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Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2013 για την Παροχή 
Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής 

 

Γενικά Σχόλια: 

1. ∆εν κατανοούµε τον λόγο για τον οποίο ο ΟΤΕ έχει διαχωρίσει τις διαδικασίες και τους όρους παροχής των υπηρεσιών ΜΓΧ αναλογικής/PDH,SDH 

τεχνολογίας από τις αντίστοιχες διαδικασίες και τους όρους παροχής των υπηρεσιών Ethernet τεχνολογίας. Επίσης δεν κατανοούµε για ποιόν λόγο 

προβλέπεται η υπογραφεί διαφορετικής σύµβασης για τις υπηρεσίες Ethernet. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει και για τις υπηρεσίες 

που παρέχονται µέσω της τεχνολογίας Ethernet τις ίδιες πληροφορίες και µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις υπηρεσίες των άλλων τεχνολογιών 

(µε την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό). 

2. Όπως έχουµε επισηµάνει και κατά τη διαβούλευση για τον ορισµό και την ανάλυση των αγορών µισθωµένων γραµµών χονδρικής, θεωρούµε ότι θα 

πρέπει να συµπεριληφθούν στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά και µισθωµένα κυκλώµατα µε µεγαλύτερες ταχύτητες (π.χ. 622 Mbps, 2,5 Gbps για την 

τεχνολογία SDH και αντίστοιχα πάνω από 200 Mbps έως 2,5Gbps για την τεχνολογία Ethernet). 

3. Περαιτέρω, παρατηρείται ότι το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην καταβολή εγγυητικών προς τον ΟΤΕ και ο τρόπος µε τον οποίο το 

πλαίσιο αυτό εφαρµόζεται στην πράξη, έχουν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση των ΤΠ ακόµη και όταν οι τελευταίοι 

αποδεικνύονται επί σειρά ετών φερέγγυοι. Το ύψος της ετήσιας οικονοµικής συναλλαγής των λειτουργούντων ΤΠ και οι επαχθείς όροι τους οποίους 

πλέον, λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, επιβάλλουν οι τράπεζες (π.χ. δέσµευση σηµαντικών κεφαλαίων) ως προϋπόθεση για την έκδοση εγγυητικών 

επιστολών, συνεπάγονται δυσανάλογο οικονοµικό βάρος για τις επιχειρήσεις εκείνες που επί σειρά ετών καταβάλλουν εµπροθέσµως και 

προσηκόντως, κατά γενική οµολογία, τεράστια χρηµατικά ποσά στον ΟΤΕ.  

Οι σχετικές διατάξεις του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου προστατεύουν τον ΟΤΕ έναντι οποιασδήποτε επισφάλειας στην παροχή υπηρεσιών 

χονδρικής και υπό οποιαδήποτε συνθήκη, ακόµη και όταν το βάρος από τις υποχρεώσεις εγγυοδοσίας καταλήγει να λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της 

αντικειµενικής δυνατότητας να ανταγωνιστούν οι ΤΠ τον Υπόχρεο Πάροχο µε όρους εύλογους και ανάλογους. Το εφαρµοζόµενο σύστηµα 

εγγυοδοσίας οδηγεί σε όµοια αντιµετώπιση ανόµοιων περιπτώσεων, εξισώνοντας τους  φερέγγυους παρόχους µε τους αφερέγγυους, αναιρώντας 

στην ουσία το σκοπό της διάταξης που είναι ο ΈΛΕΓΧΟΣ της φερεγγυότητας. 

 Σε µία υγιώς λειτουργούσα και ανταγωνιστική αγορά θα ήταν αδιανόητο ένας προµηθευτής να εφαρµόζει ένα ανελαστικό και ενιαίο σύστηµα 

εγγυοδοσίας, αντί ενός αναλογικού που λαµβάνει υπόψιν του τις εκάστοτε υποκειµενικές συνθήκες.  
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Επισηµαίνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

i. Το ρυθµιστικό πλαίσιο επιτρέπει στον ΟΤΕ, εφαρµόζοντας το γράµµα της σχετικής διάταξης, να εξαρτά την παροχή εγγυοδοσίας από τη διαχρονική 

αποδεδειγµένη εξόφληση ενός εκάστου και όλων των τιµολογίων όλων των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών, στην εν τοις πράγµασι ισχύουσα «δήλη 

ηµέρα». Με αυτό τον τρόπο η εγγυοδοσία ενεργεί ανεξάρτητα από την πραγµατική διακινδύνευση των οικονοµικών συµφερόντων του Υπόχρεου 

Παρόχου και εν τέλει του καταναλωτή, καθώς και την πραγµατική επισφάλεια του. 

ii. Σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες αλλά και τις προτεινόµενες διατάξεις του ρυθµιστικού πλαισίου η άρση της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, εξαρτάται 

αποκλειστικά από ένα και µοναδικό κριτήριο, ήτοι την συνδροµή ή µη γεγονότος «υπερηµερίας», η οποία όµως ενδέχεται να εξαρτάται από γεγονός 

για το οποίο ο πάροχος δεν έχει ευθύνη ή άλλως να είναι σποραδική και τυχαία, όλως ασήµαντη και όχι συστηµατική. Σε κάθε δε περίπτωση ενδέχεται 

να αφορά άλλες ρυθµιζόµενες υπηρεσίες. Εποµένως, ενώ ορθό είναι να αποδίδεται η υπερηµέρια σε δυστροπία, τούτο δεν αποτυπώνεται στο 

πλαίσιο. Η διαπίστωση, κατά τέτοιο τρόπο, «υπερηµερίας» δεν δύναται να καθιστά άνευ ετέρου τον πάροχο αφερέγγυο.      

iii. Από την µια πλευρά, το ρυθµιστικό πλαίσιο δίνει στον ΟΤΕ περιθώρια άκρας διακριτικής ευχέρειας, ρύθµιση µη συµβατή µε την φύση και την µορφή 

του υπό εξέταση µοναδικού κριτηρίου φερεγγυότητας, όπως αναφέρεται στο ii ανωτέρω. Και από την άλλη, ο ίδιος ο ΟΤΕ εξαντλεί αδιακρίτως τα 

περιθώρια που του παρέχει το ρυθµιστικό πλαίσιο, ζητώντας από τους παρόχους το ανώτατο προβλεπόµενο ύψος εγγυήσεων. Συνεπέστερο µε την 

ορθή νοµική προσέγγιση του πραγµατικού ληξιπροθέσµου των υποχρεώσεων και κατ’ επέκταση της αξιολόγησης της φερεγγυότητας θα ήταν να 

αναγνωρίζεται στον Υπόχρεο Πάροχο δικαίωµα εύλογης κρίσης και όχι άσκησης άκρας διακριτικής ευχέρειας, επί της οποίας τελικά χωρεί και 

ερµηνεία και αντίκρουση.    

iv. Επιπλέον, κατά την πρόταση του σχεδίου Προσφοράς Αναφοράς εκτίµηση της φερεγγυότητας του παρόχου, παραγνωρίζεται εντελώς το γεγονός ότι  

η αταξία και µη συστηµατοποιηµένη έκδοση τιµολογίων από τον ΟΤΕ για το εύρος των επιµέρους παρεχόµενων υπηρεσιών, επιδρούν ουσιωδώς και 

δυσχεραίνουν την αντικειµενική δυνατότητα του παρόχου για την διαχείριση των προθεσµιών έκδοσης-παραλαβής-εξόφλησης και εντεύθεν της 

υπερηµέριας. Έτσι, έχει παρατηρηθεί  ότι επί σειρά ετών “αποσπασµατικές” καθυστερήσεις καταλήγουν να κρίνονται από τον ΟΤΕ ως απόδειξη 

υπερηµέριας και άρα λόγος διατήρησης της υποχρέωσης εγγυοδοσίας.  

v. Σε κάθε περίπτωση, το εφαρµοζόµενο σύστηµα εγγυοδοσίας βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία µε τις κρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Ακόµη κι αν 

κάποτε η έκδοση εγγυητικής επιστολής συνεπαγόταν περιορισµένο κόστος η κρατούσα λειτουργία της τραπεζικής αγοράς προϋποθέτει τη δέσµευση 

ισόποσων κεφαλαίων υπερ των εγγυητριών τραπεζών. ∆εδοµένης της εν γένει δυσχέρειας στη διαχείριση της περιορισµένης ρευστότητας τόσο από 

τις τράπεζες όσο και από τις επιχειρήσεις χρήζει επαναξιολόγησης το εύλογο του αιτήµατος διατήρησης της εγγυοδοσίας και από άποψη 

σκοπιµότητας και ουσίας. Περαιτέρω, πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο Υπόχρεος Πάροχος εξακολουθεί να αξιώνει από τους αντισυµβαλλοµένους του 

βαθµούς θετικής αξιολόγησης και φορείς χορήγησής της µε κριτήρια που ο ίδιος ο Υπόχρεος Πάροχος, οι εγγυήτριες τράπεζές µας και η ελληνική 

οικονοµία δεν µπορούν να επιτύχουν. 
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vi. Θεωρούµε µη δικαιολογηµένη και καταχρηστική την “a priori, χωρίς ουσιαστική εκτίµηση και ειδική οικονοµική αξιολόγηση”, απαίτηση για έκδοση 

εγγυητικής επιστολής για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας χονδρικής από τον ΟΤΕ. Η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει την εξέταση από τον 

ΟΤΕ του εάν η απαίτηση εγγυητικής σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση είναι κατάλληλο και αναγκαίο µέσο εξασφάλισης. Κατά την άποψή µας η 

απαίτηση εγγυητικής επιστολής θα έπρεπε να προβλέπεται και να χρησιµοποιείται ως έσχατο µέσο εξασφάλισης.  

Κατωτέρω, στη σχετική ενότητα του κατ’ άρθρο σχολιασµού, προτείνεται εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης της φερεγγυότητας του ΤΠ. 
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Άρθρο Σχεδίου 
∆ιαβούλευσης 

 

Παράγραφος Σχόλια Forthnet Προτάσεις Forthnet 
 

 
Ορισµοί 

 
Κόµβος Μισθωµένων 
Γραµµών (ΚοΜΓ) 

 
 

 
2.1 

 
 

 
Θα πρέπει να αυξηθούν τα 46 ΚοΜΓ. 

2.3 Περιγραφή 
Υπηρεσιών ΜΓΧ 
Αναλογικής και 

PDH/SDH Τεχνολογίας 

 

2.3.2 

Μισθωµένες Γραµµές 
Χονδρικής PDH/SDH 

Τεχνολογίας 

 
∆εν είµαστε σύµφωνοι µε τον περιορισµό των 
ταχυτήτων µέχρι 155 Mbps   
 

 
Θα πρέπει περιληφθούν και οι χωρητικότητες έως 
2,5 Gbps για όλους τους τύπους κυκλωµάτων (βλ. 
επίσης γενικό σχόλιο 2 ανωτέρω). 
 

 

2.3 Περιγραφή 
Υπηρεσιών ΜΓΧ 
Αναλογικής και 

PDH/SDH Τεχνολογίας 

 

2.3.10 

Περιγραφή Υπηρεσίας 
Σ.Μ. Ηµι-Ζεύξης 

 

∆εν προβλέπεται παράδοση της ΣΜ σε ΦΥΠ 
µε διπλή όδευση 

 

Να προβλεφθεί παράδοση της ΣΜ σε ΦΥΠ µε διπλή 
όδευση 

 

2.3 Περιγραφή 
Υπηρεσιών ΜΓΧ 
Αναλογικής και 

PDH/SDH Τεχνολογίας 

 

2.3.4.2./ 2.3.5.2./ 
2.3.6.2./ 2.3.7.2./ 
2.3.9.2./ 2.3.10.2./ 
2.3.11.2./ 2.3.12.4. 

Όροι και 
προϋποθέσεις 

 
Ο λόγος απόρριψης είναι αόριστος 

 
Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η απάντηση του ΟΤΕ 
θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη.  
 

 
2.4. Πληροφοριακά 
Συστήµατα (Π.Σ.) 

 
2.4..1. 

Σκοπός Π.Σ. 

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

 

Να οριστεί η διαθεσιµότητα και ακολούθως να 
προταθεί κοινά αποδεκτή µεθοδολογία µέτρησης 
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 της.  

Επίσης, να οριστεί η µη διαθεσιµότητα του 
συστήµατος και να διευκρινιστεί εάν σε αυτήν 
περιλαµβάνεται µόνο το down time ή και οι 
υπέρµετρες καθυστερήσεις ακόµη και η µη 
λειτουργικότητα κάποιας συγκεκριµένης ενέργειας. 

 
2.4. Πληροφοριακά 
Συστήµατα (Π.Σ.) 

 
2.4..1. 

Σκοπός Π.Σ. 

 

«Χρόνο απόκρισης σε αίτηση ∆ικαιούχου ή 
της ΕΕΤΤ: Το 95% των αιτήσεων θα πρέπει 
να τυγχάνει επεξεργασίας σε λιγότερο από 
δύο (2) δεύτερα.» 

 

Να διευκρινιστεί εάν συµπεριλαµβάνεται κάθε είδους 
ερώτηµα ή περιορίζεται µόνο στην κατάθεση 
αιτήµατος. 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

 
4.7.5.8. 

Χρόνοι Παράδοσης 
Αστικού Συνδεδεµένου 
Κυκλώµατος (p-t-p) 

 
∆εν θεωρούµε ότι υπάρχει λόγος 
διαφοροποίησης των χρόνων παράδοσης για 
κυκλώµατα από 64Kbps έως 2 Μbps. 
Θεωρούµε υπερβολικά µεγάλους τους 
χρόνους παράδοσης για κυκλώµατα 
χωρητικότητας µεγαλύτερης των 34 Μbps 
ιδιαίτερα από την στιγµή που θα υπάρχουν 
προβλέψεις για τα ζητούµενα κυκλώµατα 
 

 
Προτείνουµε να µειωθεί ο χρόνος παράδοσης για 
κυκλώµατα έως 2 Mbps στις 34 ηµέρες. Προτείνουµε 
για κυκλώµατα χωρητικότητας µεγαλύτερη από 34 
Μbps, o χρόνος παράδοσης να µειωθεί στις 40 
ηµέρες. 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

 
4.8.5.8. 

Χρόνοι Παράδοσης 
Υπεραστικού 
Συνδεδεµένου 

κυκλώµατος (p-t-p) 

 
∆εν θεωρούµε ότι υπάρχει λόγος 
διαφοροποίησης των χρόνων παράδοσης για 
κυκλώµατα από 64Kbps έως 2 Μbps 
Θεωρούµε υπερβολικά µεγάλους τους 
χρόνους παράδοσης για κυκλώµατα 
χωρητικότητας µεγαλύτερης των 34 Μbps 
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψιν η υποχρέωση 
των παρόχων να υποβάλουν προβλέψεις. 
 

 
Προτείνουµε να µειωθεί ο χρόνος παράδοσης για 
κυκλώµατα έως 2 Mbps στις 34 ηµέρες. 
Προτείνουµε για κυκλώµατα χωρητικότητας 
µεγαλύτερη από 34 Μbps, o χρόνος παράδοσης να 
µειωθεί στις 40 ηµέρες. 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

 
2.7.6. 

(Ρήτρες χρόνου 
παράδοσης νέων 

 

«Από την καταβολή ρητρών από κάθε 
κατηγορία εξαιρείται το 5% των περιπτώσεων 

 
Προτείνουµε να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί ως 
εξής «Από την καταβολή ρητρών από κάθε 
κατηγορία εξαιρείται το 3% των περιπτώσεων για 
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συνδέσεων) για κάθε κατηγορία χωρητικότητας µε τον 
µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης». 

κάθε κατηγορία χωρητικότητας µε τον µεγαλύτερο 
χρόνο παράδοσης εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη 
ενηµέρωση του ΟΤΕ κατά την υλοποίηση µε 
αιτιολόγηση της καθυστέρησης των περιπτώσεων 
που εξαιρούνται»  

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

 
2.7.7. 
Βλάβες 

 

 
Αρκετά από τα συµβάντα που αναφέρονται 
ως «λόγοι καθυστέρησης µη υπαιτιότητας 
ΟΤΕ» είναι αόριστα και ασαφή, γεγονός που 
αφήνει στον ΟΤΕ περιθώρια ελιγµών για την 
απαλλαγή του από τις υποχρεώσεις του περί 
ρητρών. 
 

 
Οι όροι πρέπει να είναι σαφείς και να µην αφήνουν 
περιθώρια για αµφισβητούµενες ερµηνείες. Η 
ανεπάρκεια των υποδοµών θα πρέπει να 
συγκεκριµενοποιηθεί. Οµοίως και η έννοια της µη 
έγκαιρης συνεργασίας µε το προσωπικό του 
∆ικαιούχου. Οµοίως και η διατύπωση περί «µη 
έγκαιρης συνεργασίας». Ως ασαφής και αόριστη 
κρίνεται και η αναφορά ως λόγου καθυστέρησης της 
ύπαρξης σε εξέλιξη άλλης διαδικασίας που 
επηρεάζει την διαδικασίας της παροχής της 
υπηρεσίας, και εποµένως πρέπει να παραληφθεί ή 
τουλάχιστον να προσδιοριστεί. 

Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο, θα πρέπει να προβλεφθεί υποχρέωση 
άµεσης και έγγραφης ενηµέρωσης του ΟΤΕ προς 
τον δικαιούχο, µε ρητή αναφορά των συγκεκριµένων 
συνθηκών, και δικαίωµα ανταπόδειξης του 
δικαιούχου. 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

2.7.7. 
Βλάβες 

 

 
 
∆εν καθορίζονται τυποποιηµένες µετρήσεις 
και  αποδεκτά αποτελέσµατα αυτών. 

 
 
Θα πρέπει να καθοριστούν τυποποιηµένες µετρήσεις 
καθώς και τα αποδεκτά αποτελέσµατα αυτών. 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

2.7.7. 
Βλάβες 

 

 
Στο ∆ελτίο Αναγγελίας Βλαβών δεν 
αναγράφονται οι ενέργειες εκατέρωθεν.  

 
Στο ∆ελτίο αναγγελίας βλαβών να περιγράφονται 
αναλυτικά οι ενέργειες ελέγχου και αποκατάστασης 
τόσο του παρόχου όσο και του ΟΤΕ. Σε κάθε 
περίπτωση η διαδικασία αναγγελίας βλάβης θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται πάντοτε µέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ. 
 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

2.7.7. 
Βλάβες 

 

 
∆εν προβλέπεται διαδικασία συνδυαστικού 
ραντεβού. 

 
Εισαγωγή διαδικασίας συνδυαστικού ραντεβού µε 
σκοπό την συνεργασία των δυο µερών Τεχνικού του 
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ΟΤΕ και εναλλακτικού παρόχου για την αµεσότερη 
επίλυση της βλάβης. 
 

2.7. Βασική Συµφωνία 
Επιπέδου Υπηρεσιών 

(Basic SLA) 

2.7.9. 
Ρήτρες Χρόνου Άρσης 

Βλάβης 
 

 
«Από την καταβολή των ανωτέρω ρητρών 
για κάθε κατηγορία ποιότητας εξαιρείται το 
5% των περιπτώσεων µε τον µεγαλύτερο 
χρόνο άρσης βλάβης. Οι ρήτρες ισχύουν για 
τις αναγγελθείσες βλάβες.» 
 
 

 
Προτείνουµε να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί ως 
εξής «Από την καταβολή ρητρών από κάθε 
κατηγορία εξαιρείται το 3% των περιπτώσεων για 
κάθε κατηγορία χωρητικότητας µε τον µεγαλύτερο 
χρόνο παράδοσης εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη 
ενηµέρωση του ΟΤΕ κατά την Βλαβοληψία µε 
αιτιολόγηση της καθυστέρησης των περιπτώσεων 
που εξαιρούνται» 
 

 
2.8 

Προγραµµατισµένες 
εργασίες 

 

 
 

Προβλέπεται οι προγραµµατισµένες εργασίες 
να λαµβάνουν χώρα µεταξύ 24:00 και 08:00    

Προκειµένου οι εργασίες να επηρεάσουν το 
λιγότερο δυνατόν την παροχή των υπηρεσιών 
προτείνουµε να πραγµατοποιούνται µεταξύ των 
ωρών 01:00 και 07:00.  

3. 
Υπηρεσίες 

Τεχνολογίας Ethernet 

3.1.1. 
Γενικά 

 
∆εν είµαστε σύµφωνοι µε τον περιορισµό των 
ταχυτήτων µέχρι 200 Mbps   
 

 
Θα πρέπει περιληφθούν και οι χωρητικότητες έως 
2,5 Gbps για όλους τους τύπους κυκλωµάτων (βλ. 
επίσης γενικό σχόλιο 2 ανωτέρω). 
 

 
3.4.1 

Αστικό Κύκλωµα 
Ethernet 

 
3.4.1.4 
Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 
 

 

 

Προτείνουµε τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά 
σύνδεσης (όρια αποδεκτών τιµών) 

Latency (One Way) <10msec 

Frame Loss Ratio <0,5% 

Jitter <5msec 

 

 
3.4.2 

Υπεραστικό Κύκλωµα 
Ethernet 

 
3.4.2.4 
Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

 
 

Προτείνουµε τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά 
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 σύνδεσης (όρια αποδεκτών τιµών) 

Latency (One Way) <15msec 

Frame Loss Ratio <0,5% 

Jitter <10msec 

 
 
 

3.6 
Πληροφοριακό 
Σύστηµα (Π.Σ.) 

 

 
 

3.6.1 
Ανάπτυξη 

Πληροφοριακού 
Συστήµατος 

 

 
 
∆εν υπάρχει πρόβλεψη για το χρόνο 
ολοκλήρωσης του Π.Σ. 

 
 

 
 
Να αναφέρεται χρονοδιάγραµµα θέσης σε 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος.  

 
 

 
 

3.7 
Υποβολή και 
∆ιαχείριση 
Προβλέψεων 

 
 

3.7.2 
Περίοδοι Υποβολής 

και ισχύος 
προβλέψεων 

 

 
 
Οι περίοδοι υποβολής και ισχύος των 
προβλέψεων για τις υπηρεσίες Ethernet θα 
πρέπει να είναι ίδιες µε αυτές που ορίζονται 
για τις υπόλοιπες υπηρεσίες µισθωµένων 
γραµµών χονδρικής  

 
 
Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι προβλέψεις που 
υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο και 
∆εκέµβριο) αφορούν το µεθεπόµενο εξάµηνο.  

 
 

5.2  
Οικονοµικοί Όροι 

 
 

5.2.1 
Γενικά 

 
 
Ο όγκος των δεδοµένων που 
περιλαµβάνονται σε κάθε τιµολόγιο του ΟΤΕ 
είναι τέτοιος που πολλές φορές δεν είναι 
δυνατόν ο έλεγχος των επιµέρους 
χρεώσεων να ολοκληρωθεί εντός της 
προθεσµίας πληρωµής του τιµολογίου. 
Επιπλέον, η προβλεπόµενη προθεσµία 
αποπληρωµής των τιµολογίων, δεδοµένης 
και της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, 
είναι εκτός των όρων συναλλαγών που 
ισχύουν σήµερα στην ελληνική αγορά. 
  

 
 
Προτείνουµε  χρόνος εξόφλησης των τιµολογίων να 
γίνει 60 µέρες 

 
5.2  

Οικονοµικοί Όροι 
 

 
5.2.5 

∆ιακοπή Υπηρεσίας 

Σε σχέση µε την πρότασή µας για 
επιµήκυνση της προθεσµίας αποπληρωµής 
των τιµολογίων (βλ. σχόλιό µας, 
παράγραφος 5.2.1), θεωρούµε εύλογη την 
αναθεώρηση (σύµπτυξη) των προθεσµιών 

 
Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση, η 
οικονοµική του έκθεση απέναντι σε κάθε Τ.Π. 
(µέχρι ο ΟΤΕ να προχωρήσει σε καταγγελία της 
σύµβασης/διακοπή των παρεχόµενων 
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που προβλέπονται στην παρούσα 
παράγραφο ώστε να περιοριστεί κατά το 
δυνατόν η πιθανότατα επισφάλειας του ΟΤΕ. 

υπηρεσιών) προσεγγίζει τις 130 ηµερολογιακές 
ηµέρες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ΟΤΕ, 
έχοντας υπολογίσει την επισφάλεια του, έχει 
κρίνει ότι µε τις 130 ηµερολογιακές ηµέρες η 
οικονοµική του έκθεση είναι ελεγχόµενη και ως εκ 
τούτου δεν αναλαµβάνει αυξηµένο ρίσκο. 
Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, προτείνουµε 
οι προθεσµίες µέχρι τη διακοπή των υπηρεσιών 
να οριστούν ως εξής: 
Ο Τ.Π έχει προθεσµία (πίστωση) 60 
ηµερολογιακών ηµερών για να εξοφλήσει 
εµπρόθεσµα το τιµολόγιο.  
Αν ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα το 
τιµολόγιο, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να στείλει 
έγγραφη όχληση στον Τ.Π., τάσσοντας 
προθεσµία 15 εργασίµων ηµερών για 
συµµόρφωση του προς τις υποχρεώσεις του. 
Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 
προθεσµίας ο ΟΤΕ δικαιούται : 
α) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε 
επιπρόσθετων υπηρεσιών µισθωµένων γραµµών 
χονδρικής.  
β) να µην επιτρέπει στον Τ.Π. να καταθέτει 
αιτήµατα στο Π.Σ. ΟΤΕ. 
γ) ειδικά για την περίπτωση ληξιπρόθεσµης 
οφειλής, να προβεί στην κατάπτωση της 
εγγύησης, σύµφωνα και µε τα ειδικά οριζόµενα 
στην Ενότητα «Πιστωτικές ∆ιασφαλίσεις»  µέχρι 
του ποσού της ανεξόφλητης οφειλής. 
Αν ο Τ.Π. εξακολουθεί να µην συµµορφώνεται 
και µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας  
προθεσµία των 15  εργασίµων, τότε ο ΟΤΕ 
αποστέλλει νέα έγγραφη όχληση 15 εργασίµων  
ηµερών. Μετά την πάροδο των 15  εργασίµων 
αυτών ηµερών τότε ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει 
την δυνατότητα πρόσβαση του ΤΠ στο 
πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο υποβάλλουν 
τα αιτήµατά τους οι Τ.Π. για παροχή υπηρεσιών 
µισθωµένων γραµµών χονδρικής. Εφόσον ο ΤΠ 
δεν συµµορφωθεί και στη 2η έγγραφη όχληση 
του ΟΤΕ, τότε ο ΟΤΕ αποστέλλει τρίτη έγγραφη 
όχληση καλώντας τον Τ.Π. να συµµορφωθεί 
πλήρως προς όλες τις υποχρεώσεις του από τη 
µεταξύ τους Σύµβαση εντός 20 εργασίµων 
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ηµερών άλλως µε το πέρας της προθεσµίας 
επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας και 
η διακοπή των παρεχόµενων υπηρεσιών.   
 

 
5.2  

Οικονοµικοί Όροι 

 
5.2.7 

Πιστωτικές 
διασφαλίσεις 

 

 
Ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να ζητήσει εγγυήσεις. 
Το δικαίωµα αυτό (το οποίο σηµειωτέον 
συνεπάγεται υπέρµετρη επιβάρυνση για 
κάθε Τ.Π.) θα πρέπει να ασκείται από τον 
ΟΤΕ σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, της διαφάνειας, της 
αµεροληψίας, την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη. Μέχρι σήµερα, ο ΟΤΕ 
απαιτεί από τους παρόχους το ανώτατο 
ύψος της εγγύησης που δικαιούται, χωρίς, 
όπως φαίνεται, να προβαίνει σε ουσιαστική 
αξιολόγηση της οικονοµικής 
φερεγγυότητας έκαστου εξ αυτών και µη 
τηρώντας την αρχή της διαφάνειας.          
 

1. Για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και 
της αµεροληψίας, ο ΟΤΕ πρέπει να διαθέτει 
διαφανές σύστηµα πιστωτικής αξιολόγησης µε 
βάση το οποίο δύναται να πραγµατοποιεί 
πιστωτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών της παρούσας στους 
Τ.Π. σε ετήσια βάση ή ότανi:  

• Κατά την εύλογη κρίση του, 
απαιτείται πιστωτική αξιολόγηση 
για κάποιον Τ.Π.  

• Ο Τ.Π. ζητά την πραγµατοποίηση 
πιστωτικής αξιολόγησης 

• Ένα τιµολόγιο ή µέρος αυτού (µε 
εξαίρεση την περίπτωση της 
αµφισβήτησης λογαριασµού 
σύµφωνα µε την ενότητα 4.6), 
παραµένει ανεξόφλητο για 
διάστηµα µεγαλύτερο των 7 
ηµερών από την ηµεροµηνία που 
αυτό ήταν πληρωτέο 

• Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης/ 
υπογραφής νέας σύµβασης  

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. 
ότι σκοπεύει να πραγµατοποιήσει πιστωτικό 
έλεγχο για τον τελευταίο.  

2. ∆ιεξαγωγή πιστωτικής αξιολόγησης 

2.1 Γενικά 

Η πιστωτική αξιολόγηση θα περιλαµβάνει:  

(α)  Αξιολόγηση και ανάλυση από τον ΟΤΕ 
εσωτερικών (προερχόµενα από τον ΟΤΕ) 
και εξωτερικών (προερχόµενα από άλλες 
πηγές) οικονοµικών στοιχείων του 
αξιολογούµενου, και  

(β)  εξαγωγή ενός report, το οποίο κατά την 
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κρίση του ΟΤΕ δύναται να γνωστοποιηθεί 
στον Τ.Π.   

2.2 Πληροφορίες Τ.Π. 

Ο Τ.Π. δύναται εν αναµονή των αποτελεσµάτων 
της πιστωτικής αξιολόγησης να υποβάλλει στον 
ΟΤΕ ελέγξιµα οικονοµικά στοιχεία ή 
οποιασδήποτε άλλη τυχόν πληροφορία θεωρεί 
απαραίτητη για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Ο 
ΟΤΕ οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψιν του την 
πληροφορία που υποβλήθηκε από τον Τ.Π. 

2.3 Εσωτερική πληροφόρηση για πιστωτική 
αξιολόγηση 

Ο ΟΤΕ εξαγάγει το report, µε το οποίο 
προσδιορίζεται ο βαθµός επικινδυνότητας καθώς 
και το προτεινόµενο ανώτατο ύψος εγγύησης, 
στηριζόµενα σε εσωτερική πληροφόρηση κατά 
τους 12 τελευταίους µήνες και περιλαµβάνει 
ενδεικτικά ιστορικό πληρωµών του Τ.Π. κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών 
(συνυπολογίζοντας την αξία έκαστης πληρωµής). 

Εφόσον ο αξιολογούµενος Τ.Π. το ζητήσει, 
µπορεί να λάβει από τον ΟΤΕ σύνοψη της 
εσωτερικής αξιολόγησής του και του 
προτεινόµενου ανώτατου ύψους εγγύησης. 

3. Αµφισβήτηση του Report   

3.1 Μετά την αποστολή της πιστωτικής 
αξιολόγησης στον Τ.Π., ο τελευταίος έχει 
δικαίωµα είτε να την αποδεχθεί είτε να την 
αµφισβητήσει ζητώντας από τον ΟΤΕ τη 
συγκρότηση Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
της ∆ιαφοράς  

Με σχετικό αίτηµά του, το οποίο θα πρέπει 
να υποβληθεί εντός συγκεκριµένης 
προθεσµίας, ο Τ.Π. µπορεί να 
αµφισβητήσει: 

• την εσωτερική ή εξωτερική 
πληροφόρηση που χρησιµοποιήθηκε για 
την εξαγωγή των αποτελεσµάτων της 
πιστωτικής αξιολόγησης; 
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• Το ύψος της προτεινόµενης 
εγγύησης, εφόσον θεωρεί ότι η 
προτεινόµενη εγγύηση δεν δικαιολογείται 
από την πληροφόρηση που 
χρησιµοποιήθηκε; 

• Το ύψος της εγγύησης ή 
της ασφαλιστικής κάλυψης είναι 
εξαιρετικά υψηλό δεδοµένων των 
συνθηκών 

• Η παροχή εναλλακτικών 
εγγυήσεων είναι πιο δικαιολογηµένη υπό 
ορισµένες συνθήκες.  

Έως ότου αποφανθεί η Μικτή Επιτροπή 
και µε την προϋπόθεση ότι ο Τ.Π. δεν έχει 
ληξιπρόθεσµες οφειλές από την παροχή 
των υπηρεσιών της παρούσας, ο ΟΤΕ δεν 
δικαιούται να ζητήσει την κατάθεση 
εγγυήσεων από τον Τ.Π. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 
σχετικής ενότητας της παρούσας 
αναφορικά µε την Αµφισβήτηση ενώπιον 
της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
∆ιαφορών.  

 
Εναλλακτικά προτείνεται να υπάρχει κλιµάκωση 
στο δικαίωµα κατάθεσης εγγυήσεων του ΟΤΕ ως 
εξής: 

1. Αν ο Τ.Π. είναι επανειληµµένα 
υπερήµερος, κατά τη χρονική περίοδο των 
τελευταίων 6 µηνών αναφορικά µε τις 
οφειλές του που απορρέουν από την 
παροχή των υπηρεσιών µισθωµένων 
γραµµών χονδρικής, τότε το απαιτούµενο 
ύψος της εγγυητικής επιστολής θα ισούται 
µε την Χρέωση του Τελευταίου Μήνα 
(ΧΤΜ).  

2. Αν ο ΤΠ δεν  είναι επανειληµµένα 
υπερήµερος, κατά τους 12 τελευταίους 
µήνες, τότε ο ΟΤΕ δεν θα απαιτεί κάποιας 
µορφής εγγύηση. 
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5.2  
Οικονοµικοί Όροι 

5.2.7.7 
Ανανέωση εγγυητικής 

επιστολής 
 

∆εν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για την 
ανανέωση της εγγυητικής επιστολής 2 µήνες 
πριν την λήξη της προηγούµενης. Ακόµη και 
οι ίδιες οι τράπεζες αρνούνται να 
ανανεώσουν εγγυητική επιστολή η ισχύς της 
οποίας δεν λήγει άµεσα. 

    

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο πάροχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει την νέα εγγυητική 1-2 
εργάσιµες ηµέρες πριν την λήξη της προηγούµενη  

 

 

                                                      
i Η πρόταση που παρουσιάζεται εδώ έχει εφαρµοστεί µε κάποιες παραλλαγές από την British Telecom. 
(https://www.btwholesale.com/pages/static/Library/Pricing_and_Contractual_Information/BT_Wholesale_Credit_Vetting_Policy/index.htm) 


