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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 654/11
  Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παρο−

χή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 
σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 
1983/Β/07−09−2011)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

 Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012), ιδίως τα άρθρα 3, 12 στοιχ.(α), (ι), 
(ια), (ιβ), 16,17,38, 41 έως 54, και 79 παρ. 3 αυτού, 

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρε−
σίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δί−
κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L 
337/37, 18.12.2009, 

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποιηθεί−
σα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
«για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και 

Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, 28−12−2007) (εφεξής 
«Νέα Σύσταση»), 

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κα−
νονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03, ΕΕ C165/6, 
11−07−2002),

στ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε συμφωνίες 
πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ (98/C 265/02),

ζ. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 375/10/14−02−2006 απόφαση της 
ΕΕΤT «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευ−
σης» (ΦΕΚ 314/Β/16−03−2006),

η. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 390/03/2006 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21−06−2006), 
όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 442/68/28−06−2007 (ΦΕΚ 1279/Β/25−07−2007) και ΕΕΤΤ 
ΑΠ 513/014/03−03−2009 (492/Β/18−03−2009), 

θ. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 254/71/31−05−2002 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθ−
μών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/26−06−2002), 
όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις Αποφάσεις ΕΕΤΤ 
ΑΠ 300/23/05−12−2003 (ΦΕΚ 1915/Β/23−12−2003) και ΑΠ 
351/75/20−05−2005 (ΦΕΚ 717/Β/27−05−2005), 

ι. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 482/051/27−05−2008 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Μεθοδολογία/Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστι−
κού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέ−
ρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β/24−06−2008),

ια. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 562/029/22−04−2010 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου Οργα−
νισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
Έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις 
υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 
έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
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σης και λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 668/Β/18−05−2010 και ΦΕΚ 1363/Β/02−09−2010 (ορθή 
επανάληψη)),

ιβ. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 573/11/22−07−2010 (ΦΕΚ 1348/Β/01−
09−2010) απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της απόφα−
σης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/24.06.08 “Μεθοδολογίες/ Αρ−
χές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την 
υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογι−
στικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 
1151/Β/24−06−2008) και Κλήση του Οργανισμού Τηλεπι−
κοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) Α.Ε. προς Δημοσίευση 
των υποβληθέντων Υποδειγμάτων Αναφοράς LRAIC, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. ii της υπ’ 
αριθμ. 519/056/14−4−2009 (ΦΕΚ 837/Β/06−05−2009) από−
φασης της ΕΕΤΤ»,

ιγ. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 640/16/21−02−2012 (ΦΕΚ 755/Β/14−
03−2012) απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολο−
γικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2012 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2010) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και 
λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και 
λοιπές ρυθμίσεις»,

ιδ. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 631/23/01−12−2011 (2967/B/23−12−
2011) απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση τιμολογίων ΟΤΕ για 
τις υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω 
δικτύου χαλκού και οπτικής ίνας (VDSL)»,

ιε. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 573/012/22−07−2010 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για 
την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/23−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−07−2009)»

ιστ. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−
09−2011) απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επι−
χειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και 
Υποχρεώσεις αυτών (3ος γύρος ανάλυσης)», 

ιζ. την υπ’ αριθμ.  ΕΕΤΤ 39807/14−10−2011 υποβληθεί−
σα «Προσφορά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης» της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε., 

ιη. την υπ’ αριθμ.  ΕΕΤΤ 45230/23−11−2011 υποβληθείσα 
«Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για πρόσβαση σε Τοπικούς 
Βρόχους και Υποβρόχους», 

κ. την υπ’ αριθμ.  ΕΕΤΤ 7659/28−02−2012 επιστολή της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Προσφορές Αναφοράς ΟΤΕ 
& Εγγυητικές Επιστολές»,

κα. την υπ’ αριθμ. ΑΠ 624/231/20−10−2011 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά 
με την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφο−
ράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (RBO)»,

κβ. την υπ’ αριθμ. 7099/Φ610/12−12−2011/ απόφαση του 
Προέδρου της ΕΕΤΤ για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής απαντήσεων στην ως άνω διαβούλευση μέχρι 
και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 
κατόπιν σχετικού υποβληθέντος αιτήματος παρόχων 
στην ΕΕΤΤ,

κγ. τη διεξαχθείσα κατά το χρονικό διάστημα από 24−
10−2011 έως 09−12−2011 Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά 
με την υποβληθείσα από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» «Προ−

σφορά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης (RBO)» και τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση (FORTHNET 
A.E., HELLAS ON LINE Α.Ε, WIND A.E., CYTA Hellas Α.Ε. 
και On Telecoms A.E.) όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στον 
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ,

κδ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

Επειδή:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4070/2012, 

«Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους 
φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή/και 
τη διασύνδεση, υποχρεώσεις: 

«1. α) Διαφάνειας […] αβ) Βάσει των οποίων απαιτείται 
η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς 
πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που 
ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του 
εδαφίου β΄. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Αναφοράς πρέπει 
να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές 
προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις 
ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους 
πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των 
τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν 
για ευκολίες, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζη−
τούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Αναφο−
ράς υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ 
άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους 
του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρω−
ση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του 
παρόντος. […]

«2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να 
καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο απαιτού−
μενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης 
κάθε Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, υπηρεσίας 
διασύνδεσης ή/και πρόσβασης για συγκεκριμένη μορ−
φή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του από την Ε.Ε.Τ.Τ., 
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος. […]»,

2. Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/
Β/07−09−2011) απόφαση ΕΕΤΤ «Ορισμός Εθνικής Αγο−
ράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός 
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 
και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», στο 
πλαίσιο της διεξαχθείσας νέας διαδικασίας ορισμού 
και ανάλυσης των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 παρ. 3 και 36 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 και τη 
Νέα Σύσταση, η ΕΕΤΤ όρισε εκ νέου την εταιρεία με 
την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλά−
δος» («ΟΤΕ Α.Ε.») ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην 
Εθνική Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και 
διατήρησε τις κανονιστικές υποχρεώσεις που της είχαν 
υποβληθεί δυνάμει της προηγούμενης ανάλυσης της 
σχετικής αγοράς και των επιβληθέντων μέτρων, επιβάλ−
λοντας τροποποιήσεις όσον αφορά στις επιβαλλόμενες 
υποχρεώσεις πρόσβασης, λογιστικού διαχωρισμού και 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, 

3. Οι επιβληθείσες στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» κανονιστι−
κές υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
στην ως άνω απόφαση (Κεφάλαιο Α, [ΙΙΙ]), είναι οι εξής:

i. Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών 
Ευκολιών Δικτύου, 
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ii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης),

iii. Υποχρέωση Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς Δια−
σύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο,

iv. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού,
v. Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης και
vi. Υποχρεώσεις σχετικά με τον περιορισμό φασματι−

κών παρεμβολών των διαφόρων τεχνολογιών xDSL.
4. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ 

αριθμ. ΑΠ 614/012/28−07−2011 απόφαση ΕΕΤΤ (Κεφάλαιο 
Α, περίπτωση (ΙΙΙ) «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παρά−
γραφος 5) η επιβληθείσα στην «ΟΤΕ Α.Ε.» Υποχρέωση 
Διαφάνειας εξειδικεύεται ως εξής:

«5.1.1 Διατηρείται η υποχρέωση διαφάνειας, η οποία 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημοσίευση σχετικής 
Προσφοράς Αναφοράς, η οποία υπόκειται στην έγκριση 
της ΕΕΤΤ και αποτελεί τη βάση για τη σύναψη συμφω−
νιών για την παροχή ΧΕΠ. Η ως άνω υποχρέωση δια−
σφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, 
στις οποίες δεν θα είχαν εάν δεν υπήρχε η υποχρέωση 
Προσφοράς Αναφοράς.

5.1.2 Ειδικά αναφορικά με το περιεχόμενο της Προ−
σφοράς Αναφοράς, ισχύουν τα κάτωθι:

(i) Η Προσφορά Αναφοράς είναι επαρκώς αναλυτι−
κή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπη−
ρεσίες.

(ii) Η Προσφορά Αναφοράς συμπεριλαμβάνει περιγρα−
φή των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς και περιγραφή των σχετικών όρων 
και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

(iii) Η Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας απόφασης.»

5. Αναφορικά με τη διαδικασία δημοσίευσης της 
ως άνω Προσφοράς, στην ίδια απόφαση ορίζονται τα 
εξής:

«5.1.3 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει 
να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τις ανάγκες της αγοράς, επιβάλλεται η τήρηση της 
ακόλουθης διαδικασίας:

(i)  O ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από τη θέση της σε ισχύ. […]

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλα−
γές στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης και τις συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις 
όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. 
Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ δύνα−
ται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα 
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τρο−
ποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης».

6. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέ−
πει να συμπεριληφθεί στην Προσφορά Αναφοράς Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της «ΟΤΕ Α.Ε.», όπως 
αυτό έχει καθορισθεί στο Παράρτημα Ι της  υπ’ αριθμ. 

ΑΠ 614/012/28−07−2011 απόφασης ΕΕΤΤ περιλαμβάνει τα 
εξής:

«A. Προϋποθέσεις πρόσβασης bitstream. 
1. Στοιχεία δικτύου στα οποία προσφέρεται η πρό−

σβαση, 
2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων 

φυσικής πρόσβασης1, συμπεριλαμβανομένων πληροφο−
ριών σχετικά με τα σημεία διασύνδεσης 

3. Διαφοροποίηση ποιότητας της υπηρεσίας σε σχέση 
με την πρόσβαση στα (α) και (β),

4. Τεχνικοί όροι που συνδέονται με την πρόσβαση 
στα (α), (β) και (γ),

5. Διαδικασίες παραγγελιών, μετάβασης μεταξύ υπη−
ρεσιών και παροχής υπηρεσιών, περιορισμοί χρήσης.

B. Υπηρεσίες συνεγκατάστασης
1. Πληροφορίες σχετικά με τα Δικτυακά Κέντρα του 

κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. 
2. Δυνατότητες συνεγκατάστασης στα Δικτυακά Κέ−

ντρα που αναφέρονται στο σημείο 1 (συμπεριλαμβανομέ−
νης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, της 
απομακρυσμένης και της εικονικής συνεγκατάστασης).

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον 
υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατα−
σταθεί.

4. Θέματα ασφαλείας: μέτρα που λαμβάνονται από τον 
κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την ασφάλεια 
των χώρων του. 

5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό αντα−
γωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης.

6. Προδιαγραφές ασφαλείας.
7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις 

όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος.
8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαι−

ούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική 
συνεγκατάσταση ή των Δικτυακών Κέντρων όπου η 
συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης 
χωρητικότητας. 

Γ. Συστήματα Πληροφοριών
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι−

κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις 
βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλ−
λευσης για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρε−
σιών, συντήρηση και επισκευή καθώς και τιμολόγηση.

Δ. Όροι Παροχής
1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής 

υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσι−
ών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστα−
σης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι 
ποιότητας υπηρεσιών.

2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομέ−
νης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περί−
πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερό−
μενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία.»

7. Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της υποχρέω−
σης παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών 
Δικτύου (ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28−07−2011 Κεφάλαιο Α, 
περίπτωση (ΙΙΙ) «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παράγρα−
φος 3), η «ΟΤΕ Α.Ε.» φέρει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

1   Η διάθεση των πληροφοριών μπορεί να περιοριστεί στους 
ενδιαφερόμενους για να αποφευχθούν θέματα δημόσιας ασφά−
λειας.
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«3.1.1 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση του ΟΤΕ 
να προσφέρει πρόσβαση τύπου Α, η οποία συνδυάζει τα 
κυκλώματα (κίνηση ADSL ή VDSL) μέχρι το BRAS (ΑΡΥ−
ΣBRAS) μαζί με συναφείς ευκολίες, σε επίπεδο πέρα από 
το BRAS και μέχρι το σημείο παρουσίας του εναλλακτι−
κού παρόχου (προϊόντα ευκολιών ΟΚΣΥΑOLO). [….]

3.1.2 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης τύπου Β (πρόσβαση στους εναλλακτικούς 
παρόχους στο επίπεδο BRAS), σε κάθε ένα σημείο πα−
ρουσίας BRAS το οποίο διαθέτει η ΟΤΕ ΑΕ κατά τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας ή το οποίο θα τοποθετήσει 
στο μέλλον –κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
απόφασης. [….]

3.1.3 Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης τύπου Γ από τον ΟΤΕ, η οποία αφορά πρό−
σβαση στο DSLAM, το οποίο δύναται να βρίσκεται είτε 
εντός Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ ή σε υπαίθρια καμπίνα 
του ΟΤΕ. [….]

3.1.8 Στο πλαίσιο της υποχρέωσης πρόσβασης και σε 
συνδυασμό με την επιβαλλόμενη, δια της παρούσας, 
υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης, ο ΟΤΕ οφείλει 
να μην εφαρμόζει διαφορετική τεχνική σχεδίαση μεταξύ 
των συγκεκριμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
για την υλοποίηση των τριών ξεχωριστών υπηρεσιών 
τύπου Α, Β, Γ, εφόσον αυτή δεν δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους που αφορούν στο τεχνικώς 
εφικτό. [….]

3.1.11 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να χορηγεί ελεύθερη πρό−
σβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες 
βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
εικονικού δικτύου και να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα 
συστήματα λογισμικού που είναι απαραίτητα για την 
εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των 
υπηρεσιών.

3.1.14 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήματα 
για μετάβαση μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι 
διαδικασίες και το κόστος της μετάβασης θα πρέ−
πει να συμπεριληφθούν στη σχετική αναθεώρηση της 
Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης): (i) Μεταξύ επιπέδων χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης (τύποι πρόσβασης Α, Β, Γ όπως αναφέ−
ρονται ανωτέρω), (ii) Μεταξύ χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης και πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης/
μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και (iii) 
μεταξύ υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης 
διαφορετικής τεχνολογίας (π.χ. μετάβαση από ADSL 
σε VDSL)».

8. Επιπλέον, στην παράγραφο 3.1.4 του Κεφαλαίου 
Α, περίπτωση (III) της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι 
«Όπου η πρόσβαση σε επίπεδο DSLAM (τύπος Γ) δεν 
είναι τεχνικά εφικτή, ο ΟΤΕ υποχρεούται δυνάμει του 
παρόντος να παρέχει πρόσβαση στον εναλλακτικό πά−
ροχο, στο επόμενο, από την πλευρά του δικτύου (κόμβος 
πολυπλεξίας), σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο 
λιανικό πελάτη.». Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 3.1.9 του ίδιου κανονιστικού κειμένου, «Διατηρείται 
η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης 
(υπό τη μορφή παροχής φυσικού χώρου και τεχνικών 
ευκολιών), η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει 
να περιλαμβάνει επιλογές όπως τη φυσική συνεγκατά−
σταση, την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση ή και την 
εικονική συνεγκατάσταση».

9. Αναφορές στο ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο 
της Προσφοράς Αναφοράς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ−
λων και οι παράγραφοι 3.1.14 και 3.1.15 του Κεφαλαίου 
Α, περίπτωση (III) της ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28−07−2011, 
σύμφωνα με τις οποίες:

«3.1.14 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήματα 
για μετάβαση μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι 
διαδικασίες και το κόστος της μετάβασης θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην σχετική αναθεώρηση της Προ−
σφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης): 
(i) Μεταξύ επιπέδων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης 
(τύποι πρόσβασης Α, Β, Γ όπως αναφέρονται ανωτέ−
ρω), (ii) Μεταξύ χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και 
πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης/μεριζόμενης πρό−
σβασης στον τοπικό βρόχο και (iii) μεταξύ υπηρεσιών 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης διαφορετικής τεχνο−
λογίας (π.χ. μετάβαση από ADSL σε VDSL).

3.1.15 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει ένα Βασικό Επί−
πεδο Συμφωνιών Υπηρεσιών – (Βασικό SLA). Η βασική/ 
ελάχιστη ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό 
Επίπεδο Συμφωνιών Υπηρεσιών – (Βασικό SLA)) καθώς 
και οι σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά 
με την ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτω−
ση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού 
SLA, θα αποτελούν μέρος της βασικής λίστας των πε−
ριεχομένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς ΧΕΠ, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω αναφορικά με 
την υποχρέωση διαφάνειας».

10. Περαιτέρω, όπως σημειώθηκε ανωτέρω (βλέπε παρ. 
6), η Προσφορά Αναφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμ−
φωνα με τις ανάγκες της αγοράς και περιγραφή των 
σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομέ−
νων των τιμών. Οι εν λόγω τιμές για κάθε χαρακτηρι−
στικό, λειτουργία και ευκολία τα οποία υποχρεούται να 
παρέχει η «ΟΤΕ Α.Ε.», δυνάμει του καθορισμού της ως 
ΣΙΑ στην εθνική αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 
1983/Β/07−09−2011), οφείλουν να συνάδουν με τις Υπο−
χρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης που υπέχει 
δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης.

11. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κε−
φαλαίου Α, περίπτωση (III) της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/07−09−2011), η «ΟΤΕ Α.Ε.» φέρει τις κάτωθι 
υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης:

«7.1.1 Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση κοστοστρεφούς τι−
μολόγησης για τις υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης και των συναφών ευκολιών. Ειδικότερα: (i) 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης βάσει της μεθοδο−
λογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους 
με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ 
(LRAIC/Current Cost)). Η εν λόγω υποχρέωση εφαρμόζε−
ται στο σύνολο των προϊόντων/υπηρεσιών που περιλαμ−
βάνονται στον ανωτέρω ορισμό της σχετικής αγοράς. 
(ii) Ο ΟΤΕ οφείλει να εξάγει τις τιμές για την υπηρεσία 
ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ (BRAS & DSLAM) βάσει 
της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ από κοστολογικό μοντέ−
λο «top−down», με την επιφύλαξη των άρθρων 9.1.1 και 
9.1.2 του παρόντος. (iii) Οι τιμές των υπηρεσιών για τις 
συναφείς ευκολίες όπως οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Τύπου 
ΦΥΠ & OLO εξάγονται από μοντέλα bottom−up βάσει 
της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ. 
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7.1.2 Κατά τον καθορισμό των τιμών δεν λαμβάνεται 
υπόψη επενδυτικός κίνδυνος διαφορετικός από εκείνον 
των υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ προσκομίσει στην 
ΕΕΤΤ στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υφίσταται υψη−
λότερο επενδυτικό κίνδυνο για τις υπηρεσίες χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης που προσφέρει μέσω του δι−
κτύου Νέας Γενιάς που αναπτύσσει, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει 
τα υποβληθέντα στοιχεία, διενεργώντας, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο, δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό 
των ασφαλίστρων κινδύνου.

7.1.3 Οι τιμές της προσφοράς ΧΕΠ πρέπει να απεικονί−
ζουν το μακροπρόθεσμο κόστος ενός αποτελεσματικού 
παρόχου με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με εκείνα της 
ΟΤΕ ΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές δεν πρέπει να ορί−
ζονται αποκλειστικά βάσει του κόστους του ιστορικού 
παρόχου αλλά να ενσωματώνονται οι αποτελεσματικές 
επιχειρησιακές επιλογές και δυναμικές της αγοράς.

7.1.4 Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση ελέγχου τιμών. Ειδι−
κότερα: (i) εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα, 
διατηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
υπ’ αριθμ. ΑΠ 482/051/26.5.2008 απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με θέμα 
«Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού 
Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοι−
πές ρυθμίσεις», σχετικά με την αγορά υπηρεσιών της 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. (ii) οι καταστάσεις 
του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστη−
μα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά 
τον έλεγχο δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από 
την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου. (iii) με βάση την 
υποχρέωση μη−διακριτικής μεταχείρισης στις υπηρεσίες 
χονδρικής, η ΕΕΤΤ δύναται να αιτηθεί την ταυτόχρονη 
εξέταση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προσφο−
ρών στην αγορά χονδρικής και των αντίστοιχων/ σχετι−
κών λιανικών προσφορών της ΟΤΕ ΑΕ προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων 
να «επαναλάβουν» (replicate) τις αντίστοιχες σχετικές 
λιανικές προσφορές του ΟΤΕ, σε σχέση με τις διαθέσι−
μες σε αυτούς, προσφορές στην αγορά χονδρικής. Εάν 
αυτή η δυνατότητα επανάληψης (replicability) μεταξύ των 
διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρικής και των 
αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφορών δεν απο−
δεικνύεται, η ΕΕΤΤ δύναται ιδίως και με την επιφύλαξη 
των σχετικών αρμοδιοτήτων της για την (ex post) εφαρ−
μογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού: (i) 
να επιβάλει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες προσφορές 
χονδρικής, ή /και (ii) να επιβάλλει κυρώσεις στην ΟΤΕ 
ΑΕ εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της υποχρέωσης 
της μη διακριτικής μεταχείρισης».

12. Στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεών της, η εται−
ρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» στις 14−10−2011 υπέβαλε στην ΕΕΤΤ με 
το υπ’ αριθμ.  39807/14−10−2011 έγγραφό της, Προσφο−
ρά Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης Έτους 2011. Ακολούθως, στις 
28−02−2012 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7659/28−02−
2012 επιστολή της με θέμα «Προσφορές Αναφοράς ΟΤΕ 
& Εγγυητικές Επιστολές», η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» επε−

σήμανε στην ΕΕΤΤ ότι συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν 
ως πλαίσιο για τον καθορισμό των οικονομικών όρων 
της προσφοράς αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, τα οριζόμενα στην 
υποβληθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για πρόσβαση 
σε Τοπικούς Βρόχους και Υποβρόχους» (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
45230/23−11−2011) καθότι το εν λόγω κείμενο της Προ−
σφοράς Αναφοράς για πρόσβαση σε Τοπικούς Βρόχους 
και Υποβρόχους (RUO) ήταν σαφέστερο.

13. Η ΕΕΤΤ προέβη σε εξέταση της υποβληθείσης εκ 
της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−09−2011), 
ιδίως προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή κα−
λύπτει το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο της εν 
λόγω Προσφοράς όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτη−
μα Ι της ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ (ήτοι ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−09−2011)), καθώς και 
προκειμένου να ελέγξει κατά πόσο το περιεχόμενό αυ−
τής συνάδει με τις υποχρεώσεις της «ΟΤΕ Α.Ε.» όπως αυ−
τές προκύπτουν από την κείμενη εν ισχύ νομοθεσία περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περαιτέρω, ελέγχθηκε από 
την ΕΕΤΤ κατά πόσο η υποβληθείσα εκ της εταιρείας 
ΟΤΕ Α.Ε. Προσφορά Αναφοράς, περιλαμβάνει επαρκείς 
πληροφορίες και σαφείς διαδικασίες, καθώς και κατά 
πόσο μεταξύ των προτεινόμενων συμβατικών όρων κά−
ποιοι είναι αδικαιολόγητα επαχθείς για τον Τηλεπικοι−
νωνιακό Πάροχο. Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ επιβάλλει 
δια της παρούσας τροποποιήσεις στην υποβληθείσα 
από την «ΟΤΕ Α.Ε.» Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, οι οποίες κρίνονται απαραί−
τητες προκειμένου αυτή να τελεί σε συμφωνία με τις 
υποχρεώσεις της ΟΤΕ ΑΕ όπως αυτές προσδιορίζονται 
στην κείμενη εν ισχύ νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, ιδίως δε την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 και 
το Ν. 4070/2012. Οι ως άνω αναγκαίες τροποποιήσεις 
αιτιολογούνται ειδικά από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο παρόν.

14. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή:
α. Η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρ−

χών του άρθρου 3 του Ν. 4070/2012 μεταξύ των οποίων 
της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασί−
ας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης 
της αγοράς και παράλληλα οφείλει να προάγει τον 
ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και 
υπηρεσιών, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον το 
οποίο μεταξύ άλλων επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας ότι 
οι χρήστες αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο 
επιλογών, τιμής και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας 
ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών,

β. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. α του Ν. 4070/2012, 
η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως ρυθμίζει «κάθε θέμα, που 
αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με 
Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώ−
ντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου»,

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. κστ του Ν. 4070/2012, 
η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως ρυθμίζει «την πρόσβαση και 
τη διασύνδεση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό 
απαιτείται»,
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δ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. μγ του ίδιου νόμου, 
η ΕΕΤΤ «Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές 
πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και 
θέμα σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της»,

ε. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 614/12/28−07−2011 
απόφαση της ΕΕΤΤ η εταιρεία με την επωνυμία «Ορ−
γανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος», ως επιχείρηση 
με ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και 

στ. Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.1 α), αβ) του Ν. 
4070/2012 «Τα Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς υπο−
βάλλονται στην ΕΕΤΤ, η οποία μπορεί μεταξύ άλλων 
να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του 
παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση 
τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του 
παρόντος», αποφασίζει:

A. Την έγκριση της υποβληθείσας Προσφοράς Ανα−
φοράς του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλά−
δος (Ο.Τ.Ε) 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−09−2011) με τις κάτωθι 
τροποποιήσεις:

1. Στο Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.1 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, με τίτλο «Ορισμοί», προστίθενται οι 
ορισμοί: «

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS» − Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συ−
νεγκατάστασης – BRAS: Η σύνδεση, με φυσικά μέσα και 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστημένου στο 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισμού του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ με τους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, με σκοπό τη μεταφορά 
κίνησης από/προς το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το 
δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM» − Σύνδεση ΜΕτάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης – DSLAM: Η σύνδεση, με φυσικά μέσα 
και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστημένου στο 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισμού του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ με τον κόμβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, με 
σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς το Δίκτυο DSL 
του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.»

Οι ανωτέρω προσθήκες κρίνονται αναγκαίες προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής αυτής βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) και ειδικότερα την παράγραφο 
3.1.9 αυτής η οποία ορίζει ότι: «Διατηρείται η υφιστά−
μενη υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης (υπό τη 
μορφή παροχής φυσικού χώρου και τεχνικών ευκολιών), 
η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να περι−
λαμβάνει επιλογές όπως τη φυσική συνεγκατάσταση, 
την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση ή και την εικονική 
συνεγκατάσταση»

2. Στο Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.1. της υποβληθείσης 
προσφοράς, με τίτλο: «Ορισμοί», προστίθεται ο ορισμός: 
««ΕΩ» − Εργάσιμες Ώρες: Από 07:.20 π.μ. έως 15:.00 μμ 
(ωράριο 5νθήμερης εργασίας)». Η ανωτέρω προσθήκη 
κρίνεται αναγκαία για λόγους διαφάνειας, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011). Συγκε−
κριμένα, αποσαφηνίζεται στην Προσφορά, το χρονικό 
διάστημα της εργάσιμης ημέρας εντός του οποίου τα 
αιτήματα θα πρέπει να κατατίθενται στο Π.Σ. W−CRM. 

Αιτήματα τα οποία υποβάλλονται πέραν των ως άνω 
«εργάσιμων ωρών» θεωρούνται ότι έχουν κατατεθεί την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Στο Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.1 της υποβληθείσης 
προσφοράς, με τίτλο «Ορισμοί», ο ορισμός του «Χρό−
νου παράδοσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.», τροποποιείται 
ως εξής: ««Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.»: Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολα−
βεί από την επόμενη ΕΗ αποστολής από τον ΠΑΡΟΧΟ 
της αίτησής του στον ΟΤΕ μέσω Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την 
ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης−
Παραλαβής, δηλαδή την ημερομηνία φυσικής σύνδεσης 
και θέσης σε λειτουργία της υπηρεσίας.». Η ανωτέρω 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) 
και ειδικότερα την παράγραφο 3.1.9 αυτής η οποία ορίζει 
ότι: «Διατηρείται η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής 
συνεγκατάστασης (υπό τη μορφή παροχής φυσικού χώ−
ρου και τεχνικών ευκολιών), η οποία, ανάλογα με την 
περίπτωση, πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές όπως τη 
φυσική συνεγκατάσταση, την απομακρυσμένη συνεγκα−
τάσταση ή και την εικονική συνεγκατάσταση».

4. Στο Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.1 της υποβληθείσης 
προσφοράς, με τίτλο «Ορισμοί», ο ορισμός του «Ανε−
νεργού χρόνου βλάβης (out of service)», τροποποιείται 
ως εξής: ««Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service)»: 
Είναι το άθροισμα των χρόνων καθυστέρησης άρσης 
της βλάβης των συμβάντων τα οποία δεν οφείλονται 
στον ΟΤΕ.». Η ανωτέρω τροποποίηση γίνεται για λόγους 
σαφήνειας.

5. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.1. της υποβληθείσης 
προσφοράς με τίτλο: «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» η τρίτη 
παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Οι ριπές ρυθμού 
(burst rates) μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω 
της ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών Τελικών Χρηστών 
μέσα στο δίκτυο DSL του ΟΤΕ ή/και στη σύνδεση ΟΤΕ 
– ΠΑΡΟΧΟΥ (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.) ή λόγω 
της προσαρμογής ρυθμού του τερματικού εξοπλισμού 
λόγω επιβάρυνσης της γραμμής, και εξαρτώνται από 
τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα εφαρμογής IP που χρη−
σιμοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώνει τους 
Τελικούς Χρήστες σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ 
παρακολουθεί την συμπεριφορά του δικτύου ADSL και 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως για πα−
ράδειγμα αναβαθμίσεις χωρητικοτήτων, προκειμένου 
να είναι πάντα σε θέση να παρέχει ένα συγκεκριμένο 
λόγο συγκέντρωσης (contention ratio) στις υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.Σ. (λόγος συγκέντρωσης ανά πακέτο ταχύτητας 
Α.ΡΥ.Σ.) ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
(www.otewholesale.gr).» Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνε−
ται αναγκαία για λόγους μη διακριτικης μεταχείρισης 
και διαφάνειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) και ιδίως στην πα−
ράγραφο 5.1.6 αυτής.

6. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.2. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρε−
σίας ΑΡΥΣ» η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως 
εξής: «Τα πακέτα ταχυτήτων της υπηρεσίας ΑΡΥΣ, που 
διατίθενται από τον ΟΤΕ, περιγράφονται στον παρα−
κάτω Πίνακα. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρ−
μογής των πακέτων ταχυτήτων Α.ΡΥ.Σ., καθώς και της 
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προσθήκης νέων πακέτων ταχυτήτων με την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της υπ’ 
αριθμ. 614/12/28−07−2011 ΑΠ ΕΕΤΤ:

Σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής, ο ΟΤΕ υποχρε−
ούται να ενημερώνει, την ΕΕΤΤ και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ που 
λαμβάνουν ήδη υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., τόσο για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων όσο και για τις 
νέες τιμές τουλάχιστον (2) μήνες πριν την επιθυμητή 
ημερομηνία εφαρμογής τους.» 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λό−
γους διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης εξα−

σφαλίζοντας την έγκαιρη ενημέρωση τόσο της ΕΕΤΤ 
όσο και των ΠΑΡΟΧΩΝ. Το χρονικό διάστημα των δύο 
μηνών, που μεσολαβεί από την ενημέρωση της ΕΕΤΤ και 
των ΠΑΡΟΧΩΝ μέχρι την εισαγωγή των νέων προϊόντων, 
κρίνεται εύλογο προκειμένου να δωθεί η δυνατότητα 
στους ΠΑΡΟΧΟΥΣ να παρέχουν, εφόσον το επιθυμούν, 
αντίστοιχα λιανικά προϊόντα με χρήση των αντίστοιχων 
πακέτων ταχυτήτων Α.ΡΥ.Σ.

7. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.2. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρε−
σίας ΑΡΥΣ» ο πίνακας τροποποιείται ως εξής: «

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθμός Καθόδου/Ανόδου (Kbps)

ΑΡΥΣ – 2 ADSL έως 2048/ έως 512

ΑΡΥΣ – 24 ADSL έως 24576/έως 1024

V−Α.ΡΥ.Σ.Γ −30 VDSL έως 30720/έως 2560

V−Α.ΡΥ.Σ.Γ −50 VDSL έως 51200/έως 5120

V−Α.ΡΥ.Σ.ΑΚ −30 VDSL έως 30720/έως 2560

V−Α.ΡΥ.Σ.ΑΚ −50 VDSL έως 51200/έως 5120

». Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκει−
μένου να υπάρχει συμμόρφωση με τις παρασχεθείσες 
από τον ΟΤΕ υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ 
αριθμ. 640/016/21−02−2012 απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτε−
λέσματα Κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) έτους 2012 (με 
απολογιστικά στοιχεία του 2010) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει υπο−
βληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις».

8. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.4. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Προϋποθέσεις Διάθεσης της 
Υπηρεσίας ΑΡΥΣ», στο πρώτο εδάφιο, το τρίτο σημείο 
διαγράφεται. Συγκεκριμένα η αναφορά ότι: «Ο Τελικός 
Χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. να 
είναι εν λειτουργία συνδρομητής τηλεφωνικής σύν−
δεσης PSTN/ISDN−BRA, επί της οποίας υπερτίθεται η 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.» κρίνεται ότι αποτελεί καταχρηστικό 
όρο για την παροχή υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., δεδομένου ότι 
ουσιαστικά με τον όρο αυτό δεν παρέχεται η δυνατό−
τητα εξυπηρέτησης αιτήματος παροχής της υπηρεσίας 
σε νέα, μη υφιστάμενη γραμμή. Επιπλέον, μέσω της 
διάταξης αυτής, δεν επιτρέπεται η εξυπηρέτηση συν−
δυασμένου αιτήματος παροχής Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης και Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής σε 
νέα γραμμή. 

9. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.4. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Προυποθέσεις Διάθεσης της 
Υπηρεσίας ΑΡΥΣ» το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως 
εξής: «Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην 
κείμενη νομοθεσία, ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για 
την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων 
τρίτων Παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση 
ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο Τελικός Χρήστης μέσω της σύνδε−
σης Α.ΡΥ.Σ.». Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για 
λόγους πληρότητας του κειμένου.

10. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.4. της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Προυποθέσεις Διάθεσης 
της Υπηρεσίας ΑΡΥΣ», σε κάθε αναφορά στην υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. προστίθεται αντίστοιχη αναφορά στην υπηρε−
σία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) και ειδικότερα την παράγραφο 
3.1.9 αυτής η οποία ορίζει ότι: «Διατηρείται η υφιστά−
μενη υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης (υπό τη 
μορφή παροχής φυσικού χώρου και τεχνικών ευκολιών), 
η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να περι−
λαμβάνει επιλογές όπως τη φυσική συνεγκατάσταση, 
την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση ή και την εικονική 
συνεγκατάσταση».

11. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.5., σημείο 1 της 
υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο: «Περιορισμοί στη 
Διάθεση της Υπηρεσίας ΑΡΥΣ» διαγράφεται το εδάφιο 
3 και προστίθεται στο σημείο 3 της ίδιας παραγράφου. 
Το συνολικό μήκος της γραμμής, σε συνδυασμό και με 
άλλες παραμέτρους, δύναται να καταστήσει μη εφικτή 
την παροχή υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, όμως 
οι λόγοι του ‘μη−εφικτού’ της σύνδεσης που αναφέρονται 
στο σημείο 1 της παραγράφου 2.1.5 οφείλουν να είναι 
σαφείς και εξαντλητικοί προκειμένου να μην αφήνουν 
περιθώρια για ενδεχόμενες αναιτιολόγητες απορρίψεις. 
Με δεδομένο ότι η φράση «αποτρεπτικά μεγάλο μήκος» 
είναι ασαφής, κρίνεται ότι το συγκεκριμένο εδάφιο πρέ−
πει να μεταφερθεί στο σημείο 3 της ίδιας παραγράφου, 
που αφορά τις περιπτώσεις όπου η παροχή της υπηρε−
σίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εξασφαλισμένη.

12. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.5., σημείο 1 της 
υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο: «Περιορισμοί στη 
Διάθεση της Υπηρεσίας ΑΡΥΣ» τροποποιείται το εδά−
φιο 4 και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «όπου έχει 
ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλκού με καλώδια 
οπτικών ινών (ΚΟΙ) που αναπτύσσει και εγκαθιστά ο 
ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη εφε−
δρεία καλωδίων χαλκού και ο ΟΤΕ δεν έχει εγκατα−
στήσει DSLAMs σε υπαίθρια καμπίνα καθιστώντας με 
αυτό τον τρόπο δυνατή την ευρυζωνική σύνδεση του 
Τελικού Χρήστη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΟΤΕ 
οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των 
συνδρομητών που αδυνατεί τεχνικά να δώσει υπηρεσία 
Α.ΡΥ.Σ., μέσω του Π.Σ. WCRM.
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όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων του DSL δι−
κτύου του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει τη σχετική 
πληροφόρηση στο Π−Σ WCRM.» 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις επιβάλλονται για λόγους 
διαφάνειας και μη διακριτικης μεταχείρισης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011. Η προ−
σθήκη του νέου εδαφίου κρίνεται απαραίτητη μετά τη 
διαγραφή του σημείου 2 της παρούσας παραγράφου.

13. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.5. της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο: «Περιορισμοί στη Διάθεση της 
Υπηρεσίας ΑΡΥΣ» το σημείο 2 διαγράφεται, με κατάλλη−
λη αλλαγή της αρίθμησης της παραγράφου 2.1.5 της πα−
ρούσας, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτό μεταφέρονται, 
ως λόγος «μη εφικτής» παροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.,στο 
πρώτο σημείο της παραγράφου 2.1.5 του Κεφαλαίου 2 
της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο: «Περιορισμοί 
στη Διάθεση της Υπηρεσίας ΑΡΥΣ». Η συγκεκριμένη 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι η ανα−
φορά σε λόγους καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση 
ή/και παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. εισάγει ασάφεια 
και, σε κάθε περίπτωση, αντιβαίνει στα οριζόμενα στη 
βασική συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (Basic SLA), στην 
οποία προδιαγράφεται, αφενώς ο χρόνος παράδοσης 
της υπηρεσίας και, αφετέρου, οι λόγοι καθυστέρησης 
«μη υπαιτιότητας ΟΤΕ».

14. Στο Κεφάλαιο 2, στην παράγραφο 2.2.1 προστίθε−
ται σημείο 3 με το παρακάτω περιεχόμενο: «Ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, μέσω του ΠΣ 
ΟΤΕ, συνδυασμένο αίτημα παροχής υπηρεσιών Α.ΡΥ.
Σ. και Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής. Η διαδικασία 
που ακολουθείται καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύ−
ουσες προσφορές αναφοράς ενώ η ενεργοποίηση των 
προαναφερθέντων υπηρεσιών γίνεται μέσα στην ίδια 
εργάσιμη ημέρα ελαχιστοποιώντας την πιθανή διακοπή 
υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.». Η ανωτέρω προσθήκη 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υπάρχει συμμόρφω−
ση με την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) 
και ειδικότερα την παραγράφο 3.1.14, σημείο ii αυτής το 
οποίο ορίζει ότι ο ΟΤΕ υποχρεούται να ικανοποιεί αιτή−
ματα για μετάβαση μεταξύ χονδρικής ευρυζωνικής πρό−
σβασης και πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο. Ειδικότερα, η δυνατότητα κατάθεσης 
συνδυασμένου αιτήματος και η αναλυτική περιγραφή 
της σχετικής μονοβηματικής διαδικασίας είναι ικανή 
και αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να καθίσταται 
δυνατή η μετάβαση των υπηρεσιών τόσο τηλεφωνίας 
όσο και ευρυζωνικών υπηρεσιών που λαμβάνει ένας συν−
δρομητής από έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο μέσω 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, σε αντί−
στοιχες υπηρεσίες από άλλο πάροχο μέσω υπηρεσιών 
χονδρικής. Η ως άνω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη 
στο πλαίσιο του σκοπού της ρύθμισης που αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ.  614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) 
απόφαση της ΕΕΤΤ, ήτοι την προαγωγή του ανταγωνι−
σμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και του 
ΟΤΕ στην συγκεκριμένη αγορά. Ελλείψει της δυνατό−
τητας μετάβασης με χρήση συνδυασμένου αιτήματος, 
θα αναιρείτο ο σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης 
καθότι θα εισάγονταν επιπλέον φραγμοί μετάβασης 
στους συνδρομητές, οι οποίοι δεν θέλουν να υποστούν 
τις συνέπειες χρονοβόρων διαδικασιών ή διαδικασίων 
που δεν εξασφαλίζουν το κατά το μέτρο του τεχνικά 
εφικτού, αδειαλείπτου του συνόλου των υπηρεσιών πρό−
σβασης που λαμβάνουν.

Πέραν των ανωτέρω, η εισαγωγή της δυνατότητας κα−
τάθεσης συνδυασμένου αιτήματος Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης και Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υπάρχει συμμόρ−
φωση με τις παρασχεθείσες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες 
όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 640/016/21−02−
2012 απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού 
ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
(ΟΤΕ ΑΕ) έτους 2012 (με απολογιστικά στοιχεία του 
2010) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής 
στις οποίες έχει υποβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές 
ρυθμίσεις».

15. Στο Κεφάλαιο 2 η παράγραφος 2.2.3.4 τροποποι−
είται ως εξής: «

1) Δεδομένου ότι οι ΠΑΡΟΧΟΙ λαμβάνουν από τον ΟΤΕ 
προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ., 
δύνανται δε να ιδιοπαρέχουν τα προϊόντα αυτά και 
μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
(πλήρη ή μεριζόμενο), τον οποίο επίσης λαμβάνουν από 
τον ΟΤΕ σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Ανα−
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
προβλέπονται οι ακόλουθες μετατροπές:

− Μετατροπή της Πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπι−
κοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. από 
τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) (με ή χωρίς φο−
ρητότητα, με ή χωρίς παροχή υπηρεσίας Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών)

1. Ο τελικός χρήστης καταθέτει στον Τ.Π.2 αίτηση που 
περιλαμβάνει εκτός από τα συνδυασμένα αιτήματα που 
αναφέρονται στις διαδικασίες μετάβασης από Πλήρη 
Πρόσβαση Τοπικού Βρόχου που παρέχεται από τον Τη−
λεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε Χονδρική Εκμίσθωση 
Γραμμών από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) 
με ή χωρίς φορητότητα, όπως αυτές περιγράφονται 
στην προσφορά αναφοράς για την παροχή Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών και αίτημα παροχής υπηρεσίας 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Στην περίπτωση που ο τελικός 
χρήστης δεν επιθυμεί την λήψη τηλεφωνικών υπηρεσι−
ών μέσω υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, 
τότε η αίτησή του περιλαμβάνει το σύνολο των προα−
ναφερθέντων αιτημάτων, κατά περίπτωση, εκτός από 
το αίτημα παροχής υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών.

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

3. Ο Τ.Π.2 υποβάλλει στο Π.Σ. του ΟΤΕ εκτός από τα 
συνδυασμένα αιτήματα που αναφέρονται στις διαδι−
κασίες μετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση Τοπικού Βρό−
χου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
1 (Τ.Π.1) σε Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών από τον Τη−
λεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) με ή χωρίς φορητότητα 
και αίτημα παροχής υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας 
προσφοράς αναφοράς. Στην περίπτωση που ο τελικός 
χρήστης δεν επιθυμεί την λήψη τηλεφωνικών υπηρεσιών 
μέσω υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, υπο−
βάλλονται στο Π.Σ. ΟΤΕ το σύνολο των προαναφερθέ−
ντων αιτημάτων, κατά περίπτωση, εκτός από το αίτημα 
παροχής υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών.

4. Το σύνολο των ανωτέρω αιτημάτων ελέγχονται από 
την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ. Εάν τα στοιχεία κάποιου/
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κάποιων από τα αιτήματα είναι ελλιπή, ανακριβή ή λαν−
θασμένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της 
και ενημερώνεται σχετικά ο Τ.Π.2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας των 
ως άνω αιτημάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.4 
και 2.1.5 της παρούσας για την χορήγηση Α.ΡΥ.Σ. και 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες για προεπιλογή, Χον−
δρική Εκμίσθωση Γραμμών και φορητότητα κατά πε−
ρίπτωση. Ο Τ.Π.2 ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα 
ή μη των αιτημάτων του. Σε περίπτωση που ένα από 
τα παραπάνω αιτήματα δε γίνει δεκτό απορρίπτονται 
και τα υπόλοιπα, το δε αίτημα φορητότητας, εφόσον 
υφίσταται, ακυρώνεται. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας κάθε 
αιτήματος ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους 
που ορίζονται για το αίτημα παροχής Α.ΡΥ.Σ. σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας και τα υπόλοιπα 
αιτήματα (προεπιλογή, Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών 
και φορητότητα, εφόσον υφίσταται) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προσφορά αναφοράς για την Χονδρική 
Εκμίσθωση Γραμμών και τους σχετικούς κανονισμούς 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Στη συνέχεια ο Τ.Π.2 ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης 
του τελικού χρήστη. 

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του Τ.Π.1 και η ενεργο−
ποίηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσι−
ών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον Τ.Π.2 
γίνονται μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

8. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος από την εισαγωγή 
των σχετικών αιτημάτων στο ΠΣ ΟΤΕ από τον Τ.Π.2 
μέχρι την υλοποίησή τους δεν θα υπερβαίνει τις 10 
εργάσιμες ημέρες. 

9. Ο Τ.Π.2 επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτού−
μενες εργασίες/διαδικασίες.

10. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασμένα 
αιτήματα το οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
καταργούνται αυτόματα και τα υπόλοιπα.

− Μετατροπή της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) (με ή χωρίς 
παροχή υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών)

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

α. αίτημα κατάργησης υπηρεσιών οι οποίες παρέχο−
νται μέσω της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβα−
σης

β. αίτημα χορήγησης υπηρεσίας ευρυζωνικής πρό−
σβασης

γ. αίτημα χορήγησης υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθω−
σης Γραμμών (εφόσον ο τελικός χρήστης επιθυμεί την 
λήψη της σχετικής υπηρεσίας) από τον Τ.Π.2 με αριθμό 
που ανήκει στο αριθμοδοτικό φάσμα του ΟΤΕ

δ. κατάλληλο αίτημα χορήγησης προεπιλογής φορέα 
για τη Δυνατότητα 3 από τον Τ.Π.2 σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας 
προεπιλογής φορέα.

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

3. Ο Τ.Π.2 υποβάλλει στο Π.Σ. του ΟΤΕ τα ακόλουθα 
συνδυασμένα αιτήματα:

α. αίτημα κατάργησης υπηρεσιών που παρέχονται 
μέσω της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο 

οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: η επωνυμία του Τ.Π1, 
το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του συνδρομητή, η διεύ−
θυνση του συνδρομητή, ο φανταστικός αριθμός.

β. αίτημα χορήγησης της υπηρεσίας Χ.Ε.Γ (εφόσον ο 
τελικός χρήστης επιθυμεί την λήψη της σχετικής υπη−
ρεσίας) με αριθμό που ανήκει στο αριθμοδοτικό φάσμα 
του ΟΤΕ

γ. κατάλληλο αίτημα χορήγησης προεπιλογής φορέα 
για τη Δυνατότητα 3 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας προεπιλογής φο−
ρέα.

4. Τα παραπάνω αιτήματα ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΟΤΕ. Εάν τα στοιχεία κάποιου/κάποιων 
από τα αιτήματα είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα, 
τότε η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της και ενη−
μερώνεται σχετικά ο Τ.Π.2. 

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας των 
ως άνω αιτημάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.4 
και 2.1.5 της παρούσας για την χορήγηση Α.ΡΥ.Σ. και 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες για προεπιλογή, Χον−
δρική Εκμίσθωση Γραμμών και φορητότητα κατά πε−
ρίπτωση. Ο Τ.Π.2 ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα 
ή μη των αιτημάτων του. Σε περίπτωση που ένα από 
τα παραπάνω αιτήματα δε γίνει δεκτό απορρίπτονται 
και τα υπόλοιπα, το δε αίτημα φορητότητας, εφόσον 
υφίσταται, ακυρώνεται. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας κάθε 
αιτήματος ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους 
που ορίζονται για το αίτημα παροχής Α.ΡΥ.Σ. σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας και τα υπόλοιπα 
αιτήματα (προεπιλογή, Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών 
και φορητότητα, εφόσον υφίσταται) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προσφορά αναφοράς για την Χονδρική 
Εκμίσθωση Γραμμών και τους σχετικούς κανονισμούς 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Στη συνέχεια ο Τ.Π.2 ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης 
του τελικού χρήστη. 

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του Τ.Π.1 και η ενεργο−
ποίηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσι−
ών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον Τ.Π.2 
γίνονται μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

8. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος από την εισαγωγή των 
σχετικών αιτημάτων στο ΠΣ ΟΤΕ από τον Τ.Π.2 μέχρι 
την υλοποίησή τους δε θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες 
ημέρες. 

9. Ο Τ.Π.2 επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτού−
μενες εργασίες/διαδικασίες.

10. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασμένα 
αιτήματα το οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
καταργούνται αυτόματα και τα υπόλοιπα.

− Μετατροπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM σε υπηρε−
σία Α.ΡΥ.Σ.BRAS και το αντίστροφο.

1. Ο Τ.Π. υποβάλλει στο Π.Σ. του ΟΤΕ αίτημα μετατρο−
πής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS 
ή το αντίστροφο ανάλογα με την υπηρεσία που θέλει να 
λάβει. Σε κάθε περίπτωση η μετατροπή της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ.BRAS σε Α.ΡΥ.Σ.DSLAM υλοποιείται μόνο όπου 
υφίσταται υποχρέωση παροχής πρόσβασης τύπου Γ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−
2011.

2. Το παραπάνω αίτημα ελέγχεται από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΟΤΕ. Εάν τα στοιχεία του αιτήματος είναι 
ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα, τότε αυτό απορρίπτεται 
και ενημερώνεται σχετικά ο Τ.Π.
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3. Ειδικά για την υλοποίηση της μετατροπής της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, γίνεται 
έλεγχος επιλεξιμότητας με βάση τα οριζόμενα στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 αναφορικά με την υποχρέωση 
παροχής πρόσβασης τύπου Γ. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για 
την επιλεξιμότητα ή μη του αιτήματός του. 

4. Στη συνέχεια ο Τ.Π. ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την ημερομηνία υλοποίησης της μετατροπής. 

5. Εφόσον απαιτείται διακοπή της υπηρεσίας που λαμ−
βάνει ο τελικός χρήστης κατά τη διαδικασία υλοποίησης 
της μετατροπής, η διακοπή και η ενεργοποίηση της νέας 
υπηρεσίας χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης γίνονται 
μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

6. Ο χρόνος από την εισαγωγή του αιτήματος μετα−
τροπής στο ΠΣ ΟΤΕ από τον Τ.Π. μέχρι την υλοποίησή 
τους δε θα υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ. όπως αυτός ορίζεται στο κεφάλαιο 6 
της παρούσης. 

7. Ο Τ.Π. επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτού−
μενες εργασίες/διαδικασίες.». 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πλη−
ρότητας δεδομένου ότι στην υποβληθείσα προσφορά 
αναφοράς ο ΟΤΕ δεν ανέλυε τις σχετικές διαδικασίες 
μετατροπής των υπηρεσιών.

16. Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.4.2. της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο: «Άρση Βλάβης» το τρίτο 
εδάφιο της τέταρτης παραγράφου τροποποιείται ως 
εξής: «Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που του αναγγέλθηκε από τον 
ΠΑΡΟΧΟ προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρμο−
διότητάς του, ενημερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του Π.Σ. 
W−CRM αναφορικά με τις ενέργειες ή/και τις μετρήσεις 
που πραγματοποίησε προκειμένου να διαπιστώσει ότι η 
βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυο του και χρεώνει στον 
ΠΑΡΟΧΟ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκο−
πης απασχόλησης, σύμφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογό του. Ο εν λόγω τιμοκατάλογος δημοσιεύ−
εται στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr).».

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πλη−
ρότητας και διαφάνειας της διαδικασίας. Ειδικότερα 
η απαίτηση για ενημέρωση του ΠΑΡΟΧΟΥ μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος αναφορικά με το είδος των 
ενεργειών ή/και μετρήσεων που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ 
προκειμένου να διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν οφείλεται 
στο δίκτυό του επιβάλλεται προκειμένου να καθίσταται 
σαφής η χρέωση του ΠΑΡΟΧΟΥ με το αντίστοιχο τέλος. 
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή των σχετικών πληροφοριών 
στο πληροφοριακό σύστημα διευκολύνει τον εποπτικό 
ρόλο της ΕΕΤΤ.

17. Ο τίτλος του Κεφαλαίου 3 τροποποιείται ως εξής: 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΚΑΙ 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) και ειδικότερα την παράγραφο 
3.1.9 αυτής η οποία ορίζει ότι: «Διατηρείται η υφιστά−
μενη υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης (υπό τη 
μορφή παροχής φυσικού χώρου και τεχνικών ευκολιών), 
η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να περι−
λαμβάνει επιλογές όπως τη φυσική συνεγκατάσταση, 
την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση ή και την εικονική 

συνεγκατάσταση». Η εισαγωγή της υπηρεσίας Σύνδε−
σης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης στοχεύει 
στη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων στις οποίες 
έχουν προβεί οι ΠΑΡΟΧΟΙ στο πλαίσιο της ΑΠΤοΒ και 
αποτέλεσε αίτημά τους στο πλαίσιο της σχετικής δια−
βούλευσης για την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για 
την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης.

18. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1 της υποβληθείσης 
προσφοράς, με τίτλο «Γενικά», το σημείο 2 τροποποι−
είται ως εξής: «Εναλλακτικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να 
λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, η οποία παρέχεται 
μόνο:

• στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την 
έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική 
κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων του στην αγορά Αδεσμοποίητης Πρόσβα−
σης στον Τοπικό Βρόχο, όπως εκάστοτε ισχύουν, ή

• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε 
υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση παραδίδεται στον 
ΠΑΡΟΧΟ στον κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται στο 
συγκεκριμένο Α/Κ του ΟΤΕ. Τα Α/Κ στα οποία παρέ−
χεται η υπηρεσία, ανακοινώνονται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα W−CRM του ΟΤΕ.». Η ανωτέρω τροποποίηση 
επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας βάσει της παρ. 5 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011).

19. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1 της υποβληθείσης 
προσφοράς, με τίτλο «Γενικά», προστίθεται το σημείο 
3 ως εξής: «Εναλλακτικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να λάβει 
την υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκα−
τάστασης (εφεξής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.). Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει 
χώρο Φ.Σ. και μόνο:

• στα Αστικά Κέντρα που ο ΟΤΕ έχει εγκαταστή−
σει DSLAM σε υπαίθριες καμπίνες (υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM) και

• στα ΣΠ ΕΕΑΠ (υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS).». 
Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμένου 

να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης 
Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι πα−
ροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 
1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυ−
σικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία πα−
ρουσίας του ΟΤΕ. Η αρίθμηση των υπολοίπων σημείων 
τροποποιείται ανάλογα.

20. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Γενικά», προστίθεται το 
σημείο 4 ως εξής: «Η Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης αποτελεί κύκλωμα αποκλειστικής 
χωρητικότητας, το ένα άκρο του οποίου βρίσκεται στο 
χώρο Φ.Σ. και το άλλο άκρο στο χώρο πολυπλεξίας 
του ίδιου σημείου παρουσίας του ΟΤΕ.». Η ανωτέρω 
προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) 
η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκα−
τάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του 
ΟΤΕ. Η αρίθμηση των υπολοίπων σημείων τροποποιείται 
ανάλογα.

21. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, με τίτλο «Γενικά», το σημείο 3 της 
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υποβληθείσας προσφοράς, σημείο 5 υπό νέα αρίθμη−
ση, τροποποιείται ως εξής: «». Η ανωτέρω τροποποίη−
ση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην 
Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

22. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες», το 
σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Ο ΟΤΕ παρέχει στον 
ΠΑΡΟΧΟ τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου 
Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Β, Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης 
τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β και Γ, στα 
σημεία όπου έχει υποχρέωση διάθεσης, κατ’ επιλογή 
του ΠΑΡΟΧΟΥ, ως αυτή εμφαίνεται στη σχετική αίτη−

σή του. Συνδυασμός υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης 
τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β 
και Γ είναι δυνατός, με την επιφύλαξη του σημείου 7 
της ενότητας 3.3 της παρούσας Προσφοράς.». Η ανω−
τέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου 
να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης 
Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι πα−
ροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 
1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

23. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες», το 
σημείο 3 τροποποιείται ως εξής: «

Πιο συγκεκριμένα από τον ΟΤΕ διατίθενται οι παρα−
κάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσία Τύπος Πρόσβασης

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΕΘΝ]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΠΕΡ]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΤΟΠ]

Α

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ]

Β

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−DSLAM−ΤΟΠ]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ]

Γ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS−ΕΘΝ]

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS−ΠΕΡ]

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS−ΤΟΠ]

Β

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM] Γ

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

24. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.1.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, το σημείο 2 τροποποιείται ως 
εξής: «Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ, διατίθεται 
με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet στις τα−
χύτητες 20Mbps, 40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 
150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 300Mbps, με εφαρμογή 
C.A.R. (Committed Access Rate) για κάθε λογικό κύκλωμα 
ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυνδέεται με λογικά κυκλώματα 
διάφορων χωρητικοτήτων σε όλους υποχρεωτικά τους 
ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο αιτείται πρόσβαση.». Η 
ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λόγους 
πληρότητας και σαφήνειας βάσει των αναφερομένων 
για την τεχνική υλοποίηση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ στο σημείο 4 της παραγράφου 3.2.2.3 της 
υποβληθείσης προσφοράς. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.8 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011): «Στο πλαίσιο 

της υποχρέωσης πρόσβασης και σε συνδυασμό με την 
επιβαλλόμενη, δια της παρούσας, υποχρέωση μη διακρι−
τικής μεταχείρισης, ο ΟΤΕ οφείλει να μην εφαρμόζει δι−
αφορετική τεχνική σχεδίαση μεταξύ των συγκεκριμένων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
των τριών ξεχωριστών υπηρεσιών τύπου Α, Β, Γ, εφόσον 
αυτή δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους 
που αφορούν στο τεχνικώς εφικτό».

25. Στο Κεφάλαιο 3, ο τίτλος της παραγράφου 3.2.2 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 
«Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. – Πρόσβαση Τύπου Β». Η ανω−
τέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 
περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Με−
τάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής 
της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−
9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συ−
νεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας 
του ΟΤΕ.

26. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.2.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, προστίθενται τα ακόλουθα: «Η 
υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β αφορά τις περιπτώσεις 
όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται με ένα ΣΠ ΕΕΑΠ με φυσικά 
μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστημένου 
στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισμού του, 
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για τη δρομολόγηση της κίνησης DSL από όλους τους 
ΕΕΑΠ του συγκεκριμένου ΣΠ ΕΕΑΠ, προς και από το 
δίκτυό του. Η σύνδεση του ΠΑΡΟΧΟΥ με τον εξοπλισμό 
του ΟΤΕ γίνεται σε οπτικό κατανεμητή εγκατεστημέ−
νο στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
χρησιμοποιεί καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ του οπτικού 
κατανεμητή και του ικριώματος όπου είναι εγκατεστη−
μένος ο εξοπλισμός του. Η υπηρεσία διακρίνεται σε:

• ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
• ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ
• ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ
». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−

κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

27. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.1 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Πρόσβαση τύπου 
Β», το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Η υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, αφορά την παροχή μεταφο−
ράς κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε 
Τελικούς Χρήστες, από όλους τους ΕΕΑΠ στο κεντρι−
κό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ). Η Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ, παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ ΕΕΑΠ 
Κωλέττη ή ΝΥΜΑ. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να απο−
κτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, συνδέ−
εται στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) με μία 
τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών 
ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγμα−
τοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία 
καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο 
Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει 
τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων του 
ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ.». Η ανωτέρω 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για λόγους διαφάνειας, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011), 
σε συνδυασμό με το σημείο Α.4 του Παραρτήματος Ι 
αυτής, όπου, στην ελάχιστη δέσμη των στοιχείων της 
Προσφοράς Αναφοράς, την οποία οφείλει να δημοσιεύει 
ο ΟΤΕ, περιλαμβάνονται και οι τεχνικοί όροι που συνδέ−
ονται με την πρόσβαση στα σημεία (α), (β) και (γ).

28. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Πρόσβαση τύ−
που Β», προστίθεται το σημείο 7 ως εξής: «Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, 
για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιμότητας του 
δικτύου του, δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπη−
ρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. για το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. 
Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη 
λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζονται 
ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική μεταχείριση.». 
Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη προκειμέ−
νου να εξασφαλιστεί ότι κάθε ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνα−
τότητα να διαστασιοποιεί κατάλληλα το δίκτυό του. 
Επισημαίνεται ότι η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στην 
προϊσχύουσα Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την 
παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/012/22−7−2010 (ΦΕΚ 1364/Β/2−9−2010).

29. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Πρόσβαση τύ−

που Β», το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Η υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ αφορά την παροχή μεταφο−
ράς κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε 
Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ τα 
οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) και στη 
Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι) για τη δρομολόγηση 
της κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ από τους ΕΕΑΠ 
της κάθε περιοχής. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΠΕΡ 
παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα περιφερειακά ΣΠ 
ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την Κωλέττη ή το ΝΥΜΑ 
και στη Θεσσαλονίκη από την Ερμού ή τους Αμπελό−
κηπους. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την 
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ συνδέεται στα ΣΠ 
ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 
(ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του 
ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 
(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγω−
γέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε 
κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 
χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ 
που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του 
ΟΤΕ.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για 
λόγους διαφάνειας, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011), σε συνδυασμό με το σημείο Α.4 
του Παραρτήματος Ι αυτής, όπου, στην ελάχιστη δέσμη 
των στοιχείων της Προσφοράς Αναφοράς, την οποία 
οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ, περιλαμβάνονται και οι 
τεχνικοί όροι που συνδέονται με την πρόσβαση στα 
σημεία (α), (β) και (γ).

30. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Πρόσβαση τύ−
που Β», προστίθεται το σημείο 7 ως εξής: «Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, 
για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιμότητας του 
δικτύου του, δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπη−
ρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. για το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. 
Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη 
λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζονται 
ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική μεταχείριση.». 
Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη προκειμέ−
νου να εξασφαλιστεί ότι κάθε ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνα−
τότητα να διαστασιοποιεί κατάλληλα το δίκτυό του. 
Επισημαίνεται ότι η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στην 
προϊσχύουσα Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την 
παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/012/22−7−2010 (ΦΕΚ 1364/Β/2−9−2010).

31. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Πρόσβαση 
τύπου Β», το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής: «Προκει−
μένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με 
μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτι−
κών ινών) ανά ΣΠ ΕΕΑΠ. Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του 
ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 
(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγω−
γέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε 
κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 
χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ 
που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του 
ΟΤΕ.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για 
λόγους διαφάνειας, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011), σε συνδυασμό με το σημείο Α.4 
του Παραρτήματος Ι αυτής, όπου, στην ελάχιστη δέσμη 
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των στοιχείων της Προσφοράς Αναφοράς, την οποία 
οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ, περιλαμβάνονται και οι 
τεχνικοί όροι που συνδέονται με την πρόσβαση στα 
σημεία (α), (β) και (γ).

32. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Πρόσβαση τύ−
που Β», προστίθεται το σημείο 8 ως εξής: «Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, 
για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιμότητας του 
δικτύου του, δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπη−
ρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. για το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. 
Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη 
λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζονται 
ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική μεταχείριση.».Η 
ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι κάθε ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνα−
τότητα να διαστασιοποιεί κατάλληλα το δίκτυό του. 
Επισημαίνεται ότι η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στην 
προϊσχύουσα Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την 
παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/012/22−7−2010 (ΦΕΚ 1364/Β/2−9−2010).

33. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
– Πρόσβαση Τύπου Β», προστίθεται η παράγραφος 3.2.2.4 
ως εξής: «

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ: Εθνική Σύνδεση Μετάδοσης Φυ−
σικής Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρόσβασης 
τύπου Β.

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, αφορά την πα−
ροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του 
ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, από όλους τους ΕΕΑΠ 
στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ). 
Η ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ 
ΕΕΑΠ Κωλέττη ή ΝΥΜΑ. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να 
αποκτήσει την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, συνδέ−
εται στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) με μία 
τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών 
ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγμα−
τοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία 
καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. 
Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ πα−
ρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων 
του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το 
κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. 

2. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ διατίθεται με πρω−
τόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit 
Ethernet κατά περίπτωση) από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ 
στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 
650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 
6Gbps, 8Gbps και 10Gbps. Άνω των 10Gbps, η ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, διατίθεται σε βήματα των 2Gbps. 

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΕΘΝ, 
γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate).

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερματίζεται στον οπτικό 
κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης.

5. Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνε−
γκατάστασης αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 
εξοπλισμό του, που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 

ικρίωμα στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης, έως 
τον οπτικό κατανεμητή. 

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας 
όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δια−
θεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΕΘΝ. για το ίδιο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέ−
ρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ και οι όροι παροχής της, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

34. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
– Πρόσβαση Τύπου Β», προστίθεται η παράγραφος 3.2.2.5 
ως εξής: «

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ: Περιφερειακή Σύνδεση Μετάδο−
σης Φυσικής Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρό−
σβασης τύπου Β

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ αφορά την παροχή 
μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφερειακά ΣΠ 
ΕΕΑΠ τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) 
και στη Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι) για τη δρο−
μολόγηση της κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ από τους 
ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα περιφερεια−
κά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την Κωλέττη ή 
το ΝΥΜΑ και στη Θεσσαλονίκη από την Ερμού ή τους 
Αμπελόκηπους. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει 
την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ συνδέεται στα ΣΠ 
ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 
(ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του 
ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 
(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγω−
γέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε 
κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 
χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ 
που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του 
ΟΤΕ. 

2. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ διατίθεται με πρω−
τόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευ−
ρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 
250Mbps, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps. 

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας στο εκάστοτε περιφε−
ρειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ 
γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate). Το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet.

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερματίζεται στον οπτικό 
κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης.

5. Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνε−
γκατάστασης αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
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του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 
εξοπλισμό του, που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 
ικρίωμα στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης, έως 
τον οπτικό κατανεμητή. 

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας 
όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δια−
θεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΠΕΡ. για το ίδιο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέ−
ρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμέ−
νου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ και οι όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προ−
βλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

35. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.2.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
– Πρόσβαση Τύπου Β», προστίθεται η παράγραφος 3.2.2.6 
ως εξής: «

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ: Τοπική Σύνδεση Μετάδοσης Φυ−
σικής Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρόσβασης 
τύπου Β

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ αφορά την παροχή 
μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, μιας γεωγραφικής περιοχής 
η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συγκεκρι−
μένου ΣΠ ΕΕΑΠ.

2. Τα σημεία παροχής της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, όπως αυτά δημοσιεύ−
ονται στο Π.Σ W−CRM.

3. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπη−
ρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ συνδέεται στο ΣΠ ΕΕΑΠ 
του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα 
ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του 
ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 
(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγω−
γέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε 
κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 
χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ 
που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του 
ΟΤΕ. 

4. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ διατίθεται με πρω−
τόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευρά 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 20Mbps, 40Mbps, 60Mbps, 
80Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 
300Mbps με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate) 
για κάθε λογικό κύκλωμα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυν−
δέεται με λογικά κυκλώματα διάφορων χωρητικοτήτων 
σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο 
οποίο αιτείται πρόσβαση. 

5. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερματίζεται στον 

οπτικό κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκα−
τάστασης.

6. Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνε−
γκατάστασης αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 
εξοπλισμό του, που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 
ικρίωμα στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης, έως 
τον οπτικό κατανεμητή. 

7. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet ταχύτητας 1Gbps και τύπου 
μονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπα−
φής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση 
παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δια−
θεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΤΟΠ. για το ίδιο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέ−
ρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμέ−
νου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ και οι όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προ−
βλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

36. Στο Κεφάλαιο 3, ο τίτλος της παραγράφου 3.2.3 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποίεται ως εξής: 
«Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. – Πρόσβαση Τύπου Γ». Η ανωτέ−
ρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM και 
οι όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

37. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.2.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς τροποποίεται ως εξής: «

Οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ 
αφορούν στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ προκειμέ−
νου να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και μεταφοράς 
κίνησης από και προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρή−
στες, επιλέγει να συνδέσει το δίκτυό του με τον κόμβο 
πολυπλεξίας του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, 
όπου είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες. Ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ συνδέεται με φυσική διεπαφή Gigabit Ethernet. Σε 
κάθε ΠΑΡΟΧΟ παρέχεται λογική διασύνδεση (VLAN) 
χωρίς τη χρήση πρωτοκόλλου L2TP, ενώ η ταχύτητα 
πρόσβασής του θα καθορίζεται κατά περίπτωση με 
εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate) και θα λαμ−
βάνει υπόψη τις εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες όπως 
τον πιθανό διαφορετικό τρόπο φυσικής διασύνδεσης 
των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη χαλκού), καθώς και τους 
πιθανούς συνδυασμούς διαφορετικών διασυνδέσεων, 
στις περιπτώσεις που διασυνδέονται περισσότερα του 
ενός DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ. Διαγράμματα της αρχιτεκτο−
νικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ καθώς και 
της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, παρουσιάζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προσφοράς. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Γ διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−DSLAM−ΤΟΠ] 
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− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ −DSLAM−ΤΟΠ] 
». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμέ−

νου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM και οι όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει 
τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

38. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.2.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, προστίθεται παράγραφος 3.2.3.3 
ως εξής: «ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM: Τοπική Σύνδεση Μετάδασης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης πρόσβασης τύπου Γ

Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, αφορά τοπική διασύνδε−
ση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών Χρη−
στών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή περισσότερα DSLAMs 
(που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύ−
κλωμα, το οποίο παραδίδεται, μέσω οπτικής ίνας, στον 
οπτικό κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατά−
στασης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί ίδια μέσα (Καλώδιο 
Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερματικό εξοπλισμό, κλπ.) μεταξύ 
του οπτικού κατανεμητή και του ικριώματος όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.». Η ανωτέρω προ−
σθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί 
στην Προσφορά η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

39. Στο Κεφάλαιο 3, ο τίτλος της παραγράφου 3.3 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 
«Προϋποθέσεις Διάθεσης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

40. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: 
«O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την 
εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 μήνες πριν 
από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί τη σύνδεσή 
του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ να αποστείλει την αντίστοιχη 
αίτηση σύνδεσης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α 
ή Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β.». Η ανωτέρω τροποποίηση 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην 
Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

41. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής: 
«Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εφόσον αιτηθεί υπηρεσία νέας σύνδεσης 
για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ, είναι υποχρεωμένος να 
συνδέεται με όλους τους ΕΕΑΠ, που είναι εγκατεστη−
μένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ τη δεδομένη χρονική στιγμή, επι−
λέγοντας μία από τις προσφερόμενες ταχύτητες πρό−
σβασης.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 

όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ. Επιπρόσθετα η προσθήκη της δι−
ευκρίνισης ότι η σύνδεση αφορά όλους τους ΕΕΑΠ ενός 
ΣΠ ΕΕΑΠ απαιτείται δεδομένων των αναφερομένων στο 
σημείο 4 της παραγράφου 3.2.2.3 της υποβληθείσης 
προσφοράς. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 
η εν λόγω υποχρέωση υφίσταται και στην προϊσχύουσα 
προσφορά αναφοράς.

42. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, το σημείο 4 τροποποιείται ως 
εξής: «Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να αιτείται αποκλειστικά 
μίας εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή Β ή ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ.». Η ανωτέρω τροποποί−
ηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην 
Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

43. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, το σημείο 5 τροποποιείται ως εξής: 
«Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ο οποίος λαμβάνει την υπηρεσία Εθνικής 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ ή Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ) ή την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, 
δύναται, κατ’ επιλογή του, να λαμβάνει και υπηρεσίες 
τοπικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ 
ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ) ή τοπικής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΤΟΠ. Σημειώνεται ότι από τα ΕΕΑΠ από τα οποία ο ΠΑ−
ΡΟΧΟΣ λαμβάνει υπηρεσίες τοπικής Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α 
ή Β ή τοπικής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ δεν δύναται να λαμ−
βάνει και υπηρεσίες Εθνικής Ο.Κ.ΣΥ.Α (είτε τύπου Α είτε 
τύπου Β) ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ.». Η ανωτέρω τροποποί−
ηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην 
Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

44. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, το σημείο 6 τροποποιείται ως 
εξής: «Η πρόσβαση τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ 
ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM) παρέ−
χεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

− στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την 
έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική 
κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 
υποχρεώσεών του στην αγορά Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο − ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε 
ισχύουν, ή

− σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε υπαί−
θρια καμπίνα του ΟΤΕ 

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

45. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, το σημείο 7 τροποποιείται ως 
εξής: «Στα Α/Κ στα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει υπηρεσία 
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Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, και για τα συγκε−
κριμένα DSLAMs που εξυπηρετούνται από αυτήν, δεν 
θα μπορεί να λάβει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS ή ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRASκαι το αντίστροφο. Επιπλέον, σε ένα συγκε−
κριμένο Α/Κ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα μπορεί να λάβει μόνο μία 
εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM». Η ανωτέρω 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, βά−
σει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η 
οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστα−
σης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

46. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, προστίθεται το σημείο 9 ως εξής: 
«Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά σε υποβληθέν 
αίτημα παροχής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. στην περίπτωση μη ύπαρ−
ξης χώρου Φ.Σ. του ΠΑΡΟΧΟΥ στο Αστικό Κέντρο.». Η 
ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 
περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Με−
τάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής 
της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−
9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συ−
νεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας 
του ΟΤΕ.

47. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Προϋποθέσεις διάθεσης 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.», προστίθεται το σημείο 10 ως εξής: 
«Η ανωτέρω ενημέρωση οφείλει να προηγείται τουλά−
χιστον 4 μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν 
λόγω DSLAMs ή αμέσως μόλις προκύψουν οι αντικει−
μενικά τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παροχής συνε−
γκατάστασης, αντίστοιχα.Πληροφορίες τέτοιου είδους 
αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αριθμός 
DSLAMs που θα εγκατασταθούν εκτός του Α/Κ, περιοχή 
κάλυψης ανά DSLAM (εντός και εκτός του Α/Κ), αριθμός 
εγκατεστημένων θυρών ανά DSLAM, μέγιστος αριθμός 
θυρών που δύνανται να εγκατασταθούν ανά DSLAM, 
αριθμός ενεργών συνδρομητών Α/Κ, κ.α. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
είναι υποχρεωμένος, εάν επιθυμεί τη σύνδεσή του στα 
εν λόγω Α/Κ (κόμβοι πολυπλεξίας), να αποστείλει την 
αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3.2.3.1, 3.2.3.2 και 3.2.3.3.». Η ανωτέρω 
προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λόγους διαφάνειας 
και μη διακριτικής μεταχείρισης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) και του Ν.4070/2012 
Άρθρο 50 παρ. 1 εδάφιο α. Η απαίτηση για έγκαιρη 
ενημέρωση των ΠΑΡΟΧΩΝ σχετικά με τα σημεία πα−
ροχής πρόσβασης τύπου Γ επιβάλλεται προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα στους ΠΑΡΟΧΟΥΣ να παρέχουν, 
εφόσον το επιθυμούν, είτε υπηρεσίες σε καταναλω−
τές από τα συγκεκριμένα Α/Κ στα οποία δεν υπάρχει 
δυνατότητα συνεγκατάστασης είτε αντίστοιχα λιανι−
κά προϊόντα, με χρήση υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ.DSLAM και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ 
η ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM. Το χρονικό διάστημα των 4 μηνών 
πριν από τη θέση σε λειτουργία DSLAMs που έχουν 
εγκατασταθεί σε υπαίθριες καμπίνες, κρίνεται εύλογο 
προκειμένου οι ΠΑΡΟΧΟΙ να διαθέτουν κατάλληλο χρό−
νο προετοιμασίας.

48. Στο Κεφάλαιο 3, ο τίτλος της παραγράφου 3.4 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 

«Διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

49. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, τροποποιείται ως εξής: «Με την 
επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ ΟΤΕ και 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών 
για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β και Γ, που παρέχεται στον ΠΑΡΟΧΟ στο 
πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, είναι έξι (6) μήνες 
(καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρε−
σίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.), μετά το 
πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται 
πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, μετά τη λήξη 
του ελάχιστου χρόνου των έξι (6) μηνών έχει δικαίωμα 
να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή της 
σύνδεσης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά 
η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατά−
στασης και οι όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει 
τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

50. Στο Κεφάλαιο 3, στις παράγραφο 3.5.1 και 3.5.2 
της υποβληθείσης προσφοράς με τίτλους «Γενικά» και 
«3.5.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων» όπου υπάρ−
χει αναφορά σε υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. προστίθεται αντί−
στοιχη αναφορά σε υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Οι ανωτέρω 
προσθήκες κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) 
η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκα−
τάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του 
ΟΤΕ.

51. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.1 της υποβληθεί−
σης προσφοράς, προστίθεται το σημείο 3 ως εξής: «Η 
διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγρα−
φο 3.5.2 θα εφαρμόζεται μέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το 
κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό περι−
γράφεται στην παράγραφο 4.7 της παρούσας Προσφο−
ράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά 
οι πιο κάτω διαδικασίες.». Η ως άνω προσθήκη κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
κατάθεση των αιτήσεων ώστε να αποφεύγονται διαδικα−
στικά προβλήματα μεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΩΝ κατά την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών και να διευκολύνεται 
ο έλεγχος των σχετικών διαδικασιών με σκοπό την ενί−
σχυση της διαφάνειας μέσω της αυτοματοποίησης των 
σχετικών λειτουργιών παροχής των υπηρεσιών. Επιπρό−
σθετα, η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) Κεφάλαιο 
3, Ενότητα ΙΙΙ «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παράγρα−
φος 3.1.11. Περαιτέρω και σύμφωνα με το Σημείο Γ του 
Παραρτήματος Ι της ως άνω απόφασης, στην ελάχιστη 
δέσμη των στοιχείων της Προσφοράς Αναφοράς, την 
οποία οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ, περιλαμβάνονται και 
τα σχετικά Συστήματα Πληροφοριών τα οποία οφείλουν 
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να καλύπτουν τις απαιτήσεις υποστήριξης λειτουργιών 
για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, 
συντήρηση και επισκευή, και τιμολόγηση.

52. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.5.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικά», προστίθενται 
τα σημεία 4 και 5 ως εξής: «4) Οι ΠΑΡΟΧΟΙ υποβάλλουν 
στον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ τα αιτήματά τους για υπη−
ρεσίες συνεγκατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες 
στο πλαίσιο παροχής από τον ΟΤΕ υπηρεσιών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, αναφέροντας τον τύπο 
του ικριώματος, τον απαιτούμενο χώρο ανά κέντρο, σε 
τετραγωνικά μέτρα (m2), καθώς και τις απαιτούμενες 
πρόσθετες ευκολίες, συμπεριλαμβανομένων των απαι−
τήσεων για όδευση καλωδίων εντός του κτιρίου. Ως 
πρώτη παροχή χώρου στη Φυσική Συνεγκατάσταση ή τη 
Σύμμικτη Συνεγκατάσταση θεωρείται το ένα (1) ικρίωμα 
(διαστάσεων 60 x 30 cm). Σε περίπτωση που οι ανάγκες 
του ΠΑΡΟΧΟΥ καλύπτονται από χώρο μικρότερο του 
ενός ικριώματος (sub−rack) και ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τον 
απαιτούμενο χώρο ελεύθερο σε ικρίωμα το οποίο έχει 
εγκατασταθεί στο πλαίσιο άλλης αγοράς, ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
μπορεί να αιτηθεί να κάνει χρήση −εφόσον αυτό είναι τε−
χνικά δυνατό− του προαναφερθέντος ελεύθερου χώρου. 
Στη Φυσική Συνεγκατάσταση καθώς και στη Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση το βήμα επέκτασης είναι ένα (1) ικρί−
ωμα (διαστάσεων 60 x 30 cm). Τα αιτήματα καλύπτουν 
και τα κέντρα του ΟΤΕ στα οποία οι ΠΑΡΟΧΟΙ δεν έχουν 
φυσική παρουσία στο χώρο συνεγκατάστασης για ΧΕΠ 
και επιθυμούν να προχωρήσουν σε συνεγκατάσταση.

5) Σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για 
την παροχή χώρου/ ευκολιών Συνεγκατάστασης και 
κατασκευής νέων ή επέκτασης υφιστάμενων χώρων, 
ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι ΠΑΡΟΧΟΙ αιτούνται και ο ΟΤΕ διεκπεραιώνει τα 
αιτήματα παροχής χώρου/ συναφών ευκολιών συνε−
γκατάστασης σε υφιστάμενο χώρο σύμφωνα με την 
παράγραφο με τίτλο: «Παροχή συνεγκατάστασης σε 
υφιστάμενο χώρο ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για 
την ΑΠΤοΒ.

Οι χώροι συνεγκατάστασης στο πλαίσιο της προσφο−
ράς αναφοράς ΧΕΠ κατασκευάζονται με τις διαδικασί−
ες της παραγράφου με τίτλο: «Κατασκευή/ Επέκταση 
Χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης» της προσφοράς 
αναφοράς για την ΑΠΤοΒ. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται 
τόσο οι διαδικασίες ετήσιου προγραμματισμού κατα−
σκευής χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
παράγραφο με τίτλο: «Ετήσιος προγραμματισμός κα−
τασκευών χώρων ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για 
την ΑΠΤοΒ), όσο και οι διαδικασίες για τη μεμονωμένη 
κατασκευή χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
παράγραφο με τίτλο: «Ad−Hoc κατασκευές/ επεκτάσεις 
χώρων ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για την ΑΠΤοΒ).». 
Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμέ−
νου να εξειδικευθεί στην Προσφορά η υποχρέωση του 
ΟΤΕ για την παροχή φυσικής συνεγκατάστασης στους 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011). Επιπλέον, 
στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
σαφώς οι διαδικασίες παροχής χώρου/ ευκολιών συνε−
γκατάστασης και κατασκευής νέων ή επέκτασης υφι−
στάμενων χώρων.

53. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Κατάθεση – Παραλαβή 

αιτήσεων», το 2ο εδάφιο του σημείου 3 τροποποιείται 
ως εξής: «Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν 
είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτουμένων, αναφέρο−
ντας τους λόγους αδυναμίας, οι οποίοι πρέπει να είναι 
«αντικειμενικά αιτιολογημένοι», σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρ−
μογή των κανόνων του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες 
πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών– Πλαίσιο, 
σχετικές αγορές και αρχές» (98/C265/02), 22.08.1998, 
κοινοποιώντας την απάντηση στην ΕΕΤΤ.». Η ανωτέ−
ρω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας, 
προκειμένου να προσδιοριστεί σαφώς το πλαίσιο εντός 
του οποίου εξετάζεται κατά πόσον η άρνηση χορήγησης 
πρόσβασης είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη ή όχι.

54. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Παραγ−
γελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α» το σημείο 6 τροποποιεί−
ται ως εξής: «Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότε−
ρα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολο−
κλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου τύπου, 
για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην 
παράγραφο 2.1.4.». Η ανωτέρω τροποποίηση γίνεται για 
λόγους πληρότητας.

55. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Πα−
ραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α» στο εδάφιο που 
αναφέρεται στην Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ προστίθεται 
σημείο με αρίθμηση 3 με το παρακάτω περιεχόμενο: 
«Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ σε νέους 
ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο ΠΑΡΟΧΟΣ: O OTE θα ειδοποιεί εγγρά−
φως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ σε 
υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ εντός δέκα (10) ΕΗ 
από τη λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το 
αίτημα εντός των δέκα (10) ΕΗ, τότε θα ενεργοποιή−
σει τη σύνδεση του ΠΑΡΟΧΟΥ στους νέους ΕΕΑΠ με 
τη μικρότερη διαθέσιμη ταχύτητα, τιμολογώντας τον 
ΠΑΡΟΧΟ με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη 
(λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή του ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
αιτείται ταχύτητα διαφορετική από τη μικρότερη και 
απαιτηθεί αλλαγή της, τότε ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνε−
ται με κόστος μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.». Η ανωτέρω 
προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λόγους διαφάνειας 
και πληρότητας της διαδικασίας που θα ακολουθείται 
κατά την ενεργοποίηση νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάμενο ΣΠ 
ΕΕΑΠ. Η υποχρέωση ενεργοποίησης της σύνδεσης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ με το νέο ΕΕΑΠ ενός υφιστάμενου ΣΠ ΕΕΑΠ 
προκύπτει από την υφιστάμενη υποχρέωση σύνδεσης με 
όλα τα ΕΕΑΠ ενός ΣΠ ΕΕΑΠ και γίνεται για λόγους προ−
στασίας του καταναλωτή δεδομένου ότι με τον τρόπο 
αυτό εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών για τον συνδρομητή του ΠΑΡΟΧΟΥ.

56. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Πα−
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ραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Β», το σημείο 6 αυτής 
τροποποιείται ως εξής: «Η παράδοση και παραλαβή 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β, ολοκληρώνεται με 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής από αμφότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου 
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προ−
σφοράς. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, 
ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.
Σ. επιλεγμένου τύπου, για τους τελικούς χρήστες του 
ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα για την παροχή της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην παράγραφο 2.1.4.». Η ανωτέρω 
τροποποίηση γίνεται για λόγους σαφήνειας των σχετι−
κών διαδικασιών τονίζοντας το γεγονός ότι απαιτείται 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης και παρα−
λαβής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. προκειμένου ο Πάροχος 
να είναι σε θέση να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.

57. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.5.2.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα πα−
ραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β», το σημείο 2 του 
εδαφίου που αναφέρεται στην υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ τροποποιείται ως εξής: «Παροχή υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε νέα ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα 
ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάστα−
ση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 μήνες πριν από τη 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί τη σύνδεσή του 
στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α., να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη λήψη της ειδο−
ποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 
ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη 
ημερομηνία, ανεξάρτητα αν έχει συνδεθεί σ’ αυτά ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ και μη φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή 
υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. που προσφέρει ο ΠΑΡΟΧΟΣ σε Τε−
λικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν 
λόγω αίτημα σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμ−
ματα αλλά δεν φέρει ευθύνη για μη ολοκλήρωση της 
παροχής της σχετικής υπηρεσίας πριν από τη θέση σε 
λειτουργία των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.». Η ανωτέρω τροποποί−
ηση κρίνεται αναγκαία ύστερα από την συμπερίληψη 
στην Προσφορά της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και των όρων παροχής της, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−
2011), δεδομένου ότι η τοπική σύνδεση σε νέους ΣΠ 
ΕΕΑΠ δύναται πλέον να γίνει τόσο με υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Β όσο και με υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, κατ’ 
επιλογή του ΠΑΡΟΧΟΥ.

58. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.5.2.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα πα−
ραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β», στο εδάφιο που 
αναφέρεται στην υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ 
προστίθεται σημείο 3 ως εξής: «Παροχή υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε νέους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα 
ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη συνδεδεμένος ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για 
την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ 
τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία 
των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να 
αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη λήψη της ειδοποίησης. 
Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 ΕΗ, τότε 

θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση του ΠΑΡΟΧΟΥ στους 
νέους ΕΕΑΠ με τη μικρότερη διαθέσιμη ταχύτητα, στις 
περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, τιμολογώντας τον ΠΑΡΟΧΟ 
με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη (λήψη από 
ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή του ο ΠΑΡΟΧΟΣ αιτείται 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ και η αιτούμενη ταχύτητα δι−
αφέρει από την ελάχιστη, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται με 
τυχόν τέλος μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.». Η ανωτέρω 
προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λόγους διαφάνειας 
και πληρότητας της διαδικασίας που θα ακολουθείται 
κατά την ενεργοποίηση νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάμενο ΣΠ 
ΕΕΑΠ. Η υποχρεώση ενεργοποίησης της σύνδεσης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ με το νέο ΕΕΑΠ ενός υφιστάμενου ΣΠ ΕΕΑΠ 
προκύπτει από την υφιστάμενη υποχρέωση σύνδεσης 
με όλα τα ΕΕΑΠ ενός ΣΠ ΕΕΑΠ και γίνεται για λόγους 
εξασφάλισης αδιάλειπτης παροχής ευρυζωνικής πρό−
σβασης για τον συνδρομητή του ΠΑΡΟΧΟΥ.

59. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Παραγ−
γελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (με κύκλωμα ΟΤΕ)», το 
σημείο 6 αυτής τροποποιείται ως εξής: «Η παράδοση 
και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, 
ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα τα μέρη, υπό−
δειγμα του οποίου επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς. Με την ολοκλήρωση της ως άνω 
διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να παραγγείλει υπη−
ρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου τύπου, για τους τελικούς 
χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα για την 
παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην παράγραφο 2.1.4.». 
Η ανωτέρω τροποποίηση γίνεται για λόγους σαφήνειας 
των σχετικών διαδικασιών τονίζοντας το γεγονός ότι 
απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης 
και παραλαβής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. προκειμένου ο 
Πάροχος να είναι σε θέση να παραγγείλει υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.Σ.

60. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.5.2.4 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα Παραγγε−
λιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (με κύκλωμα ιδίων μέσων)», 
το σημείο 6 αυτής τροποποιείται ως εξής: «Η παράδοση 
και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, 
ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Πα−
ράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα τα μέρη, υπόδειγ−
μα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς. Με την ολοκλήρωση της ως άνω 
διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να παραγγείλει υπη−
ρεσίες Α.ΡΥ.ΣDSLAM για τους συνδρομητές του κόμβου 
πολυπλεξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα για την παροχή 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.ΣDSLAM ή να μετατρέψει υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.ΣBRAS σε Α.ΡΥ.ΣDSLAM.». Η ανωτέρω τροποποίηση 
γίνεται για λόγους σαφήνειας των σχετικών διαδικασιών 
τονίζοντας το γεγονός ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. προκειμένου ο Πάροχος να είναι σε θέση να 
παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ

61. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.5.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Κατάθεση – Παραλαβή 
Αιτήσεων», προστίθεται υποπαράγραφος 3.5.2.5 με τίτλο 
«Χρονοδιάγραμμα παραγγελιοληψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 
Β» και περιεχόμενο: «Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιολη−
ψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου Β
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Η παροχή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του 
ΟΤΕ και για την πιθανή ημερομηνία παροχής της αι−
τούμενης υπηρεσίας.

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προσή−
κουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την 
υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση 
της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, σε ΣΠ ΕΕΑΠ που 
υφίσταται η προαναφερόμενη υλικοτεχνική υποδομή, 
είναι:

• Έως 30 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την παροχή της αι−
τούμενης χωρητικότητας. 

• Έως 50 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
δεν υπάρχει υποδομή για την παροχή της αιτούμενης 
χωρητικότητας και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες 
ανάπτυξης των σχετικών υποδομών.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, 
οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η μη 
σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν 
προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 
χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλα−
βής της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, στο 
Σημείο Σύνδεσης (τον οπτικό κατανεμητή στο χώρο 
Φυσικής Συνεγκατάστασης).

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β δεν επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ 
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότε−
ρα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολο−
κλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου τύπου, 
για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην 
παράγραφο 2.1.4. 

Επιπλέον για την ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ, ισχύουν:
1. Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ σε υφιστά−

μενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 
της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ημερομηνία 
κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενη−
μερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται 

υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την παρο−
χή υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS−ΤΟΠ και για την πιθανή 
ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ 
παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται 
στο σημείο 2 της παρούσας ενότητας.

2. Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ σε νέα ΣΠ 
ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για 
την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 μήνες 
πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, εάν επιθυμεί τη σύν−
δεσή του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω της υπηρεσίας 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη λήψη της ειδο−
ποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 
ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη 
ημερομηνία, ανεξάρτητα αν έχει συνδεθεί σ’ αυτά ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ και μη φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή 
υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. που προσφέρει ο ΠΑΡΟΧΟΣ σε Τε−
λικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν λόγω 
αίτημα σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα αλλά 
δεν φέρει ευθύνη για μη ολοκλήρωση της παροχής της 
σχετικής υπηρεσίας πριν από τη θέση σε λειτουργία 
των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.

Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ σε νέους 
ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο ΠΑΡΟΧΟΣ: O OTE θα ειδοποιεί εγγρά−
φως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ σε 
υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης 
υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη 
λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα 
εντός των 10 ΕΗ, τότε θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στους νέους ΕΕΑΠ με τη μικρότερη δι−
αθέσιμη ταχύτητα, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι 
εφικτό, μέσω υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ τιμολο−
γώντας τον ΠΑΡΟΧΟ με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με 
εκπρόθεσμη (λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή 
του ο ΠΑΡΟΧΟΣ αιτείται ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ και η αι−
τούμενη ταχύτητα διαφέρει από την ελάχιστη, ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ θα χρεώνεται με τυχόν τέλος μεταβολής, εφόσον 
υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμο−
κατάλογο.». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ. Επιπρόσθετα η προσθήκη του 
σημείου 3 στα αναφερόμενα σχετικά με την υπηρεσία 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ κρίνεται απαραίτητη για λόγους 
διαφάνειας και πληρότητας της διαδικασίας που θα 
ακολουθείται κατά την ενεργοποίηση νέων ΕΕΑΠ σε 
υφιστάμενο ΣΠ ΕΕΑΠ. Η υποχρεώση ενεργοποίησης 
της σύνδεσης του ΠΑΡΟΧΟΥ με το νέο ΕΕΑΠ ενός 
υφιστάμενου ΣΠ ΕΕΑΠ προκύπτει από την υφιστάμενη 
υποχρέωση σύνδεσης με όλα τα ΕΕΑΠ ενός ΣΠ ΕΕΑΠ 
και γίνεται για λόγους εξασφάλισης αδιάλειπτης πα−
ροχής ευρυζωνικής πρόσβασης για τον συνδρομητή 
του ΠΑΡΟΧΟΥ.
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62. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.5.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Κατάθεση – Παραλαβή 
Αιτήσεων», προστίθεται υποπαράγραφος 3.5.2.6 με τίτλο 
«Χρονοδιάγραμμα παραγγελιολοηψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 
Γ» και περιεχόμενο: «Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιολη−
ψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου Γ 

Η παροχή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ (ΣΥ.
ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM) ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 
οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ 
(κόμβος πολυπλεξίας) και για την πιθανή ημερομηνία 
παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας.

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προσή−
κουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την 
υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση 
της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, σε κόμβους πολυπλε−
ξίας που υφίσταται η προαναφερόμενη υλικοτεχνική 
υποδομή, είναι:

• Έως 30 ΕΗ, όταν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για 
την παροχή της αιτούμενης χωρητικότητας. 

• Έως 50 ΕΗ, όταν δεν υπάρχει υποδομή για την πα−
ροχή της αιτούμενης χωρητικότητας και απαιτούνται 
οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης των σχετικών υπο−
δομών.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/ και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η μη 
σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν 
προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 
χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, 
στο Σημείο Σύνδεσης.

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM δεν επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα (10) 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο.

Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφό−
τερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την 
ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
δύναται να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.DSLAM για 
τους συνδρομητές του κόμβου πολυπλεξίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.
Σ.DSLAM ή να μετατρέψει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.BRAS σε 
Α.ΡΥ.Σ.DSLAM.». Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 

Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

63. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.6.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικοί Όροι», το σημείο 1 
τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
επιθυμεί οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε 
αυτόν υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β ή Γ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει σχετική αίτηση, 
υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
3 της παρούσας Προσφοράς, για κάθε μία μεταβολή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας 3.5.2 και κατα−
βάλλει το αντίστοιχο τέλος, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο 
του ΟΤΕ.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

64. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.6.1, το σημείο 2 
τροποποιείται ως εξής: «Η προαναφερόμενη διαδικασία 
θα εφαρμόζεται μέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλλη−
λο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται 
στην παράγραφο 4.7 της παρούσας Προσφοράς, και από 
το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι αναφερό−
μενες διαδικασίες.». Η ανωτέρω τροποποίηση γίνεται για 
λόγους πληρότητας και σαφήνειας του κειμένου.

65. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.6.2, με τίτλο 
«Μεταβολή Υπηρεσίας», διαγράφεται η λέξη «εγγράφως». 
Η διαγραφή της λέξης «εγγράφως» κρίνεται απαραίτητη 
για λόγους σαφήνειας δεδομένου ότι, όπως ορίζεται 
ρητά στην παράγραφο 3.6.1 σημείο 2, η υποβολή της 
αίτησης μεταβολής θα γίνεται εγγράφως, για μια με−
ταβατική περίοδο, και στη συνέχεια ηλεκτρονικά, μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος.

66. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.6.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Μετάβαση Τύπου Πρό−
σβασης», το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Μετάβαση 
στο ΣΠ ΕΕΑΠ, επιτρέπεται μεταξύ των υπηρεσιών:

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−
ΤΟΠ,

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−
ΠΕΡ,

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−
ΕΘΝ

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ,
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ,
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−

κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

67. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.6.3 της 
υποβληθείσης προσφοράς με τίτλο «Μετάβαση Τύ−
που Πρόσβασης», το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: 
«Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες υλοποίησης της πρό−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)  26969

σβασης τύπου Γ, επιτρέπονται οι μεταβάσεις μεταξύ 
των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM στους κόμβους 
πολυπλεξίας. Η διαδικασία μετάβασης ανάμεσα στις εν 
λόγω υπηρεσίες, προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης 
μετάβασης από τον ΠΑΡΟΧΟ προς τον ΟΤΕ για τη νέα 
υπηρεσία. Με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, 
καταργείται η παλιά. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να καταργήσει 
την παλιά υπηρεσία εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η νέα. 
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της ενότη−
τας 3.4.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

68. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.6.4, με τίτλο 
«Κατάργηση», τροποποιείται ως εξής: «Οι συνδέσεις 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ 
προς τον ΠΑΡΟΧΟ καταργούνται στις ακόλουθες πε−
ριπτώσεις ως εξής: 

− Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να καταργήσει με αίτησή του 
μία ή και περισσότερες συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β 
ή/και Γ, καθώς και συνδέσεις ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ή/και 
Γ, τις οποίες λαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας Προ−
σφοράς. Η εν λόγω κατάργηση δεν επιφέρει αυτοδικαί−
ως και την καταγγελία της Σύμβασης πλαίσιο.

− Η κατάργηση μίας ή περισσοτέρων συνδέσεων 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ή Γεπι−
φέρει αυτόματη απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών 
Χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ με το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε πριν 
την κατάθεση αίτησης κατάργησης κυκλώματος Ο.Κ.ΣΥ.
Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να καταργεί ή να μεταφέρει σε άλλο 
κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., που τυχόν διαθέτει, 
όλες τις συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. που δρομολογούνται στην 
υπό κατάργηση σύνδεση. O OTE θα προβαίνει στην εν 
λόγω κατάργηση εντός δέκα (10) ΕΗ, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 3.4 της παρούσας Προσφοράς.». Η 
ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμέ−
νου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύν−
δεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ. Επιπλέον, στο τέλος του εδαφίου 
2 προστίθεται η φράση «». 

Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη, για λό−
γους διαφάνειας, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011), προκειμένου να προσδιοριστεί 
σαφώς το χρονοδιάγραμμα κατάργησης συνδέσεων 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Το χρονικό διάστημα των δέκα 
(10) ΕΗ κρίνεται ότι επαρκεί για την εκτέλεση των σχε−
τικών ενεργειών διακοπής.

69. Στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.7.1, με τίτλο «Αναγ−
γελία βλάβης», το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Οι 
βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ θα αναγγέλλονται μέσω του Πλη−
ροφοριακού Συστήματος ΟΤΕ, όπως αυτό περιγράφεται 
στην παράγραφο 4.7 της παρούσας Προσφοράς. Για 
το διάστημα μέχρι την υλοποίηση του Πληροφοριακού 
Συστήματος του ΟΤΕ, οι βλάβες θα αναγγέλλονται στο 
Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο του ΟΤΕ το οποίο λει−

τουργεί σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο μέσω του 
Fax: 210 611 5564. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 
611 5632.». Η ανωτέρω τροποποίηση γίνεται για λόγους 
πληρότητας και σαφήνειας.

70. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.7.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Αναγγελία Βλάβης», 
το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: «Η αναγγελία της 
βλάβης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πραγ−
ματοποιείται από τον ΠΑΡΟΧΟ στην περίπτωση που ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ εκτιμά ότι η βλάβη οφείλεται στο μέρος του 
δικτύου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΟΤΕ.». Η 
ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμέ−
νου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύν−
δεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

71. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.7.2 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Διαδικασία Άρσης Βλάβης», 
το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που 
ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που του αναγγέλθηκε από τον ΠΑΡΟΧΟ 
προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρμοδιότητάς 
του, χρεώνει στον ΠΑΡΟΧΟ τέλος άσκοπης μετάβασης 
συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης, εφόσον υφίστα−
ται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό 
του.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

72. Στο Κεφάλαιο 3, η παράγραφος 3.7.3 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Χρόνοι Άρσης Βλάβης», 
τροποποιείται ως εξής: «Οι χρόνοι άρσης βλάβης των 
υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β και Γ αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της πα−
ρούσας Προσφοράς.». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά 
η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατά−
στασης και οι όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει 
τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

73. Στο Κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.7.4 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Τερματικός Εξοπλι−
σμός», το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: «Ελάχιστες 
απαιτήσεις τερματικού εξοπλισμού Πελάτη (NTE) για 
την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS, Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM, ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM 
από τον OΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ:

− H φυσική διεπαφή στον τερματικό εξοπλισμό του 
ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει είναι τύπου μονότροπης οπτικής ίνας, 
πρωτοκόλλου GE. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, 
Intermediate, Short) θα καθορίζεται στην αίτηση παρο−
χής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς.

− Για την επίτευξη της επιτυχούς διασύνδεσης του 
τερματικού εξοπλισμού του Παρόχου και του δικτύου 
του ΟΤΕ καθώς και της ομαλής και απρόσκοπτης λει−
τουργίας της υπηρεσίας, ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 
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πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο (παραμε−
τροποιήσεις εξοπλισμού, καθορισμός λογικών κυκλωμά−
των και διευθύνσεων, τεχνικές δοκιμές κ.α.).

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

74. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.7.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς, με τίτλο «Γενικά», η υπ’ αριθμ. 3 
παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Η Ενημέρωση/
Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λειτουργικότητας θα 
γίνεται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την απρόσκο−
πτη λειτουργία του συστήματος. Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει 
τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ για τη νέα έκδοση του λογισμικού 
του ΠΣ ΟΤΕ τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ένταξη των 
αλλαγών στο Π.Σ παρέχοντας παράλληλα πλήρη πε−
ριγραφή των αλλαγών που θα περιέχει η νέα έκδοση 
εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δεν συντρέχουν 
λόγοι ταχύτερης διάθεσης της νέας έκδοσης. Σε περί−
πτωση που υφίστανται λόγοι ταχύτερης διάθεσης της 
νέας έκδοσης ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώσει εγγράφως 
την ΕΕΤΤ και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ αναλύοντας τους λόγους 
που καθιστούν επείγουσα τη σχετική αλλαγή. Εάν οι 
αλλαγές του ΠΣ ΟΤΕ αφορούν σε νέα προϊόντα ή εάν 
επηρεάζουν την υφιστάμενη λειτουργικότητα χειρισμού 
του συστήματος από τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, o ΟΤΕ θα ενημε−
ρώνει για την ολοκλήρωση της υλοποίησης προκειμένου 
να προγραμματιστεί δοκιμαστικός έλεγχος αυτών αλλά 
και για να δοθεί ο χρόνος στους ΠΑΡΟΧΟΥΣ να εντά−
ξουν τις αλλαγές στα δικά τους Π.Σ συστήματα. Ο ΟΤΕ 
θα ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής 
των αλλαγών στο Π.Σ. ΟΤΕ τουλάχιστον 5 εργάσιμες 
μέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη εφαρμογή. 
Παράλληλα ο ΟΤΕ θα εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση του 
λογισμικού του Π.Σ. είναι συμβατή με την προγενέστερη 
λειτουργία του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η νέα 
έκδοση του λογισμικού του Π.Σ. συλλειτουργεί με τις 
παλαιότερες για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.». Η 
ως άνω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη προκειμέ−
νου να διασφαλίζεται κάθε φορά η διαλειτουργικότητα 
των πληροφοριακών συστημάτων των ΠΑΡΟΧΩΝ με το 
πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. Στόχος των σχετικών 
διαδικασιών είναι η πρόβλεψη ενός ικανού χρονικού δι−
αστήματος προηγούμενης ειδοποίησης των ΠΑΡΟΧΩΝ 
αναφορικά με τις υπό υλοποίηση αλλαγές προκειμένου 
να δίνεται κάθε φορά η δυνατότητα έγκαιρης προσαρ−
μογής. Η προσθήκη της υποχρέωσης έγγραφης ενημέ−
ρωσης τόσο της ΕΕΤΤ όσο και των παρόχων αναφορικά 
με τις περιπτώσεις όπου υφίστανται λόγοι ταχύτερης 
διάθεσης μιας νέας έκδοσης, γίνεται προκειμένου να 
ελεγχθεί το κατεπείγον της σχετικής διαδικασίας.

75. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.7.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Γενικά», προστίθεται πα−
ράγραφος με αρίθμηση 6 ως εξής: «Όλες οι δυνατές 
λειτουργίες του ΠΣ ΟΤΕ (καταχώριση αιτημάτων, ενη−
μέρωση για την κατάσταση ενός αιτήματος, ανταλλα−
γή πάσης φύσης δεδομένων κ.α.), να είναι διαθέσιμες 
στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με τη μορφή τε−
χνικών διεπαφών (Web Services Application Programmer’s 
Interface/API) που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη 

(χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ του ΠΣ ΟΤΕ και των συστημάτων πληροφορικής 
των παρόχων. Οι σχετικές Τεχνικές Διεπαφές (API) θα 
πρέπει να ορίζονται και να υλοποιούνται βάσει Διε−
θνών Προτύπων Web Services (π.χ. W3C Web Services 
Standards, ISO/IEC 29362:2008 WS−I, κλπ).». Η ως άνω 
τροποποίηση κρίνεται ως αναγκαία προκειμένου να είναι 
δυνατή η διεκπεραίωση των αιτημάτων των ΠΑΡΟΧΩΝ. 
μέσω προτυποποιημένων διεπαφών. Η αυτοματοποιη−
μένη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ του ΠΣ ΟΤΕ 
και των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων των 
ΠΑΡΟΧΩΝ επιταχύνει τις διαδικασίες και συντελεί ώστε 
να αποφεύγονται διαδικαστικά προβλήματα μεταξύ ΟΤΕ 
και ΠΑΡΟΧΩΝ κατά την παροχή των υπηρεσιών. Τα 
παραπάνω επιβάλλονται βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28−
07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−09−11) Κεφάλαιο 3, Ενότητα ΙΙΙ 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις», παράγραφος 3.1.11, στην 
οποία αναφέρεται: «Ο ΟΤΕ υποχρεούται να χορηγεί 
ελεύθερη πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα 
ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για 
τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
εικονικού δικτύου και να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα 
συστήματα λογισμικού που είναι απαραίτητα για την 
εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των 
υπηρεσιών». Περαιτέρω και σύμφωνα με το Σημείο Γ του 
Παραρτήματος Ι της ως άνω απόφασης στην ελάχιστη 
δέσμη των στοιχείων της Προσφοράς Αναφοράς την 
οποία οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ περιλαμβάνονται και 
τα σχετικά Συστήματα Πληροφοριών τα οποία οφείλουν 
να καλύπτουν τις απαιτήσεις υποστήριξης λειτουργιών 
για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, 
συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση.

76. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.7.1, της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίτλο «Γενικά», στις υπό αρίθμηση 3 
και 4 παραγράφους με θέμα «Προγραμματισμένη διακο−
πή υπηρεσίας (απλή)» και «Προγραμματισμένη διακοπή 
υπηρεσίας (εκτεταμένη)», διαγράφεται η φράση «εφό−
σον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δεν συντρέχουν λόγοι 
ταχύτερης διακοπήσς της λειτουργίας». Οι φράσεις 
αυτές έχουν προστεθεί από τον ΟΤΕ στο πλαίσιο της 
υπό εξέτασης προσφοράς αναφοράς για την χονδρική 
ευρυζωνική πρόσβαση και δεν υπήρχαν στα αντίστοι−
χα σημεία του κειμένου της ισχύουσας προσφοράς. Η 
εν λόγω αναφορά διαγράφεται διότι εισάγει ασάφεια 
δεδομένου ότι οι προγραμματισμένες διακοπές λειτουρ−
γίας πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστές.

77. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.7.5 της υποβληθεί−
σης προσφοράς με τίλτο «Συμφωνίες Βασικού Επιπέδου 
Υπηρεσιών – SLAs», όπου αναφέρονται οι υπηρεσίες 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. προστίθενται και οι υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Η 
εν λόγω προσθήκη επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
μετά την προσθήκη των σχετικών υπηρεσιών σύνδεσης 
μεταφοράς.

78. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.7.6 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Δείκτες Αποδοτικότη−
τας – KPIs», όπου αναφέρονται οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
προστίθενται και οι υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Η εν λόγω 
προσθήκη επιβάλλεται για λόγους πληρότητας μετά 
την προσθήκη των σχετικών υπηρεσιών σύνδεσης με−
ταφοράς.

79. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.7.6 της υποβληθείσης 
προσφοράς με τίτλο «Δείκτες Αποδοτικότητας – KPIs»,οι 
δείκτες αποδοτικότητας τροποποιούνται ως εξής: «
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• Αριθμός αιτημάτων που παραλήφθηκαν συνολικά 
και ανά αιτούμενη υπηρεσία, ανά σημείο διασύνδεσης 
και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Αριθμός αιτημάτων που απορρίφθηκαν συνολικά και 
ανά λόγο απόρριψης

• Αριθμός αιτημάτων παροχής υπηρεσιών που ικανο−
ποιήθηκαν εντός προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 
συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας συνολικά 
και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Αριθμός αναφερθέντων βλαβών συνολικά και ανά 
ΠΑΡΟΧΟ 

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών συνολικά 
και ανά ΠΑΡΟΧΟ, ανά υπηρεσία

• Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμ−
φωνημένου χρονικού πλαισίου συνολικά και ανά ΠΑ−
ΡΟΧΟ.

Για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατό−
τητα να εξάγει μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιο−
ριστικά) τους παρακάτω δείκτες αποδοτικότητας:

• Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά ΠΑΡΟΧΟ 
και ανά ταχύτητα πρόσβασης.

• Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που απορρί−
φθηκαν ανά λόγο απόρριψης.

• Μέσο χρόνο παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά 
τύπο υπηρεσίας και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Μέσο χρόνο παροχής αντίστοιχης υπηρεσίας DSL 
πρόσβασης ανά τύπο υπηρεσίας προς τους συνδρομη−
τές λιανικής του ΟΤΕ

• Αριθμό ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ.
• Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν εντός προ−

βλεπόμενου χρονοδιαγράμματος
• Αριθμός ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. ανά τοπικό 

κέντρο
• Αριθμός νέων παροχών Α.ΡΥ.Σ. των οποίων η υλο−

ποίηση κατέστη μη εφικτή βάσει των περιορισμών που 
τίθενται στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσης ανά λόγο 
μη εφικτότητας, ανά τοπικό κέντρο και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών ανά πά−
ροχο ανά τύπο υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

• Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμφω−
νημένου χρονικού πλαισίου (Βασικό SLA)

». Οι παραπάνω προσθήκες επιβάλλονται για λόγους 
διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/29−07−2011 και 
ειδικότερα στο κεφάλαιο 5 αυτής.

80. Στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.8.1 της υποβλη−
θείσης προσφοράς με τίτλο «Υποχρεώσεις ΟΤΕ», όπου 
αναφέρονται οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. προστίθενται και 
οι υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Η εν λόγω προσθήκη επιβάλ−
λεται για λόγους πληρότητας μετά την προσθήκη των 
σχετικών υπηρεσιών σύνδεσης μεταφοράς.

81. Στο Κεφάλαιο 5, στην ενότητα 5.1, παράγραφος 6 
τροποποιείται ως εξής: «Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει 
το τιμολόγιο και τις πληροφορίες τιμολογίου σε ηλε−
κτρονική μορφή στον ΠΑΡΟΧΟ εντός δέκα (10) ημερο−
λογιακών ημερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης 
για τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά, στη δι−
εύθυνση αποστολής που έχει ορίσει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στην 
παρούσα. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να γνωστοποιεί στον 
ΟΤΕ κάθε αλλαγή της παραπάνω διεύθυνσης αποστο−
λής των λογαριασμών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη 
θέση αυτής σε ισχύ.». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 

τροποποιήσεις που εισάγονται, διευκρινίστηκε ότι οι 
10 εργάσιμες μέρες αφορούν την έκδοση και την απο−
στολή του τιμολογίου. Επιπρόσθετα μεταβλήθηκαν α) η 
περίοδος για την έκδοση και την αποστολή τιμολογίου 
από 10 εργάσιμες ημέρες σε 10 ημερολογιακές ημέρες 
και β) η απαιτούμενη περίοδος για την γνωστοποίηση 
της αλλαγής της διεύθυνσης αποστολής των λογαρια−
σμών στον ΟΤΕ από 2 μήνες σε 1 μήνα ώστε να υπάρχει 
ομοιογένεια με τις άλλες προσφορές αναφοράς.

82. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.2, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής: «Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να 
εξοφλεί τα τιμολόγια εντός της αναγραφόμενης σε 
κάθε ένα από αυτά προθεσμίας εξόφλησης, η οποία 
δεν θα είναι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ημε−
ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του 
τιμολογίου υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει παραδοθεί 
το αργότερο εντός πενθημέρου από την έκδοσή του 
(η παράδοση θα αποδεικνύεται πάντα με αποδεικτικό). 
Στην περίπτωση κατά την οποία το τιμολόγιο δεν πα−
ραδοθεί εντός πενθημέρου από την έκδοσή του τότε η 
προθεσμία εξόφλησης του παρατείνεται έως την επό−
μενη εργάσιμη ημέρα από τη συμπλήρωση σαράντα (40) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσής 
του στον ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση της αμφισβήτησης 
λογαριασμού εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ενό−
τητα 5.5». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 
που εισάγονται, αυξήθηκε η προθεσμία εξόφλησης των 
τιμολογίων από τριάντα (30) σε σαράντα πέντε (45) 
ημέρες έπειτα από καθολικό αίτημα των εναλλακτικών 
παρόχων στα σχόλια τους στη δημόσια διαβούλευση 
και δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών 
της αγοράς ενώ αντίστοιχα στο ίδιο Κεφάλαιο, ενότητα 
5.6, σημείο 1 μειώνεται το διάστημα που ορίζει ο ΟΤΕ 
προς τον ΤΠ με την πρώτη όχληση αναφορικά με την 
εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφιελής από τριάντα (30) 
σε δεκαπέντε (15) ΗΗ και με σκοπό τη διατήρηση του συ−
νολικού χρονικού ορίου εως την καταγγελία της σύμβα−
σης. Επιπρόσθετα λόγω ασάφειας της περιγραφόμενης 
διαδικασίας διευκρινήστηκε ότι ο υπολογισμός των 45 
ημερών για την εξόφληση του τιμολογίου ξεκινάει από 
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και όχι από 
την ημερομηνία αποστολής του,ενώ προστέθηκε ότι το 
τιμολόγιο πρέπει να παραδοθεί εντός πενθήμερου από 
την έκδοση του. Τέλος, μεταβλήθηκε το διάστημα των 
ημερολογιακών ημερών που απαιτείται να συμπληρω−
θεί για την προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου σε 
περίπτωση μη παράδοσης του εντός πενθήμερου από 
εικοσιπέντε (25) σε σαράντα (40) ΗΗ ώστε να συνάδει με 
την αύξηση της προθεσμίας εξόφλησης τιμολογίων.

83. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.2, παράγραφος 4 δια−
γράφτηκε η αναφορά στις διατάξεις της παραγράφου 
5 δεδομένου ότι ήταν λανθασμένη.

84. Στο κεφάλαιο 5 και συγκεκριμένα στην ενότητα 
5.4.1.1 πραγματοποιείται επανέναρξη της αρίθμησης των 
εν λόγω παραγράφων δεδομένου ότι η αρίθμηση ξεκί−
ναγε από το 5.

85. Στο κεφάλαιο 5, ενότητα 5.4.1.1, και συγκεκριμένα 
στη νέα παράγραφο 1 και παλαιά παράγραφο 5 προστί−
θεται η ακόλουθη φράση: «Ο τιμοκατάλογος προσδιο−
ρίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της 
ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του 
ΟΤΕ.». Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για 
λόγους πληρότητας δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων 
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τιμοκατάλογος των υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προ−
ηγούμενο έλεγχο και έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011.

86. Στο κεφάλαιο 5, στην ενότητα 5.4.1.1, νέα παρά−
γραφος 2 και παλαιά παράγραφος 6 προστίθεται η 
φράση: ««Η αναπροσαρμογή των τιμών ασκείται στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως ΣΙΑ στη σχετική 
αγορά.». Η ανωτέρω προσθήκη επιβάλλεται για λόγους 
πληρότητας.

87. Στο κεφάλαιο 5 και συγκεκριμένα στην ενότητα 
5.4.2.1 πραγματοποιείται επανέναρξη της αρίθμησης 
των εν λόγω παραγράφων δεδομένου ότι η αρίθμηση 
ξεκίναγε από το 5.

88. Στο κεφάλαιο 5, ενότητα 5.4.2.1, στη νέα παράγρα−
φο 1 και παλαιά παράγραφο 5 προστίθεται η φράση: 
«Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστο−
τε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 
ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.». Η παραπάνω 
προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λόγους πληρότητας 
δεδομένου ότι ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος των 
υπηρεσιών ΧΕΠ υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο και 
έγκριση από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011.

89. Στο κεφάλαιο 5, στην ενότητα 5.4.2.1, νέα παρά−
γραφος 2 και προηγούμενη παράγραφος 6 προστίθεται 
η φράση: «Η αναπροσαρμογή των τιμών ασκείται στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως ΣΙΑ στη σχετική 
αγορά.». Η ανωτέρω προσθήκη επιβάλλεται για λόγους 
πληρότητας.

90. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.5.1, παράγραφος 3, ση−
μείο (α) αυξήθηκε η προθεσμία εξόφλησης των τιμολο−
γίων από τριάντα (30) σε σαράντα πέντε (45) ημέρες 
έπειτα από καθολικό αίτημα των εναλλακτικών παρόχων 
στα σχόλια τους στη δημόσια διαβούλευση και δεδομέ−
νων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της αγοράς 
ενώ αντίστοιχα στο ίδιο Κεφάλαιο, ενότητα 5.6, σημείο 
1 μειώνεται το διάστημα που ορίζει ο ΟΤΕ προς τον ΤΠ 
με την πρώτη όχληση αναφορικά με την εξόφληση της 
ληξιπρόθεσμης οφιελής από τριάντα (30) σε δεκαπέντε 
(15) ΗΗ και με σκοπό τη διατήρηση του συνολικού χρο−
νικού ορίου εως την καταγγελία της σύμβασης.

91. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.5.1, διαγράφεται η πρώτη 
πρόταση της τελευταίας παραγράφου δεδομένου ότι η 
εν λόγω διάταξη επαναλαμβάνεται στην ενότητα 5.5.3. 
Το υπόλοιπο μέρος της παραγράφου μετακινείται και 
προστίθεται στην ενότητα 5.5.3 ως νέα παράγραφος 2 
για λόγους πληρότητας της περιγραφόμενης διαδικα−
σίας δεδομένου ότι η ενότητα 5.5.1 αφορά α) τη δυνα−
τότητα του ΤΠ να προβεί σε αμφισβήτηση λογαριασμού 
και β) το χρονικό όριο που μπορεί να υποβληθεί η εν 
λόγω αμφισβήτηση ενώ η ενότητα 5.5.3 περιγράφει τη 
διαδικασία υποβολής αιτήματος ελέγχου της ορθότητας 
του λογαριασμού του ΤΠ προς τον ΟΤΕ.

92. Στο Κεφάλαιο 5, μέρος της τελευταίας παραγρά−
φου της ενότητας 5.5.1 της υποβληθείσας προσφοράς 
που αφορά περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αι−
τήματος αμφισβήτησης λογαριασμού μετακινείται και 
προστίθεται στην ενότητα 5.5.3 ως παράγραφος 1. Συ−
γκεκριμένα μεταφέρεται η παράγραφος: «Στην αίτηση 
προσδιορίζεται σαφώς το μέρος του τιμολογίου που 
αμφισβητείται και κατά πόσο ο ΤΠ έχει καταβάλει ή όχι 
προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη ημερομηνία την οποία όριζε 
το τιμολόγιο, το ποσό το οποίο αμφισβητεί. Παράλληλα, 

στην αίτηση επισυνάπτεται και κάθε αναγκαίο στοιχείο/ 
πληροφορία επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω 
αίτηση του ΤΠ εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την 
υποβολή της, εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλ−
λοντας όλα τα συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης.». Η 
ανωτέρω μετακίνηση γίνεται για λόγους πληρότητας 
της περιγραφόμενης διαδικασίας δεδομένου ότι η ενό−
τητα 5.5.1 αφορά α) τη δυνατότητα του ΤΠ να προβεί 
σε αμφισβήτηση λογαριασμού και β) το χρονικό όριο 
που μπορεί να υποβληθεί η εν λόγω αμφισβήτηση ενώ 
η ενότητα 5.5.3 περιγράφει τη διαδικασία υποβολής αι−
τήματος ελέγχου της ορθότητας του λογαριασμού του 
ΤΠ προς τον ΟΤΕ.

93. Στο Κεφάλαιο 5, στην πρώτη παράγραφο της 
ενότητας 5.5.4 της υποβληθείσας προσφοράς προστί−
θεται η φράση «…..Η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
Διαφορών συγκροτείται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του 
αιτήματος του ΤΠ προς τον ΟΤΕ….» και διαγράφεται η 
φράση «Με τη λήψη από τον Δικαιούχο του εγγράφου 
αυτού του ΟΤΕ συγκροτείται η» δεδομένης της ασάφει−
ας που υπήρχε στη διαδικασία ως προς την προθεσμία 
για τη συγκρότηση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
Διαφορών.

94. Στο Κεφάλαιο 5, στη δεύτερη παράγραφο της 
ενότητας 5.5.4 της υποβληθείσας προσφοράς τροποποι−
ήθηκε η ονομασία της «Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνω−
μόνων» σε «Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» ώστε 
να υπάρχει ομοιογένεια στην υποβληθείσα προσφορά 
και διαγράφτηκε η συντομογραφία ΕΗ λόγω του ότι 
επαναλαμβανόταν.

95. Στο Κεφάλαιο 5, στη τέταρτη παράγραφο της ενό−
τητας 5.5.4 της υποβληθείσας προσφοράς διευκρινίστη−
κε ότι η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών και μεταβλήθηκε η «Μι−
κτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς» σε «Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης Διαφορών» για λόγους ομοιογένειας. 

96. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.5, η προτελευταία πα−
ράγραφος μετακινείται και γίνεται η νέα παράγραφος 
7 για λόγους πληρότητας της περιγραφόμενης διαδι−
κασίας. 

97. Στο Κεφάλαιο 5, στη νέα παράγραφο εννέα της 
ενότητας 5.5.4 της υποβληθείσας προσφοράς (παλαιά 
παράγραφος 8) μεταβλήθηκε η «Μικτή Επιτροπή Επίλυ−
σης Διαφοράς» σε «Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφο−
ρών» για λόγους ομοιογένειας.

98. Στο Κεφάλαιο 5, στη νέα παράγραφο δέκα της 
ενότητας 5.5.4 της υποβληθείσας προσφοράς (παλαιά 
παράγραφος 9) μεταβλήθηκε η «Μικτή Επιτροπή Εμπει−
ρογνωμόνων» σε «Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» 
για λόγους ομοιογένειας. 

99. Στο Κεφάλαιο 5, στην ενδέκατη παράγραφο της 
ενότητας 5.5.4 της υποβληθείσας προσφοράς μεταβλή−
θηκε η «Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων» σε «Μικτή 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» για λόγους ομοιογέ−
νειας.

100. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.5, η παλαιά προτε−
λευταία παράγραφος μετακινείται και γίνεται η νέα 
παράγραφος 7 για λόγους πληρότητας της περιγρα−
φόμενης διαδικασίας.

101. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, σημείο 1 μειώνεται το 
διάστημα που ορίζει ο ΟΤΕ προς τον ΤΠ με την πρώτη 
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όχληση αναφορικά με την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης 
οφειλής από τριάντα (30) σε δεκαπέντε (15) ΗΗ δεδομέ−
νης της αύξησης της περιόδου εξόφλησης των τιμολο−
γίων από 30 σε 45 ημέρες και με σκοπό τη διατήρηση 
του συνολικού χρονικού ορίου εως την καταγγελία της 
σύμβασης. Η αύξηση της προθεσμίας εξόφλησης των 
τιμολογίων από τριάντα (30) σε σαρανταπέντε (45) ΗΗ 
πραγματοποιήθηκε έπειτα από καθολικό αίτημα των 
εναλλακτικών παρόχων στα σχόλια τους στη δημόσια 
διαβούλευση και δεδομένων των δυσμενών οικονομι−
κών συνθηκών της αγοράς (βλ. ενότητα Εξόφληση Τι−
μολογίου 5.2). Επιπρόσθετα στο τέλος του σημείου 1 
προστέθηκε η διάταξη στην έγγραφη ειδοποίηση να 
εξειδικεύονται και να αιτιολογούνται από τον ΟΤΕ τα 
μέτρα τα οποία τυχόν θα λάβει, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα για την αιτιολόγηση αυτή στοιχεία για λό−
γους πληρότητας και σαφήνειας της περιγραφόμενης 
διαδικασίας.

102. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, σημείο 2 διαγρά−
φτηκε η φράση «αφού προηγηθεί η αποστολή σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης» δεδομένου ότι από την επίδοση 
της πρώτης έγγραφης ειδοποίησης και εφόσον παρέλ−
θει άκαρπη η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών, ο ΟΤΕ 
δύναται να προβεί στα αναφερόμενα στο σημείο 2. Επι−
πρόσθετα, μεταβλήθηκε η αρίθμηση των υποσημείων 
από αγγλικούς χαρακτήρες σε ελληνικούς.

103. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, νέο σημείο 2α ανα−
διατυπώθηκε η εν λόγω παράγραφος λόγω ασάφειας. 
Το σημείο 2b διαγράφτηκε και μεταφέρθηκε αναδια−
τυπωμένο ως νέα παράγραφος 4 δεδομένου ότι η δι−
ακοπή των υπηρεσιών ΧΕΠ αποτελεί μεταγενέστερο 
στάδιο στη διαδικασία που ακολουθείται για τις ληξι−
πρόθεσμες οφειλές. Τέλος, στο νέο σημείο β (παλαιό 
c) διαγράφτηκε η αναφορά ότι στην περίπτωση που η 
ειδοποίηση αφορά διακοπή υπηρεσιών πρέπει να κοι−
νοποιείται τουλάχιστιν 20 ημέρες πριν δεδομένου ότι 
η διαδικασία διακοπής υπηρεσιών ΧΕΠ περιγράφεται 
στη νέα παράγραφο 4.

104. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, διαγράφεται στο 
σημείο 3 η αναφορά σχετικά με τη διαδικασία διακοπής 
υπηρεσιών ΧΕΠ στην περίπτωση εξόφλησης οφειλών 
πριν την εκπνοή της εικοσαήμερης προθεσμίας λόγω 
μετακίνησης της διαδικασίας διακοπής υπηρεσιών σε 
μετέπειτα σημείο (σημείο 4) και περιγράφεται η διαδι−
κασία στην περίπτωση εξόφλησης των οφειλών έπειτα 
από την αποστολή της πρώτης όχλησης και πριν την 
εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας δεδομένου 
ότι η διαδικασία ήταν ελλιπής.

105. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, σημείο 4 περιγρά−
φεται η διαδικασία που ακολουθείται αναφορικά με τη 
διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών δεδομένου ότι 
η περιγραφόμενη διαδικασία ήταν ασαφής. Συγκεκρι−
μένα προστίθεται παράγραφος με το παρακάτω περι−
εχόμενο: «Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από 
την επίδοση της έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από 
τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ προθεσμία των δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών για συμμόρφωση στις υποχρε−
ώσεις του, τότε ο ΟΤΕ, αποστέλλει δεύτερη έγγραφη 
όχληση τόσο στον ΤΠ όσο και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας 
προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Στην περί−
πτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης 
έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον 
Τ.Π. νέα προθεσμία των είκοσι (20) εργασίμων ημερών, 

ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσι−
ών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Στην έγγραφη 
ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι 
της επικείμενης διακοπής.»

106. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, προστίθεται νέα 
παράγραφος στο σημείο 5 με την περιγραφή της δια−
δικασίας που ακολουθείται στην περίπτωση εξόφλησης 
των οφειλών με την δεύτερη όχληση πριν την εκπνοή 
της εικοσαήμερης προθεσμίας δεδομένου ότι η περι−
γραφόμενη διαδικασία ήταν ελλιπής. Συγκεκριμένα προ−
στίθεται παράγραφος με το παρακάτω περιεχόμενο: 
«Στην περίπτωση κατά την οποία ο Τ.Π. συμμορφωθεί 
στις υποχρεώσεις του μετά την πάροδο της προθεσμίας 
των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ως άνω πρώτη όχληση και το αργότερο έως και την 
πάροδο των επιπλέον είκοσι (20) εργασίμων ημερών 
από την επίδοση της δεύτερης όχλησης μέχρι και την 
προαναγγελθείσα διακοπή των υπηρεσιών, ο ΟΤΕ οφεί−
λει: α) να μην προβεί στη διακοπή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ΧΕΠ και β) να υλοποιεί νέες αιτήσεις για 
παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α και ΑΡΥΣ την παροχή των 
οποίων είχε αρνηθεί.».

107. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, το παλαιό σημείο 
4 γίνεται νέο σημείο 6 λόγω προσθήκης των ανωτέρω 
νέων παραγράφων.

108. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, προστίθεται νέα 
παράγραφος στο σημείο 7 με την περιγραφή της διαδι−
κασίας που ακολουθείται αναφορικά με την καταγγελία 
της σύμβασης δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία ήταν 
ελλιπής. Συγκεκριμένα προστίθεται παράγραφος με το 
παρακάτω περιεχόμενο: «Εφ όσον ο Τ.Π εξακολουθεί να 
μην συμμορφώνεται και μετά τη δεύτερη όχληση (των 
20 ΕΗ) ο ΟΤΕ αποστέλλει τρίτη έγγραφη όχληση προς 
τον Τ.Π. κοινοποιούμενη και στην ΕΕΤΤ με την οποία 
τάσσει προθεσμία τριάντα (30) εργασίμων ημερών στον 
Τ.Π. για συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις του 
από την μεταξύ τους Σύμβαση, άλλως μετά το πέρας 
της προθεσμίας αυτής των τριάντα (30) εργασίμων ημε−
ρών επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Ο 
ΟΤΕ, αφού έχει ακολουθήσει τη διαδικασία της παρού−
σας ενότητας, δύναται να καταγγείλει την δυνάμει της 
παρούσας υπογραφείσα σύμβαση λόγω υπαιτιότητας 
του Τ.Π..».

109. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, το παλαιό σημείο 
5 γίνεται νέο σημείο 8 λόγω προσθήκης των ανωτέρω 
νέων παραγράφων.

110. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6, το παλαιό σημείο 
6 γίνεται νέο σημείο 9 λόγω προσθήκης των ανωτέρω 
νέων παραγράφων.

111. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.7, παράγραφος 1 έγινε 
η λεκτική αλλαγή «Κεφάλαια» αντί «Παραρτήματα» δε−
δομένου ότι η Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας 
ΑΡΥΣ και Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ 
παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Κεφάλαια 6 και 7 και 
όχι στα Παραρτήματα της Προσφοράς Αναφοράς των 
υπηρεσιών ΧΕΠ.

112. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.7, παράγραφος 9 έγι−
νε η λεκτική αλλαγή «Κεφάλαιο» αντί «Παράρτημα» και 
«ενότητα» αντί «παράγραφο» για διευκρινιστικούς λό−
γους. Επιπρόσθετα, έγινε διόρθωση της ενότητας στην 
οποία αναφέρεται η εν λόγω διάταξη.

113. Στο Κεφάλαιο 5, στην ενότητα «5.8 Πιστωτικές 
Διασφαλίσεις» η ΕΕΤΤ υιοθέτησε ως σημείο αναφοράς 
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το υποβληθέν από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» αντίστοιχο 
κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για πρόσβαση 
σε Τοπικούς Βρόχους και Υποβρόχους (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
45230/23−11−2011) καθότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η 
εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» επεσήμανε στην ΕΕΤΤ ότι συμφω−
νεί να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο για τον καθορισμό 
των οικονομικών όρων της προσφοράς αναφοράς για 
την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρό−
σβασης, τα οριζόμενα στην υποβληθείσα «Προσφορά 
Αναφοράς ΟΤΕ για πρόσβαση σε Τοπικούς Βρόχους 
και Υποβρόχους» (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 45230/23−11−2011) δι−
ότι το εν λόγω κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς για 
πρόσβαση σε Τοπικούς Βρόχους και Υποβρόχους (RUO) 
ήταν σαφέστερο.

Στην ενότητα 5.8, ως εκ τούτου, έχουν προστεθεί αι−
τιολογήσεις μόνο στα σημεία αυτά όπου η ΕΕΤΤ δια−
φοροποιεί το υποβληθέν κείμενο της Προσφοράς Ανα−
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
& Σχετικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ. 

114. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.3, παράγραφος 2 τρο−
ποποιήθηκε το διάστημα που εξετάζει ο ΟΤΕ αναφορικά 
με την ιστορική συναλλακτική συμπεριφορά των ΤΠ ως 
προς την απαλλαγή τους από την υποβολή εγγύησης 
από δύο (2) έτη σε έξι (6) μήνες έπειτα από καθολικό αί−
τημα των παρόχων στη δημόσια διαβούλευση και λόγω 
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην αγορά.

115. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.3, παράγραφος 4 τρο−
ποποιήθηκε το διάστημα που εξετάζει ο ΟΤΕ αναφορικά 
με την ιστορική συναλλακτική συμπεριφορά των ΤΠ ως 
προς την απαλλαγή τους από την υποβολή εγγύησης 
από δύο (2) έτη σε εννιά (9) μήνες έπειτα από καθολι−
κό αίτημα των παρόχων στη δημόσια διαβούλευση και 
λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην αγορά. 
Επιπρόσθετα, προστέθηκε η αναφορά ότι σε περίπτωση 
ληξιπρόθεσμης οφειλής, ο ΤΠ υποχρεούται στην υπο−
βολή εγγύησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών για 
λόγους πληρότητας της περιγραφόμενης διαδικασίας 
και βάση της διαδικασίας αντικατάστασης εγγύησης.

116. Στο Κεφάλαιο 5, στην ενότητα 5.8.3, στην πα−
ράγραφο 6 πραγματοποιήθηκε η προσθήκη «όπως σε 
περίπτωση αλλαγής της θετικής αξιολόγησης του ΤΠ 
από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονο−
μικής Φερεγγυότητας» δεδομένου ότι ο ΟΤΕ πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επαναξιολογήση 
και αναπροσαρμογή της εγγύησης μόνο εφόσον είναι 
αιτιολογημένο.

117. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.5, στο σημείο ζ. 
πραγματοποιήθηκε η προσθήκη «μέχρι του ποσού της 

εγγύησης και μέχρι της κατάθεσης αυτής. Από την ημε−
ρομηνία όμως κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής από τον ΟΤΕ 
προς τον Πάροχο του ποσού της πιστωτικής επιστρο−
φής θα οφείλεται επί αυτού του ποσού, από τον ΟΤΕ 
προς τον ΤΠ, ο νόμιμος τόκος υπερημερίας» δεδομένου 
ότι η περιγραφόμενη διαδικασία ήταν ελλιπής.

118. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.5, στην τελευταία 
παράγραφο προστέθηκε ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί 
ρητά και εγγράφως η αλλαγή του είδους της εγγύησης 
για λόγους σαφήνειας. 

119. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.6, παράγραφος 1 
προστίθεται η πρόταση «….διακόψει την παροχή υπη−
ρεσιών ΧΕΠ αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει, με 
νέα έγγραφη όχληση τόσο τον Τ.Π. όσο και την ΕΕΤΤ, 
τουλάχιστον προ είκοσι (20) ΕΗ. Από τη στιγμή δε της 
επίδοσης δύναται να….» δεδομένου ότι α) η περιγρα−
φόμενη διαδικασία ήταν ελλιπής και β) η εν λόγω δι−
αδικασία θα πρέπει να συνάδει με τα αναγραφόμενα 
στην ενότητα «5.6 Προσωρινή και οριστική διακοπή των 
υπηρεσιών».

120. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.6, στην τελευταία πα−
ράγραφο διαγράφτηκε ότι «ανάλογα με την περίπτωση, 
δύναται να περιλαμβάνουν και ρήτρες μη συμμόρφωσης 
με τα συμπεφωνημένα» για λόγους ασάφειας της περι−
γραφόμενης διαδικασίας.

121. Στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.8.7, προστέθηκε νέα 
παράγραφος ως παράγραφος 2 όπου περιγράφεται η 
διαδικασία αντικατάστασης εγγύησης σε περίπτωση 
μερικής ή ολικής κατάπτωσης κατατεθείσας εγγύησης 
δεδομένου ότι η περιγραφόμενη διαδικασία ήταν ελ−
λιπής. 

122. Στο Κεφάλαιο 6, στην παράγραφο 6.2.1 με τίτλο 
«Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»», στην 
ενότητα που αναφέρεται σε λόγους που αφορούν στην 
άρση βάβης των υπηρεσιών, διαγράφεται το σημείο που 
αναφέρει «Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγ−
μένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε end to end test». 
Ο ανωτέρω λόγος καθυστέρησης κρίνεται ότι εισάγει 
ασάφεια καθώς ο έλεγχος “end to end” αποτελεί βασική 
ενέργεια στη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης και τα απο−
τελέσματα αυτού συνεκτιμούνται με τα αποτελέσματα 
επιπρόσθετων απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να 
εντοπιστεί η πιθανή βλάβη.

123. Στο Κεφάλαιο 6, στην παράγραφο 6.3.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Χρόνοι Παράδοσης», 
ο Πίνακας 6.2 τροποποιείται ως εξής: «

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1 Αίτηση παράδοσης Α.ΡΥ.Σ. 7 ΕΗ Από την επόμενη ΕΗ της κατάθεσης
της αίτησης στον ΟΤΕ

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να προσαρμοστεί ο χρόνος παράδοσης της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στα ισχύοντα στην Αγορά. Όπως προ−
κύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του Π.Σ. 
W−CRM, το έτος 2011 περίπου το 90% των αιτημάτων 
υλοποιήθηκαν το πολύ σε 6 ημερολογιακές ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης της 
αίτησης. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό του χρο−
νικού αυτού διαστήματος, δεν λήφθησαν υπόψη οι μη 
εργάσιμες ημέρες, ούτε αν οι υποβληθείσες αιτήσεις 
κατατέθηκαν έγκαιρα ή όχι. Απλά υπολογίστηκε το χρο−
νικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης στο Π.Σ. 
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W−CRM μέχρι την υλοποίηση του αιτήματος, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι ο πραγματικός χρόνος παράδοσης 
δύναται να είναι και μικρότερος των 6 εργασίμων ημε−
ρών για το 90% των αιτημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ενεργοποίηση των αιτήσεων Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, που 
ενδεχομένως να αυξηθούν στο επόμενο διάστημα, πε−
ριλαμβάνει εργασίες σε υπαίθριες καμπίνες του ΟΤΕ, 
κρίνεται εύλογο να οριστεί το χρονικό διάστημα παρά−
δοσης στις 7 ΕΗ από την επόμενη ΕΗ της κατάθεσης της 
αίτησης στον ΟΤΕ. Επιπρόσθετα προβλέπεται η επέ−
κταση του χρονικού ορίου για την παράδοση των υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ. σε 10 εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση 
των συνδυασμένων αιτημάτων παροχής. Η ανωτέρω 
πρόβλεψη γίνεται προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών 
εξασφαλίζοντας την κατά το δυνατόν ελάχιστη χρονικά 
διακοπή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

124. Στο Κεφάλαιο 6, στην παράγραφο 6.3.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Προβλέψεις», το ση−
μείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Η παροχή προβλέψεων 
από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της 
Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπη−
ρεσία Α.ΡΥ.Σ. Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται 
από τον ΠΑΡΟΧΟ για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. αφορούν». 
Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία καθώς η 
αναφορά στο χειρισμό των αιτήσεων που υπερβαίνουν 
τις προβλέψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ δεν συμφωνεί με τα ανα−
φερόμενα στο σημείο 2 τις ίδιας παραγράφου. Συγκε−
κριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 της 
ιδίας παραγράφου υπάγεται στην παρούσα συμφωνία 
το 110% των μηνιαίων προβλέψεων.

125. Στο Κεφάλαιο 6, στην παράγραφο 6.3.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Ρήτρες Παράδοσης», 
το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που 
ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο παράδοσης υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ., καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του 
και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική ρήτρα, η οποία υπο−
λογίζεται ως ακολούθως:». Η ανωτέρω τροποποίηση 
κρίνεται αναγκαία για λόγους σαφήνειας.

126. Στο κεφάλαιο 6 παρ. 6.3.3 προστίθεται η φράση: 
«Ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA ανά έτος αντι−
στοιχεί στις γραμμές με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση». 
Η ανωτέρω προσθήκη επιβάλλεται για λόγους σαφήνει−
ας και πληρότητας του μηχανισμού υπολογισμού των 
ρητρών δεδομένου ότι η προτεινόμενη διαδικασία δεν 
διευκρίνιζε επί ποιών γραμμών Α.ΡΥ.Σ. υπολογίζεται η 
ρήτρα. Η επιλογή για τον υπολογισμό των ρητρών επί 
των γραμμών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση γίνεται 
προκειμένου να δίνεται κίνητρο στον ΟΤΕ να παραδί−
δει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. ελαχιστοποιώντας το χρονικό 
διάστημα των υπερβάσεων.

127. Στο κεφάλαιο 6 παρ. 6.4.2 τροποποιείται το ποσο−
στό των βλαβών των οποίων ο χρόνος άρσης οφείλει να 
είναι εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το SLA, 
από 85% σε 95%. Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται 
επιβεβλημένη δεδομένου ότι η λόγοι μη υπαιτιότητας 
του ΟΤΕ κατά την άρση βλαβών ορίζονται εξαντλητικά 
στην παρ. 6.2.1 της παρούσης κατά συνέπεια δεν δικαι−
ολογείται η θέσπιση ενός υψηλού ποσοστού βλαβών 
να διεκπεραιώνεται εκτός του ανώτατου χρόνου που 
ορίζεται από το SLA. Επιπλέον κρίνεται ότι ο μηχανι−
σμός ρητρών πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο που να 
αποτρέπει τον ΟΤΕ από την παραβίαση των όρων της 

παρούσης με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς, του 
ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή από 
συμπεριφορές που μειώνουν το επίπεδο της ποιότητας 
των υπηρεσιών που λαμβάνει.

128. Στο Κεφάλαιο 6, στην παράγραφο 6.4.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Ρήτρες Βλαβών Υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.», το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Σε 
περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο 
άρσης βλάβης (βλ. Πίνακα 6.4) του Α.ΡΥ.Σ., για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος 
του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ρήτρα, η οποία υπολο−
γίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Κατά τον 
υπολογισμό των ρητρών εξαιρούνται οι χρόνοι άρσης 
βλάβης με τη μικρότερη καθυστέρηση. Οι ρήτρες υπο−
λογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ.».Η ανωτέρω τροποποίηση 
επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας και πληρότητας του 
μηχανισμού υπολογισμού των ρητρών δεδομένου ότι η 
προτεινόμενη διαδικασία δεν διευκρίνιζε ποιες από τις 
συνολικές χρονικές υπερβάσεις κατά την διαχείριση των 
βλαβών θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
ρητρών. Η επιλογή για τον υπολογισμό των ρητρών στις 
βλάβες με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση άρσης γίνεται 
προκειμένου να δίνεται κίνητρο στον ΟΤΕ να ελαχιστο−
ποιεί το χρονικό διάστημα των υπερβάσεων.

129. Ο τίτλος του Κεφαλαίου 7 της υποβληθείσης 
προσφοράς τροποποιείται ως εξής: «ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩ−
ΝΙΑ (BASIC SLA) – Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΚΑΙ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». Η ανωτέρω 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−
2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συ−
νεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας 
του ΟΤΕ.

130. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Αντικείμενο της Συμ−
φωνίας», το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «Λόγω της 
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς 
των Α/Κ ΟΤΕ, και των Υπηρεσιών του, για την απο−
τελεσματικότερη υλοποίηση της Βασικής Συμφωνίας 
Επιπέδου Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., τα Α/Κ 
ομαδοποιούνται σε τέσσερις ευρύτερες περιοχές, όπως 
αυτές ορίζονται στον Πίνακα 7.1.». Η ανωτέρω τροποποί−
ηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιληφθεί στην 
Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, βάσει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συνεγκατάστασης 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ.

131. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.2.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Λόγοι Καθυστέρησης 
«Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»», η πρώτη παράγραφος τροπο−
ποιείται ως εξής: «Στο συνολικό χρόνο του συμφωνη−
μένου επιπέδου υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου 
Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β και Γ, 
δεν προσμετράται το άθροισμα του χρόνου των συμ−
βάντων τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 
Ως συμβάντα τα οποία συνιστούν λόγο καθυστέρησης 
«μη υπαιτιότητας ΟΤΕ», ορίζονται μεταξύ άλλων, τα πα−
ρακάτω:». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
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(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

132. Στο Κεφάλαιο 7, ο τίτλος της παραγράφου 7.3 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 
«Παράδοση Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». Η ανω−
τέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 
περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Με−
τάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής 
της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−
9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συ−
νεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας 
του ΟΤΕ.

133. Στο Κεφάλαιο 7, ο τίτλος της παραγράφου 7.3.1 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 
«Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». 
Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμέ−
νου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύν−
δεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

134. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.3.1 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, ο Πίνακας 7.2 τροποποιείται ως 
εξής: «

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ−
ΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΑΣ ΣΕ ΕΗ

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ

35 ΕΗ

Από την επόμενη 
ΕΗ της λήψης της 
αίτησης από τον 
ΟΤΕ

Στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού 
του ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει η κατάλληλη αναμονή 
οπτικών ινών

90 ΕΗ
Υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 
απόσταση μικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ

120 ΕΗ

Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή (π.χ. δια−
θέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση 
μικρότερη των 50m από τον χώρο εγκατάστα−
σης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ)

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ

30 ΕΗ Με υφιστάμενο ΦΥΠ

50 ΕΗ Δίχως υφιστάμενο ΦΥΠ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM

30 ΕΗ Υπάρχει κατάλληλη υποδομή

50ΕΗ Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

135. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.3.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Προβλέψεις», το σημείο 
1 τροποποιείται ως εξής: «

Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υπο−
χρεωτική στα πλαίσια της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου 
(Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ 
και την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ. Οι αιτήσεις 
οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαμ−
βάνονται στην παρούσα συμφωνία (Basic SLA) και θα 
ικανοποιούνται στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Τα 
στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για τις υπηρε−
σίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. αφορούν:

− Αριθμός ζεύξεων ανά ΣΠ ΕΕΑΠ ή αριθμός και χωρη−
τικότητα ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου 
Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β.

− Αριθμός ζεύξεων ανά κόμβο πολυπλεξίας ή αριθμός 
και χωρητικότητα ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ.

− Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μη−
νών, ανά μήνα για το πρώτο τρίμηνο και ανά τρίμηνο 
για τον υπόλοιπο χρόνο.

− Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρί−
μηνο.

− Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στον 
ΟΤΕ/Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων των προβλέ−
ψεων ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα:

* Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δω−
δεκάμηνο που αρχίζει την 1η Απριλίου.

* Μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο 
που αρχίζει την 1η Ιουλίου.

* Μέχρι την 15η Αυγούστου κάθε έτους, για το δωδε−
κάμηνο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.

* Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, για το δωδε−
κάμηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
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όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

136. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.3.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Ρήτρες Παράδοσης», 
το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής: «

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β και Γ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, 

ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση 
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 7.3. Οι ρήτρες υπο−
λογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ στο 90% των περιπτώσε−
ων με τις μικρότερες καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις 
όπου οι αιτήσεις ενός ΠΑΡΟΧΟΥ για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α. ή υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
προβλέψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ, τότε οι υπερβαίνουσες αι−
τήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 
ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ στο συντο−
μότερο δυνατό χρόνο.

Πίνακας 7.3

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης από τον πραγματι−
κό χρόνο παράδοσης Ρήτρα που εφαρμόζεται στο εφάπαξ της υπηρεσίας 

1η−15η
Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ή 
το 1% του αφάπαξ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, 
ανάλογα.

16η−25η
Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 
ή το 2% του αφάπαξ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρη−
σης, ανάλογα.

Για την 26η και μετά
Το 4% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 
ή το 4% του αφάπαξ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρη−
σης, ανάλογα.

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

137. Στο Κεφάλαιο 7, ο τίτλος της παραγράφου 7.4 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 
«Βλάβες Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». Η ανωτέρω 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλη−
φθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 

Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι όροι παροχής της, 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7−9−
2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα φυσικής συ−
νεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία παρουσίας 
του ΟΤΕ.

138. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.4.2 της υπο−
βληθείσης προσφοράς με τίτλο «Άρση Βλαβών», το ση−
μείο 1 τροποποιείται ως εξής: «

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλά−
βη των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., το αργότερο 
στους παρακάτω πραγματικούς χρόνους άρσης βλάβης, 
σύμφωνα με τον Πίνακα 7.4.

Πίνακας 7.4

Τύπος βλάβης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% των αναγγελθει−
σών βλαβών της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Χωρίς βλάβη στον οπτική ίνα 1 ΕΗ

Με βλάβη στον οπτική ίνα 2 ΕΗ

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

139. Στο Κεφάλαιο 7, ο τίτλος της παραγράφου 7.4.3 
της υποβληθείσης προσφοράς τροποποιείται ως εξής: 
«Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.». 
Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκει−
μένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία Σύν−
δεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 

(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

140. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.4.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, το σημείο 1 τροποποιείται ως 
εξής: «

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. (βλ. Πίνακα 7.4) για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυ−
στέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και 
υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ποινική ρήτρα, η οποία υπολο−
γίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρακάτω 
Πίνακα 7.5. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ 
ξεχωριστά.
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». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 

παρουσίας του ΟΤΕ. Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας, 
τροποποιείται το σημείο που αφορά στην κατάπτωση 
της ποινικής ρήτρας.

141. Στο Κεφάλαιο 7, στην παράγραφο 7.4.3 της υπο−
βληθείσης προσφοράς, ο Πίνακας 7.5 τροποποιείται ως 
εξής: «

Τύπος Βλάβης Υπέρβαση πραγματικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου μηνιαίου μισθώματος 
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (ανάλογα με την ταχύτητα 
που έχει αιτηθεί ο ΠΑΡΟΧΟΣ)

Χωρίς βλάβη στην 
οπτική ίνα

1η − 2η

Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.
Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/22 του 
μηνιαίου μισθώματος ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης, ανάλογα

Για την 3η και μετά

Το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.
Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/11 του 
μηνιαίου μισθώματος ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης, ανάλογα

Με βλάβη στην 
οπτική ίνα

1η – 4η

Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.
Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/22 του 
μηνιαίου μισθώματος ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης, ανάλογα

Για την 5η και μετά

Το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.
Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/11 του 
μηνιαίου μισθώματος ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης, ανάλογα

». Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προ−
κειμένου να περιληφθεί στην Προσφορά η υπηρεσία 
Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης και οι 
όροι παροχής της, βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−7−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/7−9−2011) η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
φυσικής συνεγκατάστασης του ΠΑΡΟΧΟΥ στα σημεία 
παρουσίας του ΟΤΕ.

142. Στο Παράρτημα 3 πραγρατοποιήθηκαν οι απαραί−
τητες προσθήκες προκειμένου να συμπεριληφθεί η υπη−
ρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. στα σχετικά έντυπα−υποδείγματα. 

143. Η επικεφαλίδα του υποδείγματος 3.5 τροποποιή−
θηκε από «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Αμφισβή−
τησης» σε «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής προς ΟΤΕ 
για την αναστολή της προθεσμίας καταβολής αμφισβη−
τούμενων οφειλών που έχουν υπαχθεί στη Μικτή Επι−
τροπή Επίλυσης Διαφορών» για λόγους πληρότητας.

144. Στο Παράρτημα 3, Υπόδειγμα 3.5 Εγγυητικής Επι−
στολής προς ΟΤΕ για την αναστολή της προθεσμίας κα−
ταβολής αμφισβητούμενων οφειλών που έχουν υπαχθεί 
στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών προστέθηκε η 
περίπτωση που ο ΟΤΕ παρέχει την εγγυητική επιστολή 
προς τον ΠΑΡΟΧΟ δεδομένου ότι η περιγραφόμενη 
διαδικασία ήταν ελλιπής.

Β. Τη Θέσπιση των κάτωθι διατάξεων:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

145. Στην παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης που 
περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, 
η «ΟΤΕ Α.Ε.» δεν δύναται να εγείρει ζητήματα ανυ−
παρξίας υποδομής και τεχνολογικής ανεπάρκειας από 
μέρους της, παρά μόνο στην έκταση που δικαιολο−
γείται εξαιρετικά και περιοριστικά από την κείμενη 
νομοθεσία.

146. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» κατά την υλοποίηση της Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης τηρεί την αρχή της μη – διάκρι−
σης, εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες 
περιστάσεις, στις δικαιούχες επιχειρήσεις και παρέχο−
ντας υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους 
ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές που 
παρέχει και στο λιανικό της άκρο (συμπεριλαμβανο−
μένων των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με 
αυτήν επιχειρήσεων), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 3.1.7, 3.1.8 και 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−
2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−09−2011).

147. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται από 
την «ΟΤΕ Α.Ε.» αδικαιολόγητοι περιορισμοί, οι οποίοι 
δύνανται να την οδηγούν σε κατάχρηση της δεσπό−
ζουσας θέσης της.

148. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την παράγρα−
φο 3.1.13 της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−
09−2011), «ο ΟΤΕ υποχρεούται να μην ανακαλεί την ήδη 
χορηγηθείσα πρόσβαση σε ευκολίες».

149. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
αποτελούν εξειδίκευση των υποχρεώσεων που έχουν 
επιβληθεί στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» δυνάμει του ορισμού 
της ως Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγο−
ρά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και αποτελούν 
το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των δικαιωμά−
των του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, το οποίο πρέπει 
να εξασφαλίζεται πάντα. Εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά στην παρούσα, επιτρέπεται διαφοροποίηση 
από αυτή εφόσον είναι ευνοϊκότερη για τον Τηλεπικοι−
νωνιακό Πάροχο (προς όφελος του Τηλεπικοινωνιακού 
Παρόχου) και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης αμε−
ροληψίας της «ΟΤΕ Α.Ε.».
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Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υφιστάμενες συμφωνίες παροχής Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης (Ο.Κ.ΣΥ.Α. και Α.ΡΥ.Σ.), παραμέ−
νουν σε ισχύ και εφαρμόζονται από τα μέρη, κατά το 
μέρος που δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας, 
μέχρι τη σχετική προσαρμογή τους από τα μέρη στις 
διατάξεις αυτής. Η εν λόγω προσαρμογή πραγματοποι−
είται υποχρεωτικά, με επιμέλεια της «ΟΤΕ Α.Ε.», εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη θέση της παρούσας 
σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής. Για το σκοπό 
αυτό η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να αποστείλει στους 
αντισυμβαλλόμενους παρόχους, κοινοποιώντας στην 
ΕΕΤΤ, Σχέδιο Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
θέση αυτής σε ισχύ. Στην περίπτωση Τηλεπ. Παρόχου 
ο οποίος έχει ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση (Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
ή/ και Α.ΡΥ.Σ.) και ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Προσφορά Αναφοράς, όπως αυτή τροποποιείται 
με την παρούσα, υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής, η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής γί−
νεται με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την 
παρούσα διάταξη.

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στους Τηλεπ. Παρό−
χους. α) προθεσμία εξόφλησης τιμολογίων σαρανταπέ−
ντε (45) Ημερολογιακών Ημερών (ΗΗ) αντί τριάντα (30) 
ΗΗ και β) προθεσμία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφει−
λών με την παράδοση της πρώτης όχλησης δεκαπέντε 
(15) ΗΗ αντί τριάντα (30) ΗΗ, έτσι όπως επιβάλλονται με 
την παρούσα απόφαση, το αργότερο εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από τη θέση αυτής σε ισχύ. Εωσότου ολο−
κληρώσει όλες τις απαιτούμενες, με βάση την παρούσα, 
τροποποιήσεις, όσον αφορά την τροποποίηση της προ−
θεσμίας εξόφλησης των τιμολογίων και ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στους Τηλεπ. 
Παρόχους προθεσμία εξόφλησης τιμολογίων 30 ΗΗ και 
β) προθεσμία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
την παράδοση της πρώτης όχλησης τριάντα (30) ΗΗ.

3. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου για τη συμμόρφωση 
της «ΟΤΕ Α.Ε.» με τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης απαιτείται τροποποίηση υφισταμένων ή κατασκευή 
νέων πληροφοριακών συστημάτων, η «ΟΤΕ Α.Ε.» οφείλει 
να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλ−
λονται δυνάμει της παρούσας, εντός έξι (6) μηνών από 
τη θέση αυτής σε ισχύ.

4. Στις ανωτέρω υπό παράγραφο 3 περιπτώσεις μέχρι 
την ολοκλήρωση από την «ΟΤΕ Α.Ε.» των απαιτούμενων 
ενεργειών, ισχύουν μεταβατικά τα εξής:

3.1. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. υποβάλ−
λονται στην «ΟΤΕ Α.Ε.» εγγράφως ή μέσω αποστολής 
τηλεομοιοτυπίας και διεκπεραιώνονται από την «ΟΤΕ 
Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αλλά χω−
ρίς τη χρήση πληροφοριακού συστήματος, όπου και για 
όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή.

3.2. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. υποβάλλο−
νται στην «ΟΤΕ Α.Ε.» εγγράφως ή μέσω αποστολής τη−
λεομοιοτυπίας και διεκπεραιώνονται από την «ΟΤΕ Α.Ε.», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αλλά χωρίς τη 
χρήση πληροφοριακού συστήματος, όπου και για όσο 
χρονικό διάστημα αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή.

3.3. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. υποβάλ−
λονται στην «ΟΤΕ Α.Ε.» εγγράφως ή μέσω αποστολής 

τηλεομοιοτυπίας και διεκπεραιώνονται από την «ΟΤΕ 
Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αλλά χω−
ρίς τη χρήση πληροφοριακού συστήματος, όπου και για 
όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή.

3.4. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
και συναφών ευκολιών υποβάλλονται στην «ΟΤΕ Α.Ε.» 
εγγράφως ή μέσω αποστολής τηλεομοιοτυπίας και δι−
εκπεραιώνονται από την «ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας, αλλά χωρίς τη χρήση πληρο−
φοριακού συστήματος, όπου και για όσο χρονικό διά−
στημα αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή.

5. Η εφαρμογή της διαδικασίας επιμέτρησης και κα−
ταβολής ρητρών για καθυστερημένη παράδοση ή και 
άρση βλάβης για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Προσφορά Αναφοράς, όπως αυτή εγκρίνεται με την 
παρούσα, εκκινεί συγχρόνως με την ολοκλήρωση από 
την «ΟΤΕ Α.Ε.» των πληροφοριακών του συστημάτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Η ανωτέρω πρόβλεψη αφορά μόνο τις διαδικασίες που 
απαιτούν τροποποίηση υφισταμένων ή κατασκευή νέων 
πληροφοριακών συστημάτων.

Άρθρο 3
Καταργούμενες Διατάξεις/Τελικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
και με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του 
άρθρου 2, καταργείται κάθε άλλη απόφαση της ΕΕΤΤ ή 
γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντί−
κειται στις διατάξεις της παρούσας ή κατά το μέρος που 
ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται 
από την παρούσα.

2. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται όπως κοινοποιεί στην 
ΕΕΤΤ κάθε συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης που υπογράφει με άλλους παρόχους επί τη βά−
σει της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και 
κάθε Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (πέρα του βασι−
κού) (advanced SLA) το οποίο παρέχει στους Τηλεπ. 
Παρόχους επί τη βάσει εμπορικής διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.1.7 
και 5.1.8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07−
09−2011).

3. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να κοινοποιήσει στην 
ΕΕΤΤ Σχέδια Σύμβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης (Σχέδιο Α.ΡΥ.Σ., Σχέδιο Ο.Κ.ΣΥ.Α. και Σχέδιο ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εντός 
δεκαπέντε ημερών (15) από τη θέση αυτής σε ισχύ.

4. Αναφορικά με την παρ. 2.1.2 της εγκεκριμένης Προ−
σφοράς Αναφοράς ‘Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρεσίας Α.ΡΥ.
Σ.’, η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει, εντός προθε−
σμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη θέση 
της παρούσας σε ισχύ, τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτη−
ριστικά λειτουργίας των διαφόρων τύπων Α.ΡΥ.Σ., όπως 
για παράδειγμα τους ελάχιστους ρυθμούς Καθόδου και 
Ανόδου στους οποίους και θα πρέπει να συγχρονίζει το 
modem του τελικού χρήστη. 

5. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκρι−
ση στην ΕΕΤΤ σχέδιο αιτήσεων για παροχή υπηρεσι−
ών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης Γ, εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη θέση της 
παρούσας σε ισχύ.

6. H «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκρι−
ση στην ΕΕΤΤ αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών 
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μετάβασης μεταξύ των διαφόρων τύπων πρόσβασης 
όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3.6.3 της 
εγκεκριμένης Προσφοράς Αναφοράς, εντός προθεσμί−
ας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη θέση της 
παρούσας σε ισχύ. 

7. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει προς έγκρι−
ση στην ΕΕΤΤ τυποποιημένο ερωτηματολόγιο σύμφω−
να με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.7.1 σημείο 3 της 
εγκεκριμένης Προσφοράς Αναφοράς, εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη θέση της 
παρούσας σε ισχύ.

8. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται όπως κοινοποιήσει στους 
Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ το συγκεκριμένο λόγο συγκέντρω−
σης στις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην παράγραφο 2.1.1 σημείο 3 της εγκεκριμένης 
Προσφοράς Αναφοράς εντός τριάντα (30) εργασίμων 
ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

9. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να επικαιροποιήσει και 
να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το Παράρτημα Ι, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από 
τη θέση της παρούσας σε ισχύ, ώστε το περιεχόμενο 
αυτού να καλύπτει και την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

10. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται να επικαιροποιήσει και 
να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το Παράρτημα III, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από 
τη θέση της παρούσας σε ισχύ, ώστε το περιεχόμενο 
αυτού να καλύπτει και την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

11. H «OTE A.E.» υποχρεούται όπως υποβάλλει μοντέλο 
bottom−up βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ για τον 
καθορισμό των τιμών της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη θέση 
της παρούσας σε ισχύ.

12. Η «ΟΤΕ Α.Ε.» υποχρεούται όπως ενημερώνει εγ−
γράφως την ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία 
προβαίνει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των υπηρε−
σιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης που παρέχει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.6 του κεφαλαίου 
5 της παρούσης.

Άρθρο 4
Κωδικοποιημένο κείμενο Προσφορά

Αναφοράς για την παροχή Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΟΤΕ ΑΕ

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας το κωδικοποιημένο κείμενο της «Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης», όπως τροποποιείται με 
βάση την παρούσα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ορισμοί 
1.2 Αντικείμενο Προσφοράς Αναφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ. 
2.1 Γενικά
2.1.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
2.1.2 Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
2.1.3 Διάρκεια Παροχής υπηρεσίας ΑΡΥΣ
2.1.4 Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
2.1.5 Περιορισμοί στη Διάθεση της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
2.2 Διαδικασία Παροχής
2.2.1 Γενικά
2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 
2.2.3 Μεταβολές
2.2.3.1 Μεταφορά
2.2.3.2 Αλλαγή Υπηρεσίας
2.2.3.3 Διακοπή
2.2.3.4 Μετατροπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών
2.2.3.5 Κατάργηση
2.3 Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσίας
2.4 Βλάβες
2.4.1 Αναγγελία Βλάβης
2.4.2 Άρση Βλάβης
2.4.3 Χρόνος Άρσης Βλάβης
2.5 Τερματικός εξοπλισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
3.1 Γενικά
3.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
3.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α. − Πρόσβαση Τύπου Α
3.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. − Πρόσβαση Τύπου Β
3.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.− Πρόσβαση Τύπου Γ
3.3 Προϋποθέσεις Διάθεσης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
3.4 Διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
3.5 Διαδικασίες Παροχής
3.5.1 Γενικά
3.5.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων
3.6 Μεταβολές
3.6.1 Γενικοί Όροι
3.6.2 Μεταβολή Υπηρεσίας
3.6.3 Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης
3.6.4 Κατάργηση
3.7 Βλάβες
3.7.1 Αναγγελία Βλάβης
3.7.2 Διαδικασία Άρσης Βλάβης
3.7.3 Χρόνοι΄Άρσης Βλάβης
3.7.4 Τερματικός Εξοπλισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1 Ανωτέρα Βία
4.2 Εμπιστευτικότητα – Δημοσιοποίηση
4.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων
4.4 Αποζημίωση − Ευθύνη
4.5 Επίλυση Διαφορών – Ισχύον Δίκαιο
4.6 Τροποποίηση της Σύμβασης Πλαίσιο
4.7 Πληροφοριακά Συστήματα
4.7.1 Γενικά
4.7.2 Παραγγελιοληψία
4.7.3 Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών
4.7.4 Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση
4.7.5 Συμφωνίες Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών − SLAs
4.7.6 Δείκτες Αποδοτικότητας – KPIs
4.8 Υποχρεώσεις ΟΤΕ/ΠΑΡΟΧΟΥ
4.8.1 Υποχρεώσεις ΟΤΕ
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4.8.2 Υποχρεώσεις ΠΑΡΟΧΟΥ
4.9 Προγραμματισμένες & Έκτακτες Εργασίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
5.1 Γενικά
5.2 Εξόφληση τιμολογίων
5.3 Τρόπος Πληρωμής
5.4 Τέλη − Χρεώσεις
5.4.1 Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.
5.4.1.1 Γενικά
5.4.1.2 Κατηγορίες Τελών
5.4.2 Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.
5.4.2.1 Γενικά
5.4.2.2 Κατηγορίες Τελών
5.5 Αμφισβήτηση Λογαριασμού
5.5.1 Γενικά
5.5.2 Προϋπόθεση
5.5.3 Αμφισβήτηση ενώπιον του ΟΤΕ
5.5.4 Αμφισβήτηση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών
5.6 Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών
5.7 Τακτοποίηση (εκκαθάριση) Ρητρών
5.8 Πιστωτικές διασφαλίσεις
5.8.1 Γενικά.
5.8.2 Σύστημα υπολογισμού εγγύησης.
5.8.3 Πολιτική εγγυοδοσίας.
5.8.4 Πολιτική Διασφάλισης από Νομικές Καταστάσεις
5.8.5 Αποδεκτά είδη εγγύησης.
5.8.6 Εγγυητική Επιστολή
5.8.7 Ανανέωση Εγγυητικής Επιστολής
5.8.8 Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής
5.8.9 Χρηματική Εγγύηση (ή/και συνδυασμός της με Εγγυητική Επιστολή)
5.8.10 Ασφαλιστική Κάλυψη.
5.8.11 Θετική Αξιολόγηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Α.ΡΥ.Σ. 
6.1 Γενικά
6.2 Αντικείμενο της Συμφωνίας
6.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»
6.3 Παράδοση Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
6.3.1 Χρόνοι Παράδοσης
6.3.2 Προβλέψεις
6.3.3 Ρήτρες Παράδοσης
6.4 Βλάβες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
6.4.1 Αναγγελία Βλαβώ
6.4.2 Άρση Βλαβών
6.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
7.1 Γενικά
7.2 Αντικείμενο της Συμφωνίας
7.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»
7.3 Παράδοση Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
7.3.1 Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
7.3.2 Προβλέψεις
7.3.3 Ρήτρες Παράδοσης
7.4 Βλάβες Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
7.4.1 Αναγγελία Βλαβών
7.4.2 Άρση Βλαβών
7.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΑ − ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ορισμοί
Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιμοποιούνται 

στην παρούσα Προσφορά έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται κατωτέρω, ερμηνεύονται δε και εξειδικεύ−
ονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 
614/12/28−07−2011 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1983/07−09−
2011) και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμε−
νης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών: 

«DSL» (Digital Subscriber Line –Ψηφιακή Συνδρομητική 
Γραμμή): Τεχνολογία πρόσβασης μέσω της οποίας πα−
ρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λή−
ψης και αποστολής δεδομένων. Η τεχνολογία αυτή υλο−
ποιείται με υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια μέσω 
των οποίων παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, 
δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και απρό−
σκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN−BRA τηλεφωνικής 
σύνδεσης και της ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων 
(data). Για τους σκοπούς της παρούσας Προσφοράς ο 
όρος αναφέρεται περιοριστικά στις τεχνολογίες ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line) και VDSL (Very−high−
bitrate Digital Subscriber Line).

«Πρόσβαση DSL»: Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τε−
λικό Χρήστη με χρήση τεχνολογίας DSL. Από το ζεύγος 
χαλκού μέσω του οποίου παρέχονται οι τηλεφωνικές 
υπηρεσίες, ο Τελικός Χρήστης συνδέεται στο DSLAM 
(με χρήση splitter ή φίλτρου στο χώρο του Τελικού Χρή−
στη) με αποτελέσματα την δυνατότητα παράλληλης 
και απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN−BRA τη−
λεφωνικής σύνδεσης και την ταυτόχρονη μεταφορά 
κίνησης από/προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ μέσω του 
Δικτύου DSL.

«Δίκτυο DSL»: Το δίκτυο που αποτελείται από την 
Πρόσβαση DSL, συνδέσεις του δικτύου κορμού του ΟΤΕ, 
και κατά περίπτωση είτε τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή 
Απομακρυσμένης Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) είτε τον κόμβο 
πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, καθώς και τα πρωτό−
κολλα επικοινωνίας, που συνδέουν τον εξοπλισμό του 
Τελικού Χρήστη είτε με τον ΕΕΑΠ, είτε με τον κόμβο 
πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ κατά περίπτωση. 

«Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (ΠΑΡΟΧΟΣ ή Τ.Π.)»: Ο 
εκάστοτε πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που έχει 
αδειοδοτηθεί καταλλήλως από την αρμόδια αρχή και 
έχει υπογράψει σχετική Σύμβαση με τον ΟΤΕ, για την 
λήψη των υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
παρούσας Προσφοράς.

«ΕΕΑΠ» – Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης 
Πρόσβασης («BRAS» − Broadband Remote Access Server): 
Το στοιχείο του Δικτύου DSL του ΟΤΕ που αποτελεί 
το λογικό σημείο σύνδεσης του ΠΑΡΟΧΟΥ, στις πε−
ριπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και Β, με 
το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί την 
παροχή της υπηρεσίας και την επιλογή ΠΑΡΟΧΟΥ και 
υπηρεσιών από τον Τελικό Χρήστη.

«ΣΠ ΕΕΑΠ» − Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ: Η θέση στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο ΕΕΑΠ, (συνήθως Κτίριο 
Α/Κ ΟΤΕ). Σε ένα ΣΠ ΕΕΑΠ μπορεί να είναι εγκατε−
στημένοι ένας ή και περισσότεροι ΕΕΑΠ. Στο Σημείο 
Παρουσίας ΕΕΑΠ συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελι−
κών Χρηστών που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs τα 
οποία συνδέονται στον/στους συγκεκριμένο/ους ΕΕΑΠ 

που είναι εγκατεστημένος/οι στο Σημείο Παρουσίας 
ΕΕΑΠ. Στο Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ συνδέονται, στις 
περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και Β, οι 
ΠΑΡΟΧΟΙ για να παρέχουν υπηρεσίες στους εν λόγω 
Τελικούς Χρήστες. 

«Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS» − Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση 
στο δίκτυο DSL του Ο.Τ.Ε − BRAS: Η σύνδεση, με φυσικά 
μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισμού 
του ΠΑΡΟΧΟΥ με τους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, με σκοπό τη 
μεταφορά κίνησης από/προς το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ 
προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.

«Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM» − Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση 
στο δίκτυο DSL του Ο.Τ.Ε.− DSLAM: Η σύνδεση, με φυσικά 
μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισμού του 
ΠΑΡΟΧΟΥ με τον κόμβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, 
με σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς το Δίκτυο DSL 
του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS» − Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συ−
νεγκατάστασης – BRAS: Η σύνδεση, με φυσικά μέσα και 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστημένου στο 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισμού του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ με τους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, με σκοπό τη μεταφορά 
κίνησης από/προς το Δίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το 
δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM» − Σύνδεση ΜΕτάδοσης Φυσικής 
Συνεγκατάστασης – DSLAM: Η σύνδεση, με φυσικά μέσα 
και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστημένου στο 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισμού του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ με τον κόμβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, με 
σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς το Δίκτυο DSL 
του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ.

«DSLAM»: Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης μέσω 
του οποίου συνδέονται οι τοπικοί βρόχοι χαλκού στο δί−
κτυο κορμού του ΟΤΕ για την παροχή DSL υπηρεσιών.

«Α.ΡΥ.ΣBRAS» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση − BRAS: 
Η σύνδεση ασύμμετρου ρυθμού του σημείου σύνδεσης 
του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη με τον 
ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί 
τον Τελικό Χρήστη και χρησιμοποιείται για μεταφορά 
κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

«Α.ΡΥ.ΣDSLAM» − Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση − 
DSLAM: Η σύνδεση ασύμμετρου ρυθμού του σημείου 
σύνδεσης του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρή−
στη με τον αντίστοιχο κόμβο πολυπλεξίας, στον οποίο 
υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη 
και χρησιμοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς 
το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

«Φ.Υ.Π.»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμέ−
νο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την υλοποίηση των 
ενσύρματων υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης Β 
και Γ (με χρήση ιδίων μέσων).

«Τελικός Χρήστης»: Ο συνδρομητής PSTN/ISDN−BRA τη−
λεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ ή άλλου ΠΑΡΟΧΟΥ (μέσω 
της υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής − WLR), 
ο οποίος προμηθεύεται πρόσβαση DSL μέσω της Υπηρε−
σίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM από τον ΠΑΡΟΧΟ.

«Τερματικός Εξοπλισμός Τελικού Χρήστη»: Οι τερματι−
κές διατάξεις που εγκαθίστανται στο χώρο του Τελικού 
Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.
Σ.DSLAM, δηλαδή το DSL modem και ο διχαστής ή το 
φίλτρο κατά περίπτωση. 

«Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.
Σ.DSLAM»: Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της σύνδε−
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σης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή 
η σύνδεση του DSL modem του Τελικού Χρήστη με τον 
ΕΕΑΠ ή με τον κόμβο πολυπλεξίας ανά περίπτωση.

«Αστικό Κέντρο (Α/Κ)»: Το κτίριο εντός του οποίου 
είναι εγκατεστημένος ο Γενικός Κατανεμητής ΟΤΕ στον 
οποίο καταλήγει το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χαλκού 
της περιοχής. H DSL πρόσβαση των συνδρομητών της 
περιοχής παρέχεται από αντίστοιχα DSLAMs τα οποία 
υπάγονται στο εν λόγω κτίριο (κέντρο) και είτε εγκαθί−
στανται εντός του κτιρίου είτε σε υπαίθριες καμπίνες.

«Π.Σ. W−CRM», ή «ΠΣ−ΟΤΕ» − Πληροφοριακό Σύστημα 
Wholesales Customer Relationship Management: Ολο−
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για 
τις ανάγκες πωλήσεων χονδρικής το οποίο, επιτρέπει 
τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ 
με τον ΟΤΕ.

«ΕΗ» − Εργάσιμες Ημέρες: Από τη Δευτέρα έως και 
την Παρασκευή πλην των επισήμων αργιών.

«ΕΩ» − Εργάσιμες Ώρες: Από 07:.20 π.μ. έως 15:.00 μμ 
(ωράριο 5νθήμερης εργασίας). 

 «Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.»: Είναι το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την επόμενη ΕΗ 
αποστολής από τον ΠΑΡΟΧΟ της αίτησής του στον 
ΟΤΕ μέσω Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία υλοποίησής 
της, όπως αυτή (ημερομηνία) εμφανίζεται στο σχετικό 
πεδίο αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ.

«Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.»: Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
επόμενη ΕΗ αποστολής από τον ΠΑΡΟΧΟ της αίτησής 
του στον ΟΤΕ μέσω Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης−Παραλαβής, 
δηλαδή την ημερομηνία φυσικής σύνδεσης και θέσης 
σε λειτουργία της υπηρεσίας.

«Ανενεργός χρόνος SLA (parked time)»: Είναι το άθροι−
σμα των χρόνων καθυστέρησης, η οποία δεν οφείλεται 
στον ΟΤΕ.

«Πραγματικός χρόνος παράδοσης»: Ο χρόνος παράδο−
σης της υπηρεσίας μείον τον ανενεργό χρόνο SLA.

«Ώρες εκτός λειτουργίας (out of service)»: Το χρονικό 
διάστημα από την εισαγωγή της αναγγελίας της βλάβης 
στο Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ώρα που θα εμφανισθεί στο Π.Σ. 
ΟΤΕ η άρση της συγκεκριμένης βλάβης.

«Συμφωνία βλαβών»: Η συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ, σχετικά με τον αριθμό των βλαβών που ανήγ−
γειλε ο ΠΑΡΟΧΟΣ, σε σχέση με τις βλάβες που διαχει−
ρίστηκε ο ΟΤΕ και είναι δικής του ευθύνης. 

«Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault)»: Το χρονικό διά−
στημα που μεσολαβεί από την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
μετά την αναγγελία της βλάβης μέσω του Π.Σ. W−CRM, 
μέχρι την ώρα άρσης βλάβης όπως αυτή εμφανίζεται 
στο Π.Σ. ΟΤΕ.

«Ανενεργός χρόνος βλάβης (out of service)»: Είναι το 
άθροισμα των χρόνων καθυστέρησης άρσης της βλάβης 
των συμβάντων τα οποία δεν οφείλονται στον ΟΤΕ.

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

1.2 Αντικείμενο Προσφοράς Αναφοράς
Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς αφορά την παροχή 

υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον 
ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ, ώστε ο ΠΑΡΟΧΟΣ να μπορεί να 
καθορίζει τα δικά του DSL προϊόντα χρησιμοποιώντας 
την υφιστάμενη υποδομή του ΟΤΕ. Πιο συγκεκριμένα 
περιλαμβάνει:

• Την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α: 
> Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−

που Β), πoυ αφορά τη δικτυακή σύνδεση μεταξύ των 
εγκαταστάσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και του ΕΕΑΠ κάλυψης 
του Τελικού Χρήστη

> Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ), που αφορά τη 
δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ και του κόμβου πολυπλεξίας που υπάγεται το 
DSLAM που καλύπτει τον Τελικό Χρήστη

• Την παροχή των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ:. 
> Α.ΡΥ.Σ.BRAS που αφορά την πρόσβαση DSL μεταξύ 

του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (escalit 
ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του 
ΕΕΑΠ 

> Α.ΡΥ.Σ.DSLAM που αφορά πρόσβαση DSL μεταξύ 
του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (escalit 
ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του 
κόμβου πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM που τον 
καλύπτει.

Για την εφαρμογή της Προσφοράς υπογράφεται σχε−
τική Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ η οποία θα διέπεται από τους όρους που αναφέ−
ρονται στο Κεφάλαιο 4 «Γενικοί Όροι» της παρούσας 
Προσφοράς Αναφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ.

2.1 Γενικά
1) Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM) 

του ΟΤΕ παρέχει Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεση μεταξύ 
του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (escalit ή 
χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, με τον αντί−
στοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου DSL του ΟΤΕ (υπηρεσία Α.ΡΥ.
Σ.BRAS), ή μεταξύ του σημείου τερματισμού του ακραίου 
δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρή−
στη, με τον αντίστοιχο κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται 
σε σημείο παρουσίας κεντρικού κατανεμητή Α/Κ ΟΤΕ 
(υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM). Η παραπάνω σύνδεση χρησι−
μοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο 
του ΠΑΡΟΧΟΥ μέσω του Δικτύου DSL του ΟΤΕ. 

2) H υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ ολοκληρώνεται με υπέρθεση επί 
της PSTN ή ISDN−BRA σύνδεσης του ΟΤΕ, της οποίας 
συνδρομητής είναι ο Τελικός Χρήστης

3) Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
(Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), η κίνηση από τα DSLAMs 
συγκεντρώνεται:

− είτε μέσω ζευγών χαλκού και χρήση τεχνολογίας 
Ethernet First Mile (EFM) η οποία χρησιμοποιεί ζεύξεις 
Ν x 5,6 Mbps παρέχοντας θεωρητικά μέγιστο uplink 
bandwidth 45Mbps2. 

− είτε μέσω οπτικής ίνας
στον κόμβο πολυπλεξίας του αστικού κέντρου του 

ΟΤΕ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs. Βασική διαφορά 
που υφίσταται μεταξύ των δύο τύπων της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. είναι το γεγονός ότι για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM δεν χρησιμοποιείται ΕΕΑΠ του 
ΟΤΕ (ο οποίος χρησιμοποιείται στην περίπτωση της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS) και ο διαχωρισμός της κίνησης 
και των υπηρεσιών των χρηστών των διαφορετικών ΠΑ−
ΡΟΧΩΝ γίνεται στο επίπεδο του υπερκείμενου κόμβου 
πολυπλεξίας.

2  Στην περίπτωση αυτή παρέχονται αποκλειστικά υπη−
ρεσίες ADSL ταχύτητας έως 2Mbps.
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4) Ο ΟΤΕ παρέχει στον Πάροχο την υπηρεσία Α.ΡΥ.
Σ.DSLAM στις ίδιες ταχύτητες που ισχύουν για την υπη−
ρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, λαμβά−
νοντας υπόψη τους ανωτέρω τεχνικούς περιορισμούς.

5) Ο Πάροχος λαμβάνει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 
Τελικό Χρήστη, και καθορίζει τα DSL προϊόντα προς 
αυτόν, χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη πρόσβαση DSL 
του ΟΤΕ μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του ΕΕΑΠ (ή 
του κόμβου πολυπλεξίας).

2.1.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ τις κάτωθι υπηρεσίες 

Α.ΡΥ.Σ:

Υπηρεσία Τύπος Πρόσβασης ΧΕΠ

Α.ΡΥ.Σ.BRAS Α, Β

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM Γ

2) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμά του, να χρησιμοποιεί 
το δίκτυο DSL (συμπεριλαμβανομένου και του χάλκινου 
ζεύγους) για να παρέχει άλλες υπηρεσίες στον Τελι−
κό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται 
η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. βάσει των όρων της 
παρούσας.

3) Οι ριπές ρυθμού (burst rates) μπορεί να παρουσιά−
ζουν διακυμάνσεις λόγω της ταυτόχρονης συνύπαρξης 
πολλών Τελικών Χρηστών μέσα στο δίκτυο DSL του ΟΤΕ 
ή/και στη σύνδεση ΟΤΕ – ΠΑΡΟΧΟΥ (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.) ή λόγω της προσαρμογής ρυθμού του τερ−
ματικού εξοπλισμού λόγω επιβάρυνσης της γραμμής, και 
εξαρτώνται από τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα εφαρ−
μογής IP που χρησιμοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει 
να ενημερώνει τους Τελικούς Χρήστες σχετικά. Σε κάθε 
περίπτωση ο ΟΤΕ παρακολουθεί την συμπεριφορά του 
δικτύου ADSL και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, 
όπως για παράδειγμα αναβαθμίσεις χωρητικοτήτων, 
προκειμένου να είναι πάντα σε θέση να παρέχει ένα 
συγκεκριμένο λόγο συγκέντρωσης (contention ratio) στις 
υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. (λόγος συγκέντρωσης ανά πακέτο 
ταχύτητας Α.ΡΥ.Σ.) ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστο−
σελίδα του (www.otewholesale.gr).

4) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ συνδέσεις Α.ΡΥ.
Σ. σε συνέχεια σχετικού αιτήματός του σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. Η κάθε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. 
παρέχεται αποκλειστικά προς διάθεση αυτής από τον 
ΠΑΡΟΧΟ σε Τελικό Χρήστη, ή για τις ίδιες ανάγκες 
του ΠΑΡΟΧΟΥ.

5) Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν τη 
δυνατότητα, στον κάθε Τελικό Χρήστη, δυναμικής επι−
λογής ΠΑΡΟΧΟΥ, µέσω των εκάστοτε ΕΕΑΠ.

6) Για την ολοκλήρωση της παροχής της σύνδεσης 
Α.ΡΥ.Σ. πρέπει να εγκαθίσταται στο χώρο του Τελικού 
Χρήστη, με ευθύνη του ΠΑΡΟΧΟΥ, ένας διχαστής ή ένα 
φίλτρο ανά σύνδεση, ως ανά περίπτωση απαιτείται

7) Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ. είναι δυνατό να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά, 
της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη επί της 
οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό 
Χρήστη σχετικά.

8) Η αδυναμία διάθεσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., λόγω 
τεχνικών προβλημάτων, δύναται να διαπιστωθεί ακόμη 

και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ 
οφείλει να ενημερώσει τον ΠΑΡΟΧΟ αναφορικά με τα 
ακριβή αίτια της αδυναμίας παροχής μέσω του Π.Σ. 
W−CRM. Μετά την ενημέρωσή του από τον ΟΤΕ, ο ΠΑ−
ΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκρι−
μένης Α.ΡΥ.Σ. αζημίως.

2.1.2 Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
Τα πακέτα ταχυτήτων της υπηρεσίας ΑΡΥΣ, που δια−

τίθενται από τον ΟΤΕ, περιγράφονται στον παρακάτω 
Πίνακα. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής 
των πακέτων ταχυτήτων Α.ΡΥ.Σ., καθώς και της προ−
σθήκης νέων πακέτων ταχυτήτων με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της υπ’ αριθμ. 
614/12/28−07−2011 ΑΠ ΕΕΤΤ:

Σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής, ο ΟΤΕ υποχρε−
ούται να ενημερώνει, την ΕΕΤΤ και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ που 
λαμβάνουν ήδη υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., τόσο για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων όσο και για τις 
νέες τιμές τουλάχιστον (2) μήνες πριν την επιθυμητή 
ημερομηνία εφαρμογής τους.

Τύπος 
Υπηρεσίας

Τεχνολογία Ρυθμός Καθόδου/
Ανόδου (Kbps)

ΑΡΥΣ – 2 ADSL έως 2048/ έως 512

ΑΡΥΣ – 24 ADSL έως 24576/έως 1024

V−Α.ΡΥ.Σ.Γ −30 VDSL έως 30720/έως 2560

V−Α.ΡΥ.Σ.Γ −50 VDSL έως 51200/έως 5120

V−Α.ΡΥ.Σ.ΑΚ −30 VDSL έως 30720/έως 2560

V−Α.ΡΥ.Σ.ΑΚ −50 VDSL έως 51200/έως 5120

2.1.3 Διάρκεια Παροχής υπηρεσίας ΑΡΥΣ 
Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ 

ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπη−
ρεσιών για κάθε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται στον 
ΠΑΡΟΧΟ στο πλαίσιο της παρούσης Προσφοράς είναι 
ένας (1) μήνας (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύ−
ος» της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.), μετά το πέρας του οποίου 
ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρό−
νου. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, μετά τη λήξη του ελάχιστου χρόνου 
του ενός (1) μηνός, έχει δικαίωμα να αιτηθεί κατάργηση 
της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα.

2.1.4 Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
1) Για την παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ 

προς τον ΠΑΡΟΧΟ απαιτείται η πλήρωση των κάτωθι 
οριζόμενων προϋποθέσεων:

− Ο ΠΑΡΟΧΟΣ να έχει προμηθευτεί από τον ΟΤΕ του−
λάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. στην οποία υπάγονται οι συγκεκριμένες 
συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. και η οποία είναι εν λειτουργία. Ει−
δικότερα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS, 
προϋπόθεση είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ να διαθέτει Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Α ή/και Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, ενώ για την πα−
ροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, προϋπόθεση είναι ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ να διαθέτει Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ.

− Η PSTN ή ISDΝ−BRA σύνδεση του Τελικού Χρήστη να 
βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του DSL δικτύου 
του ΟΤΕ όπως αυτή γνωστοποιείται εκάστοτε από τον 
ΟΤΕ. Τα ήδη εγκατεστημένα DSLAMs ανακοινώνονται 
ηλεκτρονικά στον ΠΑΡΟΧΟ ενώ σχετική πληροφόρηση 
παρέχεται μέσω του Π.Σ W−CRM. 
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− Η υλοποίηση του αιτήματος του ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει 
να είναι τεχνικώς εφικτή. Η τεχνική αδυναμία ενεργο−
ποίησης και εν γένει παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.
Σ., δύναται να διαπιστωθεί ακόμα και κατά τη φάση 
ενεργοποίησης της υπηρεσίας, σύμφωνα με το σημείο 
8 της ενότητας 2.1.1.

− Να μην συντρέχει ένας από τους λόγους που περι−
γράφονται στην ενότητα 2.1.5.

2) Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής 
της λειτουργία της PSTN ή ISDN–BRA του Τελικού Χρή−
στη για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται η παροχή της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. προς τον Τελικό αυτό Χρήστη.

3) Κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. του 
ΠΑΡΟΧΟΥ επιφέρει αυτόματη απώλεια της διασύνδεσης 
των Τελικών Χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ με το δίκτυο του 
ΠΑΡΟΧΟΥ. Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, 
ώστε πριν την κατάθεση αίτησης κατάργησης κυκλώμα−
τος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να καταργεί ή να μεταφέρει 
σε άλλο κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που τυχόν δι−
αθέτει, όλες τις συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. που δρομολογούνται 
στην υπό κατάργηση Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

4) Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην 
κείμενη νομοθεσία, ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για 
την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων 
τρίτων Παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση 
ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο Τελικός Χρήστης μέσω της σύνδεσης 
Α.ΡΥ.Σ. 

2.1.5 Περιορισμοί στη Διάθεση της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
1) H ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.

Σ. δεν είναι εφικτή σε περιπτώσεις:
− όπου η PSTN ή ISDN−BRA τηλεφωνική σύνδεση του 

Τελικού Χρήστη, παρέχεται µέσω γραμμών µε ενεργό 
εξοπλισμό, όπως PCM, ISDN/PRI, 2 Mbps κ.λ.π.

− γραμμών στις οποίες συνδέονται καρτοτηλέφωνα 
− όπου έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλκού 

με καλώδια οπτικών ινών (ΚΟΙ) που αναπτύσσει και εγκα−
θιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη 
εφεδρεία καλωδίων χαλκού και ο ΟΤΕ δεν έχει εγκα−
ταστήσει DSLAMs σε υπαίθρια καμπίνα καθιστώντας με 
αυτό τον τρόπο δυνατή την ευρυζωνική σύνδεση του 
Τελικού Χρήστη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΟΤΕ 
οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των 
συνδρομητών που αδυνατεί τεχνικά να δώσει υπηρεσία 
Α.ΡΥ.Σ., μέσω του Π.Σ. WCRM.

− όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων του DSL 
δικτύου του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει τη σχετική 
πληροφόρηση στο Π−Σ WCRM. 

2) H δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., δεν 
είναι εξασφαλισμένη σε περιπτώσεις όπου:

− όλο ή σημαντικό τμήμα του συνδρομητικού δικτύου 
(κύριο και απερχόμενο δίκτυο), είναι εναέριο

− η PSTN ή ISDN−BRA σύνδεση του Τελικού Χρήστη 
παρέχεται µέσω καλωδίου του οποίου η φασματική 
χωρητικότητα καλύπτεται λόγω της συγκέντρωσης 
πολλών συστημάτων υπέρθεσης, όπως xDSL ή PCM ή 
2 Mbps στο ίδιο καλώδιο.

− όπου η PSTN ή ISDN−BRA τηλεφωνική σύνδεση του 
Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω γραμμής µε αποτρε−
πτικά μεγάλο μήκος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις:
− εφόσον η αδυναμία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέ−

τασης της αίτησης η αίτηση απορρίπτεται αιτιολογη−
μένα μέσω του Π.Σ. W−CRM.

− εφόσον η αδυναμία διαπιστωθεί κατά τη φάση της 
ενεργοποίησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο σημείο 
8 της ενότητας 2.1.1.

3) Πέραν των ανωτέρω, υφίστανται και ειδικότεροι 
περιορισμοί στην περίπτωση διάθεσης της υπηρεσί−
ας ΑΡΥΣ λόγω χρήσης της τεχνολογίας Ethernet First 
Mile (EFM) όπως αυτοί αναφέρονται στο σημείο 3 της 
ενότητας 2.1.

2.2 Διαδικασία Παροχής
2.2.1 Γενικά
1) Η πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ στο Π.Σ. W−CRM, για 

την παραγγελιοληψία και βλαβοληψία−βλαβοδιαχείρι−
ση των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., θα πραγματοποιείται μέσω 
ειδικού κωδικού πρόσβασης (password) ο οποίος θα 
παραδίδεται στον ΠΑΡΟΧΟ με την υπογραφή σχετικού 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης−Παραλαβής Η παραλαβή του 
κωδικού πρόσβασης και η χρήση του συστήματος Π.Σ. 
W−CRM τεκμαίρει αναγνώριση, από πλευράς του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ, των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν 
από τον/τους λογαριασμούς της εταιρείας του.

2) Κάθε αίτηση σχετικά με την πρόσβαση Α.ΡΥ.Σ. δια−
χειρίζεται και εξυπηρετείται με σειρά προτεραιότητας 
βασισμένη στην ημερομηνία παραλαβής τους από την 
κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ (first come – first served) μέσω 
του Π.Σ. W−CRM.

3) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, 
μέσω του ΠΣ ΟΤΕ, συνδυασμένο αίτημα παροχής υπη−
ρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής. Η 
διαδικασία που ακολουθείται καθορίζεται από τις εκά−
στοτε ισχύουσες προσφορές αναφοράς ενώ η ενεργο−
ποίηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών γίνεται μέσα 
στην ίδια εργάσιμη ημέρα ελαχιστοποιώντας την πιθανή 
διακοπή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. 

2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων
1) Κάθε αίτηση παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. συ−

μπληρώνεται πλήρως από τον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του Π.Σ 
W−CRM του ΟΤΕ και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον 
ίδιο στο Π.Σ. W−CRM, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για 
τη λειτουργία του συστήματος. 

2) Τα πεδία που θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπλη−
ρώνονται από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι:

− Το επώνυμο ή η επωνυμία του Τελικού Χρήστη
− Ο αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρή−

στη
− Η ταχύτητα της υπηρεσίας που επιθυμεί να λάβει, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2 του παρόντος
3) Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπη−

ρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή της αί−
τησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας.

4) Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ημέ−
ρες στο έτος. Η αίτηση που εισάγεται σε μη εργάσιμη 
ημέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

5) Κατά την επεξεργασία του αιτήματος, πραγματο−
ποιείται έλεγχος ενεργής τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN/
ISDN−BRA για τον συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη.

6) Με την καταχώριση της αίτησης στο Π.Σ. W−CRM. 
πραγματοποιείται έλεγχος αντιστοιχίας του επωνύμου 
ή της επωνυμίας του Τελικού Χρήστη με τον αριθμό 
της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας πρόκειται 
να υπερτεθεί η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

7) Εάν η παραπάνω αντιστοιχία δεν διαπιστώνεται 
ή εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ανακριβή 
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ή λάθος, τότε η αίτηση απορρίπτεται με σχετική ενη−
μέρωση του ΠΑΡΟΧΟΥ. Η εκ νέου υποβολή της ίδιας 
αίτησης με τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση. Σε 
περίπτωση που τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε η αίτηση 
αυτή παίρνει αυτόματα μοναδικό αύξοντα αριθμό πρω−
τοκόλλου και προωθείται για υλοποίηση.

8) Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, λαμβάνεται 
η ημερομηνία καταχώρισης στο σύστημα, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα ανωτέρω στο σημείο 4 η οποία εμφα−
νίζεται στο Π.Σ. W−CRM με σχετική ένδειξη.

9) Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών χορήγησης 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. και εντός της ίδιας εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνεται σχετικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία Χορήγησης, 
ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. W−CRM 
βλάβη για την υπηρεσία. Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν δηλώσει 
βλάβη εντός του χρονικού διαστήματος που προανα−
φέρθηκε, ως ημερομηνία Χορήγησης της νέας σύνδεσης 
Α.ΡΥ.Σ. λαμβάνεται η αρχικώς δηλωθείσα ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των εργασιών στο Π.Σ. W−CRM από τον 
ΟΤΕ. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η βλάβη οφεί−
λεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, ως ημερομηνία χορήγησης 
της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. λαμβάνεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης (ημερομηνία παραλαβής).

10) Στον προβλεπόμενο χρόνο χορήγησης της νέας 
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ σύμφωνα με την ενότητα 2.3, δεν συ−
νυπολογίζεται τυχόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος 
δεν οφείλεται στον ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της παρούσας Προσφοράς. 

11) Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των αιτουμένων, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.1.5, οφείλει να 
ενημερώσει μέσω του Π.Σ. W−CRM τον ΠΑΡΟΧΟ εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πα−
ραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετική αδυ−
ναμία υλοποίησης, με την επιφύλαξη του σημείου 8 της 
ενότητας 2.1.1.

2.2.3 Μεταβολές
1) Ο ΟΤΕ ενημερώνει μέσω του συστήματος Π.Σ. W−

CRM τον ΠΑΡΟΧΟ για κάθε περίπτωση μεταβολής 
στοιχείων της PSTN/ISDN−BRA σύνδεσης του Τελικού 
Χρήστη, εφόσον η μεταβολή αυτή επηρεάζει την πα−
ρεχόμενη υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. στο συγκεκριμένο Τελικό 
Χρήστη.

2) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυμεί οποιαδή−
ποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες 
Α.ΡΥ.Σ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του 
Π.Σ. W−CRM., σχετική αίτηση για κάθε μία μεταβολή, σύμ−
φωνα με την ενότητα 2.2.2 και καταβάλλει το αντίστοιχο 
τέλος εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.

2.2.3.1 Μεταφορά
1) Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. δύναται να μεταφερθεί, εφόσον 

είναι τεχνικά εφικτό, σύμφωνα με την ενότητα 2.1.5 της 
παρούσας Προσφοράς:

− από ένα Τελικό Χρήστη σε έναν άλλο, που βρίσκεται 
εντός της ίδιας αστικής περιοχής 

− λόγω της μεταφοράς της PSTN ή ISDN–BRA σύνδεσης 
εντός της ίδιας αστικής περιοχής και εφόσον το ζητήσει 
ο Τελικός Χρήστης από τον ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση 
αυτή, η αίτηση μεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης 
γίνεται από τον Τελικό Χρήστη προς την αρμόδια Υπη−
ρεσία του ΟΤΕ, ενώ η αίτηση μεταφοράς της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. γίνεται από τον Τελικό Χρήστη προς την αρμόδια 
υπηρεσία του ΠΑΡΟΧΟΥ και αυτός τη διαβιβάζει στη 
συνέχεια στον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. W−CRM. σύμφωνα με 
την ενότητα 2.2.2 της παρούσας Προσφοράς. Ο ΟΤΕ 
έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Τελικό Χρήστη 
ο οποίος αιτείται τη μεταφορά της τηλεφωνικής του 
σύνδεσης, στην περίπτωση που λαμβάνει ευρυζωνικές 
υπηρεσίες από τρίτο ΠΑΡΟΧΟ μέσω υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., 
ότι για την μεταφορά της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. θα πρέπει 
να απευθύνεται στον εν λόγω ΠΑΡΟΧΟ. Η ενεργοποίηση 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., πραγματοποιείται μετά την ολο−
κλήρωση της μεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης. Η 
προσωρινή διακοπή της μεταφερόμενης τηλεφωνικής 
σύνδεσης, επιφέρει και την ταυτόχρονη διακοπή της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

− από έναν ΠΑΡΟΧΟ σε έναν άλλο, κατόπιν σχετι−
κού αιτήματος από τον Τελικό χρήστη στο δεύτερο 
ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία που θα 
ακολουθείται θα έχει ως εξής:

> Ο Τελικός Χρήστης που λαμβάνει ήδη υπηρεσίες 
ευρυζωνικής πρόσβασης από τον ΠΑΡΟΧΟ 1 (ΤΠ1), κα−
ταθέτει αίτηση στον ΠΑΡΟΧΟ 2 (ΤΠ2), από τον οποίο 
επιθυμεί να λαμβάνει ευρυζωνικές υπηρεσίες, που πε−
ριλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών DSL/κα−
ταγγελίας της σχετικής Σύμβασης με τον ΤΠ1 και β) 
αίτηση παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Με 
βάση τα παραπάνω, η εν λόγω αίτηση συνιστά καταγ−
γελία των σχετικών Συμβάσεων παροχής ευρυζωνικής 
πρόσβασης τις οποίες έχει συνάψει ο Τελικός Χρήστης 
με τον ΤΠ1.

> Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της.

> Ο ΤΠ2, μέσω του Π.Σ. W−CRM, αποστέλλει αίτηση 
παροχής σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. με τις παρακάτω σημάνσεις: 
α) Μετατροπή σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης (ΧΕΠ) και β) Δήλωση διακοπής υπηρεσιών DSL 
πρόσβασης/καταγγελία σχετικής Σύμβασης προς τον 
ΤΠ1. Σημειώνεται ότι ο ΤΠ2 δεν είναι απαραίτητο να 
γνωρίζει ποιος είναι ο ΤΠ1 δεδομένου ότι η ταυτοποί−
ηση του παρόχου ΤΠ1 γίνεται από το πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΤΕ. Η ειδοποίηση του ΤΠ1 αναφορικά με 
την καταγγελία της Σύμβασης γίνεται μέσω του Π.Σ. 
W−CRM από τον ΟΤΕ.

> Μέσω του Π.Σ.−WCRM ενημερώνεται ο ΤΠ2 σχετικά 
με την ακριβή ημερομηνία της μετάβασης. Ο συνολι−
κός χρόνος εξυπηρέτησης του αιτήματος μετάβασης 
καθορίζεται από την ενότητα 2.3. Αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών μετάβασης, κατά την ίδια 
εργάσιμη ημέρα, ενημερώνεται σχετικά ο ΤΠ2 μέσω 
του Π.Σ−WCRM.

> Προκειμένου να καθοριστεί η ημερομηνία χορή−
γησης της υπηρεσίας ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στο σημείο 9 της ενότητας 2.2.2 της πα−
ρούσας Προσφοράς.

> Οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία, οφείλουν να 
κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σε κάθε πε−
ρίπτωση, η μετάβαση να υλοποιείται εντός της ίδιας 
εργάσιμης ημέρας ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος 
διακοπής των υπηρεσιών για τον Τελικό Χρήστη.

2) Στην περίπτωση που η ευρυζωνική πρόσβαση του 
Τελικού Χρήστη πραγματοποιείται με χρήση υπηρεσί−
ας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM και ο τελευταίος αιτηθεί μεταφορά 
από έναν ΠΑΡΟΧΟ σε άλλο, ο ΟΤΕ θα εξετάζει εάν 
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πληρούνται οι προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011, 
οπότε και θα πραγματοποιείται η μεταφορά ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα μετατρέπεται 
σε Α.ΡΥ.Σ.BRAS σύμφωνα με την ενότητα 2.2.3.4 της 
παρούσας Προσφοράς.

2.2.3.2 Αλλαγή Υπηρεσίας
1) Η αλλαγή των παρεχομένων υπηρεσιών συνίσταται 

σε αλλαγή του πακέτου ταχύτητας της υπηρεσίας ή του 
τύπου της σύνδεσης του ΟΤΕ, συνδρομητής της οποίας 
είναι ο Τελικός Χρήστης, επί της οποίας υπερτίθεται η 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.

2) Η αλλαγή των παρεχομένων υπηρεσιών υλοποιείται 
σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του ΠΑΡΟΧΟΥ το οποίο 
υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύμφωνα με τη διαδικασία της 
ενότητας 2.2.2 της παρούσας Προσφοράς.

2.2.3.3 Διακοπή
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει τη διακοπή της πα−

ροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. προς συγκεκριμένο Τελικό 
Χρήστη. Η αίτηση διακοπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω του Π.Σ. W−CRM. σύμφωνα με τη διαδικασία της 
ενότητας 2.2.2 της παρούσας Προσφοράς.

2) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ κατά τη διάρκεια της διακοπής δύναται 
να αιτηθεί την μεταφορά της συγκεκριμένης Α.ΡΥ.Σ. σε 
άλλον Τελικό Χρήστη κατ’ εφαρμογή της ενότητας 2.2.3.1 
της παρούσας Προσφοράς.

3) .Διακοπή λόγω οφειλής πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 της παρούσας 
Προσφοράς.

2.2.3.4 Μετατροπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών
1) Δεδομένου ότι οι ΠΑΡΟΧΟΙ λαμβάνουν από τον 

ΟΤΕ προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Α.ΡΥ.
Σ., δύνανται δε να ιδιοπαρέχουν τα προϊόντα αυτά και 
μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
(πλήρη ή μεριζόμενο), τον οποίο επίσης λαμβάνουν από 
τον ΟΤΕ σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Ανα−
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
προβλέπονται οι ακόλουθες μετατροπές:

− Μετατροπή της Πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβα−
σης στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον Τη−
λεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) (με ή χωρίς 
φορητότητα, με ή χωρίς παροχή υπηρεσίας Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών)

1. Ο τελικός χρήστης καταθέτει στον Τ.Π.2 αίτηση που 
περιλαμβάνει εκτός από τα συνδυασμένα αιτήματα που 
αναφέρονται στις διαδικασίες μετάβασης από Πλήρη 
Πρόσβαση Τοπικού Βρόχου που παρέχεται από τον Τη−
λεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε Χονδρική Εκμίσθωση 
Γραμμών από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) 
με ή χωρίς φορητότητα, όπως αυτές περιγράφονται 
στην προσφορά αναφοράς για την παροχή Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών και αίτημα παροχής υπηρεσίας 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Στην περίπτωση που ο τελικός 
χρήστης δεν επιθυμεί την λήψη τηλεφωνικών υπηρεσι−
ών μέσω υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, 
τότε η αίτησή του περιλαμβάνει το σύνολο των προα−
ναφερθέντων αιτημάτων, κατά περίπτωση, εκτός από 
το αίτημα παροχής υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών.

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

3. Ο Τ.Π.2 υποβάλλει στο Π.Σ. του ΟΤΕ εκτός από τα 

συνδυασμένα αιτήματα που αναφέρονται στις διαδικα−
σίες μετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση Τοπικού Βρόχου 
που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 
(Τ.Π.1) σε Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών από τον Τηλε−
πικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) με ή χωρίς φορητότητα 
και αίτημα παροχής υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας 
προσφοράς αναφοράς. Στην περίπτωση που ο τελικός 
χρήστης δεν επιθυμεί την λήψη τηλεφωνικών υπηρεσιών 
μέσω υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, υπο−
βάλλονται στο Π.Σ. ΟΤΕ το σύνολο των προαναφερθέ−
ντων αιτημάτων, κατά περίπτωση, εκτός από το αίτημα 
παροχής υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών.

4. Το σύνολο των ανωτέρω αιτημάτων ελέγχονται 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ. Εάν τα στοιχεία 
κάποιου/κάποιων από τα αιτήματα είναι ελλιπή, ανα−
κριβή ή λανθασμένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται στο 
σύνολό της και ενημερώνεται σχετικά ο Τ.Π.2 μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ. 

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας των 
ως άνω αιτημάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.4 
και 2.1.5 της παρούσας για την χορήγηση Α.ΡΥ.Σ. και 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες για προεπιλογή, Χον−
δρική Εκμίσθωση Γραμμών και φορητότητα κατά πε−
ρίπτωση. Ο Τ.Π.2 ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα 
ή μη των αιτημάτων του. Σε περίπτωση που ένα από 
τα παραπάνω αιτήματα δε γίνει δεκτό απορρίπτονται 
και τα υπόλοιπα, το δε αίτημα φορητότητας, εφόσον 
υφίσταται, ακυρώνεται. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας κάθε 
αιτήματος ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους 
που ορίζονται για το αίτημα παροχής Α.ΡΥ.Σ. σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας και τα υπόλοιπα 
αιτήματα (προεπιλογή, Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών 
και φορητότητα, εφόσον υφίσταται) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προσφορά αναφοράς για την Χονδρική 
Εκμίσθωση Γραμμών και τους σχετικούς κανονισμούς 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Στη συνέχεια ο Τ.Π.2 ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης 
του τελικού χρήστη. 

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του Τ.Π.1 και η ενεργο−
ποίηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσι−
ών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον Τ.Π.2 
γίνονται μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

8. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος από την εισαγωγή 
των σχετικών αιτημάτων στο ΠΣ ΟΤΕ από τον Τ.Π.2 
μέχρι την υλοποίησή τους δεν θα υπερβαίνει τις 10 
εργάσιμες ημέρες. 

9. Ο Τ.Π.2 επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτού−
μενες εργασίες/διαδικασίες.

10. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασμένα 
αιτήματα το οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
καταργούνται αυτόματα και τα υπόλοιπα.

− Μετατροπή της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) (με ή χωρίς 
παροχή υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών)

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

α. αίτημα κατάργησης υπηρεσιών οι οποίες παρέχο−
νται μέσω της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβα−
σης
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β. αίτημα χορήγησης υπηρεσίας ευρυζωνικής πρό−
σβασης

γ. αίτημα χορήγησης υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθω−
σης Γραμμών (εφόσον ο τελικός χρήστης επιθυμεί την 
λήψη της σχετικής υπηρεσίας) από τον Τ.Π.2 με αριθμό 
που ανήκει στο αριθμοδοτικό φάσμα του ΟΤΕ

δ. κατάλληλο αίτημα χορήγησης προεπιλογής φορέα 
για τη Δυνατότητα 3 από τον Τ.Π.2 σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας 
προεπιλογής φορέα.

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

3. Ο Τ.Π.2 υποβάλλει στο Π.Σ. του ΟΤΕ τα ακόλουθα 
συνδυασμένα αιτήματα:

α. αίτημα κατάργησης υπηρεσιών που παρέχονται 
μέσω της Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο 
οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: η επωνυμία του Τ.Π1, 
το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του συνδρομητή, η διεύ−
θυνση του συνδρομητή, ο φανταστικός αριθμός.

β. αίτημα χορήγησης της υπηρεσίας Χ.Ε.Γ (εφόσον ο 
τελικός χρήστης επιθυμεί την λήψη της σχετικής υπη−
ρεσίας) με αριθμό που ανήκει στο αριθμοδοτικό φάσμα 
του ΟΤΕ

γ. κατάλληλο αίτημα χορήγησης προεπιλογής φορέα 
για τη Δυνατότητα 3 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας προεπιλογής φο−
ρέα.

4. Τα παραπάνω αιτήματα ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΟΤΕ. Εάν τα στοιχεία κάποιου/κάποιων 
από τα αιτήματα είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα, 
τότε η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της και ενη−
μερώνεται σχετικά ο Τ.Π.2. 

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας των 
ως άνω αιτημάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.4 
και 2.1.5 της παρούσας για την χορήγηση Α.ΡΥ.Σ. και 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες για προεπιλογή, Χον−
δρική Εκμίσθωση Γραμμών και φορητότητα κατά πε−
ρίπτωση. Ο Τ.Π.2 ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα 
ή μη των αιτημάτων του. Σε περίπτωση που ένα από 
τα παραπάνω αιτήματα δε γίνει δεκτό απορρίπτονται 
και τα υπόλοιπα, το δε αίτημα φορητότητας, εφόσον 
υφίσταται, ακυρώνεται. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας κάθε 
αιτήματος ολοκληρώνεται στους αντίστοιχους χρόνους 
που ορίζονται για το αίτημα παροχής Α.ΡΥ.Σ. σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας και τα υπόλοιπα 
αιτήματα (προεπιλογή, Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών 
και φορητότητα, εφόσον υφίσταται) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προσφορά αναφοράς για την Χονδρική 
Εκμίσθωση Γραμμών και τους σχετικούς κανονισμούς 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Στη συνέχεια ο Τ.Π.2 ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης 
του τελικού χρήστη. 

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του Τ.Π.1 και η ενεργο−
ποίηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσι−
ών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον Τ.Π.2 
γίνονται μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

8. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος από την εισαγωγή των 
σχετικών αιτημάτων στο ΠΣ ΟΤΕ από τον Τ.Π.2 μέχρι 
την υλοποίησή τους δε θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες 
ημέρες. 

9. Ο Τ.Π.2 επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτού−
μενες εργασίες/διαδικασίες.

10. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασμένα 
αιτήματα το οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
καταργούνται αυτόματα και τα υπόλοιπα.

− Μετατροπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM σε υπηρε−
σία Α.ΡΥ.Σ.BRAS και το αντίστροφο.

1. Ο Τ.Π. υποβάλλει στο Π.Σ. του ΟΤΕ αίτημα μετατρο−
πής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS 
ή το αντίστροφο ανάλογα με την υπηρεσία που θέλει να 
λάβει. Σε κάθε περίπτωση η μετατροπή της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ.BRAS σε Α.ΡΥ.Σ.DSLAM υλοποιείται μόνο όπου 
υφίσταται υποχρέωση παροχής πρόσβασης τύπου Γ σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011.

2. Το παραπάνω αίτημα ελέγχεται από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΟΤΕ. Εάν τα στοιχεία του αιτήματος είναι 
ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα, τότε αυτό απορρίπτεται 
και ενημερώνεται σχετικά ο Τ.Π.

3. Ειδικά για την υλοποίηση της μετατροπής της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, γίνεται 
έλεγχος επιλεξιμότητας με βάση τα οριζόμενα στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 αναφορικά με την υποχρέωση 
παροχής πρόσβασης τύπου Γ. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για 
την επιλεξιμότητα ή μη του αιτήματός του. 

4. Στη συνέχεια ο Τ.Π. ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την ημερομηνία υλοποίησης της μετατροπής. 

5. Εφόσον απαιτείται διακοπή της υπηρεσίας που λαμ−
βάνει ο τελικός χρήστης κατά τη διαδικασία υλοποίησης 
της μετατροπής, η διακοπή και η ενεργοποίηση της νέας 
υπηρεσίας χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης γίνονται 
μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

6. Ο χρόνος από την εισαγωγή του αιτήματος μετα−
τροπής στο ΠΣ ΟΤΕ από τον Τ.Π. μέχρι την υλοποίησή 
τους δε θα υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης της υπη−
ρεσίας Α.ΡΥ.Σ. όπως αυτός ορίζεται στο κεφάλαιο 6 
της παρούσης. 

7. Ο Τ.Π. επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτού−
μενες εργασίες/διαδικασίες.

2.2.3.5 Κατάργηση
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την κατάργηση της 

παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. μετά την παρέλευση του 
πρώτου μήνα υποχρεωτικής παροχής της υπηρεσίας. Η 
αίτηση κατάργησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Π.Σ. W−CRM. σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας 
2.2.2 της παρούσας Προσφοράς.

2.3 Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσίας
Η χορήγηση της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., καθώς και η 

ολοκλήρωση των διαδικασιών σε περιπτώσεις μεταβο−
λών στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., θα πραγματοποιείται εντός 
δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εκκινώντας από την επό−
μενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης στο Π.Σ. W−CRM. Σε αντίθετη 
περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της 
παρούσας Προσφοράς.

2.4 Βλάβες
2.4.1 Αναγγελία Βλάβης
1) Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από 

τους Τελικούς Χρήστες στο πλαίσιο της παρούσας Προ−
σφοράς µόνο για την υπηρεσία που αυτός παρέχει, ήτοι 
για την παροχή PSTN ή ISDN−BRA σύνδεσης στο ενιαίο 
βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να 
ενημερώνει εγγράφως τους Τελικούς Χρήστες ώστε 
να απευθύνονται σε αυτόν όταν παραστεί η ανάγκη να 
αναγγείλουν βλάβη σε υπηρεσία που λαμβάνουν από 
αυτόν.
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2) Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., 
πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ. W−CRM σε 24ωρη βάση, 
365 μέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που εισάγε−
ται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπολογίζεται 
ότι κατατέθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η παρα−
κολούθηση της βλάβης γίνεται μέσω του Π.Σ. W−CRM 
(ημερομηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης).

2.4.2 Άρση Βλάβης
1) Σε περίπτωση βλάβης µόνο στην παροχή φωνητι−

κής τηλεφωνίας µέσω της PSTN ή ISDN−ΒRA σύνδεσης 
υπεύθυνος για τη λήψη και αποκατάσταση της βλάβης 
είναι ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες 
αναγγελίας και άρσης βλάβης υπηρεσιών τηλεφωνίας. 
Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε εργασίες που πραγμα−
τοποιήθηκαν στο χώρο του Tελικού Χρήστη από οποι−
ονδήποτε τρίτο πλην του ΟΤΕ, η αποκατάσταση της 
βλάβης βαρύνει τον Τελικό Χρήστη.

2) Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που 
παρέχεται από τον ΠΑΡΟΧΟ ενώ λειτουργεί κανονικά 
η υπηρεσία φωνής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται αρχικά 
να διερευνήσει και να εντοπίσει τη βλάβη µε βάση τα 
συστήματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει. 
Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται στο τμήμα του 
δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητά του, απο−
καθιστά τη βλάβη. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν 
εντοπίζεται σε αυτό, αλλά στο τμήμα αρμοδιότητας του 
ΟΤΕ, αναγγέλλει τη βλάβη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα 2.4.1 της παρούσας Προσφοράς.

3) Ο ΟΤΕ ενημερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του Π.Σ. W−
CRM, για το σύνολο των αναγγελλόμενων βλαβών που 
έχουν αρθεί και για τις βλάβες που είναι σε εκκρεμό−
τητα, αναφέροντας τα ακριβή αίτια της βλάβης. Στις 
περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δηλώνει την επιδιόρθωση μιας 
βλάβης και ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαπιστώνει ότι η βλάβη δεν έχει 
αποκατασταθεί, τότε αποστέλλει μέσω του Π.Σ. W−CRM 
σχετική ενημέρωση αναφέροντας και τους αντίστοιχους 
ελέγχους που πραγματοποίησε και οι οποίοι αποδει−
κνύουν την μη αποκατάσταση της βλάβης.

4) Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στην φωνητική 
υπηρεσία και στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.:

− Ο Τελικός χρήστης ειδοποιεί τον ΟΤΕ για την άρση 
της βλάβης στην φωνητική υπηρεσία, σύμφωνα µε τα 
οριζόμενα ανωτέρω υπό το σημείο 1 της παρούσας 
ενότητας.

− Μετά την άρση της βλάβης στη φωνητική υπηρεσία 
εάν παραμένει η βλάβη στην υπηρεσία A.ΡΥ.Σ, τότε ο 
Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος ενερ−
γεί σύμφωνα µε τα οριζόμενα ανωτέρω υπό το σημείο 
2 της παρούσας ενότητας.

− Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που του αναγγέλθηκε από τον 
ΠΑΡΟΧΟ προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρμο−
διότητάς του, ενημερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του Π.Σ. 
W−CRM αναφορικά με τις ενέργειες ή/και τις μετρήσεις 
που πραγματοποίησε προκειμένου να διαπιστώσει ότι η 
βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυο του και χρεώνει στον 
ΠΑΡΟΧΟ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκο−
πης απασχόλησης, σύμφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογό του. Ο εν λόγω τιμοκατάλογος δημοσιεύ−
εται στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr).

5) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης 
της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο μέρη, ήτοι τα κέντρα 
διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, να επικοινωνούν και 

συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.

6) Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να υφί−
σταται, ο ΟΤΕ κατόπιν συνεννόησης με τον ΠΑΡΟΧΟ 
δύναται να επικοινωνεί με τον Τελικό Χρήστη και να 
μεταβαίνει συνεργείο του στο χώρο του Τελικού Χρή−
στη, για να ελέγχει τη σύνδεση Α.ΡΥ.Σ., σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της παρούσας Προ−
σφοράς.

2.4.3 Χρόνος Άρσης Βλάβης
1) Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχουν 

αμοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για την ελαχιστο−
ποίηση του απαιτούμενου χρόνου και την επίτευξη της 
οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.

2) Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρεάζουν 
τις υπηρεσίες του ΠΑΡΟΧΟΥ από τον ΟΤΕ και οι τυχόν 
ρήτρες υπέρβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΟ 6 της παρούσας Προσφοράς.

2.5 Τερματικός εξοπλισμός
1) Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα 

διχαστής ή ένα φίλτρο ανά σύνδεση ως ανά περίπτωση 
απαιτείται καθώς και ένα modem DSL που εγκαθίστα−
ται με ευθύνη του ΠΑΡΟΧΟΥ στο χώρο του Τελικού 
Χρήστη. 

2) Ο τερματικός εξοπλισμός που παρέχεται στον Τε−
λικό Χρήστη από τον ΠΑΡΟΧΟ ή τρίτο πρέπει να είναι 
εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002) όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 
Τα πρότυπα (standards) του εν λόγω τερματικού εξο−
πλισμού αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας 
Προσφοράς. 

3) Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταλληλό−
τητα, τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα με 
το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει ομαλή λειτουργία του 
τερματικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το χρονικό διάστημα διακοπής της 
τηλεφωνικής υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία Α.ΡΥ.
Σ., λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή ρύθμισης του 
τερματικού εξοπλισμού από τον ΠΑΡΟΧΟ ή τρίτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

3.1 Γενικά
1) Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να προσφέρει υπηρεσίες 

πρόσβασης ή/και μεταφοράς κίνησης από και προς το 
δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, δικούς του, ή άλλου 
Παρόχου που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs (τα οποία 
συνδέονται στον/στους συγκεκριμένο/ους ΕΕΑΠ που 
είναι εγκατεστημένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ του Δικτύου DSL), 
πρέπει να συνδέσει το δίκτυό του με αυτό το ΣΠ ΕΕΑΠ, 
δηλαδή να λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS.

2) Εναλλακτικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να λάβει την υπη−
ρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, η οποία παρέχεται μόνο:

− στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την 
έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική 
κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων του στην αγορά Αδεσμοποίητης Πρόσβα−
σης στον Τοπικό Βρόχο, όπως εκάστοτε ισχύουν, ή

− σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε υπαί−
θρια καμπίνα του ΟΤΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση παραδίδεται στον 
ΠΑΡΟΧΟ στον κόμβο πολυπλεξίας που βρίσκεται στο 
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συγκεκριμένο Α/Κ του ΟΤΕ. Τα Α/Κ στα οποία παρέ−
χεται η υπηρεσία, ανακοινώνονται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα W−CRM του ΟΤΕ.

3) Εναλλακτικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να λάβει την υπη−
ρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης 
(εφεξής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.). Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. παρέχεται 
με την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει χώρο Φ.Σ. 
και μόνο:

− στα Αστικά Κέντρα που ο ΟΤΕ έχει εγκαταστή−
σει DSLAM σε υπαίθριες καμπίνες (υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM) και

− στα ΣΠ ΕΕΑΠ (υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS).
4) Η Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης 

αποτελεί κύκλωμα αποκλειστικής χωρητικότητας, το 
ένα άκρο του οποίου βρίσκεται στο χώρο Φ.Σ. και το 
άλλο άκρο στο χώρο πολυπλεξίας του ίδιου σημείου 
παρουσίας του ΟΤΕ.

5) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να προμηθευτεί μία εκ των 
παραπάνω υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. από τον 
ΟΤΕ, χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω προμήθεια 
της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

3.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.

Α πρόσβασης τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Β, 
Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβα−
σης τύπου Β και Γ, στα σημεία όπου έχει υποχρέωση 
διάθεσης, κατ’ επιλογή του ΠΑΡΟΧΟΥ, ως αυτή εμφαί−
νεται στη σχετική αίτησή του. Συνδυασμός υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
πρόσβασης τύπου Β και Γ είναι δυνατός, με την επι−
φύλαξη του σημείου 7 της ενότητας 3.3 της παρούσας 
Προσφοράς.

2) Στις περιπτώσεις των τύπων πρόσβασης Α και Β, 
ο Τελικός Χρήστης χρησιμοποιεί πρωτόκολλο “Point to 
Point Protocol” over Ethernet (PPPoE) ή over ATM (PPPoA). 
Για τη σύνδεση του ΕΕΑΠ (LAC) με τον κατάλληλο εξο−
πλισμό του ΠΑΡΟΧΟΥ (LNS), απαιτείται εκκίνηση πρω−
τοκόλλου L2TP. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ γνωστοποιεί στον ΟΤΕ 
το/τα domain/subdomain name(s), τα οποία χρησιμοποιεί 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΟΤΕ και την υπ’ 
αριθμ. 351/76/20−05−2005 απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Πιο συγκεκριμένα από τον ΟΤΕ διατίθενται οι πα−
ρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσία Τύπος Πρόσβασης

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΕΘΝ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΠΕΡ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΤΟΠ]

Α

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ]

Β

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−DSLAM−ΤΟΠ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ]

Γ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS−ΕΘΝ]
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS−ΠΕΡ]
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS−ΤΟΠ]

Β

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM] Γ

3.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α. − Πρόσβαση Τύπου Α
Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσί−

ας Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α), 

παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προ−
σφοράς. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α διακρίνεται στις 
παρακάτω κατηγορίες:

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΕΘΝ] 
• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΠΕΡ] 
• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−BRAS−ΤΟΠ]
3.2.1.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO–BRAS−ΕΘΝ]: Ολοκληρωμένη Εθνι−

κή Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Α
1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ αφορά τη σύν−

δεση με φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του 
εγκατεστημένου στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ εξοπλισμού 
του, με ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης το οποίο είναι 
το ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) για τη δρομολόγηση της 
κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ από όλους τους ΕΕΑΠ. 
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ παρέχεται σε ένα 
από τα ΣΠ ΕΕΑΠ Κωλέττη ή ΝΥΜΑ. 

2. H Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ διατίθεται με πρωτό−
κολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit 
Ethernet κατά περίπτωση) στις ταχύτητες 40Mbps, 
150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 
2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 8Gbps και 10Gbps. 
Άνω των 10Gbps, η Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΕΘΝ, διατίθεται 
σε βήματα των 2Gbps.

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ, γίνε−
ται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate).

4.  Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η 
σύνδεση αυτή υλοποιείται μέσω του δικτύου του ΟΤΕ 
από το σημείο του εξοπλισμού (ΝΤE) στο χώρο του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ έως το ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρο−
μής ή μόνιμου νοητού κυκλώματος ιδιοκτησίας ΟΤΕ.

5. Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ, 
υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με αφι−
ερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet 
για τη διεπαφή Gigabit Ethernet.

6. Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σημεία 
του ΠΑΡΟΧΟΥ που βρίσκονται εντός της ίδιας Περιο−
χής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. (Εθνικό Κωδικό 
Προορισμού), με το σημείο σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ της 
Αθήνας) του ΟΤΕ και απέχουν απόσταση έως και 25km 
από το ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και σύμφωνα με τους όρους 
της ενότητας 3.5.2.1.

3.2.1.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ: Ολοκληρωμένη Περιφε−
ρειακή Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Α

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ αφορά τη σύν−
δεση με φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του 
εγκατεστημένου στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ εξοπλισμού 
του, με δύο περιφερειακά σημεία σύνδεσης τα οποία 
είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) και στην 
Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι), για τη δρομολόγηση 
της κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ από τους ΕΕΑΠ της 
κάθε περιοχής. 

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−ΠΕΡ παρέχεται σε 
οποιοδήποτε από τα περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή 
στην Αθήνα από την Κωλέττη ή το ΝΥΜΑ και στη Θεσ−
σαλονίκη από την Ερμού ή τους Αμπελόκηπους. Η υπη−
ρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.OLO−BRAS−ΠΕΡ διατίθεται με πρωτόκολ−
λο επικοινωνίας Gigabit Ethernet στις ταχύτητες 40Mps, 
150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps.

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας στο εκάστοτε πε−
ριφερειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ 
γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate). Το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet.
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4. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η σύν−
δεση αυτή υλοποιείται μέσω του δικτύου του ΟΤΕ από 
το σημείο του εξοπλισμού (ΝΤE) στο χώρο του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ έως το ΣΠ ΕΕΑΠ μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρομής 
ή μόνιμου νοητού κυκλώματος ιδιοκτησίας ΟΤΕ.

5. Για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−
ΠΕΡ, υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου 
με αφιερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit 
Ethernet για τη διεπαφή Gigabit Ethernet.

6. Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σημεία 
του ΠΑΡΟΧΟΥ που βρίσκονται εντός της ίδιας Περιο−
χής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. (Εθνικό Κωδικό 
Προορισμού), με τα σημεία σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) του ΟΤΕ και απέχουν 
απόσταση έως και 25km από το ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και 
σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 3.5.2.1.

3.2.1.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ: Ολοκληρωμένη Τοπι−
κή Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Α 

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ αφορά την 
παροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο 
του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, μιας γεωγραφι−
κής περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ 
ενός συγκεκριμένου ΣΠ ΕΕΑΠ. Τα σημεία παροχής της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ, είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ 
του ΟΤΕ όπως αυτά δημοσιεύονται στο σύστημα Π.Σ 
W−CRM.

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ, διατίθεται 
με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet στις τα−
χύτητες 20Mbps, 40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 
150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 300Mbps, με εφαρμογή 
C.A.R. (Committed Access Rate) για κάθε λογικό κύκλωμα 
ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυνδέεται με λογικά κυκλώματα 
διάφορων χωρητικοτήτων σε όλους υποχρεωτικά τους 
ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο αιτείται πρόσβαση.

3. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η σύν−
δεση αυτή υλοποιείται μέσω του δικτύου του ΟΤΕ από 
το σημείο του εξοπλισμού (ΝΤE) στο χώρο του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ έως το ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρομής 
ή μονίμου νοητού κυκλώματος ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

4. Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ, 
θα υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με 
αφιερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit 
Ethernet για την διεπαφή Gigabit Ethernet.

5.  Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σημεία 
του ΠΑΡΟΧΟΥ που βρίσκονται εντός της ίδιας Περιοχής, 
που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. (Εθνικό Κωδικό Προ−
ορισμού), με το σημείο σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ) του ΟΤΕ και 
απέχουν απόσταση έως και 25km από τα ΣΠ ΕΕΑΠ του 
ΟΤΕ και σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 3.5.2.1.

3.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. − Πρόσβαση Τύπου Β
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β αφορά τις περιπτώσεις 

όπου οι ΠΑΡΟΧΟΙ χρησιμοποιούν για την σύνδεση του 
δικτύου τους (και παραλαβή της κίνησης) με το ΣΠ 
ΕΕΑΠ, κατ’ επιλογή τους, είτε δικά τους μέσα (αυτό−
παροχή), είτε προϊόντων (συναφών ευκολιών) του ΟΤΕ, 
είτε σχετικές υπηρεσίες άλλου Παρόχου. Για τις περι−
πτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί ιδία μέσα, η 
σύνδεση με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ γίνεται στο ΦΥΠ. 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί ίδια μέσα (Καλώδιο Οπτικών 
Ινών, Τερματικό εξοπλισμό στο χώρο του) μεταξύ του 
ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξοπλισμός του. Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β, παρουσιάζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προσφοράς. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Β διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ] 
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ −BRAS−ΠΕΡ] 
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ −BRAS−ΤΟΠ]
Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β αφορά τις περιπτώσεις 

όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται με ένα ΣΠ ΕΕΑΠ με φυσικά 
μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστημένου 
στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισμού του, 
για τη δρομολόγηση της κίνησης DSL από όλους τους 
ΕΕΑΠ του συγκεκριμένου ΣΠ ΕΕΑΠ, προς και από το 
δίκτυό του. Η σύνδεση του ΠΑΡΟΧΟΥ με τον εξοπλισμό 
του ΟΤΕ γίνεται σε οπτικό κατανεμητή εγκατεστημέ−
νο στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
χρησιμοποιεί καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ του οπτικού 
κατανεμητή και του ικριώματος όπου είναι εγκατεστη−
μένος ο εξοπλισμός του. Η υπηρεσία διακρίνεται σε:

− ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
− ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ
− ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ
3.2.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ: Ολοκληρωμένη Εθνική 

Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Β.
1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, αφορά την 

παροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του 
ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, από όλους τους ΕΕΑΠ 
στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ). Η 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ, παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ 
ΕΕΑΠ Κωλέττη ή ΝΥΜΑ. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να 
αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, συν−
δέεται στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) με μία 
τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών 
ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγμα−
τοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία 
καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. 
Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ πα−
ρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων 
του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το 
κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. 

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ διατίθεται 
με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 
10Gigabit Ethernet κατά περίπτωση) από την πλευρά του 
ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps, 
350Mbps, 650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 
5Gbps, 6Gbps, 8Gbps και 10Gbps. Άνω των 10Gbps, η 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ, διατίθεται σε βήματα των 
2Gbps. 

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, γίνε−
ται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate).

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο τερματίζεται 
σε κατάλληλα διαμορφωμένο ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) 
του κτιρίου του ΟΤΕ (ΣΠ ΕΕΑΠ), το οποίο και θα απο−
τελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ του ΟΤΕ και του 
ΠΑΡΟΧΟΥ. 

5. Το ΦΥΠ αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από το χώρο 
του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ υποδεικνύει στον ΠΑΡΟΧΟ 
τη θέση του ΦΥΠ, εκτός του περιβόλου του κτιρίου 
ΟΤΕ, εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα οδηγήσει την 
οπτική ίνα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 
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3.5.2.2. Το ΦΥΠ εντός του οποίου πραγματοποιείται ο 
σύνδεσμος (μούφα) της οπτικής ίνας του Παρόχου και 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ, είναι κοινό για 
όλους τους Παρόχους. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από 
τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

• Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. 
• Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το μέρος της οπτικής ίνας 

που του αναλογεί για τη διασύνδεση στο ΦΥΠ σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.5.2.2.

• Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του καλω−
δίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ, είναι κοινή για 
τους ενδιαφερόμενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, για τις υπηρεσίες 
τις οποίες αιτούνται.

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας 
όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς.

7. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δι−
αθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ. για το 
ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτο−
μέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

3.2.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ: Ολοκληρωμένη Περι−
φερειακή Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου 
Β

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ αφορά την πα−
ροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του 
ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφερειακά 
ΣΠ ΕΕΑΠ τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κωλέττη/
ΝΥΜΑ) και στη Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι) για 
τη δρομολόγηση της κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ 
από τους ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ–BRAS−ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα 
περιφερειακά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την 
Κωλέττη ή το ΝΥΜΑ και στη Θεσσαλονίκη από την Ερ−
μού ή τους Αμπελόκηπους. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να 
αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ συν−
δέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσι−
κή διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση 
στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογι−
κών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν 
Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέ−
ας πρόσβασης σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές 
συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με 
όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από 
την πλευρά του ΟΤΕ. 

2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ διατίθεται 
με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την 
πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 
250Mbps, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps. 

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας στο εκάστοτε πε−
ριφερειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ 
γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate). Το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet.

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα τερματίζε−
ται σε κατάλληλα διαμορφωμένο ΦΥΠ στη γειτνίαση 

(~50m) του κτιρίου του ΟΤΕ (ΣΠ ΕΕΑΠ), το οποίο και θα 
αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ του ΟΤΕ και 
του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

5. Το ΦΥΠ αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από το χώρο 
του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ υποδεικνύει στον ΠΑΡΟΧΟ τη 
θέση του ΦΥΠ, εκτός του περιβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, 
εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα οδηγήσει την οπτική 
ίνα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.5.2.2. 
Το ΦΥΠ εντός του οποίου θα πραγματοποιείται ο σύν−
δεσμος (μούφα) της οπτικής ίνας του ΠΑΡΟΧΟΥ και 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ, είναι κοινό για 
όλους τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται 
από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

• Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. 
• Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το μέρος της οπτικής ίνας 

που του αναλογεί για τη διασύνδεση στο ΦΥΠ σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.5.2.2.

• Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του καλω−
δίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ είναι κοινή για 
τους ενδιαφερόμενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, για τις υπηρεσίες 
τις οποίες αιτούνται.

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας 
όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς.

7. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δι−
αθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ. για το 
ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτο−
μέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

3.2.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ: Ολοκληρωμένη Τοπική 
Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Β 

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ αφορά την 
παροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο 
του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, μιας γεωγραφικής 
περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός 
συγκεκριμένου ΣΠ ΕΕΑΠ.

2. Τα σημεία παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ όπως αυτά δη−
μοσιεύονται στο Π.Σ W−CRM.

3. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρε−
σία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ 
του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα 
ζεύγος οπτικών ινών) ανά ΣΠ ΕΕΑΠ. Η πρόσβαση στους 
ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών 
κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν 
Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγω−
γέας πρόσβασης σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές 
συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με 
όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από 
την πλευρά του ΟΤΕ. 

4. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ διατίθεται 
με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την 
πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 20Mbps, 40Mbps, 
60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps 
και 300Mbps με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access 
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Rate) για κάθε λογικό κύκλωμα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δι−
ασυνδέεται με λογικά κυκλώματα διάφορων χωρητικο−
τήτων σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ 
στο οποίο αιτείται πρόσβαση. 

5. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα τερματίζε−
ται σε κατάλληλα διαμορφωμένο ΦΥΠ στη γειτνίαση 
(~50m) του κτιρίου του ΟΤΕ (ΣΠ ΕΕΑΠ), το οποίο και θα 
αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ του ΟΤΕ και 
του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

6. Το ΦΥΠ αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από το 
χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει στον 
ΠΑΡΟΧΟ τη θέση του ΦΥΠ, εκτός του περιβόλου του 
κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα οδη−
γήσει την οπτική ίνα σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα 3.5.2.2. Το ΦΥΠ εντός του οποίου θα 
πραγματοποιείται ο σύνδεσμος (μούφα) της οπτικής 
ίνας του Παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ είναι κοινό για όλους τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Η 
διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους κάτωθι όρους και 
προϋποθέσεις:

• Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. 
• Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το μέρος της οπτικής ίνας 

που του αναλογεί για τη διασύνδεση στο ΦΥΠ σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.5.2.2.

• Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του καλω−
δίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοινή για 
τους ενδιαφερόμενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, για τις υπηρεσίες 
τις οποίες αιτούνται.

7. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet ταχύτητας 1Gbps και τύπου 
μονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπα−
φής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση 
παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς.

8. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δι−
αθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α,ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ. για το 
ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτο−
μέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

3.2.2.4 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ: Εθνική Σύνδεση Μετάδο−
σης Φυσικής Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρό−
σβασης τύπου Β.

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, αφορά την πα−
ροχή μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του 
ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, από όλους τους ΕΕΑΠ 
στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ). 
Η ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ 
ΕΕΑΠ Κωλέττη ή ΝΥΜΑ. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να 
αποκτήσει την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, συνδέ−
εται στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) με μία 
τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών 
ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγμα−
τοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων (VLANs) τα οποία 
καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης. 
Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ πα−
ρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων 

του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το 
κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ. 

2. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ διατίθεται με πρω−
τόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit 
Ethernet κατά περίπτωση) από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ 
στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 250Mbps, 350Mbps, 
650Mbps, 1Gbps, 1,5Gbps, 2Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 
6Gbps, 8Gbps και 10Gbps. Άνω των 10Gbps, η ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, διατίθεται σε βήματα των 2Gbps. 

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κε−
ντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΕΘΝ, 
γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate).

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερματίζεται στον οπτικό 
κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης.

5. Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνε−
γκατάστασης αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 
εξοπλισμό του, που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 
ικρίωμα στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης, έως 
τον οπτικό κατανεμητή. 

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας 
όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς.

7. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δι−
αθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΕΘΝ. για το ίδιο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέ−
ρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

3.2.2.5 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ: Περιφερειακή Σύνδεση 
Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL 
πρόσβασης τύπου Β

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ αφορά την παροχή 
μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, σε δύο περιφερειακά ΣΠ 
ΕΕΑΠ τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) 
και στη Θεσσαλονίκη (Ερμού/Αμπελόκηποι) για τη δρο−
μολόγηση της κίνησης DSL προς τον ΠΑΡΟΧΟ από τους 
ΕΕΑΠ της κάθε περιοχής. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΠΕΡ παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα περιφερεια−
κά ΣΠ ΕΕΑΠ, δηλαδή στην Αθήνα από την Κωλέττη ή 
το ΝΥΜΑ και στη Θεσσαλονίκη από την Ερμού ή τους 
Αμπελόκηπους. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει 
την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ συνδέεται στα ΣΠ 
ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 
(ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του 
ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 
(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγω−
γέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε 
κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 
χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ 
που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του 
ΟΤΕ. 

2. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ διατίθεται με πρω−
τόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευ−
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ρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 40Mbps, 150Mbps, 
250Mbps, 350Mbps, 650Mbps και 1Gbps. 

3. Ο περιορισμός της ταχύτητας στο εκάστοτε περιφε−
ρειακό ΣΠ ΕΕΑΠ για την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ 
γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate). Το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Gigabit Ethernet.

4. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερματίζεται στον οπτικό 
κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης.

5. Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνε−
γκατάστασης αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 
εξοπλισμό του, που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 
ικρίωμα στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης, έως 
τον οπτικό κατανεμητή. 

6. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής 
ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, 
Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας 
όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 
παρούσας Προσφοράς.

7. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δι−
αθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΠΕΡ. για το ίδιο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέ−
ρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα 
καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική 
μεταχείριση.

3.2.2.6 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ: Τοπική Σύνδεση Μετάδο−
σης Φυσικής Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρό−
σβασης τύπου Β

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ αφορά την παροχή 
μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, μιας γεωγραφικής περιοχής 
η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συγκεκρι−
μένου ΣΠ ΕΕΑΠ.

2. Τα σημεία παροχής της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, όπως αυτά δημοσιεύ−
ονται στο Π.Σ W−CRM.

3. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπη−
ρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ συνδέεται στο ΣΠ ΕΕΑΠ 
του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα 
ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του 
ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 
(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγω−
γέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης σε 
κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 
χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ 
που εξυπηρετεί το κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του 
ΟΤΕ. 

4. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ διατίθεται με πρω−
τόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευρά 
του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 20Mbps, 40Mbps, 60Mbps, 
80Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 
300Mbps με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate) 
για κάθε λογικό κύκλωμα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυν−
δέεται με λογικά κυκλώματα διάφορων χωρητικοτήτων 
σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο 
οποίο αιτείται πρόσβαση. 

5. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερματίζεται στον οπτικό 
κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης.

6. Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνε−
γκατάστασης αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ 
του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον 
εξοπλισμό του, που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 
ικρίωμα στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης, έως 
τον οπτικό κατανεμητή. 

7. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβα−
σης είναι Gigabit Ethernet ταχύτητας 1Gbps και τύπου 
μονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπα−
φής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση 
παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς.

8. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και δι−
αθεσιμότητας του δικτύου του, δύναται να παραγγείλει 
πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS−ΤΟΠ. για το ίδιο 
ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτομέρειες 
για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζο−
νται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
του ΟΤΕ αναφορικά με τη μη−διακριτική μεταχείριση.

3.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.− Πρόσβαση Τύπου Γ
Οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ 

αφορούν στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ προκειμέ−
νου να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και μεταφοράς 
κίνησης από και προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρή−
στες, επιλέγει να συνδέσει το δίκτυό του με τον κόμβο 
πολυπλεξίας του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, 
όπου είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες.Ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ συνδέεται με φυσική διεπαφή Gigabit Ethernet. Σε 
κάθε ΠΑΡΟΧΟ παρέχεται λογική διασύνδεση (VLAN) 
χωρίς τη χρήση πρωτοκόλλου L2TP, ενώ η ταχύτητα 
πρόσβασής του θα καθορίζεται κατά περίπτωση με 
εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate) και θα λαμ−
βάνει υπόψη τις εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες όπως 
τον πιθανό διαφορετικό τρόπο φυσικής διασύνδεσης 
των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη χαλκού), καθώς και τους 
πιθανούς συνδυασμούς διαφορετικών διασυνδέσεων, 
στις περιπτώσεις που διασυνδέονται περισσότερα του 
ενός DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ. Διαγράμματα της αρχιτεκτο−
νικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ καθώς 
και της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, παρουσιάζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προσφοράς. Η Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Γ διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες:

− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO−DSLAM−ΤΟΠ] 
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ −DSLAM−ΤΟΠ] 
3.2.3.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ: Ολοκληρωμένη Το−

πική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ με 
χρήση κυκλώματος ΟΤΕ

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, αφορά τοπική 
διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τε−
λικών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή περισσότερα 
DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα 
«τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ 
στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ εντός των γεωγραφικών ορίων 
του συγκεκριμένου Α/Κ, με ταυτόχρονη παροχή του 
απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού. Διάγραμμα της 
αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−
DSLAM−ΤΟΠ παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.3 του ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προσφοράς.
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3.2.3.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ: Ολοκληρωμένη Το−
πική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ με 
χρήση ίδιων μέσων (αυτό−παροχή)

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, αφορά τοπική 
διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τε−
λικών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή περισσότερα 
DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα 
«τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται μέσω οπτικής 
ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) έξω από το 
κτίριο του ΟΤΕ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί ίδια μέσα 
(Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερματικό εξοπλισμό, κλπ.) 
μεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατε−
στημένος ο εξοπλισμός του. Διάγραμμα της αρχιτεκτο−
νικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ 
παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της 
παρούσας Προσφοράς.

3.2.3.3 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM: Τοπική Σύνδεση Μετάδασης 
Φυσικής Συνεγκατάστασης πρόσβασης τύπου Γ

Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, αφορά τοπική δια−
σύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τελι−
κών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή περισσότερα 
DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα 
«τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται, μέσω οπτικής 
ίνας, στον οπτικό κατανεμητή στην αίθουσα Φυσικής 
Συνεγκατάστασης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί ίδια μέσα 
(Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερματικό εξοπλισμό, κλπ.) 
μεταξύ του οπτικού κατανεμητή και του ικριώματος 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του. 

3.3 Προϋποθέσεις Διάθεσης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

1) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την υπα−
γωγή των υφιστάμενων ή/και νέων DSLAMs στους ΕΕΑΠ 
των ΣΠ ΕΕΑΠ, ενημερώνοντας εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ 
για τις μεταβολές αυτές τουλάχιστον 2 μήνες πριν από 
την ενεργοποίηση των νέων συνδέσεων μεταξύ των 
DSLAMs και των ΕΕΑΠ. 

2) O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την 
εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 μήνες πριν 
από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. Ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί τη σύνδεσή 
του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ να αποστείλει την αντίστοιχη 
αίτηση σύνδεσης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή 
Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β.

3) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εφόσον αιτηθεί υπηρεσία νέας σύν−
δεσης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β ή ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ, είναι υποχρεωμένος 
να συνδέεται με όλους τους ΕΕΑΠ, που είναι εγκατε−
στημένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ταχύτητες 
πρόσβασης.

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να αιτείται αποκλειστικά μίας 
εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ.

5) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ο οποίος λαμβάνει την υπηρεσία 
Εθνικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS−
ΕΘΝ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS−ΕΘΝ) ή την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ, δύναται, κατ’ επιλογή του, να λαμβάνει 
και υπηρεσίες τοπικής Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α ή Β (Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ) ή τοπι−
κής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ. Σημειώνεται ότι από τα ΕΕΑΠ 
από τα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ λαμβάνει υπηρεσίες τοπικής 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή Β ή τοπικής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ 
δεν δύναται να λαμβάνει και υπηρεσίες Εθνικής Ο.Κ.ΣΥ.Α 
(είτε τύπου Α είτε τύπου Β) ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ.

6) Η πρόσβαση τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ ή 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM) παρέχε−
ται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

− στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την 
έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική 
κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 
υποχρεώσεών του στην αγορά Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο − ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε 
ισχύουν, ή

− σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε υπαί−
θρια καμπίνα του ΟΤΕ 

7) Στα Α/Κ στα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει υπηρεσία 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, και για τα συγκε−
κριμένα DSLAMs που εξυπηρετούνται από αυτήν, δεν 
θα μπορεί να λάβει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS ή ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRASκαι το αντίστροφο. Επιπλέον, σε ένα συγκε−
κριμένο Α/Κ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα μπορεί να λάβει μόνο μία 
εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM.

8) Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ ΕΕΑΠ έχει 
υλοποιηθεί ΦΥΠ στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 
ΟΤΕ ως παρόχου με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε σχετικές 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. Αγορά Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο), το εν λόγω 
ΦΥΠ δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίηση 
των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ενότητες 3.2.2 και 3.2.3. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
εκκρεμείς αιτήσεις για χρήση του εν λόγω ΦΥΠ στα 
πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο και εκκρεμείς αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα 
πλαίσια υλοποίησης υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. προτεραιότη−
τα έχουν οι αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια 
της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.

9) Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά σε υποβληθέν 
αίτημα παροχής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. στην περίπτωση μη ύπαρξης 
χώρου Φ.Σ. του ΠΑΡΟΧΟΥ στο Αστικό Κέντρο.

10) Η ανωτέρω ενημέρωση οφείλει να προηγείται του−
λάχιστον 4 μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των 
εν λόγω DSLAMs ή αμέσως μόλις προκύψουν οι αντικει−
μενικά τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παροχής συνε−
γκατάστασης, αντίστοιχα.Πληροφορίες τέτοιου είδους 
αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αριθμός 
DSLAMs που θα εγκατασταθούν εκτός του Α/Κ, περιοχή 
κάλυψης ανά DSLAM (εντός και εκτός του Α/Κ), αριθμός 
εγκατεστημένων θυρών ανά DSLAM, μέγιστος αριθμός 
θυρών που δύνανται να εγκατασταθούν ανά DSLAM, 
αριθμός ενεργών συνδρομητών Α/Κ, κ.α. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
είναι υποχρεωμένος, εάν επιθυμεί τη σύνδεσή του στα 
εν λόγω Α/Κ (κόμβοι πολυπλεξίας), να αποστείλει την 
αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύ−
που Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3.2.3.1, 3.2.3.2 και 3.2.3.3. 

3.4 Διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ 
ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπη−
ρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ, που παρέχεται στον ΠΑΡΟΧΟ 
στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, είναι έξι (6) 
μήνες (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.), μετά 
το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται 
πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, μετά τη λήξη 
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του ελάχιστου χρόνου των έξι (6) μηνών έχει δικαίωμα 
να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή της 
σύνδεσης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

3.5 Διαδικασίες Παροχής
3.5.1 Γενικά
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ καταθέτει στον ΟΤΕ ξεχωριστά αιτή−

ματα παροχής Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β και Γ, για κάθε μία πρόσβαση που επιθυμεί 
να λάβει. Τα αιτήματα υποβάλλονται από νομίμως και 
ειδικώς εξουσιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο.

2) Τα αιτήματα για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ διαχειρίζονται και 
εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας βασισμένη 
στην ημερομηνία παραλαβής τους από την Κεντρική 
Υπηρεσία ΟΤΕ: Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων, 
Διεύθυνση Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Παρόχων, Fax: 
210 611 5564, Τηλ. 210 611 1431 Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 
Κηφισίας 99 Μαρούσι 151 24.

3) Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην 
παράγραφο 3.5.2 θα εφαρμόζεται μέχρι ο ΟΤΕ να ανα−
πτύξει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, όπως 
αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 4.7 της παρού−
σας Προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται 
ηλεκτρονικά οι πιο κάτω διαδικασίες. 

4) Οι ΠΑΡΟΧΟΙ υποβάλλουν στον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ τα αιτήματά τους για υπηρεσίες συνεγκατάστα−
σης, οι οποίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο παροχής 
από τον ΟΤΕ υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης, αναφέροντας τον τύπο του ικριώματος, τον 
απαιτούμενο χώρο ανά κέντρο, σε τετραγωνικά μέτρα 
(m2), καθώς και τις απαιτούμενες πρόσθετες ευκολίες, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για όδευση 
καλωδίων εντός του κτιρίου. Ως πρώτη παροχή χώρου 
στη Φυσική Συνεγκατάσταση ή τη Σύμμικτη Συνεγκα−
τάσταση θεωρείται το ένα (1) ικρίωμα (διαστάσεων 60 
x 30 cm). Σε περίπτωση που οι ανάγκες του ΠΑΡΟΧΟΥ 
καλύπτονται από χώρο μικρότερο του ενός ικριώματος 
(sub−rack) και ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τον απαιτούμενο χώρο 
ελεύθερο σε ικρίωμα το οποίο έχει εγκατασταθεί στο 
πλαίσιο άλλης αγοράς, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να αιτηθεί 
να κάνει χρήση −εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό− του 
προαναφερθέντος ελεύθερου χώρου. Στη Φυσική Συνε−
γκατάσταση καθώς και στη Σύμμικτη Συνεγκατάσταση 
το βήμα επέκτασης είναι ένα (1) ικρίωμα (διαστάσεων 
60 x 30 cm). Τα αιτήματα καλύπτουν και τα κέντρα του 
ΟΤΕ στα οποία οι ΠΑΡΟΧΟΙ δεν έχουν φυσική παρουσία 
στο χώρο συνεγκατάστασης για ΧΕΠ και επιθυμούν να 
προχωρήσουν σε συνεγκατάσταση.

5) Σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για 
την παροχή χώρου/ ευκολιών Συνεγκατάστασης και 
κατασκευής νέων ή επέκτασης υφιστάμενων χώρων, 
ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι ΠΑΡΟΧΟΙ αιτούνται και ο ΟΤΕ διεκπεραιώνει τα 
αιτήματα παροχής χώρου/ συναφών ευκολιών συνε−
γκατάστασης σε υφιστάμενο χώρο σύμφωνα με την 
παράγραφο με τίτλο: «Παροχή συνεγκατάστασης σε 
υφιστάμενο χώρο ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για 
την ΑΠΤοΒ.

• Οι χώροι συνεγκατάστασης στο πλαίσιο της προ−
σφοράς αναφοράς ΧΕΠ κατασκευάζονται με τις διαδι−
κασίες της παραγράφου με τίτλο: «Κατασκευή/ Επέκτα−
ση Χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης» της προσφοράς 
αναφοράς για την ΑΠΤοΒ. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται 

τόσο οι διαδικασίες ετήσιου προγραμματισμού κατα−
σκευής χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
παράγραφο με τίτλο: «Ετήσιος προγραμματισμός κα−
τασκευών χώρων ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για 
την ΑΠΤοΒ), όσο και οι διαδικασίες για τη μεμονωμέ−
νη κατασκευή χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στην παράγραφο με τίτλο: «Ad−Hoc κατασκευές/ επε−
κτάσεις χώρων ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για την 
ΑΠΤοΒ).

3.5.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων
1) Το υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο έντυπο της 

αιτήσεως, όσον αφορά τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, 
Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ, κατατίθεται στην 
Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕ. 

2) Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή Γ ή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β ή Γ, δεν σημαίνει και παροχή της αντίστοιχης 
υπηρεσίας, δεδομένου ότι κάθε αίτημα ελέγχεται πρω−
ταρχικά ως προς την εφικτότητά του.

3) Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) ερ−
γασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ:

− Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προ−
ωθείται για υλοποίηση, καθώς επίσης και την πιθανή 
ημερομηνία υλοποίησης.

− Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυ−
νατή η υλοποίηση των αιτουμένων, αναφέροντας τους 
λόγους αδυναμίας, οι οποίοι πρέπει να είναι «αντικει−
μενικά αιτιολογημένοι», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των 
κανόνων του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες πρόσβασης 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών– Πλαίσιο, σχετικές 
αγορές και αρχές» (98/C265/02), 22.08.1998, κοινοποιώ−
ντας την απάντηση στην ΕΕΤΤ. 

4) Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συμπλήρωσή 
της και ως προς την ορθότητα και πληρότητά της και 
εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ζητείται η εκ 
νέου κατάθεση της αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ. Ο χρόνος 
παράδοσης της υπηρεσίας προσμετρά από την ημερο−
μηνία της ορθά συμπληρωμένης αίτησης.

5) Μόλις οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ ολοκληρώ−
σουν την υλοποίηση της υπηρεσίας και προβούν στους 
απαραίτητους ελέγχους και την επιτυχή δοκιμαστική 
λειτουργία της υπηρεσίας, αποστέλλεται στον ΠΑΡΟΧΟ 
υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Παράδοσης−Παραλαβής 
(ΠΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς.

6) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, αφού προβεί 
στους αντίστοιχους τεχνικούς ελέγχους από μεριάς 
του, να υπογράψει το ΠΠΠ και να το επιστρέψει στην 
αποστέλλουσα Υπηρεσία στον ΟΤΕ εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του. Σε περίπτωση 
που ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν επιστρέψει το ΠΠΠ υπογεγραμμένο 
εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το κύκλωμα 
θεωρείται ότι λειτουργεί καλώς και υπό την αποδοχή 
του ΠΑΡΟΧΟΥ, από την ημερομηνία αποστολής του από 
τον ΟΤΕ, η δε υπηρεσία θεωρείται ότι γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή από τον ΠΑΡΟΧΟ.

7) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ θεωρεί ότι το κύ−
κλωμα δεν λειτουργεί καλώς και αδυνατεί να υπο−
γράψει το ΠΠΠ, θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή του, να αποστείλει Fax 
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στην αποστέλλουσα Υπηρεσία του ΟΤΕ, περιγράφο−
ντας ακριβώς και με σαφήνεια τις μετρήσεις και τις 
δοκιμές που πραγματοποίησε προκειμένου να κατα−
λήξει σε αυτή την απόφαση. Κατόπιν τούτου, η Τεχνι−
κή Υπηρεσία του ΟΤΕ σε συνεργασία με τα Τεχνικά 
Τμήματα του Παρόχου, θα καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Μόλις 
αυτό επιτευχθεί, θα αποσταλεί εκ νέου ΠΠΠ (με νέα 
ημερομηνία) προς τον ΠΑΡΟΧΟ, ακολουθώντας την 
παραπάνω διαδικασία.

8) Ως ημερομηνία χρέωσης ορίζεται η επόμενη εργάσι−
μη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του ΠΠΠ και 
από τα δύο μέρη, ή η επομένη εργάσιμη μέρα από την 
ημερομηνία αποστολής του Fax του ΠΠΠ από τον ΟΤΕ, 
για την περίπτωση που δεν υπογράψει εντός τριημέρου 
ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Η χρέωση γίνεται βάσει των τιμολογίων 
που ισχύουν κάθε φορά και των αντίστοιχων τελών 
χρέωσης.

3.5.2.1 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
Τύπου Α

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζόμενων χρόνων.

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του 
ΟΤΕ και για την πιθανή ημερομηνία παροχής της αι−
τούμενης υπηρεσίας. 

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατά−
θεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλοποίηση της 
φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α είναι:

• Έως 35 ΕΗ, όταν στο χώρο εγκατάστασης του εξο−
πλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη 
αναμονή οπτικών ινών του ΟΤΕ.

• Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από το 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ και 
απαιτούνται χωματουργικές εργασίες ανάπτυξης των 
σχετικών υποδομών.

• Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απαραί−
τητη υλικοτεχνική υποδομή για τη φυσική πρόσβαση 
του ΠΑΡΟΧΟΥ (π.χ. διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ 
σε απόσταση μικρότερη των 50m από το χώρο εγκατά−
στασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ), η ημερομηνία 
παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α 
θα καθορίζεται ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, η 
ζητούμενη υπηρεσία θα παρέχεται το αργότερο εντός 
120 ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, 
οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού 
συνεργάτη του, όπως π.χ. η μη ύπαρξη εσωτερικού δι−
κτύου οικοδομής, η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού 
του σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη 
έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν προσμε−
τρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω χρόνων 
παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Α, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής 
της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ.

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, δεν επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα (10) 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Α χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Α, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρω−
τοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα τα 
μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολο−
κλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου τύπου, 
για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην 
παράγραφο 2.1.4. 

Επιπλέον στην Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

1. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ σε υφι−
στάμενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 
της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ημερομηνία 
κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενη−
μερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται 
υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την πα−
ροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ και για την 
πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσί−
ας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που 
αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας ενότητας.

2. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ σε νέα 
ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ 
για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 
μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ 
ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί 
τη σύνδεσή του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ να αποστείλει 
αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ 
εντός 10 ΕΗ από τη λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ 
δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 ΕΗ, ενεργοποιεί τα 
νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ανε−
ξάρτητα αν έχει συνδεθεί σε αυτά ο ΠΑΡΟΧΟΣ και μη 
φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.
Σ. που προσφέρει ο ΠΑΡΟΧΟΣ σε Τελικούς Χρήστες. 
Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλει σχετικό 
αίτημα για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ 
εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν λόγω αίτημα σύμ−
φωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα αλλά δεν φέρει 
ευθύνη για μη ολοκλήρωση της παροχής της σχετικής 
υπηρεσίες πριν από τη θέση σε λειτουργία των νέων 
ΣΠ ΕΕΑΠ. 

3. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ σε νέ−
ους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο ΠΑΡΟΧΟΣ: O OTE θα ειδοποιεί εγγρά−
φως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ σε 
υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης 
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υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ εντός δέκα (10) ΕΗ 
από τη λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το 
αίτημα εντός των δέκα (10) ΕΗ, τότε θα ενεργοποιή−
σει τη σύνδεση του ΠΑΡΟΧΟΥ στους νέους ΕΕΑΠ με 
τη μικρότερη διαθέσιμη ταχύτητα, τιμολογώντας τον 
ΠΑΡΟΧΟ με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη 
(λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή του ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
αιτείται ταχύτητα διαφορετική από τη μικρότερη και 
απαιτηθεί αλλαγή της, τότε ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται 
με κόστος μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με 
τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

3.5.2.2 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
Τύπου Β

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του 
ΟΤΕ και για την πιθανή ημερομηνία παροχής της αι−
τούμενης υπηρεσίας.

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προσή−
κουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλο−
ποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β, σε ΣΠ ΕΕΑΠ που υφίσταται 
η προαναφερόμενη υλικοτεχνική υποδομή, είναι:

• Έως 30 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (π.χ. ΦΥΠ). 

• Έως 50 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ δεν 
υπάρχει υποδομή (π.χ. ΦΥΠ) και απαιτούνται οι κατάλλη−
λες εργασίες ανάπτυξης των σχετικών υποδομών.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, 
οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η μη 
σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν 
προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 
χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Β, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, 
στο Σημείο Σύνδεσης.

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β δεν επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ 
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Β, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Β, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρω−
τοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα τα 
μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολο−
κλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου τύπου, 
για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα 

οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην 
παράγραφο 2.1.4. 

Επιπλέον για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, ισχύουν:
1. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε υφι−

στάμενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 
της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ημερομηνία 
κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενη−
μερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται 
υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την πα−
ροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και για την πιθανή ημερομηνία 
παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδί−
δει τις αιτούμενες υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ 
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο 
σημείο 2 της παρούσας ενότητας.

2. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε νέα 
ΣΠ ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ 
για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 
μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ 
ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος εάν επιθυμεί τη 
σύνδεσή του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω της υπηρεσί−
ας Ο.Κ.ΣΥ.Α., να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη λήψη της 
ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός 
των 10 ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκα−
θορισμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα αν έχει συνδεθεί σ’ 
αυτά ο ΠΑΡΟΧΟΣ και μη φέροντας ευθύνη για τυχόν 
διακοπή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. που προσφέρει ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
σε Τελικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟ−
ΧΟΣ υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποιεί 
το εν λόγω αίτημα σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδια−
γράμματα αλλά δεν φέρει ευθύνη για μη ολοκλήρωση 
της παροχής της σχετικής υπηρεσίας πριν από τη θέση 
σε λειτουργία των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.

3. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ σε νέ−
ους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι 
ήδη συνδεδεμένος ο ΠΑΡΟΧΟΣ: O OTE θα ειδοποιεί 
εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων 
ΕΕΑΠ σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 μήνες 
πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση 
σύνδεσης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ εντός 10 
ΕΗ από τη λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει 
το αίτημα εντός των 10 ΕΗ, τότε θα ενεργοποιήσει τη 
σύνδεση του ΠΑΡΟΧΟΥ στους νέους ΕΕΑΠ με τη μικρό−
τερη διαθέσιμη ταχύτητα, στις περιπτώσεις όπου αυτό 
είναι εφικτό, μέσω υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ, 
τιμολογώντας τον ΠΑΡΟΧΟ με τα αντίστοιχα τέλη. Αν 
με εκπρόθεσμη (λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή 
του ο ΠΑΡΟΧΟΣ αιτείται Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ και 
η αιτούμενη ταχύτητα διαφέρει από την ελάχιστη, ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται με τυχόν τέλος μεταβολής, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο. 

3.5.2.3 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
Τύπου Γ (με κύκλωμα ΟΤΕ)

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ με χρήση 
κυκλώματος ΟΤΕ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ) ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
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ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ 
(κόμβος πολυπλεξίας) και για την πιθανή ημερομηνία 
παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. 

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία 
κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλοποίηση 
της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ είναι:

• Έως 35 ΕΗ, όταν στο χώρο εγκατάστασης του εξο−
πλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη 
αναμονή οπτικών ινών του ΟΤΕ.

• Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δι−
κτύου ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από το 
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ και 
απαιτούνται χωματουργικές εργασίες ανάπτυξης την 
σχετικών υποδομών.

• Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απα−
ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη φυσική πρόσβα−
ση του ΠΑΡΟΧΟΥ (π.χ. διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου 
ΟΤΕ σε απόσταση μικρότερη των 50m από το χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ), η ημε−
ρομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.[OLO−DSLAM−ΤΟΠ] θα καθορίζεται ανά περίπτωση. 
Σε κάθε περίπτωση η ζητούμενη υπηρεσία θα παρέχε−
ται το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού 
συνεργάτη του, όπως π.χ. η μη ύπαρξη εσωτερικού δικτύ−
ου οικοδομής, η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη 
παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών πρόσβασης στις εγκατα−
στάσεις του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν προσμετρούνται κατά 
τον υπολογισμό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδο−
σης – Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του 
ΠΑΡΟΧΟΥ.

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, δεν επιφέρει χρηματικές 
κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αί−
τησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ χρεώνεται με τέλος 
ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ, ολοκληρώνεται με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμ−
φότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την 
ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύ−
ναται να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου 
τύπου, για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα 
με τα οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 
στην παράγραφο 2.1.4. 

3.5.2.4 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
Τύπου Γ (με κύκλωμα ιδίων μέσων)

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ με χρήση 
ίδιων μέσων (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ) ολοκληρώνεται 
εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ 
(κόμβος πολυπλεξίας) και για την πιθανή ημερομηνία 
παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας.

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, δηλαδή το ακριβές 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία 
προσήκουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι 
την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση 
της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, σε κόμβους 
πολυπλεξίας που υφίσταται η προαναφερόμενη υλικο−
τεχνική υποδομή, είναι:

• Έως 30 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του κόμβου πο−
λυπλεξίας υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (π.χ. ΦΥΠ). 

• Έως 50 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του κόμβου 
πολυπλεξίας δεν υπάρχει υποδομή (π.χ. ΦΥΠ) και απαι−
τούνται οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης την σχε−
τικών υποδομών.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, 
οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις 
του ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. 
η μη σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με 
τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλή−
ρωση των απαιτούμενων εργασιών του ΠΑΡΟΧΟΥ, δεν 
προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 
χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέ−
ρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης 
– Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ, στο Σημείο Σύνδεσης.

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ δεν επιφέρει χρηματικές 
κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση 
δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αί−
τησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, χρεώνεται με τέλος 
ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με 
τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ, ολοκληρώνεται με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμ−
φότερα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτε−
ται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με 
την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
δύναται να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣDSLAM για 
τους συνδρομητές του κόμβου πολυπλεξίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.
ΣDSLAM ή να μετατρέψει υπηρεσίες Α.ΡΥ.ΣBRAS σε 
Α.ΡΥ.ΣDSLAM. 

3.5.2.5 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
Τύπου Β

Η παροχή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ολοκλη−
ρώνεται εντός των κατωτέρω οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
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ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο ΣΠ ΕΕΑΠ του 
ΟΤΕ και για την πιθανή ημερομηνία παροχής της αι−
τούμενης υπηρεσίας.

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προσήκου−
σας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την υλοποί−
ηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπη−
ρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, σε ΣΠ ΕΕΑΠ που υφίσταται 
η προαναφερόμενη υλικοτεχνική υποδομή, είναι:

• Έως 30 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την παροχή της αι−
τούμενης χωρητικότητας. 

• Έως 50 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του ΣΠ ΕΕΑΠ 
δεν υπάρχει υποδομή για την παροχή της αιτούμενης 
χωρητικότητας και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες 
ανάπτυξης των σχετικών υποδομών.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, 
οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η μη 
σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν 
προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 
χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλα−
βής της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, στο 
Σημείο Σύνδεσης (τον οπτικό κατανεμητή στο χώρο 
Φυσικής Συνεγκατάστασης).

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β δεν επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ 
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότε−
ρα τα μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολο−
κλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται 
να παραγγείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. επιλεγμένου τύπου, 
για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην 
παράγραφο 2.1.4. 

Επιπλέον για την ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ, ισχύουν:
1. Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ σε υφιστά−

μενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 
της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από την ημερομηνία 
κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενη−
μερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται 
υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την παρο−
χή υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS−ΤΟΠ και για την πιθανή 
ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ 
παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−
ΤΟΠ εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται 
στο σημείο 2 της παρούσας ενότητας.

2. Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ σε νέα ΣΠ 
ΕΕΑΠ: O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για 
την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 4 μήνες 
πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ. 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, εάν επιθυμεί τη σύν−
δεσή του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω της υπηρεσίας 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη λήψη της ειδο−
ποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των 10 
ΕΗ, ενεργοποιεί τα νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη 
ημερομηνία, ανεξάρτητα αν έχει συνδεθεί σ’ αυτά ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ και μη φέροντας ευθύνη για τυχόν διακοπή 
υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. που προσφέρει ο ΠΑΡΟΧΟΣ σε Τε−
λικούς Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το εν λόγω 
αίτημα σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα αλλά 
δεν φέρει ευθύνη για μη ολοκλήρωση της παροχής της 
σχετικής υπηρεσίας πριν από τη θέση σε λειτουργία 
των νέων ΣΠ ΕΕΑΠ.

3. Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ σε νέους 
ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία είναι ήδη 
συνδεδεμένος ο ΠΑΡΟΧΟΣ: O OTE θα ειδοποιεί εγγρά−
φως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ σε 
υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης 
υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ εντός 10 ΕΗ από τη 
λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα 
εντός των 10 ΕΗ, τότε θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση του 
ΠΑΡΟΧΟΥ στους νέους ΕΕΑΠ με τη μικρότερη διαθέσιμη 
ταχύτητα, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό, 
μέσω υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ τιμολογώντας 
τον ΠΑΡΟΧΟ με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη 
(λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή του ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
αιτείται ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ και η αιτούμενη ταχύτητα 
διαφέρει από την ελάχιστη, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται 
με τυχόν τέλος μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.5.2.6 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
Τύπου Γ 

Η παροχή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ (ΣΥ.
ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM) ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 
οριζομένων χρόνων:

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για 
την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 10 ΕΗ από 
την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά 
πόσο υφίσταται υποδομή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ 
(κόμβος πολυπλεξίας) και για την πιθανή ημερομηνία 
παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας.

2. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπη−
ρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, δηλαδή το ακριβές χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προσή−
κουσας κατάθεσης της σχετικής αίτησης μέχρι την 
υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση 
της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, σε κόμβους πολυπλε−
ξίας που υφίσταται η προαναφερόμενη υλικοτεχνική 
υποδομή, είναι:

• Έως 30 ΕΗ, όταν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για 
την παροχή της αιτούμενης χωρητικότητας. 

• Έως 50 ΕΗ, όταν δεν υπάρχει υποδομή για την πα−
ροχή της αιτούμενης χωρητικότητας και απαιτούνται 
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οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης των σχετικών υπο−
δομών.

3. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι 
οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και παραλείψεις του 
ΠΑΡΟΧΟΥ ή/ και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η μη 
σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού του σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων εργασιών του ΠΑΡΟΧΟΥ κ.α., δεν 
προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 
χρόνων παράδοσης.

4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM, θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παρα−
λαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, 
στο Σημείο Σύνδεσης.

5. Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα 
(10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM δεν επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. 
Ακύρωση της αίτησης μετά την παρέλευση δέκα (10) 
ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM, χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, 
εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο.

6. Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM, ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρω−
τοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα τα 
μέρη, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡ−
ΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολοκλήρωση 
της ως άνω διαδικασίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να παραγ−
γείλει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.DSLAM για τους συνδρομητές 
του κόμβου πολυπλεξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα για 
την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM ή να μετατρέ−
ψει υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ.BRAS σε Α.ΡΥ.Σ.DSLAM.

3.6 Μεταβολές
3.6.1 Γενικοί Όροι
1) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυμεί οποια−

δήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρε−
σίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ή 
Γ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει σχετική αίτηση, υπόδειγμα 
της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της πα−
ρούσας Προσφοράς, για κάθε μία μεταβολή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία της ενότητας 3.5.2 και καταβάλλει το 
αντίστοιχο τέλος, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του 
ΟΤΕ.

2) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα εφαρμόζεται μέ−
χρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφοριακό 
σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 
4.7 της παρούσας Προσφοράς, και από το οποίο θα 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι αναφερόμενες δια−
δικασίες. 

3.6.2 Μεταβολή Υπηρεσίας
Η μεταβολή των παρεχομένων υπηρεσιών συνίσταται 

σε αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης σε ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ 
στην περίπτωση της τοπικής πρόσβασης, ή σε αλλαγή 
ταχύτητας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ στις περιπτώσεις 
της εθνικής και περιφερειακής σύνδεσης, καθώς και 
αλλαγές ταχύτητας πρόσβασης στους κόμβους πολυ−
πλεξίας στην περίπτωση της πρόσβασης τύπου Γ. Ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ καταθέτει στον ΟΤΕ σχετικό αίτημα. Ο ΟΤΕ 
το αργότερο εντός 20 ΕΗ από την ημερομηνία κατάθε−
σης της σχετικής αίτησης υλοποιεί το σχετικό αίτημα 
και ενημερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ για την υλοποίησή του. 

3.6.3 Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης
1) Μετάβαση στο ΣΠ ΕΕΑΠ, επιτρέπεται μεταξύ των 

υπηρεσιών:
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−

ΤΟΠ,
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−

ΠΕΡ,
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−

ΕΘΝ
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ,
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ,
− Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
2) Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες υλοποίησης της πρό−

σβασης τύπου Γ, επιτρέπονται οι μεταβάσεις μεταξύ 
των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.
Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM στους κόμβους 
πολυπλεξίας. Η διαδικασία μετάβασης ανάμεσα στις εν 
λόγω υπηρεσίες, προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης 
μετάβασης από τον ΠΑΡΟΧΟ προς τον ΟΤΕ για τη νέα 
υπηρεσία. Με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, 
καταργείται η παλιά. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να καταργή−
σει την παλιά υπηρεσία εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η 
νέα. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της 
ενότητας 3.4.

3.6.4 Κατάργηση
Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

τύπου Β και Γ προς τον ΠΑΡΟΧΟ καταργούνται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής: 

− Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να καταργήσει με αίτησή του 
μία ή και περισσότερες συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β 
ή/και Γ, καθώς και συνδέσεις ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ή/και 
Γ, τις οποίες λαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας Προ−
σφοράς. Η εν λόγω κατάργηση δεν επιφέρει αυτοδικαί−
ως και την καταγγελία της Σύμβασης πλαίσιο.

− Η κατάργηση μίας ή περισσοτέρων συνδέσεων 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ή Γ επι−
φέρει αυτόματη απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών 
Χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ με το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε 
πριν την κατάθεση αίτησης κατάργησης κυκλώματος 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να καταργεί ή να μεταφέρει σε 
άλλο κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., που τυχόν δια−
θέτει, όλες τις συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. που δρομολογούνται 
στην υπό κατάργηση σύνδεση. O OTE θα προβαίνει 
στην εν λόγω κατάργηση εντός δέκα (10) ΕΗ, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3.4 της παρούσας Προ−
σφοράς. 

3.7 Βλάβες
3.7.1 Αναγγελία Βλάβης
1) Οι βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ θα αναγγέλλονται μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΤΕ, όπως αυτό πε−
ριγράφεται στην παράγραφο 4.7 της παρούσας Προ−
σφοράς. Για το διάστημα μέχρι την υλοποίηση του 
Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΤΕ, οι βλάβες θα 
αναγγέλλονται στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο του 
ΟΤΕ το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 μέρες το 
χρόνο μέσω του Fax: 210 611 5564. Το τηλέφωνο επικοι−
νωνίας είναι 210 611 5632. 

4) Η αναγγελία της βλάβης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πραγματοποιείται από τον ΠΑΡΟΧΟ 
στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ εκτιμά ότι η βλάβη 
οφείλεται στο μέρος του δικτύου που υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του ΟΤΕ.
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2) Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 
παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορί−
ες όπως συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργειες 
που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Για τη διευκόλυνση της 
σχετικής διαδικασίας, ο ΟΤΕ πρόκειται να διαμορφώσει 
σχετικό τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα 
συμπληρώνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

3) Η ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται στο ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΟ 7 της παρούσας Προσφοράς. 

3.7.2 Διαδικασία Άρσης Βλάβης
1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη 

της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που του αναγγέλ−
θηκε από τον ΠΑΡΟΧΟ προς άρση δεν εντοπίζεται στο 
δίκτυο αρμοδιότητάς του, χρεώνει στον ΠΑΡΟΧΟ τέλος 
άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχό−
λησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογό του. 

2) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης 
της βλάβης, τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, 
επικοινωνούν και συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3) Ο ΟΤΕ αφού προβεί στην άρση της βλάβης αναγ−
γέλλει την άρση της βλάβης στον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος ΟΤΕ. Μέχρι την υλοποίηση 
του Πληροφοριακού Συστήματος, ο ΟΤΕ αναγγέλλει 
την άρση της βλάβης μέσω αποστολής FAX στον ΠΑ−
ΡΟΧΟ.

3.7.3 Χρόνοι  Άρσης Βλάβης
Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύ−

που Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ αναφέρονται 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της παρούσας Προσφοράς.

3.7.4 Τερματικός Εξοπλισμός
1) Παροχή χρήσης τερματικού εξοπλισμού για την 

παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.
Α.OLO−DSLAM από τον OΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ:

− Για την πρόσβαση Ethernet, ο ΟΤΕ ενεργοποιεί τον 
κατάλληλο εξοπλισμό (ΝΤΕ) στον οποίο καταλήγουν 
τα δύο ζεύγη οπτικών ινών στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ 
και παρέχεται πλήρης προστασία σε επίπεδο οπτικού 
δρόμου, ΝΤΕ και διασύνδεσης με τους μεταγωγείς του 
ΟΤΕ.

− Ο εξοπλισμός αποτελεί μέρος της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.
Α,OLO−BRAS και Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM αντίστοιχα.

− Η εγκατάσταση, σύνδεσή στο Δίκτυο, ενεργοποίηση 
και συντήρηση του εξοπλισμού πρόσβασης, πραγματο−
ποιείται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ.

− Ο εξοπλισμός πρόσβασης χρησιμοποιείται αποκλει−
στικά για τις ανάγκες σύνδεσης του ΠΑΡΟΧΟΥ στο 
Δίκτυο που εξυπηρετεί την υπηρεσία του ΟΤΕ. Η πα−
ραχώρηση του εξοπλισμού ή/και της χρήσης αυτού με 
οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο απα−
γορεύεται. 

− Σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του 
εξοπλισμού πρόσβασης, εξαιρουμένης της φθοράς χρή−
σης, που οφείλεται σε πράξη ή/και παράλειψη του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ, αυτός επιβαρύνεται αντίστοιχα είτε με όλες τις 
δαπάνες αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης είτε με 
το σύνολο του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης. 

− Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ευθύνεται για την έγκαιρη κατασκευή 
ή/και προσαρμογή του εσωτερικού του Δικτύου και την 
εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιμότητας των άκρων 
της σύνδεσης με το Δίκτυο του ΟΤΕ. 

− Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το κόστος της ηλε−
κτρικής ισχύος που απαιτείται για την τροφοδοσία του 
εν λόγω εξοπλισμού.

− Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύμβασης πλαίσιο ή 
και κατάργησης οποιασδήποτε σύνδεσης που υπάγεται 
σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο, ο εξοπλισμός πρόσβασης παραδίδεται στον ΟΤΕ 
στην κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το αντίτιμο της αξίας 
αυτού. 

− Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου για 
την παροχή της υπηρεσίας εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ 
(CPE) πέραν του ανωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού 
πρόσβασης ιδιοκτησίας ΟΤΕ, καθώς και η συντήρησή 
του γίνεται από τον ίδιο τον ΠΑΡΟΧΟ. Ο εξοπλισμός 
αυτός πρέπει να έχει την απαιτούμενη έγκριση τύπου, 
όπως προβλέπεται από τη ισχύουσα σχετική νομοθε−
σία.

2) Ελάχιστες απαιτήσεις τερματικού εξοπλισμού Πελά−
τη (NTE) για την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−
BRAS, Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM, ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS και ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.DSLAM από τον OΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ:

− H φυσική διεπαφή στον τερματικό εξοπλισμό του 
ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει είναι τύπου μονότροπης οπτικής ίνας, 
πρωτοκόλλου GE. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, 
Intermediate, Short) θα καθορίζεται στην αίτηση παρο−
χής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς.

− Για την επίτευξη της επιτυχούς διασύνδεσης του 
τερματικού εξοπλισμού του Παρόχου και του δικτύου 
του ΟΤΕ καθώς και της ομαλής και απρόσκοπτης λει−
τουργίας της υπηρεσίας, ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 
πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο (παραμε−
τροποιήσεις εξοπλισμού, καθορισμός λογικών κυκλωμά−
των και διευθύνσεων, τεχνικές δοκιμές κ.α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1 Ανωτέρα Βία
1) Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καθίσταται 

υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή μη 
προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
προβλέπονται από την Σύμβαση Πλαίσιο, στην περί−
πτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας ή τυχηρο. Ως γεγονός ανωτέρας βίας 
ή τυχηρού θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός 
της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντι−
κειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την 
επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό 
συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου 
μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2) Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας 
ή τυχηρού τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών 
που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτι−
ωδώς με την ανωτέρω βία ή το τυχηρό αναστέλλονται 
για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών. 

3) Εμφανιζόμενου λόγου ανωτέρας βίας ή τυχηρού 
που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, ο πληττόμενος συμ−
βαλλόμενος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από 
της εμφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον άλλο συμβαλλόμενο. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί 
ο λόγος της ανωτέρας βίας ή του τυχηρού κατά τα 
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ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι έχουν την υποχρέωση να 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
των ζημιών που ήθελε προκύψουν και να πραγματοποι−
ούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν 
χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε 
κατάστασης ανωτέρας βίας ή τυχηρού και επίσης να 
αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επί−
τευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
Σύμβαση Πλαίσιο.

4) Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέ−
ρας βίας ή τυχηρού συνεχιστούν για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, τότε οι συμβαλλό−
μενοι θα συνεννοηθούν με καλή πίστη προκειμένου να 
καταλήξουν σε συμφωνία για τις απαιτούμενες ενέρ−
γειες σύμφωνα με τις περιστάσεις ή δυνητικά για να 
τροποποιήσουν τους όρους της Σύμβασης Πλαίσιο συ−
νεπεία της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας ή του 
τυχηρού, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω 
σχέσεις τους.

5) Αν οι συμβαλλόμενοι δεν κατορθώσουν να συμφω−
νήσουν να αναλάβουν δράση ή να τροποποιήσουν τους 
όρους της σύμβασης ή να λύσουν τη σύμβαση κατόπιν 
αμοιβαίας συμφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας 
των γεγονότων ανωτέρας βίας ή τυχηρού μεγαλύτερης 
από ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες, οποιοσδήποτε των 
συμβαλλομένων έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς 
τη σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως τον άλλο συμβαλ−
λόμενο, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την εν λόγω 
λύση της Σύμβασης, δηλαδή κάθε συμβαλλόμενος θα 
εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του που 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του 
γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού.

6) Εάν, συνεπεία γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού, 
το Μέρος, που υφίσταται τα γεγονότα αυτά, αδυνατεί 
να εκπληρώσει μέρος των εκ της Σύμβασης υποχρεώ−
σεων του, τότε αυτό θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του εκείνες που δεν επηρεάζονται από 
τα γεγονότα αυτά.

4.2 Εμπιστευτικότητα – Δημοσιοποίηση
1) Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το προσωπικό 

τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργάτες τους 
που χρησιμοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση 
των εργασιών τους δεσμεύονται ρητά και εγγράφως για 
τη μη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις συνδεδεμένες με 
αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληρο−
φοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που χαρακτηρίζονται 
εγγράφως από το κάθε μέρος ως εμπιστευτικές και 
απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχο−
νται σε γνώση τους πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγ−
ματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Πλαίσιο κατά 
την εκτέλεση και μετά τη λύση της εν λόγω σύμβασης. 
Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσμευσής τους τα συμβαλ−
λόμενα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση 
των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και από 
κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και 
λοιπούς συνεργάτες τους. 

2) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχι−
κά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμβαλλό−
μενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Πλαίσιο ή/και να διεκδικήσουν 
τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Ειδικά ο ΟΤΕ 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από 
τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΧΕΠ στον ΠΑΡΟΧΟ, δεν 
χρησιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρόπο) από το λι−
ανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει 
κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαμβάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
δυνάμει της Σύμβασης Πλαίσιο και περιλαμβάνει ρητή 
δέσμευση αναφορικά με τις υποχρεώσεις του προη−
γούμενου εδαφίου.

3) Η υποχρέωση εχεμύθειας των μερών από το πα−
ρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης Πλαίσιο και για δύο (2) έτη μετά την για 
οποιοδήποτε λόγο λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία 
που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου οιουδήπο−
τε των συμβαλλομένων μερών, δεν γνωστοποιούνται 
οποτεδήποτε μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της 
παρούσας.

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

4.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν αποκτά κανένα εμπράγματο δικαί−

ωμα, τίτλο ιδιοκτησίας ή/και βάρος επί των ακινήτων και 
κινητών ιδιοκτησίας, νομής ή/και χρήσης του ΟΤΕ, με 
εξαίρεση τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης που 
του παρέχονται σύμφωνα με την Σύμβαση Πλαίσιο. 

2) Οι συμβαλλόμενοι δεν δύνανται να εκχωρήσουν 
ολικώς ή μερικώς απαιτήσεις που απορρέουν από την 
Σύμβαση Πλαίσιο, ή να μεταβιβάσουν καθ΄οιονδήποτε 
τρόπο ολικώς ή μερικώς δικαιώματα ή υποχρεώσεις, ή 
να αναθέσουν την εκτέλεση αυτών, χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του αντισυμβαλλομένου μέρους, άλλως πα−
ρέχεται δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας της Σύμβασης 
Πλαίσιο. 

3) Κατ’ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται να α) αναθέσει ή εκ−
χωρήσει την εκτέλεση του παρόντος σε οποιαδήποτε 
συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία 
του Ομίλου κ.λ.π.) ή/και β) να εκχωρήσει το δικαίωμα 
είσπραξης των απαιτήσεών του που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένο πιστωτικό 
ίδρυμα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού καθώς και 
σε εγγεγραμμένες στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Εταιρείες. Ενημέρωσης Οφειλετών.

4) Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε μορφή εκχώρη−
σης απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς και ολική ή μερική 
μεταβίβαση δικαιώματος, ή ανάθεση εκτέλεσης υπο−
χρέωσης με βάση την παρούσα σύμβαση, ισχύει με την 
επιφύλαξη των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αυτός 
φέρει, ως ΠΑΡΟΧΟΣ με Σημαντική Ισχύ στην εθνική 
αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

4.4 Αποζημίωση − Ευθύνη
Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνεται έναντι 

του αντισυμβαλλομένου του και υποχρεούται να αποκα−
ταστήσει τις θετικές ζημίες του που προέρχονται: 

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

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

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

4.5 Επίλυση Διαφορών – Ισχύον Δίκαιο
1) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υπο−

χρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που 
προκύπτουν από την ερμηνεία και την υλοποίηση της 
παρούσας Προσφοράς. 

2) Η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό και 
κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση 
των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα 
δικαστήρια των Αθηνών.

4.6 Τροποποίηση της Σύμβασης Πλαίσιο
Η Σύμβαση Πλαίσιο δύναται να τροποποιηθεί με κοινή 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών (ΟΤΕ και ΤΠ), κα−
τόπιν εγγράφου αιτήματος οποιουδήποτε των συμβαλ−
λομένων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθε−
σία, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας 
Προσφοράς Αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 614/12/28−7−2011 απόφαση της ΕΕΤΤ. 

4.7 Πληροφοριακά Συστήματα
4.7.1 Γενικά
1) Για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών 

της παρούσας Προσφοράς πρόκειται να αναπτυχθούν 
νέα ή να επεκταθούν υφιστάμενα πληροφοριακά συ−
στήματα.

2) Κύριος σκοπός των συστημάτων αυτών θα είναι 
η διευκόλυνση της κατάθεσης αιτήσεων για τις εν 
λόγω υπηρεσίες από τον ΠΑΡΟΧΟ προς τον ΟΤΕ και 
η επιτάχυνση της επεξεργασίας τους από όλους τους 
εμπλεκόμενους. Τα εν λόγω συστήματα πρόκειται να 
καλύψουν όλες τις απαιτήσεις λήψης και διαχείρισης πα−
ραγγελιών, υλοποίησής, παροχής και συντήρησής τους, 
τιμολόγησης, SLAs/KPIs, καθώς και βλαβοληψίας και 
βλαβοδιαχείρισης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει τη δυνατότητα 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να εκτυπώνει την σχετική αίτηση/
απάντηση/αναγγελία στην οποία θα φαίνονται ο μονα−
δικός αριθμός ταυτοποίησης και η σχετική ημερομηνία 
και ώρα, τα οποία και αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο 
σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισμός των ρητρών 
που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηματα 6 και 
7 της παρούσας Προσφοράς γίνεται βάσει των στοι−
χείων που αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
παρούσα Προσφορά Αναφοράς, και τηρούνται από το 
πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία 
είναι διαθέσιμα μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
σε κάθε ΠΑΡΟΧΟ στο μέτρο που αφορούν αιτήματά του 
και συνολικά στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει 
με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ αναφορικά 
με τη χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ. Μέσω του συγκεκριμένου 

συστήματος, οι ΠΑΡΟΧΟΙ έχουν την δυνατότητα πα−
ρακολούθησης της κατάστασης των αιτήσεών τους. Ο 
ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης σχετικά 
με τις αιτήσεις των Παρόχων, ώστε να επιταχυνθεί η 
διαδικασία.

3) Η Ενημέρωση/Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο 
λειτουργικότητας θα γίνεται με τρόπο ώστε να μην 
επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήμα−
τος. Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ για τη 
νέα έκδοση του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ τουλάχιστον 2 
μήνες πριν την ένταξη των αλλαγών στο Π.Σ παρέχο−
ντας παράλληλα πλήρη περιγραφή των αλλαγών που 
θα περιέχει η νέα έκδοση εφόσον κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό και δεν συντρέχουν λόγοι ταχύτερης διάθεσης 
της νέας έκδοσης. Σε περίπτωση που υφίστανται λόγοι 
ταχύτερης διάθεσης της νέας έκδοσης ο ΟΤΕ οφείλει 
να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΤΤ και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
αναλύοντας τους λόγους που καθιστούν επείγουσα τη 
σχετική αλλαγή. Εάν οι αλλαγές του ΠΣ ΟΤΕ αφορούν 
σε νέα προϊόντα ή εάν επηρεάζουν την υφιστάμενη 
λειτουργικότητα χειρισμού του συστήματος από τους 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ, o ΟΤΕ θα ενημερώνει για την ολοκλήρω−
ση της υλοποίησης προκειμένου να προγραμματιστεί 
δοκιμαστικός έλεγχος αυτών αλλά και για να δοθεί ο 
χρόνος στους ΠΑΡΟΧΟΥΣ να εντάξουν τις αλλαγές στα 
δικά τους Π.Σ συστήματα. Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει για 
την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στο 
Π.Σ. ΟΤΕ τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες νωρίτερα από 
την προγραμματισμένη εφαρμογή. Παράλληλα ο ΟΤΕ 
θα εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση του λογισμικού του 
Π.Σ. είναι συμβατή με την προγενέστερη λειτουργία 
του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η νέα έκδοση του 
λογισμικού του Π.Σ. συλλειτουργεί με τις παλαιότερες 
για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

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

5) Το Π.Σ. ΟΤΕ διαθέτει μηχανισμούς ανάκτησης δε−
δομένων (system down recovery tool). 

6) Όλες οι δυνατές λειτουργίες του ΠΣ ΟΤΕ (κατα−
χώριση αιτημάτων, ενημέρωση για την κατάσταση ενός 
αιτήματος, ανταλλαγή πάσης φύσης δεδομένων κ.α.), 
να είναι διαθέσιμες στους τηλεπικοινωνιακούς παρό−
χους με τη μορφή τεχνικών διεπαφών (Web Services 
Application Programmer’s Interface/API) που επιτρέπουν 
την αυτοματοποιημένη (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΠΣ ΟΤΕ και των 
συστημάτων πληροφορικής των παρόχων. Οι σχετικές 
Τεχνικές Διεπαφές (API) θα πρέπει να ορίζονται και να 
υλοποιούνται βάσει Διεθνών Προτύπων Web Services 
(π.χ. W3C Web Services Standards, ISO/IEC 29362:2008 
WS−I, κλπ).

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω 
πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ. ΟΤΕ):

1) Διαθεσιμότητα Εφαρμογής: 99.95% ανά έτος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συντήρησης.

2) Χρόνος απόκρισης στα αιτήματα που καταχωρού−
νται στο ΠΣ ΟΤΕ από τον ΠΑΡΟΧΟ ή την ΕΕΤΤ: Το 
95% των ηλεκτρονικών αιτημάτων που καταχωρούνται 
στο εν λόγω ΠΣ ΟΤΕ θα πρέπει να τυγχάνει άμεσης 
συστεμικής επεξεργασίας.
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3) Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το 
πολύ 8 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή ή επίσημες αργίες 
και μόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθημερινές και 
μόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτητη η ειδο−
ποίηση της ΕΕΤΤ και των ΠΑΡΟΧΩΝ τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διακοπής. 

4) Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμέ−
νη): Το πολύ 18 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή και μόνο 
για τις ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση 
της ΕΕΤΤ και των ΠΑΡΟΧΩΝ τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
πριν την πραγματοποίηση της διακοπής. 

4.7.2 Παραγγελιοληψία
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

κατάθεσης και παρακολούθησης της κατάστασης των 
αιτήσεών του (οποιουδήποτε τύπου, π.χ. νέας χορήγη−
σης, κατάργησης κ.λ.π.). 

2) Το σύστημα θα αποδίδει ένα μοναδικό αριθμό ταυ−
τοποίησης στο κάθε αίτημα, μέσω του οποίου θα δίνεται 
η δυνατότητα αναζήτησης αλλά και παρακολούθησης 
του, σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του (τόσο από τον 
ΟΤΕ όσο και από τον ΠΑΡΟΧΟ που το υπέβαλε).

3) Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εκτέλεση 
όλων των παραπάνω, θα πρέπει ο ΠΑΡΟΧΟΣ να διαθέτει 
έγκυρο συνδυασμό username και password, τα οποία 
θα χορηγούνται από τον ΟΤΕ στον ΠΑΡΟΧΟ (κατόπιν 
σχετικής του αίτησης). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλί−
ζεται ότι το σύστημα υποβολής παραγγελιών θα είναι 
διαθέσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

4.7.3 Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών
1) Οι αιτήσεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα επε−

ξεργάζονται από το Π.Σ του ΟΤΕ και σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται οποιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίησή 
τους τότε θα ενημερώνεται κατάλληλα ο ΠΑΡΟΧΟΣ προ−
κειμένου να επανυποβάλλει το αίτημα (αφού αρθούν οι 
λόγοι της αρχικής απόρριψης) και εφόσον το επιθυμεί.

2) Εάν δεν συντρέχει λόγος απόρριψης του αιτήμα−
τος τότε αυτό υλοποιείται και παρέχεται η αντίστοιχη 
υπηρεσία πρόσβασης με βάση τις προβλεπόμενες δια−
δικασίες της παρούσας προσφοράς. 

4.7.4 Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση
1) To σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρο−

νικής κατάθεσης αιτήματος άρσης βλάβης από τον ΠΑ−
ΡΟΧΟ (μέσω web interface). Θα αποδίδεται ένας μονα−
δικός αριθμός ταυτοποίησης στο κάθε αίτημα, μέσω 
του οποίου θα δίνεται στον ΠΑΡΟΧΟ η δυνατότητα 
να ανακτά τα στοιχεία των αιτημάτων άρσης βλάβης 
που έχει υποβάλει καθώς και την παρακολούθηση της 
κατάσταση επίλυσής τους.

2) Από την λήψη ενός αιτήματος από τον ΠΑΡΟΧΟ 
μέχρι την αποκατάστασή του από τον ΟΤΕ θα ακολου−
θείται μια πλήρως διάφανη προδιαγεγραμμένη διαδικα−
σία, κοινή για όλες τις υπηρεσίες, όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα 
έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την 
κατάσταση της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ στα 
πλαίσια των διαδικασιών επιδιόρθωσης βλαβών τηρεί 
την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης.

4.7.5 Συμφωνίες Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών − 
SLAs

Θα υπογράφονται συμφωνίες βασικού επιπέδου υπη−
ρεσιών (SLA) που θα αφορούν τόσο στις διαδικασίες 
υλοποίησης – κατασκευής των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., Ο.Κ.ΣΥ.
Α τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ όσο και 
στην βλαβοδιαχείρισή τους. 

4.7.6 Δείκτες Αποδοτικότητας – KPIs
Κατόπιν λήψης σχετικού αιτήματος από την ΕΕΤΤ, ο 

ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στον δικτυακό 
του τόπο ορισμένους ή και όλους τους Δείκτες Απο−
δοτικότητας με κατάλληλη μορφή, διασφαλίζοντας την 
αρχή του επιχειρηματικού απορρήτου καθώς και την 
εμπιστευτικότητα κρίσιμων εμπορικών πληροφοριών 
(λχ. μέσες ή συνολικές εκτιμήσεις, ή αναλυτικά τις τιμές 
των δεικτών χωρίς να προσδιορίζεται το όνομα του 
παρόχου).

Για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ καθώς και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ θα παρέχεται η δυνατότητα 
υπολογισμού KPIs υλοποίησης και βλαβοδιαχείρισης, 
για δυναμικά οριζόμενο χρονικό διάστημα, συνολικά και 
ανά ΠΑΡΟΧΟ. Στην ανά πάροχο περίπτωση η πρόσβαση 
θα επιρέπεται μόνο σε χρήστες με επαρκή δικαιώματα. 
Το ελάχιστο περιεχόμενο των εν λόγω KPIs τα οποία 
θα υπολογίζονται ανά υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β 
και Γ καθώς και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ είναι το ακό−
λουθο:

• Αριθμός αιτημάτων που παραλήφθηκαν συνολικά 
και ανά αιτούμενη υπηρεσία, ανά σημείο διασύνδεσης 
και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Αριθμός αιτημάτων που απορρίφθηκαν συνολικά και 
ανά λόγο απόρριψης

• Αριθμός αιτημάτων παροχής υπηρεσιών που ικανο−
ποιήθηκαν εντός προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 
συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας συνολικά 
και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Αριθμός αναφερθέντων βλαβών συνολικά και ανά 
ΠΑΡΟΧΟ 

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών συνολικά 
και ανά ΠΑΡΟΧΟ, ανά υπηρεσία

• Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμ−
φωνημένου χρονικού πλαισίου συνολικά και ανά ΠΑ−
ΡΟΧΟ.

Για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατό−
τητα να εξάγει μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιο−
ριστικά) τους παρακάτω δείκτες αποδοτικότητας:

• Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά ΠΑΡΟΧΟ 
και ανά ταχύτητα πρόσβασης.

• Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που απορρί−
φθηκαν ανά λόγο απόρριψης.

• Μέσο χρόνο παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ανά 
τύπο υπηρεσίας και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Μέσο χρόνο παροχής αντίστοιχης υπηρεσίας DSL 
πρόσβασης ανά τύπο υπηρεσίας προς τους συνδρομη−
τές λιανικής του ΟΤΕ

• Αριθμό ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ.
• Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν εντός προ−

βλεπόμενου χρονοδιαγράμματος
• Αριθμός ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. ανά τοπικό 

κέντρο
• Αριθμός νέων παροχών Α.ΡΥ.Σ. των οποίων η υλο−

ποίηση κατέστη μη εφικτή βάσει των περιορισμών που 
τίθενται στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσης ανά λόγο 
μη εφικτότητας, ανά τοπικό κέντρο και ανά ΠΑΡΟΧΟ

• Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών ανά πά−
ροχο ανά τύπο υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.

• Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμφω−
νημένου χρονικού πλαισίου (Βασικό SLA)

4.8 Υποχρεώσεις ΟΤΕ/ΠΑΡΟΧΟΥ
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4.8.1 Υποχρεώσεις ΟΤΕ
1) O OTE θα παρέχει μέσω του Π.Σ W−CRM πληροφο−

ρίες σχετικά με τις θέσεις των ΣΠ ΕΕΑΠ στις οποίες 
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ΕΕΑΠ, καθώς και 
για τους ενεργοποιημένους ΕΕΑΠ σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ. 
Επιπρόσθετα, οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τα Α/Κ ΟΤΕ τα οποία αποτελούν κόμβους πολυ−
πλεξίας, στα πλαίσια παροχής της πρόσβασης τύπου 
Γ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ θα παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

• Όνομα και θέση Α/Κ ΟΤΕ (κόμβος πολυπλεξίας)
• Ύπαρξη ή όχι Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ)
• Αριθμός και είδος εξοπλισμού DSLAM που υπάγεται 

στο συγκεκριμένο κόμβο πολυπλεξίας
• Θέση εξοπλισμού DSLAM (εφόσον είναι εγκατεστη−

μένος σε υπαίθρια καμπίνα) και περιοχή κάλυψης
• Αριθμός εγκατεστημένων καρτών γραμμών συνδρο−

μητών και είδος αυτών
2) Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΣΠ 

ΕΕΑΠ και στους κόμβους πολυπλεξίας του προκειμένου 
να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β 
και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ.

3) Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λειτουρ−
γία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. τύπου Β και Γ που εξυπηρετούν τον ΠΑΡΟΧΟ. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαμ−
βάνεται της αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας 
τους. Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του ΠΑΡΟΧΟΥ 
ή παντός τρίτου για τυχόν πλημμελή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ή των παρεχομένων υπηρεσιών του 
ΠΑΡΟΧΟΥ, τον έλεγχο και τη συντήρηση των οποίων 
αναλαμβάνει ο ίδιος.

4) Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό “Εσω−
τερικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Οικοδομών” (Ε.Τ.Δ.Ο) 
σταματά στον Κατανεμητή του κτιρίου (escalit). Ο ΟΤΕ 
δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τη συ−
ντήρηση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου.

5) Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει κάθε απαραίτητη πλη−
ροφορία τεχνική ή σχετική με την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Α, Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ. 

6) Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Τελικού 
Χρήστη, του ΠΑΡΟΧΟΥ ή τρίτου, είτε αστική είτε ποινική, 
για το περιεχόμενο, τον τρόπο παροχής και το σχετικό 
προωθητικό υλικό των υπηρεσιών του ΠΑΡΟΧΟΥ.

4.8.2 Υποχρεώσεις ΠΑΡΟΧΟΥ
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ γνωστοποιεί στον ΟΤΕ με την υπογρα−

φή της Σύμβασης Πλαίσιο ονόματα εξουσιοδοτημένων 
χρηστών οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της αποστολής 
των αιτημάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ και κάθε μεταβολή των 
στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ.

2) Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ. ΟΤΕ και την ενεργο−
ποίηση του, η διαχείριση των αιτημάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ 
θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης 
θα έχει πρόσβαση στο Π.Σ. ΟΤΕ για την εισαγωγή των 
αιτημάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ και για κάθε μεταβολή των 
στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ. Η παραλαβή κωδικού 
πρόσβασης (password) και η χρήση του συστήματος Π.Σ. 
ΟΤΕ, τεκμαίρει αναγνώριση από πλευράς του ΠΑΡΟΧΟΥ 
των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από 
τον/τους λογαριασμούς της εταιρείας του.

3) Τα τεχνικά προβλήματα για την υπηρεσία ευρυζωνι−
κής πρόσβασης που δεν είναι αρμοδιότητας του ΠΑΡΟ−

ΧΟΥ, αναγγέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ 
από τον ΠΑΡΟΧΟ και όχι από τον Τελικό Χρήστη.

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει στον ΟΤΕ κάθε τεχνικό στοι−
χείο ή περιγραφή και αποδέχεται την πραγματοποίηση 
από τον ΟΤΕ κατόπιν αιτιολογημένου έγγραφου αιτήμα−
τος προς τον ΠΑΡΟΧΟ, δοκιμών και ελέγχου της καλής 
λειτουργίας των διατάξεων που χρησιμοποιεί για την 
παροχή των εκάστοτε συμφωνημένων υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της παρούσης. Σε καμία περίπτωση οι εν λόγω 
δοκιμές δεν επιφέρουν καθυστερήσεις στα χρονοδια−
γράμματα παροχής των σχετικών υπηρεσιών 

5) Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο και κατό−
πιν αιτιολογημένου γραπτού αιτήματος από τον ΟΤΕ 
προς τον ΠΑΡΟΧΟ, ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί από τον 
ΠΑΡΟΧΟ την παροχή αδαπάνως μέχρι τεσσάρων (4) 
λογαριασμών (accounts) πρόσβασης στο δίκτυό του, 
για τον αποδοτικότερο έλεγχο και διαχείριση των πα−
ρεχόμενων υπηρεσιών.

6) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εξασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες από 
τον ΟΤΕ υπηρεσίες προς αυτόν, δεν χρησιμοποιούνται 
από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άμεσα ή έμμεσα συνδεό−
μενο με αυτόν φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο για την 
πρόκληση απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς οποιονδήποτε 
τρίτο. 

4.9 Προγραμματισμένες & Έκτακτες Εργασίες
1) Ως προγραμματισμένη εργασία νοείται η δραστη−

ριότητα στους Κεντρικούς Κατανεμητές ΟΤΕ ή στα 
DSLAMs ή στους ΕΕΑΠ ή στους κόμβους ΑΤΜ ή στους 
κόμβους IP ή εν γένει σε οποιοδήποτε τμήμα του δι−
κτύου του ΟΤΕ που σχετίζεται με την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.
Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ, η 
οποία είναι γνωστή και προσχεδιασμένη και μπορεί να 
θέσει εκτός λειτουργίας ή να δημιουργήσει προσωρινές 
διακοπές στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, είτε σε 
τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερη περιοχή.

2) Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτουν επε−
κτάσεις Κέντρων και Κόμβων, μεταζεύξεις, αναβάθμιση 
του τοπικού δικτύου, και οι οποίες εκτελούνται σε συ−
γκεκριμένη ημέρα και ώρα ύστερα από ενημέρωση των 
ΠΑΡΟΧΩΝ από τον ΟΤΕ.

3) Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτει επίσης 
κάθε επέμβαση και τροποποίηση των προσβάσεων της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του 
ΟΤΕ.

4) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επεμβάσεων και τρο−
ποποιήσεων της κατάστασης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
τύπου Α, Β και Γ καθώς και της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ για 
λόγους αναβάθμισης των δυνατοτήτων του δικτύου, 
υποστήριξης νέων ή υφιστάμενων υπηρεσιών. Επίσης, 
διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής μετρήσεων και ελέγ−
χων, χωρίς να παρεμποδίζει τις παρεχόμενες από τον 
ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες. 

5) Προγραμματισμένες εργασίες από οποιοδήποτε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες κρίνεται, ότι ενδέχεται 
να επηρεάσουν δυσμενώς τις υπηρεσίες που προσφέ−
ρει ο αντισυμβαλλόμενος, εκτελούνται σε διαστήματα 
εκτός ωρών αιχμής. Ως διαστήματα εκτός ωρών αιχμής 
ορίζονται οι επίσημες αργίες καθώς και το διάστημα 
μεταξύ 24:00 και 06:00 των εργασίμων ημερών. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως 
με fax τον αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον 5 εργάσιμες 
ημέρες (ΕΗ) πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 
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έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών. Η προθε−
σμία των 5 ΕΗ αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να συντμηθεί 
μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις όπως 
περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο αντι−
συμβαλλόμενος οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα (και το 
αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών (EH) ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκει−
ται για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης, οπότε η αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται 
αμελλητί) ότι ενημερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό fax 
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παραπάνω ενημέρωση 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

− Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτε−
λεσθεί

− Ημερομηνία και ώρα έναρξης της εργασίας
− Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργα−

σίας
− Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρε−

σιών από τον ΟΤΕ
− Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρε−

σιών από τον πάροχο και των υπηρεσιών που παρέχει 
ο ΟΤΕ στον πάροχο μέσω της ΧΕΠ

− Σχετική εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσει 
και το άλλο μέρος, εφόσον απαιτείται

− Πιθανά προτεινόμενα μέτρα προστασίας και δοκιμές 
που θα πρέπει να πραγματοποιήσει το άλλο μέρος

Σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα κα−
ταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να μει−
ώνονται στο ελάχιστο οι διακοπές στην παροχή της 
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και της 
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Ο χρόνος διακοπής των υπηρεσι−
ών αυτών δεν θα προσμετρούνται ως βλάβη ή αν έχει 
αναγγελθεί τέτοια, ο χρόνος διακοπής θα προσμετράται 
στον ανενεργό χρόνο.

6) Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή των υπηρεσι−
ών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ καθώς και της υπηρεσίας 
Α.ΡΥ.Σ εξαιτίας των βλαβών που μπορεί να προκληθούν 
στα δίκτυά του από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδο−
ποιίας), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1, 
περί Ανωτέρας Βίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1 Γενικά
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθε−

σμα στον ΟΤΕ τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παρο−
χή των υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
τις οποίες λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα. Τα 
τέλη υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ υπόκεινται 
σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και υπολογίζονται σύμ−
φωνα με την μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος των 
παγίων (LRAIC/ Current Cost) από κοστολογικά μοντέλα 
Bottom Up σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
614/12/28−7−2011 απόφαση της ΕΕΤΤ. Τα τέλη υπηρεσιών 
Α.ΡΥ.Σ. υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας και 
υπολογίζονται σύμφωνα με την μεθοδολογία Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το 
τρέχον κόστος των παγίων (LRAIC/ Current Cost) από 
κοστολογικά μοντέλα Top Down σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στην υπ’ αριθμ. 614/12/28−7−2011 απόφαση της 
ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές μεταβατικές 
διατάξεις αυτής.

2) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τα τέλη 
επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από 
την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο τιμολόγιο 
και επηρεάζουν αρνητικά τη συναλλακτική συμπεριφορά 
του Παρόχου στα πλαίσια των ενεργειών Διασφάλισης 
των Εσόδων του ΟΤΕ.

3) Τα δημοσιευμένα τιμολόγια των υπηρεσιών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα 
συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία 
για τις εν λόγω παρεχόμενες σ’ αυτόν υπηρεσίες.

4) Τα προβλεπόμενα από το τιμολόγιο μηνιαία τέλη 
των υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης είναι 
απαιτητά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής και/ή διακο−
πής της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της υπη−
ρεσίας κατόπιν αιτήσεως του ΠΑΡΟΧΟΥ, ο τελευταίος 
υποχρεούται στην καταβολή των μηνιαίων τελών έως 
ότου παρέλθει η υποχρεωτική διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας. 

5) Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις Υπηρεσίες Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και για κάθε περίοδο χρέωσης, 
τιμολόγιο σε ευρώ (€), το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό 
χρέωσης για την παρεχόμενη υπηρεσία. Στο εν λόγω 
τιμολόγιο περιλαμβάνονται με σαφήνεια κατ’ ελάχιστο 
οι παρακάτω πληροφορίες: 

− Επωνυμία Παρόχου
− Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ Παρόχου
− Επάγγελμα
− Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 
− Αριθμός τιμολογίου
− Περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλ−

λονται απολογιστικά 
− Περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ−κα−

ταβάλλονται 
− Τρόπος πληρωμής
− Κωδικός εντολής πληρωμής
− Περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας 
− Τόπος – διεύθυνση παρεχόμενης υπηρεσίας (αν υφί−

σταται η συγκεκριμένη πληροφορία για τις συγκεκρι−
μένες υπηρεσίες)

− Αριθμός μονάδων ανά υπηρεσία
− Τιμή μονάδας ανά υπηρεσία
− Σύνολο χρεώσεων χωρίς ΦΠΑ
− Ποσοστό ισχύοντος ΦΠΑ
− Σύνολο χρέωσης ΦΠΑ
− Συνολικό ποσό χρέωσης με ΦΠΑ
− Ημερομηνία λήξης πληρωμής
6) Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει το τιμολόγιο και τις 

πληροφορίες τιμολογίου σε ηλεκτρονική μορφή στον 
ΠΑΡΟΧΟ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την λήξη της περιόδου χρέωσης για τα τέλη που κα−
ταβάλλονται απολογιστικά, στη διεύθυνση αποστολής 
που έχει ορίσει ο ΠΑΡΟΧΟΣ στην παρούσα. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ κάθε αλλαγή της 
παραπάνω διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη θέση αυτής σε ισχύ.

7) Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα γίνονται βάσει μηνι−
αίων λογιστικών περιόδων. Με το πρώτο τιμολόγιο ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ πέραν του τέλους ενεργοποίησης και του 
αντίστοιχου μηνιαίου τέλους για τον τρέχοντα μήνα 
προκαταβάλλει το μηνιαίο τέλος του επομένου μηνός. 
Τα επόμενα τιμολόγια/λογαριασμοί περιλαμβάνουν την 



27010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

προκαταβολή του μηνιαίου τέλους του επόμενου μήνα. 
Οι προκαταβολές του μηνιαίου παγίου τέλους, στην 
περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας, συμψηφίζονται 
ή επιστρέφονται σε επόμενο τιμολόγιο/ λογαριασμό. 
Ειδικότερα για την υπηρεσία ΑΡΥΣ στο μηνιαίο τιμο−
λόγιο/λογαριασμό συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις για 
το σύνολο των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που έχει λάβει ο 
ΠΑΡΟΧΟΣ.

8) Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για ποσά αποζημίωσης ή και 
επιστροφές στον τελικό χρήστη, τυχόν καταβληθέντων 
λόγω μη παροχής ή πλημμελούς παροχής της υπηρε−
σίας από τον ΠΑΡΟΧΟ.

9) Για την έκδοση λογαριασμών σε Τελικούς Χρήστες 
του ΠΑΡΟΧΟΥ, υπεύθυνος είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Σε περι−
πτώσεις παραπόνων χρεώσεων τελικών χρηστών του 
ΠΑΡΟΧΟΥ σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από αυτόν, υπεύθυνος είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ.

5.2 Εξόφληση τιμολογίων
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια 

εντός της αναγραφόμενης σε κάθε ένα από αυτά προ−
θεσμίας εξόφλησης, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου υπό την προϋπό−
θεση ότι θα έχει παραδοθεί το αργότερο εντός πενθη−
μέρου από την έκδοσή του (η παράδοση θα αποδεικνύ−
εται πάντα με αποδεικτικό). Στην περίπτωση κατά την 
οποία το τιμολόγιο δεν παραδοθεί εντός πενθημέρου 
από την έκδοσή του τότε η προθεσμία εξόφλησης του 
παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη 
συμπλήρωση σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία παράδοσής του στον ΠΑΡΟΧΟ. Στην 
περίπτωση της αμφισβήτησης λογαριασμού εφαρμό−
ζονται τα προβλεπόμενα στην ενότητα 5.5.

2) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν καταβάλλει 
το οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας που ανα−
φέρεται στην ανωτέρω παράγραφο υποχρεούται στην 
καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντόκως, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας. 
Ο τόκος επί του ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από 
την πάροδο της δήλης ημέρας η οποία ορίζεται στο 
τιμολόγιο για την εξόφλησή του, σύμφωνα με την προ−
ηγούμενη παράγραφο.

3) Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της 
συμφωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου 
στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των με−
ρών/ advanced SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και 
στις περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν 
του προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη 
συμφωνία των μερών/ advanced SLA) χρόνου άρσης 
βλαβών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιό−
τητα ΟΤΕ, ισχύουν οι διαδικασίες των ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 και 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της παρούσας. 

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να προβαίνει σε συμψηφισμό 
των οφειλών του προς τον ΟΤΕ που απορρέουν από 
την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης με ομοειδείς απαιτήσεις του από τον ΟΤΕ για τις 
οποίες δεν εκκρεμεί διαδικασία άρσης αμφισβήτησης 
χρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.5. 
Ως ομοειδής θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται 
ή σχετίζεται με την παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποι−
νικών ρητρών δυνάμει της παρούσας Προσφοράς. Το 
δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σύμφωνα με τις σχε−

τικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα με την επιφύλαξη 
της εκάστοτε κείμενης φορολογικής νομοθεσίας και 
προϋποθέτει προηγούμενη όχληση του οφειλέτη. Το ίδιο 
δικαίωμα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά με ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις του προς τον ΠΑΡΟΧΟ οι οποίες απορρέουν 
αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης για τις οποίες δεν εκκρεμεί 
διαδικασία άρσης αμφισβήτησης χρεώσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.5. 

5.3 Τρόπος Πληρωμής
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να αποπληρώνει τα τιμολόγια με 

τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: 
− Με πάγια Εντολή σε Τράπεζα (για αυτόματη εξόφλη−

ση με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη)
− Με εντολή Πληρωμής σε Τράπεζα, ανάλογα με τα 

μέσα που παρέχει η κάθε Τράπεζα στους πελάτες της 
(Internet Banking, Phone Banking, ATM & Καταστήματα 
Τραπεζών).

− Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων ΟΤΕ καθώς και 
στο Κεντρικό Ταμείο του ΟΤΕ.

5.4 Τέλη − Χρεώσεις
5.4.1 Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.
5.4.1.1 Γενικά
1) Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύμφωνα με τον εκά−

στοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός 
δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ (www.
otewholesale.gr). Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση 
της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορι−
κά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ. 

2) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των 
τιμών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό του οι 
οποίες τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους από 
τη χρονική περίοδο που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Η 
αναπροσαρμογή των τιμών ασκείται στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Οι 
αναπροσαρμοσμένες τιμές εφαρμόζονται από την ημε−
ρομηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενεργοποιημένες 
συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ.

3) Η χρέωση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ξεκινάει από την 
επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία 
ενεργοποίησης/παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη 
της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από 
την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του 
Τελικού Χρήστη.

4) Σε περίπτωση διακοπής (σύμφωνα με την ενότητα 
5.6) της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., προϋπόθεση για την επανα−
σύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή 
από τον ΠΑΡΟΧΟ του αντίστοιχου τέλους επανασύνδε−
σης, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο 
του ΟΤΕ

5.4.1.2 Κατηγορίες Τελών
Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακό−
λουθες:

− Βασικά Τέλη
o   Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς
o   Πάγιο μηνιαίο τέλος
− Δευτερεύοντα τέλη
o   Εφάπαξ τέλος μεταβολής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ.
o   Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου
o   Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης 
o   Εφάπαξ τέλος επανασύνδεσης
5.4.2 Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.
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5.4.2.1 Γενικά
1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει τα εκάστο−

τε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπηρεσιών πρό−
σβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ τις οποίες λαμβάνει 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Ο τιμοκατάλογος 
προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφα−
σης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό 
έλεγχο του ΟΤΕ. 

2) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των 
τιμών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό του οι 
οποίες τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους από 
τη χρονική περίοδο που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Η 
αναπροσαρμογή των τιμών ασκείται στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως ΣΙΑ στη σχετική αγορά.

3) Η χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ, 
ξεκινάει την επομένη της υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Παράδοσης − Παραλαβής από αμφότερα τα συμβαλλό−
μενα μέρη.

5.4.2.2 Κατηγορίες Τελών
1) Mε την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης της 

EETT οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρε−
σίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ από τον ΟΤΕ προς τον 
ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες:

− Εφάπαξ τέλος σύνδεσης/μεταφοράς πρόσβασης στο 
δίκτυο του ΟΤΕ. Ισχύει για υπηρεσίες:

o   Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και
o   Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ)
− Εφάπαξ τέλος πρόσβασης. Ισχύει για υπηρεσίες:
o   Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και
o   Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ)
− Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης. Ισχύει για υπηρε−

σίες:
o   Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και
o   Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ)
− Μηνιαίο τέλος πρόσβασης
− Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης
− Εφάπαξ τέλος μεταβολής υπηρεσιών
− Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 
− Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης 
Στα παραπάνω τέλη σύνδεσης και ενεργοποίησης, 

κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση 
έως έξι (6) domain/subdomain names.

5.5 Αμφισβήτηση Λογαριασμού
5.5.1 Γενικά
Σύμφωνα με την παρούσα, ο ΤΠ έχει δικαίωμα αμφι−

σβήτησης της ορθότητας μέρους ή του συνόλου των 
τιμολογήσεων που έκανε ο ΟΤΕ. Δικαιούται προς τούτο 
να ζητήσει:

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

• Επανέλεγχο του λογαριασμού του από Μικτή Επι−
τροπή Επίλυσης Διαφορών, συσταθείσας από εμπει−
ρογνώμονες τόσο του ΟΤΕ όσο και του ΤΠ, εφόσον 
συνεχίσει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα του αρχικού 
ελέγχου από τον ΟΤΕ.

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

Χρονολογικά, η αμφισβήτηση μπορεί να πραγματο−
ποιηθεί:

α) οποτεδήποτε στο διάστημα “Έκδοσης Τιμολογίων 
και Παράδοσης − Παραλαβής τους” των 45 ημερολογια−
κών ημερών μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης του τιμο−

λογίου και έως την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησής 
του. Στο διάστημα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ολική ή μερική αμφισβήτηση του τιμολογίου,

β) οποτεδήποτε στο διάστημα των έξι (6) μηνών μετά 
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Στο διάστημα 
αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική ή μερική αμφι−
σβήτηση του τιμολογίου, και

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

5.5.2 Προϋπόθεση
Προκειμένου ο ΤΠ να ασκήσει το δικαίωμα αμφισβήτη−

σης, καταβάλει εμπρόθεσμα προς τον ΟΤΕ το ύψος του 
τιμολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αμφισβήτηση άλλως 
η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναφορικά με το ποσό το 
οποίο αμφισβητεί, ο ΤΠ μπορεί εναλλακτικά:

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

• Να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη 
δήλη ημερομηνία την οποία ορίζει το τιμολόγιο και να 
επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας από την ημερομη−
νία λήξης και μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης, ανάλογα 
με την αποδοχή ή όχι του ποσού της αμφισβήτησής του. 
Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και 
ο ΤΠ υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της αμφισβή−
τησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής 
είναι τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αμφισβήτη−
σης οικονομικής διαφοράς. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ 
απαιτήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή αμφισβήτη−
σης, η αίτηση αμφισβήτησης δεν γίνεται δεκτή αν δεν 
κατατεθεί η εγγυητική επιστολή. 

5.5.3 Αμφισβήτηση ενώπιον του ΟΤΕ
Στην περίπτωση όπου η αμφισβήτηση κατατίθεται 

στον ΟΤΕ και δεν αφορά την περίπτωση γ) της πα−
ραγράφου 5.5.1 το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με την 
υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτασης/διόρθωσης 
τιμολογίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μη−
νών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

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

Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής του 
αιτήματος από τον ΟΤΕ (λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
ήδη εκδοθέντων τιμολογίων) εξετάζονται οι εξής πε−
ριπτώσεις:

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ έχει καταβάλει 
το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει εντός πέντε 
(5) ΕΗ από την απάντησή του προς τον ΤΠ, πιστωτικό 
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τιμολόγιο για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως 
μη οφειλόμενο από τον ΤΠ, προσαυξημένο με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογί−
ζεται από την ημερομηνία καταβολής του ποσού από 
τον ΤΠ προς τον ΟΤΕ ή από τη δήλη ημέρα την οποία 
το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την πληρωμή του, όποια 
εκ των δύο είναι χρονικά μεταγενέστερη.

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ δεν έχει 
καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει, 
εντός πέντε (5) ΕΗ από την απάντησή του προς τον 
ΤΠ, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο στο οποίο θα 
συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο 
ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον ΤΠ, ii) 
χρέωση για τους τόκους του ποσού, το οποίο ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόμενο από τον ΤΠ. 
Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την δήλη 
ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την 
πληρωμή του.

5.5.4 Αμφισβήτηση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής 
Επίλυσης Διαφορών

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης της αίτη−
σης του ΤΠ από τον ΟΤΕ, ο ΤΠ δικαιούται να ζητήσει 
από τον ΟΤΕ με έγγραφό του, το οποίο αποστέλλει 
στον ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από τη λήψη της έγγρα−
φης ειδοποίησης του ΟΤΕ προς αυτόν για την ολική 
ή μερική απόρριψη της αίτησής του, τη συγκρότηση 
Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η οποία θα 
εξετάσει την εν λόγω αίτησή του κατά το μέρος που 
απορρίφθηκε από τον ΟΤΕ, ορίζοντας ταυτόχρονα με 
το έγγραφό του αυτό δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέ−
χουν για λογαριασμό του στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
Διαφορών. Ο ΟΤΕ, μετά τη λήψη του εγγράφου αυτού 
του ΤΠ, ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν 
για λογαριασμό του στη συγκεκριμένη Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης Διαφορών, τα οποία γνωστοποιεί στον ΤΠ 
με έγγραφό του. Η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
Διαφορών συγκροτείται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του 
αιτήματος του ΤΠ προς τον ΟΤΕ. Η ανωτέρω επιτροπή 
συνεδριάζει στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε ημε−
ρομηνία και ώρα που ορίζουν από κοινού τα μέλη της, 
τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβούλους τους. 
Οι σύμβουλοι των μελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυ−
σης Διαφορών δεν μετέχουν στη λήψη απόφασης της 
Επιτροπής.

Τα δύο μέρη υποχρεούνται να προσκομίσουν στην 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αναλυτικά στοι−
χεία για το χρονικό διάστημα για το οποίο προκύπτει 
η διαφωνία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την συγκρότησή της. Τα εν 
λόγω στοιχεία έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και χρη−
σιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
σχετικής διαφοράς που έχει προκύψει. Εφόσον κάποιο 
από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προσκομίζει τα στοιχεία 
αυτά εντός της ως άνω προθεσμίας, τότε τα στοιχεία 
που προσκομίζονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
θα γίνονται αυτομάτως αποδεκτά. Για το λόγο αυτό τα 
συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των υποχρεώ−
σεων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, υποχρεούνται να 
διατηρούν τα σχετικά αρχεία κίνησης για όσο χρονικό 

διάστημα υπάρχει εκκρεμής διαφορά μεταξύ των συμ−
βαλλομένων μερών.

Στην περίπτωση που η αμφισβήτηση αφορά στην πε−
ρίπτωση γ) της παραγράφου 5.5.1 οι ως άνω προθεσμίες 
εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ή της διάταξης νόμου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε 
οι διαφορές να αίρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών εκδίδει αιτιολογη−
μένη απόφαση επί της διαφοράς το αργότερο σε απο−
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την συγκρότησή 
της και σε κάθε περίπτωση καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (30) 
ημερολογιακών ημερών, από την συγκρότησή της, προ−
τού αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά.

Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής της 
αίτησης, λαμβανομένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πι−
στώσεων, μετά το πέρας του πρώτου σταδίου:

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ έχει κατα−
βάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει, εντός 
πέντε (5) ΕΗ από την έκδοση της απόφασης της Μικτής 
Επιτροπής, πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό το οποίο 
η Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον ΤΠ, 
προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Ο τό−
κος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την ημερομηνία 
καταβολής του ποσού από τον ΤΠ προς τον ΟΤΕ ή από 
τη δήλη ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε 
για την πληρωμή του, όποια εκ των δύο είναι χρονικά 
μεταγενέστερη.

• στην περίπτωση κατά την οποία ο ΤΠ δεν έχει 
καταβάλει το υπό αμφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ εκδίδει, 
εντός πέντε (5) ΕΗ από την έκδοση της απόφασης της 
Μικτής Επιτροπής, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο 
στο οποίο θα συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό 
το οποίο η Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο 
από τον ΤΠ, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού το 
οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόμενο από τον ΤΠ. 
Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται από την δήλη 
ημέρα την οποία το αρχικό τιμολόγιο όριζε για την 
πληρωμή του.

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση λογαρια−
σμού:

1) κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στον αμέ−
σως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποίηση 
του ΤΠ περί αποδοχής της αίτησής του από τον ΟΤΕ ή 
από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής

2) τα χρεωστικά τιμολόγια θα είναι πληρωτέα το αρ−
γότερο έως τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παρά−
δοσή τους στον ΤΠ (η παράδοση θα αποδεικνύεται με 
σχετικό αποδεικτικό).

Σε περίπτωση που μετά και το πέρας της επίλυσης 
τυχόν διαφωνιών δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην 
ταχθείσα προθεσμία σύμφωνα με τους όρους της πα−
ρούσας ενότητας, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος έχει 
δικαίωμα α) να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρε−
σιών της παρούσας προσφοράς στις οποίες αναφέρεται 
η οφειλή, προς τον έτερο των συμβαλλομένων σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.6. της παρούσας 
ή/και β) να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή η οποία 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την ενότητα 5.8.

Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε σταδίου 
από τα ανωτέρω, τα μέρη δύνανται να συμψηφίσουν 
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τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν σε 
συμφωνία με την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης 
φορολογικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία στα 
πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, 
τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξημένα με το νόμιμο 
επιτόκιο, εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από 
το χρονικό σημείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι 
δεν δύναται να λύσει τη διαφορά ή μετά την άπρακτη 
πάροδο διμήνου από την υπαγωγή της διαφοράς σε 
αυτήν, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που μετά από 
αίτηση του Δικαιούχου χορηγηθούν σχετικά προσωρινά 
μέτρα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή και της 
ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία/
εφαρμογή απόφασης της ΕΕΤΤ) άλλως καταπίπτει η 
εγγυητική επιστολή αμφισβήτησης που έχει καταθέσει 
ο ΤΠ. Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό 
αμφισβήτηση ποσού από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
συνιστά συνομολόγηση της οφειλής, ούτε άλλως περι−
ορίζει τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών από 
την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΕΤΤ μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς 
με δεσμευτική απόφαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
18 παρ. 3 του Ν. 3431/2006, εφόσον τα μέρη δεν έχουν 
προηγουμένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της 
διαφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφο−
ρών ΟΤΕ και ΤΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 3431/2006, η διαδικασία 
υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή Επίλυ−
σης Διαφορών του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από 
το ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε 
καταγγελία, ότι άλλος ΤΠ παραβιάζει διατάξεις του πα−
ρόντος ή του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να προσφύγει ενώπιον 
των αρμόδιων δικαστηρίων.

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αμφισβήτησης λογα−
ριασμών εφαρμόζονται αντιστοίχως και στην περίπτωση 
αμφισβήτησης από τον ΟΤΕ των ρητρών που αιτείται ο 
ΤΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.7 της 
παρούσας Προσφοράς.

5.6 Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαρια−

σμών ισχύουν τα εξής:
1) Εφόσον ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το 

λογαριασμό του και δεν έχει υποβάλει εγγράφως αίτηση 
επανεξέτασης/διόρθωσης τιμολογίου για το οφειλό−
μενο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
5.5, ο ΟΤΕ ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την 
καθυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας 
προθεσμία για την εξόφληση της οφειλής του δεκαπέ−
ντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της 
έγγραφης όχλησης αποδεικνυομένης εγγράφως. Από 
την επομένη της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο 
ΟΤΕ δύναται να μην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή 
υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ και ΑΡΥΣ. 

Στην έγγραφη ειδοποίηση εξειδικεύονται και αιτιολο−
γούνται από τον ΟΤΕ τα μέτρα τα οποία τυχόν θα λάβει, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση 
αυτή στοιχεία.

2) Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ως άνω 
ταχθείσα προθεσμία ο ΟΤΕ δικαιούται: 

α) Να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστο−
λής καλής εκτέλεσης σύμφωνα και με τα οριζόμενα 
στην ενότητα «5.8 Πιστωτικές Διασφαλίσεις» μέχρι του 
ποσού της ανεξόφλητης οφειλής. Σε περίπτωση που η 
οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής το ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση παραμένει ως υποχρέωση του Παρόχου προς 
τον ΟΤΕ ή/και

β) Να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθε−
των υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 

3) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ εξοφλήσει τις 
οφειλές του πριν την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προ−
θεσμίας, ο ΟΤΕ δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα 
ως άνω υπό α) και β) δικαιώματα. 

4) Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την 
επίδοση της έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον 
ΟΤΕ προς τον ΤΠ προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημε−
ρολογιακών ημερών για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις 
του, τότε ο ΟΤΕ, αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση 
τόσο στον ΤΠ όσο και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθε−
σμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση 
που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγρα−
φης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. 
νέα προθεσμία των είκοσι (20) εργασίμων ημερών, ο 
ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσι−
ών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Στην έγγραφη 
ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι 
της επικείμενης διακοπής.

5) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Τ.Π. συμμορφω−
θεί στις υποχρεώσεις του μετά την πάροδο της προθε−
σμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
την ως άνω πρώτη όχληση και το αργότερο έως και 
την πάροδο των επιπλέον είκοσι (20) εργασίμων ημε−
ρών από την επίδοση της δεύτερης όχλησης μέχρι και 
την προαναγγελθείσα διακοπή των υπηρεσιών, ο ΟΤΕ 
οφείλει: α) να μην προβεί στη διακοπή των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών ΧΕΠ και β) να υλοποιεί νέες αιτήσεις 
για παροχή υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α και ΑΡΥΣ την παροχή 
των οποίων είχε αρνηθεί.

6) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ εξοφλήσει τις 
οφειλές του μετά την πραγματοποίηση της διακοπής 
υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγρά−
φου της παρούσας ενότητας, ο ΟΤΕ οφείλει μόνο να 
προβεί εκ νέου σε παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες 
είχε προβεί σε διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) εργά−
σιμων ημερών. Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης 
εξόφλησης του εκάστοτε τιμολογίου/λογαριασμού από 
τον ΠΑΡΟΧΟ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας.

7) Εφ όσον ο Τ.Π εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται 
και μετά τη δεύτερη όχληση (των 20 ΕΗ) ο ΟΤΕ απο−
στέλλει τρίτη έγγραφη όχληση προς τον Τ.Π. κοινοποι−
ούμενη και στην ΕΕΤΤ με την οποία τάσσει προθεσμία 
τριάντα (30) εργασίμων ημερών στον Τ.Π. για συμμόρ−
φωση προς όλες τις υποχρεώσεις του από την μεταξύ 
τους Σύμβαση, άλλως μετά το πέρας της προθεσμίας 
αυτής των τριάντα (30) εργασίμων ημερών επέρχονται 
τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Ο ΟΤΕ, αφού έχει 
ακολουθήσει τη διαδικασία της παρούσας ενότητας, 
δύναται να καταγγείλει την δυνάμει της παρούσας υπο−
γραφείσα σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Τ.Π..
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8) Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης 
εξόφλησης και μη εξόφλησης λογαριασμών από παρο−
χή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο 
ΟΤΕ αφού έχει ακολουθήσει τη διαδικασία της ανωτέρω 
παραγράφου δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμ−
βαση λόγω υπαιτιότητας του ΠΑΡΟΧΟΥ και να προβεί 
σε κατάπτωση εγγυητικής επιστολής λόγω αντισυμβα−
τικής συμπεριφοράς.

9) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δυνατότητα αποζημί−
ωσης του ΟΤΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν 
αποκλείεται.

5.7 Τακτοποίηση (εκκαθάριση) Ρητρών
Η διαδικασία τακτοποίησης εκκαθάρισης ρητρών που 

απορρέουν από τη Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρε−
σιών γίνεται μέσω ετήσιων περιοδικών εκκαθαρίσεων 
(πίστωση) και πιστώνεται στο λογαριασμού του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ για το αντίστοιχο προϊόν. 

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγματοποι−
είται, ως εξής: 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου μήνα κάθε 
ημερολογιακού έτους: 

−  Συγκεντρωτικό πίνακα του ενεργού αριθμού Α.ΡΥ.Σ 
εκτός SLA (A) καθώς και το συνολικό ύψος των τυχόν 
ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Κε−
φάλαια Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΑΡΥΣ 
και Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ, που 
ζητάει από τον ΟΤΕ. Επίσης στον ίδιο πίνακα θα πε−
ριέχεται ο αναλυτικός υπολογισμός: του Α, του ύψους 
των ρητρών, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται 
στο σχετικό Κεφάλαιο και χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό του Α και του ύψους των ρητρών καθώς 
επίσης και όλα τα απαιτούμενα σχετικά στοιχεία που 
εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ.

−  Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών (όλων των βλαβών για 
τις οποίες δίδεται με την παρούσα σύμβαση SLA) που 
ήρθησαν από τον ΟΤΕ και οι οποίες αναγγέλθηκαν στον 
ΟΤΕ το προηγούμενο έτος και στην άρση των οποίων 
διαπιστώθηκε υπέρβαση του συμφωνημένου πραγματι−
κού χρόνου άρσης βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην 
παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εμφανίζονται 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. 
ΟΤΕ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την 
υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός 
υπολογισμός ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
σχετικά Κεφάλαια 6 και 7 Βασική Συμφωνία Επιπέδου 
Υπηρεσίας ΑΡΥΣ και Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπη−
ρεσίας ΟΚΣΥΑ της παρούσας Προσφοράς.

2) O ΠΑΡΟΧΟΣ θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα κάθε 
ημερολογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου έτους και για τα οποία διαπιστώθη−
κε υπέρβαση του συμφωνημένου πραγματικού χρόνου 
παράδοσης τους (όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα). 
Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εμφανίζονται όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρ−
βαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός 
υπολογισμός ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
σχετικά Κεφάλαια 6 και 7 Βασική Συμφωνία Επιπέδου 
Υπηρεσίας ΑΡΥΣ και Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπη−
ρεσίας ΟΚΣΥΑ της παρούσας Προσφοράς. 

3) Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφερομένων 
ημερομηνιών και εφόσον δεν έχουν σταλεί απαιτήσεις 

τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις ρητρών.

4) Εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν 
θα γίνεται αποδεκτή.

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

6) Εντός του τέταρτου μήνα κάθε ημερολογιακού 
έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινά−
κων που αφορούν τους λειτουργούντες ΑΡΥΣ και τις 
βλάβες που απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον δεύτερο μήνα 
του έτους και τους οποίους υπέβαλλε σύμφωνα με το 
σημείο 1 της παρούσας ενότητας ο ΠΑΡΟΧΟΣ.

7) Εντός του πέμπτου μήνα κάθε ημερολογιακού 
έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινάκων 
που αφορούν στις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ που απεστάλησαν 
στον ΟΤΕ τον τρίτο μήνα του έτους και τους οποίους 
υπέβαλε σύμφωνα με το σημείο 2 της παρούσας ενό−
τητας ο ΠΑΡΟΧΟΣ

8) Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΟΤΕ συμ−
φωνήσουν ως προς τον υπολογισμό των ρητρών, θα 
πιστώνεται ο επόμενος λογαριασμός του ΠΑΡΟΧΟΥ με 
το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα ενημερώ−
νεται ο ΠΑΡΟΧΟΣ.

9) Σε περίπτωση όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΟΤΕ δεν 
συμφωνήσουν ως προς τον υπολογισμό των ρητρών 
τότε για τα ποσά των ρητρών που ο ΟΤΕ αναγνωρί−
ζει πιστώνεται άμεσα ο επόμενος λογαριασμός του 
ΠΑΡΟΧΟΥ. Η εν λόγω πίστωση δεν περιορίζει σε κα−
μία περίπτωση τα δικαιώματα του ΠΑΡΟΧΟΥ και του 
ΟΤΕ από την παρούσα αμφισβήτηση, ούτε συνιστά 
παραδοχή από αυτούς ως προς το ποσό το οποίο 
πιστώνεται. Για τα ποσά των ρητρών που δεν υπάρχει 
συμφωνία:

10) Θα ενημερώνεται ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγγράφως εντός 
των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών του πέμπτου μήνα 
του ημερολογιακού έτους για τα ποσά του σημείου 1 της 
παρούσας ενότητας και εντός των πρώτων δεκαπέντε 
(15) ημερών του έκτου μήνα του ημερολογιακού έτους 
για τα ποσά του σημείου 2 της παρούσας ενότητας 
και η διαφορά θα παραπέμπεται στην Μικτή Επιτροπή 
Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα 5.5 του παρόντος Κεφαλαίου..

11) Σε περίπτωση που η διαφορά επιλυθεί σύμφωνα με 
την απόφαση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφο−
ρών, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα 
δύο μέρη και θα ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα 
με το σημείο 8 της παρούσας ενότητας

12) Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Δι−
αφορών επιλύσει τη διαφορά, εις βάρος του ΠΑΡΟΧΟΥ, 
η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο 
μέρη και θα πραγματοποιείται η λογιστική τακτοποί−
ηση της διαφοράς. Τα τιμολόγια τα οποία περιέχουν 
την παραπάνω λογιστική τακτοποίηση δεν τίθενται σε 
περαιτέρω αμφισβήτηση εκ μέρους του ΠΑΡΟΧΟΥ.

13) Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.5.

5.8 Πιστωτικές διασφαλίσεις 
5.8.1 Γενικά.
1) Στα πλαίσια της παρούσας, ο ΟΤΕ δύναται να ζητή−

σει από τον ΤΠ την παροχή εγγυήσεων αναφορικά με 
την εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες της παρούσας. 
Το δικαίωμα αυτό του ΟΤΕ υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που του έχουν επιβληθεί ως επιχείρηση με ΣΙΑ στις 
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σχετικές αγορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 614/12/28−7−2011 απόφαση της ΕΕΤΤ και ιδίως την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της αμεροληψίας και 
της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Με τον όρο «εγγύηση», εννοείται κάθε επιτρεπτό από 
την παρούσα Προσφορά είδος/μορφή εγγύησης είτε 
πρόκειται για εγγυητική επιστολή, είτε για χρηματική 
εγγύηση, θετική αξιολόγηση κλπ.

2) Για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και 
αμεροληψίας ο ΟΤΕ πρέπει να διαθέτει διαφανές σύ−
στημα πιστωτικής αξιολόγησης (credit check) το οποίο 
θα παρέχει αντικειμενική και δίκαια βαθμολόγηση (credit 
score) και θα υπολογίζει λογική εγγύηση.

5.8.2 Σύστημα υπολογισμού εγγύησης.
Το ανώτατο ύψος της προσκομιστέας εγγύησης θα 

ορίζεται και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος (κυρίως), 
αλλά και όταν αυτό απαιτηθεί, υπολογιζόμενο σύμφωνα 
με τον ακόλουθο τύπο (ο αναλογών ΦΠΑ συμπεριλαμ−
βάνεται):

Ε = ΧΤΜ * 2

Όπου:
Ε: Ύψος της Εγγύησης
ΧΤΜ: (Χρέωση Τελευταίου Μήνα): Το ποσό χρέωσης 

των υπηρεσιών βάσει εκδοθέντων τιμολογίων του τε−
λευταίου μήνα με βάση την παρούσα προσφορά πριν 
από την ημερομηνία αξιολόγησης.

5.8.3 Πολιτική εγγυοδοσίας.
1) Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ το ύψος της 

προσκομιστέας εγγύησης στα πλαίσια της παρούσας 
Προσφοράς, υπολογίζεται με την ανωτέρω αριθμητική 
φόρμουλα και αναπροσαρμόζεται ετησίως. Ως υπάρχον 
Τ.Π., εννοείται ο Τ.Π. που είναι ήδη ενταγμένος στη σχε−
τική κατηγορία πελατών του ΟΤΕ (χονδρικής), άσχετα 
με το χρόνο πραγματοποίησης της σύμβασης.

2) Σε περίπτωση υποψήφιου Τ.Π. (εφεξής: νέου) το 
ύψος της προσκομιστέας εγγύησης (στα πλαίσια της 
παρούσας Προσφοράς), υπολογίζεται με το οικείο υπό−
δειγμα πιστωτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ. Ως νέος Τ.Π., 
εννοείται ο Τ.Π. που για πρώτη φορά θα ενταχθεί στη 
σχετική κατηγορία πελατών του ΟΤΕ και δεν προϋπήρξε 
πελάτης οποιασδήποτε κατηγορίας πελατών του ΟΤΕ 
(χονδρικής, λιανικής) επί έξι μήνες πριν την ένταξη στο 
πελατολόγιο του ΟΤΕ. Στην περίπτωση νέου Τ.Π. ισχύ−
ουν τα εξής σε ό,τι αφορά τις δράσεις του ΟΤΕ:

• Ο ΟΤΕ να διαθέτει στοιχεία Συναλλακτικής Συμπε−
ριφοράς, Εμπορικής Δραστηριότητας και Οικονομικής 
Δραστηριότητας (εφεξής: αντικειμενικά στοιχεία συναλ−
λαγών) όπως π.χ. μέσο μηνιαίο λογαριασμό, υπερημερίες 
πληρωμών, πλήθος εκκρεμών ημερών, οικονομικές κατα−
στάσεις, εμπορική δραστηριότητα και συμμετοχές εν−
δεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόμενες), από οποι−
εσδήποτε συναλλαγές του με τον ΟΤΕ. Τότε το αρχικό 
ύψος της προσκομιστέας εγγύησης υπολογίζεται με το 
οικείο μοντέλο πιστωτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε συν−
δυασμό με στοιχεία που λαμβάνονται από ανεξάρτητο 
Φορέα Πιστωτικής Αξιολόγησης. Το ύψος της εγγύησης 
θα αναπροσαρμοστεί μετά από 6 μήνες και στη συνέχεια 
(μετά το πέρας του πρώτου χρόνου δραστηριότητας 
του Τ.Π.) θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με 
τον υπολογισμό που προκύπτει με την εφαρμογή της 
προαναφερόμενης φόρμουλας υπολογισμού.

• Ο ΟΤΕ δεν διαθέτει αντικειμενικά στοιχεία συναλλα−
γών. Τότε το αρχικό ύψος της προσκομιστέας εγγύησης 

είναι 10.000 €. Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου 
εμπορικής λειτουργίας με την ιδιότητά του ως Τ.Π., το 
ύψος της εγγύησης που προσκομίστηκε προσυμβατικά 
εφάπαξ (10.000 €), θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με 
τον υπολογισμό που προκύπτει από την προαναφερόμε−
νη φόρμουλα υπολογισμού, εκτός και αν − από τον υπο−
λογισμό ως ανωτέρω − προκύπτει ποσό μικρότερο των 
10.000 € οπότε η εγγύηση παραμένει στα 10.000 €.

3) Η προσκόμιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει 
μόνο τον νέο ΤΠ για τον οποίο δεν υπάρχουν αντικει−
μενικά στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς από την 
υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης. 

4) Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν κατέστη υπερήμε−
ρος αναφορικά με την καταβολή οφειλών του προς τον 
ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών, κατά την χρονική περίοδο των έξι (6) τελευταίων 
μηνών από την ημερομηνία αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση. Σε περίπτωση 
ληξιπρόθεσμης οφειλής, ο Τ.Π. υποχρεούται να υποβάλει 
εγγύηση στο απαιτούμενο ποσό εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών. 

5) Δεν θεωρείται ότι ο ΤΠ έχει καταστεί υπερήμερος 
όταν στο προαναφερόμενο διάστημα των έξι (6) μη−
νών υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιμολόγια 
τα οποία δεν εξοφλήθηκαν επί τη βάση:

• απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας δικαστικής αρχής, 
και 

• αμφισβήτηση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, εάν 
αυτή δεν έχει ακόμη τελειώσει τις εργασίες της.

6) Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρμογής του 
ποσού της απαιτούμενης εγγύησης, σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται σημαντική επιδείνωση της οικονομικής 
φερεγγυότητας του Τ.Π. ή του Χρηματοπιστωτικού ιδρύ−
ματος έκδοσης εγγυητικών του Τ.Π. (εάν πρόκειται για 
εγγυητικές επιστολές), ο ΟΤΕ δικαιούται και δύναται 
να προχωρεί εκτάκτως σε επαναξιολόγηση και (εάν 
αυτό προκύψει από την αξιολόγηση), αναπροσαρμογή 
του ποσού της απαιτούμενης εγγύησης σύμφωνα με 
τη φόρμουλα υπολογισμού της εγγύησης που αναφέ−
ρεται στην παρούσα Προσφορά ή την αντικατάσταση 
του είδους της ήδη προσκομισθείσας εγγύησης. Τυχόν 
άρνηση του Τ.Π., θεωρείται άρνηση προσκόμισης της 
απαιτούμενης εγγύησης και ισχύουν τα ίδια μέτρα απο−
θάρρυνσης όπως αυτά ισχύουν για τις περιπτώσεις άρ−
νησης προσκόμισης σε φυσιολογικές συνθήκες εξέλιξης 
των συναλλαγών. Το αίτημα του ΟΤΕ θα πρέπει να είναι 
επαρκώς αιτιολογημένο ως προς τη διαπίστωση και το 
είδος τους αυξημένου κινδύνου και να παρέχει στον Τ.Π. 
εύλογη προθεσμία προκειμένου να ανταποκριθεί.

5.8.4 Πολιτική Διασφάλισης από Νομικές Καταστά−
σεις

Πλέον της εγγύησης για διασφάλιση κινδύνων από 
υπερημερίες, ο ΟΤΕ μπορεί να ζητήσει από τον Τ.Π. 
την προσκόμιση εγγύησης για την διασφάλισή του 
από νομικές καταστάσεις, στην περίπτωση που ο Τ.Π. 
αμφισβητεί οφειλές (που του έχουν ήδη καταλογιστεί 
από τον ΟΤΕ) ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 
Διαφορών. Στην περίπτωση αυτή ο Τ.Π. υποχρεούται 
σε προσκόμιση ισόποσης (με την αμφισβητούμενη τι−
μολόγηση) εγγύησης, ως εξασφάλιση του ΟΤΕ για το 
διάστημα αναστολής εξόφλησης των οφειλών του Τ.Π.. 
Η εγγυητική αυτή έχει ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων (4) 
μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την οριστική 
τακτοποίηση της υπό αμφισβήτησης οικονομικής δι−
αφοράς. Εάν η διαφορά ως ανωτέρω καταλήξει υπέρ 
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του ΟΤΕ, η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Τ.Π. μετά 
τη λήξη της αμφισβήτησης και εξοφλείται το/τα τιμο−
λόγιο/α από αυτόν. 

5.8.5 Αποδεκτά είδη εγγύησης.
Τα είδη/μορφές/τύποι εγγύησης που μπορεί να προ−

σκομίσει ο ΤΠ στον ΟΤΕ στα πλαίσια της παρούσας 
Προσφοράς είναι:

α) Εγγυητική επιστολή.
β) Χρηματική εγγύηση (ή/και Συνδυασμός Εγγυητι−

κής επιστολής και Χρηματικής εγγύησης εφόσον είναι 
εύλογο και συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη).

γ) Ασφαλιστική Κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία 
αποδεκτή από τον ΟΤΕ εφόσον είναι εύλογο και συμ−
φωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

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

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

ζ) Προσωρινή αναστολή καταβολής πιστωτικών επι−
στροφών σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας υπάρ−
χοντος Τ.Π. να προσκομίσει την προσήκουσα εγγύηση 
μέχρι του ποσού της εγγύησης και μέχρι της κατάθε−
σης αυτής. Από την ημερομηνία όμως κατάθεσης της 
εγγυητικής επιστολής για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
επιστροφής από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. του ποσού της 
πιστωτικής επιστροφής θα οφείλεται επί αυτού του 
ποσού, από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π., ο νόμιμος τόκος 
υπερημερίας. 

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

5.8.6 Εγγυητική Επιστολή
Η εγγυητική επιστολή είναι ο κύριος από τους τύ−

πους εγγύησης για τη διασφάλιση των εσόδων του ΟΤΕ. 
Προσκομίζεται από τον Τ.Π. σε κάθε από τις προαναφε−
ρόμενες περιπτώσεις. Εγγυητική επιστολή οφείλει να 
προσκομίσει αμελλητί:

• Ο νέος Τ.Π. μέχρι την υπογραφή από αυτόν της 
σχετικής σύμβασης.

• Ο Τ.Π. που αμφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη 
καταλογιστεί από τον ΟΤΕ μέχρι την αίτηση παρα−
πομπής της διαφοράς ενώπιον της Μικτής Επιτροπής 
Επίλυσης Διαφορών.

• Ο υπάρχων Τ.Π., ο οποίος υποχρεούται σε ανανέ−
ωση εγγυητικής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
5.8.7.

• Ο υπάρχων Τ.Π., ο ποίος υποχρεούται σε αντικατά−
σταση εγγυητικής επιστολής η οποία κατέπεσε ολικώς 
ή μερικώς σύμφωνα με τα περί κατάπτωσης της πα−
ραγράφου 5.8.8.

5.8.7 Ανανέωση Εγγυητικής Επιστολής
Αμελλητί επίσης υποχρεούται ο Τ.Π. να προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή σε περίπτωση ανανέωσης αυτής. 
Το αργότερο σε τριάντα πέντε (35) ΕΗ από την ημερο−
μηνία λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής, ο 
ΟΤΕ ειδοποιεί σχετικά τον Τ.Π.. Ο Τ.Π. υποχρεούται να 
προσκομίσει τη σχετική ανανέωση το αργότερο πέντε 
(5) ΕΗ από την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης εγ−
γυητικής επιστολής. Η ανανέωση της εγγυητικής επι−
στολής διέπεται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε 
κάθε περίπτωση ως χρόνο έναρξης την επόμενη ημε−
ρομηνία του χρόνου λήξης της εγγυητικής επιστολής 
που αντικαθιστά και χρόνο λήξης τον εκ νέου συμφω−
νηθέντα χρόνο ανανέωσης. Παράταση εγγυητικής δεν 
μπορεί να υπάρξει με ημερομηνία μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας λήξης της πρώτης εγγυητικής. Η αρχική 
εγγυητική επιστολή, θα επιστρέφεται εκτός αν προσκο−
μιστεί επιστολή παράτασης αυτής οπότε η τελευταία θα 
επισυνάπτεται στο σώμα της υφιστάμενης εγγυητικής 
επιστολής. Εφόσον ο Τ.Π. δεν προσκομίσει τη νέα αυτή 
εγγυητική επιστολή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, 
ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγράφως τον Τ.Π., με κοινοποίηση 
στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ΕΗ 
για την προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής. 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής 
προθεσμίας, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει την παροχή 
υπηρεσιών ΧΕΠ αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει, 
με νέα έγγραφη όχληση τόσο τον Τ.Π. όσο και την ΕΕΤΤ, 
τουλάχιστον προ είκοσι (20) ΕΗ. Από τη στιγμή δε της 
επίδοσης δύναται να μην υλοποιεί νέα αιτήματα για 
υπηρεσίες της παρούσας Προσφοράς μέχρις ότου ο 
Τ.Π. εκτελέσει την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής. 
Στο διάστημα των ως ανωτέρω ΕΗ κατά τις οποίες ο 
ΟΤΕ δεν διαθέτει καμία διασφάλιση, έχει τη δυνατότητα 
σε προσωρινή (έως την προσκόμιση της εγγυητικής) 
παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων μέχρι και 
οριστικής παρακράτησης αυτών ως χρηματική εγγύηση 
εάν επανειλημμένως (από τρεις και άνω) ο Τ.Π. αμε−
λεί την έγκαιρη προσκόμιση της σχετικής ανανέωσης. 
Με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ 
οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της παρούσας 
άμεσα και πάντως εντός δύο ΕΗ.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών του παρό−
ντος άρθρου προσαρτώνται στο Παράρτημα 3.

Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανέκκλητη σε πρώτη 
ζήτηση και θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:

a) Δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης 
της ως αυτό−οφειλέτριας,

b) Δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την 
ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, καθώς και

c) Δήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπί−
πτει προς τον δικαιούχο Συμβαλλόμενο, τον ΟΤΕ.

Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η οποία λει−
τουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος − μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του αντισυμβαλλο−
μένου και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη 
για τη διασφάλιση σαφώς οριζομένων περιπτώσεων 
κινδύνου. 

5.8.8 Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής
Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 281 

και 288 του Αστικού Κώδικα, η κατάπτωση της εγγυ−
ητικής επιστολής γίνεται μετά την αποστολή από τον 
ΟΤΕ εξωδίκου δηλώσεως προς τον Τ.Π.. Η εξώδικη 



δήλωση πρόκληση δίνει προθεσμία τριάντα (30) ΗΗ 
από τη λήψη της ώστε ο Τ.Π. να συμμορφωθεί προς 
τις υποχρεώσεις του, άλλως δηλώνει ότι θα προβεί 
σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Εάν παρέλ−
θει άκαρπη η ως άνω προθεσμία ο ΟΤΕ δικαιούται 
να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
με την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυ−
νης δήλωσης του ΟΤΕ ότι οι οφειλές του Τ.Π. για 
τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν 
αποκλειστικά υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια 
της παρούσας προσφοράς και οι σχετικές χρεώσεις 
του ΟΤΕ είναι σύμφωνες με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
και την σχετική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μερική ή 
ολική κατάπτωση τυχόν κατατεθείσας εγγύησης, ο 
οφειλέτης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση 
στο απαιτούμενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε πριν την 
κατάπτωση, εφόσον είχε υπολογιστεί πρόσφατα – είτε 
αυτό που θα προκύψει από επανυπολογισμό, εφόσον 
πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόμενη αναπρο−
σαρμογή της εγγύησης) εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών. 

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

5.8.9 Χρηματική Εγγύηση (ή/και συνδυασμός της με 
Εγγυητική Επιστολή) 

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συμβαλ−
λόμενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν την καταβολή 
ισόποσης εγγύησης σε μετρητά ή συνδυασμό μετρη−
τών και εγγυητικής επιστολής το σύνολο των οποίων 
θα ισούται με το ύψος της προσκομιστέας εγγύησης. 
Σημειώνεται ότι το χρηματικό ποσό που προσκομίζεται 

ως εγγύηση παραμένει άτοκο για όσο χρονικό διάστη−
μα κρατηθεί. Προϋπόθεση εκτέλεσης της δυνατότητας 
αυτής είναι η προηγούμενη αποδοχή του τρόπου από 
τον ΟΤΕ και η καθοδήγησή του για τον τόπο και τον 
τρόπο προσκόμισης και καταβολής του χρηματικού πο−
σού καθώς και για την επιστροφή του όταν θα εκλείψει 
ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε. Για την προσκόμι−
ση χρηματικής εγγύησης ισχύουν σε γενικές γραμμές 
ακριβώς όσα ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ 
ανάλογη εφαρμογή. 

5.8.10 Ασφαλιστική Κάλυψη.
Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συμβαλλό−

μενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν στην προσκόμιση 
ασφαλιστικού συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία 
αποδοχής του ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλιστή−
ριο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι ειδικό, να καλύπτει 
δηλαδή τη συγκεκριμένη σύμβαση με τον ΤΠ και όχι 
γενικά τον εμπορικό κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου 
ΤΠ με όποιον τρίτον και αν αυτός συμβάλλεται. Για την 
προσκόμιση ασφαλιστικής κάλυψης ισχύουν σε γενικές 
γραμμές ακριβώς όσα ισχύουν για την εγγυητική επι−
στολή κατ΄ ανάλογη εφαρμογή. 

5.8.11 Θετική Αξιολόγηση.
1) Υπό τον όρο “Θετική Αξιολόγηση” καθορίζονται οι 

αξιολογούμενες εταιρείες και χώρες που λαμβάνουν 
Πιστωτικές Βαθμολογίες των οποίων οι αξιολογήσεις 
τοποθετούνται μεταξύ της γραμμής “Investment Grade” 
και της γραμμής “Speculative Grade” για μακροχρόνια 
εκτίμηση. Ως εκ τούτου οι θετικές αξιολογήσεις που 
είναι αποδεκτές από τον ΟΤΕ βρίσκονται στο μέρος του 
πιο κάτω πίνακα που αφορά τη μακροχρόνια εκτίμηση 
στις θέσεις από 1−10.
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Πίνακας Θετικών Αξιολογήσεων

A/A
Mακροχρόνια εκτίμηση Βραχυχρόνια εκτίμηση

Moody’s S & P Fitch Moody’s S & P Fitch

Investment Grade

1 Aaa AAA AAA P−1 A−1+ F1+

2 Aa1 AA+ AA+ P−1 A−1+ F1+

3 Aa2 AA AA P−1 A−1+ F1+

4 Aa3 AA− AA− P−1 A−1+ F1+

5 A1 A+ A+ P−1 A−1(1) F1(1)

6 A2 A A P−1(2) A−1(2) F1

7 A3 A− A− P−1(3) A−1(3) F2(3)

8 Baa1 BBB+ BBB+ P−2 A−2 F2

Πίνακας Θετικών Αξιολογήσεων

A/A
Mακροχρόνια εκτίμηση Βραχυχρόνια εκτίμηση

Moody’s S & P Fitch Moody’s S & P Fitch

Investment Grade

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

10 Baa3 BBB− BBB− P−3 A−3 F3

Speculative Grade (or High Yield)
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Πίνακας 6.2

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1 Αίτηση παράδοσης Α.ΡΥ.Σ. 7 ΕΗ Από την επόμενη ΕΗ της κατάθεσης
της αίτησης στον ΟΤΕ

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

3) Η “θετική αξιολόγηση” είναι αποδεκτή όταν έχει παρα−
χθεί από τους πιο κάτω Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιο−
λόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας αποδοχής του ΟΤΕ:

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

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

• Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_
fitchratings.cfm

4) Στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς ο ΤΠ μπο−
ρεί να προσκομίσει στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση της 
μητρικής του εταιρείας (εφόσον η μητρική εταιρεία ανα−
λαμβάνει ως τριτεγγυητής της θυγατρικής της). Στην 
περίπτωση αυτή ο ΤΠ δεν έχει υποχρέωση προσκόμισης 
άλλου είδους εγγύησης. 

5) Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισμών Αξιο−
λόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας επανεξετάζεται 
από τον ΟΤΕ σε κάθε αλλαγή του παρόντος κανονιστι−
κού πλαισίου ή όταν προκύψει σημαντική επιδείνωση 
ενός τουλάχιστον από του Οργανισμούς του ως άνω 
καταλόγου. Σε κάθε περίπτωση τηρεί αντικειμενικά και 

διαφανή κριτήρια και δεν αποκλείει αδικαιολόγητα Ορ−
γανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας οι 
οποίοι κατ’ εύλογη κρίση και σύμφωνα με την αντίληψη 
των συναλλαγών κρίνονται διεθνώς ως αξιόπιστοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Α.ΡΥ.Σ.

6.1 Γενικά
1) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφω−

νία, αφορούν εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2) Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Πάροχο στο 

Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται 24x7x365.
3) Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε μη ΕΗ & 

ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την επόμενη ΕΗ.
4) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφω−

νία, δεν συμπεριλαμβάνουν τους χρόνους που δύναται 
να προκύψουν λόγω προγραμματισμένων ή εκτάκτων 
εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
2 της παρούσας Προσφοράς

6.2 Αντικείμενο της Συμφωνίας
1) Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευ−

ρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, για την αποτελεσμα−
τικότερη υλοποίηση της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου 
Υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., τα Α/Κ του ΟΤΕ ομαδοποιούνται σε 
τέσσερις ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται 
στον Πίνακα 6.1.

Πίνακας 6.1

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ

1 Α Νομοί: Αττικής, Θεσ/νίκης

2 Β Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Νομών της Κρή−
της

3 Γ /Δ Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α και Β περιοχές

2) Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ 
του Πίνακα 6.1, λόγω της έλλειψης απαραίτητων προ−
ϋποθέσεων (όπως π.χ. ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες 
αποστάσεις έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης 
από τα κέντρα), οι ρήτρες διαφοροποιούνται από τις 
αντίστοιχες ρήτρες για τις περιοχές Α & Β.

6.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»
1) Στο συνολικό χρόνο του συμφωνημένου επιπέδου 

υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., δεν προσμετράται το άθροισμα του 
χρόνου των συμβάντων τα οποία δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα ΟΤΕ. Ως συμβάντα τα οποία συνιστούν, 
λόγο καθυστέρησης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ», ορίζονται 
μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Για την Παροχή των Υπηρεσιών:
− Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή ενα−

έριο καλώδιο του ΟΤΕ.
− Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
− Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 

λόγω προγραμματισμένων εργασιών.
− Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑ−

ΡΟΧΟΥ ή του Τελικού Χρήστη, η οποία αποδεδειγμένα 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.

− Ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα Σύμβαση.

Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών:
− Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή ενα−

έριο καλώδιο του ΟΤΕ.
− Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
− Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του ΠΑΡΟ−

ΧΟΥ.
− Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑ−

ΡΟΧΟΥ ή του Τελικού Χρήστη, η οποία αποδεδειγμένα 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.

− Ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα Σύμβαση.

− Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ 
στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ στην περίπτωση όπου αυτό 
είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης.

− Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη διαδι−
κασία που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

6.3 Παράδοση Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
6.3.1 Χρόνοι Παράδοσης
1) Ο ΟΤΕ παραδίδει τους Α.ΡΥ.Σ. στους πραγματικούς 

χρόνους που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 6.2:
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Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλεται συνδυ−
ασμένο αίτημα μετατροπής υπηρεσιών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4 της παρούσης, 
ο πραγματικός χρόνος παράδοσης Α.ΡΥ.Σ. γίνεται 10 
εργάσιμες ημέρες.

6.3.2 Προβλέψεις
1) Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υπο−

χρεωτική στα πλαίσια της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου 
(Basic SLA) για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. Τα στοιχεία που 
θα πρέπει να παρέχονται από τον ΠΑΡΟΧΟ για την 
υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. αφορούν:

− Αριθμό Α.ΡΥ.Σ. ανά Α/Κ για τις πρωτεύουσες των 
Νομών (συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας και του Πει−
ραιά) και συνολικά για τον υπόλοιπο Νομό.

− Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μη−
νών, ανά μήνα για το πρώτο τρίμηνο και ανά τρίμηνο 
για τον υπόλοιπο χρόνο.

− Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρίμηνο.
− Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στον 

ΟΤΕ/Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων των προβλέ−
ψεων ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα:

* Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δω−
δεκάμηνο που αρχίζει την 1η Απριλίου.

* Μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο 
που αρχίζει την 1η Ιουλίου.

* Μέχρι την 15η Αυγούστου κάθε έτους, για το δωδε−
κάμηνο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.

* Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, για το δωδε−
κάμηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

2) Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύμ−
φωνα με την ημερομηνία υποβολής τους μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των μηνιαίων αιτημάτων ανά 
ΠΑΡΟΧΟ, ανά Α/Κ, όπως ορίζονται πιο πάνω για τις 
προβλέψεις, δεν διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες 
μηνιαίες προβλέψεις μέχρι ποσοστού +10% αυτών. Oι 
αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του +10%, δεν 
περιλαμβάνονται στη παρούνσα συμφωνία και θα ικα−
νοποιούνται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

3) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ 
ένα τρίμηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 
80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριμήνου, τότε ο 
ΟΤΕ δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του ΠΑΡΟ−
ΧΟΥ για το επόμενο τρίμηνο, ως εξής:

− Οι συνολικές προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο 
ισούνται με το άθροισμα των αιτημάτων που υποβλή−
θηκαν στο προηγούμενο τρίμηνο αυξημένου κατά 20%, 
με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των τροποποιημένων 

προβλέψεων είναι μικρότερος των προβλέψεων που έχει 
κάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ.

− Ο επιμερισμός των προβλέψεων ανά μήνα θα γίνεται 
με τον ακόλουθο τρόπο: 

Πi = { Παν * Ππαρόχου[i] }/{ Σ(Ππαρόχου[i]) }
Όπου:
• Πi  : η τροποποιημένη πρόβλεψη για τον μήνα i.
• i  : ο μήνας (με i = 1 …3).
• Παν  : οι αναπροσαρμοσμένες συνολικές προβλέψεις 

για το επόμενο τρίμηνο.
• Ππαρόχου[i] : η αρχική πρόβλεψη του ΠΑΡΟΧΟΥ για τον 

μήνα i.
4) Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του 

εντός των ως άνω καθορισμένων προθεσμιών, τότε οι αι−
τήσεις του δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία 
και θα ικανοποιούνται στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

6.3.3 Ρήτρες Παράδοσης
1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 

χρόνο παράδοσης υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., καταπίπτει αυτο−
δικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική 
ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:

Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ ανά ημερο−
λογιακό έτος και επί του ενεργού αριθμού Α.ΡΥ.Σ. εκτός 
SLA (A). Ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA (Α) υπολο−
γίζεται όπως πιο κάτω:

A = 90% [ Σ{ min(110% Πi, ATi) } + Π1 − ΕΠ − ΠΕ ]
Όπου:
• Α : ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA ανά 

έτος.
• i : ο μήνας (με i = 1...12).
• Πi : ο αριθμός των προβλέψεων του ΠΑΡΟΧΟΥ.
• ΑΤi : ο αριθμός των υλοποιημένων αιτημάτων Α.ΡΥ.

Σ. που υποβλήθηκαν εντός του μήνα i με ημερομηνία κα−
τασκευής εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους.

• Π1 : ο αριθμός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. εντός του υπό 
εξέταση ημερολογιακού έτους για τους οποίους οι αιτήσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

• ΕΠ : ο αριθμός των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που παραδόθη−
καν εμπροθέσμως εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού 
έτους.

• ΠΕ : ο αριθμός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. των οποί−
ων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του προηγούμενου (από 
το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το 110% των 
αντίστοιχων μηνιαίων προβλέψεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και οι 
οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση έτος.

Ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA ανά έτος αντι−
στοιχεί στις γραμμές με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Πίνακας 6.3

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης 
από τον πραγματικό χρόνο 

παράδοσης
Ρήτρα για τις περιοχές Α & Β Ρήτρα για τις περιοχές Γ & Δ

1η−6η Το 1% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 
ΕΗ καθυστέρησης

Το 0,5% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

7η−12η Το 2% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 1% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 
ΕΗ καθυστέρησης

Για την 13η και μετά Το 4% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 2% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης



27020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3)  Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες 
που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε τελικά προκύπτει 
ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι.

4) Οι ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) –  Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

7.1 Γενικά
1) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφω−

νία, αφορούν εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2) Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον ΠΑΡΟΧΟ 

στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται 24x7x365.
3) Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε μη ΕΗ & 

ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την επόμενη ΕΗ. 

4) Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφω−
νία, δεν συμπεριλαμβάνουν τους χρόνους που δύναται 
να προκύψουν λόγω προγραμματισμένων ή εκτάκτων 
εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
3 της παρούσας Προσφοράς.

7.2 Αντικείμενο της Συμφωνίας
1) Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της 

ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, και των Υπηρεσι−
ών του, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της 
Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. 
και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., τα Α/Κ ομαδοποιούνται σε τέσσερις 
ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Πί−
νακα 7.1.

6.4 Βλάβες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
6.4.1 Αναγγελία Βλαβών
1) Αρχικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να διερευνήσει με τα 

συστήματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει, εάν 
η αναφερθείσα βλάβη προέρχεται από τις εγκαταστά−
σεις του Τελικού Χρήστη, ή από το τμήμα του δικτύου 
του ή από το τμήμα του δικτύου του ΟΤΕ.

2) Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τμήμα 
του δικτύου του ΟΤΕ γίνεται αναγγελία της βλάβης από 
τον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, όπως αυτή περιγράφε−
ται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της παρούσας Προσφοράς.

3) Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον ΠΑΡΟ−
ΧΟ στο Π.Σ. W−CRM.

4) Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24x7x365.
5) Η αναγγελία που εισάγεται σε μη ΕΗ & ΕΩ, υπολο−

γίζεται ότι κατατέθηκε την επόμενη ΕΗ.
6) Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει 

στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως 
συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργειες που έχει 
ήδη πραγματοποιήσει.

7) Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται μέσω του 
Π.Σ. W−CRM, το οποίο ενημερώνεται άμεσα από το 
provisioning σύστημα για την εξέλιξη της βλάβης (ημε−
ρομηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης).

8) Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από 
τους τελικούς χρήστες, μόνο για τις υπηρεσίες που 
παρέχει ο ίδιος σ’ αυτούς (φωνητική τηλεφωνία). Σε 
περίπτωση βλάβης ταυτόχρονα και στις δύο υπηρεσίες, 
η λήψη αναφοράς της βλάβης γίνεται τόσο από τον ΟΤΕ 
όσο και από τον ΠΑΡΟΧΟ και ο κάθε ένας αναλαμβάνει 
το τμήμα αρμοδιότητάς του. 

9) Εάν μετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ είναι αναγκαία 
για τεχνικούς λόγους θα προηγείται συνεννόηση των δύο 
μερών καθώς και ενημέρωση του Τελικού Χρήστη από τον 
ΠΑΡΟΧΟ. Αν υπάρξει καθυστέρηση στη συνεννόηση ή στην 
ειδοποίηση του Τελικού Χρήστη, η οποία αποδεδειγμένα 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, αυτή η καθυστέρηση 
θα προσμετράται στον ανενεργό χρόνο άρσης βλάβης.

6.4.2 Άρση Βλαβών
1) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλά−

βη των Α.ΡΥ.Σ. το αργότερο στους πραγματικούς χρό−
νους άρσης βλάβης που φαίνονται στον Πίνακα 6.4:

Πίνακας 6.4

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% των 
αναγγελθεισών βλαβών της Α.ΡΥ.Σ. 

3 ΕΗ

2) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες 
που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε τελικά προκύπτει 
ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι. 

6.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.
1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 

χρόνο άρσης βλάβης (βλ. Πίνακα 6.4) του Α.ΡΥ.Σ., για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε 
βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ρήτρα, η οποία υπο−
λογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Κατά τον 
υπολογισμό των ρητρών εξαιρούνται οι χρόνοι άρσης 
βλάβης με τη μικρότερη καθυστέρηση. Οι ρήτρες υπο−
λογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ.

2) Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού 
χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ των 
Α.ΡΥ.Σ., ως εξής: 

Πίνακας 6.5

Υπέρβαση πραγματικού χρόνου 
άρσης των αναγγελθεισών βλα−

βών σε ΕΗ

Ρήτρα του μηνιαίου μισθώμα−
τος Α.ΡΥ.Σ. για τις περιοχές 

Α & Β 

Ρήτρα του μηνιαίου μισθώματος Α.ΡΥ.
Σ. για τις περιοχές Γ & Δ 

1η − 4η
Το 1/22 του μηνιαίου μισθώμα−
τος Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυ−
στέρησης

Το 1/44 του μηνιαίου μισθώματος Α.ΡΥ.
Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Για την 5η και μετά
Το 1/11 του μηνιαίου μισθώμα−
τος Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυ−
στέρησης

Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Α.ΡΥ.
Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
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Πίνακας 7.1

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ

1 Α Νομοί: Αττικής, Θεσ/νίκης

2 Β Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας συμπεριλαμ−
βανομένων των Νομών της Κρήτης

3 Γ /Δ Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α και Β πε−
ριοχές

2) Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ 
του Πίνακα 7.1, λόγω της έλλειψης απαραίτητων προ−
ϋποθέσεων (όπως π.χ., ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες 
αποστάσεις έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης 
από τα κέντρα), οι ρήτρες διαφοροποιούνται από τις 
αντίστοιχες ρήτρες για τις περιοχές Α, Β.

7.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»
Στο συνολικό χρόνο του συμφωνημένου επιπέδου 

υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β και Γ και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β και Γ, δεν προσμετράται 
το άθροισμα του χρόνου των συμβάντων τα οποία δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. Ως συμβάντα τα οποία 
συνιστούν λόγο καθυστέρησης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ», 
ορίζονται μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Για την παροχή της υπηρεσίας:
− Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή ενα−

έριο καλώδιο του ΟΤΕ.
− Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
− Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 

λόγω προγραμματισμένων εργασιών σύμφωνα με το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παρούσας Προσφοράς.

− Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαι−
τιότητα ΟΤΕ.

− Ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα Σύμβαση.

Για την άρση της βλάβης της υπηρεσίας:
− Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή ενα−

έριο καλώδιο του ΟΤΕ.
− Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
− Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του ΠΑΡΟ−

ΧΟΥ.
− Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγμένα δεν 

ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε end to end test.
− Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑ−

ΡΟΧΟΥ, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαι−
τιότητα ΟΤΕ.

− Ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα Σύμβαση.

− Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ 
στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ, στην περίπτωση όπου αυτό 
είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης. 

− Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη διαδι−
κασία που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

7.3 Παράδοση Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
7.3.1 Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, 

Β και Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ, το αργότερο στους 
πραγματικούς χρόνους που φαίνονται στον παρακάτω 
Πίνακα 7.2:

Πίνακας 7.2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΗ

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ

35 ΕΗ

Από την επόμενη 
ΕΗ της λήψης της 
αίτησης από τον 
ΟΤΕ

Στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού 
του ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει η κατάλληλη αναμονή 
οπτικών ινών

90 ΕΗ
Υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 
απόσταση μικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ

120 ΕΗ

Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή (π.χ. 
διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 
απόσταση μικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ)

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ

30 ΕΗ Με υφιστάμενο ΦΥΠ

50 ΕΗ Δίχως υφιστάμενο ΦΥΠ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM

30 ΕΗ Υπάρχει κατάλληλη υποδομή

50ΕΗ Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΗ

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΕΘΝ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΠΕΡ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−BRAS−ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO−DSLAM−ΤΟΠ

35 ΕΗ

Από την επόμενη 
ΕΗ της λήψης της 
αίτησης από τον 
ΟΤΕ

Στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού 
του ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει η κατάλληλη αναμονή 
οπτικών ινών

90 ΕΗ
Υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 
απόσταση μικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ

120 ΕΗ

Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή (π.χ. 
διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 
απόσταση μικρότερη των 50m από τον χώρο 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ)

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΕΘΝ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΠΕΡ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ−DSLAM−ΤΟΠ

30 ΕΗ Με υφιστάμενο ΦΥΠ

50 ΕΗ Δίχως υφιστάμενο ΦΥΠ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΕΘΝ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΠΕΡ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS−ΤΟΠ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM

30 ΕΗ Υπάρχει κατάλληλη υποδομή

50ΕΗ Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή

7.3.2 Προβλέψεις
1) Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υπο−

χρεωτική στα πλαίσια της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου 
(Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ 
και την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β και Γ. Οι αιτήσεις 
οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαμ−
βάνονται στην παρούσα συμφωνία (Basic SLA) και θα 
ικανοποιούνται στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Τα 
στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για τις υπηρε−
σίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. αφορούν:

− Αριθμός ζεύξεων ανά ΣΠ ΕΕΑΠ ή αριθμός και χωρη−
τικότητα ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου 
Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β.

− Αριθμός ζεύξεων ανά κόμβο πολυπλεξίας ή αριθμός 
και χωρητικότητα ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ.

− Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μη−
νών, ανά μήνα για το πρώτο τρίμηνο και ανά τρίμηνο 
για τον υπόλοιπο χρόνο.

− Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρίμηνο.
− Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στον 

ΟΤΕ/Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων των προβλέ−
ψεων ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα:

* Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δω−
δεκάμηνο που αρχίζει την 1η Απριλίου.

* Μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο 
που αρχίζει την 1η Ιουλίου.

* Μέχρι την 15η Αυγούστου κάθε έτους, για το δωδε−
κάμηνο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.

* Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, για το δωδε−
κάμηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. 

2) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
σε ένα τρίμηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο 
του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριμήνου, τότε 
ο ΟΤΕ δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του ΠΑ−
ΡΟΧΟΥ για το επόμενο τρίμηνο σε αριθμό ίσο με των 
πραγματικών παραγγελιών του προηγούμενου τριμήνου 
αυξημένου μέχρι 20%, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός 
των τροποποιημένων προβλέψεων είναι μικρότερος των 
προβλέψεων που είχε κάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ.

3) Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του 
εντός των ως άνω καθορισμένων προθεσμιών, τότε οι αι−
τήσεις του δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα συμφωνία 
και θα ικανοποιούνται στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

7.3.3 Ρήτρες Παράδοσης
1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 

χρόνο παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
τύπου Β και Γ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική 
ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με 
τον παρακάτω Πίνακα 7.3. Οι ρήτρες υπολογίζονται για 
κάθε ΠΑΡΟΧΟ στο 90% των περιπτώσεων με τις μικρότε−
ρες καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις ενός 
ΠΑΡΟΧΟΥ για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις του ΠΑΡΟΧΟΥ, 
τότε οι υπερβαίνουσες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη 
στον υπολογισμό των ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από 
τον ΟΤΕ στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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Πίνακας 7.3

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης από τον 
πραγματικό χρόνο παράδοσης

Ρήτρα που εφαρμόζεται στο εφάπαξ της 
υπηρεσίας 

1η−15η
Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης ή το 1% του αφάπαξ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα.

16η−25η
Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης ή το 2% του αφάπαξ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα.

Για την 26η και μετά
Το 4% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης ή το 4% του αφάπαξ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα.

7.4 Βλάβες Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
7.4.1 Αναγγελία Βλαβών
Οι βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ θα αναγγέλλονται στον ΟΤΕ 

όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παρούσας 
Προσφοράς.

7.4.2 Άρση Βλαβών
1) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλά−

βη των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., το αργότερο 
στους παρακάτω πραγματικούς χρόνους άρσης βλάβης, 
σύμφωνα με τον Πίνακα 7.4.

Πίνακας 7.4

Τύπος βλάβης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α./
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

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

Φ.Σ.

Χωρίς βλάβη στον οπτική ίνα 1 ΕΗ

Με βλάβη στον οπτική ίνα 2 ΕΗ

2) Στο ποσοστό 95% περιλαμβάνονται και οι αναγ−
γελθείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ».

3) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται αυτές που 
εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «υπαιτι−
ότητα ΟΤΕ».

7.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ.

1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.
Φ.Σ. (βλ. Πίνακα 7.4) για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέ−
ρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ 
του ΠΑΡΟΧΟΥ ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε 
ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 7.5. Οι 
ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ ξεχωριστά.

Πίνακας 7.5

Τύπος Βλάβης
Υπέρβαση πραγματικού χρόνου 
άρσης των αναγγελθεισών βλα−

βών σε ΕΗ

Ρήτρα του αντίστοιχου μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.
Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (ανάλογα με την ταχύτητα που έχει αι−

τηθεί ο ΠΑΡΟΧΟΣ)

Χωρίς βλάβη στην 
οπτική ίνα

1η − 2η
Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα

Για την 3η και μετά
Το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα

Με βλάβη στην οπτι−
κή ίνα

1η – 4η
Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα

Για την 5η και μετά
Το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης ή το 1/11 του μηνιαίου μισθώματος 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, ανάλογα

2) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται αυτές που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ xDSL MODEM

Προκειμένου ο τερματικός εξοπλισμός (Η/Υ ή LAN) 
του χρήστη να επικοινωνήσει με το δίκτυο του ISP εί−
ναι απαραίτητο να τεθούν, στο xDSL modem, τιμές σε 
ορισμένες παραμέτρους εγκατάστασης.

Στις ακόλουθες παραγράφους (Α’ και Β’) δίνονται οι 
τιμές που παίρνουν οι παράμετροι αυτοί για τους δύο 
εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να συν−
δεθεί το xDSL modem στο δίκτυο xDSL του ΟΤΕ.

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιμών για αυτές τις 
παραμέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 
του xDSL modem.

Α’. Τιμές παραμέτρων εγκατάστασης, του ADSL 
MODEM, όταν η επικοινωνία του χρήστη με το BBRAS 
γίνεται με χρήση του συνδυασμού των πρωτοκόλλων 
PPPoE και RFC 1483/Bridged

Η μέθοδος αυτή προαπαιτεί είτε ότι το ADSL modem 
του πελάτη υποστηριζει το πρωτόκολλο PPPoE και ξε−
κινά την κλήση PPP προς τον ISP, ή ότι το ADSL modem 
του πελάτη υποστηρίζει το πρωτόκολλο RFC 1483/
Bridged και ότι ο H/Y του πελάτη που ξεκινά την κλήση 
PPP προς τον ISP έχει εγκατεστημένο Λογισμικό Πελά−
τη (Client Software) ή Λειτουργικό Σύστημα (Operating 
System) που υποστηρίζει το πρωτόκολλο PPPoE

1. Ρύθμιση της παραμέτρου ADSL MODE
H παράμετρος ADSL MODE τίθεται: ITU G.992.5 ή εφό−

σον δεν υποστηρίζεται G.992.3 ή τέλος G.992.1: 
2. Ρύθμιση παραμέτρου Annex(για περιπτώσεις 

multiAnnex εξοπλισμού): (Annex Α για γραμμή POTS & 
Annex B για γραμμή ISDN) 

3. Ρύθμιση των παραμέτρων VPI και VCI
Η παράμετρος VPI τίθεται: 8. Η παράμετρος VCI τί−

θεται: 35.
4. Ρύθμιση της παραμέτρου ATM Quality of Service 

(ATM QOS)
Η παράμετρος ATM QOS τίθεται: UBR
5. Ρύθμιση της παραμέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕ−

ΣΗΣ
H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ τίθεται: είτε 

PPPoE ή RFC 1483/Bridged ανάλογα με την σύνδεση που 
εκτελεί ο πελάτης

6. Ρύθμιση της παραμέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSU−
LATION

 H παράμετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: LLC/
SNAP

Β’. Τιμές παραμέτρων εγκατάστασης, του ADSL 
MODEM,  όταν η επικοινωνία του χρήστη με το BBRAS 
γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου PPPoA

Η μέθοδος αυτή προαπαιτεί ότι το ADSL modem του 
πελάτη που ξεκινά (ή προωθεί) την κλήση PPP προς τον 
ISP υποστηρίζει το πρωτόκολλο PPPoA.

Οι παράμετροι ορίζονται όπως και προηγούμενα (βλ. 
σημεία 1−4) με την διαφορά ότι τα σημεία 5 και 6 πλέον 
διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Ρύθμιση της παραμέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕ−
ΣΗΣ:

H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ τίθεται: 
PPPoA

2. Ρύθμιση των παραμέτρου ΤΥΠΟΣ 
ENCAPSULATION

 H παράμετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: 
VCMUX

Γ. Τιμές παραμέτρων εγκατάστασης VDSL MODEM/
Router όταν ο χρήστης συνδέεται σε DSLAM που δια−
θέτει κάρτες τεχνολογίας VDSL2 (σύμφωνα με το ITU 
G.993.2 Annex B – Europe). 

Στις περιπτώσεις αυτές η σύνδεση του χρήστη γίνεται 
αποκλειστικά με την χρήση του πρωτοκόλλου PPPoE.

1. Ρύθμιση της παραμέτρου Band Plan (εφόσον απαι−
τείται) : 17a και συγκεκριμένα 998ADE17−M2X−B

2. Ρύθμιση της παραμέτρου Encaptulation−Mode: PTM  
ή Ethernet (εφόσον ζητηθεί)

2. Ρύθμιση της παραμέτρου VLAN : 835
Σημείωση:
Ενδεχομένως για την επικοινωνία του πελάτη με τον 

ISP να απαιτείται, στο ADSL modem, η ρύθμιση και μιας 
σειράς άλλων παραμέτρων οι οποίες δίνονται από τον 
ISP στον τελικό χρήστη. Ενδεικτικά τέτοιες παράμετροι 
είναι οι ακόλουθες

1. USERNAME και PASSWORD
2. PASSWORD HANDLING (π.χ. PAP ή CHAP)
3. DNS SERVER
4. DEFAULT GATEWAY
ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση του 

τερματικού εξοπλισμού του πελάτη με το Δίκτυο DSL 
του ΟΤΕ, οι οποίες όμως από μόνες τους δεν εξασφα−
λίζουν τη διαλειτουργικότητα, είναι :

1. ITU G.992.1, G.992.3 & G.992.5 Annex A για σύνδεση  
του ADSL modem πάνω από γραμμή POTS ή Annex Β για 
σύνδεση του ADSL modem πάνω από γραμμή ISDN).

2. Για την περίπτωση των VDSL2 DSLAMs (υπηρεσίες 
30 & 50 Μbps)  οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι 
συμμόρφωση με ITU G.993.2 Annex B. και συγκεκριμένα 
998ADE17−M2X−B.
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  Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δεκαπέντε 
(15) μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται.

Η απόφαση αυτή καθώς και τα Παραρτήματα αυτής να 
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
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