούται και δύναται να προχωρεί εκτάκτως σε επαναξιολόγηση και (εάν
αυτό προκύψει από την αξιολόγηση), αναπροσαρµογή του ποσού της
απαιτούµενης εγγύησης σύµφωνα µε τη φόρµουλα υπολογισµού της
εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα Προσφορά ή την αντικατάσταση του
είδους της ήδη προσκοµισθείσας εγγύησης. Τυχόν άρνηση του ΠΥ, 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 ΠΠ θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένο ως προς τη διαπίστωση
και το είδος τους αυξηµένου κινδύνου και να παρέχει στον ΠΥ εύλογη
προθεσµία προκειµένου να ανταποκριθεί.
5.3.4. Πολιτική διασφάλισης από νοµικές καταστάσεις
Πλέον της εγγύησης για διασφάλιση κινδύνων από υπερηµερίες, ο ΠΠ µπορεί
να ζητήσει από τον ΠΥ την προσκόµιση εγγύησης για την διασφάλισή του από
νοµικές καταστάσεις, στις εξής περιπτώσεις:
•

Όταν ο ΠΥ αµφισβητεί οφειλές (που του έχουν ήδη καταλογιστεί από
τον ΠΠ) ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών. Στην
περίπτωση αυτή ο ΠΥ υποχρεούται σε προσκόµιση ισόποσης (µε την
αµφισβητούµενη τιµολόγηση) εγγύησης, ως εξασφάλιση του ΠΠ για το
διάστηµα αναστολής εξόφλησης των οφειλών του ΠΥ. Η εγγυητική
αυτή έχει ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών µε δυνατότητα
παράτασης µέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης
οικονοµικής διαφοράς. Εάν η διαφορά ως ανωτέρω καταλήξει υπέρ του
ΠΠ, η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον ΠΥ µετά τη λήξη της
αµφισβήτησης και εξοφλείται το/τα τιµολόγιο/α από αυτόν.
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Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις της παραγράφου αυτής µπορεί να είναι
µικρότερης ή µεγαλύτερης διάρκειας του έτους η οποία (διάρκεια) εξαρτάται
από

τον

συµφωνηθέντα

µεταξύ

ΠΠ-ΠΥ

χρόνο

ολοκλήρωσης

της

προβλεπόµενης διαδικασίας.
5.3.5. Αποδεκτά είδη εγγύησης
Τα είδη/µορφές/τύποι εγγύησης που µπορεί να προσκοµίσει ο ΠΥ στον ΠΠ
στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, είναι:
•

Εγγυητική επιστολή.

•

Χρηµατική εγγύηση (ή/και Συνδυασµός

Εγγυητικής

επιστολής

και

Χρηµατικής εγγύησης, εφόσον είναι εύλογο και συµφωνείται από τα
συµβαλλόµενα µέρη.
•

Ασφαλιστική Κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία αποδεκτή από τον ΠΠ
εφόσον είναι εύλογο και συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη.

•

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

•

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
ΠΥ 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.
•

Προσωρινή

αναστολή

καταβολής

πιστωτικών

επιστροφών

σε

περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας υπάρχοντος ΠΥ να προσκοµίσει
την προσήκουσα εγγύηση µέχρι του ποσού της εγγύησης και µέχρι της
κατάθεσης αυτής. Από την ηµεροµηνία όµως κατάθεσης της εγγυητικής
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επιστολής για κάθε ηµέρα καθυστέρησης επιστροφής από τον ΠΠ
προς τον ΠΥ του ποσού της πιστωτικής επιστροφής θα οφείλεται επί
αυτού του ποσού, από τον ΠΠ προς τον ΠΥ, ο νόµιµος τόκος
υπερηµερίας.
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 ΠΠ µε έναν από τους
προαναφερόµενους τύπους εγγυήσεων είτε από τον ίδιο τον ΠΥ ή από τη
µητρική εταιρεία υπέρ του συγκεκριµένου ΠΥ.
5.3.6. Εγγυητική επιστολή
Η εγγυητική επιστολή είναι ο κύριος από τους τύπους εγγύησης για τη
διασφάλιση των εσόδων του ΠΠ. Προσκοµίζεται από τον ΠΥ σε κάθε από τις
προαναφερόµενες περιπτώσεις. Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η
οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος) υπέρ του αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα
συµβαλλόµενα µέρη για τη διασφάλιση σαφώς οριζοµένων περιπτώσεων
κινδύνου. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και θα
περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί:
i.

ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας,

ii. παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και
iii. καταβολής

κάθε

ποσού

που

καταπίπτει

προς

τον

δικαιούχο

Συµβαλλόµενο, τον ΠΠ.
Εγγυητική επιστολή οφείλει να προσκοµίσει αµελλητί:
•

Ο νέος ΠΥ µέχρι την υπογραφή από αυτόν της σχετικής σύµβασης.

•

Ο ΠΥ που αµφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον
ΠΠ µέχρι την αίτηση παραποµπής της διαφοράς ενώπιον της Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών.
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•

Ο υπάρχων ΠΥ, ο οποίος υποχρεούται σε ανανέωση εγγυητικής όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 5.8.7.

•

Ο υπάρχων ΠΥ, ο οποίος υποχρεούται σε αντικατάσταση εγγυητικής
επιστολής η οποία κατέπεσε ολικώς ή µερικώς σύµφωνα µε τα περί
κατάπτωσης της παραγράφου 5.8.8.

•

Ο υπάρχων ΠΥ που ήταν απαλλαγµένος από εγγυητική επιστολή και
του

οποίου

οφειλή

κατέστη

ληξιπρόθεσµη,

σύµφωνα

µε

την

παράγραφο 5.8.3 του παρόντος Κεφαλαίου.
•

Ο υπάρχων ΠΥ που ως νέος ΠΥ είχε προσκοµίσει θετική αξιολόγηση
και του οποίου οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5.8.3 του παρόντος Κεφαλαίου.

5.3.7. Ανανέωση εγγυητικής επιστολής
Αµελλητί επίσης υποχρεούται ο Πάροχος να προσκοµίσει ανανέωση
εγγυητικής επιστολής της οποίας επίκειται η λήξη. Ο ΠΠ ειδοποιεί τον Πάροχο
το αργότερο 20 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την προθεσµία προσκόµισης της
εγγυητικής (35 εργάσιµες πριν τη λήξη της) σχετικά µε την υποχρέωση του να
προσκοµίσει την ανανέωση. Ο Πάροχος 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 της εγγυητικής επιστολής που
αντικαθιστά και χρόνο λήξης τον εκ νέου συµφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης.
Παράταση εγγυητικής δεν 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 Πάροχος δεν προσκοµίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή το
αργότερο τριάντα πέντε (35) ΕΗ πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης
εγγυητικής επιστολής, ο ΠΠ ειδοποιεί εγγράφως τον Πάροχο, µε κοινοποίηση
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στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία δεκαπέντε (15) ΗΗ για την προσκόµιση
της νέας εγγυητικής επιστολής. Mε την επίδοση της ανωτέρω όχλησης ο ΠΠ
δύναται να µην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή νέων υπηρεσιών VLU και
Ο.Κ.ΣΥ., αποκλείοντας τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικών αιτηµάτων του ΠΥ
στο WCRM ΠΠ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής
προθεσµίας, ο ΠΠ δικαιούται να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε
επιπρόσθετων υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και να µην επιτρέπει στον ΠΥ να
καταθέτει σχετικά αιτήµατα στο WCRM ΠΠ (εξαιρουµένων αιτηµάτων
σχετικών µε τη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης και µεταφοράς γραµµών
υφιστάµενων συνδροµητών, µέχρις ότου ο Πάροχος προσκοµίσει την
εγγυητική επιστολή.
Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΠΠ προς τον Πάροχο προθεσµία των
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις
του, τότε ο ΠΠ, αποστέλλει νέα έγγραφη όχληση στον Πάροχο, κοινοποιώντας
την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΠΠ προς τον Πάροχο νέα προθεσµία των είκοσι
(20) εργασίµων ηµερών, ο ΠΠ δικαιούται να διακόψει την παροχή των
υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και τη δυνατότητα πρόσβασης του ΠΥ στο
πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο οι ΠΥ υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για
παροχή υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. εφόσον δεν έχει προσκοµιστεί έως τότε
η νέα εγγυητική επιστολή. Στην έγγραφη ειδοποίηση θα πρέπει να
αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης διακοπής. Εφόσον παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) εργασίµων τότε επέρχονται τα
αποτελέσµατα

της

καταγγελίας

σύµφωνα

µε

τα

αναφερόµενα

στην

παράγραφο 5.6 περί διακοπής υπηρεσιών.
Στο διάστηµα των ως ανωτέρω ηµερών κατά τις οποίες ο ΠΠ δεν
διαθέτει καµία διασφάλιση, έχει τη δυνατότητα σε προσωρινή (έως την
προσκόµιση της εγγυητικής) παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων
µέχρι και οριστικής παρακράτησης αυτών ως χρηµατική εγγύηση εάν
επανειληµµένως (από τρεις και άνω το τελευταίο εξάµηνο) ο Πάροχος αµελεί
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την έγκαιρη προσκόµιση της σχετικής ανανέωσης. Με την προσκόµιση της
εγγυητικής επιστολής, και εφόσον δεν έχει επέλθει καταγγελία της Σύµβασης,
ο ΠΠ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της παρούσας άµεσα και
πάντως εντός δύο (2) ΕΗ.
5.3.8. 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 ΠΠ εξωδίκου δηλώσεως προς τον ΠΥ. Η εξώδικη δήλωση πρόκληση
δίνει προθεσµία τριάντα (30) ΗΗ από τη λήψη της ώστε ο ΠΥ να
συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, άλλως δηλώνει ότι θα προβεί σε
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Εάν παρέλθει άκαρπη η ως άνω
προθεσµία ο ΠΠ δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της

εγγυητικής

επιστολής µε την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του
ΠΠ ότι οι οφειλές του ΠΥ για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας
προσφοράς και οι σχετικές χρεώσεις του ΠΠ είναι σύµφωνες µε τις
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και την 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) ΗΗ.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας των 15 ΗΗ, ο ΠΠ
δικαιούται να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών
VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και να µην επιτρέπει στον ΠΥ να καταθέτει σχετικά αιτήµατα
στο WCRM ΠΠ (εξαιρουµένων αιτηµάτων σχετικών µε τη διαδικασία
βλαβοδιαχείρισης), µέχρις ότου ο ΠΥ. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη,
από την επίδοση της έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΠΠ προς τον
ΠΥ προθεσµία των δεκαπέντε (15) ΗΗ για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις
του, τότε ο ΠΠ, αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση στον ΠΥ, κοινοποιώντας
την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
129

Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΠΠ προς τον ΠΥ νέα προθεσµία των είκοσι (20)
εργασίµων ηµερών, ο ΠΠ δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών
VLU και Ο.Κ.ΣΥ. και τη δυνατότητα πρόσβασης του ΠΥ στο πληροφοριακό
σύστηµα στο οποίο οι ΠΥ υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για παροχή
υπηρεσιών VLU και Ο.Κ.ΣΥ. εφόσον δεν έχει προσκοµιστεί έως τότε η νέα
εγγυητική επιστολή. Στην έγγραφη ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται
ρητά οι λόγοι της επικείµενης διακοπής. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία των είκοσι (20) εργασίµων τότε επέρχονται τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας της σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών
αξιολογήσεων βαρύνουν εξολοκλήρου τον T.Π.
5.3.9. Χρηµατική εγγύηση (η/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 ΠΠ 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. Για την προσκόµιση χρηµατικής εγγύησης ισχύουν σε γενικές
γραµµές ακριβώς όσα ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ ανάλογη
εφαρµογή.
5.3.10. Ασφαλιστική κάλυψη
Εναλλακτικά επίσης της εγγυητικής επιστολής τα συµβαλλόµενα µέρη
δύνανται να συµφωνήσουν στην προσκόµιση ασφαλιστικού συµβολαίου από
ασφαλιστική εταιρεία αποδοχής του ΠΠ. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο θα πρέπει να είναι ειδικό, να καλύπτει δηλαδή τη συγκεκριµένη
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σύµβαση

µε

τον

ΠΥ

και

όχι

γενικά

τον

εµπορικό

κίνδυνο

του

αντισυµβαλλόµενου ΠΥ µε όποιον τρίτον και αν αυτός συµβάλλεται. Για την
προσκόµιση ασφαλιστικής κάλυψης ισχύουν σε γενικές γραµµές ακριβώς όσα
ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ ανάλογη εφαρµογή.
5.4. ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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 ΠΠ βρίσκονται στο µέρος
του πιο κάτω πίνακα που αφορά τη µακροχρόνια εκτίµηση στις θέσεις από 110.
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 Ανεξάρτητους
Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας αποδοχής του ΠΠ.
Στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς ο ΠΥ µπορεί να προσκοµίσει στον ΠΠ
θετική αξιολόγηση της µητρικής του εταιρείας (εφόσον η µητρική εταιρεία
αναλαµβάνει ως τριτεγγυητής της θυγατρικής της). Η θετική αυτή αξιολόγηση
γίνεται αποδεκτή από τον ΠΠ, εφόσον η µητρική εταιρεία, µε σύµβασή της µε
τον ΠΠ, 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 ΠΠ εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της θυγατρικής της
που απορρέουν από την παρούσα και ειδικότερα για την εξόφληση
οποιωνδήποτε

ληξιπρόθεσµων οφειλών της θυγατρικής σύµφωνα µε την

παρούσα σύµβαση.

Στην περίπτωση αυτή ο ΠΥ δεν έχει υποχρέωση

προσκόµισης άλλου είδους εγγύησης.
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Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισµών Αξιολόγησης Οικονοµικής
Φερεγγυότητας επανεξετάζεται από τον ΠΠ σε κάθε αλλαγή του παρόντος
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.

132

6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Υπόδειγµα Α1. Για την περίπτωση παροχής υπηρεσίων VLU/FTTC σε
ενεργό συνδροµητή ΠΧΤΥ
Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η …………………………………………………………
του ……………………… , µε Α∆Τ…………………..., Εκδ. Αρχή
………………………..,
µε
ΑΦΜ
………………………
και
∆ΟΥ
…………………………………, κάτοικος της Πόλης:……………..………,
Περιοχή:………………..., Οδός:……………………., Αριθµ………. και κάτοχος
της τηλεφωνικής σύνδεσης ………………………………. (10ψήφιος αριθµός)
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι συνδροµητής του ανωτέρω αναφερόµενου
συνεστραµµένου ζεύγους καλωδίων και εξουσιοδοτώ την εταιρεία
………………….νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον συνυπογράφοντα την
παρούσα εξουσιοδότηση εκπρόσωπό της, να προβεί αντ’ εµού και για
λογαριασµό µου σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειµένου να λάβω
υπηρεσίες από αυτήν χρησιµοποιώντας κατά την κρίση της και δίκτυα τρίτων
παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξουσιοδοτώ επίσης την ανωτέρω
εταιρεία να αιτηθεί για λογαριασµό µου, εφόσον απαιτείται, την ενεργοποίηση
υπηρεσιών τρίτων παρόχων, αµέσως ή εµµέσως.
∆ηλώνω επίσης ότι είµαι γνώστης ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισοδυναµεί
µε καταγγελία της/των σχετικής/κών σύµβασης/σεων µου και διακοπή όλων
των υπηρεσιών που λαµβάνω από τρίτους παρόχους.
∆εσµεύοµαι να εξοφλήσω τον τελικό λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις
υπηρεσίες που ελάµβανα µέχρι σήµερα και των οποίων την διακοπή αιτούµαι
δια της παρούσης καθώς και να επιστρέψω οιεσδήποτε τερµατικές διατάξεις
[κυριότητας του παρόχου] που µου έχουν δοθεί στα πλαίσια της µεταξύ µας
σύµβασης και έχουν τυχόν εγκατασταθεί στον χώρο µου για την παροχή των
λαµβανοµένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τις επιστρέψω, δέχοµαι να
χρεωθώ για τις διατάξεις αυτές.
Τέλος συναινώ ρητώς για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών
δεδοµένων µου από την ανωτέρω εταιρεία για την υλοποίηση της εν λόγω
µεταβίβασης και τον εξουσιοδοτώ όπως προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια για
την καταχώριση αυτής και σε κάθε αναγκαία γνωστοποίηση προς οιονδήποτε
τρίτο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής
Νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, ως εκάστοτε
ισχύουν».
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Τόπος & Ηµερ/νία: ………………………………...

Ο Εξουσιοδοτών

Ο Εξουσιοδοτούµενος

Ονοµατεπώνυµο :

Ονοµατεπώνυµο :

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπόδειγµα A2. Για την περίπτωση παροχής υπηρεσίων VLU/FTTΒ ή
VLU/FTTH
Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η …………………………………………………………
του ……………………… , µε Α∆Τ…………………..., Εκδ. Αρχή
………………………..,
µε
ΑΦΜ
………………………
και
∆ΟΥ
…………………………………, κάτοικος της Πόλης:……………..………,
Περιοχή:………………..., Οδός:…………………….,
Αριθµ ………. και
κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης ………………………………. (10ψήφιος
αριθµός)
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι κάτοχος του ανωτέρω τηλεφωνικού αριθµού και
εξουσιοδοτώ την εταιρεία …………………. νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον
συνυπογράφοντα την παρούσα εξουσιοδότηση εκπρόσωπό της, να προβεί
αντ’εµού και για λογαριασµό µου σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειµένου
να λάβω υπηρεσίες από αυτήν χρησιµοποιώντας κατά την κρίση της και
δίκτυα τρίτων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξουσιοδοτώ επίσης την
ανωτέρω εταιρεία να αιτηθεί για λογαριασµό µου, εφόσον απαιτείται, την
ενεργοποίηση υπηρεσιών τρίτων παρόχων, αµέσως ή εµµέσως.
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έχω πλήρη γνώση των εργασιών που θα απαιτηθούν
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου
µου και ότι θα παράσχω πρόσβαση σε αυτούς.
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∆ηλώνω επίσης ότι µε την παρούσα εξουσιοδοτώ την ανωτέρω εταιρεία να
προχωρήσει για λογαριασµό µου σε καταγγελία της/των σχετικής/κών
σύµβασης/σεων µου µε την εταιρεία …………..
και διακοπή όλων των
υπηρεσιών που λαµβάνω από αυτήν.
∆εσµεύοµαι να εξοφλήσω τον τελικό λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις
υπηρεσίες που ελάµβανα µέχρι σήµερα και των οποίων την διακοπή αιτούµαι
δια της παρούσης καθώς και να επιστρέψω οιεσδήποτε τερµατικές διατάξεις
[κυριότητας του παρόχου] που µου έχουν δοθεί στα πλαίσια της µεταξύ µας
σύµβασης και έχουν τυχόν εγκατασταθεί στον χώρο µου για την παροχή των
λαµβανοµένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τις επιστρέψω, δέχοµαι να
χρεωθώ για τις διατάξεις αυτές.
Τέλος συναινώ ρητώς για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών
δεδοµένων µου από την ανωτέρω εταιρεία για την υλοποίηση της εν λόγω
µεταβίβασης και τον εξουσιοδοτώ όπως προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια για
την καταχώριση αυτής και σε κάθε αναγκαία γνωστοποίηση προς οιονδήποτε
τρίτο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής
Νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, ως εκάστοτε
ισχύουν».

Τόπος & Ηµερ/νία: ………………………………...

Ο Εξουσιοδοτών

Ο Εξουσιοδοτούµενος

Ονοµατεπώνυµο :

Ονοµατεπώνυµο :

Υπογραφή

Υπογραφή
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