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1 Ειζαγωγή  

Σν παξόλ θείκελν παξαζέηεη ηα ζρόιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Vodafone–

Πάλαθνλ ΑΕΕΣ (εθεμήο Vodafone) ζηε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε 

ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΕ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ 

Υνλδξηθήο, ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο ΕΕΣΣ ΑΠ 674/009/29-11-2012 

«Οξηζκόο Αγνξώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο, Καζνξηζκόο 

Επηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρύ ζηηο ελ ιόγσ Αγνξέο θαη ππνρξεώζεηο 

απηώλ (2νο Γύξνο Αλάιπζεο)». 

 

 

2 Στόλια – Παραηηρήζεις Vodafone 

1. Δεδνκέλνπ όηη ν ΟΣΕ παξέρεη ήδε κηζζσκέλα θπθιώκαηα ρνλδξηθήο ζηελ 

ρσξεηηθόηεηα ησλ 622Mbits/s (βάζε θαηαιόγνπ είλαη δηαζέζηκα θαλνληθά 

ρσξίο εηδηθή δηαδηθαζία) πξνηείλνπκε λα αλαθέξεηαη θαη απηή ε ρσξεηηθόηεηα 

ζηελ πεξηγξαθή όισλ ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ (ελδεηθηηθά ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12.2). 

 

2. ηελ παξάγξαθν 2.5.4 ζηνλ Πίλαθα 10: Είδε Αηηήζεσλ ΜΓΧ PDH/ SDH 

Τερλνινγίαο ζρεηηθά κε ην πξντόλ “POINT TO POINT”, πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

όηη επηηξέπεηαη ε “ΑΝΑΔΟΜΗΗ” ζην είδνο ησλ αηηήζεσλ σο εθ ηνύηνπ 

πξέπεη ζηνλ αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ πίλαθα λα εκθαλίδεηαη  “” θαη όρη “x”. 

 

3. ηελ παξάγξαθν 2.5.13 αλαθέξεηαη όηη “Τν ΠΠΠ αλαξηάηαη ειεθηξνληθά 

ζην Π.Σ. ηνπ ΟΤΕ”. Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θξάζε όηη “Ο ΟΤΕ 

ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνλ Πάξνρν ζρεηηθά κε ην/ηα ζεκεία θαηάιεμεο 

ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΟΤΕ κέζσ ηνπ ΠΣ θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ θαη πξηλ ηε 

παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο” 
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ηελ ίδηα παξάγξαθν (2.5.13) ζα ζέιακε λα επαπμεζεί ην δηάζηεκα πνπ ν 

Πάξνρνο θάλεη απνδεθηό ην ΠΠΠ από 5 ζε 7 εξγάζηκεο εκέξεο.  Ο ιόγνο 

είλαη όηη εηδηθά ζηηο κεηαβνιέο ην δηάζηεκα ησλ 5 εκεξώλ δελ επαξθεί ώζηε ν 

Πάξνρνο λα πξνιάβεη λα ζηείιεη ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο εξγαζίαο θαη ηα 

θπθιώκαηα κεηαβάιινληαη πξηλ ν Πάξνρνο πξνιάβεη λα ζηείιεη εξγνιάβν ζην 

ρώξν ηνπ πειάηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγώλ. 

 

ηελ ίδηα παξάγξαθν (2.5.13) αλαθέξεηαη όηη “ε ρξέσζε ηνπ θπθιώκαηνο  

μεθηλά από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ηνπ ΠΠΠ ζην Π.Σ. ΟΤΕ”. Η ρξέσζε 

ηνπ θπθιώκαηνο  πξέπεη λα γίλεηαη από ηελ επόκελε ηεο απνδνρήο νπόηε 

πξνηείλνπκε λα κεηαηξαπεί ε ζπγθεθξηκέλε  πξόηαζε αλάινγα δειαδή “ε 

ρξέσζε ηνπ θπθιώκαηνο  μεθηλά από ηελ επόκελε ηεο αποδοτής ηνπ ΠΠΠ 

ζην Π.Σ. ΟΤΕ”. 

 

ηελ ίδηα παξάγξαθν (2.5.13) αλαθέξεηαη όηη “H απόξξηςε ηνπ ΠΠΠ κπνξεί 

λα γίλεη από πιεπξάο Παξόρνπ κέρξη θαη δύν (2) θνξέο. Σηελ ηξίηε 

ειεθηξνληθή αλάξηεζε ηνπ ΠΠΠ από ηνλ ΟΤΕ γίλεηαη απηόκαηε απνδνρή ηνπ” . 

Η απνδνρή ηνπ ΠΠΠ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ Πάξνρν κόλν όηαλ 

απνθαηαζηαζνύλ ηα πξνβιήκαηα από ηνλ ΟΣΕ. Καηά ζπλέπεηα ε πξόηαζε 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: “H απόξξηςε ηνπ ΠΠΠ κπνξεί λα γίλεη από 

πιεπξάο Παξόρνπ κέρξη την αποκατάσταση τοσ προβλήματος από τον 

ΟΤΕ” 

 

4. ηελ παξάγξαθν 3.11.3 ζα ζέιακε λα επαπμεζεί ην δηάζηεκα πνπ ν 

Πάξνρνο ειέγρεη ηε θαιή ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο 

πνπ παξαδίδνληαη από ηνλ ΟΣΕ από 5 ζε 7 εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζή ηνπο.   
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5. ηελ παξάγξαθν  3.13.4: Πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί/ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν όηη “ν ΟΤΕ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλεη ηνλ Πάξνρν ηελ επόκελε εκέξα όηη ε πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία 

εθηειέζηεθε θαλνληθά  ή αθπξώζεθε/αλαβιήζεθε.”  Επίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί/ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν όηη “ν ΟΤΕ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη 

ηνλ Πάξνρν ηελ επόκελε εκέξα γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ζηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ πνπ παξέρεη ζηνλ Πάξνρν”. 

 

Η έιιεηςε ησλ παξαπάλσ  δεκηνπξγεί ζνβαξό πξόβιεκα ζηελ έγθπξε 

ελεκέξσζε ησλ εηαηξηθώλ πειαηώλ. 

 

6. ηελ παξάγξαθν 3.14.3: Έιεγρνο θαη αξηζκνδόηεζε αλαγγειηώλ βιάβεο, ε 

αλαγγειία βιάβεο δελ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ απηόκαηε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

αξηζκνύ βιάβεο (Α/Α) ηνπ ΟΣΕ. Θα πξέπεη κεηά από θάπνηα ώξα, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θιήζε πξνο ην Κέληξν Δηαρείξηζεο Παξόρσλ γηα λα 

γλσζηνπνηεζεί ν αξηζκό βιάβεο. πλεπώο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

θείκελν όηη “ν ΟΤΕ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ Πάξνρν θαηά ηελ 

αλαγγειία βιάβεο γηα ηνλ αξηζκό ηεο βιάβεο ή λα επηθνηλσλεί ηνλ αξηζκό 

βιάβεο ζηνλ Πάξνρν ηειεθσληθά ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.”  

 

7. ηελ παξάγξαθν 3.14.4: Ωξάξην ππνζηήξημεο, δελ αλαθέξεηαη ηη 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο αξγίεο ή ηα αβ/θα θαη ηηο θαζεκεξηλέο ώξεο κεηά ηηο 

15:00 κέρξη θαη 07:20 ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. Μόλνλ ζην θεθάιαην 

3.18 (παξ. 1) “Βαζηθό SLA Απνθαηάζηαζεο βιαβώλ”, αλαθέξεηαη όηη 

κεηαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηνπ Παξόρνπ ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 



 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ει. 6 από 7 

Τζαβέλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι   

Τηλέφωνο: 210 6702 000, 210 67 03 000,  Fax: 210 67 03 200 

www. vodafone.gr 

Θα πξέπεη λα ν ΟΣΕ λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ζε σξάξην εθηόο 

ηνπ πξναλαθεξόκελνπ, κε ζηόρν ηε ηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ απνθαηάζηαζεο 

ηεο βιάβεο. 

 

8. ηελ παξάγξαθν 3.14.5: Απνθαηάζηαζε βιαβώλ. πκβαίλεη ζπρλά λα 

ιακβάλνπκε ελεκεξώζεηο απνθαηάζηαζεο, ρσξίο λα έρεη γίλεη πξώηα 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία (ηειεθσληθή) από ην ηκήκα πνπ είλαη αξκόδην θαη 

έιεγμε ην πξόβιεκα. Έηζη ζπκβαίλεη λα κελ ππάξρεη πξαγκαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη λα πξέπεη λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία από ηελ αξρή. Θα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν όηη “ν ηερληθόο ηνπ ΟΤΕ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηε βιάβε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηειεθσληθά ηνλ Πάξνρν όηαλ 

επηιύεη ηε βιάβε θαη βξίζθεηαη αθόκα ζην ζεκείν ηεο βιάβεο, κε ζηόρν ηελ 

επηβεβαίσζε ή κε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο από ηνλ Πάξνρν”. 

 

9. ηελ παξάγξαθν 3.14.7 Πξνγξακκαηηζκόο κεηαβάζεσλ, πεξηγξάθεηαη όηη, 

ζε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο ή/θαη ν Σειηθόο Πειάηεο δελ είλαη παξόληεο 

θαηά ηε κεηάβαζε ησλ Σερληθώλ ΟΣΕ, πξνγξακκαηίδεηαη λέα κεηάβαζε από 

ηνλ ΟΣΕ θαη ν Πάξνρνο επηβαξύλεηαη κε ην Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο.       

 

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν όηη “ ζε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο 

ή/θαη ν Τειηθόο Πειάηεο δελ είλαη παξόληεο θαηά ηε κεηάβαζε ησλ Τερληθώλ 

ΟΤΕ, ηόηε ν Τερληθόο ηνπ ΟΤΕ ζα θαιεί ηνλ Πάξνρν ζηα ηειέθσλα πνπ έρεη 

δώζεη θαη αλ δελ ππάξμεη επηθνηλσλία, λα ππάξρεη έλα δηάζηεκα αλακνλήο 15 

ιεπηώλ πξνηνύ απνρσξήζεη θαη ηόηε ζα πξνγξακκαηίδεηαη λέα κεηάβαζε από 

ηνλ ΟΤΕ”.  

 

Επίζεο ζα πξνηείλακε λα ππάξρεη  αληίζηνηρε πξόβιεςε άζθνπεο κεηάβαζεο 

θαη από ηε κεξηά ηνπ ΟΣΕ, δειαδή ν ΟΣΕ λα επηβαξύλεηαη κε ην Σέινο 

Άζθνπεο Μεηάβαζεο, όηαλ δειαδή ζε πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ, δελ 
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εκθαληζηεί ή θαζπζηεξήζεη ν ηερληθόο ηνπ ΟΣΕ, θαη ππάξρεη ηερληθόο ηνπ 

Παξόρνπ ζην ζεκείν. 

 


