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Α. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την 

Προςφορά Αναφοράσ Αδεςμοποίητησ Πρόςβαςησ ςτον Τοπικό Βρόχο OTE 2012   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ 

ηνπηθφ βξφρν (RUO) έπεηαη ηνπ ηξίηνπ γχξνπ αλάιπζεο ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο παξνρήο 

(θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξά 4), κε ηελ νπνία 

αλαζεσξήζεθαλ νη επηβιεζείζεο ζηνλ ΟΣΔ ππνρξεψζεηο ελφςεη ηεο εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ 

πξφζβαζεο λέαο γεληάο (NGA). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ NGA 

αλακέλεηαη λα αιιάμεη ζεκαληηθά ηνπο φξνπο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηφζν ζε επίπεδν 

ρνλδξηθήο φζν θαη ζε επίπεδν ιηαληθήο, νδεγψληαο πηζαλφηαηα ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, νη ξπζκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο/επηινγέο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά θαη γηα λα δεκηνπξγεζεί αζθάιεηα 

δηθαίνπ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο, ηδίσο δε ζε εθείλεο πνπ έρνπλ ήδε επελδχζεη 

ζε ππνδνκέο δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ αδεζκνπνίεην ράιθηλν βξφρν ηνπ ΟΣΔ. Με 

απηά ηα δεδνκέλα, ε ππφ δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ ΑΠΣνΒ έρεη εθ ησλ 

πξαγκάησλ μερσξηζηή ζπνπδαηφηεηα γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά. 

Δπίζεο, ε ππφ δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ ΑΠΣνΒ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη ελδειερνχο εμέηαζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ επεηδή εηζάγεη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηνπο κέρξη ζήκεξα ηζρχνληεο φξνπο πξφζβαζεο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηε λέα 

δνκή ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. Η εηαηξεία καο δηαπηζηψλεη φηη γηα κηα ζεηξά απφ ζεκειηψδε 

δεηήκαηα, φπσο ε δηαρείξηζε βιαβψλ ΣνΒ θαη άιια ζέκαηα ζηα νπνία γίλεηαη εηδηθή κλεία 

θαησηέξσ, νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο παξαγλσξίδνπλ ηελ αδήξηηε αλάγθε επίιπζεο ρξφλησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ. Μάιηζηα, απφ ηελ ππφ 

δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο απνπζηάδνπλ ξεηέο επηηαγέο ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα RUO, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαηάμεηο γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε/νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηνπο παξφρνπο φισλ ησλ δπλαηψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ. Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο θξίλνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ σο αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ ηζφηηκνπ 

αληαγσληζκνχ, αιιά θαη κε πξφζθνξεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ NGA. 

Διδικόηεπα:  

Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ:  

H ππφ δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ δελ ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηνλ εθνδηαζκφ 

ησλ παξφρσλ πνπ αληαγσλίδνληαη ηνλ ΟΣΔ (ΣΠ), έρνληαο εγθαηαζηήζεη δηθά ηνπο δίθηπα γηα 

ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ αδεζκνπνίεην βξφρν ηνπ ΟΣΔ, κε θαηάιιειεο ππεξεζίεο πξφζβαζεο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πξφζβαζεο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο ζην 

ιηαληθφ ζθέινο ηνπ ΟΣΔ θαη ζε ηξίηνπο πνπ αηηνχληαη πξφζβαζε. 

πγθεθξηκέλα: 

Ο ηνπηθφο βξφρνο (ΣνΒ) απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα είλαη ν ιεγφκελνο 

Σνπηθφο Τπνβξφρνο, γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο ζην ππφ 

δηαβνχιεπζε RUO.  

Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ μεθηλά απφ ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή (KV) θαη 

θαηαιήγεη ζην Αζηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ (ΑΚ). Γπζηπρψο ζην ππφ δηαβνχιεπζε RUO δελ 

παξέρεηαη θακία δπλαηφηεηα ζηνπο ΣΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ 

βξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κέζσ δηθψλ ηνπο ππνδνκψλ απφ 



2 
 

ηηο Φπζηθέο πλεγθαηαζηάζεηο ησλ ΑΚ. Αληίζεηα, ν ΟΣΔ παξέρεη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην σο άλσ δεχηεξν ηκήκα ηνπ ΣνΒ. Θεσξνχκε φηη ε κε παξνρή 

πξφζβαζεο ζην ελ ιφγσ δεχηεξν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζα απνηεινχζε παξαβίαζε ηεο 

αξρήο ηε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε ηνπ σο άλσ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ΣνΒ (ΣνΒ -

ηκήκα 2), ζα πξέπεη είηε λα πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ηνπ σο νπηζζφδξνκε κεηάδνζε, είηε ε 

ρξήζε ηνπ σο ηκήκαηνο ηνπ ΣνΒ, κε φιεο ηηο κέξηκλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πιήξε ΣνΒ θαη 

ΣνΤΒ. πλεπψο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη: 

i. Δλεξγνπνίεζε ηνπ ΣνΒ-ηκήκα 2, κε πξνυπφζεζε είηε ηελ χπαξμε, είηε ηελ 

ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε, αληίζηνηρνπ ΣνΤΒ. 

ii. Απελεξγνπνίεζε ηνπ ΣνΒ-ηκήκα2 κε ή θαη ρσξίο ηαπηφρξνλε απελεξγνπνίεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ΣνΤΒ. 

iii. Αιιαγή νξίνπ ηνπ ΣνΒ-ηκήκα 2 ζην ΑΚ. 

iv. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ ΣνΤΒ λα νδεγεί απηφκαηα ζε απελεξγνπνίεζε ηνπ ΣνΒ-

ηκήκα 2.  

ΙΙ. Δικονική ςνεγκαηάζηαζη: 

Η πξνβιεπφκελε ζην ππφ δηαβνχιεπζε RUO δηαδηθαζία Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο (Δ) 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε έιεπζε ησλ δηθηχσλ 

Νέαο Γεληάο. Η δηαδηθαζία παξνρήο Δ ζα πξέπεη λα αλαζρεδηαζηεί ξηδηθά πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζεί ε εμάπισζε ησλ NGAs.  

Παξαηεξείηαη φηη ζηελ ππφ δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ε Δ αληηκεησπίδεηαη σο 

ηειεπηαία δπλαηφηεηα ζπλεγθαηάζηαζεο ε νπνία ζα δχλαηαη λα δνζεί κφλν θάησ απφ 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ε Δ κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ρξήζηκν εξγαιείν 

εμάπισζεο ησλ NGAs, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεγθαηάζηαζεο θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη φρη κφλν ζηελ πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 

ν,ηηδήπνηε άιιν. 

Δπηπιένλ, απφ ην ππφ δηαβνχιεπζε RUO αλαθνξάο απνπζηάδνπλ πιένλ φιεο νη αλαθνξέο 

ζε αζπξκαηηθφ backhaul. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα επαλέιζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

δίλεηαη θαη απηή ε δπλαηφηεηα backhauling ζηνπο ΣΠ. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ε πξφηαζή καο αλαθνξηθά κε ηελ Δ είλαη ε αθφινπζε: 

i. Η Δ ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά εηθνληθή. Άξα ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηεπθνιχλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

ii. Ο θάζε ΣΠ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αηηεζεί Δ ηφζν ζε ΑΚ φζν θαη ζε Τπαίζξηεο 

Κακπίλεο ηνπ ΟΣΔ. 

iii. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα κηζζψλεηαη ζηνπο ΣΠ ζε επίπεδν πφξηαο DSLAM ή θαη 

σο ζπλδπαζκφο πφξηαο DSLAM θαη πφξηαο splitter. 

iv. Η νπηζζφδξνκε κεηάδνζε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη είηε κε κέζα ηνπ 

ΟΣΔ (ζθνηεηλή ίλα ή Ethernet), ή απφ ηνλ ίδην ηνλ ΣΠ κε δηθφ ηνπ θπζηθφ κέζν. 

 

ΙΙΙ. Δγγςοδοζία 

Παξαηεξείηαη φηη ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εγγπεηηθψλ 

πξνο ηνλ ΟΣΔ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πιαίζην απηφ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ΣΠ αθφκε θαη φηαλ νη ηειεπηαίνη 

απνδεηθλχνληαη επί ζεηξά εηψλ θεξέγγπνη. Σν χςνο ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο ησλ 
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ιεηηνπξγνχλησλ ΣΠ θαη νη επαρζείο φξνη ηνπο νπνίνπο πιένλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο, επηβάιινπλ νη ηξάπεδεο (π.ρ. δέζκεπζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ) σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγν νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ επί ζεηξά εηψλ θαηαβάιινπλ εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθφλησο, θαηά 

γεληθή νκνινγία, ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά ζηνλ ΟΣΔ.  

Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ ΟΣΔ έλαληη 

νπνηαζδήπνηε επηζθάιεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο θαη ππφ νπνηαδήπνηε 

ζπλζήθε, αθφκε θαη φηαλ ην βάξνο απφ ηηο ππνρξεψζεηο εγγπνδνζίαο θαηαιήγεη λα ιεηηνπξγεί 

εηο βάξνο ηεο ίδηαο ηεο αληηθεηκεληθήο δπλαηφηεηαο λα αληαγσληζηνχλ νη ΣΠ ηνλ Τπφρξεν 

Πάξνρν κε φξνπο εχινγνπο θαη αλάινγνπο. Σν εθαξκνδφκελν ζχζηεκα εγγπνδνζίαο νδεγεί 

ζε φκνηα αληηκεηψπηζε αλφκνησλ πεξηπηψζεσλ, εμηζψλνληαο ηνπο  θεξέγγπνπο παξφρνπο κε 

ηνπο αθεξέγγπνπο, αλαηξψληαο ζηελ νπζία ην ζθνπφ ηεο δηάηαμεο πνπ είλαη ν ΈΛΔΓΥΟ ηεο 

θεξεγγπφηεηαο. 

 ε κία πγηψο ιεηηνπξγνχζα θαη αληαγσληζηηθή αγνξά ζα ήηαλ αδηαλφεην έλαο πξνκεζεπηήο 

λα εθαξκφδεη έλα αλειαζηηθφ θαη εληαίν ζχζηεκα εγγπνδνζίαο, αληί ελφο αλαινγηθνχ πνπ 

ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ ηηο εθάζηνηε ππνθεηκεληθέο ζπλζήθεο.  

Δπηζεκαίλνληαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

i. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην επηηξέπεη ζηνλ ΟΣΔ, εθαξκφδνληαο ην γξάκκα ηεο ζρεηηθήο 

δηάηαμεο, λα εμαξηά ηελ παξνρή εγγπνδνζίαο απφ ηε δηαρξνληθή απνδεδεηγκέλε 

εμφθιεζε ελφο εθάζηνπ θαη φισλ ησλ ηηκνινγίσλ φισλ ησλ ξπζκηδφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ζηελ ελ ηνηο πξάγκαζη ηζρχνπζα «δήιε εκέξα». Με απηφ ηνλ ηξφπν ε 

εγγπνδνζία ελεξγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή δηαθηλδχλεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Τπφρξενπ Παξφρνπ θαη ελ ηέιεη ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη ηελ 

πξαγκαηηθή επηζθάιεηα ηνπ. 

ii. χκθσλα κε ηηο πξντζρχζαζεο αιιά θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ε άξζε ηεο ππνρξέσζεο εγγπνδνζίαο, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ έλα θαη 

κνλαδηθφ θξηηήξην, ήηνη ηελ ζπλδξνκή ή κε γεγνλφηνο «ππεξεκεξίαο», ε νπνία φκσο 

ελδέρεηαη λα εμαξηάηαη απφ γεγνλφο γηα ην νπνίν ν πάξνρνο δελ έρεη επζχλε ή άιισο 

λα είλαη ζπνξαδηθή θαη ηπραία, φισο αζήκαληε θαη φρη ζπζηεκαηηθή. ε θάζε δε 

πεξίπησζε ελδέρεηαη λα αθνξά άιιεο ξπζκηδφκελεο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο, ελψ νξζφ 

είλαη λα απνδίδεηαη ε ππεξεκέξηα ζε δπζηξνπία, ηνχην δελ απνηππψλεηαη ζην 

πιαίζην. Η δηαπίζησζε, θαηά ηέηνην ηξφπν, «ππεξεκεξίαο» δελ δχλαηαη λα θαζηζηά 

άλεπ εηέξνπ ηνλ πάξνρν αθεξέγγπν.      

iii. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην δίλεη ζηνλ ΟΣΔ πεξηζψξηα άθξαο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, ξχζκηζε κε ζπκβαηή κε ηελ θχζε θαη ηελ κνξθή ηνπ ππφ 

εμέηαζε κνλαδηθνχ θξηηεξίνπ θεξεγγπφηεηαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην ii αλσηέξσ. Καη 

απφ ηελ άιιε, ν ίδηνο ν ΟΣΔ εμαληιεί αδηαθξίησο ηα πεξηζψξηα πνπ ηνπ παξέρεη ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, δεηψληαο απφ ηνπο παξφρνπο ην αλψηαην πξνβιεπφκελν χςνο 

εγγπήζεσλ. πλεπέζηεξν κε ηελ νξζή λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ιεμηπξνζέζκνπ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

θεξεγγπφηεηαο ζα ήηαλ λα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Τπφρξεν Πάξνρν δηθαίσκα εχινγεο 

θξίζεο θαη φρη άζθεζεο άθξαο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, επί ηεο νπνίαο ηειηθά ρσξεί θαη 

εξκελεία θαη αληίθξνπζε.    

iv. Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξφηαζε ηνπ ζρεδίνπ Πξνζθνξάο Αλαθνξάο εθηίκεζε ηεο 

θεξεγγπφηεηαο ηνπ παξφρνπ, παξαγλσξίδεηαη εληειψο ην γεγνλφο φηη  ε αηαμία θαη κε 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε έθδνζε ηηκνινγίσλ απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ην εχξνο ησλ επηκέξνπο 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, επηδξνχλ νπζησδψο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αληηθεηκεληθή 

δπλαηφηεηα ηνπ παξφρνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζεζκηψλ έθδνζεο-παξαιαβήο-
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εμφθιεζεο θαη εληεχζελ ηεο ππεξεκέξηαο. Έηζη, έρεη παξαηεξεζεί  φηη επί ζεηξά εηψλ 

“απνζπαζκαηηθέο” θαζπζηεξήζεηο θαηαιήγνπλ λα θξίλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ σο 

απφδεημε ππεξεκέξηαο θαη άξα ιφγνο δηαηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο εγγπνδνζίαο.  

v. ε θάζε πεξίπησζε, ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα εγγπνδνζίαο βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

αλαληηζηνηρία κε ηηο θξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Αθφκε θη αλ θάπνηε ε έθζνδε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπλεπαγφηαλ πεξηξηζκέλν θφζηνο ε θξαηνχζα ιεηηνπξγία ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ηζφπνζσλ θεθαιαίσλ ππεξ ησλ 

εγγπεηξηψλ ηξαπεδψλ. Γεδνκέλεο ηεο ελ γέλεη δπζρέξεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο ηφζν απφ ηηο ηξάπεδεο φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ρξήδεη επαλαμηνιφγεζεο ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο δηαηήξεζεο ηεο εγγπνδνζίαο θαη 

απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο θαη νπζίαο. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν 

Τπφρξενο Πάξνρνο εμαθνινπζεί λα αμηψλεη απφ ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ 

βαζκνχο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη θνξείο ρνξήγεζήο ηεο κε θξηηήξηα πνπ ν ίδηνο ν 

Τπφρξενο Πάξνρνο, νη εγγπήηξηεο ηξάπεδέο καο θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ. 

vi. Θεσξνχκε κε δηθαηνινγεκέλε θαη θαηαρξεζηηθή ηελ “a priori, ρσξίο νπζηαζηηθή 

εθηίκεζε θαη εηδηθή νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε”, απαίηεζε γηα έθδνζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ρνλδξηθήο απφ ηνλ ΟΣΔ. Η αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιιεη ηελ εμέηαζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ εάλ ε απαίηεζε 

εγγπεηηθήο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη θαηάιιειν θαη αλαγθαίν κέζν 

εμαζθάιηζεο. Καηά ηελ άπνςή καο ε απαίηεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα έπξεπε λα 

πξνβιέπεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο έζραην κέζν εμαζθάιηζεο.  

Καησηέξσ, ζηε ζρεηηθή ελφηεηα ηνπ θαη’ άξζξν ζρνιηαζκνχ, πξνηείλεηαη ελαιιαθηηθή 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ΣΠ. 

IV. Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζευν ΣοΒ/ΣοΤΒ 

Οη πξνβιεπφκελνη ηξφπνη ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπηθνχ 

βξφρνπ αλαγθάδνπλ ηνπο παξφρνπο λα ζπγθεληξψλνπλ θαη θαηφπηλ λα δηαηεξνχλ κεγάιν 

φγθν εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, επηβαξχλνληάο ηνπο κε δπζβάζηαρην δηαρεηξηζηηθφ 

θφζηνο θαζψο θαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ αηηεκάησλ, νη νπνίεο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζε αθχξσζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο. ε θάζε 

πεξίπησζε θαη κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ ηνπο 

ζπλδξνκεηέο πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ  ησλ 

αηηήζεσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ, επηηξέπνληαο ζηνλ πάξνρν λα ςεθηνπνηεί ηα αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ θαη λα ηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν αλαθπθιψλνληαο ηηο πξσηφηππεο αηηήζεηο πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί. Μηα ηέηνηα, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δηαδηθαζία, ζα είρε πξαθηηθά νθέιε 

ηφζν γηα ηνπο παξφρνπο φζν θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

 

V. Ανενεπγόρ βπόσορ: 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλελεξγφ ηνπηθφ βξφρν θαη ν ηξφπνο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ έρνπλ απνδεηρζεί ζηελ πξάμε πνιχ πξνβιεκαηηθέο νδεγψληαο ζε ζνβαξή 

ηαιαηπσξία κεξίδαο ζπλδξνκεηψλ ησλ ΣΠ. Αλαθεξφκαζηε επηγξακκαηηθά ζηα θάησζη 

επηκέξνπο δεηήκαηα: 

1. Αποππίτειρ λόγυ αζαθούρ διεύθςνζηρ. Οη ζπγθεθξηκέλεο απνξξίςεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ απνξξίςεσλ ΑΝΣνΒ. Ο ιφγνο απφξξηςεο 

δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ζε θακία πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ 

αηηήκαηνο έθαλε ρξήζε ηνπ δηεπζπλζηνινγίνπ ΟΣΔ. Πξoηείλεηαη εηδηθά γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη αθξηβήο (κνλνζήκαληε) δηεχζπλζε, είηε ε δηεχζπλζε 
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είλαη εθηφο δηεπζπλζηνινγίνπ θαη ν ΟΣΔ αδπλαηεί λα εληνπίζεη ην νίθεκα, ν ΟΣΔ λα 

απνξξίπηεη πξνζσξηλά ην αίηεκα θαη λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζηηθνχ 

ξαληεβνχ παξάδνζεο ΑΝΣνΒ.  

2. Αποππίτειρ λόγυ έλλειτηρ κςπίος ή ακπαίος δικηύος. εκαληηθφο αξηζκφο 

αηηεκάησλ αλελεξγνχ ηνπηθνχ βξφρνπ απνξξίπηεηαη κε ηελ αηηηνινγία “έιιεηςε θπξίνπ 

ή απεξρφκελνπ δηθηχνπ” ρσξίο λα παξέρνληαη ζηνλ αηηνχληα πάξνρν ηερληθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε ηνπ θπξίνπ ή αθξαίνπ δηθηχνπ, ηα αίηηα ηεο έιιεηςεο 

ειεχζεξσλ δεπγαξηψλ ζχλδεζεο ή ηνλ πηζαλφ ρξφλν απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνξξίςεσλ απηψλ θαη ησλ πνιιαπιψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη κέρξη ζήκεξα ε εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία θαη ε 

πξαθηηθή ηεο καδηθήο απφξξηςεο αηηεκάησλ ΑΝΣνΒ κε ηελ ελ ιφγσ αηηηνινγία, 

έρνπκε πξνηείλεη λα ππνρξεσζεί ν ΟΣΔ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

i. Όια ηα αηηήκαηα πνπ απνξξίπηνληαη κε ηελ αηηηνινγία “Α01 - έιιεηςε θπξίνπ 

ή απεξρφκελνπ δηθηχνπ” λα ηίζεληαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

θαηάζηαζε αλακνλήο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ θαη λα 

εμππεξεηνχληαη απηά θαηά πξνηεξαηφηεηα (κε βάζε ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο - πινπνίεζε “first in first out” ινγηθήο ζηα Π ψζηε ην πξψην 

ρξνλνινγηθά αίηεκα λα εμππεξεηείηαη πξψην ρξνληθά). ην πιαίζην απηφ ε  

“first in first out” ιίζηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην 

ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ, εκθαλίδνληαο έλδεημε γηα ηελ χπαξμε πξνγελέζηεξνπ 

αηηήκαηνο άιινπ παξφρνπ ηφζν φηαλ ην αίηεκα αθνξά πειάηε ηνπ ΣΠ φζν 

θαη φηαλ ην αίηεκα αθνξά πειάηε ηνπ ιηαληθνχ ζθέινπο ηνπ ΟΣΔ. 

ii. Να ζεζπηζηεί ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα γλσζηνπνηεί ζε ηαθηηθή/πεξηνδηθή 

βάζε ηηο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα έιιεηςεο θπξίνπ ή αθξαίνπ 

δηθηχνπ, παξέρνληαο παξάιιεια ελεκέξσζε γηα ηελ αλακελφκελε 

εκεξνκελία απνθαηάζηαζεο. Η πιεξνθνξία γηα ηα ζεκεία φπνπ ν ΟΣΔ 

αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη αηηήκαηα πινπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπλδέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν θάιπςεο ησλ ειιείςεσλ, ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ΣΠ, ζηελ ΔΔΣΣ θαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

3. Αποππίτειρ λόγυ αςθαιπέηος. Η παξνχζα πξνζθνξά αλαθνξάο πξνηείλεη 

αληηθαηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηε κηα πιεπξά πξνηείλεηαη ν ΣΠ λα ζπιιέγεη γηα θάζε 

αίηεκα ΑΝΣνΒ δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ην νίθεκα δελ είλαη 

απζαίξεην, θαζψο θαη λα ζπκπιεξψλεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε, θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά πξνηείλεηαη λα παξακέλεη ζηελ επρέξεηα ηνπ ΟΣΔ ε δπλαηφηεηα λα 

απνξξίπηεη αηηήκαηα ιφγσ Απζαηξέηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία 

παξαηεξείηαη φηη: 

i. Πξνζδίδεη ηεξάζηην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα θάζε αίηεζε ζηνπο ΣΠ, ελψ ζην 

ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ ππάξρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. 

ii. Θα θάλεη αθφκα πην ρξνλνβφξα ηελ θαηάζεζε αηηεκάησλ ΑΝΣνΒ (κηαο θαη 

πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία check box ζηελ ππεχζπλε δήισζε). Με ηελ 

πξφηαζε απηή δελ ζα ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο καδηθψλ 

αηηεκάησλ θαη ζίγνπξα κηα ηέηνηα ξχζκηζε ζα νδεγνχζε ζε ζνβαξή 

νπηζζνδξφκεζε αληί ζηε βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Θέζε καο είλαη πσο ν έιεγρνο γηα απζαίξεην νίθεκα βαξχλεη ηνλ ΟΣΔ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή αθξαίνπ δηθηχνπ. Δθφζνλ πθίζηαηαη αθξαίν δίθηπν (εζθαιίη, ραιχβδηλν), ν 

ΟΣΔ νθείιεη λα έρεη θάλεη φινπο ηνπο ειέγρνπο  κε βάζε ηελ  θείκελε λνκνζεζία θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα απφ ηνλ ΣΠ θξίλεηαη πεξηηηή. 

4. Γεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εξςπηπέηηζη αιηημάηυν 

μεηακόμιζηρ, θξίλνπκε αλαγθαία ηε δεκηνπξγία “αηηήκαηνο κεηαθφκηζεο” 

(θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ παιηά δηεχζπλζε θαη παξνρή ζηε λέα). Σνχην  

πθίζηαηαη ήδε σο ππεξεζία ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο ζε 

ζρέζε ην αληίζηνηρν θφζηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ . 
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VΙ. Βλαβολητία – βλαβοδιασείπιζη: 

Α. Έρνπκε επηζεκάλεη ηηο πνιιαπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ην θαηλφκελν ηεο άξζεο 

βιαβψλ επζχλεο ΟΣΔ ζην W-CRM παξά ηε κε πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο, ελψ έρνπκε 

ζηαζεί ηδηαίηεξα ζην θαηλφκελν ηεο εζθαικέλεο απφδνζεο ηεο ππαηηηφηεηαο βιαβψλ ΣνΒ απφ 

ηνλ ΟΣΔ. Οη ρξεψζεηο άζθνπεο κεηάβαζεο εμαθνινπζνχλ λα επηβάιινληαη ρσξίο επαξθή 

παξάζεζε ησλ παξακέηξσλ (ηηκέο κεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεκείν 

δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ, φξγαλα, κεζνδνινγία θαη παξαδνρέο κεηξήζεσλ, ζηνηρεία 

δηθηχνπ θιπ) πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ φπνηνπ πνξίζκαηνο αλαθνξηθά κε 

ηελ ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο, ρσξίο δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο/ειέγρνπ ησλ πνξηζκάησλ, δίρσο 

αλαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εθάζηνηε βιάβεο.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ ΟΣΔ ζην ππφ δηαβνχιεπζε RUO ξπζκίζεηο γηα ηε 

βιαβνδηαρείξηζε δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο, ελψ 

παξαγλσξίδνπλ ηηο δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ησλ εηζαγφκελσλ ξπζκίζεσλ γηα ηνπο ΣΠ. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη κνινλφηη γηα κέξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ νη ΣΠ έρνπλ ήδε εθθξάζεη 

ζνβαξέο θαη βάζηκεο επηθπιάμεηο, νη ίδηεο αλαπνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο πξνηείλεηαη εθ λένπ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην λέν πιαίζην. Ωο ηδηαίηεξα “άζηνρε” θξίλεηαη ε ξχζκηζε πνπ 

πξνβιέπεη ηελ πιαζκαηηθή ζεψξεζε ηνπ ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ “σο κέζν ακθηζβήηεζεο ηεο 

ππαηηηόηεηαο ηεο βιάβεο”, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά σο κέζν απνθαηάζηαζεο κε αξζείζαο 

βιάβεο, ηελ νπνία ν ΟΣΔ έθιεηζε ζην W-CRM ρσξίο λα ηελ επηιχζεη. εκεησηένλ φηη αθφκε 

θαη ζήκεξα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε έλδεημεο γηα 

ηελ ακθηζβήηεζε ηεο θαηαρσξεζείζαο απφ ηνλ ΟΣΔ έλδεημεο γηα ηελ ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο, 

ελψ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νθεηιφκελσλ ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν ξεηξψλ ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ζπζηεκηθή θαη φρη ε πξαγκαηηθή άξζε ηεο βιάβεο. 

Θεσξνχκε φηη ε ξχζκηζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηηθή άξζε ησλ βιαβψλ ζκθσλα 

κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην RUO ρξφλνπο θαη λα απνηξέπεη ηφζν ηελ άξζε ησλ βιαβψλ 

ζην W-CRM ρσξίο ηελ πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο, φζν θαη ηε κε ηεθκεξησκέλε ρξέσζε 

ηειψλ άζθνπεο κεηάβαζεο. Σν ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν δελ βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο βιαβψλ ΣνΒ, νχηε ακβιχλεη ηελ αληζνηηκία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

βιαβνδηαρείξηζεο ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε άκεζε ζπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξφρσλ ππφ ηελ αηγίδα θαη θαζνδήγεζε ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία κεηαμχ 

άιισλ: 

o ζα εμεηάζεη θαη ζα αλαιχζεη ζε βάζνο ηηο πθηζηάκελεο αξξπζκίεο ηεο 

δηαδηθαζίαο άξζεο βιάβεο ΣνΒ,  

o ζα θαζνξίζεη κηα αμηφπηζηε, δηαθαλή, αληηθεηκεληθή, ηζφηηκε θαη δίθαηε 

δηαδηθαζία άξζε βιάβεο θαη ακθηζβήηεζεο ππαηηηφηεηαο θαη ρξέσζεο ηέινπο 

άζθνπεο κεηάβαζεο, 

o ζα πξνηείλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

  

Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ RUO πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

βιαβψλ ΣνΒ λα εμαηξεζεί απφ ηελ ηξέρνπζα δηαβνχιεπζε θαη νη ζρεηηθέο ελφηεηεο ηνπ RUO 

λα δηακνξθσζνχλ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα ζπζηαζεί. 

Β. Θεσξνχκε φηη ε αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο βιαβψλ ΣνΒ ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο κεηαμχ άιισλ θαη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο παξαηεξήζεηο: 
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i. Σελ αλάγθε θαηάξηηζεο θνηλά απνδεθηήο κεζνδνινγίαο κεηξήζεσλ θαη ζέζπηζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ λα εηζάγνπλ ζην Π ΟΣΔ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ θαηά ηε δήισζε θαη άξζε κηαο βιάβεο. Η κεζνδνινγία κεηξήζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ζηα πξφηππα ηνπ αγγιηθνχ κνληέινπ (BT) φπνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

κηα ζεηξά απφ κεηξήζεηο (insulation resistance, voltage, loop resistance & 

capacitance) θαη κε βάζε απηέο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, ηφζν 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ βξφρνπ φζν θαη γηα ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο ηνπ 

βξφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε κέηξεζε θαη απεηθφληζε κε >=10MV θαη <10ΜΩ δελ 

είλαη απνδεθηή, θαζψο, ρσξίο ην απφιπην λνχκεξν ηεο κέηξεζεο, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

αηηνχκελεο απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ππεξεζίεο. 

ii. Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε φηη ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ είλαη ην κφλν κέζν 

ακθηζβήηεζεο άξζεο βιάβεο (Παξάξηεκα 5 – 5.2.1.22) αιινηψλεη ην ζθνπφ θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπ ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ. Σν ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ είλαη εξγαιείν 

εληνπηζκνχ θαη νξηζηηθήο επίιπζεο κηαο βιάβεο, θαη φρη εξγαιείν ακθηζβήηεζεο. 

Πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ΣΠ λα ακθηζβεηνχλ ηελ ππαηηηφηεηα άξζεο κηαο βιάβεο ζην Π 

ΟΣΔ θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα εμεηάδνληαη νη ακθηζβεηήζεηο απηέο. 

iii. Σα φξηα επζχλεο δελ είλαη απνιχησο δηαθξηηά νχηε ζην ππφ δηαβνχιεπζε RUO. Καηά 

ηελ παξάδνζε βξφρσλ θαη θαηά ηε βιαβνδηαρείξηζε εληνπίδνληαη πνιιά νηθήκαηα ηα 

νπνία δελ έρνπλ νχηε ραιχβδηλν νχηε εζθαιίη. Θα πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κλεία ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη λα ππνρξενχηαη ν ΟΣΔ λα θαηαζθεπάδεη ραιχβδηλν. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ ΣΠ λα εθηειεί εξγαζίεο 

παξάδνζεο ΣνΒ θαη βιαδνδηαρείξηζεο ζην BOX. 

iv. Θα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζην Π ηνπ ΟΣΔ θαη ην ηειεπηαίν ζεκείν επζχλεο πνπ 

ειέγρεη ν ΟΣΔ θαη ζην νπνίν εθηειεί ελέξγεηεο ηφζν γηα ηηο άξζεηο βιαβψλ φζν θαη γηα 

ηηο παξαδφζεηο ηνπηθψλ βξφρσλ (πρ ΓΚΟ, φξην ζην εζθαιίη, φξην ζην box, KV Κιπ). 

v. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΣΠ λα εηζάγνπλ δεδνκέλα 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ (ηδίσο γηα άξζεηο βιαβψλ, αθχξσζε 

ζπλδπαζηηθνχ θιπ). 

vi. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε καδηθή εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

 

VIΙ. Βαζική ςμθυνία Δπιπέδος Τπηπεζιών (SLA): 

Αλαθνξηθά κε ηε Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLA) ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

i. Οη ρξφλνη παξάδνζεο ηνπηθνχ βξφρνπ / ππνβξφρνπ ζα πξέπεη λα βαίλνπλ κεηνχκελνη 

θάζε ρξφλν, αθνινπζψληαο ηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ζα πξέπεη ηφζν νη ρξφλνη ηεο επηιεμηκφηεηαο, φζν θαη νη ρξφλνη 

πινπνίεζεο ησλ βξφρσλ λα κεησζνχλ. Δληνχηνηο, παξαηεξείηαη φηη ζηελ ππφ 

δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ ΑΠΣνΒ νη ρξφλνη πνπ πξνηείλνληαη είηε 

απμάλνληαη (επηιεμηκφηεηα απφ 3 ζε 5 ΔΗ) είηε κέλνπλ ζηαζεξνί.. 

ii. Πέξαλ ησλ εκεξψλ πινπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα πξέπεη λα νξηζηεί θαη 

αλψηαηνο ρξφλνο παξνρήο θαη απνθαηάζηαζεο βιάβεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδξνκεηέο ηαιαηπσξνχληαη γηα πνιχ κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο λα έρεη ν ΣΠ δπλαηφηεηα λα θάλεη θάηη. 

iii. Οη πίλαθεο ξεηξψλ είλαη ειιηπείο. Απφ απηνχο ιείπνπλ φινη νη πίλαθεο θαζνξηζκνχ 

ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ πνπ ππήξραλ ζε πξνεγνχκελα 

RUO. Δπίζεο ελψ πξνβιέπνληαη εκέξεο πινπνίεζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ΣνΒ, δελ 

πξνβιέπνληαη ξήηξεο γηα ηελ αιιαγή νξίνπ..  
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iv. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε πσο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ξεηξψλ, ρξήδεη 

ξηδηθήο επαλεμέηαζεο/αλαζεψξεζεο πξνθεηκέλνπ νη ξήηξεο λα απνθηήζνπλ ηνλ 

ειιείπνληα ζήκεξα απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ. 

 

VIIΙ. Πληποθοπιακό ύζηημα: 

Α. Ολοκλήπυζη Πληποθοπιακών ςζηημάηυν: Η ππνρξέσζε παξνρήο ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη ινηπέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ε πξφζβαζε ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, πξνβιέπεηαη ζηαζεξά θαη κε ζαθήλεηα ζηηο απνθάζεηο γηα ηνλ νξηζκφ 

ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ. ρεηηθή πξφβιεςε είρε πεξηιεθζεί 

θαη ζην RUO ηνπ 2010 (ΦΔΚ  1338/Β/31-8-2010), ρσξίο σζηφζν ν ΟΣΔ λα ζπκκνξθσζεί 

πνηέ κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπ. Η ηερληθή ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη ην απαξαίηεην πεξηερφκελν ηεο νινθιεξσκέλεο 

επηθνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ΣΠ έρνπλ αλαιπζεί θαηά ην 

παξειζφλ απφ ηελ εηαηξεία καο. Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

ΟΣΔ κε ηελ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ππνρξέσζή ηνπ λα πινπνηήζεη ηελ πιήξε θαη 

απηνκαηνπνηεκέλε επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηνπ 

W-CRM ΟΣΔ, έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 531/123/23.07.2009 πξνζσξηλή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, 

ρσξίο φκσο λα εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε κέρξη θαη ζήκεξα.  

Η έιιεηςε ηεο δπλαηφηεηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ κέζσ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεπάγεηαη αδηθαηνιφγεην δηαρεηξηζηηθφ θφξην θαη ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ελψ δεκηνπξγεί εκπφδηα θαη θαζπζηεξήζεηο ηφζν 

θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ ΑΠΣνΒ, φζν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πεξηπηψζεηο 

δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ (έιιεηςε ηζηνξηθφηεηαο αιιαγψλ 

αηηήκαηνο – βιάβεο). Η έιιεηςε ηεο νινθιήξσζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νδεγεί 

εθ ησλ πξαγκάησλ ζε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ην ιηαληθφ ζθέινο ηνπ ΟΣΔ, ην νπνίν 

ελεκεξψλεηαη θαη εμππεξεηείηαη κέζσ έηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ. 

Θεσξνχκε φηη ε δηάηαμε ηνπ ηζρχνληνο RUO πνπ πξνβιέπεη φηη “όιεο νη δπλαηέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Π ΟΣΔ (θαηαρώξεζε αηηεκάησλ, ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ελόο αηηήκαηνο, 

αληαιιαγή πάζεο θύζεο δεδνκέλσλ θ.α.), λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο 

παξόρνπο θαη κε ηε κνξθή ηερληθώλ δηεπαθώλ (Web Services Application Programmer’s 

Interface / API) πνπ επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε (ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε) 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Π ΟΣΔ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ παξόρσλ” 

δελ πξέπεη λα κεηαβιεζεί. Αληηζέησο, πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ξήηξεο κε απνηξεπηηθφ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο λα ππνρξεψλνπλ ηνλ ΟΣΔ λα πξνρσξήζεη ζε άκεζε νινθιήξσζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ησλ ΣΠ ζε φια ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκσλ δπλαηνηήησλ θαη 

πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ΟΣΔ θαη ΣΠ, ηδίσο δε ε παξνρή ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνχ θαη δηεπθνιχλζεηο φρη θαηψηεξεο απφ εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ηνπ ΟΣΔ. 

Β. Γιαδικαζίερ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν ΟΣΔ: 

i. ην ηζρχνλ ζήκεξα ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλνη ρξφλνη 

απφθξηζεο θαη “uptime” ηνπ Π ΟΣΔ. Αληί νη ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο λα 

εκπινπηηζηνχλ κε κεζνδνινγία κεηξήζεσλ θαη έληαμε ηνπο ζηε Βαζηθή πκθσλία 

Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLA), πνιιέο απφ απηέο ηηο αλαθνξέο έρνπλ αθαηξεζεί.. ε 
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θάζε πεξίπησζε ε δεκηνπξγία SLA ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηνπο ρξφλνπο 

απφθξηζεο ηνπ Π ΟΣΔ θξίλεηαη αλαγθαία. 

ii. Απφ ηελ ππφ δηαβνχιεπζε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ιείπνπλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ Π ΟΣΔ, 

νη νπνίεο ππήξραλ ζηα πξνεγνχκελα RUO. Δθφζνλ πηνζεηεζεί απηή ε ινγηθή ζα 

πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ δεζκεπηηθνί ρξφλνη ελεκέξσζεο ησλ ΣΠ θαη ηεο ΔΔΣΣ θαη 

απφ θνηλνχ ζπκθσλία πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή. Αλαγλσξίδνληαο πσο φιεο νη 

αιιαγέο δελ απαηηνχλ ηνλ ίδην ρξφλν πινπνίεζεο, ζα κπνξνχζε πξηλ απφ θάζε 

αιιαγή θαη αθνχ έρνπλ ζπκθσλεζεί πιήξσο φιεο νη παξάκεηξνη ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, λα ζπγθξνηείηαη επηηξνπή κε ηε ζπκκεηνρή ΔΔΣΣ, ΟΣΔ θαη 

ΣΠ, ε νπνία ζα ζπκθσλεί ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ. 

iii. “Timestamp” θαη ηζηνξηθφηεηα αιιαγψλ αηηήκαηνο – βιάβεο. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή 

γίλεηαη (απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε) ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ε ηζηνξηθφηεηα 

ηφζν ζε επίπεδν αιιαγψλ θαηάζηαζεο, φζν θαη εκεξνκεληψλ, ζρφιησλ θιπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ φιεο νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζεσξνχκε 

εχινγε ηελ απεηθφληζε ηεο. 

iv. Σέινο, κε ην ππφ δηαβνχιεπζε RUO δελ θαζνξίδεηαη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ ΣνΤΒ ζην Π ΟΣΔ. Θα πξέπεη λα νξηζηεί ζαθέο 

ρξνλνδηάγξακκα. 
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Κεθάλαιο 
Πποζθοπάρ 

Αναθοπάρ ΟΣΔ 
 

Παπάγπαθορ Σχόλια Forthnet Προτάσεις-Σχόλια 
 

2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2.1 

 
ηα ζρήκαηα 1 & 2 δελ πξνβιέπεηαη ε 
πηζαλφηεηα ην ηειεπηαίν φξην απεξρνκέλνπ 
δηθηχνπ λα είλαη BOX. 

 

 
Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηή ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα 
θαηαζθεπάδεη ραιχβδηλν πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζαθή ηα φξηα 
επζχλεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ζηνλ ΣΠ λα κπνξεί λα εθηειεί εξγαζίεο κεηθηνλφκηζεο θαη 
βιαβνιεςίαο ζην BOX. 

 

2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2.1 

Η πξφβιεςε φηη «Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πινπνίεζεο παξνρήο αηηεκάησλ ΣνΤΒ κέζσ 
ησλ Π/, ν ΟΣΔ ζα δέρεηαη ηελ θαηάζεζε 
ησλ αηηεκάησλ ησλ Παξόρσλ κέζσ 
επηζηνιώλ» δελ είλαη απνδεθηή. Η 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ ΣνΤΒ 
κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ πξνβιέπεηαη ήδε απφ ην 
2010, επνκέλσο ν ΟΣΔ φθεηιε κέρξη ζήκεξα 
λα έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ηελ σο άλσ 
ιεηηνπξγία ηνπ Π ΟΣΔ.  

 

 
 

Δάλ θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο ν ΟΣΔ 
εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
ειεθηξνληθήο (κέζσ Π ΟΣΔ) ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ 
παξνρή ΣνΤΒ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ξεηά ζπγθεθξηκέλνο ζχληνκνο 
ρξφλνο πινπνίεζεο εληφο ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ ζα νθείιεη λα 
αληαπνθξηζεί ζηελ ππνρξέσζή ηνπ. 
ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο ππνβνιήο θξίλεηαη 
αλαρξνληζηηθφο. Θα πξέπεη λα νξηζηεί δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ 
αηηεκάησλ κε ειεθηξνληθά κέζα (πρ mail) ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη 
ηαρχηεηα (δεδνκέλνπ φηη νη πάξνρνη έρνπλ 1 ΔΗ απφ ηελ θαηάζεζε 
ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή) θαζψο θαη κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 
θφζηνπο γηα ηνπο παξφρνπο. ε θάζε πεξίπησζε ηα αηηήκαηα ησλ 
θαηαλαισηψλ ζα εμππεξεηνχληαη ηαρχηεξα κε ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ηνπο ζην Π ΟΣΔ. 

 

 
2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

2.1 

 
 

Γελ πεξηγξάθνληαη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο 
κε παξάιιειε θνξεηφηεηα αξηζκνχ. 

 
 

Να πεξηγξαθνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πξφηππα ησλ 
πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ. 
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2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

2.1.1.1 

 
Γελ πεξηγξάθνληαη ηερληθέο / ζρεδηαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα Π.. 

 
Ο ζρεδηαζκφο ηεο πινπνίεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ ζηα 
Π.. πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σ.Π θαη ΔΔΣΣ 

2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2.1.2.1(5) 

 
 

ηελ πξφβιεςε γηα ηε κεηάβαζε απφ ΠΣνΒ 
ζε ΜΣνΒ νξίδεηαη φηη ε κεηάβαζε απηή 
ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξγεζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ  PSTN/IDSN απφ ηνλ ΟΣΔ, 
απνθιείνληαο ηελ πεξίπησζε ε ππεξεζία λα 
παξέρεηαη απφ άιιν πάξνρν. 

 

Να απαιεηθζεί ε αλαθνξά ζε PSTN/IDSN απνθιεηζηηθά απφ ΟΣΔ 

 
2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

2.1.2.1  
Πξνζζήθε πξφβιεςεο γηα κεηάβαζε απφ ΠΣνΒ ζε ΠΣνΤΒ ηδίνπ 
Παξφρνπ 

 
2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

2.2 

 
Γελ πεξηγξάθεηαη δηαδηθαζία κεηαηξνπήο 
απφ ΠΣνΤΒ ΟΣΔ ζε ΠΣνΤΒ ΣΠ1.  

 
Να πεξηγξαθή ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Γηαθνξεηηθά ην ιηαληθφ άθξν ηνπ 
ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο ΠΣνΤΒ ζα ηπγράλεη επλντθφηεξεο 
κεηαρείξηζεο απφ ηνπο Σ.Π.  

2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2.2.3 

 
Γελ πξνβιέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 
κεηάδνζεο θαη ζχλδεζεο (Backhaul 
Services) γηα ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο 
ζπλεγθαηάζηαζεο (πιελ ηεο Φ) 

 

 
 

Πξνηείλνπκε λα αλαδηαηππσζεί ε πξφβιεςε σο αθνινχζσο: 
«…..Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ρξήζε δηθηχνπ ΟΣΔ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζπλδέεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σ.Π. πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζην ρψξν Φ, , Δ ή Α κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 
Σ.Π. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξν εθηφο ησλ θηηξίσλ ηνπ 
ΟΣΔ….» 
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2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2.2.3.2 

 
Έρεη απαιεηθζεί πιήξσο ε πξφβιεςε γηα 
ηελ παξνρή αζπξκαηηθνχ backhauling απφ 
ηνπο Σ.Π. ε νπνία ππήξρε ζε φιεο ηηο 
πξνεγνχκελεο Πξνζθνξέο Αλαθνξάο ΟΣΔ. 
Θεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ ελ ιφγσ 
παξάιεηςε. 

  

 
Πξνηείλνπκε ηελ επαλαθνξά ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο, σο εμήο: 
«ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΑΡΟΥΟ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε 
αζπξκαηηθνχ backhauling ν ΟΣΔ ζα ηνπνζεηεί θαιψδην ην νπνίν ζα 
ζπλδέεη ηνλ εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ ρψξνπ θπζηθήο 
ζπλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκφ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηελ απαξαίηεηε 
δηάηαμε θεξαηνζπζηήκαηνο ζηελ ηαξάηζα» 
Παξάιιεια ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία, ζχκθσλε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 

2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2.3 

Γελ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα 
δηαζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
19 ζε ειεθηξνληθά επεμεξγάζηκε κνξθή θαη 
λα ηηο επηθαηξνπνηεί.  

 
Να πξνβιεθζεί φηη: «Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 19 ζα 
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθά επεμεξγάζηκε κνξθή (πρ. 
MS excel). …Ο ΟΣΔ ππνρξενύηαη λα θξαηά επηθαηξνπνηεκέλεο ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 19.2. ηελ πεξίπησζε όπνπ νη 
πιεξνθνξίεο ησλ πεξηπηώζεσλ 5 έσο θαη 9 ηνπ Παξαηήκαηνο 19.2  
δελ είλαη δηαζέζηκεο από ην Π.. ΟΣΔ ηόηε ν Σ.Π. ππνβάιεη εγγξάθσο 
ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθή αίηεζε δειώλνληαο ηα θέληξα γηα ηα νπνία επηζπκεί 
ηηο ζπγθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Ο ΟΣΔ ππνρξενύηαη ην αξγόηεξν εληόο 
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο 
όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ην Π.. ΟΣΔ. Οη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 19.3 ζα παξέρνληαη ζηνλ Σ.Π. πνπ έρεη ππνγξάςεη 
ζπκθσλία ΑΠΣΒ θαη δεηά ππεξεζίεο ηνπηθνύ ππν−βξόρνπ. Οη εηδηθέο 
πιεξνθνξίεο εθόζνλ δελ είλαη δηαζέζηκεο, ζα παξέρνληαη ην αξγόηεξν 
εληόο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 
επηζηνιήο από ηνλ Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ. Όινη νη Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ 
ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ΑΠΣΒ ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο εηδηθέο 
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο νη ίδηνη ή θάπνηνο άιινο Σ.Π. έρεη αηηεζεί. Ο 
ΟΣΔ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 19.3 θαη ηελ δεκηνπξγία θαηάιιειεο δηεπαθήο 
κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ, ώζηε νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο λα είλαη άκεζα 
πξνζβάζηκεο από ηνπο Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη ζύκβαζε 
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παξνρήο ππεξεζηώλ ΑΠΣνΒ κε ηνλ ΟΣΔ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 19.3 ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθά 
επεμεξγάζηκε κνξθή (πρ. MS excel). Η επηθαηξνπνίεζε ησλ 
πιεξνθνξηώλ ησλ παξαξηεκάησλ 19.1, 19.2 θαη 19.3 ηνπ 
παξαξηήκαηνο ζα γίλεηαη άκεζα, πιελ αιιαγώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 
έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλνληαη 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο λσξίηεξα. Απξόβιεπηεο αιιαγέο ζα πξέπεη 
λα γλσζηνπνηνύληαη ακέζσο κόιηο εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε αλάγθε γηα 
ηηο αιιαγέο απηέο.» 

 

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.2 

 

Η πξφβιεςε φηη: «Καη’ εμαίξεζε ν ΟΣΔ 
δύλαηαη λα α) αλαζέζεη ή εθρσξήζεη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ παξόληνο ζε νπνηαδήπνηε 
ζπλδεόκελε κε απηόλ επηρείξεζε (ζπγαηξηθή, 
εηαηξεία ηνπ Οκίινπ θ.ι.π.) ή/θαη β) λα 
εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ 
απαηηήζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ 
παξνύζα ζύκβαζε, ζε αλαγλσξηζκέλν 
πηζησηηθό ίδξπκα ηεο Διιάδνο ή/ θαη ηνπ 
Δμσηεξηθνύ θαζώο θαη ζε εγγεγξακκέλεο ζην 
νηθείν Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
Δηαηξείεο. Δλεκέξσζεο Οθεηιεηώλ.» εηζάγεη 
κνλνκεξψο δηθαίσκα ηνπ ΟΣΔ λα εθρσξεί 
ηελ εθηέιεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ή ην 
δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ.  

 
 

Γηα ιφγνπο ηζφηεηαο ζα πξέπεη ην δηθαίσκα πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα 
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπκε ε ηξίηε 
παξάγξαθνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο λα δηακνξθσζεί σο εμήο:  
«Καη΄ εμαίξεζε νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δύλαηαη λα 
εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεώλ ηνπ πνπ 
απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε βάζε ην 
παξόλ, ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθό ίδξπκα ηεο Διιάδνο ή/ θαη ηνπ 
Δμσηεξηθνύ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ.» 

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.3 

 
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη 
απαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη: «Η 
παξάγξαθνο 1 ηεο παξνύζαο δηάηαμεο δελ 
πεξηνξίδεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Σ.Π. από ηελ 
εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 
ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ηδίσο ην 

Πξνηείλνπκε, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, λα επαλέιζεη ε ζρεηηθή 
πξφβιεςε. 
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δηθαίσκά ηνπ λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηελ 
ΔΔΣΣ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
63 ηνπ Ν. 3431/2006, ζε πεξίπησζε 
παξάβαζεο από ηνλ ΟΣΔ ππνρξεώζεώλ ηνπ 
πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα 
πξνζθνξά» 

 

 
3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

3.5 

 
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη 
απαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη: «Σν δηθαίσκα 
θαηαγγειίαο ηνπ ΟΣΔ ηειεί ππό ηελ 
επηθύιαμε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ ηνπ 
επηβάιινληαη δπλάκεη ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 
614/13/2011» 
 

Πξνηείλνπκε, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, λα επαλέιζεη ε ζρεηηθή 
πξφβιεςε. 

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.9 

 
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη 
απαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη:  «Μέζσ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, νη Σ.Π. έρνπλ 
ηελ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ αηηήζεώλ ηνπο. Ο ΟΣΔ έρεη 
ηελ ππνρξέσζε άκεζεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά 
κε ηηο αηηήζεηο ησλ Σ.Π., ώζηε λα επηηαρπλζεί 
ε δηαδηθαζία. Οη αηηήζεηο ζπλεγθαηάζηαζεο & 
βξόρνπ ζα θαηαηίζεληαη από ηνλ πάξνρν 
ειεθηξνληθά ζην Π.. ΟΣΔ θαη κεηά ηελ 
επεμεξγαζία ηνπο ζα ελεκεξώλεηαη ε 
θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζηνλ ρώξν ζηνλ 
νπνίν ζα έρεη πξόζβαζε ν Σ.Π. Ο ΟΣΔ 
νθείιεη λα ελεκεξώλεη ην Π.. ΟΣΔ γηα θάζε 
αιιαγή θαηάζηαζεο ησλ αηηήζεσλ άκεζα θαη 
ζε θάζε πεξίπησζε εληόο ηεο ίδηαο 
εξγάζηκεο εκέξαο. Η πιεξνθνξία ζα αθνξά 
κόλν ηνλ ζπγθεθξηκέλν Σ.Π. πνπ έρεη 
ζπλδεζεί κε ην ζύζηεκα.» 

Πξνηείλνπκε, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, λα επαλέιζεη ε ζρεηηθή 
πξφβιεςε. 
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3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.9 

 
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη 
απαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη:  «Όιεο νη 
δπλαηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Π ΟΣΔ 
(θαηαρώξεζε αηηεκάησλ, ελεκέξσζε γηα ηελ 
θαηάζηαζε ελόο αηηήκαηνο, αληαιιαγή 
πάζεο θύζεο δεδνκέλσλ θ.α.), λα είλαη 
δηαζέζηκεο ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο 
παξόρνπο θαη κε ηε κνξθή ηερληθώλ 
δηεπαθώλ (Web Services Application 
Programmer’s Interface / API) πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε (ρσξίο 
αλζξώπηλε παξέκβαζε) αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Π ΟΣΔ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ παξόρσλ. 
Οη ζρεηηθέο Σερληθέο Γηεπαθέο (API) ζα 
πξέπεη λα νξίδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη 
βάζεη Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Web Services 
(π.ρ. W3C Web Services Standards, 
ISO/IEC 29362:2008 WS−I, θ.ιπ.)» 
 

 
Πξνηείλνπκε, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, λα επαλέιζεη ε ζρεηηθή 
πξφβιεςε. 

 
 
3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
 

3.9.1. 

 
Ο ΟΣΔ νθείιεη λα δέρεηαη ηα αηηήκαηα ησλ 
παξφρσλ θαη λα ελεκεξψλεη απηνχο γηα ηελ 
πνξεία ηνπο, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη κέζσ ηεο Αδεζκνπνίεηεο 
πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη 
Τπνβξφρν. Οθείιεη επίζεο λα ελεκεξψλεη 
απηφκαηα ηνπο παξφρνπο γηα ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ αηηήκαηφο ηνπο θαζψο θαη θάζε αιιαγή 
απηήο, φπσο αθξηβψο θάλεη θαη γηα ην 
ιηαληθφ ηνπ άθξν. πλεπψο ηφζν ε 
πξφβιεςε φηη: «Για όζερ ςπηπεζίερ έσοςν 

 
Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά: 

1) Η ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα δέρεηαη ζπζηεκηθά ην ζχλνιν ησλ 
αηηεκάησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθψλ επθνιηψλ 
αλαθνξηθά κε ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ ΣνΒ θαη 
ΣνΤΒ. 

2) Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή (ελεκέξσζε πεδίνπ, αιιαγή 
θαηάζηαζεο θιπ) λα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ζε 
εδηθφ πεδίν (timestamp), θαζψο επίζεο θαη λα παξέρεηαη 
ηζηνξηθφηεηα αιιαγψλ γηα θάζε αίηεκα θαη βιάβε, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο. Οη αιιαγέο/ελεκέξσζε ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ αηηεκάησλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
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ςλοποιηθεί ζςζηημικά, ε θαηάζεζε 
αηηήζεσλ Σ.Π. γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ (Π 
ΟΣΔ)» φζν θαη εθείλε πνπ νξίδεη φηη: «ν ΟΣΔ 
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Π ΟΣΔ γηα θάζε 
αιιαγή ησλ αηηήζεψλ ηνπ εληφο ηεο ίδηαο 
εκέξαο, όπος αςηό είναι εθικηό» δελ καο 
βξίζθνπλ ζχκθσλνπο.  
 

ίδηαο εκέξαο 
 

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.9.1 

 
Ο φξνο φηη: «o OTE ππνρξενύηαη λα 
εμαζθαιίδεη γηα ην Π ΟΣΔ  άκεζε απόθξηζε 
ζηα αηηήκαηα πνπ θαηαρσξνύληαη ζην Π 
ΟΣΔ από Σ.Π. ή από ηελ ΔΔΣΣ γηα ην 95% 
ησλ ειεθηξνληθώλ αηηεκάησλ πνπ 
θαηαρσξνύληαη» ρξήδεη απνζαθήληζεο.  
 

 
Πξνηείλνπκε: «Υξόλνο απόθξηζεο ζε αίηεζε Σ.Π. ή ηεο ΔΔΣΣ: Σν 
95% ησλ αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη επεμεξγαζίαο ζε ιηγόηεξν 
από δύν (2) δεύηεξα». 
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα νξηζηεί επαθξηβψο ηφζν ε άκεζε 
απφθξηζε φζν θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο απηήο. 
Δπίζεο ε πξφβιεςε SLA ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηνπο 
ρξφλνπο απφθξηζεο ηνπ Π ΟΣΔ θξίλεηαη αλαγθαία. 
 

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.9.1 

 
Ο φξνο φηη: «Δάλ νη αιιαγέο ηνπ Π ΟΣΔ 
αθνξνύλ ζε λέα πξντόληα ή εάλ επεξεάδνπλ 
ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθόηεηα ρεηξηζκνύ 
ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο Σ.Π, ν ΟΣΔ ζα 
ελεκεξώλεη ηνπο Σ.Π. γηα ηε λέα έθδνζε ηνπ 
ινγηζκηθνύ ηνπ Π ΟΣΔ» είλαη αφξηζηνο θαη 
ρξήδεη εμεηδίθεπζεο.  
 

 
Πξνηείλνπκε λα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ε δηάηαμε ζηελ νπνία 
νξίδεηαη φηη: «Ο ΟΣΔ ελεκεξώλεη ηνπο Σ.Π. γηα ηε λέα έθδνζε ηνπ 
ινγηζκηθνύ ηνπ Π ΟΣΔ ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ ηε δηαζεζηκόηεηά 
ηεο γηα δνθηκαζηηθό έιεγρν, παξέρνληαο παξάιιεια αλαιπηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ αιιαγώλ πνπ επηθέξεη ε λέα έθδνζε». Η 
πξφβιεςε απηή θξίλεηαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη, γηα νπνηαδήπνηε 
αιιαγή, νη πάξνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηθαλφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ εγθαίξσο θαη 
κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
ηνπο. 
 

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.9.1 Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ αιιαγή πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ: «Η 
πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

 
 

Πξνηείλνπκε λα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ε δηάηαμε ζηελ νπνία 
νξίδεηαη φηη: «Η πνηόηεηα θαη ε έθηαζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
ιακβάλνπλ νη Πάξνρνη από ηνλ ΟΣΔ, κέζσ ησλ Σερληθώλ Γηεπαθώλ 
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νη Σ.Π. κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ζα πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ην Ληαληθφ 
άθξν ηνπ ΟΣΔ» 

 
 

ηνπ W−CRM, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε ηεο 
πνηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη ην Ληαληθό άθξν ηνπ 
ΟΣΔ». ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ γηα ίζε 
κεηαρείξηζε ησλ ΣΠ ζε ζρέζε κε ην ιηαληθφ ηνπ άθξν, νη 
πιεξνθνξίεο πνπ νη ηειεπηαίνη ιακβάλνπλ δελ ζα πξέπεη λα 
ππνιείπνληαη ζε πνηφηεηα αιιά νχηε θαη ζε έθηαζε. 

    

3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.9.1 

 
Ο ΟΣΔ θαίλεηαη αζπλεπήο ζε ζρέζε κε ηελ 
ππνρξέσζή ηνπ λα απαληά κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email: dep-
llu@ote.gr) ζε αλαθνξέο πξνβιεκάησλ θαη 
εξσηεκάησλ ησλ Σ.Π. ην αξγφηεξν εληφο 
ηξηψλ (3) ΔΗ. 

 

 
Γεδνκέλνπ φηη νη ΣΠ ππνβάιινπλ θξίζηκα εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ 
άκεζεο απάληεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί 
ζρεηηθή πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα πνπ ν ΟΣΔ θαζπζηεξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπ.  

 
3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

3.9.2 

 
Με ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 614/13/2011 «Οξηζκφο θαη 
Αλάιπζε Αγνξάο 4» δηαηεξήζεθε ε 
ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα ρνξεγεί ειεχζεξε 
πξφζβαζε ζε ηερληθέο δηεπαθέο, 
πξσηφθνιια ή άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ 
ππεξεζηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ν 
ΟΣΔ ππνρξεψζεθε λα παξέρεη πξφζβαζε 
ζε φια ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ 
αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ. Ο ΟΣΔ, κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη 
εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα δηαζέζεη 
ζηνπο ΣΠ ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια 
θαη άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ, ρσξίο λα έρεη ππνζηεί θπξψζεηο 
γη απηφ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πάξνρνη 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ θξίλνπκε απαξαίηεηε 
ηελ θάησζη πξνζζήθε: «Όιεο νη δπλαηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Π ΟΣΔ 
(θαηαρώξεζε αηηεκάησλ, ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ελόο 
αηηήκαηνο, αληαιιαγή πάζεο θύζεο δεδνκέλσλ θ.α.), λα είλαη 
δηαζέζηκεο ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο θαη κε ηε κνξθή 
ηερληθώλ δηεπαθώλ (Web Services Application Programmer’s 
Interface / API) πνπ επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε (ρσξίο 
αλζξώπηλε παξέκβαζε) αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Π ΟΣΔ 
θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ παξόρσλ. Οη ζρεηηθέο 
Σερληθέο Γηεπαθέο (API) ζα πξέπεη λα νξίδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη 
βάζεη Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Web Services (π.ρ. W3C Web Services 
Standards, ISO/IEC 29362:2008 WS−I, θ.ιπ.)». 
Δμίζνπ ζεκαληηθφο θξίλεηαη ν νξηζκφο απζηεξήο πξνζεζκίαο εληφο 
ηεο νπνίαο ζα νθείιεη ν ΟΣΔ λα εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο ηελ 
ππνρξέσζή ηνπ. 

 

mailto:dep-llu@ote.gr
mailto:dep-llu@ote.gr


18 
 

αλακέλνπλ ηελ «νινθιήξσζε ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ» πξνθεηκέλνπ 
λα εμαζθαιίζνπλ ηαρχηεξε θαη εγθπξφηεξε 
δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Ο ΟΣΔ, 
παξαιείπνληαο απφ ην ππφ δηαβνχιεπζε 
θείκελν ηε ζρεηηθή αλαθνξά, επηρεηξεί λα 
απαιιαγεί απφ ηελ σο άλσ ππνρξέσζε.        

 

 
 3 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

3.10 

 
Η ελ ιφγσ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη σο 
«ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΟΣΔ/ΣΠ» νπζηαζηηθά φκσο 
αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ζε 
ζρέζε κε ην Π ΟΣΔ. 
 

Να ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ν ηίηινο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

 
4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 

4.3 

 
Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηηκνιφγην ηνπ ΟΣΔ 
είλαη ηέηνηνο πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη 
δπλαηφλ ν έιεγρνο ησλ επηκέξνπο 
ρξεψζεσλ λα νινθιεξσζεί εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Δπηπιένλ, ε πξνβιεπφκελε πξνζεζκία 
απνπιεξσκήο ησλ ηηκνινγίσλ, δεδνκέλεο 
θαη ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, 
είλαη εθηφο ησλ φξσλ ζπλαιιαγψλ πνπ 
ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ ειιεληθή αγνξά 
  

Πξνηείλνπκε  ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ λα γίλεη 60 κέξεο 

 
  
4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 

 
 

4.6.1 

 
 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ 
(βι. ζρφιην παξαγξάθνπ 4.3) ε πξνζεζκία 
ησλ δχν κελψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 
ΟΣΔ θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζχληνκε   

 
 

Πξνηείλνπκε λα παξακείλεη ε πξνζεζκία ακθηζβήηεζεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ζηνπο 6 κήλεο 

 4.6.3 Βι. ζρφιην 4.6.1. αλσηέξσ Βι. πξφηαζε 4.6.1. αλσηέξσ 
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4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 

 
4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 

4.6.2 

 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ 
ηίζεηαη ζηελ παξαθάησ ελφηεηα ζρεηηθά κε 
ηε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκνχ: 
«Πξνθεηκέλνπ ν Σ.Π. λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 
ακθηζβήηεζεο, θαηαβάιεη εκπξόζεζκα πξνο 
ηνλ ΟΣΔ ην ύςνο ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν 
δελ ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε άιισο ε αίηεζε 
δελ γίλεηαη δεθηή.»  

Σν δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκνχ δελ ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη 
απφ ηελ εκπξφζεζκε ή κε θαηαβνιή ηνπ κε ακθηζβεηνχκελνπ 
πνζνχ. Δμάιινπ ε κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή νηνπδήπνηε πνζνχ 
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο. Δπνκέλσο 
πξνηείλνπκε ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο λα δηαηππσζεί σο εμήο: 
«Πξνθεηκέλνπ ν Σ.Π. λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο, 
θαηαβάιεη πξνο ηνλ ΟΣΔ ην ύςνο ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν δελ ζέηεη 
ππό ακθηζβήηεζε.»   

 
4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 

 
4.7 

 

ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο 
έρεη πξνζηεζεί ε πεξίπησζε κε 
πξνζθφκηζεο αηηεζείζαο απφ ηνλ ΟΣΔ 
εγγχεζεο γηα ππεξεζίεο κε βάζε ηελ 
παξνχζα πξνζθνξά.   

Θα πξέπεη ε ΔΔΣΣ λα εμεηάζεη εάλ ην δηθαίσκα ηνπ ΟΣΔ, λα 
δηαθφςεη ππεξεζίεο ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο απφ ηνλ ΣΠ 
εγγχεζεο, είλαη αλαινγηθφ ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ 
θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα νθεηιφκελα πνζά θαη δελ έρεη νηθνλνκηθέο 
εθθξεκφηεηεο απέλαληη ζηνλ ΟΣΔ.     

 
 
4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 

4.7 

 
ε ζρέζε κε ηελ πξφηαζή καο γηα 
επηκήθπλζε ηεο πξνζεζκίαο απνπιεξσκήο 
ησλ ηηκνινγίσλ (βι. ζρφιηφ καο, 
παξάγξαθνο 4.3), ζεσξνχκε εχινγε ηελ 
αλαζεψξεζε (ζχκπηπμε) ησλ πξνζεζκηψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 
παξάγξαθν ψζηε λα πεξηνξηζηεί θαηά ην 
δπλαηφλ  ε πηζαλφηαηα επηζθάιεηαο ηνπ ΟΣΔ. 

 
Με βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ, ε νηθνλνκηθή ηνπ έθζεζε απέλαληη 
ζε θάζε Σ.Π. (κέρξη ν ΟΣΔ λα πξνρσξήζεη ζε θαηαγγειία ηεο 
ζχκβαζεο/δηαθνπή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ) πξνζεγγίδεη ηηο 
130 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ΟΣΔ, 
έρνληαο ππνινγίζεη ηελ επηζθάιεηα ηνπ, έρεη θξίλεη φηη  κε ηηο 130 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο ε νηθνλνκηθή ηνπ έθζεζε είλαη ειεγρφκελε θαη 
σο εθ ηνχηνπ δελ αλαιακβάλεη απμεκέλν ξίζθν. Λακβάλνληαο 
ππφςηλ ηα αλσηέξσ, πξνηείλνπκε νη πξνζεζκίεο κέρξη ηε δηαθνπή 
ησλ ππεξεζηψλ λα νξηζηνχλ σο εμήο: 
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Ο Σ.Π έρεη πξνζεζκία (πίζησζε) 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα λα 
εμνθιήζεη εκπξφζεζκα ην ηηκνιφγην.  
Αλ ν Σ.Π. δελ εμνθιήζεη εκπξφζεζκα ην ηηκνιφγην, ν ΟΣΔ έρεη 
δηθαίσκα λα ζηείιεη έγγξαθε φριεζε ζηνλ Σ.Π., ηάζζνληαο 
πξνζεζκία 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη : 
α) λα αξλεζεί ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ 
ΑΠΣΒ θαη πλεγθαηάζηαζεο.  
β) λα κελ επηηξέπεη ζηνλ Σ.Π. λα θαηαζέηεη αηηήκαηα ζην Π.. ΟΣΔ. 
γ) εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, λα πξνβεί ζηελ 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθά νξηδφκελα ζηελ 
Δλφηεηα «Πηζησηηθέο Γηαζθαιίζεηο»  κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο 
αλεμφθιεηεο νθεηιήο. 
Αλ ν Σ.Π. εμαθνινπζεί λα κελ ζπκκνξθψλεηαη θαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο  πξνζεζκία ησλ 15  εξγαζίκσλ, 
ηφηε ν ΟΣΔ απνζηέιιεη λέα έγγξαθε φριεζε 15 εξγαζίκσλ  εκεξψλ. 
Μεηά ηελ πάξνδν ησλ 15  εξγαζίκσλ απηψλ εκεξψλ ηφηε ν ΟΣΔ 
δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζε ηνπ ΣΠ ζην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο νη 
Σ.Π. γηα παξνρή ππεξεζηψλ ΣνΒ θαη πλεγθαηάζηαζεο. Δθφζνλ ν 
ΣΠ δελ ζπκκνξθσζεί θαη ζηε 2ε έγγξαθε φριεζε ηνπ ΟΣΔ, ηφηε ν 
ΟΣΔ απνζηέιιεη ηξίηε έγγξαθε φριεζε θαιψληαο ηνλ Σ.Π. λα 
ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηε 
κεηαμχ ηνπο χκβαζε εληφο 20 εξγαζίκσλ εκεξψλ άιισο κε ην 
πέξαο ηεο πξνζεζκίαο επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο 
θαη ε δηαθνπή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.   
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4.8 

 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη «Οη 
πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνύζα είλαη εύινγεο θαη δίθαηεο θαη δελ 
δηθαηνύληαη λα δηεθδηθήζνπλ άιιεο ζεηηθέο ή 
απνζεηηθέο δεκίεο», δεδνκέλνπ φηη ε πνηληθή 
ξήηξα έρεη ραξαθηήξα απνηξεπηηθφ θαη φρη 
απνδεκησηηθφ. 

 
Πξνηείλνπκε λα επαλέιζεη ε πξνεγνχκελε δηάηαμε πνπ φξηδε φηη: «Η 
θαηαβνιή ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 
δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ Σ.Π. λα επηδηώμεη 
απνθαηάζηαζε ηπρόλ επηπιένλ δεκίαο ηελ νπνία ππέζηε από ηελ κε 
πξνζήθνπζα εθπιήξσζε (κε ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο), 
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία». 
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4.9 

Ο ΟΣΔ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγπήζεηο. 
Σν δηθαίσκα απηφ (ην νπνίν ζεκεησηένλ 
ζπλεπάγεηαη ππέξκεηξε επηβάξπλζε γηα 
θάζε Σ.Π.) ζα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ηνλ 
ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 
ακεξνιεςίαο, ηελ θαιή πίζηε θαη ηα 
ζπλαιιαθηηθά ήζε. Μέρξη ζήκεξα, ν ΟΣΔ 
απαηηεί απφ ηνπο παξφρνπο ην αλψηαην 
χςνο ηεο εγγχεζεο πνπ δηθαηνχηαη, ρσξίο, 
φπσο θαίλεηαη, λα πξνβαίλεη ζε νπζηαζηηθή 
αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο 
έθαζηνπ εμ απηψλ θαη κε ηεξψληαο ηελ αξρή 
ηεο δηαθάλεηαο.          
 

 
 
 
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο, ν 
ΟΣΔ πξέπεη λα δηαζέηεη δηαθαλέο ζχζηεκα πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο 
κε βάζε ην νπνίν δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί πηζησηηθνχο ειέγρνπο 
θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζηνπο Σ.Π. 
ζε εηήζηα βάζε ή φηαλ

i
:  

 Καηά ηελ εχινγε θξίζε ηνπ, απαηηείηαη πηζησηηθή 
αμηνιφγεζε γηα θάπνηνλ Σ.Π.  

 Ο Σ.Π. δεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε πηζησηηθήο 
αμηνιφγεζεο 

 Έλα ηηκνιφγην ή κέξνο απηνχ (κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε ηεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα 
κε ηελ ελφηεηα 4.6), παξακέλεη αλεμφθιεην γηα 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 7 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ απηφ ήηαλ πιεξσηέν 

 Τπάξρεη αλάγθε αλαλέσζεο/ ππνγξαθήο λέαο 
ζχκβαζεο  

ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π. φηη ζθνπεχεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη πηζησηηθφ έιεγρν γηα ηνλ ηειεπηαίν.  

2. Γιεξαγυγή πιζηυηικήρ αξιολόγηζηρ 

2.1 Γενικά 

Η πηζησηηθή αμηνιφγεζε ζα πεξηιακβάλεη:  

(α)  Αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε απφ ηνλ ΟΣΔ εζσηεξηθψλ 
(πξνεξρφκελα απφ ηνλ ΟΣΔ) θαη εμσηεξηθψλ (πξνεξρφκελα απφ 
άιιεο πεγέο) νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ, θαη  

(β)  εμαγσγή ελφο report, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΟΣΔ δχλαηαη 
λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Σ.Π.   
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2.2 Πληποθοπίερ Σ.Π. 

Ο Σ.Π. δχλαηαη ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πηζησηηθήο 
αμηνιφγεζεο λα ππνβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ ειέγμηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ή 
νπνηαζδήπνηε άιιε ηπρφλ πιεξνθνξία ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςηλ ηνπ 
ηελ πιεξνθνξία πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ Σ.Π. 

2.3 Δζυηεπική πληποθόπηζη για πιζηυηική αξιολόγηζη 

Ο ΟΣΔ εμαγάγεη ην report, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο 
επηθηλδπλφηεηαο θαζψο θαη ην πξνηεηλφκελν αλψηαην χςνο 
εγγχεζεο, ζηεξηδφκελα ζε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηνπο 12 
ηειεπηαίνπο κήλεο θαη πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηζηνξηθφ πιεξσκψλ 
ηνπ Σ.Π. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ 
(ζπλππνινγίδνληαο ηελ αμία έθαζηεο πιεξσκήο). 

Δθφζνλ ν αμηνινγνχκελνο Σ.Π. ην δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη απφ ηνλ 
ΟΣΔ ζχλνςε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
αλψηαηνπ χςνπο εγγχεζεο. 

3. Αμθιζβήηηζη ηος Report   

3.1 Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο ζηνλ Σ.Π., ν 
ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα είηε λα ηελ απνδερζεί είηε λα ηελ 
ακθηζβεηήζεη δεηψληαο απφ ηνλ ΟΣΔ ηε ζπγθξφηεζε Μηθηήο 
Δπηηξνπήο Δπίιπζεο ηεο Γηαθνξάο  

Με ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, ν Σ.Π. κπνξεί λα 
ακθηζβεηήζεη: 

 ηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο; 

 Σν χςνο ηεο πξνηεηλφκελεο εγγχεζεο, εθφζνλ ζεσξεί φηη ε 
πξνηεηλφκελε εγγχεζε δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 
πιεξνθφξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε; 

 Σν χςνο ηεο εγγχεζεο ή ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο είλαη 
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εμαηξεηηθά πςειφ δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ 

 Η παξνρή ελαιιαθηηθψλ εγγπήζεσλ είλαη πην δηθαηνινγεκέλε 
ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο.  

Έσο φηνπ απνθαλζεί ε Μηθηή Δπηηξνπή θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν Σ.Π. δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απφ 
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο, ν ΟΣΔ δελ 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπήζεσλ απφ ηνλ Σ.Π. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηεο ζρεηηθήο ελφηεηαο ηεο 
παξνχζαο αλαθνξηθά κε ηελ Ακθηζβήηεζε ελψπηνλ ηεο 
Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.  

 
 
Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη λα ππάξρεη θιηκάθσζε ζην δηθαίσκα 
θαηάζεζεο εγγπήζεσλ ηνπ ΟΣΔ σο εμήο: 

1. Αλ ν Σ.Π. είλαη επαλεηιεκκέλα ππεξήκεξνο, θαηά ηε ρξνληθή 
πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ, ηφηε ην απαηηνχκελν χςνο 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα ηζνχηαη κε ηελ Υξέσζε ηνπ 
Σειεπηαίνπ Μήλα (ΥΣΜ).  

2. Αλ ν ΣΠ δελ  είλαη επαλεηιεκκέλα ππεξήκεξνο, θαηά ηα 2 
ηειεπηαία έηε, ηφηε ν ΟΣΔ δελ ζα απαηηεί θάπνηαο κνξθήο 
εγγχεζε. 
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4.9.3 

 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ, θαη’ εμαίξεζε ηεο 
ηαθηηθήο, αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο 
απαηηνχκελεο εγγχεζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Σ.Π. πνιχ 
δε πεξηζζφηεξν ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ 
Ιδξχκαηνο έθδνζεο εγγπεηηθψλ ηνπ Σ.Π. 
θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ απνδπλακψλεηαη 
ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, εηζάγεηαη ην ζηνηρείν 
ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ελ ηέιεη 
θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε εθηίκεζε 

Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο ελ ιφγσ 
παξαγξάθνπ 
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ησλ ζπλζεθψλ ε νπνία ελαπφθεηηαη ζηελ 
απφιπηε θξίζε ηνπ ΟΣΔ.    
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4.9.5(f) 

 
Γελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε γεληθή 
δηαηχπσζε φηη ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα 
πξνρσξήζεη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή 
θαηαβνιήο φισλ αλεμαηξέησο ησλ 
πηζησηηθψλ επηζηξνθψλ ζε πεξίπησζε 
άξλεζεο ή θσιπζηεξγίαο ππάξρνληνο Σ.Π. 
λα πξνζθνκίζεη ηελ πξνζήθνπζα εγγχεζε. 
  

Πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηνπ παξφληνο φξνπ. Δθφζνλ ν Σ.Π. δελ 
έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, ε αλαζηνιή θαηαβνιήο πηζησηηθψλ 
επηζηξνθψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθή. ε θάζε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 
νη πηζησηηθέο επηζηξνθέο ιακβάλνπλ ρψξα δπλάκεη ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ή δεκφζηαο δηθαζηηθήο αξρήο. 
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4.9.7 

 
Γελ αληηιακβαλφκαζηε γηα πνην ιφγν ζα 
πξέπεη ν Σ.Π. λα θαηαζέζεη ζηνλ ΟΣΔ λέα 
εγγπεηηθή επηζηνιή 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο. Ο ΟΣΔ δελ 
έρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο απφ ηελ 
θαηάζεζε ηεο λέαο εγγπεηηθήο πξηλ ηελ ιήμε 
ηεο πξνεγνχκελεο.   
 

Πξνηείλνπκε λα αλαδηαηππσζεί ν φξνο ψζηε λα πξνβιέπεηαη φηη ν 
Σ.Π. εθφζνλ ππέρεη ππνρξέσζε αλαλέσζεο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηελ λέα ην αξγφηεξν θαηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο.  
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4.9.7 

 
Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη απφ 
Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε άιιν Κξάηνο-κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (φπσο απηφ 
επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο) δελ ππάξρεη ιφγνο λα πξέπεη απηή 
λα γίλεη απνδεθηή απφ ηα κέξε.  
 

Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε: «…θαη είλαη απνδεθηή από ηα 
ζπκβαιιόκελα κέξε γηα ηε δηαζθάιηζε ζαθώο νξηδόκελσλ 
πεξηπηώζεσλ θηλδύλνπ»    

 
4 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ 

 
4.10 

 
Ο ΟΣΔ δεηάεη απφ ηνπο παξφρνπο ελ γέλεη 
ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεη 
ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Απφδεημε 
απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηεί απφ 

Η ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζχζηεκα παξνρήο 
εγγπήζεσλ πξνο ηνλ ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηνί φινη νη νίθνη 
αμηνιφγεζεο πνπ απνδέρεηαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 
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 ηνπο παξφρνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζεηηθή 
αμηνιφγεζε κεγάισλ νίθσλ ηελ νπνία, ηε 
δεδνκέλε ζηηγκή, νχηε ν ίδηνο δελ δχλαηαη λα 
πξνζθνκίζεη 

 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.2.1  

 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν 
Σ.Π. νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φια ηα 
απαξαίηεηα απφ ηε Ννκνζεζία 
δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη 
αξκνδίσο φηη ην θηίζκα ηνπ 
ζπλδξνκεηή/πειάηε ηνπ είλαη λφκηκν θαη φρη 
απζαίξεην. Οχηε καο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε 
αλάιεςε πιήξνπο επζχλεο απφ ηνλ Σ.Π. 
ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ 
ζπλδξνκεηή. Η θαηαζθεπή εηζαγσγήο ζε λέα 
πνιπθαηνηθία ή ζε κε νινθιεξσκέλε 
νηθνδνκή απφ ηνλ ΟΣΔ πξνυπνζέηεη ηνλ 
έιεγρν απφ ηνλ ίδην ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 
θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 
θαηαλννχκε γηα πνην ιφγν θαιείηαη ν Σ.Π. λα 
επαλειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηνπ ελ ιφγσ 
θηίζκαηνο. Δάλ πάιη δελ ππάξρεη εηζαγσγή 
ηφηε ην αίηεκα απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ. 
πλεπψο νχηε ζηελ πεξίπησζε απηή 
ππάξρεη ιφγνο ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 
θηίζκαηνο απφ ηνλ Σ.Π.  
 

 
Να απαιεηθζεί ηφζν ε πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 
Σ.Π. λα ειέγρεη θαη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα 
νπνία βεβαηψλνπλ ηε λνκηκφηεηα ηνπ θηίζκαηνο ηνπ ζπλδξνκεηή φζν 
θαη ε πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο επζχλεο απφ 
ηνλ Σ.Π.    
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Παπάπηημα 1 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 
ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 

 

 

Γελ πξνβιέπεηαη μερσξηζηή δηαδηθαζία 
κεηαθφκηζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
κεηαθφκηζεο κε παξακνλή ηνπ ζπλδξνκεηή 
ζηνλ ίδην Σ.Π.  

 
Σα αηηήκαηα κεηαθφκηζεο ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαζψο αθνξνχλ πειάηεο ηνπ ίδηνπ ΣΠ πνπ 
αιιάδνπλ δηεχζπλζε. Άξα ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πειάηε παξακέλνπλ 
ίδηα. 
Δπίζεο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθφκηζεο, ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη θαη δηαδηθαζία παξνρήο Αλελεξγνχ Βξφρνπ/Τπνβξφρνπ 
κε Φνξεηφηεηα. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

1. Αίηεζε Μεηαθφκηζεο κε ΠΣνΒ ή ΠΣνΤΒ κε θνξεηφηεηα 
2. Αίηεζε Μεηαθφκηζεο κε ελεξγνπνίεζεο ΑΝΣνΒ 
3. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε αίηεζε κεηαθφκηζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα αηηήκαηα: 
1. Αίηεζε δηαθνπήο ΣνΒ/ ΣνΤΒ 
2. Αίηεζε ελεξγνπνίεζεο θάπνηνπ εθ ησλ 2 αλσηέξσ 

πεξηπηψζεσλ 
. 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 

 

 
χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξέρεη θαη ηνπο Σ.Π. 
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζην ιηαληθφ ηνπ 
άθξν. Καηά ζπλέπεηα ν ΟΣΔ νθείιεη λα 
παξέρεη ζηνπο Σ.Π. ππεξεζίεο γηα ην 2

ν
 

ηκήκα ηνπ ΣνΒ (βι. ζρεηηθά γεληθφ ζρφιην I 
αλσηέξσ) φπσο αθξηβψο θάλεη γηα ην ιηαληθφ 
ηνπ άθξν. 
 

Να πξνζηεζεί ζρεηηθή ελφηεηα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξνρήο ΣνΒ ζην 2

ν
 ηκήκα απηνχ. 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 

1.7 
ε θάζε πεξίπησζε, νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ 
αηηήκαηνο ΣνΒ απφ ηνλ ΟΣΔ νθείινπλ λα 
είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη.  

Να πξνζηεζεί: «Οη ιόγνη απόξξηςεο ηνπ ΟΣΔ νθείινπλ δε όπσο είλαη 
«αληηθεηκεληθά  αηηηνινγεκέλνη» ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
θαλόλσλ Αληαγσληζκνύ ζε πκθσλίεο πξόζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηειεπηθνηλσληώλ» 
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Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.7 

 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ απφξξηςε ηνπ 
αηηήκαηνο ΑΝΣνΒ ιφγσ έιιεηςεο θπξίνπ ή 
αθξαίνπ δηθηχνπ. 

 
Πξνηείλνπκε ην αίηεκα λα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ( βι. ζρεηηθά 
γεληθφ ζρφιην IV αλσηέξσ) 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.7  

Ωο ιφγνο απφξξηςεο γηα Πιήξε ή 
Μεξηδφκελν βξφρν αλαθέξεηαη ε 
«δηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ζχλδεζεο εθηφο 
νξίσλ Α/Κ ζπλεγθαηάζηαζεο»   

Ο αλαθεξφκελνο ζην WCRM ιφγνο απφξξηςεο δελ αληηθαηνπηξίδεη 
ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο. Απφδεημε απηνχ 
απνηειεί ην γεγνλφο φηη πάληα κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε πξνο ηνλ 
ΟΣΔ ιακβάλνπκε ελεκέξσζε γηα ONU θιπ. Θα πξέπεη λα 
αλαθεξζνχλ ηφζν ζην θείκελν φζν θαη ζην Π ΟΣΔ, νη πξαγκαηηθνί 
ιφγνη απφξξηςεο. 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.7  

 
Ωο ιφγνο απφξξηςεο γηα Πιήξε βξφρν κε 
παξάιιειε αίηεζε θνξεηφηεηαο 
αλαθέξεηαη ε «Καηάζεζε NPR άιινπ 
Παξφρνπ». Γελ θαηαλννχκε ζε ηη δηαθέξεη 
ν ιφγνο απηφο απφ ην πθηζηάκελν ιφγν 
«Δθθξεκήο αίηεζε Φνξεηφηεηαο άιινπ Σ.Π. 
 

Θα πξέπεη λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.9 

 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν 
ΟΣΔ νθείιεη λα θαηαρσξεί ζην Π ΟΣΔ 
επηζήκαλζε γηα ην θαηά πφζν ε ηηκή 
κέηξεζεο βξίζθεηαη  εληφο ή εθηφο ησλ 
νξίσλ ησλ απνδεθηψλ σο ηηκψλ θαιήο 
ιεηηνπξγίαο. Ωο απνδεθηή ηηκή αληίζηαζεο 
κφλσζεο δε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
νξίδεηαη ε κεγαιχηεξε ησλ 10 ΜΩ. Η ηηκή 
απηή δελ πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ 
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 
Απφ ειέγρνπο αιιά θαη απφ επηθνηλσλία κε 
ΟΣΔ, ππάξρνπλ βξφρνη πνπ ιεηηνπξγνχλ 
θαη κε θάησ απφ 10ΜΩ. 
 

Θα πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζην Π ΟΣΔ νη απφιπηεο ηηκέο 
κέηξεζεο. 
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Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.10 

 
Αλαθέξεηαη φηη ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζην θνπηί 
δηαθιάδσζεο (ραιχβδηλν) κεηά ην box. Γελ 
νξίδεη φκσο ηη ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξρεη ραιχβδηλν.  

 
Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελ ιφγσ πξφβιεςεο κε 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα θαηαζθεπάζεη ραιχβδηλν φπνπ δελ 
ππάξρεη. 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.10.2.2 
Γελ απαηηείηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν 
ΟΣΔ λα εηζέιζεη ζην  θηίξην γηα λα 
παξαδψζεη αλελεξγφ βξφρν. 

 
Να αλαδηαηππσζεί ε πξφηαζε σο εμήο: «ηελ πεξίπησζε πνπ γηα 
ηελ παξάδνζε ηνπ αλελεξγνχ βξφρνπ απαηηείηαη λα εηζέιζεη ν ΟΣΔ 
εληφο ηνπ θηηξίνπ, εάλ ν Σ.Π. δελ πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ 
παξαιαβή  ηνπ δεχγνπο, ν ΟΣΔ εθφζνλ είλαη εθηθηφ, θάλεη ηε 
ζχλδεζε-δνθηκή θαη αθήλεη ζρεηηθφ ζεκείσκα πάλσ ζην δεχγνο. Δάλ 
ζηελ ίδηα πεξίπησζε, ν ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ δελ κπνξέζεη λα κπεη ζην 
θηίξην, ηφηε αθήλεη ζεκείσκα ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ, αλαθέξνληαο 
ην αληίζηνηρν ηερληθφ ηκήκα ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ ζχλδεζε θαη 
ηελ ψξα θαη εκεξνκελία επίζθεςεο ηνπ θαη επηζηξέθεη ην δειηίν 
θαηαζθεπήο κε ηελ έλδεημε «θιεηζηφ». Δάλ ην ραιχβδηλν είλαη ζε κε 
πξνζβάζηκν ζεκείν, ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη λέν ραιχβδηλν. 
Θεσξνχκε επίζεο εχινγν λα πξνβιεθζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν 
ΟΣΔ δελ πξνζέιζεη εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξνληθνχ παξαζχξνπ 
ζην ξαληεβνχ ηφηε ν Σ.Π. ζα δηθαηνχηαη λα ρξεψζεη ηνλ ΟΣΔ κε ηέινο 
άζθνπεο κεηάβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ. 
 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 

1.10.2.4 

 
ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία απνπζηάδεη 

εληειψο ε πξφβιεςε γηα πξνζπλελλφεζε 

κεηαμχ ΟΣΔ θαη Σ.Π., ζηνηρείν ην νπνίν 

ελδερνκέλσο λα δηεπθφιπλε ακθφηεξα ηα 

κέξε θαζψο ζα απνηξέπνληαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ε επαλεηιεκκέλε επίζθεςε 

ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ 

ζπλδξνκεηή ηνπ Σ.Π. Η πξνηεηλφκελε απφ 

ηνλ ΟΣΔ ιχζε πξνβιέπεη φηη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ηνπ 

Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ψζηε λα 
θαηαζηεί ε παξάδνζε αλελεξγνχ βξφρνπ πην ιεηηνπξγηθή θαη γηα ηα 
δχν κέξε αιιά θπξίσο γηα ηνλ ζπλδξνκεηή. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία 
πνπ ζα νξηζηεί ζα πξέπεη λα πιεξνί δηαζθαιίδεη ην κέγηζην βαζκφ 
δηαθάλεηαο ζηελ ρξέσζε άζθνπήο κεηάβαζεο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ 
ΟΣΔ. 
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ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κνλνκεξψο απφ ηνλ ΟΣΔ, ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Σ.Π., ν νπνίνο ζα 

ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ WCRM γηα ηηο 

εκεξνκελίεο κεηάβαζεο, ρσξίο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξέκβεη ζε απηφλ.  

Η πξνηεηλφκελε σο ιχζε φρη κφλν δελ 

βειηηψλεη ηελ ηζρχνπζα ζην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην δηαδηθαζία, αιιά αληίζεηα αλαηξεί 

ηελ δπλαηφηεηα πξνζπλελλφεζεο κε ηνλ 

Σ.Π., επηθνξηίδνληαο αδηθαηνιφγεηα ηνπο 

Σ.Π. κε ηελ επζχλε ειέγρνπ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε ηνπ WCRM πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο γηα 

ην ελδερφκελν κεηάβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ 

ηνπ ΟΣΔ, ελψ παξάιιεια απμάλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν 

παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο.  

Θεσξνχκε φηη ηφζν ζηε δηαδηθαζία 

παξάδνζεο αλελεξγνχ ηνπηθνχ βξφρνπ 

φζν θαη ζηελ βιαβνδηαρείξηζε, φπνπ 

επίζεο παξαηεξνχληαη παξφκνηα 

πξνβιήκαηα ιφγσ εχξεζεο «θιεηζηψλ» 

νηθεκάησλ, ε πξαθηηθή ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη 

λα είλαη ξεαιηζηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα ζχγρξνλα ζπλαιιαθηηθά ήζε. Σν 

θαηλφκελν ηεο αδηθαηνιφγεηεο 

επηβάξπλζεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ 

ρσξίο δπλαηφηεηα κεηαθχιπζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ θφζηνπο πξέπεη λα πάςεη λα 

πθίζηαηαη. ε θάζε πεξίπησζε, ε αηηηνινγία 
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«θιεηζηφ» πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην 

αληηθεηκεληθά “κε πξνζβάζηκν” ηνπ ρψξνπ 

θαη ηελ πξαγκαηηθή αδπλακία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηερληθά απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ. 

 
 

 
Παπάπηημα 1 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΒ 
 

1.11   

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο Σ.Π. ην 
ίδην επίπεδν πνηφηεηαο γξακκήο θαη κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηθέο 
ηνπ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. 

Να πξνβιεθζεί φηη ν ΟΣΔ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, παξέρεη ζηνπο Σ.Π. ην ίδην 
επίπεδν πνηφηεηαο γξακκήο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ 
γηα ηηο δηθέο ηνπ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο.    

 
Παπάπηημα 2 

 
 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣοΤΒ 
 

2.5      
Να επαλέιζεη ε πξφβιεςε φηη «Σηο ίδηεο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηεί ν 
ΟΣΔ, κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ, θαη θαηά ηελ 
παξάδνζε ηνπ ΣνΤΒ.» 

 
Παπάπηημα 3 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 
 

3.6.1 
Γελ πξνβιέπεηαη ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο 
γηα ηελ λέα θαηαζθεπή. 

Να ππάξμεη ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο. 

 
Παπάπηημα 3 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 
 

3.10.3 

 
Γελ δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηα θάζε ζα 
απνξξίπηεηαη ην αίηεκα. Θα κπνξνχζε λα 
γίλεηαη θαηά ηελ πξψηε δήισζε κε 
απνδνρήο ή θαηά ην ζπλδπαζηηθφ 
ξαληεβνχ. 
Γελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ ε απνδνρή ή κε ηνπ 
αλελεξγνχ ζα γίλεηαη θαηά ην ξαληεβνχ 

Να παξαζρεζνχλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο θαζψο θαη λα γίλνπλ 
νη ζρεηηθέο δηνξζψζεηο ζην θείκελν.  
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κηθηνλφκεζεο ή θαηά δήισζε ΟΣΔ. 
ε θάζε παξάδνζε αλελεξγνχ ζα πξέπεη 
λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο δήισζεο ηνπ ΟΣΔ 
θαη απνδνρή ή κε αλάινγα. 
Γελ δηεπθξηλίδεηαη πσο ζα αληηκεησπίδεη ν 
ΟΣΔ ηηο πεξηπηψζεηο δήισζε βιάβεο γηα 
βξφρνπο πνπ έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ 
Σ.Π. (κε κέηξεζε θάησ ησλ 10ΜΩ). 
Γελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
ζα απνδεκηψλεηαη ν Σ.Π. ζηελ πεξίπησζε 
πνπ γηα βξφρνπο θάησ ησλ 10ΜΩ 
απνδεηθλχεηαη αδπλακία παξνρήο 
ππεξεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ν Σ.Π. ράλεη 
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 
Θα πξέπεη ε ΔΔΣΣ λα ειέγρεη πφζα 
αηηήκαηα απνξξίπηνληαη ιφγσ κε 
ιεηηνπξγηθνχ βξφρνπ αλαινγηθά κε ηα 
αηηήκαηα πξνο θαηαζθεπή, ζε ζρέζε κε ηα 
αθπξσκέλα αηηήκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν απφ 
ηελ ιηαληθή ηνπ ΟΣΔ; 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ ρξέσζε ηνπ 
ηέινπο ελεξγνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε 
απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο φηαλ νη ηηκέο 
αληίζηαζεο είλαη κηθξφηεξεο ησλ 10ΜΩ, 
θαζψο ε απφξξηςε νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ ελψ ν Σ.Π. δελ 
γλσξίδεη ηελ αδπλακία απηή.  
 

 
Παπάπηημα 4 

 
SLA ToB/ToYB 

 

4.1. 
Τπάξρεη ν νξηζκφο: «πκθσλία βιαβψλ», 
σζηφζν ζην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο δελ 
αλαθέξεηαη πνπζελά ν φξνο 

 

 
Παπάπηημα 4 

4.5.1 
 
Οη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηά 

 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο βξφρσλ δεηάκε λα κεησζεί απφ 10 ΔΗ ζε 5 
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SLA ToB/ToYB 

 

απφ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣνΒ 
ζα πξέπεη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά.  

ΔΗ. Θεσξνχκε φηη ε κείσζε δηθαηνινγείηαη θαη ζηελ παξνχζα θάζε 
είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

a. Ο θχξηνο φγθνο εξγαζηψλ γίλεηαη εληφο Α/Κ ρσξίο λα 
απαηηείηαη νπνηαδήπνηε κεηάβαζε. Ιδηαίηεξα ζηνλ 
ελεξγφ βξφρν ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ είλαη εληφο 
Α/Κ θαη ν ζπλνιηθφ ρξφλνο εξγαζηψλ (πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 1.1.10) είλαη ηεο 
ηάμεσο ησλ ιίγσλ ιεπηψλ. 

b. Οη ρξφλνη παξάδνζεο ζηελ ιηαληθή ηνπ ΟΣΔ 
δείρλνπλ φηη είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνη ησλ 
αληηζηνίρσλ ρξφλσλ ησλ ΣΠ. 

c. Ο αληίζηνηρνο ρξφλνο κεηάβαζεο ζηε θηλεηή 
ηειεθσλία είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο. 

d. Οη ρξφλνη θνξεηφηεηαο έρνπλ κεησζεί ζε 3 εκέξεο 
θαη επηηξέπνπλ ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο 
βξφρνπ. 

Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη ρξφλνη παξάδνζεο θαη γηα ηνλ 
αλελεξγφ ηνπηθφ βξφρν. 

 

 
Παπάπηημα 4 

 
SLA ToB/ToYB 

 

4.5.1 
Η αιιαγή νξίνπ πινπνηείηαη ζήκεξα θαηά 
κέζν φξν ζε 3 εκέξεο. Γελ δηθαηνινγείηαη ε 
πξφβιεςε γηα ηηο 10 εξγάζηκεο εκέξεο. 

Πξνηείλνπκε λα κεησζεί ζεκαληηθά ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ 
αηηήκαηνο.  

 
Παπάπηημα 4 

 
SLA ToB/ToYB 

 

4.5.3 

 
Η επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα εθείλνλ ζε 
βάξνο ηνπ νπνίνπ θαηαπίπηεη. Έσο 
ζήκεξα, νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο 
ιφγσ θπξίσο ηνπ ρακεινχ χςνπο ηνπο δελ 
έρνπλ ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα ηνλ 
ΟΣΔ, ηα πνζά δε πνπ έρεη θιεζεί ν ΟΣΔ λα 
θαηαβάιιεη ζηνπο Σ.Π. δελ 
αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη γηα ην ιφγν 

 
Καηαξρήλ ζεσξνχκε φηη νη ξήηξεο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη 
ζπλνιηθά ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο θαη φρη ζε επίπεδν Α/Κ. 
Πξέπεη λα ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, απφ 
ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο λα πξνθχπηεη ην αληίζηνηρν πιήζνο 
Μελψλ Καζπζηέξεζεο  
(1 Μελαο Καζπζηέξεζεο=30 Ηκέξεο Καζπζηέξεζεο)   
Να πνιιαπιαζηάδεηαη ην πιήζνο Μελψλ Καζπζηέξεζεο κε ην 

Μεληαίν Σέινο ΑΠΣΟΒ γηα παξάδεηγκα θαη έηζη λα πξνθχπηεη ην 

ζχλνιν ηνπ πνζνχ ησλ ξεηξψλ ηνπ ΟΣΔ πξνο ηνλ ΣΠ. 
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απηφ θξίλνπκε ζθφπηκε ηελ αλαζεψξεζή 
ηνπο.      

Παπάδειγμα : 
Ο ΣΠ πσιεί κηα ππεξεζία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ παξνρή ΠΣνΒ 
απφ ηνλ ΟΣΔ ζε ηηκή Ληαληθήο. 
Λφγσ κηαο βιάβεο ή κηαο θαζπζηέξεζεο ζηελ πινπνίεζε (φια 
ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ) ν βξφρνο ήηαλ κε παξαγσγηθφο γηα 10 εκέξεο. 
Μη Παπαγυγικόρ = ε ππάξρνληα πειάηε δεκηνπξγήζεθε 
απψιεηα ηξέρνληνο εζφδνπ ή ζε λέν Πειάηε ε θαζπζηέξεζε 
ελεξγνπνίεζεο δεκηνχξγεζε θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε 
ηηκνιφγεζεο ηνπ πειάηε θαη άξα απψιεηα εζφδνπ. 
Υπήζη ηος Μηνιαίος ηέλοςρ ΠToB για ςπολογιζμό Ρηηπών = 
Καζψο ν ΟΣΔ δελ γλσξίδεη ηελ ηειηθή Ληαληθή ηηκή, ην θφζηνο 
επθαηξίαο ηνπ ΣΠ ζα ππνινγηζηεί κε ην θφζηνο ηνπ κεληαίνπ ηέινπο 
ΠΣνΒ, θάηη ην νπνίν είλαη ππέξ ηνπ ΟΣΔ. 

 
Αλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο νη θαζπζηεξήζεηο αζξνίδνπλ ζε 
ζχλνιν 1.000 Ηκεξψλ Καζπζηέξεζεο, ηφηε ε ξήηξα πνπ πξέπεη λα 
απνδνζεί ζηνλ ΣΠ ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

 
ΡΗΣΡΑ = (Ηκέξεο Καζπζηέξεζεο/30)*Μεληαίν Σέινο ΠΣνΒ => 
ΡΗΣΡΑ = Μήλεο Καζπζηέξεζεο *Μεληαίν Σέινο ΠΣνΒ  

 
 

 
Παπάπηημα 4 

 
SLA ToB/ToYB 

 

4.5.3 

 
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ απαιιαγή ηνπ ΟΣΔ 
απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ξήηξαο 
απφξξηςεο κεηά ηελ επηιεμηκφηεηα. Ο ιφγνο 
απφξξηςεο δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηνλ 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν ΟΣΔ νθείιεη λα 
δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ηεο αίηεζεο ηνπ Σ.Π. 
ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ δελ ράλεη ην 
δηθαίσκά ηνπ λα απνξξίςεη αίηεκα κεηά ηελ 
επηιεμηκφηεηα, ζηελ πεξίπησζε απηή ηνπ 
επηβάιιεηαη ξήηξα γηα ηελ θαζπζηέξεζε 
ειέγρνπ ηεο αίηεζεο. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ησλ ιφγσλ απαιιαγήο ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνηληθήο ξήηξαο.   
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Παπάπηημα 4 

 
SLA ToB/ToYB 

 

 
4.6.1 

 
Οη κέγηζηνη ρξφλνη βιάβεο ηζρχνπλ γηα ην 
85%.Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ην ππφινηπν 
15%. 
Γελ θαηαλννχκε γηα πνην ιφγν απμήζεθε ν 
ρξφλνο άξζεο ηεο βιάβεο απφ 1 ζε 2 
εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

 
Να δνζεί κέγηζηνο ρξφλνο άξζεο βιάβεο θαη γηα ην 15% ησλ 

βιαβψλ 
Να παξακείλεη ν ρξφλνο βιάβεο ζηελ 1 εξγάζηκε εκέξα, άιισο ν 
ΟΣΔ λα αηηηνινγήζεη εηδηθά θαη επαξθψο ηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ 
ρξφλνπ άξζεο ηεο βιάβεο. 

 

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.1 

 
Σν RUO αλαθέξεη «ε θάζε πεξίπησζε ηα 
κέξε έρνπλ ακνηβαία ππνρξέσζε 
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
ρξφλσλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο». 
Η ζπλεξγαζία ησλ ηερληθψλ ησλ δχν κεξψλ 
είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηαρεία 
θαη πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  
 

Θα επηζπκνχζακε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ηερληθψλ ηνπ ΣΠ κε ηνπο 
ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίιπζε ηεο βιάβεο. 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.1 

 
Πξνζηίζεηαη πεδίν φπνπ πξέπεη λα 
δειψλεηαη ην είδνο ηεο ξεγγιέηαο (duratel 
ή θππξηψηε) ζε θάζε βιάβε. Γελ 
αληηιακβαλφκαζηε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 
πιεξνθνξίαο απηήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο βιάβεο. 

 

Θα πξέπεη λα αθαηξεζεί αθνχ δελ εμππεξεηεί θάπνπ ζηελ 
βιαβνδηαρείξηζε. 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.9 

Ο ΟΣΔ έρεη δεκηνπξγήζεη εξσηεκαηνιφγην 
φπνπ ν πάξνρνο νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη 
κε ζηνηρεία απφ ηνλ έιεγρν ηεο θάζε 
βιάβεο. Η πξφηαζε απηή επηβαξχλεη ηνλ 
ρξφλν δηαρείξηζεο θάζε βιάβεο ρσξίο λα 
αληηκεησπίδεη βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ 
πθίζηαληαη ζήκεξα ζηε δηαδηθαζία 
δηαρείξηζεο βιαβψλ ΣνΒ. 

 

 
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 
θαη νη πεξηερφκελεο ζε απηφ εξσηήζεηο. 
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ νη κεηξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα 
δίδεη ν πάξνρνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξφηαζε απηή δελ 
αληηκεησπίδεη ην πθηζηάκελν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο 
βιαβνδηαρείξηζεο πνπ είλαη ε κε παξάζεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ 
παξακέηξσλ (ηηκψλ κεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη 
ψξα, ζεκείσλ δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ, νξγάλσλ, κεζνδνινγίαο 
θαη παξαδνρψλ κεηξήζεσλ, ζηνηρείσλ δηθηχνπ θιπ) πνπ ειήθζεζαλ 
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ππφςε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ φπνηνπ πνξίζκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ 
ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο. Η απνπζία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηεξεί 
απφ ηνλ ΣΠ ηε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο/ειέγρνπ ησλ πνξηζκάησλ 
ηνπ ΟΣΔ ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ιαθσληθά, δίρσο 
αλαθνξά ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο εθάζηνηε βιάβεο. 
Παξαηεξείηαη ην νμχκσξν ν ΟΣΔ λα δεηάεη απφ ηνλ πάξνρν 
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ απηά πνπ ν ίδηνο δίδεη. 
 

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.14 

 
Ο ΟΣΔ ζα θαηαρσξεί ζε θάζε βιάβε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αληίζηαζεο 
ζηνλ βξφρν. 
Θεσξνχκε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηελ 
θαηαρψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ 
κεηξήζεσλ θαη φρη απιήο επηζήκαλζεο 
αλαθνξηθά κε ην απνδεθηφ ηεο ηηκήο.  
 

Υξεηάδεηαη δηεπθξίληζε ησλ πεδίσλ. ε θάζε πεξίπησζε αλαγθαία ε 
πξφβιεςε γηα ηελ θαηαρψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ κεηξήζεσλ. 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.16 

 
χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ, ε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απφζηαζε άλσ 
ησλ 4km ν ΟΣΔ ζα ελεκεξψλεη ηνλ ΣΠ 
κέζσ ηνπ W-CRM. Δπηπιένλ, ε πξφηαζε 
ηνπ ΟΣΔ ζεσξεί θπζηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ην adsl ή 
λα κελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ. 
 

Θα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε ε δήισζε ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηελ 
αδπλακία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη λα κελ ππάξρεη ρξέσζε ηνπ 
ΣΠ γηα ηε βιάβε δεδνκέλνπ φηη ν ΣΠ δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ 
ηελ απφζηαζε ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ην ΑΚ. Η ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ 
ηνπ ΟΣΔ δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ΣΠ.  

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 
 

  

 
Πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζεί φηη ν ΟΣΔ ζε θάζε παξάδνζε βξφρνπ ζα 
παξέρεη ελεκέξσζε κέζσ ηνπ W-CRM γηα ην κήθνο ηνπ βξφρνπ. 

 

Παπάπηημα 5 
 

5.2.1.17  
 
ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο απεξρνκέλνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
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ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

ζηνπο ιεηηνπξγνχληεο βξφρνπο ε εκεξνκελία αιιαγήο θαη φρη κφλν 
ην λέν φξην.  
Δπίζεο, ζα βνεζνχζε ζε πεξίπησζε δεχηεξεο βιάβεο ν ΣΠ λα 
γλσξίδεη εάλ απαηηείηαη κηθηνλφκηζε ή φρη.  

 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.19 

 
Η πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηα ζχγρξνλα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε ζέηεη ηνπο ζπλδξνκεηέο 
ησλ ΣΠ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε 
ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΣΔ. Γελ είλαη 
εχινγν λα απαηηείηαη απφ ηνλ ΣΠ λα 
ελεκεξψλεη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηνπ 
γηα κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ΟΣΔ θαη λα ηνπο 
δεζκεχεη γηα 8 ψξεο αθνχ δελ είλαη 
αλαγθαία ε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ΟΣΔ ζην 
ζχλνιν ησλ βιαβψλ. 
 

 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.21 

 
χκθσλα κε ηα φζα πξνηείλεη ν ΟΣΔ, ε 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλδπαζηηθνχ 
ξαληεβνχ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνλ 
ρξφλν άξζεο ηεο ζπλδεφκελεο βιάβεο. 
Σνχην φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ 
θαζψο γηα ην 15% ησλ βιαβψλ δελ έρεη 
νξηζηεί κέγηζηνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 
Γηα παξάδεηγκα, εάλ κηα βιάβε αίξεηαη ζην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έπεηηα απφ έλα 
κήλα, ηφηε θαη ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έλα κήλα; 
 

Θα πξέπεη λα νξηζηεί κέγηζηνο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο 
ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ 2 εκεξψλ γηα ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ 
ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ. 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.21 

 
χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ζπλδεφκελε βιάβε έρεη 
θιείζεη κε ζρφιην «θιεηζηφ» θαη ην 

Υξέσζε ηέινπο άζθνπεο κεηάβαζεο κπνξεί λα ππάξρεη κφλν εάλ ην 
ζεκείν επζχλεο ΟΣΔ φπνπ ππήξρε ε βιάβε, ήηαλ κε πξνζβάζηκν 
ζηελ πξψηε βιάβε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ΣΠ. 
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ζπλδπαζηηθφ κε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ, ζα 
ππάξρεη ρξέσζε άζθνπεο κεηάβαζεο γηα 
ηελ πξψηε βιάβε. 
Σνχην φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ, 
θαζψο φηαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 
ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ δηαπηζηψλεηαη φηη 
ε βιάβε εληνπηδφηαλ ζε ζεκείν επζχλεο 
ηνπ ΟΣΔ, δελ δηθαηνινγείηαη ε ρξέσζε ηνπ 
ΣΠ κε ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο.  
 

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.1.22 

 
Σν ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ είλαη δηαδηθαζία 
πνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεην θφζηνο γηα ηα 
εκπιεθφκελα κέξε. Πξνηάζεθε θαη εηζήρζε 
ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην σο κέζν 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, ε νπνίεο δελ 
απνθαζίζηαλην κνινλφηη 
επαλαδειψλνληαλ γηα πάξα πνιιέο 
θνξέο. Απφ ηε θχζε ηνπ ην ζπλδπαζηηθφ 
ξαληεβνχ ζπληζηά θαη πξέπεη λα ζπληζηά 
κία εμαηξεηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ην έζραην 
κέζν γηα ηελ επίιπζε κηαο βιάβεο θαη φρη 
κέζν ακθηζβήηεζεο ηεο ππαηηηφηεηαο. 
Άιισζηε, ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ ζηελ 
πξάμε νπδέπνηε απνηέιεζε κέζν 
ακθηζβήηεζεο ηεο ππαηηηφηεηαο. 
Θα ήηαλ πνιχ πην απιφ λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ηεο δηαθσλίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ ππαηηηφηεηα ζε ζρεηηθφ 
πεδίν ζην W-CRM. 
ε θάζε πεξίπησζε, επεηδή ην 
ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ έρεη θφζηνο ηφζν 
γηα ηνλ ΟΣΔ φζν θαη γηα ηνλ ΣΠ, ζα πξέπεη 
λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πξνγελέζηεξεο ηνπ 
ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ δηαδηθαζίεο άξζεο 
ηεο βιάβεο ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν πνπ λα 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ  ν ΟΣΔ θιείζεη ηε βιάβε θαη δηαπηζησζεί απφ 
ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή ηνλ ΣΠ φηη δελ έρεη γίλεη άξζε ηεο βιάβεο, ηφηε ε 
ίδηα βιάβε ζα μαλαλνίγεη γηα φζεο θνξέο ρξεηαζηεί κέρξη λα γίλεη 
άξζε ηεο, ψζηε λα κελ ράλεηαη ε ηζηνξηθφηεηα αιιά θαη λα κελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη αδηθαηνιφγεηεο ρξεψζεηο άζθνπσλ 
κεηαβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ραξαθηεξίδεηαη σο 
επζχλεο ηνπ ΟΣΔ, ηφηε ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο 
φισλ ησλ ζπλδπαζηηθψλ ξαληεβνχ  θαη ησλ άζθνπσλ κεηαβάζεσλ 
ησλ ΣΠ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο άξζε ηεο βιάβεο. 
Αληίζηνηρα, εάλ ε βιάβε ραξαθηεξηζηεί σο επζχλε ηνπ ΣΠ, ηφηε ν ΣΠ 
ζα πξέπεη λα αλαιάβεη φιν ην θφζηνο ησλ ζπλδπαζηηθψλ ξαληεβνχ  
θαη άζθνπσλ κεηαβάζεσλ ηνπ ΟΣΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο 
άξζε ηεο βιάβεο. 
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κελ ρξεηάδεηαη ηειηθά ην ζπλδπαζηηθφ 
ξαληεβνχ. 

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 

  

 
Όπσο έρεη επηζεκαλζεί πνιιάθηο, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα 
ζεζπηζηεί ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο βιάβεο θαη ζπλδπαζηηθνχ απφ 
ηνλ ΣΠ. 
 

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 

  

 
Δπίζεο, είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
καδηθήο δήισζεο βιαβψλ φπσο ζηα αηηήκαηα παξνρήο ΣνΒ. 
 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.2.1 

 
Γελ είλαη δπλαηφλ λα πξνιαβαίλεη ν ΣΠ λα 
δξνκνινγήζεη ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ γηα 
ηελ ίδηα εκέξα. 

 
Πξνηείλεηαη ε αίηεζε ηνπ ζπλδπαζηηθνχ απφ πιεπξάο ΟΣΔ λα είλαη 
γηα ηελ επφκελε εξγάζηκε εθφζνλ ε αίηεζε θαηαηεζεί κέρξη ηηο 
15.00, αιιηψο γηα ηελ κεζεπφκελε εξγάζηκε, ζε αληηζηνηρία κε φ,ηη 
ηζρχεη γηα ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ ΣΠ. 
 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.3.6 

 
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ε βιάβε εληνπίδεηαη ζην 
ΔΚ, ε βιάβε ζα θιείλεη κε ππαηηηφηεηα 
ΟΣΔ θαη παξάιιειε απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ή εάλ ν ΣΠ ζα 
αλαγθάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε  αιιαγή 
νξίνπ. 
 

Η βιάβε πνπ εληνπίδεηαη ζην ΔΚ, πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη απφ 
ηνλ ΟΣΔ άκεζα. Δάλ ν ΟΣΔ καο δεηάεη αιιαγή νξίνπ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ζα πξέπεη ην αίηεκα λα γίλεηαη αηειψο, θαη λα 
ππάξρεη απνδεκίσζε ηνπ παξφρνπ γηα ην δεζκεπκέλν φξην. 

 
Παπάπηημα 5 

 
ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.2.3.7 

 
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ηη ζπκβαίλεη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 
ραιχβδηλν κεηά ην box, ή ππάξρεη θαιψδην 
ΟΣΔ κεηά ην ραιχβδηλν. 
 

Θα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ γηα θαηαζθεπή 
ραιχβδηλνπ φπνπ απηφ δελ ππάξρεη. 

Παπάπηημα 5 
 

5.2.4 
 
Όπσο έρεη ήδε ζρνιηαζηεί, ε ζπγθεθξηκέλε 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ θάλεη ελέξγεηεο ζε θχξην ή απεξρφκελν 
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ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

πξφηαζε πάζρεη. Γελ είλαη ιεηηνπξγηθή, δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηα ζχγρξνλα 
ζπλαιιαθηηθά ήζε, ελψ νδεγεί ζε 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
βιαβψλ θαη ζε αδηθαηνιφγεην πξφζζεην 
θφζηνο γηα ηνπο ΣΠ.  
Γελ κπνξεί λα δεζκεχεηαη ην ζχλνιν ησλ 
πειαηψλ ηνπ ΣΠ γηα ελδερφκελε κεηάβαζε 
ζπλεξγείνπ ΟΣΔ αθνχ δελ είλαη αλαγθαία ε 
επίζθεςε γηα φιεο ηηο βιάβεο. 
Γελ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ην 
πφηε ζα ελεκεξψλεηαη ν πάξνρνο κε ηνλ 
θσδηθφ, ψζηε λα επαλεθθηλεί ε δηαδηθαζία. 
Γελ ππάξρεη πξφβιεςε ηεξκαηηζκνχ ηεο 
δηαδηθαζίαο έπεηηα απφ θάπνηνλ νξηζκέλν 
αξηζκφ επαλαιήςεσλ. 
Γελ κπνξεί έλαο πειάηεο λα δεζκεχεηαη 
γηα φιε ηελ εκέξα θάζε θνξά πνπ ν ΟΣΔ 
δελ ηεξεί ηελ κεηάβαζε ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα. 
Γελ δηεπθξηλίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη 
(β) εάλ πξφθεηηαη γηα επφκελε εξγάζηκε 
εκέξα θαη ψξα ή κφλν εξγάζηκε εκέξα. 
 
 

θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη εάλ απνθαηαζηάζεθε ε βιάβε ιφγσ 
«θιεηζηφ», ζα πξέπεη λα κελ θιείλεη ηε βιάβε κε ππαηηηφηεηα ΣΠ θαη 
έλδεημε «θιεηζηφ» αιιά λα θαιεί ζην θέληξν, λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζρεηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ ΣΠ θαη εάλ ε βιάβε έρεη απνθαηαζηαζεί, 
απηή λα θιείλεη κε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 
αηηείηαη ν ΟΣΔ ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ ίδην 
θαη ζην πιαίζην ηεο παξαγξάθνπ 5.2.2.1. 
 
 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.3 

 
Γελ είλαη θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
ε πεξίπησζε 32 έρεη έλδεημε “ππαηηηφηεηα 
παξφρνπ” ελψ φιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο 
βιάβεο ζε ΔΚ, ΔΞΚ, ΔΚΣ, ΦΤΠ 
ζεσξνχληαη ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ; 
 

Θα πξέπεη λα αιιάμεη ην ζρφιην ζε «ιάζνο mirroring ηνπ ΔΚ απφ 
ηνλ πάξνρν ζηηο ξεγγιέηεο ηνπ». 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
5.3 

 
Γελ είλαη θαηαλνεηή ε δηαθνξά ησλ 
πεξηπηψζεσλ 38 θαη 39. 
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ΣοΒ/ΣοΤΒ Δθφζνλ δελ ππάξρεη πξφηεξε ελεκέξσζε 
ηνπ παξφρνπ κε ην κήθνο ηνπ βξφρνπ δελ 
πξέπεη λα ππάξρεη ππαηηηφηεηα παξφρνπ 
ζηελ πεξίπησζε 39. 
ε θάζε πεξίπησζε, είλαη θαλεξφ φηη ε 
πιεζψξα ησλ θσδηθψλ πνπ ελ ηέιεη 
αθνξνχλ ζην ίδην ζχκπησκα, απμάλεη ηηο 
πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ ζηελ αηηηνιφγεζε 
ηεο βιάβεο, ελψ δελ επηιχεη ην βαζηθφ 
πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο θαηαγξαθήο ησλ 
παξακέηξσλ ζηηο νπνίεο εξείδεηαη ην 
πφξηζκα ηνπ ηερληθνχ. 
 

Παπάπηημα 5 
 

ΒΛΑΒΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΣοΒ/ΣοΤΒ 

5.3 

 
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε 
πεξίπησζε 40 ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο αδπλακίαο απνθαηάζηαζεο 
θπξίνπ ή/θαη απεξρφκελνπ δηθηχνπ; 
 

 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.1 

 
Θεσξνχκε ηελ παξαθάησ πξφβιεςε 
ειιηπή: «ην πιαίζην ηεο Φπζηθήο 
πλεγθαηάζηαζεο δηαηίζεηαη εηδηθά 
δηακνξθσκέλνο ρώξνο εληόο θηηξίσλ πνπ 
ζηεγάδνπλ Κεληξηθνύο Καηαλεκεηέο 
Μηθηνλόκεζεο ΟΣΔ, εθεμήο Αζηηθά Κέληξα 
(ΑΚ). Η δηάζεζε ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ 
γίλεηαη κε επζύλε ηνπ ΟΣΔ, ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξ. 2.19 ηνπ 
παξόληνο» 
 

Πξνηείλεηαη λα αλαδηαηππσζεί ν φξνο σο εμήο: 
«ην πιαίζην ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο δηαηίζεηαη εηδηθά 
δηακνξθσκέλνο ρώξνο εληόο θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ Κεληξηθνύο 
Καηαλεκεηέο Μηθηνλόκεζεο ΟΣΔ, εθεμήο Αζηηθά Κέληξα (ΑΚ). Η 
δηακόξθσζε, ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ απαξαίηεηνπ Η/Μ 
εμνπιηζκνύ θαη ε δηάζεζε ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ 
ΟΣΔ, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξ. 2.19 ηνπ παξόληνο» 

 
 

Παπάπηημα 6 
 

6.2(c) 

 
Η πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε 
αηηεκάησλ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο γηα 
ιφγνπο δηαθχιαμεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

 
Πξνηείλεηαη αλαδηαηχπσζε φπσο παξαθάησ: 
«Γηαθύιαμε ηεο αθεξαηόηεηαο δηθηύνπ ΟΣΔ θαηόπηλ πιήξνπο 
αηηηνιόγεζεο.» 
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ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

δηθηχνπ ΟΣΔ, είλαη γεληθή θαη αφξηζηε θαη 
ρξήδεη πεξαηηέξσ επεμήγεζεο.  

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

6.2 
Δθηηκνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ ιφγσλ 
απφξξηςεο αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 
επαξθψο θαη αλαιπηηθά ηεθκεξησκέλν. 

 
Πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο παξαγξάθνπ: 
«ε θάζε πεξίπησζε νη σο άλσ ιόγνη νθείινπλ λα είλαη επαξθώο 
ηεθκεξησκέλνη θαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηνπ Αληαγσληζκνύ ζε πκθσλίεο 
πξόζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ [Access notice, 
(265/2,22-8-1998, παξ. 91(ε)]» 
 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.3.1.2 
 
 

 
Γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ:  
(a) Οη δπλαηφηεηεο παξνρήο δεπγψλ ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ρσξίο 
ζχκπηπμε/αλάπηπμε, 
(b) Η παξερφκελε ειεθηξηθή ηζρχο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ Σ.Π. κε ην πξφγξακκα παξάδνζεο ρψξσλ πνπ 
θνηλνπνηεί ν ΟΣΔ, θαηαζέηνπλ εγγξάθσο ηηο 
παξαηεξήζεηο/ελζηάζεηο καδί κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε ζηνλ ΟΣΔ, κε 
παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ. Ο ΟΣΔ θαιείηαη λα απαληήζεη 
εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηνλ Σ.Π. κε 
παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηα αλσηέξσ, δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην πξφγξακκα παξάδνζεο 
ρψξσλ κε αηηηνινγεκέλε Απφθαζή ηεο. 

(c) νη δπλαηφηεηεο παξνρήο δεπγψλ ζηνλ ελδηάκεζν θαηαλεκεηή ρσξίο 
επέθηαζε/ζχκπηπμε 
 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.3.2 
 

 

 
Γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ λα πξνζηεζεί: «ε πεξίπησζε πνπ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ σο άλσ αηηεκάησλ απαηηείηαη θαηαζθεπή 
λένπ ή επέθηαζε πθηζηάκελνπ ρώξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, ν 
εγγπεκέλνο ξπζκόο παξάδνζεο ρώξσλ ζε Παλειιαδηθό επίπεδν ζα 
είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο από δέθα (10) αλά κήλα εθ ησλ νπνίσλ νη 
λένη ρώξνη δελ δύλαηαη λα είλαη πεξηζζόηεξνη από ηέζζεξηο (4), κε 
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ηελ επηθύιαμε ύπαξμεο αληίζηνηρνπ αξηζκνύ αηηεκάησλ, ηα νπνία 
εμππεξεηνύληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηόηεηαο, ε 
νπνία ππνινγίδεηαη από ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο από ηνλ 
Σ.Π. Ο αλσηέξσ ειάρηζηνο εγγπεκέλνο ξπζκόο εμππεξέηεζεο 
αηηεκάησλ δελ επεξεάδεη αηηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ 
ηελ ζέζε ζε ηζρύνο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. Ο αλσηέξσ 
εγγπεκέλνο ξπζκόο παξάδνζεο ρώξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο αλά κήλα 
είλαη αλεμάξηεηνο από ηελ παξάδνζε ρώξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο ζηα 
πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο απηόο πεξηγξάθεηαη 
ζηελ ελόηεηα 3.3.3.1.» 
 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

6.3.2 

 
Η θαζ’ φια ζαθήο θαη ιεπηνκεξήο 
δηαδηθαζία ad-hoc 
θαηαζθεπψλ/επεθηάζεσλ ρψξσλ Φ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ RUO έρεη αληηθαηαζηαζεί 
απφ ηελ απιή αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα 
θαηαζθεπήο/επέθηαζε ρψξσλ κέζσ ad-hoc 
αηηεκάησλ ρσξίο λα θαζνξίδνληαη ζαθψο 
νχηε νη ρξφλνη νχηε θάπνηα ππνρξέσζε γηα 
ηνλ ΟΣΔ.  
 

 
Πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί απηνχζηα ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ad-
hoc αηηεκάησλ φπσο απηή αλαθέξνληαλ ζην RUO 2011. Κξίλεηαη 
απαξαίηεηε, ηνπιάρηζηνλ ε αηηηνιφγεζε απηήο ηεο αιιαγήο απφ 
πιεπξάο ΟΣΔ. 

 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.5  

 
Γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ λα πξνζηεζεί:  
«Σηο νπέο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ γηα ηελ αζπξκαηηθή δεχμε,  
Σν αθξηβέο ζεκείν εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαη 
πνκπνδεθηψλ» 

 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

6.9.2  

Γελ νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ 
νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο 
ζπλεγθαηεζηεκέλνπο Σ.Π.   
 

 
Γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί φηη: «O ΟΣΔ εληφο 5 
ΔΗ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζπλεγθαηάζηαζεο 
εηδνπνηεί κε επηζηνιή ηνπ φινπο ηνπο παξφρνπο νη νπνίνη είλαη 
ζπλεγθαηεζηεκέλνη ζηε ζπγθεθξηκέλε Φ…» 
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Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

6.9.4.9 §3 

 
Ο Σ.Π. πνπ απνδεζκεχεη ηθξίσκα έρεη ήδε 
θαηαβάιεη ηηο νθεηιέο πνπ ηνπ αλαινγνχλ 
γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Φ. Δπίζεο 
εθφζνλ επσθειεζεί κειινληηθά απφ ην 
απειεπζεξσκέλν ηθξίσκα ζα θαηαβάιεη ην 
αληίηηκν απηήο ηεο σθέιεηαο ηφηε. 
 

Πξνηείλεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ Σ.Π. γηα ην πιήξεο αλαπφζβεζην 
θφζηνο ηνπ ηθξηψκαηνο 

 
Παπάπηημα 6 

 
ΦΤΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

6.10.3 

 
Γελ ππάξρεη παξαπνκπή ζην αληίζηνηρν 
θείκελν ππνινγηζκνχ/θαηαινγηζκνχ ησλ 
κεληαίσλ ηειψλ 

 

Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ πξνηείλεηαη λα γίλεη ζρεηηθή 
παξαπνκπή. 

 
Παπάπηημα 6 

 
ΦΤΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

6.12.4 

 
Με απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ε νπνία ειήθζε κεηά 
απφ επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο θαη ηε 
δηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο, ζηηο νπνίεο έιαβαλ 
κέξνο φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, νξίζηεθε 
ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ρξέσζεο ηεο 
θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο 
ρψξνπο Φ ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζήκεξα. 
 

 
Δθφζνλ έρνπλ πξνθχςεη λέα δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν 
ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ 
νξηδφκελν ζηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ηξφπν δελ 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ζα πξέπεη απηά λα ηεζνχλ ππφςηλ ηεο ΔΔΣΣ (ελδερνκέλσο γηα 
ιφγνπο δηαθάλεηαο) θαη ησλ παξφρσλ θαη εθ λένπ ηα εκπιεθφκελα 
κέξε λα απνθαλζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ελδερνκέλσο θνηλά 
απνδεθηφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ην 
θφζηνο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ. πηζηεχνπκε φηη ν ηζρχνλ 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
αληηθαηνπηξίδεη, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 
έρνπλ θαηαβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ «θαηαλάισζε» 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ 
2007 – Απγνχζηνπ 2009 θαη αλακέλνπλ, αμηψλνληαο ηελ επηζηξνθή 
κεγάινπ κέξνπο απηψλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εθθξεκεί 
αθφκε ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ. 
       

Παπάπηημα 6 
 

6.15 
 

Γελ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα πξνηχπσλ ηεο 
Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ απφ ηελ 
ελδεηθηηθή ιίζηα πξνηχπσλ 
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ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ITU νη παξαθάησ ζπζηάζεηο/πξφηππα. 
 

 G.922.2 

 G.995.2,3,4 
 

 
Παπάπηημα 6 

 
ΦΤΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

6.15 

 
Θα ήηαλ ρξήζηκν γηα ιφγνπο 
επηθαηξνπνίεζεο ηεο ιίζηαο πξνηχπσλ, θαη 
θαζψο ηέηνηεο ππεξεζίεο έρνπλ ήδε 
αλαθνηλσζε,ί λα πεξηιεθζεί αλαθνξά θαη 
ζηα πξφηππα  VDSL. 
 

 
Πξνηείλνπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα πξνηχπσλ G993.1,2,3 

Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

6.15 

 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξνζζήθε: «Ο 
Σ.Π. πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηνλ ΟΣΔ γηα 
βαζηθέο παξακέηξνπο θαη ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, ηα 
νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε 
ηνπ δηθηύνπ θαη ηεο παξερόκελεο 
ζπλεγθαηάζηαζεο. Οη παξερόκελεο 
πιεξνθνξίεο έρνπλ απζηεξά εκπηζηεπηηθό 
ραξαθηήξα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ 
ΟΣΔ απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό γηα ηνλ 
νπνίν δόζεθαλ ήηνη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
δηθηύνπ θαη ηεο παξερόκελεο 
ζπλεγθαηάζηαζεο. Ο Σ.Π. πιεξνθνξεί ηνλ 
ΟΣΔ γηα όιεο ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
δεηνύληαη ζηε θόξκα ηεο αίηεζεο. Σα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπαθώλ 
ISDN θαη POTS, πξέπεη λα είλαη αλνηρηά, 
θαζνξηζκέλα θαη ηππνπνηεκέλα, ώζηε λα 
είλαη εθηθηή ε ζύλδεζε ζ’ απηέο, ζρεηηθνύ 
εμνπιηζκνύ δηαθνξεηηθώλ 
θαηαζθεπαζηώλ.Ο πξνο εγθαηάζηαζε 

 
Η γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηεο ΔΔΣΣ θαη 
φρη απεπζείαο απφ ηνλ Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ. 
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εμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηερληθέο απαηηήζεηο, 
όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
6.19. O ΟΣΔ δεκνζηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο, ζην 
www.otewholesale.gr, ηηο πξνδηαγξαθέο 
ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ Γηαρσξηζηώλ. ε 
θάζε πεξίπησζε ν Σ.Π. έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα θξαηά ελήκεξν ηνλ ΟΣΔ γηα 
θάζε ελεξγή δηάηαμε πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη 
ή πξόθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ζην ρώξν 
θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο» 

 
Παπάπηημα 6 

 
ΦΤΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.16 

 
Θσξνχκε ζεκαληηθφ νη ρψξνη Φ θαη  λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 
εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ Σ.Π. θαη 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην 
άιισλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ 
ππέρεη ππνρξέσζε παξνρήο 
ζπλεγθαηάζηαζεο.  

 
 
Πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ε παξαθάησ πξφβιεςε: «Οη ρώξνη Φ 
θαη  πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Σ.Π. ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 
πξνζθνξάο ΑΠΣΒ, δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από απηνύο (Σ.Π.) 
γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθώλ ζπλεγθαηάζηαζεο, ζηα 
πιαίζηα ζρεηηθώλ αγνξώλ ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ, δπλάκεη ηνπ ηζρύνληνο 
θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, ππνρξενύηαη ζηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο 
κε ηελ επηθύιαμε θαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο αληίζηνηρεο 
δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο» 

 

 
Παπάπηημα 6 

 
ΦΤΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.16 
 
 

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «Καη’ 
εμαίξεζε, ν ρώξνο πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα 
Δηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο θείκελεο Κνηλνηηθήο 
θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ, γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πιήξσο θαη κεξηδόκελεο 
Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, ζα θηινμελεί 
εμνπιηζκό ηνπ Σ.Π. ν νπνίνο εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ίδηεο αλάγθεο 
ηνπ θαη κόλν γηα ην ζθνπό απηό» 

 

http://www.otewholesale.gr/
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Παπάπηημα 6 
 

ΦΤΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.16  

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «ηνπο 
ρώξνπο Φ θαη  ν Σ.Π. δύλαηαη λα εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκό πνπ 
ζα επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηάδνζεο θαη ζύλδεζεο 
(backhaul services) κε ίδηα κέζα ή κέζσ παξόρνπ ηεο επηινγήο ηνπ. 
Η ηδηνπαξνρή ππεξεζηώλ κεηάδνζεο θαη ζύλδεζεο κε ελζύξκαηα 
κέζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ KOI από ηνλ νπηηθό θαηαλεκεηή (ODF) 
θαη ην αληίζηνηρν ΦΤΠ. Η ηδηνπαξνρή κε αζπξκαηηθά κέζα δύλαηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
ηαξάηζα ή ζε θαηάιιειν ζεκείν ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ 
ΟΣΔ, ελώ ηελ θαισδίσζε από ηνλ ρώξν ζπλεγθαηάζηαζεο σο ηελ 
ηαξάηζα αλαιακβάλεη ν ΟΣΔ θαη ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Μειέηε 
ηνπ ΟΣΔ» 
 

 
Παπάπηημα 6 

 
ΦΤΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

6.16  

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «ε. ηηο 
απαξαίηεηεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ΟΣΔ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηεκάησλ θαη ησλ 
απαξαηηήησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ειεθηξνληθψλ ηνπο 
κνλάδσλ (πνκπνδέθηεο) πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
θεξαηνζπζηεκαησλ,ζη. ηε ζπλνιηθή AC ηζρχ ηεο θακπίλαο ζηνλ 
πξναχιην ρψξν, δ. ηηο δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ηεο θακπίλαο ζηνλ 
πξναχιην ρψξν.» 
 

 Παπάπηημα 7 
 

ΤΜΜΙΚΣΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

  

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «ηελ 
πεξίπησζε Σ.Π. πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε αζπξκαηηθνύ 
backhauling ν ΟΣΔ ζα ηνπνζεηεί θαιώδην ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηνλ 
εμνπιηζκό ηνπ ΣΠ εληόο ηνπ ρώξνπ ζύκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο κε 
ηελ απαξαίηεηε δηάηαμε θεξαηνζπζηήκαηνο ζηελ ηαξάηζα ή ζε 
θαηάιιειν ζεκείν ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ. Οη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρώξνπ  αθνινπζνύλ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε ρώξνπ ηνπ ΟΣΔ ν νπνίνο ζα 
θηινμελήζεη ηελ  θαη ζην ρώξν εγθαζίζηαηαη εμνπιηζκόο 
αληίζηνηρνο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΟΣΔ Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξώλεη 
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ηνπο Σ.Π., κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο Π.. ΟΣΔ, κε 
πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ ύκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο πνπ έρεη 
αλαπηύμεη. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο Σ.Π. αηηείηαη 
ζπλεγθαηάζηαζε ζε ήδε θαηαζθεπαζκέλν ρώξν  θαη ζηνλ νπνίν 
ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπλεγθαηάζηαζεο θαη άιινπ παξόρνπ, 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.3.2 γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Φ» 
 

 
Παπάπηημα 7 

 
ΤΜΜΙΚΣΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

  

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «Από 
ηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ 
εγθαηάζηαζεο, αξρίδνπλ νη ρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρώξν», 
«Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 
ηνπ Σ.Π. θαη ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ, νξίδεηαη από ηνλ ΟΣΔ ζε 
ζπλελλόεζε κε ηνλ Σειεπ. Πάξνρν, εκεξνκελία εληόο ησλ επόκελσλ 
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ, θαηά ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί από 
εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνύην εθπξνζώπνπο ηνπο ην Π.Π.Π. ηεο 
ύκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο» 
 

Παπάπηημα 7 
 

ΤΜΜΙΚΣΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

7.4  

 
Αλαθέξεηαη φηη ν ΟΣΔ έρεη ππνρξέσζε 
ζχλδεζεο κε ην ΦΤΠ κφλν εθφζνλ απηφ 
πθίζηαηαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ή ζε 
πεξίπησζε πνπ έρεη θαιπθζεί ε 
ρσξεηηθφηεηα ηνπ ΦΤΠ παξαπέκπεη ζε 
θαηαζθεπή ΦΤΣΠ. 
Θεσξνχκε φηη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα 
απηφ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη 
πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο θαζψο ζα 
απαηηεζνχλ δηπιέο αδεηνδνηήζεηο θαη δηπιά 
έξγα θαηαζθεπήο εηζάγνληαο 
θαζπζηεξήζεηο θαη ηερληθή πεξηπινθφηεηα. 
 

 
Θεσξνχκε φηη αξκφδεη δηαρσξηζκφο αληίζηνηρνο απηνχ  ηεο 
ππεξεζίαο Α φπνπ γηα Α/Κ κε >5000 ζπλδξνκεηέο θαηαζθεπάδεη 
ΦΤΠ ν ΟΣΔ ελψ γηα θέληξα κε <5000 ζπλδξνκεηέο ν Σ.Π. 
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Παπάπηημα 7 
 

ΤΜΜΙΚΣΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

7.7  

 
Αλαθέξεηαη φηη «…ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
πξνθύςνπλ ειεύζεξα  - κέζσ 
απνδέζκεπζεο- ηθξηώκαηα, ην αίηεκα ηνπ 
Σ.Π. ζα ηθαλνπνηεζεί κε επέθηαζε ηνπ 
ρώξνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ» 
 

Πξνηείλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αηηήκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο ad-
hoc επέθηαζεο θαη φρη κε ηε δηαδηθαζία ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. 

 
Παπάπηημα 8 

 
ΔΙΚΟΝΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

  

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «ηελ 
πεξίπησζε Σ.Π. πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε αζπξκαηηθνύ 
backhauling ν ΟΣΔ ζα ηνπνζεηεί θαιώδην ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηνλ 
εμνπιηζκό ηνπ ΣΠ εληόο ηνπ ρώξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηελ 
απαξαίηεηε δηάηαμε θεξαηνζπζηήκαηνο ζηελ ηαξάηζα ή ζε θαηάιιειν 
ζεκείν ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ. Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ρώξνπ Δ αθνινπζνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ εθάζηνηε ρώξνπ ηνπ ΟΣΔ ν νπνίνο ζα θηινμελήζεη ηελ Δ θαη 
ζην ρώξν εγθαζίζηαηαη εμνπιηζκόο αληίζηνηρνο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ 
ΟΣΔ Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο Σ.Π., κέζσ ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο Π.. ΟΣΔ, κε πιήξε θαη αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ 
Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο πνπ έρεη αλαπηύμεη. ε πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία έλαο Σ.Π. αηηείηαη ζπλεγθαηάζηαζε ζε ήδε θαηαζθεπαζκέλν 
ρώξν Δ θαη ζηνλ νπνίν ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπλεγθαηάζηαζεο θαη 
άιινπ παξόρνπ, αθνινπζείηαη αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.2 γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Φ» 

 

Παπάπηημα 8 
 

ΔΙΚΟΝΙΚΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 
 

 

 
Γελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα εηθνληθή 
ζπλεγθαηάζηαζε ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ 
ΟΣΔ, θάηη πνπ ζηεξεί ηελ δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ηεο επθνιίαο γηα ηελ αλάπηπμε 
δηθηχσλ NGA 

 
Θεσξνχκε φηη ε δηαδηθαζία παξνρήο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζα 
πξέπεη λα αιιάμεη, ψζηε λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε 
δηθηχσλ λέαο γεληάο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  
1. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο εηθνληθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ζηηο ππαίζξηεο θακπίλεο ηνπ ΟΣΔ. 
2. Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη ηδηνθηεζία ΟΣΔ (θάηη πνπ ζα επηηξέςεη θαη 

ηελ παξνρή εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ 
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ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ λέαο Γεληάο).  
3. Ο θάζε Πάξνρνο ζα κηζζψλεη ηνλ εμνπιηζκφ ζε επίπεδν πφξηαο 

ηνπ DSLAM, αλ είλαη ηερληθά δπλαηφ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ επηιχνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
8.13 θαζψο κφλν ν ΟΣΔ ζα έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 
 

 
Παπάπηημα 8 

 
ΔΙΚΟΝΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

8.3 
Αλαθέξεηαη  αληί Δ ζηνλ ηίηιν ηεο 
παξαγξάθνπ 

 

 
Παπάπηημα 8 

 
ΔΙΚΟΝΙΚΗ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

8.11  

Γελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο ν φξνο φηη ζα 
πξέπεη ην DSLAM ηνπ Σ.Π. λα είλαη ίδηαο 
ηερλνινγίαο κε ην αληίζηνηρν ηνπ ΟΣΔ, 
δειαδή ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, 
έθδνζε ινγηζκηθνχ θιπ.  

Πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ζηηο αλαθνξέο ζε ίδηνπο θαηαζθεπαζηέο, 
θηι θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο (ETSI/ITU standards) 

 
Παπάπηημα 9 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΟ 
ΤΝΓΔΣΙΚΟ 
ΚΑΛΩΓΙΟ 
Φ//Δ 

 
 

9.3  

 
Έρνπλ αθαηξεζεί ηα βήκαηα επέθηαζεο ηνπ 
HDF ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Δθηηκάηαη φηη ε 
αθαίξεζε απηή δελ εμππεξεηεί ζε θάηη, 
αληηζέησο δεκηνπξγεί αζάθεηεο ζηελ 
δηαδηθαζία. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαθνξψλ ζηα βήκαηα επέθηαζεο 
HDF. 

 
Παπάπηημα 10 

 
ΚΑΛΩΓΙΟ ΟΠΣΙΚΩΝ 

ΙΝΩΝ 
Φ//Δ 

10.2 

Αλαθέξεηαη φηη ε δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ 
ελφο αθφκα θαισδίνπ 60 ηλψλ ζα γίλεηαη 
«εθόζνλ ν ΟΣΔ θξίλεη όηη είλαη αλαγθαίν». 
Θεσξνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά 
αφξηζηε. 

Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξάο ή ηελ 
απνζαθήληζή ηεο κε αλαθνξά ζηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ν 
ΟΣΔ αμηνινγεί ηελ αλαγθαηφηεηα εγθαηάζηαζεο 2

νπ
 ΚΟΙ 
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Παπάπηημα 10 

 
ΚΑΛΩΓΙΟ ΟΠΣΙΚΩΝ 

ΙΝΩΝ 
Φ//Δ 

 

10.4  

 
Αλαθέξεηαη σο πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ζα δηελεξγνχληαη νη κεηξήζεηο ην ITU-T, 
G.652.A έθδνζεο 6

νπ
/2005. 

Αλαθέξνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζχζηαζε 
έρεη πάςεη λα ηζρχεη θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί 
απφ ηελ ζχζηαζε έθδνζεο 11

νπ
/2009. 

 

Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζχζηαζεο κε ηελ παξαθάησ: 
«ITU-T, G.652.D, έθδνζε 11

νο
/2009» 

Παπάπηημα 10 
 

ΚΑΛΩΓΙΟ ΟΠΣΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ 

Φ//Δ 
 

10.6  

Θεσξνχκε φηη ε βιάβε ζην ΚΟΙ ζχλδεζεο 
κηαο ζπλεγθαηάζηαζεο είλαη εμαηξεηηθά 
κεγάιεο θξηζηκφηεηαο δεδνκέλνπ φηη 
επεξεάδεη ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ 
ηνπ Σ.Π. ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ θαη σο εθ 
ηνχηνπ νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνηα 
αθφκα θαη αλ θαηαηίζεηαη εθηφο ΔΗ & ΔΩ. 

 
Πξνηείλνπκε ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο 
πξνβιήκαηνο κε ην βαζκφ ηνπ επείγνληνο εηδηθά γηα ηηο βιάβεο ΚΟΙ 
ζηελ νπνία ζα πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο ηεο αλαγγειίαο βιάβεο κε 
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, επηπιένλ ηεο απνζηνιήο Δ.Α., φπσο κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή θιήζεο ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 
βιαβνιεπηηθνχ θέληξνπ 

 βεβαίσζε ιήςεο ηεο αλαγγειίαο πξνβιήκαηνο απφ ηνλ ΟΣΔ 
εληφο 15 ιεπηψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο 

 κεηάβαζε ζπλεξγείνπ εληφο δχν σξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο 
αλαγγειίαο 

 απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΚΟΙ εληφο ηεζζάξσλ 
σξψλ 

 νξηζηηθή απνθαηάζηαζε εληφο 8 σξψλ 
 

Παπάπηημα 11 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 

 
 
 

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο:«Ο Σ.Π. 
νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΣΔ θαηάιιειε 
πξφζβαζε ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ 
ηεξκαηίδεη ην ΔΞΚ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνχλ ζε έιεγρν ή/θαη 
δνθηκέο δεπγψλ ησλ ΔΚΣ, ή θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ 
ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε 
πξφζβαζε ηνπ ΟΣΔ ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π. φπνπ ηεξκαηίδεη ην ΔΞΚ, ν 
ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο (επηζηνιή, email ή fax) ηνλ 
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αληηζπκβαιιφκελν ηνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φρη 
κηθξφηεξνπ ησλ δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ, θνηλνπνηψληαο ηνπ ην 
ζπγθεθξηκέλν ιφγν γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξφζβαζε. Ο 
πξναλαθεξφκελνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε 
δηαδηθαζηψλ άξζεο βιάβεο, ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ πξέπεη λα έρεη άκεζε 
πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη 
δηαδηθαζίεο άξζεο βιαβψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 ηνπ παξφληνο» 
 

 
Παπάπηημα 11 

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 

11.1 

 
Δθηηκνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ ιφγσλ 
απφξξηςεο αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 
επαξθψο θαη αλαιπηηθά ηεθκεξησκέλν. 

 
 
Πξνηείλνπκε ηελ αθφινπζε πξνζζήθε: 
«ε θάζε πεξίπησζε νη σο άλσ ιόγνη νθείινπλ λα είλαη επαξθώο 
ηεθκεξησκέλνη θαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηνπ Αληαγσληζκνύ ζε πκθσλίεο 
πξόζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ [Access notice, 
(265/2,22-8-1998, παξ. 91(ε)]» 
 

Παπάπηημα 11 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 

11.3  

 
 
Η δηαηχπσζε φηη: «ν Σ.Π. ππνρξενύηαη λα 
νδεγεί ζην ΦΤΠ/ΦΤΣΠ κόλν ηα δεύγε 
θαισδίνπ ΔΞΚ ην νπνία ζπλδένληαη κε ην 
ΔΚΣ» δηθαηνινγείηαη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ ΦΤΠ, σζηφζν, θάηη ηέηνην 
δελ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ηζρχεη θαη γηα 
ην ΦΤΣΠ δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν 
θξεάηην είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Σ.Π. 
 

Γηα ιφγνπο αθξίβεηαο πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηεο ιέμεο «ΦΤΣΠ» 
απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. 

Παπάπηημα 11 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 

11.3 §4 

 
Θεσξνχκε ηε δηαηχπσζε: «…ν 
πξναλαθεξόκελνο ρξνληθόο πεξηνξηζκόο δελ 
ηζρύεη ζε πεξίπησζε δηαδηθαζηώλ άξζεο 
βιάβεο ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ πξέπεη λα έρεη 

Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηπηψζεηο φπνπ δχλαηαη λα απαηηεζεί επείγνπζα επέκβαζε ηνπ 
ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ Σ.Π. θαη λα θαζνξηζηεί δηαδηθαζία ηέηνηα πνπ λα 
δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ Σ.Π. 
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άκεζε πξόζβαζε ζην ρώξν ηνπ Σ.Π.» πνιχ 
γεληθή ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ζαθήο 
δηαδηθαζία απφθηεζε έθηαθηεο πξφζβαζεο. 
 
 

 
Παπάπηημα 11 

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 
 

11.6  

Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «Δληόο 
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο από ηνλ Σ.Π. ζην Π.. ΟΣΔ, ν 
ΟΣΔ νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Σ.Π. ζρεηηθή ηερληθή 
κειέηε, ελεκεξώλνληαο παξάιιεια ην Π.. ΟΣΔ γηα ηε ζρεηηθή 
απνζηνιή» 

Παπάπηημα 11 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 

11.8.1  

 
Αλαθέξεηαη φηη «ν Σ.Π. ππνρξενύηαη ην 
αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ 
εκεξώλ λα έρεη νινθιεξώζεη ηηο 
απαηηνύκελεο εξγαζίεο όδεπζεο ηνπ ΔΞΚ 
ζην ΦΤΠ-ΟΣΔ». Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη 
λα αλαγλσξηζηεί δπλαηφηεηα 
θαζπζηέξεζεο ηεο φδεπζεο ιφγσ 
αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ 

Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο κεηά ηηο ιέμεηο 
«ΦΤΠ-ΟΣΔ»: 
«Δθηόο εάλ αληηθεηκεληθνί ιόγνη όπσο θαζπζηέξεζε εμαζθάιηζεο ησλ 
απαηηνύκελσλ αδεηώλ από ηηο δεκνηηθέο-δεκόζηεο αξρέο, δελ 
επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο όδεπζεο εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 
δηαζηήκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 
παξέιεπζε ησλ 5 ΔΗ έσο ηελ ελεκέξσζε ηνπ Σ.Π. όηη νινθιήξσζε 
ηηο εξγαζίεο όδεπζεο ζα ινγίδεηαη σο αλελεξγόο ρξόλνο» 

 

 
Παπάπηημα 11 

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 
 

11.8.2  

Γελ θαζνξίδεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο 
ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Σ.Π. γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο απφ θνηλνχ απηνςίαο 

Πξνηείλνπκε ηνλ θαζνξηζκφ δηαζηήκαηνο 5 Δ.Η. 

 
Παπάπηημα 11 

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 
 

11.8.2  

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη: 
«…ε θάζε πεξίπησζε, ε ζέζε ηνπ ΦΤΣΠ 
ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη όζν ην δπλαηόλ 
πιεζηέζηεξα ζηα θξεάηηα εηζαγσγήο ηνπ 
ΟΣΔ…» 

Πξνηείλνπκε αλαδηαηχπσζε φπσο παξαθάησ: 
«…ε θάζε πεξίπησζε, εθόζνλ είλαη ηερληθά εθηθηό, ε ζέζε ηνπ 
ΦΤΣΠ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηα 
θξεάηηα εηζαγσγήο ηνπ ΟΣΔ…» 
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Παπάπηημα 11 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 

11.8.3 (Ι) 

 
Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα παξνρή 
δεπγψλ ζε ππάξρνλ ΦΤΠ/ΦΤΣΠ ζα πξέπεη 
λα πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ησλ ππαξρνπζψλ 
ππνδνκψλ απφ ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ζηε 
ζρεηηθή κειέηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 
απνθεχγνληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη 
αδηθαηνιφγεηεο ρξεψζεηο. 

 
Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο ζην ηέινο ηεο 
παξαγξάθνπ: 
 
«Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα 
ιακβάλεηαη ππόςε θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ππάξρνπζα ππνδνκή 
ζσιελώζεσλ γηα ηελ όδεπζε ηνπ ΔΚΣ κεηαμύ ΚΚΜ & ΦΤΠ/ΦΤΣΠ» 
Σν παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ζην ζρεηηθφ SLA θαζψο 
είλαη πξνθαλέο φηη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ΔΚΣ ζε πξνυπάξρσλ 
ζσιήλα δελ κπνξεί λα είλαη ίδηνο κε ην ρξφλν εμαξρήο θαηαζθεπήο. 
 

 
Παπάπηημα 11 

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΒ 
 

11.9  

Αλαθέξεηαη: «ε πεξίπησζε κηθξνύ 
αξηζκνύ δηαζέζηκσλ νπώλ/ζσιελώζεσλ, 
ζα θαηαζθεπάδεηαη εμαξρήο ΔΚΣ 
ρσξεηηθόηεηαο 2400 δεπγώλ…». Η 
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη αφξηζηε θαη 
ρξήδεη απνζαθήληζεο. 

Καζνξηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ νπψλ/ζσιελψζεσλ θάησ απφ 
ηνλ νπνίν ζα θαηαζθεπάδεηαη ΔΚΣ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. 

Παπάπηημα 12  
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.1  

 
Αλαθέξεηαη φηη: 
«Σν θξεάηην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Σ.Π. 
(ΦΤΣΠ-ΤΒ) πξέπεη λα απέρεη από 3 έσο 
10 κέηξα από ηνλ ΣΚΜ. Δπηπιένλ 
απαηηείηαη ην ΦΤΣΠ –ΤΒ λα είλαη ζηελ ίδηα 
πιεπξά ηνπ δξόκνπ κε ηνλ ΣΚΜ ΟΣΔ.». 
Θεσξνχκε φηη νη δχν ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο, φπσο ηίζεληαη, ελδέρεηαη 
ζπλδπαδφκελεο λα νδεγήζνπλ ζε ηερληθή 
αδπλακία θαηαζθεπήο ηνπ ΦΤΣΠ ιφγσ π.ρ. 
χπαξμεο άιισλ δηθηχσλ ή έιιεηςεο 
θαηάιιεινπ ρψξνπ ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ 
δξφκνπ θαη ζε απφζηαζε 10 κέηξσλ. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ αλαδηαηχπσζε φπσο παξαθάησ: 
«Σν θξεάηην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Σ.Π. (ΦΤΣΠ-ΤΒ) ζπλίζηαηαη λα 
απέρεη από 3 έσο 10 κέηξα από ηνλ ΣΚΜ. Δπηπιένλ ζπλίζηαηαη ην 
ΦΤΣΠ –ΤΒ λα είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξόκνπ κε ηνλ ΣΚΜ ΟΣΔ.» 

 

 
Παπάπηημα 12  

12.1  
 
Αλαθέξεηαη φηη: 
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ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

«ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ΦΤΣΠ-ΤΒ Σ.Π. ζηνλ 
ίδην ΣΚΜ ην ζεκείν δηαρσξηζκνύ όζνλ 
αθνξά ηε ζύλδεζε ησλ δεπγώλ ΔΚΣ, ζα 
είλαη ε κνύθα ζην ΦΤΣΠ-ΤΒ ηνπ 1

νπ
 Σ.Π.» 

1. Γελ νξίδεηαη ζην θείκελν ην «ζεκείν 
δηαρσξηζκνχ» 

2. Αλ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν νξηνζέηεζεο, 
ηφηε δεδνκέλνπ φηη ην ΦΤΣΠ-ΤΒ πνπ 
θαηαζθεπάδεη ν Σ.Π. είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ 
θαη θαηαζθεπάδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
απνθιεηζηηθά ησλ δηθψλ ηνπ αλαγθψλ, 
ζεσξνχκε φηη ην ζεκείν νξηνζέηεζεο δελ 
κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ΦΤΣΠ-ΤΒ άιινπ 
Σ.Π. 

 Αλ ην «ζεκείν δηαρσξηζκνχ» αλαθέξεηαη ζε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ 
ην ζεκείν νξηνζέηεζεο ρξήδεη νξηζκνχ. 

 Αλ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν νξηνζέηεζεο, ηφηε πξνηείλνπκε σο 
ζεκείν νξηνζέηεζεο λα θαζνξίδεηαη ε κνχθα ζην ΦΤΣΠ-ΤΒ 
έθαζηνπ παξφρνπ. 

 
Παπάπηημα 12  

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.3  

Γελ θαζνξίδεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο 
ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Σ.Π. γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο απφ θνηλνχ απηνςίαο 
θαζνξηζκνχ ζέζεο ΦΤΣΠ-ΤΒ. 

Πξνηείλνπκε ηνλ θαζνξηζκφ δηαζηήκαηνο 5 Δ.Η. 

 
Παπάπηημα 12  

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.3 §5  

Θεσξνχκε φηη ε αλαθνξά ζηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ απνηεινχλ 
ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν γίλεηαη εθ ηνπ 
πεξηζζνχ θαη κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ θαζψο αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 12.2 

 
Παπάπηημα 12  

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 

12.6 §2 
Η αλαθνξά ζε εθηέιεζε επηπιένλ 
θαηάιιεισλ εξγαζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ είλαη 
αφξηζηε. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ. 
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Παπάπηημα 12  

 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.6  

 
Αλαθέξεηαη φηη: 
«Ο Σ.Π. θαηαζθεπάδεη θξεάηην (ζύκθσλα 
κε ππόδεημε ηνπ ΟΣΔ) θαη ζε απόζηαζε 
πνπ θπκαίλεηαη από ηξία (3) έσο δέθα (10) 
κέηξα από ηνλ ΣΚΜ..» 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ην θξεάηην 
θαηαζθεπάδεηαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο απφ 
θνηλνχ απηνςίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
ζέζεο θαη ε ζέζε ζπκθσλείηαη θαη απφ ηα 
δχν κέξε. 
Δπηπιένλ ν πεξηνξηζκφο ηεο απφζηαζεο 
απφ ηνλ ΣΚΜ δελ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη σο 
πξνδηαγξαθή ε νπνία ζα πξέπεη λα ηεξείηαη 
απζηεξά αιιά σο ζχζηαζε θαζψο 
αληηθεηκεληθνί ηερληθνί ιφγνη ελδέρεηαη λα 
θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εληφο 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. 
 

 
Πξνηείλνπκε λα αλαδηαηππσζεί ν φξνο σο εμήο: 
«Ο Σ.Π. θαηαζθεπάδεη θξεάηην ζύκθσλα κε ην ππνγεγξακκέλν 
Πξαθηηθό Δπηηόπνπ Απηνςίαο  θαη εθόζνλ είλαη ηερληθά εθηθηό, ζε 
απόζηαζε πνπ θπκαίλεηαη από ηξία (3) έσο δέθα (10) κέηξα από ηνλ 
ΣΚΜ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε θαηαζθεπή ηνπ 
θξεαηίνπ εληόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξίσλ ην θξεάηην ζα 
θαηαζθεπάδεηαη ηελ κηθξόηεξε ηερληθά εθηθηή απόζηαζε από ηνλ 
ΣΚΜ.» 

Παπάπηημα 12  
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.6  

 
Αλαθέξεηαη φηη «ε ζύλδεζε γίλεηαη αλά 10 
δεύγε ζηελ πιεπξά ηνπ θαηαλεκεηή» 
Θεσξνχκε φηη απηφο ν πεξηνξηζκφο δελ έρεη 
πξαθηηθή αμία αιιά αληίζεηα επηβάιεη 
επηπιένλ άζθνπε θαζπζηέξεζε θαη θφζηνο 
ζηελ ππεξεζία (ιφγσ π.ρ. αλάγθεο 
αιιεπάιιεισλ επηζθέςεσλ ηνπ ΟΣΔ γηα 
αλάπηπμε ησλ ππνιεηπφκελσλ δεπγψλ). 
 

Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεπγψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ Σ.Π. ζηνλ 
ΣΚΜ 

Παπάπηημα 12  
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

12.6 §7 

 
Οξίδεηαη φηη: «ε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ΦΤΣΠ-
ΤΒ Σ.Π. ζηνλ ίδην ΣΚΜ ην ζεκείν 

Πξνηείλνπκε σο ζεκείν νξηνζέηεζεο λα θαζνξίδεηαη ε κνχθα ζην 
ΦΤΣΠ-ΤΒ έθαζηνπ παξφρνπ. 
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ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

νξηνζέηεζεο όζνλ αθνξά ηε ζύλδεζε ησλ 
δεπγώλ ΔΚΣ, ζα είλαη ε κνύθα ζην 
ΦΤΣΠ-ΤΒ ηνπ 1

νπ
 Σ.Π.» 

Γεδνκέλνπ φηη ην ΦΤΣΠ-ΤΒ πνπ 
θαηαζθεπάδεη ν Σ.Π. είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ 
θαη δηαζηαζηνινγείηαη/θαηαζθεπάδεηαη γηα 
ηελ εμππεξέηεζε απνθιεηζηηθά ησλ δηθψλ 
ηνπ αλαγθψλ, ζεσξνχκε φηη ην ζεκείν 
νξηνζέηεζεο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 
ΦΤΣΠ-ΤΒ άιινπ Σ.Π. 

 

Παπάπηημα 12  
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.9  

 
Οξίδεηαη φηη: 
«Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ΔΚΣ 
από ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κέρξη ην 
ΦΤΣΠ-ΤΒ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή από ηνλ 
ΟΣΔ θαηάιιειεο ππνδνκήο (Δθθπιηζκέλεο 
Μηθξνζσιήλσζεο, Μ/) κε ρσξεηηθόηεηα – 
δηαηνκή Μ/ 3+2 νπώλ θαη ζπλνιηθνύ 
κήθνπο ……. Μέηξσλ)» 
Θεσξνχκε φηη ε θαηαζθεπή Μ/ 3+2 είλαη 
ππεξβνιηθή γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ζπλεγθαηάζηαζεο ζε ΣΚΜ. Δπηπιένλ 
επηζεκαίλνπκε φηη δελ αλαθέξεηαη ζαθψο 
ε δηαηνκή ηεο Μ/. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ θαηαζθεπή Μ/ 2+1 κε δηαηνκή Φ110 + Φ40 
αληίζηνηρα. 

Παπάπηημα 12  
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.9 
ΔΙΓΙΚΔ 

ΔΠΙΗΜΑΝ
ΔΙ 

Θεσξνχκε φηη ε θαηαγξαθή ηπρφλ 
επηπιένλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
απηνςίαο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε 
λα είλαη αθξηβήο, πφζν κάιινλ φηαλ ε 
ππνγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξσηνθφιινπ ζα νδεγήζεη ζε θαηαινγηζκφ 
ησλ ζρεηηθψλ ρξεψζεσλ ζηνλ Σ.Π. 

 
Πξνηείλνπκε ηελ πιήξε απαινηθή φιεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ 
εηδηθψλ επηζεκάλζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηε δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη 
θαηάξηηζε ηερληθήο  κειέηεο απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ πινπνίεζε Α γηα 
ΣΟΤΒ (παξάγξαθνο 12.3) ζεσξνχκε φηη νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο 
εξγαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε θαη φρη ζην 
πξαθηηθφ απηνςίαο. Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο 
αλαιπηηθήο ιίζηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 
θφζηνπο γηα θάζε κία εμ απηψλ κε θξηηήξηα θνζηνζηξέθεηαο. 
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Παπάπηημα 12  
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣοΤΒ 
 

12.9 
ΔΙΓΙΚΔ 

ΔΠΙΗΜΑΝ
ΔΙ 

 
ηνλ πίλαθα ησλ ηχπσλ θξεαηίνπ 
αλαθέξεηαη κφλνλ ν ηχπνο Φ.IV. 
Γεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ηνπ ΦΤΣΠ-ΤΒ απφ πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλαλ Σ.Π. αιιά θαη θαζψο δελ 
παξέρνληαη ζηνηρεία κέγηζηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ΣΚΜ ψζηε λα κπνξεί λα 
αμηνινγεζεί αλ ε ζπγθεθξηκέλε 
ρσξεηηθφηεηα επαξθεί γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Σ.Π. 
εθηηκνχκε φηη ζα πξέπεη λα δνζεί 
δπλαηφηεηα θαη γηα άιινπο ηχπνπο 
θξεαηίσλ. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ ζπκπεξίιεςε ζηνλ πίλαθα θαη θξεαηίσλ ηχπνπ Φ.ΙΙΙ 
θαη Φ.ΙΙ.α 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

 

Γελ αληηιακβαλφκαζηε γηα πνην ιφγν ε 
εγθαηάζηαζε θακπίλαο ζε πξναχιην ρψξν 
Α/Κ ΟΣΔ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηα 
πξφηππα ηεο θαηαζθεπήο ρψξσλ Φ   

 
Η πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία θξίλεηαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε θαη 
ρξνλνβφξα. Η πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία (εκπνξηθήο) κηζζσηηθήο 
ζρέζεο κεηαμχ Σ.Π. θαη ΟΣΔestate κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ 
Σ.Π. σο κηζζσηή, δελ ζπλάδεη κε ηε κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε 
ππεξεζία απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο σο ζπλαθήο επθνιία. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο κίζζσζεο πνπ δελ 
επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζεη ε ππεξεζία απνκαθξπζκέλεο 
ζπλεγθαηάζηαζεο σο ζπλαθήο επθνιία: 

 12εηήο δηάξθεηα  

 Ύςνο θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο 

 Όξνη πιεξσκήο 

 Καηαγγειία κίζζσζεο απφ κηζζσηή: απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε 3κελε εηδνπνίεζε θαη απνδεκίσζε ίζε κε έλα 
κελαίν κίζζσκα    
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Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.2 
Δθηηκνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ ιφγσλ 
απφξξηςεο αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 
επαξθψο θαη αλαιπηηθά ηεθκεξησκέλν. 

 
Πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο παξαγξάθνπ: 
«ε θάζε πεξίπησζε νη σο άλσ ιόγνη νθείινπλ λα είλαη επαξθώο 
ηεθκεξησκέλνη θαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηνπ Αληαγσληζκνύ ζε πκθσλίεο 
πξόζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ [Access notice, 
(265/2,22-8-1998, παξ. 91(ε)]» 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.5.1  
 
Να πξνβιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ρξφλνη εληφο ησλ νπνίσλ νθείιεη ν 
ΟΣΔ λα απαληά ζηα αηηήκαηα ησλ Σ.Π. 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.8  

 
Πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο θαηάιιεισλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ γηα 
θάζε κία εθ ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: 

 Σ.Π. Απνδνρή ρσξνζέηεζεο 

 Σ.Π. εθπφλεζε κειέηεο 

 ΟΣΔ έγθξηζε κειέηεο 

 ΟΣΔ-Estate & Σ.Π. Τπνγξαθή ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 
κίζζσζεο 

 ΟΣΔ έγθξηζε θαθέινπ γηα πνιενδνκία 

 
Παπάπηημα 13  

13.8 
Γπλάκεη ηεο ΚΤΑ γηα ηε ρνξήγεζε 
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο (ΦΔΚ 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

5/Β/05.01.2012), γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
Τπαίζξησλ Μνλάδσλ Γηθηχνπ θαη νηθίζθσλ 
δελ απαηηείηαη έθδνζε πνιενδνκηθήο 
άδεηαο αιιά έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα 
πνιενδνκηθή ππεξεζία.  

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.8  

 
Δθηφο απφ ηελ πξφηαζε γηα ηνλ ρψξν 
εγθαηάζηαζεο θακπίλαο θαη θξεαηίνπ ζηνλ 
ίδην ρξφλν ζα πξέπεη λα 
θαζνξίδνληαη/θνηλνπνηνχληαη θαη νη 
απαξαίηεηεο νδεχζεηο γηα ΚΟΙ θαη θαιψδην 
ξεπκαηνδφηεζεο 

 
Πξνηείλεηαη λα αλαδηαηππσζεί ν φξνο σο εμήο: 
«ΟΣΔ + ΟΣΔ-Estate: Πξόηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαζώο θαη γηα 
ηηο απαξαίηεηεο δηαδξνκέο εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ΟΣΔ πνπ ζα 
ζπλδένπλ ην θξεάηην κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ΟΣΔ ή Σ.Π. ή κε ην θπηίν 
ηνπνζέηεζεο ηνπ κεηξεηή ΓΔΗ.» 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.9  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλνη 
πεξηνξηζκνί ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο 
άξα θαη ζηε ρσξεηηθφηεηά ηεο ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ην ηη ζα γίλεη ζηελ 
πεξίπησζε πιήξσζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο 
ηεο  θακπίλαο. 

 

Πξνηείλεηαη λα αθαηξεζεί ηειείσο ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο θαη λα 
επηηξέπεηαη ελ γέλεη ε εγθαηάζηαζε φζσλ θακπηλψλ επηηξέπεη ν 
ρψξνο, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη νη ινηπνί πνιενδνκηθνί ή άιινη 
πεξηνξηζκνί. 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

13.9  

Η αλαθνξά φηη ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο 
θακπίλαο δελ ζα πξέπεη λα δηαηξέρεηαη 
απφ ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ 
θ.ιπ. γίλεηαη σο εθ ηνπ πεξηζζνχ. 

Πξνηείλεηαη απαινηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ. 
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ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

Γεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ ππνδεηθλχεη ηνλ 
ρψξν εγθαηάζηαζεο θακπίλαο θαη 
θξεαηίνπ νθείιεη λα έρεη κεξηκλήζεη ψζηε 
λα δηαζθαιίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 
πξνυπνζέζεηο 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.9  

 
Θεσξνχκε φηη ν θαζνξηζκφο 
νπνηαζδήπνηε ηερληθήο παξακέηξνπ  ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ αξρηθή θάζε ψζηε 
λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαηάιιεια 
ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηψλ. ην 
πλεχκα απηφ πξνηείλνπκε ζην αξρηθφ 
αίηεκα λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δηαδξνκέο ζσιελψζεσλ εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπ νηθνπέδνπ ΟΣΔ. 
 

 
Πξνηείλνπκε πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο: 
«… γηα ηελ όδεπζε ησλ ειεθηξνπαξνρηθώλ θαισδίσλ έσο ηελ 
θακπίλα θαζώο θαη ηεο ζσιήλσζεο γηα ηε ζύλδεζε ηεο θακπίλαο κε 
ην δίθηπν ηνπ Σ.Π. ή ηξίησλ εθόζνλ ν ηειεπηαίνο δελ επηζπκεί λα 
ιάβεη ππεξεζίαο κεηάδνζεο θαη ζύλδεζεο από ηνλ ΟΣΔ 

 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.9   

Πξνηείλνπκε πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο: 
«… γηα ηελ όδεπζε ησλ ειεθηξνπαξνρηθώλ θαισδίσλ έσο ηελ 
θακπίλα θαζώο θαη ηεο ζσιήλσζεο γηα ηε ζύλδεζε ηεο θακπίλαο κε 
ην δίθηπν ηνπ Σ.Π. ή ηξίησλ εθόζνλ ν ηειεπηαίνο δελ επηζπκεί λα 
ιάβεη ππεξεζίαο κεηάδνζεο θαη ζύλδεζεο από ηνλ ΟΣΔ 

 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

13.9  

Θεσξνχκε φηη νπνηαδήπνηε κέξηκλα  γηα ηελ 
απνθπγή παξεκπφδηζεο πξφζβαζεο ζε 
πθηζηάκελα ή πξνγξακκαηηζκέλα θαιψδηα 
νθείιεη λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. 

Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ 



61 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

13.9  

 
Θεσξνχκε φηη ε απνθιεηζηηθή αλαθνξά ζε 
ξεπκαηνδφηεζε ηεο θακπίλαο κε ηξηθαζηθφ 
ξεχκα είλαη αλαηηηνιφγεηε. 
Δπηζεκαίλνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ θακπηλψλ πεξηιακβάλεη 
ζηηο δπλαηφηεηεο ξεπκαηνδφηεζεο ησλ 
θακπηλψλ θαη ηε ρξήζε κνλνθαζηθνχ 
ξεχκαηνο. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηξηθαζηθνχ 
ξεχκαηνο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ 
ηελ κέγηζηε θαηαλάισζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
Σέινο ζεσξνχκε φηη ν πεξηνξηζκφο ζε 
ηξηθαζηθφ ξεχκα ζα νδεγήζεη ζε επηπιένλ 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ 
ζπλεγθαηαζηάζεσλ θαζψο εηζάγεη 
επηπιένλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαζθεπή (π.ρ. 
έιιεηςε ηξηθαζηθνχ δηθηχνπ ΓΔΗ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, κεγαιχηεξνο 
κεηξεηήο θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξεο 
θαηαζθεπέο. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ αλαδηαηχπσζε φπσο παξαθάησ: 
«Η ηξνθνδνζία ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναύιην ρώξν ζα γίλεηαη κε 
ελαιιαζζόκελν ηξηθαζηθό ή κνλνθαζηθό ξεύκα (400V, 50Hz ή 220V, 
50Hz αληίζηνηρα)…» 

 
Παπάπηημα 13  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ 
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

13.10 
Άπθπο 3. 
Μίζθυμα 

Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί 
ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ 
κηζζψκαηνο βάζεη θνζηνζηξέθεηαο. 
Οκνίσο ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
κηζζψκαηνο είλαη δπλαηή ππφ ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ 
θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ. 

Γηα παξάδεηγκα ζρέζε πνπ ζα ζπλδέεη ηελ ηηκή δψλεο ηεο πεξηνρήο 
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην ηνπ ΟΣΔ κε ηα ηεηξαγσληθά.  
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ΜΔ ΚΑΜΠΙΝΑ Δ 
ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ 

Α/Κ ΟΣΔ 
 

 
Παπάπηημα 14  

 
ΠΡΟΒΑΗ Δ 

ΑΓΩΓΟΤ 
ΠΑΡΟΥΗ 

ΚΟΣΔΙΝΗ ΙΝΑ 
 

 
14.1 (i) 

 

 
Πξνηείλεηαη αλαδηαηχπσζε ηνπ ζηνηρείνπ (i), φπσο παξαθάησ: 
«Ο ΟΣΔ νξίδεη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π. ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο από ηνλ Σ.Π. κε 
επηζηαζία ΟΣΔ…» 
 

 
Παπάπηημα 14  

 
ΠΡΟΒΑΗ Δ 

ΑΓΩΓΟΤ 
ΠΑΡΟΥΗ 

ΚΟΣΔΙΝΗ ΙΝΑ 
 

14.1 iii 

 
Αλαθέξεηαη φηη «εθόζνλ θαηά ηηο εξγαζίεο 
απηέο ν ΟΣΔ πξνβεί ζε απνθαηάζηαζε 
πξνβιεκάησλ θαη ζε ζσιήλεο πνπ δύλαηαη 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο, ην θόζηνο 
επηκεξίδεηαη ζηνλ Σ.Π. θαη ζηνλ ΟΣΔ.» 
Θεσξνχκε φηη δελ πεξηγξάθεηαη ηξφπνο 
κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ν Σ.Π. λα 
δηαζθαιίδεη φηη νη εξγαζίεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε βιάβεο αθνξνχλ κφλν 
ππνδνκή πνπ κηζζψλεη ν ίδηνο ή θαη 
ππνδνκή ηνπ ΟΣΔ. 
Θεσξνχκε φηη νχησο ή άιισο ε 
ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή είλαη ηνπ ΟΣΔ θαη 
σο εθ ηνχηνπ νθείιεη λα ηελ ζπληεξεί ν 
ίδηνο. 
 

Πξνηείλνπκε ηελ ελζσκάησζε βάζεη θνζηνζηξέθεηαο ηνπ ηέινπο 
ζπληήξεζεο ηεο ππνδνκήο  ζηα θφζηνο κίζζσζεο ηεο ππνδνκήο. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε 
απνθαηάζηαζε βιαβψλ ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε 

 
Παπάπηημα 14  

 
ΠΡΟΒΑΗ Δ 

ΑΓΩΓΟΤ 
ΠΑΡΟΥΗ 

14.3.1 Σα ζεκεία 3 θαη 4 είλαη ίδηα .  
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i
 Η πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ έρεη εθαξκνζηεί κε θάπνηεο παξαιιαγέο απφ ηελ British Telecom. 
(https://www.btwholesale.com/pages/static/Library/Pricing_and_Contractual_Information/BT_Wholesale_Credit_Vetting_Policy/index.htm) 

ΚΟΣΔΙΝΗ ΙΝΑ 
 

Παπάπηημα 19 
 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ 

19.1 

 
Οξίδεηαη φηη: «Όξηα ΑΚ: ηα ειάρηζηα ςεθία 
πνπ, ζχκθσλα κε ην ΔΑ, απαηηνχληαη γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΑΚ πνπ αλήθεη ν 
ζπλδξνκεηήο.» 

 

 
Σα ειάρηζηα ςεθία πνπ ζχκθσλα κε ην ΔΑ απαηηνχληαη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ ΑΚ πνπ αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο δελ κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ φξηα ΑΚ. Να επαλέιζεη ε πξφβιεςε γηα γεσγξαθηθά κηαο 
θαη έηζη κφλν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο πεξηνρή θάιπςεο 
ελφο ΑΚ. 
Πξνηείλνπκε: «Όξηα Α.Κ.: Γεσγξαθηθά φξηα Αζηηθνχ Κέληξνπ (Α.Κ.) 
ή ηα ειάρηζηα ςεθία πνπ, ζχκθσλα κε ην ΔΑ, απαηηνχληαη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ ΑΚ πνπ αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο. 
 

 
Παπάπηημα 19 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ 

19.1 
 
 

 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: «7. 
Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θαισδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαη ηεο πνηφηεηαο 
απηψλ 2Γ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο PCM γξακκέο αλά ΑΚ.» 
 

Παπάπηημα 19 
 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ 

19.3 (1) 

 
Ωο γεσγξαθηθή θάιπςε νξίδνληαη ηα 
νλφκαηα ησλ νδψλ ζηνπο νπνίνπο 
ηεξκαηίδνπλ νη ηνπηθνί ππνβξφρνη 

 
Η πιεξνθνξία απηή δελ καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα ζε 
πνην ΣΚΜ   ζπλδένληαη νη πειάηεο. Θεσξνχκε φηη ε γεσγξαθηθή 
θάιπςε πξέπεη λα καο δνζεί κε ηξφπν πνπ λα καο επηηξέπεη λα 
γλσξίδνπκε θάζε θηήξην / δηεχζπλζε απφ πνην ΣΚΜ εμ ππεξεηείηαη. 
Πξνηείλνπκε ηελ παξνρή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζε κνξθή πνπ λα 
κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απφ GIS ζχζηεκα. 
 


