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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρι−
σης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr, (ΦΕΚ 412/Β΄/2015). .............
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Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοι−
νωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας χον−
δρικής με την ονομασία Virtual Partial Unbundled
Loop light (VPU light) ή Εικονικά Μερικά Αδεσμο−
ποίητος Βρόχος light (EMA light). ..................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 760/3
(1)
Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρισης
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
με κατάληξη .gr, (ΦΕΚ 412/Β΄/2015).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/2012) και ιδίως τα άρθρα 11, 12, στοιχείο κδ΄
αυτού,
β. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/19.02.2015 «Κα−
νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου
(Domain Names) με κατάληξη .gr», (ΦΕΚ 412/Β΄/2015) και
ιδίως το άρθρο 23,
γ. σχετικά αιτήματα κατόχων Ονομάτων Χώρου σχε−
τικά με το ύψος των τελών των Ονομάτων Χώρου όπου
το μεταβλητό τους πεδίο αποτελείται από δύο χαρα−
κτήρες,
δ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο
προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ
και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπρο−
έδρου της ΕΕΤΤ Νικόλαου Παπαουλάκη, αποφασίζει:
Στο άρθρο 23 «Μεταβατικές Διατάξεις» της Απόφασης
της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/19.02.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με
κατάληξη .gr», (ΦΕΚ 412/Β΄/2015) προστίθενται οι παρα−
κάτω παράγραφοι:

«9. Ονόματα Χώρου των οποίων το μεταβλητό πεδίο
αποτελείται από δύο χαρακτήρες και η περίοδος εκ−
χώρησής τους λήγει έως τις 31−8−2015, διατηρούνται σε
ισχύ έως τις 31−8−2015.
10. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που θα απο−
κτηθεί με την ανανέωση των ανωτέρω ονομάτων χώρου
θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία λήξης του
προηγούμενου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και
όχι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης,
εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης.
11. Για τα ονόματα χώρου τα οποία θα διατηρηθούν
σε ισχύ έως τις 31−8−2015, δεν θα υπάρξει δικαίωμα
δέσμευσης δεκαπέντε ημερών (15) από την 31−8−2015,
όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
9 του Νέου Κανονισμού, αλλά θα διατεθούν άμεσα σε
περίπτωση μη ανανέωσής τους.
12. Τα οφειλόμενα τέλη ορίζονται σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαΐου 2015
Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 760/4
(2)
Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινω−
νιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας χονδρικής
με την ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop light
(VPU light) ή Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρό−
χος light (EMA light).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονι−
κών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλ−
λες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 11, 12,(α), (ιβ) (κστ), 17 παρ 1
και 2 , 50, 51 και 52 αυτού (ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012), όπως ισχύει
τροποποιηθείς με το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α΄/
18−04−2013),
β) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28−07−2011 «Ορι−
σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής)
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Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης
μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβα−
σης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις
αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1908/Β΄/30−8−2011),
γ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28−7−2011 «Ορι−
σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην
εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β΄/7−9−2011),
δ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/11−12−2012 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμο−
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές
Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 1908/Β΄/30.08.2011)», (ΦΕΚ 34012/
Β΄/20−12−2012),
ε) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/11/2012 με θέμα
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την πα−
ροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/Β΄/
07−09−2011)», (ΦΕΚ 1846/Β΄/13.06.2012),
στ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.9.2012 «Εμπο−
ρική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών
οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και
παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual
Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδε−
σμοποίητος Βρόχος (EMA) από την εταιρεία «Οργανι−
σμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 2731/
Β΄/10.10.2012),
ζ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 669/10/18−10−2012 «Καθο−
ρισμός τιμής χονδρικής για την παροχή από την εται−
ρεία «ΟΤΕ Α.Ε» του προϊόντος με την ονομασία Virtual
Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδε−
σμοποίητος Βρόχος (EMA),σε εφαρμογή των οριζόμενων
στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18−09−2012 « Εμπορική
διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικο−
νομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL και παροχή
Χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial
Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος
Βρόχος (EMA)» από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπι−
κοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε»), (ΦΕΚ 2731/Β΄/10−10−2012)
(ΦΕΚ 2870/Β΄/25−10−1012),
η) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 673/02/20−11−2012 «Πα−
ροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας χονδρικής με την
ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονι−
κά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος (EMA)», (ΦΕΚ 3090/
Β΄/22.11.2012),
θ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 697/20/2013 «Τροποποί−
ηση των όρων παροχής από την εταιρεία «Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας
χονδρικής με την ονομασία Virtual Partial Unbundled
Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος
(EMA), βάσει της υποχρέωσης του ΟΤΕ από το άρθρο
4 της απόφασης της ΕΕΤΤ 673/02/20.11.2012 (ΦΕΚ 3090/
Β΄/22.11.2012) και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων
της απόφασης της ΕΕΤΤ 675/09/11−12−2012 (ΦΕΚ 3402/
Β΄/20−12−2012) με θέμα «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς
ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό
Βρόχο και τις σχετικές Υπηρεσίες σε εφαρμογή της
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28−7−2011 (ΦΕΚ 1908/
Β΄/30−8−2011)» ως ισχύει τροποποιηθείσα», (ΦΕΚ 1889/
Β΄/1.08.2013),

ι) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 729/010/31−07−2014
«Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ) του ΟΤΕ, σε
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 1983/
Β΄/07−09−2011), ως ισχύει εγκριθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ
654/11/2012 (ΦΕΚ 1846/Β΄/13−06−2012)» (ΦΕΚ 2405/Β΄/
09−09−2014),
ια) την αριθμ. 11646/18−03−2014 επιστολή ΟΤΕ (Αριθμ.
ΟΤΕ 332077/17−03−2014) με θέμα «Μετάβαση σε Δίκτυα
Νέας Γενιάς»,
ιβ) την αριθμ. ΕΕΤΤ 37947/30−09−2014 επιστολή της
εταιρείας ΟΤΕ (Αριθμ. ΟΤΕ 17/410/30−09−2014) με θέμα
«Μετάβαση σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» με συνημμένη: την
εμπορική και τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας Virtual
Partially Unbundled Light (VPU Light) καθώς και τις προ−
τεινόμενες τιμές υπηρεσιών EMA και EMA light,
ιγ) την αριθμ. ΕΕΤΤ 39950/13−10−2014 επιστολή του
ΟΤΕ (Αριθμ. ΟΤΕ 17/449/10−10−2014) με θέμα «Μετάβαση
σε Δίκτυα Νέας Γενιάς»,
ιδ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 748/08/2015 «Τροπο−
ποίηση Διατάξεων της ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11−12−2012 (ΦΕΚ
3402/Β΄/20−12−2012), ως ισχύει σήμερα»,
ιε) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 737/9/2014 «Διεξαγωγή
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση
της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» σχετικά με: (i) την τεχνική και
εμπορική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής Εικονι−
κά Μερικά Αποδεσμοποίητου Βρόχου Light (ΕΜΑ light)
(Virtual Partially Unbundled Light− VPU Light) και (ii) τις
τιμές των υπηρεσιών EMA και EMA Light»,
ιστ) τα σχόλια αριθμ. 48998/15−12−2014, 49019/15.12.2014,
49049/15−12−2014, ΕΜΠ5962/15−12−2014, 49065/16−12−2014
και 49229/16−12−2014 των συμμετεχόντων HOL, Forthnet,
Vodafone, WIND, OnTelecoms και CYTA στην ανωτέρω
Δημόσια Διαβούλευση, η οποία διήρκεσε από την Πέμπτη
30 Οκτωβρίου 2014 έως την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014,
ιζ) την επιστολή της ΕΕΤΤ αριθμ. ΕΕΤΤ 3769/29−1−2015
«Χονδρικό προϊόν EMA light»,
ιη) την επιστολή του ΟΤΕ αριθμ. ΕΕΤΤ 7745/27−2−2015
και θέμα «Χονδρικό προϊόν EMA light»,
ιθ) την επιστολή του ΟΤΕ αριθμ. ΕΕΤΤ 10102/19−3−2015
και θέμα «Χονδρικό προϊόν EMA light − Μεταβατικές»,
κ) την επιστολή της ΕΕΤΤ αριθμ. ΕΕΤΤ 10235/20.3.2015
και θέμα «Πρόσκληση σε συνάντηση σχετικά με τις δια−
δικασίες του χονδρικού προϊόντος ΕΜΑ light στο αρχικό
στάδιο λειτουργίας του»,
κα) τις επιστολές αριθμ. 12066/6−4−2015, 12239/7.4.2015,
11106/30−3−2015, 11932/3−4−2015 και 12068/6−4−2015 των
παρόχων HOL, Forthnet, Forthnet, WIND και CYTA σχετικά
με τις μεταβατικές διατάξεις του προϊόντος ΕΜΑ light,
κβ) την επιστολή του ΟΤΕ αριθμ. ΕΕΤΤ 12261/7−4−2015
και θέμα «Χονδρικό προϊόν EMA light − Μεταβατικές»,
κγ) την επιστολή της ΕΕΤΤ αριθμ. ΕΕΤΤ 12713/15−4−2015
και θέμα «Χονδρικό προϊόν EMA light − Μεταβατικές»,
κδ) την επιστολή της CYTA αριθμ. ΕΕΤΤ 13269/21.4.2015
και θέμα «Σχετικά με εφάπαξ τέλη χονδρικής EMA light»,
κε) την αριθμ. ΕΕΤΤ 30290/18−4−2015 εισήγηση της αρ−
μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
κστ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού
της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Αντιπροέ−
δρου της ΕΕΤΤ Νικόλαου Παπαουλάκη,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Και επειδή:
1) Στο πλαίσιο σχεδιασμού από την εταιρεία ΟΤΕ της στα−
διακής μετάβασης του δικτύου της σε τεχνολογία NGN (και
αντικατάστασης των υφιστάμενων υπηρεσιών τεχνολογίας
TDM), καθώς και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της περί
μη Διακριτικής Μεταχείρισης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, Κανονιστικές
Υποχρεώσεις, υποκεφ. 4, Υποχρέωση Αμεροληψίας της ΑΠ
ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 της ΕΕΤΤ σχετικά με την Αγορά
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης – υπό σχετ. γ), η εται−
ρεία υπέβαλλε στην ΕΕΤΤ (υπό σχετ. ιγ), νέα πρόταση προς
εξέταση για την παροχή του χονδρικού προϊόντος Virtual
Partial Unbundled Loop Light (VPU Light) ή Εικονικά Μερι−
κά Αποδεσμοποίητου Βρόχου Light (EMA Light), το οποίο
αφορά στην παροχή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης
(ΧΕΠ) τεχνολογίας VDSL2, χωρίς να απαιτείται ο Τελικός
Χρήστης να λαμβάνει από την εταιρεία ΟΤΕ υπηρεσίες
φωνής, ή από τον Πάροχο υπηρεσίες WLR ή υπηρεσίες
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό βρόχο (ΑΠΤοΒ).
Συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέβαλλε με την ως άνω πρότασή
της την τεχνική και εμπορική περιγραφή των υπηρεσιών
χονδρικής ΕΜΑ light (Virtual Partially Unbundled Light− VPU
Light), καθώς και την προτεινόμενη τιμολόγηση των υπη−
ρεσιών ΕΜΑ και EMA Light.
2) Εν συνεχεία, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε δημόσια διαβού−
λευση κατά το χρονικό διάστημα που εκκινούσε από
την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 έως και την Δευτέρα
15 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανωτέρω πρότα−
ση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε, για την τεχνική περιγραφή
της νέας υπηρεσίας ΕΜΑ light και την τιμολόγηση των
υπηρεσιών EMA και EMA light αντίστοιχα. Με τα σχόλια
που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβού−
λευση (υπό σχετ. ιστ), ανέδειξαν μία σειρά ελλείψεων
στο κείμενο της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας
EMA light το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση, οι οποίες
πάντως αφορούν σε σημαντικά σημεία της διαδικασίας
παροχής της. Επίσης, οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι
τα εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης του
νέου προϊόντος θα πρέπει να υπολογίζονται με ενιαία
τιμή η οποία θα έχει έκπτωση σε σχέση με το άθροισμα
των επιμέρους τιμών του υποβρόχου και του V−ΑΡΥΣ,
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομίες κλίμακας, οι οποίες
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των
εργασιών από την πλευρά του ΟΤΕ.
3) Η ΕΕΤΤ, θεωρώντας ότι τα σημεία αυτά ήταν απα−
ραίτητο να συμπληρωθούν προσηκόντως, έτσι ώστε η
παροχή της υπηρεσίας ΕΜΑ light να γίνει με διαφάνεια,
στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες
έχουν επιβληθεί στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., ως επιχείρηση
με σημαντική ισχύ στην αγορά της Χονδρικής Παροχής
Πρόσβασης σε φυσική υποδομή δικτύου για το σκοπό
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών,
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/13/28−07−2011 (Κεφ. ΙΙΙ, Κα−
νονιστικές Υποχρεώσεις, υποκεφ. 5 και ιδίως 5.1−5.3),
απέστειλε στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε την από 29/1/2015
επιστολή της (υπό σχετ. ιζ), με την οποία ζήτησε από την
εταιρεία να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα ακόλουθα στοιχεία:
− Τις αναλυτικές διαδικασίες ενεργοποίησης της υπη−
ρεσίας EMA light, συμπεριλαμβανομένων και των μετα−
βάσεων μεταξύ των υπηρεσιών.
− Τη διαδικασία κατάργησης της υπηρεσίας ΕΜΑ light.
− Την διάρκεια παροχής.
− Τις διαδικασίες βλαβοληψίας/βλαβοδιαχείρισης (συ−
μπεριλαμβανομένου και σχετικού ερωτηματολογίου).
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− Τις Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) της πα−
ράδοσης συμπεριλαμβανομένης και της επιλεξιμότητας.
− Τα SLA βλάβης.
− Τις προβλέψεις.
− Τις ρήτρες.
− Τα χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών (QoS) και
− Τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό τελικού χρήστη (CPE)
του παρόχου.
4) Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε με την από 19/3/2015 (υπό σχετ.
ιθ) επιστολή της, κοινοποίησε στην ΕΕΤΤ την πρότασή
της σχετικά με τις μεταβατικές διαδικασίες με τις οποί−
ες θα μπορούν οι πάροχοι να προμηθεύονται την υπηρε−
σία ΕΜΑ light μέχρι το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της
τελικής μορφής της (της εν λόγω υπηρεσίας), για την
οποία επίσης η εταιρεία ΟΤΕ υπέβαλε σχετική πρόταση
(υπό σχετ. ιη). Σύμφωνα με την επιστολή της εταιρεί−
ας ΟΤΕ, κατά το μεταβατικό στάδιο οι ενδιαφερόμενοι
πάροχοι θα λαμβάνουν την σχετική υπηρεσία μέσω των
φορμών παραγγελιοληψίας «που υπάρχουν στο WCRM−
LLU για τις υφιστάμενες υπηρεσίες βρόχου και VPU,
προσαρμοσμένες για την παροχή της υπηρεσία VPU
light». Το μεταβατικό αυτό στάδιο θα διαρκέσει μέχρι
την ολοκλήρωση της τελικής του μορφής, η οποία δεν
αναμένεται πριν την 1/1/2016 (οι αναλυτικές διαδικασίες
για την τελική μορφή της ΕΜΑ light έχουν υποβληθεί
στην ΕΕΤΤ με την από 27−2−2015 επιστολή του ΟΤΕ και
αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης, η οποία έληξε
την 18η Μαΐου 2015). Με την ίδια (υπό σχετ. ιθ) επιστολή
της, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. κοινοποίησε στην ΕΕΤΤ τα
προτεινόμενα εφάπαξ τέλη της υπηρεσίας ΕΜΑ light.
5) Η ΕΕΤΤ κοινοποίησε την ανωτέρω πρόταση της
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στους παρόχους (υπό σχετ κ) και
τους κάλεσε σε συνάντηση, από κοινού με την εται−
ρεία ΟΤΕ, την 30η Μαρτίου 2015 με αντικείμενο (μεταξύ
άλλων) την εν λόγω πρόταση και συγκεκριμένα α) τις
προτεινόμενες μεταβατικές διαδικασίες, και β) τα προ−
τεινόμενα εφάπαξ τέλη της υπηρεσίας ΕΜΑ light.
6) Στο πλαίσιο της από 30−3−2015 συνάντησης των
εκπροσώπων των παρόχων και της εταιρείας ΟΤΕ με
υπηρεσιακούς υπαλλήλους της ΕΕΤΤ, συζητήθηκαν τα
βασικά σημεία προβληματισμού και διαφωνίας των
εναλλακτικών παρόχων με την πρόταση της εταιρείας
ΟΤΕ.
7) Κατόπιν της συνάντησης της 30ης Μαρτίου, η ΕΕΤΤ
κάλεσε τους παρόχους να υποβάλουν και εγγράφως
στην ΕΕΤΤ τα σχόλιά τους σχετικά με την εν λόγω
πρόταση του ΟΤΕ (υπό σχετ. ιθ), εντός τριών εργασίμων
ημερών. Πράγματι, τα σχόλια των παρόχων υπεβλήθη−
σαν (υπό σχετ. κα) και συνοψίζονται στη συνέχεια ως
εξής:
i. Δύο πάροχοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να επιτρα−
πεί η διάθεση του νέου χονδρικού προϊόντος και των
αντίστοιχων λιανικών προϊόντων της εταιρείας ΟΤΕ πριν
ολοκληρωθεί η έγκριση των τιμών από την ΕΕΤΤ. Σύμ−
φωνα με το σημείο 4.1.4 της Α.Π. ΕΕΤΤ 614/12/2011 σχετι−
κά με την Ανάλυση της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής
Πρόσβασης, η εταιρεία ΟΤΕ υποχρεούται να διαθέτει
νέα προϊόντα λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω
τεχνολογίας VDSL, σε όχι μικρότερο χρονικό διάστημα
από έξι (6) μήνες από την έγκριση από την ΕΕΤΤ των
όρων και των κοστοστρεφών τιμών για τα αντίστοιχα
προϊόντα χονδρικής. Η ΕΕΤΤ, θεωρεί ότι η διάταξη αυτή
καλύπτει το εν λόγω σχόλιο των παρόχων.
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ii. Δύο πάροχοι θεωρούν ότι η διάθεση του αντίστοιχου
λιανικού προϊόντος από την εταιρεία ΟΤΕ θα πρέπει να
τοποθετείται σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την
έγκριση από την ΕΕΤΤ των όρων και των τιμών χον−
δρικής, αλλά και υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν
χονδρικής είναι λειτουργικό και πλήρως διαθέσιμο στο
ΠΣ της εταιρείας ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ συμφωνεί με το σχόλιο
των παρόχων και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την παρ.
3.9.1 «ΣΚΟΠΟΣ Π.Σ.» της Προσφοράς Αναφοράς για την
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο για αλ−
λαγές του ΠΣ ΟΤΕ οι οποίες αφορούν νέα προϊόντα, η
εταιρεία ΟΤΕ ενημερώνει τους παρόχους για την νέα
έκδοση του λογισμικού τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν
την ένταξη των αλλαγών στο Π.Σ. Κάθε ενημέρωση
δοκιμάζεται για εύλογο χρονικό διάστημα από τους πα−
ρόχους σε δοκιμαστικό σύστημα που διαθέτει η εταιρεία
ΟΤΕ. Η ενημέρωση των παρόχων για την ένταξη του
νέου προϊόντος στο ΠΣ ΟΤΕ δεν μπορεί να προηγείται
της έγκρισής του από την ΕΕΤΤ, καθώς η έγκριση της
ΕΕΤΤ καθορίζει και παγιώνει τους όρους και τις διαδικα−
σίες παροχής του. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ
θεωρεί ότι οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν
στο Π.Σ. της ΟΤΕ για την ένταξη του νέου προϊόντος
ΕΜΑ light, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και δοκιμα−
στεί από τους παρόχους πριν την έναρξη παροχής από
την εταιρεία ΟΤΕ της αντίστοιχης λιανικής υπηρεσίας.
iii. Δύο πάροχοι επεσήμαναν ότι πριν την έναρξη δι−
άθεσης του νέου λιανικού προϊόντος από την εταιρεία
ΟΤΕ, θα πρέπει να έχει επικαιροποιηθεί το μοντέλο υπο−
λογισμού συμπίεσης περιθωρίου το οποίο χρησιμοποιεί
η ΕΕΤΤ για τον έλεγχο των οικονομικών προγραμμάτων
της ΟΤΕ, έτσι ώστε να συμπεριλάβει το νέο χονδρικό
προϊόν. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη της το σχετικό σχόλιο
των παρόχων και έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία
της ενημέρωσης του εν λόγω μοντέλου.
iv. Ένας πάροχος σημειώνει την ανάγκη πληρέστερης
ενημέρωσης από την εταιρεία ΟΤΕ αναφορικά με την
επέκταση του δικτύου xDSL (KV). Η ΕΕΤΤ θεωρεί εύλογο
το αίτημα του παρόχου και καλεί την ΟΤΕ να κατα−
στήσει λειτουργική την προβλεπόμενη ενημέρωση των
παρόχων, η οποία οφείλει να προηγείται τουλάχιστον
τέσσερις μήνες από την ενεργοποίηση νέων υπαίθριων
καμπινών.
v. Ένας πάροχος τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι
σύμφωνα με την νέα πρόταση της εταιρείας ΟΤΕ, τα
εφάπαξ τέλη του νέου χονδρικού προϊόντος δεν θα τι−
μολογούνται ως το άθροισμα της κοστοστρεφούς τιμής
δύο επιμέρους προϊόντων, ωστόσο απαιτείται σταθερό−
τητα και διαφάνεια στην τιμολόγηση των τελών και την
εξαγωγή των τιμών, έτσι ώστε να μπορούν οι πάροχοι
να καταρτίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Όπως
αποτυπώνεται και στο σημείο 9 της παρούσης, η ΕΕΤΤ
συμφωνεί με το σχόλιο του παρόχου ότι απαιτείται
σταθερότητα και διαφάνεια στην τιμολόγηση των τελών
και την εξαγωγή των τιμών, έτσι ώστε να μπορούν οι
πάροχοι να καταρτίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
vi. Ένας πάροχος τονίζει ότι δεν θα πρέπει να συνδέε−
ται η διαθεσιμότητα ή μη του τμήματος του βρόχου από
την υπαίθρια καμπίνα μέχρι το Α/Κ, με τη δυνατότητα
παροχής της υπηρεσίας VPU light. Η ΕΕΤΤ σημειώνει
ότι, σύμφωνα με την πρόταση της εταιρείας ΟΤΕ, η
διαθεσιμότητα του κυρίου δικτύου εξετάζεται για την
επιλεξιμότητα της υπηρεσίας στην παρούσα μεταβατική

φάση της παροχής της. Στην τελική μορφή υλοποίησης
της χονδρικής υπηρεσίας, θα εξετάζεται μόνο η διαθε−
σιμότητα του υποβρόχου.
vii. Ένας πάροχος έθεσε τα ακόλουθα αιτήματα σχε−
τικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος:
α. Νέος τρόπος σύνδεσης στην υλοποίηση των
backhaul υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην απαιτείται από
τους παρόχους να προμηθεύονται πολλαπλές ΣΥΜΕΦΣ
στο ίδιο Α/Κ.
β. Καθορισμός ελαχίστου επιπέδου αποδεκτής τα−
χύτητας στο πλαίσιο βλαβοδιαχείρισης, τόσο για τα
30Mbps όσο και για τα 50Mbps.
γ. Δυνατότητα λήψης μετρήσεων σε επίπεδο VDSL
καθώς και εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων SELT. Δυ−
νατότητα πληροφόρησης για τις ρυθμίσεις σε επίπεδο
VDSL που έχουν γίνει στις γραμμές των συνδρομητών
των παρόχων καθώς και δυνατότητα αιτήσεων αλλαγών
μέσω του ΠΣ ΟΤΕ σε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποι−
ητικής ποιότητας υπηρεσίας.
δ. Καθορισμός συγκεκριμένων κωδικών άρσης βλάβης
VPU.
ε. Τυποποίηση μετρήσεων ευρυζωνικότητας που θα
διενεργεί η ΟΤΕ.
Η ΕΕΤΤ θεωρεί σκόπιμο τα τεχνικά αυτά σχόλια να
εξεταστούν κατά την υλοποίηση της τελικής μορφής
της χονδρικής υπηρεσίας VPU light και μετά από συνερ−
γασία μεταξύ της εταιρείας ΟΤΕ και των παρόχων, να
ενσωματωθούν οι οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν
στις προδιαγραφές της υπηρεσίας. Ειδικά για το αί−
τημα καθορισμού συγκεκριμένων κωδικών άρσης βλά−
βης VPU, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι ήδη με την τελευταία
τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ έχει
ενταχθεί Πίνακας κωδικών άρσης βλάβης VPU, ο οποίος
επί του παρόντος καλύπτει στην μεταβατική φάση την
νέα υπηρεσία VPU light. Κατά την υλοποίηση της τελικής
μορφής της υπηρεσίας, θα διαμορφωθεί αντίστοιχος
Πίνακας με συγκεκριμένους κωδικούς για αυτήν.
viii. Ένας πάροχος κρίνει σκόπιμο να μειωθεί ο χρόνος
SLA εντός του οποίου η εταιρεία ΟΤΕ οφείλει να άρει
τις βλάβες από 3 ΕΗ (η πρόταση του ΟΤΕ στη μετα−
βατική φάση της νέας χονδρικής υπηρεσίας ταυτίζεται
με τον χρόνο άρσης βλάβης της υπηρεσίας EMA) σε
1 ΕΗ. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι επί του παρόντος, για τη με−
ταβατική φάση της υπηρεσίας, δεν είναι σκόπιμο να
μεταβληθεί το SLA αυτό. Ωστόσο, θα επανεξεταστεί ο
χρόνος άρσης βλάβης κατά την τελική υλοποίηση της
υπηρεσίας ΕΜΑ light.
8) Η εταιρεία ΟΤΕ στη συνέχεια, με νέα επιστολή της
(υπό σχετ. κβ), υπέβαλε στην ΕΕΤΤ διορθωτικές τιμές για
τα προτεινόμενα εφάπαξ τέλη της υπηρεσίας ΕΜΑ light,
σε σχέση με εκείνες που υποβλήθηκαν με την από 19/3
επιστολή της (υπό σχετ. ιθ) επικαλούμενη «αλλαγές στη
διαμόρφωση των κοστολογικών μοντέλων». Τις τιμές αυ−
τές η εταιρεία ΟΤΕ τις υπέβαλλε και στον Κοστολογικό
Έλεγχο του 2015. Η ΕΕΤΤ κοινοποίησε στους παρόχους
(υπο σχετ. κγ) την επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ προς
ενημέρωσή τους. Η εταιρεία CYTA με επιστολή της (υπό
σχετ. κδ) απέστειλε ερώτημα προς στην εταιρεία ΟΤΕ
με κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, αιτούμενη διευκρινίσεις για
την αύξηση των εφάπαξ χρεώσεων σε σχέση με την αρ−
χική της επιστολή και σημειώνοντας τον προβληματισμό
που δημιουργείται από τις συνθήκες αβεβαιότητας οι
οποίες διαμορφώνονται για το νέο προϊόν. Πράγματι,
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και η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, για να μπορέσουν οι πάροχοι να
καταρτίσουν επιχειρηματικό σχέδιο για το συγκεκριμένο
χονδρικό προϊόν, πρέπει να γνωρίζουν με σταθερότητα
και διαφάνεια τις εγκεκριμένες τιμές παροχής του συ−
γκεκριμένου προϊόντος, αποφασίζει:
1. Αποδέχεται ότι η διαδικασία παροχής της υπηρε−
σίας VPU light (Virtual Partially Unbundled light), κατά
το μεταβατικό στάδιο, έτσι όπως αυτή περιγράφεται
στην υποβληθείσα πρόταση με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
10102/19−3−2015 επιστολή από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, εί−
ναι επαρκώς λειτουργική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
ομαλή και αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, μέχρι την
ολοκλήρωση της υλοποίησης της τελικής της μορφής.
Η περιγραφή και η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας
VPU light, περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσης.
2. Τροποποιεί την Προσφορά Αναφοράς για την Αδε−
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές
Υπηρεσίες (ΑΠΤΒ) − RUO 2012, όπως αυτή ισχύει τρο−
ποποιηθείσα, εισάγοντας νέο αυτόνομο Παράρτημα με
αρίθμηση Παράρτημα 27 και περιεχόμενο το Παράρτημα
της παρούσης.
3. Ορίζει ότι, σύμφωνα και με το σημείο 4.1.4 υποκεφ.
4, Υποχρέωση Αμεροληψίας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, Κανονιστι−
κές Υποχρεώσεις, της Α.Π. ΕΕΤΤ 614/12/2011 σχετικά
με την Ανάλυση της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27
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Πρόσβασης, η εταιρεία ΟΤΕ δεν δύναται να διαθέτει
προϊόντα λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης, των οποίων
η αντίστοιχη χονδρική υπηρεσία είναι η νέα υπηρεσία
VPU light, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα
της παρούσης, πριν από την πάροδο τουλάχιστον έξι
(6) μηνών από την έγκριση από την ΕΕΤΤ των τιμών
της υπηρεσίας VPU light με νέα Απόφασή της, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4.1.4 υποκεφ. 4,
Υποχρέωση Αμεροληψίας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, Κανονιστικές
Υποχρεώσεις, της Α.Π. ΕΕΤΤ 614/12/2011. Η έγκριση τιμών
αφορά τόσο τα μηνιαία όσο και τα εφάπαξ τέλη της
νέας χονδρικής υπηρεσίας.
4. Για την βέλτιστη παροχή του χονδρικού προϊόντος
VPU light όπως αυτό θα διαμορφωθεί στην τελική μορφή
λειτουργίας του, καλεί την εταιρεία ΟΤΕ, να εξετάσει
σε συνεργασία με τους παρόχους τα υποσημεία α, β,
γ, δ και ε του σημείου 8, vi ανωτέρω.
5. Καλεί την εταιρεία ΟΤΕ να καταστήσει την προ−
βλεπόμενη ενημέρωση των παρόχων, η οποία οφείλει
να προηγείται κατά τέσσερις (4) μήνες της ενεργο−
ποίησης των υπαίθριων καμπινών, λειτουργικότερη για
τους παρόχους.
6. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας το ακόλουθο Παράρτημα.

-
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1.3.4
Μεταβάσεις Υπηρεσιών
1.3.5
Κατάργηση της υπηρεσίας VPU light
1.3.6
Διάρκεια Παροχής της υπηρεσίας VPU light
1.3.7
Διαδικασία Βλαβοληψίας/Βλαβοδιαχείρισης
1.3.7.1 Γενικά
1.3.7.2 Πορεία των καταχωρήσεων βλάβης για υπηρεσίες VPU
1.3.8
Θέματα Τιμολόγησης
1.4
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU LIGHT
1.4.1
Παράδοση Υπηρεσίας VPU
1.4.2
Προβλέψεις Παρόχων
1.4.3
Ενημέρωση επέκτασης δικτύου σε Παρόχους
1.4.4
Ρήτρες παράδοσης υπηρεσίας VPU light
1.4.5
Βλάβες υπηρεσίας VPU light
1.4.5.1 SLA άρσης βλαβών υπηρεσίας VPU light
1.4.5.2 Ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης
1.5
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VPU LIGHT ΤΥΠΟΥ DSLAM

11510

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11511

11512

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11513

11514

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11515

11516

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11517

11518

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11519

11520

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11521

11522

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11523

11524

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλε−
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)».
8. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαΐου 2015
Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
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