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Μαρούσι, 22-10-2018 

                            ΑΠ: 869/2        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική 

Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 

792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016)» 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 

α. τις διατάξεις του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 3, το 

άρθρο 12, στοιχ. α, ιβ, κστ’, μγ’ και μδ’, το άρθρο 17, το άρθρο 45, το 

άρθρο 47, το άρθρο 50 ιδίως την παράγραφο 1, στοιχείο α), περίπτωση 

αγ), το άρθρο 51 και το άρθρο 52 αυτού,  

β. 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 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, Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L337 της 18/12/2009, σ. 37,  

γ.  την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15 και 16 αυτής, Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0033, 

δ.  την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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), Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  

ε.  τη σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 

σημαντικές 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 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 

στ.  τη σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη 

ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) 

[2010/572/ΕΕ, ΕΕ L 251/35, 25−9−2010], 

ζ.    τη σύσταση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με 

συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του 

κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του 

επενδυτικού περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα [2013/466/ΕΕ, ΕΕ 

L251/13, 21-9-2013],  

η.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14.2.2006, «Κανονισμός 

Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β’/16.3.2006), 

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22.12.2016 «Ορισμός 

Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση 
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για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 

Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος 

Κύκλος Ανάλυσης», ΦΕΚ 4501/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 

πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),  

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/11/2012 με θέμα «Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή 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, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα,  

ια.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 729/010/31.7.2014, «Τροποποίηση 

Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης (ΧΕΠ) του ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 

654/12/28.07.2011 (ΦΕΚ 1983/B/07−09−2011), ως ισχύει εγκριθείσα 

με την ΑΠ ΕΕΤΤ 654/11/2012 (ΦΕΚ 1846/Β/13.06.2012)», ΦΕΚ 

2405/Β/9.09.2014, 

ιβ. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9232/3-4-2017 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ με θέμα 

«Παράταση Προσφοράς Αναφοράς Υπηρεσιών Χονδρικής ΟΤΕ» με 

την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο έναν μήνα μετά την έκδοση της Απόφασης του χονδρικού 

προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, 

ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 807/2/20.4.2017 «Χορήγηση παράτασης 

στην ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποβολή στην ΕΕΤΤ των 

Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο», 

ιδ.    την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/24-4-2017: «Προσωρινά μέτρα της 

ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 

παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ), ως ισχύει, για τον καθορισμό των 
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τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του 

χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 

(Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 

της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)», 

ιε. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15312/ 31.5.2017 (αριθ. πρωτ. ΟΤΕ 232/29-5-

2017) επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ με θέμα «Υποβολή Προσφορών 

Αναφοράς Υπηρεσιών Χονδρικής ΟΤΕ», 

ιστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 818/7/13-7-2017 «Διεξαγωγή Εθνικής 

Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 

2017 για την Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της 

απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-

2016)»,  

ιζ. τα σχόλια που υπέβαλαν οι πάροχοι CYTA με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 

27398/3-10-2017, Forthnet με το από 2/10/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, Wind με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6741/Φ960/2-10-2017 και 

Vodafone με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 27310/2-10-2017, στην ως άνω 

διαβούλευση αναφορικά με την υποβληθείσα Προσφορά Αναφοράς 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης του ΟΤΕ, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν 

στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 

ιη.       τις με  αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2864/ 26-1-2018 και 34701/1-12-2017 

επιστολές της ΟΤΕ ΑΕ, 

ιθ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 860/04/23.07.2018 «Κοινοποίηση προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές 

Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 

σχεδίου απόφασης της ΕΕΤΤ σχετικά με την Προσφορά Αναφοράς 

ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της 

απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-

2016)», 
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κ. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 25851/29.08.2018 επιστολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με θέμα: «Case EL/2018/2109: Wholesale central access 

provided at a fixed location for mass market products in Greece- 

technical specifications of Bitstream and Virtual Partial Unbundled 

Loop (VPU) services. Request for information pursuant to Article 5(2) 

of Directive 2002/21/EC», 

κα. τη  με  αριθ. πρωτ. εμπιστ. 7126/F.960/04.09.2018 επιστολή της ΕΕΤΤ 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Case EL/2018/2109: 

Wholesale central access provided at a fixed location for mass market 

products in Greece- technical specifications of Bitstream and Virtual 

Partial Unbundled Loop (VPU) services. Request for information 

pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», 

κβ. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 27217/21.09.2018 επιστολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση 

EL/2018/2109: χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή 

θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης στην Ελλάδα - Επανορθωτικά 

μέτρα. Παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 2002/21/ΕΚ», 

κγ.  τη με αριθ.32655/Φ.600/22-10-2018 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

της ΕΕΤΤ, 

κδ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 

ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, ούτε σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής Σγώρα) 

 

και εκτιμώντας ότι: 

I. Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του νόμου 4070/2012: 
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[… 

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 μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση 

Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς Υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, 

ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του 

εδαφίου β΄. Το Υπόδειγμα 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 ζητούμενη 

υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς 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 εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που 

επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος. 

αγ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος 

Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του 

Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής 

πρόσβασης σε δίκτυο υποδομής για την παροχή χονδρικών υπηρεσιών  σύμφωνα 

με το άρθρο 51 του παρόντος. 

… 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το 

περιεχόμενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε 

Υποδείγματος Προσφοράς  Αναφοράς υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης 

για συγκεκριμένη μορφή 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. 

…] 
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II. Σε εφαρμογή του νόμου η ΕΕΤΤ, με την απόφασή της  ΑΠ 

792/09/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής 

Πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, Καθορισμός 

Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις 

αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 

12 (α) του Ν. 4070/2012 και ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών 

όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ε του ως άνω Νόμου  (σε εναρμόνιση 

της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο)) και τηρουμένων των 

άρθρων 16 και 17 του Ν. 4070/2012  (ομοίως 16 και 17 και στον Ν. 

3431/2006) (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο), όρισε μια διακριτή  αγορά 

για τη χονδρική κεντρική πρόσβαση σε σταθερή θέση στην Ελληνική 

Επικράτεια, στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, (ΟΤΕ ΑΕ)» ορίσθηκε ως Οργανισμός με 

Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και της επιβλήθηκε μία σειρά κανονιστικών 

υποχρεώσεων. 

III. Οι επιβληθείσες στον ΟΤΕ κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση ΑΠ 792/09/22.12.2016 

(Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητες 3-7,  

περιλαμβάνουν τα εξής: 

[… 3.Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών 

Δικτύου. 

4.Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διακριτικής μεταχείρισης). 

5.Υποχρέωση Διαφάνειας  

6.Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού. 

7.Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και κοστολόγησης. 

...] 

IV. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση 792/09/22.12.2016, 

(Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα (5), 
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υποενότητα 5.1), αναφορικά με την Υποχρέωση Διαφάνειας, ο ΟΤΕ φέρει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

«5.1 Υποχρέωση δημοσίευσης  σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, η οποία 

υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ και αποτελεί την βάση για την σύναψη 

συμφωνιών για την παροχή ΧΚΠ.» 

 

V. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 792/09/22.12.2016, 

(Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα (5), 

υποενότητα 5.3): 

 «5.3 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να 

επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, 

επιβάλλεται η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας: 

(i) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την Προσφορά 

Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Απόφασης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέση της 

σε ισχύ. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης και τις συναφείς ευκολίες στις 

περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. 

(ii) Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της Προσφοράς 

Αναφοράς στο σύνολό της ή σε συγκεκριμένα σημεία αυτής, η ΕΕΤΤ 

λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και 

την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής 

Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι 

προτεινόμενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. Η ΕΕΤΤ 

δύναται να εγκρίνει, απορρίψει ή και να επιβάλει αλλαγές στις προτάσεις 

του ΟΤΕ για την αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς, στις 

περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες.  

(iii) Για την περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρηση της Προσφοράς 

Αναφοράς υποβάλλεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η 
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ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, 

καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης 

εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εάν η Προσφορά 

Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι 

καταφατική, η ΕΕΤΤ θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει προτάσεις 

αναθεώρησης της Προσφοράς Αναφοράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ 

δύναται να εγκρίνει, απορρίψει ή και να επιβάλει αλλαγές στις προτάσεις 

του ΟΤΕ για την αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς στις 

περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις 

περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ ενώ έχει κληθεί δεν έχει υποβάλλει προτάσεις 

αναθεώρησης, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει αλλαγές στην ήδη 

εγκεκριμένη Προσφορά Αναφοράς εφόσον κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι 

αιτιολογημένες. 

(iv) Τέλος, για την περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις 

όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, κρίνει ότι απαιτείται αναθεώρηση 

της Προσφοράς Αναφοράς θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει 

αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς στο σύνολό της ή σε συγκεκριμένα 

σημεία αυτής, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα με τις 

τροποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει, απορρίψει 

ή και να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς στις περιπτώσεις 

όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις περιπτώσεις 

όπου ο ΟΤΕ ενώ έχει κληθεί δεν έχει υποβάλλει προτάσεις αναθεώρησης, 

η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει αλλαγές στην ήδη εγκεκριμένη Προσφορά 

Αναφοράς εφόσον κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες.  

Στις περιπτώσεις  που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ, δύναται να διεξάγει δημόσια 

διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν 

τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις 

της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης.» 
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VI. Με τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9232/3-4-2017 επιστολή της, η ΟΤΕ Α.Ε. 

αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής της Προσφοράς Αναφοράς  

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης, ώστε η προθεσμία να λήγει έναν μήνα μετά 

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης. Σε απάντηση του αιτήματος 

της ΟΤΕ Α.Ε. η ΕΕΤΤ με την απόφασή της με ΑΠ 807/2/20.4.2017, παρέτεινε 

την προθεσμία υποβολής της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής 

Πρόσβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 

4501/Β/30-12-2016), ώστε η προθεσμία να λήγει έναν (1) μήνα μετά από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασής της για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – 

VLU).  

VII. Την 27/4/2017 η ΕΕΤΤ εξέδωσε την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 808/002/24-4-

2017: «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 

4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ), ως ισχύει, για τον 

καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών 

του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 

(Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ 

ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)». 

VIII. Με τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15312/ 31.5.2017 επιστολή της, η ΟΤΕ 

Α.Ε. υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αναθεωρημένο κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης. Η Προσφορά ετέθη εκ νέου σε δημόσια 

διαβούλευση από 17 Ιουλίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 

17 του Ν.4070/2012, ως ισχύει και τον «Κανονισμό Διαδικασίας Δημόσιας 

Διαβούλευσης», ΑΠ ΕΕΤΤ 375/10/2006, τα αποτελέσματα της οποίας 

δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 

IX. Η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης της ως άνω Προσφοράς στην 

Απόφασή της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22.12.2016, ιδίως προκειμένου να διαπιστώσει 
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κατά πόσο αυτή καλύπτει το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως αυτό 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι αυτής, και κατά πόσο το περιεχόμενό της συνάδει 

με τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ, από την κείμενη σε ισχύ νομοθεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ανταγωνισμού, ιδίως την ανωτέρω απόφαση 

της ΕΕΤΤ. Περαιτέρω ελέγχθηκε κατά πόσο η υποβληθείσα προσφορά 

περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες καθώς και 

κατά πόσο μεταξύ των προτεινόμενων συμβατικών όρων περιλαμβάνονται «μη 

εύλογοι» ή/και «αυθαίρετοι» όροι για τους παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που με βάση την 

Προσφορά Αναφοράς θα συνάψουν συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών 

μέσω  ΧΚΠ.  

X. Με τα ως άνω σχετικά (ιζ), οι εταιρείες Cyta, Forthnet,Vodafone και 

Wind υπέβαλαν τα σχόλιά τους στην υπό διαβούλευση πρόταση του ΟΤΕ, τα 

οποία έλαβε η ΕΕΤΤ υπόψη της. 

XI. Με το ως άνω σχετικό (ιη), ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ τροποποιημένα 

κείμενα της αρχικής του πρότασης τροποποίησης της Προσφοράς Αναφοράς, 

προτείνοντας αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα δημοσιευμένα από την 

ΕΕΤΤ σχόλια των παρόχων στη δημόσια διαβούλευση (σχετ. ιζ). 

XII. Με την απόφασή της ΑΠ  851/02/14-05-2018 η ΕΕΤΤ κοινοποίησε 

στην ΕΕ, στο BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων Κρατών-

Μελών Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με τον καθορισμό των τελικών τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – 

VLU). Τις προδιαγραφές αυτές η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της για την διαμόρφωση 

της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης.  

XIII. Με την Απόφασή της ΑΠ 860/04/23.07.2018 η ΕΕΤΤ κοινοποίησε προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 

(Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχέδιο 

Απόφασής της σχετικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη 
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Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 

792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως το 

άρθρο 12 (ι) και 45 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο, όπως 

ισχύει). 

XIV. Στις 29 Αυγούστου 2018, με το ανωτέρω σχετικό (κ) η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ, με θέμα «Case EL/2018/2109: 

Wholesale central access provided at a fixed location for mass market products 

in Greece- technical specifications of Bitstream and Virtual Partial Unbundled 

Loop (VPU) services. Request for information pursuant to Article 5(2) of 

Directive 2002/21/EC», με την οποία ζητούσε συμπληρωματικές πληροφορίες 

αναφορικά με το κοινοποιηθέν σχέδιο Απόφασής της σχετικά με την 

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018. 

XV. Με το ανωτέρω σχετικό (κα) η ΕΕΤΤ απέστειλε επιστολή προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Case EL/2018/2109: Wholesale central access 

provided at a fixed location for mass market products in Greece- technical 

specifications of Bitstream and Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) 

services. Request for information pursuant to Article 5(2) of Directive 

2002/21/EC», με την οποία παρείχε τις αιτηθείσες συμπληρωματικές 

πληροφορίες. 

XVI. Στις 21.09.2018 με το ανωτέρω σχετικό (κβ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

απέστειλε στην ΕΕΤΤ επιστολή με θέμα: «Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με 

την υπόθεση EL/2018/2109: χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε 

σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης στην Ελλάδα - 

Επανορθωτικά μέτρα. Παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 

της οδηγίας 2002/21/ΕΚ» στην οποία επισημαίνεται ότι η Επιτροπή έλαβε 

υπόψη ότι το σχετικό μέτρο αφορά μόνο τεχνικές προδιαγραφές των 

προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται στην αγορά 3β.  
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XVII. Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ επιβάλλει δια του παρόντος αλλαγές 

(τροποποιήσεις) στην υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς, οι 

οποίες υπαγορεύονται σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από 

την κείμενη σε ισχύ νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ανταγωνισμού, 

ιδίως την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22.12.2016 και οι οποίες 

αιτιολογούνται ειδικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 

 

Επειδή, η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 

του Ν. 4070/2012,  μεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, 

της προστασίας 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 επικοινωνιών. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 στοιχείο α του ν. 4070/2012,  η ΕΕΤΤ 

είναι αρμόδια να ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στον ορισμό σχετικών 

αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική 

Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του 

ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στον ορισμό και στις 

υποχρεώσεις, παρόχων με σημαντική ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, 

ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 στοιχ. κστ του ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ 

είναι αρμόδια να ρυθμίζει την πρόσβαση και τη διασύνδεση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό 

απαιτείται, 
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 στοιχ. 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.» 

Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22.12.2016 ο 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως επιχείρηση με ΣΙΑ στην εκεί 

ορισθείσα σχετική αγορά, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.1 α), αβ) εδάφιο γ του νόμου, τα 

Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, η οποία 

μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του 

νόμου  και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που 

επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος. 

 

Αποφασίζει: 

A. Την Έγκριση της υποβληθείσας  Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Κεντρικής Πρόσβασης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 

(Ο.Τ.Ε) 2018 με τροποποιήσεις, για τους κάτωθι γενικούς λόγους: 

Η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 του 

Ν.4070/2012, μεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της 

προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς, 

προάγοντας παράλληλα 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 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τροποποιήσεις τις οποίες με την παρούσα 

επιβάλει η ΕΕΤΤ, αν και ενσωματώνονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ως αναγκαστικοί όροι των σχέσεων αυτών και επιβάλλονται 

στον υπόχρεο πάροχο, ΟΤΕ,  κυριαρχικώς με μονομερείς πράξεις, δεν 

αποσκοπούν στην ικανοποίηση των συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων 

επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά πρωτίστως στην 

εξασφάλιση αποτελεσματικής ρυθμίσεως συμπεριφοράς του υπόχρεου 

παρόχου, χάριν σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Στους λόγους δημοσίου 

συμφέροντος ανάγονται τόσο η εύρυθμη λειτουργία εν γένει της αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και ιδίως της αγοράς χονδρικής κεντρικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση, ως ορίστηκε και ισχύει με την ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/9/22-12-2016 , στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται η υπό κρίση 

προσφορά αναφοράς, και με την παρούσα τροποποιείται, καθώς και η 

προστασία και ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού σε αυτή προς το σκοπό 

διασφάλισης των συμφερόντων του τελικού χρήστη ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών [κατ’ ευθεία νομοθετική εξουσιοδότηση από τα άρθρα 12 (περ. 

κστ και μγ), 17 (παρ. 1) και 50 (παρ.1, περ. (α) υποπερ. αβ) του νόμου 

4070/2012 και υπό το πρίσμα και σε εφαρμογή των ανωτέρω. 

Συνεπώς, οι τροποποιήσεις που εισάγει η ΕΕΤΤ κρίνονται αναγκαίες για την 

ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας χονδρικής κεντρικής πρόσβασης, ιδίως για 

λόγους προστασίας των καταναλωτών με βασικό στόχο την αδιάλειπτη παροχή 

υπηρεσιών προς αυτούς, έχοντας ως κυρίαρχο απώτερο στόχο την ωφέλεια του 

τελικού χρήστη ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την προσφορά βέλτιστων 

υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό κάθε τροποποίηση επιλέγεται για λόγους 

πληρότητας και λεπτομερούς καταγραφής, αποφυγής τυχόν ασαφειών οι 

οποίες υφίσταντο στις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στην προταθείσα από 

τον ΟΤΕ προσφορά αναφοράς χονδρικής κεντρικής πρόσβασης ΟΤΕ, στο 

πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης διαφάνειας της ΟΤΕ Α.Ε. ως παρόχου 

ΣΙΑ η οποία επιβλήθηκε από την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 
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«Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση 

για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 

Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», 

(ΦΕΚ 4501/Β/30.12.2016), και ιδίως της υποχρέωσης διαφάνειας για την 

αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για το σκοπό της 

παροχής υπηρεσιών χονδρικής κεντρικής πρόσβασης η οποία επιβάλλεται στον 

ΟΤΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω Απόφαση  (Κεφάλαιο Α, 

Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα (5), υποενότητα 5.3). 

Επιδιωκόμενος στόχος της ΕΕΤΤ είναι με τις τροποποιήσεις που εισάγονται 

στην παρούσα προσφορά αναφοράς να απεικονίζεται κατά το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα η πραγματική έκταση ευθύνης εκάστου, εναλλακτικού παρόχου 

και ΟΤΕ, ώστε κάθε μέρος να επωμίζεται το πραγματικό μερίδιο ευθύνης που 

του αναλογεί. Λαμβάνεται περαιτέρω  μέριμνα, ώστε οι τροποποιήσεις να 

λαμβάνουν υπόψη τα τεθέντα από τους παρόχους σχόλια και να  καθιστούν τη 

διαδικασία λειτουργική.  

 

Β. Την Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης 

του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε) 2018 με τις κάτωθι 

τροποποιήσεις: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Η ενότητα 1.1 Ορισμοί του Κεφαλαίου 1, τροποποιείται με την 

προσθήκη των  εξής ορισμών: 

««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. 

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS» - Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής 

Συνεγκατάστασης – BRAS: Η σύνδεση, με φυσικά μέσα και 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστημένου στο χώρο Φυσικής 

Συνεγκατάστασης 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. 

«DSLAM»: Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης μέσω του οποίου 

συνδέονται οι τοπικοί βρόχοι χαλκού στο δίκτυο 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.  

Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος ΕΜΑ (Virtual Partially 

Unbundled, VPU) Τύπου BRAS: Ο Τοπικός Βρόχος, από τον οποίο 

παρέχονται στον ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες φωνής (μέσω της υπηρεσίας 

βρόχου) και υπηρεσίες VDSL (μέσω της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS) 
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«Φ.Υ.Π.»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει 

προδιαγραφών ΟΤΕ για την υλοποίηση των ενσύρματων υπηρεσιών 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης Β (με χρήση ιδίων μέσων).              

«Τελικός Χρήστης»: Ο συνδρομητής PSTN/ISDN-BRA τηλεφωνικής 

σύνδεσης του ΟΤΕ ή άλλου ΠΑΡΟΧΟΥ (μέσω της υπηρεσίας 

Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής - WLR), ο οποίος προμηθεύεται 

πρόσβαση DSL μέσω της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS από τον ΠΑΡΟΧΟ. 

«Τερματικός Εξοπλισμός Τελικού Χρήστη»: Οι τερματικές διατάξεις 

που εγκαθίστανται στο χώρο του Τελικού Χρήστη για τη λήψη της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS, δηλαδή το DSL modem και ο διχαστής ή το 

φίλτρο κατά 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 εγκαθίστανται 

εντός του κτιρίου είτε σε υπαίθριες καμπίνες 

«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 
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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 άθροισμα των 

χρόνων καθυστέρησης, η οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ. 

«Πραγματικός χρόνος παράδοσης»: Ο χρόνος παράδοσης 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 ΠΑΡΟΧΟΥ, 

σχετικά με τον αριθμό των βλαβών που ανήγγειλε ο ΠΑΡΟΧΟΣ, σε 

σχέση με τις βλάβες που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και είναι δικής του 

ευθύνης.  

«Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault)»: Το χρονικό διάστημα 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.» 
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Η ανωτέρω τροποποίηση  επιβάλλεται για λόγους πληρότητας και αρτιότητας 

καθώς οι έννοιες που ορίζονται είναι κρίσιμες στην περαιτέρω κατανόηση της 

Προσφοράς Αναφοράς ενώ θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση αναφοράς. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι εδ. α σημείο 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/09/22.12.2016, στην Προσφορά Αναφοράς ΧΚΠ πρέπει να περιλαμβάνονται 

τεχνικοί όροι που συνδέονται με την Πρόσβαση ΧΚΠ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ. 

 

2. Στην ενότητα 2.1. Γενικά του Κεφαλαίου 2, η 5η 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 που χρησιμοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να 

ενημερώνει τους Τελικούς Χρήστες σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ 

παρακολουθεί την συμπεριφορά του δικτύου DSL και προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες, όπως για παράδειγμα αναβαθμίσεις χωρητικοτήτων, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου και 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).» 

 

H ως άνω τροποποίηση με την προσθήκη της υποχρέωσης να ανακοινώνεται 

στην ιστοσελίδα του OTE συγκεκριμένος λόγος συγκέντρωσης (contention ratio) 

στις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. (λόγος συγκέντρωσης ανά πακέτο ταχύτητας Α.ΡΥ.Σ.), 

κρίνεται απαραίτητη για πληρέστερη πληροφόρηση των τελικών χρηστών  καθώς 

και παροχή εγγυημένης ποιότητας υπηρεσίας στον καταναλωτή. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

http://www.otewholesale.gr/
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3. Στην ενότητα 2.1. Γενικά του Κεφαλαίου 2, η 8η παράγραφος 

τροποποιείται ως εξής: 

 

«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. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη σχετικά.» 

 

H ως άνω τροποποίηση του μέγιστου χρόνου διακοπής της τηλεφωνικής 

σύνδεσης του Τελικού Χρήστη κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., από εξήντα (60)  σε  τριάντα (30) λεπτά, επιβάλλεται για την 

εξασφάλιση κατά το μέγιστο, της απρόσκοπτης  λειτουργίας της βασικής 

φωνητικής υπηρεσίας του Τελικού Χρήστη δεδομένου δε ότι η διάρκεια των 

τριάντα (30 ) λεπτών θεωρείται εύλογο χρονικό διάστημα καθώς τόσο ορίζεται 

στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς ΧΚΠ.   

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

 

4. Στην υποενότητα 2.1.1 Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρεσίας  ΑΡΥΣ της 

ενότητας 2.1 Γενικά του Κεφαλαίου 2, η  δεύτερη παράγραφος 

τροποποιείται ως εξής: 

 

«Σε κάθε περίπτωση αναβάθμισης ταχυτήτων, ο ΟΤΕ υποχρεούται να 

ενηµερώνει, την ΕΕΤΤ και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ που λαµβάνουν ήδη 

υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., ως προς τα χαρακτηριστικά των αναβαθμισμένων 

προϊόντων δύο τουλάχιστον (2) µήνες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία 

εφαρµογής τους , σύμφωνα με όσα ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 792/09/22-

12-2016 ΑΠ ΕΕΤΤ» 

 

Η συγκεκριμενοποίηση περί αναβάθμισης ταχυτήτων αποσκοπεί σε πληρέστερο 

και ορθότερο προσδιορισμό σχετικά με το είδος της αναβάθμισης σε ήδη 

παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 
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5. Στην υποενότητα 2.1.4 Περιορισμοί στη Διάθεση της Υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ της ενότητας 2.1 Γενικά του Κεφαλαίου 2, το τρίτο σημείο 

τροποποιείται ως εξής: 

« 

 σε υπαίθριες καμπίνες στις οποίες ο ΟΤΕ δεν έχει εγκαταστήσει 

DSLAMs και επιπλέον, έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων κυρίου 

δικτύου χαλκού με καλώδια οπτικών ινών (ΚΟΙ)  χωρίς να είναι 

διαθέσιμη εφεδρεία καλωδίων χαλκού.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

ΟΤΕ οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των καμπινών που 

αδυνατεί τεχνικά να δώσει υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., μέσω του Π.Σ. WCRM.» 

 

Στην περίπτωση που για τον ανωτέρω λόγο η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εφικτή, κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται αυτή η 

πληροφόρηση μέσω του Π.Σ.WCRM για λόγους βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου 

και προγραμματισμού των εργασιών όλων των μερών.  Με αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση διαφάνειας και μη διακριτικής 

μεταχείρισης. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

6. Στην υποενότητα 2.2.1 Γενικά της ενότητας 2.2 Διαδικασία 

Παροχής του  Κεφαλαίου 2, στο τέλος της δεύτερης παραγράφου 

προστίθεται το εξής: 

 

«Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, μέσω του ΠΣ W-CRM, 

συνδυασμένο αίτημα παροχής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και Χονδρικής 

Εκμίσθωσης Γραμμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς για  τη Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών.» 

 

Η συγκεκριμένη προσθήκη γίνεται για λόγους συνέπειας και συμβατότητας με τα 

οριζόμενα στην Προσφορά Αναφοράς της Χρονικής Εκμίσθωσης Γραμμής.  

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 
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7. Στην υποενότητα 2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων της 

ενότητας 2.2 Διαδικασία Παροχής του  Κεφαλαίου 2, η πρώτη 

παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

 

«Κάθε αίτηση παροχής, μεταβολής ή κατάργησης  της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. 

συμπληρώνεται 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.» 

 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πληρότητας και 

ορθότητας προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ενότητα αυτή και  οι 

περιπτώσεις των Μεταβολών (Μεταφορά, Αλλαγή, Διακοπή, Μετατροπή) και 

Κατάργησης της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., δεδομένου ότι στις σχετικές παραγράφους 

που περιγράφονται οι εν λόγω διαδικασίες, γίνεται παραπομπή στην ενότητα 

2.2.2. 

 

8. Στην υποενότητα 2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων της 

ενότητας 2.2 Διαδικασία Παροχής του  Κεφαλαίου 2, στη δεύτερη 

παράγραφο προστίθεται το εξής σημείο: 

« 

 ΑΦΜ (ή Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περιπτώσεις 

όπου ο συνδρομητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ)» 

 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η προσθήκη του ΑΦΜ στην αίτηση παροχής της πρόσβασης 

Α.ΡΥ.Σ. η οποία συμπληρώνεται από τον ΠΑΡΟΧΟ, απλοποιεί και εκσυγχρονίζει 

την υφιστάμενη διαδικασία. Η εν λόγω τροποποίηση είναι σύμφωνη και με τα 

προβλεπόμενα στην Προσφορά  Αναφοράς  ΟΤΕ  Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

 

9. Στην υποενότητα 2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων της 

ενότητας 2.2 Διαδικασία Παροχής του  Κεφαλαίου 2, η έκτη 

παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 
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«Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται ως προς το ΑΦΜ  (ή τον 

Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο 

συνδρομητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) και  τον αριθμό τηλεφωνικής 

σύνδεσης επί της οποίας πρόκειται να υπερτεθεί η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.» 

 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο έλεγχος της ταυτοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης μέσω 

του ΑΦΜ στην αίτηση παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. η οποία συμπληρώνεται 

από τον ΠΑΡΟΧΟ, απλοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη διαδικασία.  

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

10. Στην υποενότητα 2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων της 

ενότητας 2.2 Διαδικασία Παροχής του  Κεφαλαίου 2, στην  

τελευταία παράγραφο  διορθώνεται για λόγους ορθότητας η 

παραπομπή στην ενότητα 2.1.4 αντί της παραγράφου 2.2.3 , εφόσον 

εκεί αναφέρονται οι  Περιορισμοί στη Διάθεση της Υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.  

 

11. Στην υποενότητα 2.2.3 Μεταβολές της ενότητας 2.2 Διαδικασία 

Παροχής στη δεύτερη παράγραφο διορθώθηκε η παραπομπή σε 

2.2.2 αντί 2.2.3 για λόγους ορθότητας.   

 

12. Προστίθεται υποενότητα 2.2.4 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής 

Α.ΡΥ.Σ./ V-Α.ΡΥ.Σ. » στο Κεφάλαιο 2 ως εξής: 

«Για την ακύρωση αιτημάτων παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ./ V-Α.ΡΥ.Σ.  

από τον Πάροχο ισχύουν τα εξής: 

 Ο Πάροχος καταθέτει το αίτημα ακύρωσης παροχής Α.ΡΥ.Σ./ V-

Α.ΡΥ.Σ.  στο Π.Σ. W-CRM 

 Ο Πάροχος δύναται να καταθέσει αίτημα ακύρωσης μόνο όσο το 

αίτημα παροχής βρίσκεται σε κατάσταση «14 Προς υλοποίηση 

(διάθεση πόρτας)» ή νωρίτερα. Μόλις το αίτημα μεταβεί σε 

κατάσταση «10 – Προς υλοποίηση» η δυνατότητα αυτή παύει να 

υφίσταται και δεν θα μπορεί πλέον να κατατεθεί αίτημα 

ακύρωσης.» 
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Η συγκεκριμένη προσθήκη γίνεται για λόγους πληρότητας και συνέπειας, 

δεδομένου ότι δεν περιγραφόταν διαδικασία ακύρωσης αιτήματος παροχής της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ./ V-Α.ΡΥ.Σ.  από τον Τ.Π.   Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο 

πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με 

την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

 

13. Στην υποενότητα 2.4.2 Άρση Βλάβης της ενότητας 2.4 Βλάβες του  

Κεφαλαίου 2, το προτελευταίο σημείο (bullet) τροποποιείται ως 

εξής: 

« 

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι 

δυνατόν τα δύο μέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, 

να επικοινωνούν μέσω του Π.Σ. W-CRM και να συνεργάζονται 

τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος.» 

 

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη για λόγους διευκόλυνσης της 

διαδικασίας και των εμπλεκόμενων μερών.  

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

14.  Στην υποενότητα 2.5.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας 

ΟΤΕ» της ενότητας 2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) 

υπηρεσιών A.ΡΥ.Σ του  Κεφαλαίου 2, η τελευταία πρόταση της 

πρώτης παραγράφου τροποποιείται ως εξής: 

«..Ως συμβάντα τα οποία συνιστούν, λόγο καθυστέρησης «μη 

υπαιτιότητας ΟΤΕ», ορίζονται περιοριστικά, τα παρακάτω:..» 

 

Κρίθηκε σκόπιμο για λόγους συνέπειας και διαφάνειας ο κατάλογος των λόγων 

καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας ΟΤΕ»  να είναι  περιοριστικός και όχι 

ενδεικτικός, έτσι ώστε οι πάροχοι να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε ο χρόνος 

καθυστέρησης χαρακτηρίζεται ως ανενεργός και πότε όχι, καθώς ο χρόνος αυτός 

συνδέεται άμεσα με την απόδοση ρητρών 
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Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

15. Στην υποενότητα 2.5.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας 

ΟΤΕ» της ενότητας 2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) 

υπηρεσιών A.ΡΥ.Σ, το τελευταίο συμβάν το οποίο συνιστά  λόγο 

καθυστέρησης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» για την Άρση της Βλάβης 

των υπηρεσιών, τροποποιείται ως εξής: 

« 

 Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ σε εγκατάσταση 

ευθύνης του (BOX, KV ή Ενδιάμεσο ΧΚ) η οποία αποδεδειγμένα 

οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου. Για την απόδειξη της μη υπαιτιότητας 

ΟΤΕ θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό υλικό 

(ενδεικτικά φωτογραφία). » 

 

Κρίθηκε σκόπιμο για λόγους διαφάνειας και εγκυρότητας να παρέχoνται 

αποδεικτικά στοιχεία στην περίπτωση που η πρόσβαση σε εγκατάσταση της 

ευθύνης του ΟΤΕ, δεν καθίσταται δυνατή για λόγους που οφείλονται σε 

υπαιτιότητα τρίτου.  

 

 

16.  Στην υποενότητα 2.5.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας 

ΟΤΕ» της ενότητας 2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) 

υπηρεσιών A.ΡΥ.Σ, από τα συμβάντα τα οποία συνιστούν  λόγο 

καθυστέρησης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» για την Άρση της Βλάβης 

των υπηρεσιών, διαγράφεται το εξής: 

« 

 Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγμένα δεν ανιχνεύεται 

από τον ΟΤΕ σε end-to-end-test» 

 

Στην περίπτωση που δεν ανιχνευτεί η βλάβη μέσω οποιουδήποτε είδους ελέγχου 

από πλευράς ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου και του «end to end test», τότε η 

βλάβη κλείνει με υπαιτιότητα Τ.Π. ο οποίος και επωμίζεται το αντίστοιχο κόστος 

για τις εργασίες/ελέγχους που θα έχει εκτελέσει ο ΟΤΕ. Εντούτοις το όριο 

ευθύνης μιας βλάβης δεν πρέπει να συνδεθεί με την καθυστέρηση απόκρισης του 

ΟΤΕ. Εφόσον καθυστερήσει να αποκριθεί για το πόρισμα του ελέγχου θα πρέπει 

να εμπίπτει στις καθυστερήσεις για τις οποίες δικαιούται ο Τ.Π. να αξιώσει 

ρήτρα, καθώς η  οποία καθυστέρηση από πλευράς ΟΤΕ θα έχει σοβαρό 

αντίκτυπο στην τελική άρση της βλάβης και εν τέλει στην απρόσκοπτη παροχή 
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της υπηρεσίας του τελικού χρήστη, με συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα για τον 

καταναλωτή να είναι δυσμενές. Συνεπώς κρίνεται επιβεβλημένο για λόγους μη 

διακριτικής μεταχείρισης να αφαιρεθεί από τους λόγους καθυστέρησης μη 

υπαιτιότητας ΟΤΕ, συγκεκριμένη περίπτωση.  

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

 

17.  Στην υποενότητα 2.5.3.1 Χρόνοι Παράδοσης/Κατάργησης της 

ενότητας 2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) υπηρεσιών 

A.ΡΥ.Σ, διαγράφεται η παράγραφος μετά από τον Πίνακα 2: 

 

 « Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται συνδυασμένο 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 μέρες.» 

 

Η εν λόγω διαγραφή κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι ο χρόνος παράδοσης 

αναφέρεται στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, ενώ 

στην αμέσως επόμενη παράγραφο γίνεται ξεκάθαρη η παραπομπή στη ΧΕΓ: 

«Αναφορικά με την κατάθεση από τον πάροχο συνδυασμένου αιτήματος ΧΕΓ και 

Α.ΡΥ.Σ. θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

Προσφορά Αναφοράς ΧΕΓ.» 

 

18. Στην υποενότητα 2.5.3.2 Προβλέψεις Παρόχων  της ενότητας 2.5 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) υπηρεσιών A.ΡΥ.Σ του  

Κεφαλαίου 2, διαγράφεται η τελευταία παράγραφος: 

 

 «Ειδικότερα, προκειμένου να υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες που θα 

οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ για καθυστερημένη παράδοση αιτημάτων 

VPU, διακρίνονται δύο κατηγορίες προβλέψεων που θα πρέπει να 

υποβάλουν περιοδικά οι Πάροχοι (ανά τρίμηνο, εντελώς ανάλογα με τις 

προβλέψεις αιτημάτων ΤοΒ): 

 Προβλέψεις για αιτήματα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου 

Παρόχου: Οι Πάροχοι θα καταθέτουν τις προβλέψεις για αιτήματα VPU 

αυτής της κατηγορίας συνολικά μαζί με τις αντίστοιχες προβλέψεις για 

αιτήματα της υπηρεσίας V-A.ΡΥ.Σ. μέσω του Π.Σ WCRM. 
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 Προβλέψεις για αιτήματα VPU μέσω αιτημάτων ENToB, ENToB με 

φορητότητα και ΑΝΤοΒ: Οι Πάροχοι θα καταθέτουν τις προβλέψεις για 

αιτήματα VPU αυτής της κατηγορίας συνολικά μαζί με τις αντίστοιχες 

προβλέψεις για παραδόσεις ΤοΒ, μέσω του Π.Σ WCRM-LLU, όπως 

περιγράφεται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης..»  

 

Καθώς και η υποενότητα 2.5.3.3 Ενημέρωση Επέκτασης δικτύου σε Παρόχους. 

 

Οι παραπάνω διαγραφές κρίθηκαν απαραίτητες για λόγους σαφήνειας, 

δεδομένου ότι θα πρέπει να αναφέρονται στην υπηρεσία VPU στη σχετική 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) υπηρεσιών VPU στην παράγραφο 3.4 της 

υποβληθείσας από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

 

19.  Ο Πίνακας 4 της υποενότητας 2.5.4.2 Άρση Βλαβών  της ενότητας 

2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) υπηρεσιών A.ΡΥ.Σ του  

Κεφαλαίου 2, τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας:  1 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 

95% των αναγγελθεισών βλαβών της 

Α.ΡΥ.Σ.  

2ΕΗ 

 

Η μείωση του χρόνου άρσης βλάβης της υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε 2 ΕΗ κρίνεται 

σκόπιμη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Επίσης κρίνεται 

εφικτή καθώς οι ενέργειες τις οποίες υλοποιεί ο τεχνικός για την αποκατάσταση 

της βλάβης ΑΡΥΣ δεν είναι σημαντικά διαφορετικές από αυτές που υλοποιούνται 

για την αποκατάσταση της βλάβης του προϊόντος VPU light, στο οποίο ο χρόνος 

άρσης βλάβης ήταν ήδη 2 ΕΗ και στην προισχύουσα (στο πλαίσιο της 

προηγούμενης ανάλυσης αγοράς) Προσφορά Αναφοράς. Σχετικό  σχόλιο 

κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 

αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 
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20.  Στην υποενότητα 2.5.4.3 Ποινικές Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.  της ενότητας 2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) 

υπηρεσιών A.ΡΥ.Σ του  Κεφαλαίου 2, διαγράφεται η τελευταία 

παράγραφος καθώς και ο Πίνακας 6:  

 

«Ειδικά για τις βλάβες VPU, η υπέρβαση υπολογίζεται επί του 

πραγματικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ των 

VPU (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών με καθυστέρηση όπου 

εξαιρούνται αυτές με την μικρότερη καθυστέρηση), ως εξής:   

Πίνακας:  6 

 

Υπέρβαση πραγματικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε 

ΕΗ 

VPU για τις περιοχές 

Α & Β 

VPU για τις περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
 – 4

η
 

Το 1/5 του ποσού που 

προκύπτει από το 

άθροισμα των μηνιαίων 

μισθωμάτων των 

υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ. και 

ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/11 του ποσού που 

προκύπτει από το άθροισμα 

των μηνιαίων μισθωμάτων 

των υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ. 

και ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 5
η
 και μετά 

Το 1/3 του ποσού που 

προκύπτει από το 

άθροισμα των μηνιαίων 

μισθωμάτων των 

υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ. και 

ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/5 του ποσού που 

προκύπτει από το άθροισμα 

των μηνιαίων μισθωμάτων 

των υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ. 

και ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

Στο ποσοστό 95%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες με 

καθυστέρηση που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». 

Ποινικές ρήτρες αποδίδονται τόσο για τις καθυστερημένες βλάβες 

υπαιτιότητας ΟΤΕ όσο και υπαιτιότητας Τ.Π. και θα υπολογίζονται σε 

ετήσια βάση.» 
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Οι παραπάνω διαγραφές κρίθηκαν απαραίτητες για λόγους σαφήνειας, 

δεδομένου ότι θα πρέπει να αναφέρονται στην υπηρεσία VPU και στη σχετική 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) υπηρεσιών VPU στην παράγραφο 3.4 της 

υποβληθείσας από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

21.  Στις ενότητες 2.6, 3.5 και 4.7 σχετικά με τον Τερματικό Εξοπλισμό, 

των Κεφαλαίων 2, 3 και 4 αντίστοιχα, η δεύτερη παράγραφος 

τροποποιείται ως εξής: 

 

«Ο τερματικός εξοπλισμός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον 

ΠΑΡΟΧΟ ή τρίτο πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ98/2017 (ΦΕΚ139/Α/2017) όπως εκάστοτε ισχύει. Τα 

πρότυπα (standards) του εν λόγω τερματικού εξοπλισμού αναφέρονται 

Παράρτημα 2 της παρούσας Προσφοράς.» 

 

Το ΠΔ 44/2002 αντικαταστάθηκε από το ισχύον ΠΔ 98/2017 (ΦΕΚ139/Α/2017), 

ενώ διορθώθηκε η παραπομπή σχετικά με τα πρότυπα-standards του εξοπλισμού 

στο Παράρτημα 2,  αντί στην ενότητα 1.4 που αναφέρεται στην υποβληθείσα από 

τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

 

22. Στην ενότητα 2.6 Τερματικός Εξοπλισμός, του Κεφαλαίου 2 η 

τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

 

«..Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει μέσω των 

συστημάτων εποπτείας δικτύου ότι ένας Τελικός Χρήστης έχει μη 

συμβατό εξοπλισμό τότε δύναται,  να υποβαθμίζει την υπηρεσία του 

Τελικού Χρήστη μέχρι αυτός να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με 

άλλον συμβατό, ενημερώνοντας παράλληλα τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος με 

τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη…..» 

 

Η δυνατότητα του ΟΤΕ να διακόπτει την υπηρεσία χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση θεωρείται μη εύλογη. Σε περίπτωση χρήσης μη συμβατού εξοπλισμού  

θα πρέπει να έχει ο ΟΤΕ τη δυνατότητα μόνο της υποβάθμισης της υπηρεσίας με 

παράλληλη ενημέρωση, για λόγους διαφάνειας και ομαλής λειτουργίας των 

σχετικών υπηρεσιών προς το χρήστη.  



31 
 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU 

 

23. Στο τέλος της  ενότητας 3.1 Παρεχόμενη Υπηρεσία, του Κεφαλαίου 

3 προστίθεται  η εξής παράγραφος: 

 

«Σε περίπτωση καθυστέρησης στις ημερομηνίες διάθεσης των 

προγραμματισμένων καμπινών, ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει 

εγκαίρως και τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν το πέρας της αρχικά 

δηλωθείσας προγραμματισμένης ημερομηνίας, ότι πρόκειται να μεταβληθεί 

η εν λόγω ημερομηνία διάθεσης. Σε περίπτωση που είναι γνωστή στον ΟΤΕ 

η νέα επικαιροποιημένη ημερομηνία διάθεσης, οφείλει να την 

γνωστοποιήσει μαζί με την ως άνω ενημέρωση, άλλως οφείλει να 

ενημερώσει αμελλητί τους Τ.Π. μόλις λάβει γνώση της νέας 

προγραμματισμένης ημερομηνίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να γνωστοποιήσει την  νέα 

προγραμματισμένη ημερομηνία τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την 

έναρξη διάθεσης, ώστε να είναι σε θέση οι Τ.Π. να διασφαλίζουν την 

εμπορική τους ετοιμότητα στα νέα χρονικά δεδομένα» 

 

 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία 

ενεργοποίησης νέων DSLAM, προσδιορίζεται επακριβώς νέα επικαιροποιημένη 

ημερομηνία διάθεσης της υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι 

πάροχοι θα έχουν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα ώστε να 

προετοιμαστούν σε εμπορικό επίπεδο αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές. Η 

αλλαγή πραγματοποιήθηκε επίσης κατ’αναλογία με τα προβλεπόμενα στις 

διαδικασίες του προϊόντος VLU αλλά και με όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 

σχετικής ομάδας εργασίας. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

24. Στην Ενότητα 3.2.6 Μεταβάσεις Υπηρεσιών, του Κεφαλαίου 3 η 

δεύτερη παράγραφος διαγράφεται και η τρίτη παράγραφος 

τροποποιείται ως εξής: 
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«Η ενημέρωση του Τ.Π. θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού πεδίου από 

το Π.Σ. του ΟΤΕ και κατόπιν υποβολής του αιτήματος μετάβασης από 

τον Τ.Π., είτε πρόκειται για ενεργό συνδρομητή ΟΤΕ,  είτε για ενεργό 

συνδρομητή άλλου Τ.Π., και δεν θα απαιτείται να δηλωθεί το είδος 

μετάβασης κατά την υποβολή του αιτήματος. Το είδος της μετάβασης θα 

εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της αίτησης ώστε να γνωρίζει ο Τ.Π. 

τι θα χρεωθεί. Ο Τ.Π. αποδέχεται τη χρέωση της μετάβασης.» 

 

Η ανωτέρω διαγραφή και τροποποίηση κρίνονται σκόπιμες για λόγους 

σαφήνειας. Καθίσταται σαφές ότι η πληροφορία σχετικά με την αρχική υπηρεσία 

την οποία λάμβανε ο συνδρομητής από τον πάροχο δότη, δεν αποτελεί 

απαραίτητη πληροφορία την οποία πρέπει να γνωρίζει και να καταχωρεί ο 

πάροχος δέκτης πριν την υποβολή της αίτησης μετάβασης. Καθίσταται επίσης 

σαφές, ότι ο πάροχος δέκτης αποδέχεται σε κάθε περίπτωση το κόστος της 

μετάβασης παρά το γεγονός ότι αυτό δεν του ήταν γνωστό πριν την υποβολή της 

αίτησης. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε επίσης κατ’αναλογία με τα προβλεπόμενα 

στις διαδικασίες του προϊόντος VLU αλλά και με όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο 

της σχετικής ομάδας εργασίας. Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της 

δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την 

υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

 

25. Στην Ενότητα 3.2.6 Μεταβάσεις Υπηρεσιών, του Κεφαλαίου 3 

επικαιροποιούνται οι λανθασμένες παραπομπές της τελευταίας 

παραγράφου ως εξής: 

Συγκεκριμένα: 

 VPU ΤΠ1ΠΤοΒ ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που 

περιγράφονται στο Παράρτημα 1, της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Τοπικής Πρόσβασης παράγραφο 1.4.7. Η αυτόματη κατάργηση του ΠΤοΒ 

του ΤΠ1 που δημιουργείται, θα καθιστά το ΑΡΥΣ του ΤΠ1 ελλιπή 

(ευρυζωνικό κομμάτι της VPU). 

 ΠΤοΒ ΤΠ1VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που 

περιγράφονται στο Παράρτημα 1, Παράγραφο 1.4.7 Προσφοράς 

ΑναφοράςΧονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2 

 Α.Ρ.Υ.Σ. ΤΠ1  VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που 

περιγράφονται στο Παράρτημα 1, § 1.4.1 της Προσφοράς Αναφοράς 
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Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Κατά τη μετάβαση αυτή, στο W-

DSL αφενός ο Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 θα καθίσταται ελλιπής, αφετέρου θα 

δημιουργείται αίτημα χορήγησης Α.Ρ.Υ.Σ[KV] στον ΤΠ2. Σημειώνεται 

ότι ο ΤΠ1 έχει τη δυνατότητα είτε να καταργήσει την ελλιπή σύνδεση 

Α.ΡΥ.Σ. μετά το πέρας ενός μηνός από την ημερομηνία αρχικής παροχής, 

είτε να την μεταφέρει σε άλλο Τελικό Χρήστη, εντός του ιδίου Αστικού 

Κέντρου. 

 DSL OTE  VPU: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που 

περιγράφονται στο Παράρτημα 1, § 1.2 της Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2 

 VPU ΤΠ1 VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που 

περιγράφονται στο Παράρτημα 1, § 1.4.7 της Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Η αυτόματη κατάργηση του 

ΠΤοΒ ΤΠ1 που δημιουργείται, θα καθιστά τον Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 ελλιπή 

(ευρυζωνικό κομμάτι του VPU). 

 

Διορθώνονται οι λανθασμένες εκ παραδρομής παραπομπές.  

 

 

26. Στην Ενότητα 3.2.7 Διαδικασία Παράδοσης Παραλαβής, του 

Κεφαλαίου 3  η προτελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Ειδικά σε περίπτωση που η δυσλειτουργία αφορά σύμπτωμα χαμηλής 

ταχύτητας συγχρονισμού, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία μη 

αποδοχής παράδοσης με σύμπτωμα ευρυζωνικότητας, αλλά ο Πάροχος 

έχει δυνατότητα να δηλώσει μη αποδοχή παράδοσης μόνον εάν η 

δηλωμένη υποβάθμιση ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της 

συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της 

υπηρεσίας του τελικού χρήστη.   Εφόσον κατά τον επανέλεγχο της καλής 

λειτουργίας απαιτηθεί μετάβαση τεχνικού, πραγματοποιείται επιπλέον 

μέτρηση της ταχύτητας συγχρονισμού downstream και upstream αφού 
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γίνει ο έλεγχος ή (εάν απαιτηθεί) η άρση της δυσλειτουργίας. Σε 

περίπτωση που από τον επανέλεγχο του ΟΤΕ διαπιστωθεί ότι δεν 

τηρούνται οι παραπάνω προϋποθεσεις, ο επανέλεγχος κλείνει με 

υπαιτιότητα Παρόχου.» 

 

Το ποσοστό  της δηλωμένης υποβάθμισης  τροποποιήθηκε σε 20% (από 30%), 

καθώς επίσης και έτσι ώστε να υπολογίζεται επί της συνολικής ονομαστικής 

ταχύτητας (άθροισμα upstream και downsteam) της υπηρεσίας του τελικού 

χρήστη. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το ποσοστό 30% είναι ιδιαίτερα μεγάλο για 

υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν υψηλές ταχύτητες, ενώ μια υποβάθμιση αυτής 

της τάξης, δεν πρέπει να είναι αποδεκτή χωρίς αντίστοιχη υποβάθμιση πακέτου, 

για λόγους προστασίας καταναλωτή. Επίσης, ο υπολογισμός της υποβάθμισης επί 

της συνολικής ονομαστικής ταχύτητας, εξασφαλίζει ότι τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από τη μέτρηση της υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας είναι 

αποτελεσματικότερα, και πιο ασφαλή ώστε να  διαφυλάσσεται η αποδοτική 

χρήση και καλή λειτουργία της υπηρεσίας του τελικού χρήστη. Σχετικό  σχόλιο 

κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ 

αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

27. Προστίθεται υποενότητα 3.2.10 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU» 

στο Κεφάλαιο 2 ως εξής: 

Για την ακύρωση αιτημάτων παροχής της υπηρεσίας VPU  από τον 

Πάροχο ισχύουν τα εξής: 

 Ο Πάροχος καταθέτει το αίτημα ακύρωσης παροχής VPU  στο Π.Σ. 

W-CRM 

 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει αίτημα ακύρωσης 

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

προγραμματισμένη (από το Π.Σ. WCRM) ημερομηνία υλοποίησης 

της αίτησης παροχής του VPU. Υποβολή αιτήματος ακύρωσης σε 

χρόνο μικρότερο των 2 ΕΗ πριν την προβλεπόμενη (από το Π.Σ 

WCRM) ημερομηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του VPU, 

ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να 

προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών στον τελικό συνδρομητή η οποία 

δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ. 
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Η συγκεκριμένη προσθήκη γίνεται για λόγους πληρότητας και συνέπειας, 

δεδομένου ότι δεν περιγραφόταν διαδικασία ακύρωσης αιτήματος παροχής της 

υπηρεσίας VPU.  από τον Τ.Π.   Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της 

δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την 

υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

28. Στην Ενότητα 3.3.3 Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU, του 

Κεφαλαίου 3  το πρώτο σημείο της διαδικασίας τροποποιείται ως 

εξής: 

« 

 Ο Πάροχος ελέγχει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης 

του, με κατάλληλο έλεγχο από το σημείο οριοθέτησης στις 

εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη. Για τις περιπτώσεις που το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του Παρόχου είναι χαμηλή 

ταχύτητα και εφόσον η δηλωμένη υποβάθμιση δεν ξεπερνά το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και 

downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη, ο Πάροχος δε θα 

δηλώνει βλάβη με σύμπτωμα «Χαμηλή Ταχύτητα xDSL». Μέσα από το 

menu «Τοπικός Βρόχος  Διαχείριση Βλαβών», ο Πάροχος επιλέγει 

«Δήλωση Βλάβης».» 

 

Το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας 

τροποποιήθηκε προκειμένου να συνάδει με τις αλλαγές στην παράγραφο 3.2.7 

έτσι ώστε να υπολογίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) και επί της  συνολικής 

(άθροισμα) upstream και downstream ταχύτητας.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

29. Στην ενότητα 3.3.4 Πορεία Καταχωρήσεων βλάβης για υπηρεσίες 

VPU, του Κεφαλαίου 3, η προτελευταία παράγραφος  τροποποιείται 

ως εξής: 

«Βλάβες που υποβάλλονται από τον Πάροχο με σύμπτωμα «Χαμηλή 

Ταχύτητα xDSL» και κατά τον έλεγχο της βλάβης ο ΟΤΕ λάβει μέτρηση 

ευρυζωνικότητας η οποία διαφέρει από την Ονομαστική Ταχύτητα σε 
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ποσοστό μικρότερο του 20%, θα κλείνουν με υπαιτιότητα Παρόχου και ο 

Πάροχος χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα με τις 

ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.» 

Το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας 

τροποποιήθηκε προκειμένου να συνάδει με τις αλλαγές στην παράγραφο 3.2.7 

έτσι ώστε να υπολογίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) και επί της  συνολικής 

(άθροισμα) upstream και downstream ταχύτητας.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

30. Στην ενότητα 3.3.4 Πορεία Καταχωρήσεων βλάβης για υπηρεσίες 

VPU, του Κεφαλαίου 3, η τελευταία παράγραφος  τροποποιείται ως 

εξής: 

«Ειδικά σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο 

Π.Σ. ΟΤΕ μετά από μέτρηση ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο άρσης 

βλάβης είναι μικρότερη από το 80% της ονομαστικής τιμής ταχύτητας 

του τρέχοντος εμπορικού πακέτου ή από την ταχύτητα του αμέσως 

μικρότερου πακέτου χονδρικής από το τρέχον, ο Τ.Π. δύναται να 

υποβάλει ατελώς αίτημα υποβάθμισης σε εμπορικά διαθέσιμο πακέτο 

χαμηλότερης ταχύτητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 

στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς.» 

 

Δίνεται η δυνατότητα στον Τ.Π. να αιτηθεί ατελώς υποβάθμιση σε διαθέσιμο 

πακέτο χαμηλότερης ταχύτητας εφόσον το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης 

της ονομαστικής ταχύτητας ξεπερνά το 20% επί της  συνολικής ονομαστικής 

(άθροισμα upstream και downstream) ταχύτητας ή αν η μετρούμενη ταχύτητα 

είναι μικρότερη από την ταχύτητα του αμέσως μικρότερου πακέτου χονδρικής 

από το τρέχον . Υποβάθμιση της ταχύτητας σε ποσοστό μικρότερο του 80% της 

ονομαστικής κρίνεται ήδη πολύ μεγάλο (και για τους σκοπούς της βλάβης) κατά 

συνέπεια δεν θα πρέπει ο Τ.Π. να επιβαρύνεται με το τέλος αλλαγής ταχύτητας σε 

χαμηλότερο πακέτο.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 
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31. Στην ενότητα 3.4.1 Παράδοση Υπηρεσίας VPU του Κεφαλαίου 3, η 

δεύτερη κατηγορία στην πρώτη παράγραφο  τροποποιείται ως εξής: 

« 

 Υπόλοιπα είδη αιτημάτων VPU (ENToB, ENToB με φορητότητα, 

ΑΝΤοΒ, μεταβάσεις από Τ.Π.1 σε Τ.Π.2): Δεδομένου ότι για τα 

συγκεκριμένα είδη αιτημάτων απαιτείται κατασκευή βρόχου, το SLA 

παράδοσης των εν λόγω αιτημάτων VPU θα είναι εκείνο που ισχύει 

στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης για τα 

αντίστοιχα είδη αιτημάτων παράδοσης ΤοΒ.» 

Η παραπάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για λόγους συνέπειας με τα 

ισχύοντα στην   Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και ως εκ 

τούτου  διευκόλυνσης και απλοποίησης  δεδομένου ότι  η υλοποίηση των εν λόγω 

αιτημάτων συνδέεται με την κατασκευή βρόχου. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

32. Στην ενότητα 3.5 Τερματικός Εξοπλισμός για υπηρεσίες VPU του 

Κεφαλαίου 3, η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:  

«..Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει μέσω των 

συστημάτων εποπτείας δικτύου ότι ένας Τελικός Χρήστης έχει μη 

συμβατό εξοπλισμό τότε δύναται, να υποβαθμίζει την υπηρεσία του 

Τελικού Χρήστη μέχρι αυτός να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με 

άλλον συμβατό, ενημερώνοντας παράλληλα τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος με 

τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη....» 

 

Η δυνατότητα του ΟΤΕ να διακόπτει την υπηρεσία χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση θεωρείται μη εύλογη. Σε περίπτωση χρήσης μη συμβατού εξοπλισμού  

θα πρέπει να έχει ο ΟΤΕ τη δυνατότητα μόνο της υποβάθμισης της υπηρεσίας με 

παράλληλη ενημέρωση, για λόγους διαφάνειας και ομαλής λειτουργίας των 

σχετικών υπηρεσιών προς το χρήστη.  

 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 
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33. Στην ενότητα 3.6.1 Ποινική Ρήτρα Απόρριψης της υπηρεσίας VPU 

μετά την καταχώρησή της ως επιλέξιμη, του Κεφαλαίου 3, η 

τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

 

«Δεν θεωρείται ασαφής η διεύθυνση, η οποία αν και δεν περιέχει τα 

στοιχεία μιας τυπικής διεύθυνσης (π.χ. οδό, αριθμό), λόγω μη ύπαρξης 

αυτών των στοιχείων, εντούτοις η διεύθυνση εισόδου του κτιρίου του 

πελάτη Τ.Π. προσδιορίζεται μονοσήμαντα με συντεταγμένες, είτε 

προσδιορίζεται πλήρως και μονοσήμαντα με άλλα επαρκή αντικειμενικά 

στοιχεία από τον Τ.Π., ώστε δεν γεννούνται αμφιβολίες ως προς τον 

προσδιορισμό και ταυτοποίηση αυτής» 

 

Η τροποποίηση κρίθηκε εύλογη για λόγους πληρότητας και σαφήνειας αλλά 

και διευκόλυνσης των διαδικασιών σε περίπτωση που η διεύθυνση δεν μπορεί 

να προσδιορισθεί με τα τυπικά στοιχεία μιας διεύθυνσης. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

34.  Στην υποενότητα 3.6.2 Ποινικές Ρήτρες παράδοσης υπηρεσίας VPU 

στο τέλος της δεύτερης παραγράφου διορθώθηκε η παραπομπή σε 

2.5.3.3 αντί 2.5.3.4 για λόγους ορθότητας.   

 

 

35. Ο Πίνακας της υποενότητας 3.7.1 Άρση Βλαβών υπηρεσίας VPU 

της ενότητας 3.7 Βλάβες υπηρεσίας VPU του  Κεφαλαίου 3, 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU:  

2 ΕΗ 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης καλωδιακής βλάβης 

VPU: 

3 ΕΗ από το χαρακτηρισμό της στο ΠΣ ΟΤΕ 

 

Η μείωση του χρόνου άρσης βλάβης της υπηρεσίας VPU σε 2 ΕΗ κρίνεται 

σκόπιμη για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών, καθώς 

η υπηρεσία VPU περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες φωνής. Επίσης κρίνεται εφικτή 

κατ’ αναλογία με την ανωτέρω (Παρατήρηση 19) μείωση του χρόνου άρσης 

βλάβης της υπηρεσίας ΑΡΥΣ.  
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Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU LIGHT 

 

36. Στο τέλος της  ενότητας 4.1 Παρεχόμενη Υπηρεσία VPU light, του 

Κεφαλαίου 4 προστίθεται  η εξής παράγραφος: 

 

«Σε περίπτωση καθυστέρησης στις ημερομηνίες διάθεσης των 

προγραμματισμένων καμπινών, ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει 

εγκαίρως και τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν το πέρας της αρχικά 

δηλωθείσας προγραμματισμένης ημερομηνίας, ότι πρόκειται να μεταβληθεί 

η εν λόγω ημερομηνία διάθεσης. Σε περίπτωση που είναι γνωστή στον ΟΤΕ 

η νέα επικαιροποιημένη ημερομηνία διάθεσης, οφείλει να την 

γνωστοποιήσει μαζί με την ως άνω ενημέρωση, άλλως οφείλει να 

ενημερώσει αμελλητί τους Τ.Π. μόλις λάβει γνώση της νέας 

προγραμματισμένης ημερομηνίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να γνωστοποιήσει την  νέα 

προγραμματισμένη ημερομηνία τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την 

έναρξη διάθεσης, ώστε να είναι σε θέση οι Τ.Π. να διασφαλίζουν την 

εμπορική τους ετοιμότητα στα νέα χρονικά δεδομένα.» 

 

 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία 

ενεργοποίησης νέων DSLAM, προσδιορίζεται επακριβώς νέα επικαιροποιημένη 

ημερομηνία διάθεσης της υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι 

πάροχοι θα έχουν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα ώστε να 

προετοιμαστούν σε εμπορικό επίπεδο αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές. Οι 

αλλαγή πραγματοποιήθηκε επίσης κατ’αναλογία με τα προβλεπόμενα στις 

διαδικασίες του προϊόντος VLU αλλά και με όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 

σχετικής ομάδας εργασίας. 

 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

37. Η τρίτη παράγραφος της υποενότητας 4.2.2 Διαδικασία Παροχής 

VPU light  σε μη υφιστάμενο συνδρομητή του Κεφαλαίου 4 

τροποποιείται ως εξής: 
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«Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των 

στοιχείων της και καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. WCRM.» 

 

Διαγράφεται η υποχρέωση του Τ.Π. να καταχωρεί την αίτηση του συνδρομητή 

στο ΠΣ εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της. Ο προσδιορισμός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οφείλει να γίνει η 

καταχώρηση αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς που αφορά τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ. Επιπρόσθετα, 

προκύπτουν συγκεκριμένες χρονικές υποχρεώσεις και από τον Κανονισμό της 

Φορητότητας οι οποίες δεν συνάδουν με τον ανωτέρω περιορισμό. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

 

38. Η τέταρτη παράγραφος της υποενότητας 4.2.3 Διαδικασία Παροχής 

VPU light σε υφιστάμενο συνδρομητή του Κεφαλαίου 4 

τροποποιείται ως εξής: 

«Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των 

στοιχείων της και καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. WCRM.» 

 

Διαγράφεται η υποχρέωση του Τ.Π. να καταχωρεί την αίτηση του συνδρομητή 

στο ΠΣ εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της. Ο προσδιορισμός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οφείλει να γίνει η 

καταχώρηση αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς που αφορά τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ. Επιπρόσθετα, 

προκύπτουν συγκεκριμένες χρονικές υποχρεώσεις και από τον Κανονισμό της 

Φορητότητας οι οποίες δεν συνάδουν με τον ανωτέρω περιορισμό. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

 

39. Στην Ενότητα 4.2.4 Μεταβάσεις Υπηρεσιών, του Κεφαλαίου 4 η 

τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Η ενημέρωση του Τ.Π. θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού πεδίου από 

το Π.Σ. του ΟΤΕ και κατόπιν υποβολής του αιτήματος μετάβασης από 

τον Τ.Π., είτε πρόκειται για ενεργό συνδρομητή ΟΤΕ,  είτε για ενεργό 

συνδρομητή άλλου Τ.Π., και δεν θα απαιτείται να δηλωθεί το είδος 



41 
 

μετάβασης κατά την υποβολή του αιτήματος. Το είδος της μετάβασης θα 

εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της αίτησης ώστε να γνωρίζει ο Τ.Π. 

τι θα χρεωθεί. Ο Τ.Π. αποδέχεται τη χρέωση της μετάβασης.» 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη για λόγους σαφήνειας. Καθίσταται 

σαφές ότι η πληροφορία σχετικά με την αρχική υπηρεσία την οποία λάμβανε ο 

συνδρομητής από τον πάροχο δότη, δεν αποτελεί απαραίτητη πληροφορία την 

οποία πρέπει να γνωρίζει και να καταχωρεί ο πάροχος δέκτης πριν την υποβολή 

της αίτησης μετάβασης. Καθίσταται επίσης σαφές, ότι ο πάροχος δέκτης 

αποδέχεται σε κάθε περίπτωση το κόστος της μετάβασης παρά το γεγονός ότι 

αυτό δεν του ήταν γνωστό πριν την υποβολή της αίτησης. Η αλλαγή 

πραγματοποιήθηκε επίσης κατ’αναλογία με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες 

του προϊόντος VLU αλλά και με όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής 

ομάδας εργασίας. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

40. Στο τέλος της  ενότητας 4.2.6 Αλλαγή ημερομηνίας Υλοποίησης, του 

Κεφαλαίου 4 προστίθεται  η εξής παράγραφος: 

«Σε περίπτωση αποτυχίας πραγματοποίησης ενός προγραμματισμένου 

ραντεβού ο Τ.Π. ενημερώνεται για τη νέα προγραμματισμένη 

ημερομηνία κατασκευής την ίδια ημέρα η οποία θα απέχει τουλάχιστον 

δύο (2) ΕΗ από την αρχική ημερομηνία.» 

 

Εξειδικεύτηκε για λόγους διευκόλυνσης και βέλτιστου προγραμματισμού το 

ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρείται από τον καθορισμό νέου 

προγραμματισμένου ραντεβού, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου ένα 

προγραμματισμένο ραντεβού απέτυχε να ολοκληρωθεί. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

41. Στην ενότητα 4.2.8 Επιλεξιμότητα/Λόγοι Απόρριψης του 

Κεφαλαίου 4, όλες οι παράγραφοι μετά την καταγραφή των 

περιπτώσεων VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή, 

τροποποιούνται έτσι ώστε η τελική τους μορφή να είναι  ως εξής: 

« 
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Α. Αιτήματα VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή για τα οποία δεν 

υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του 

ΤΠ, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται 

κατασκευή υποδομής βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ. Για 

τις κατασκευές αυτές ορίζεται σχετικό ποσόν από τον ΟΤΕ, το οποίο 

βαρύνει τον ΤΠ. Η σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόμενο ποσόν 

για την κατασκευή των ως άνω υποδομών οφείλουν να τηρούν την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αιτημάτων χονδρικής και λιανικής και 

δημοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους του ΟΤΕ. Η διαδικασία 

ικανοποίησης των αιτημάτων υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος W-CRM, όπου καταχωρούνται όλα τα αιτήματα και 

διατηρούνται πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία αίτησης, τη 

διεύθυνση που αφορά, την απόσταση μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και 

του σημείου σύνδεσης, το κόστος κατασκευής, την ημερομηνία 

αποδοχής του κόστους από τον Τ.Π. και την ημερομηνία ολοκλήρωσης. 

Για λόγους διαφάνειας, οι Τ.Π. και η ΕΕΤΤ ενημερώνονται για τα 

αιτήματα που υλοποιούνται με τη συγκεκριμένη διαδικασία με σχετική 

αναφορά (report) στο ΠΣ ΟΤΕ αναφορικά με το status του συνόλου των 

εκκρεμών των αιτημάτων των Τ.Π. και του ΟΤΕ, σε ενιαία λίστα και 

σειρά προτεραιότητας καθενός από αυτά, κατά τη χρονική στιγμή 

εξαγωγής της πληροφορίας. Ο ΟΤΕ, ο οποίος ενημερώνει τους ΤΠ, την 

ΕΕΤΤ και το κοινό για τυχόν αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας και του 

ποσού των παραπάνω κατασκευών δύο μήνες πριν την αλλαγή με 

σχετική δημοσίευσή τους στους παραπάνω ιστοτόπους του. Το νέο 

τιμολόγιο εφαρμόζεται στα αιτήματα που κατατίθενται μετά το πέρας 

του διμήνου. 

Β. Για τα αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα λόγω 

έλλειψης κυρίου ή απερχομένου δικτύου, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 

διαδικασίες, χωρίς πρόσθετη χρέωση που να βαρύνει τον Τ.Π.: 

Β1. Αιτήματα κατασκευής VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή, 

στα οποία υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του 

πελάτη του Τ.Π., αλλά όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη του χαλκού 

χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου, θα παραμένουν σε εκκρεμότητα 

μαζί με τα αντίστοιχα αιτήματα πελατών λιανικής του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ 
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ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω κατάλληλου πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ εάν η 

έλλειψη αφορά δίκτυο χαλκού. Για τα εν λόγω εκκρεμή αιτήματα 

τηρείται σειρά προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται 

κατά ενιαίο τρόπο, μόλις διατεθεί ή απελευθερωθεί ζευγάρι απερχομένου 

δικτύου. Τα σχετικά αιτήματα θα παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό 

διάστημα δύο μηνών μετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται 

αυτόματη διαγραφή τους. Για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε 

αναμονή δεν θα προσμετρώνται SLA χρόνοι. Περίπτωση ακύρωσης 

εκκρεμούς αιτήματος από τον Τ.Π. δεν επιφέρει κανένα κόστος. 

Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτημα μετά την ειδοποίηση από τον 

ΟΤΕ μέσω του ΠΣ ΟΤΕ ότι βρέθηκε ο σχετικός πόρος, ο ΟΤΕ θα 

χρεώσει τον πάροχο με το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της αίτησης. Οι 

Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω 

αιτημάτων στην ενιαία λίστα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, με κατάλληλη 

επιλογή του αιτήματος VPU light. Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα 

μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των 

εκκρεμών αιτημάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από 

αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των άλλων παρόχων και του 

ΟΤΕ. 

Β2. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθεί ένα αίτημα μετά το στάδιο 

της δέσμευσης δικτύου και πιο συγκεκριμένα κατά το στάδιο της 

κατασκευής του. Αφορά τις περιπτώσεις αιτημάτων κατασκευής VPU 

light για τα οποία απαιτείται ειδική κατασκευή επαύξησης/ συντήρησης 

στο τμήμα δικτύου box – χαλύβδινου πελάτη, τα οποία θα 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτήματα ελλείψει δικτύου 

(κατηγορία Β1) και θα παρακολουθούνται ξεχωριστά δεδομένου ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων αυτών απαιτείται εργολαβία για την 

ικανοποίηση των αιτημάτων και συνεπώς το αίτημα δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί άμεσα ούτε μπορεί να υπάρχει δέσμευση ως προς το χρόνο 

υλοποίησης. Με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερης τιμολογιακής 

πολιτικής του ΟΤΕ, ως τέτοια νοούνται και αιτήματα για τα οποία για τη 

σύνδεση με τον πελάτη απαιτείται η εγκατάσταση το πολύ 5 πρόσθετων 

μέτρων καλωδίου χαλκού χωρίς πρόσθετη στήριξη (στύλο). Ειδικά για 

τα συγκεκριμένα αιτήματα, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε 
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αναμονή δεν θα προσμετρώνται SLA χρόνοι.Τα σχετικά αιτήματα θα 

παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την 

παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόματη διαγραφή τους. Οι Τ.Π. θα 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον αριθμό των αιτημάτων για 

τα οποία διαπιστώνεται έλλειψη δικτύου όπου απαιτείται ειδική 

κατασκευή μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα 

μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των 

εκκρεμών αιτημάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από 

αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των άλλων παρόχων και του 

ΟΤΕ.».Για τις ως άνω περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα παρέχει στην ΕΕΤΤ προς 

ενημέρωση των ΤΠ στιγμιότυπο της κατάστασης των αιτημάτων, 

διαμέσου σχετικής αναφοράς που θα λαμβάνεται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. H 

αναφορά θα επικαιροποιείται ανά εβδομάδα. Με σκοπό την αποφυγή 

απορρίψεων αιτημάτων σε περιπτώσεις ημιαστικών ή αγροτικών 

περιοχών όπου απουσιάζει το Διευθυνσιολόγιο και ο προσδιορισμός της 

Δ/νσης του πελάτη επιτυγχάνεται μέσω της αναγραφής τοπωνυμίου ή 

άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής ενδιαφέροντος, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ασαφής ή απροσδιόριστη η Δ/νση του 

Πελάτη, εφαρμόζεται η κάτωθι διαδικασία: 

o Στην αίτηση υποβολής για την παροχή VPU light σε μη υφιστάμενο 

συνδρομητή και μόνον στην περίπτωση που η Δ/νση του πελάτη δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί μοναδικά μέσω αναγραφής συγκεκριμένης 

οδού και αντίστοιχου, θα επισυνάπτεται από τον Πάροχο, με χρήση 

ειδικού εργαλείου, αρχείο μορφής .kmz. 

o Το αρχείο αυτό θα έχει προέλθει με χρήση της εφαρμογής google 

earth, όπου θα δεικνύεται με κατάλληλη σήμανση (pin) η θέση του 

σημείου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Δ/νση του πελάτη του 

Παρόχου.  

Στην περίπτωση VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή σε νέες 

μονοκατοικίες / διπλοκατοικίες /μεζονέτες, οι οποίες εξυπηρετούνται κατά 

κύριο λόγο από ακραίο διακλαδωτή ή κουτί διανομής(box) τοποθετημένο σε 

στύλο, απαιτείται από την πλευρά του τελικού χρήστη η ύπαρξη κατάλληλης 
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υποδομής στην οποία θα καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από 

το box και καταλήγει στην εγκατάσταση του συνδρομητή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λιανικός πελάτης του Παρόχου πρέπει να 

τοποθετήσει έναν ιστό (χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατομής) στα όρια της 

ιδιοκτησίας του ή να χρησιμοποιείται η υποδομή που κατασκευάζεται για τη 

ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, το καλώδιο του ΟΤΕ που ξεκινά από το box που 

ευρίσκεται στο στύλο (ύψους περίπου 5 μέτρων), χωρίς να διέρχεται από άλλες 

ιδιοκτησίες καταλήγει στον ιστό του πελάτη που φτάνει σε παρόμοιο ύψος, 

ακολουθεί τον ιστό και τερματίζει σε εσωτερικό κατανεμητή / αντίστοιχο του 

χαλύβδινου (κατασκευής του τελικού πελάτη). 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποδομή (κατάλληλος ιστός και 

κατάλληλο σημείο τερματισμού) εντός της ιδιοκτησίας του τελικού 

καταναλωτή, η σύνδεση είναι ανέφικτη, και το αίτημα απορρίπτεταιχωρίς 

ευθύνη του ΟΤΕ. Ο Πάροχος τότε ενημερώνεται με ειδικό κωδικό απόρριψης 

με αιτιολογία «ακατάλληλη υποδομή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη» 

και χρεώνεται με «άσκοπη μετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για παράδοση VPU 

light σε υφιστάμενο συνδρομητή» με το σχετικό τέλος. Ο Πάροχος θα πρέπει 

να καταθέτει εκ νέου το αίτημα, μόνον εφόσον βεβαιωθεί ότι ο τελικός 

πελάτης έχει κατασκευάσει την απαραίτητη υποδομή. 

 για περιπτώσεις VPU light σε υφιστάμενο συνδρομητή 

 Ανακριβή στοιχεία αίτησης 

 Αδυναμία δικτύου σύνδεσης (PCM ή Φ/Σ) και έλλειψη δικτύου 

χαλκού στο απερχόμενο δίκτυο 

 Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ) 

 

 για όλες τις περιπτώσεις VPU light 

 δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων του DSL δικτύου του ΟΤΕ. 

 Μη ολοκληρωμένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Πάροχο. 

 Ο Πάροχος δεν λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους 

τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο 

οποίο ανήκει το DSLAM. Ειδικότερα, για την περίπτωση της υπηρεσίας 
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VPU light τύπου BRAS, ο Πάροχος δεν λαμβάνει ήδη υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS, ενώ για την περίπτωση της 

υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM ο Πάροχος δεν λαμβάνει ήδη 

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM. 

 Συντρέχει κάποιος από τους λόγους, σύμφωνα με την παραπάνω 

παράγραφο 4.1.2. «Περιορισμοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light 

Αιτήματα κατασκευής VPU light, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ελλείψει 

δικτύου όσον αφορά τη διαθεσιμότητα πόρων στον ενεργό εξοπλισμό (και 

αφού το αίτημα έχει κριθεί ως επιλέξιμο ως προς το δίκτυο χαλκού), θα 

παραμένουν σε εκκρεμότητα μαζί με τα αντίστοιχα αιτήματα πελατών λιανικής 

του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ  ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω κατάλληλου πεδίου στο Π.Σ. 

WCRM εάν η έλλειψη αφορά πόρο ενεργού εξοπλισμού. Για τα εν λόγω 

εκκρεμή αιτήματα τηρείται σειρά προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή 

τους γίνεται κατά ενιαίο τρόπο, μόλις διατεθεί ή απελευθερωθεί  ο σχετικός 

πόρος. Τα σχετικά αιτήματα θα παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό διάστημα 

τριών μηνών μετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόματη διαγραφή 

τους. Για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αναμονή θα προσμετρώνται 

SLA χρόνοι. Περίπτωση ακύρωσης εκκρεμούς αιτήματος από τον Τ.Π. δεν 

επιφέρει κανένα κόστος. Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτημα μετά την 

ειδοποίηση από τον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. WCRM ότι βρέθηκε ο σχετικός 

πόρος, ο ΟΤΕ θα χρεώσει τον πάροχο με το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της 

αίτησης.  

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω 

αιτημάτων στην ενιαία λίστα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, με κατάλληλη επιλογή του 

αιτήματος VPU light. Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. 

ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων τους και 

τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά. 

». 

 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση ενσωματώνει στις διαδικασίες επιλεξιμότητας τη 

νέα διαδικασία που προσδιορίσθηκε μέσω της ΑΠ ΕΕΤΤ 827/04/21-9-2017 με 

την οποία τροποποιήθηκε η Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ 2012 σχετικά με την 

υλοποίηση ακραίου δικτύου από τον ΟΤΕ όπου δεν υφίσταται ήδη δίκτυο ΟΤΕ 

που να συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το δίκτυο του ΟΤΕ. Ο προσδιορισμός 
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της νέας διαδικασίας ενσωματώθηκε με την ανωτέρω Απόφαση στα προϊόντα 

VPU και VPU light τύπου BRAS, τα οποία αποτελούσαν την χρονική εκείνη 

στιγμή μέρος της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Ο ορισμός νέας διαδικασίας 

υλοποίησης ακραίου δικτύου έγινε  με στόχο την εναρμόνιση των υποχρεώσεων 

του ΟΤΕ με το νέο πλαίσιο   που διαμορφώθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 

783/02/26.10.2016 «Καθορισμός Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας».  Από 

01.01.2017 πάροχος καθολικής υπηρεσίας για το στοιχείο «Σύνδεση σε σταθερές 

θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό 

τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις» δεν είναι πλέον ο ΟΤΕ αλλά η 

εταιρεία Forthnet και συνεπώς ο ΟΤΕ δε φέρει πλέον την υποχρέωση να 

κατασκευάζει δίκτυο πρόσβασης για σύνδεση νέων συνδρομητών. Αντίθετα, ο 

ΟΤΕ διαμορφώνει στο πλαίσιο της εμπορικής του πολιτικής το πλάνο ανάπτυξης 

νέου δικτύου και επιλέγει ειδικότερα σε ποιες περιοχές θα κατασκευάσει αυτό. 

Συνεπώς, όταν ο ΟΤΕ προβαίνει υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 

οι οποίες ισχύουν, σε κατασκευή νέου δικτύου, μετά από αίτημα εναλλακτικού 

παρόχου για την ικανοποίηση αιτήματος συνδρομητή του τελευταίου, κρίνεται 

σκόπιμο αλλά και αναγκαίο να αποζημιώνεται ο ΟΤΕ από τον αιτούντα την 

κατασκευή πάροχο, ανεξαρτήτως αν ο πάροχος τυχόν μεταβιβάσει το σχετικό 

κόστος στο συνδρομητή του.     

 

42. Στην Ενότητα 4.2.9 Διαδικασία Παράδοσης Παραλαβής, του 

Κεφαλαίου 4  η έκτη και η έβδομη παράγραφος τροποποιούνται  ως 

εξής: 

«Ειδικά σε περίπτωση που η δυσλειτουργία αφορά σύμπτωμα χαμηλής 

ταχύτητας συγχρονισμού, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία μη 

αποδοχής παράδοσης με σύμπτωμα ευρυζωνικότητας, αλλά ο Τ.Π. έχει 

δυνατότητα να δηλώσει μη αποδοχή παράδοσης μόνον εάν η δηλωμένη 

υποβάθμιση ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής  

ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του 

τελικού χρήστη.    

Εφόσον κατά τον επανέλεγχο της καλής λειτουργίας απαιτηθεί μετάβαση 

τεχνικού, πραγματοποιείται επιπλέον μέτρηση της ταχύτητας 

συγχρονισμού downstream και upstream αφού γίνει ο έλεγχος ή (εάν 

απαιτηθεί) η άρση της. Σε περίπτωση που από τον επανέλεγχο του ΟΤΕ 

διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθεσεις, ο 

επανέλεγχος κλείνει με υπαιτιότητα Παρόχου. 

 

Το ποσοστό  της δηλωμένης υποβάθμισης  τροποποιήθηκε σε 20% (από 30%), 

καθώς επίσης και έτσι ώστε να υπολογίζεται επί της συνολικής ονομαστικής 
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ταχύτητας (άθροισμα upstream και downsteam) της υπηρεσίας του τελικού 

χρήστη. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το ποσοστό 30% είναι ιδιαίτερα μεγάλο για 

υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν υψηλές ταχύτητες, ενώ μια υποβάθμιση αυτής 

της τάξης, δεν πρέπει να είναι αποδεκτή χωρίς αντίστοιχη υποβάθμιση πακέτου, 

για λόγους προστασίας καταναλωτή. Επίσης, ο υπολογισμός της υποβάθμισης επί 

της συνολικής ονομαστικής ταχύτητας, εξασφαλίζει ότι τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από τη μέτρηση της υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας είναι 

αποτελεσματικότερα, και πιο ασφαλή ώστε να  διαφυλάσσεται η αποδοτική 

χρήση και καλή λειτουργία της υπηρεσίας του τελικού χρήστη.  

 

43. Στην Ενότητα 4.3.3 Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU light, 

του Κεφαλαίου 4  το πρώτο σημείο της διαδικασίας τροποποιείται 

ως εξής: 

« 

 Ο Πάροχος ελέγχει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης 

του, με κατάλληλο έλεγχο από το σημείο οριοθέτησης στις 

εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη. Για τις περιπτώσεις που το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του Παρόχου είναι χαμηλή 

ταχύτητα και εφόσον η δηλωμένη υποβάθμιση δεν ξεπερνά το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και 

downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη, ο Πάροχος δε θα 

δηλώνει βλάβη με σύμπτωμα «Χαμηλή Ταχύτητα xDSL». Μέσα από 

κατάλληλο μενού στο WCRM ο Πάροχος συμπληρώνει τη κατάλληλη 

φόρμα δήλωσης βλάβης.» 

 

Το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας 

τροποποιήθηκε προκειμένου να συνάδει με τις αλλαγές στην παράγραφο 4.2.9 

έτσι ώστε να υπολογίζεται σε ποσοστό 20% και επί της  συνολικής (άθροισμα) 

upstream και downstream ταχύτητας.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

 

44. Στην Ενότητα 4.3.4 Πορεία αιτημάτων βλάβης για υπηρεσίες VPU 

light, του Κεφαλαίου 4 το τρίτο και τέταρτο βήμα της διαδικασίας 
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πραγματοποίησης του Συνδυαστικού Ραντεβού στην τέταρτη 

παράγραφο τροποποιείται ως εξής: 

« 

 Εφόσον από τις μετρήσεις προκύπτει απόκλιση μεγαλύτερη από 

το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής  ονομαστικής 

ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του τελικού 

χρήστη, ο ΟΤΕ προβαίνει στις όποιες ενέργειες για την άρση του 

προβλήματος συμπεριλαμβανομένης, αν δεν αρθεί το πρόβλημα 

με άλλον τρόπο, και την αλλαγή ορίου δύο φορές και καταχωρεί 

στο δελτίο την ευρυζωνική μέτρηση που πραγματοποίησε μετά 

την άρση, ενώ το συνδυαστικό ραντεβού κλείνει με υπαιτιότητα 

ΟΤΕ και ο Πάροχος δύναται να χρεώσει τον ΟΤΕ με το τέλος 

άσκοπης μετάβασης για το  συνδυαστικό ραντεβού. Το ύψος του 

τέλους άσκοπης μετάβασης για το συνδυαστικό ραντεβού, εκτός 

αν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη, ορίζεται στο ύψος των 

αντίστοιχων τελών  που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως αυτό 

εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού 

ελέγχου του ΟΤΕ. 

 Εφόσον από τις μετρήσεις δεν διαπιστώνεται απόκλιση 

μεγαλύτερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής  

ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της 

υπηρεσίας του τελικού χρήστη, το ραντεβού θα κλείνει με 

υπαιτιότητα Παρόχου και ο Πάροχος χρεώνεται το τέλος άσκοπης 

μετάβασης για το συνδυαστικό ραντεβού.» 

 

Το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας 

τροποποιήθηκε προκειμένου να συνάδει με τις αλλαγές στην παράγραφο 4.2.9 

και 4.3.4 έτσι ώστε να υπολογίζεται επί της  συνολικής (άθροισμα) upstream και 

downstream ταχύτητας.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 
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45. Στην Ενότητα 4.3.4 Πορεία αιτημάτων βλάβης για υπηρεσίες VPU 

light, του Κεφαλαίου 4 η  πέμπτη παράγραφος τροποποιείται ως 

εξής: 

«Βλάβες που υποβάλλονται από τον Πάροχο με σύμπτωμα «Χαμηλή 

Ταχύτητα xDSL» και κατά τον έλεγχο της βλάβης ο ΟΤΕ λάβει μέτρηση 

ευρυζωνικότητας η οποία αποκλίνει έως και είκοσι τοις εκατό (20%) της 

συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της 

υπηρεσίας του τελικού χρήστη, θα κλείνουν με υπαιτιότητα Παρόχου και ο 

Πάροχος χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα με τις ενέργειες 

που πραγματοποιήθηκαν.» 

Το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης της ονομαστικής ταχύτητας 

τροποποιήθηκε προκειμένου να συνάδει με τις αλλαγές στην παράγραφο 4.2.9 

και 4.3.4 έτσι ώστε να υπολογίζεται επί της  συνολικής (άθροισμα) upstream και 

downstream ταχύτητας.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

46. Στην Ενότητα 4.3.4 Πορεία αιτημάτων βλάβης για υπηρεσίες VPU 

light, του Κεφαλαίου 4 η  έκτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο Π.Σ. 

WCRM μετά από μέτρηση ευρυζωνικότητας που κάνει συνεργείο ΟΤΕ, 

στο πλαίσιο άρσης βλάβης για μία συγκεκριμένη σύνδεση είναι 

μικρότερη από το 80% της ονομαστικής τιμής ταχύτητας του τρέχοντος 

εμπορικού πακέτου ή από την ταχύτητα του αμέσως μικρότερου 

πακέτου χονδρικής από το τρέχον, ο Πάροχος δύναται να υποβάλει 

ατελώς αίτημα υποβάθμισης για τη συγκεκριμένη σύνδεση σε εμπορικά 

διαθέσιμο πακέτο χαμηλότερης ταχύτητας, το οποίο θα ολοκληρώνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.» 

 

Δίνεται η δυνατότητα στον Τ.Π. να αιτηθεί ατελώς υποβάθμιση σε διαθέσιμο 

πακέτο χαμηλότερης ταχύτητας εφόσον το ποσοστό της δηλωμένης υποβάθμισης 

της ονομαστικής ταχύτητας ξεπερνά το 20% επί της  συνολικής ονομαστικής 

(άθροισμα upstream και downstream) ταχύτητας ή αν η μετρούμενη ταχύτητα 

είναι μικρότερη από την ταχύτητα του αμέσως μικρότερου πακέτου χονδρικής 
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από το τρέχον . Υποβάθμιση της ταχύτητας σε ποσοστό μικρότερο του 80% της 

ονομαστικής κρίνεται ήδη πολύ μεγάλο (και για τους σκοπούς της βλάβης) κατά 

συνέπεια δεν θα πρέπει ο Τ.Π. να επιβαρύνεται με το τέλος αλλαγής ταχύτητας σε 

χαμηλότερο πακέτο.    

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

47. Στην Ενότητα 4.4.2.1 Χρόνοι Παράδοσης VPU light, του Κεφαλαίου 

4 ο πίνακας με τους πραγματικούς χρόνους ολοκλήρωσης των 

αιτημάτων της υπηρεσίας VPU light τροποποιείται ως εξής: 

« 

Α/Α Υπηρεσία 

Πραγματικός 

Χρόνος Παράδοσης 

(ΕΗ) 

Έναρξη Προθεσμίας 

1 

Παράδοση VPU 

light σε μη 

υφιστάμενο 

συνδρομητή 

4 + [Χρόνος 

Παράδοσης 

Ανενεργού ΤοΥΒ 

(ΑΝΤοΥΒ)] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

2 

Παράδοση VPU 

light σε υφιστάμενο 

συνδρομητή 

4 + [Χρόνος 

Παράδοσης Ενεργού 

ΤοΥΒ (ΕΝΤοΥΒ)] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

3 
Μετάβαση ΠΤοΒ σε 

VPU light 

4 + [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΒ 

σε ΕΝΤοΥΒ)] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

4 
Μετάβαση VPU 

light σε ΠΤοΒ 

4 + [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΥΒ 

σε ΕΝΤοΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

5 
Μετάβαση ΑΡΥΣ 

σε VPU light 

4 +  [Χρόνος 

Παράδοσης Ενεργού 

ΤοΥΒ (ΕΝΤοΥΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

6 
Μετάβαση ΠΤοΥΒ 

σε VPU light 

4 + [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΥΒ 

σε ΕΝΤοΥΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

 

7 

Μετάβαση VPU σε 

VPU light 

4 + 10 [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΒ 

σε ΕΝΤοΥΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

8 
Μετάβαση VPU 

Light σε VPU light 
3 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

9 

Μετατροπή τύπου 

Πρόσβασης VPU 

light 

7 
Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 
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Α/Α Υπηρεσία 

Πραγματικός 

Χρόνος Παράδοσης 

(ΕΗ) 

Έναρξη Προθεσμίας 

(BRAS/DSLAM) 

10 
Αλλαγή ταχύτητας 

VPU light 
2 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

 

» 

Οι χρόνοι παράδοσης και μεταβάσεων του προϊόντος VPU light 

τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να υπολογίζονται παραμετρικά σε σχέση με τους 

χρόνους παράδοσης και μεταβάσεων του ΤοΥΒ, καθώς οι ενέργειες παράδοσης 

του ΤοΥΒ αποτελούν μέρος των συνολικών ενεργειών παράδοσης του VPU light. 

Επιπλέον, προστέθηκε σε κάθε διακριτό χρόνο παράδοσης ένα απόλυτο νούμερο 

τεσσάρων (4) ΕΗ το οποίο είχε ήδη εκτιμηθεί ως κατάλληλος χρόνος για τις 

υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες παράδοσης στο πλαίσιο του προϊόντος VLU 

(ΑΠ ΕΕΤΤ 808/2/ 27-04-2017). Ειδικότερα για την μετάβαση από VPU light 

ενός Τ.Π. σε VPU light άλλου Τ.Π. προτείνεται ο χρόνος των τριών (3) ΕΗ που 

θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο του VLU, με το σκεπτικό ότι δεν απαιτείται έλεγχος 

επιλεξιμότητας και οι ενέργειες μετάβασης περιορίζονται στο αστικό κέντρο. Σε 

κάθε περίπτωση και δεδομένου ότι το προϊόν VLU αλλά και το προϊόν VPU light 

δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί εκτενώς στην πράξη οι χρόνοι αυτοί θα 

αξιολογηθούν εκ νέου όταν θα υπάρχουν πραγματικά δεδομένα.  

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

48. Στην ενότητα 4.7 Τερματικός Εξοπλισμός για υπηρεσίες VPU light 

του Κεφαλαίου 4, η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:  

«..Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει μέσω των 

συστημάτων εποπτείας δικτύου ότι ένας Τελικός Χρήστης έχει μη 

συμβατό εξοπλισμό τότε δύναται, , να υποβαθμίζει την υπηρεσία του 

Τελικού Χρήστη μέχρι αυτός να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με 

άλλον συμβατό, ενημερώνοντας παράλληλα τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος με 

τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη. Σε περίπτωση 

αναγγελίας βλάβης λόγω μη συμβατού εξοπλισμού θα κλείνει με 

υπαιτιότητα του ΠΑΡΟΧΟΥ.» 

 

Η δυνατότητα του ΟΤΕ να διακόπτει την υπηρεσία χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση θεωρείται μη εύλογη. Σε περίπτωση χρήσης μη συμβατού εξοπλισμού  

θα πρέπει να έχει ο ΟΤΕ τη δυνατότητα μόνο της υποβάθμισης της υπηρεσίας με 

παράλληλη ενημέρωση, για λόγους διαφάνειας και ομαλής λειτουργίας των 

σχετικών υπηρεσιών προς το χρήστη.  
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Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

 

49. Η έκτη παράγραφος της ενότητας 5.5.2 Κατάθεση – Παραλαβή 

Αιτήσεων τροποποιείται ως εξής: 

 

«Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ θεωρεί ότι το κύκλωμα δεν λειτουργεί 

καλώς και αδυνατεί να υπογράψει το ΠΠΠ, θα πρέπει εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του, να αποστείλει Fax ή/ και 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αποστέλλουσα Υπηρεσία του 

ΟΤΕ, περιγράφοντας ακριβώς και με σαφήνεια τις μετρήσεις και τις 

δοκιμές που πραγματοποίησε προκειμένου να καταλήξει σε αυτή την 

απόφαση. Κατόπιν τούτου, η Τεχνική 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.» 

 

Για την περίπτωση ενημέρωσης της αποστέλλουσας υπηρεσίας ΟΤΕ από τον 

Τ.Π.,  προστίθεται  και η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

λόγους ευελιξίας στο τρόπο επικοινωνίας, δυνατότητας εναλλακτικών τρόπων 

επικοινωνίας. Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από 

τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς.  

 

50. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 5.8.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης 

«Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» τροποποιείται ως εξής: 

«Στο συνολικό χρόνο του συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

πρόσβασης τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β ,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 περιοριστικά, τα 

παρακάτω:» 

Κρίνεται σκόπιμο για λόγους συνέπειας και διαφάνειας ο κατάλογος των λόγων 

καθυστέρησης «Μη υπαιτιότητας ΟΤΕ»  να είναι  περιοριστικός και όχι 

ενδεικτικός, έτσι ώστε οι πάροχοι να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε ο χρόνος 
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καθυστέρησης χαρακτηρίζεται ως ανενεργός και πότε όχι, καθώς ο χρόνος αυτός 

συνδέεται άμεσα με την απόδοση ρητρών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

51. Στην ενότητα 6.6 Επίλυση Διαφορών-Ισχύον Δίκαιο η δεύτερη 

παράγραφος τροποποιείται ως εξής:  

 

«Η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό δίκαιο - και  ιδίως τον 

Αστικό Κώδικα, στις διατάξεις του οποίου παραπέμπονται τα μέρη για 

κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, εφόσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη ή 

ρύθμιση στην παρούσα,  και κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια 

για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών».  

Η παρούσα κρίνεται απαραίτητη προς το σκοπό της πληρότητας της παρούσας 

προσφοράς, ώστε να είναι σαφές ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ των 

μερών θα γίνεται ευθεία παραπομπή στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την 

επίλυση των διαφορών τους.  

 

 

52. Στην πρώτη παράγραφο της νέας ενότητας 6.8 Καταγγελία 

προστίθεται «και ως ορίζονται αναλυτικά κατωτέρω».  

Η ως άνω προσθήκη έγινε για λόγους σαφήνειας και πληρότητας.  

 

53. Η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 6.8 Καταγγελία τροποποιείται 

ως εξής: 

«Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της πρώτης 

έγγραφης ειδοποίησης, η ταχθείσα προς το υπαίτιο μέρος, προθεσμία των 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις 

του, τότε το άλλο μέρος αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση, 

κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσμία  τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών για συμμόρφωση. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη 

και η δεύτερη προθεσμία συμμόρφωσης των τριάντα (30) εργασίμων 

ημερών, το αναίτιο μέρος δύναται, μετά το πέρας των τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών, να προβεί σε διακοπή όλων των υπηρεσιών και να 

αποστείλει τρίτη έγγραφη όχληση για καταγγελία της Σύμβασης, τα 
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αποτελέσματα της οποίας επέρχονται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την 

κοινοποίησή της στο άλλο μέρος.» 

Η προσθήκη της τρίτης έγγραφης όχλησης των είκοσι (20) ΕΗ αναφορικά με την 

καταγγελία της σύμβασης αποσκοπεί στην δημιουργία ενός επαρκούς περιθωρίου 

μεταξύ της χρονικής στιγμής ενημέρωσης του Τ.Π. για την καταγγελία της 

σύμβασης και της χρονικής στιγμής που θα επέλθουν τα αποτελέσματα της χωρίς 

ωστόσο η προσθήκη της νέας αυτής όχλησης να αυξάνει τις επισφάλειες του ΟΤΕ 

δεδομένου ότι έχει γίνει διακοπή υπηρεσιών. 

54. Η όγδοη παράγραφος της νέας ενότητας 6.8 Καταγγελία 

διαγράφεται. 

Η διαγραφή της εν λόγω παραγράφου κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι είναι 

δυσανάλογος και μη εύλογος ο περιορισμός των δικαιωμάτων του ΤΠ.  

  

55. Στην τρίτη παράγραφο της ενότητας 6.10.1 «Γενικά» προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Η Ενημέρωση/Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λειτουργικότητας θα 

γίνεται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την απρόσκοπτη 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 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 ολοκλήρωση 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. Κάθε ενημέρωση δοκιμάζεται για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 15 εργασίμων ημερών από τους ΤΠ σε δοκιμαστικό σύστημα 

που διαθέτει ο ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ οφείλει να αποκρίνεται σε 

ερωτήματα/ζητήματα που θέτουν οι πάροχοι κατά την δοκιμαστική 
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λειτουργία εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 2ΕΗ. Σε 

περίπτωση που κατά την δοκιμαστική λειτουργία διαπιστωθεί πρόβλημα σε 

κάποια από τις νέες λειτουργικότητες, τότε ο ΟΤΕ θα πρέπει να διασφαλίσει 

την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκ νέου διάθεση δοκιμαστικού 

περιβάλλοντος  προς τους παρόχους, ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή 

λειτουργία πριν την έναρξη του παραγωγικού περιβάλλοντος. Ο ΟΤΕ θα 

ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στο Π.Σ 

WCRM τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες νωρίτερα από την 

προγραμματισμένη εφαρμογή. Παράλληλα ο ΟΤΕ θα εξασφαλίζει ότι η νέα 

έκδοση του λογισμικού του Π.Σ. WCRM είναι συμβατή με την 

προγενέστερη λειτουργία του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η νέα 

έκδοση του λογισμικού του Π.Σ. WCRM συλλειτουργεί με τις παλαιότερες 

για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.» 

Η ως άνω προσθήκη προτάθηκε στο πλαίσιο των σχολίων που υποβλήθηκαν 

κατά τη δημόσια διαβούλευση και κρίνεται εύλογη για λόγους σαφήνειας, 

διαφάνειας και πληρότητας της διαδικασίας, καθώς θα πρέπει να ορίζεται η 

διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται στους ΤΠ η δυνατότητα 

δοκιμών στην ενημέρωση του συστήματος. Το χρονικό διάστημα των κατ’ 

ελάχιστον 15 ΕΗ κρίνεται εύλογο και κατάλληλο προκειμένου να γίνουν οι 

απαραίτητες δοκιμές του συστήματος από τους ΤΠ. Επιπλέον, θεωρείται εύλογο 

να ορίζεται χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ΟΤΕ οφείλει να ανταποκρίνεται 

στα ερωτήματα των παρόχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχουν 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία. Επίσης, κρίνεται εύλογη η 

εισαγωγή των ως άνω διατάξεων αναφορικά με την αντιμετώπιση πιθανών 

προβλημάτων κατά τη δοκιμαστική λειτουργία νέου λογισμικού για λόγους 

πληρότητας.  

 

56. Η τελευταία παράγραφος της ενότητας 6.12 Προγραμματισμένες & 

Έκτακτες Εργασίες αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για τη διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που 

μπορεί να προκληθεί από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα 

τρίτων) ή λόγω έκτακτων συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη αποκατάσταση της 

βλάβης βάσει της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς.» 
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Η ως άνω τροποποίηση κρίνεται εύλογη για λόγους σαφήνειας και πληρότητας 

της διαδικασίας, καθώς θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για διακοπή λόγω 

εκτάκτων συνθηκών και πρόβλεψη με την οποία να επισημαίνεται η υποχρέωση 

του ΟΤΕ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 

περιστατικού βλάβης με τον καταλληλότερο τρόπο.  Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε 

στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά 

με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: OIKONOMIKOI ΟΡΟΙ 

57. Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 7.1 Γενικά προστίθεται 

«όπως ορίζεται από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/2016».   

Η ως άνω προσθήκη κρίνεται εύλογη για λόγους σαφήνειας και πληρότητας της 

περιγραφόμενης διαδικασίας.  

 

58. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 7.2 Έκδοση Λογαριασμών/ 

Τιμολογίων διαμορφώνεται ως εξής  

«Τυχόν πιστωτικά, συμπεριλαμβάνονται από τον ΟΤΕ στο αμέσως επόμενο 

τιμολόγιο/ λογαριασμό από την χρονική στιγμή που προκύπτει η 

υποχρέωση, προσαυξημένα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Εάν το επόμενο 

τιμολόγιο/ λογαριασμός λόγω των πιστωτικών εγγραφών προκύψει στο 

σύνολο του πιστωτικό και υπάρχει ανοιχτή ληξιπρόθεσμη οφειλή σε 

ομοειδείς υπηρεσίες (ως ομοειδής υπηρεσίες λογίζονται οι υπηρεσίες που 

παρέχονται βάση της παρούσας προσφοράς αναφοράς) τότε συμψηφίζεται 

αυτομάτως με τη παλαιότερη οφειλή. Σε περίπτωση λύσης /καταγγελίας 

σύμβασης των υπηρεσιών της παρούσας, ο ΟΤΕ δύναται να συμψηφίζει 

τυχόν πιστωτικά που προκύπτουν από τις εν λόγω υπηρεσίες, με οφειλές 

άλλων υπηρεσιών χονδρικής μετά από σχετική ενημέρωση στον ΤΠ. Οι ως 

άνω συμψηφισμοί γίνονται με την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης 

νομοθεσίας και ιδίως της φορολογικής.» 

Η προσθήκη «στο αμέσως» επόμενο λογαριασμό κρίνεται αναγκαία δεδομένου 

ότι η αναφορά «σε επόμενο λογαριασμό» είναι γενικευμένη και απαιτείται 

καθορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας εντός της οποίας ο ΟΤΕ θα προβαίνει σε 

σχετική πίστωση. Επιπλέον προστέθηκε για λόγους σαφήνειας και πληρότητας 

ότι το ποσό πίστωσης θα πρέπει να προσαυξηθεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.   

Η διαγραφή «διαφορετικά με επόμενο λογαριασμό» και οι προσθήκες «(ως 

ομοειδείς υπηρεσίες λογίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται βάση της παρούσας 

προσφοράς αναφοράς)» και «Οι ως άνω συμψηφισμοί γίνονται με την 

επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και ιδίως της φορολογικής» 
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πραγματοποιήθηκαν για λόγους πληρότητας και σαφήνειας της περιγραφόμενης 

διαδικασίας.  

 

59. Η τελευταία παράγραφος της ενότητας 7.2 Έκδοση Λογαριασμών/ 

Τιμολογίων τροποποιείται ως εξής:  

«Στην περίπτωση κατάργησης των υπηρεσιών της παρούσας ως 

ημερομηνία αποχρέωσης θα λογίζεται η επομένη ημερολογιακή της 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατάργησης στο Π.Σ. ΟΤΕ.»  

Οι ως άνω τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την αποσαφήνιση της 

περιγραφόμενης διαδικασίας.   

 

60. Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 7.3 Εξόφληση Λογαριασμών/ 

Τιμολογίων η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού/ τιμολογίου  

τροποποιείται σε σαράντα πέντε (45) ΗΗ από τριάντα (30) ΗΗ και 

προστίθενται οι λέξεις «εργάσιμες», «ημέρες» και «ημερών». 

Η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών/ τιμολογίων των σαράντα πέντε (45) 

ΗΗ διατηρείται/ επαναφέρεται λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. 

Επιπλέον, η εν λόγω επαναφορά αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των 

συμμετεχόντων στην Δημόσια Διαβούλευση.  

Περαιτέρω η προθεσμία εξόφλησης των τιμολογίων σε σαράντα πέντε (45) ΗΗ 

έχει επιβληθεί και στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά 

αναφοράς Αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο και τις σχετικές 

υπηρεσίες (Απόφαση ΕΕΤΤ 675/09/11.12.2012 «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/ 28.07.2011 

(ΦΕΚ 1908/Β/30.08.2011)» (ΦΕΚ 3402/Β/20.12.2012), ως ισχύει σήμερα, και 

κωδικοποιείται με την ΑΠ ΕΕΤΤ 806/5/6-4-2017(ΦΕΚ 1495/Β/03.05.2017), 

όπως ισχύει τροποποιηθείσα, στην ΑΠ ΕΕΤΤ 847/02/16.4.18 Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2017 (ΦΕΚ 

1833/Β/22.5.18) και στην ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.042017 «Προσωρινά μέτρα της 

ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – 

VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)». 

Τέλος, η προσθήκη των λέξεων «εργάσιμες», «ημέρες» και «ημερών» 

πραγματοποιήθηκε για λόγους σαφήνειας και πληρότητας.  

 

61. Στην πέμπτη παράγραφο της ενότητας 7.3 Εξόφληση Λογαριασμών/ 

Τιμολογίων προστίθεται η λέξη «ληξιπρόθεσμων» και 
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«συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποινικών ρητρών δυνάμει 

της παρούσας». 

Προστέθηκε η λέξη «ληξιπρόθεσμων» για λόγους σαφήνειας ενώ στο τέλος της 

παραγράφου προστέθηκε στον ορισμό των ομοειδών ότι συμπεριλαμβάνεται η 

καταβολή ποινικών ρητρών δυνάμει της παρούσας δεδομένου ότι η 

περιγραφόμενη διαδικασία ήταν ελλιπής.  

 

62. Στην ενότητα 7.3 Εξόφληση Λογαριασμών/ Τιμολογίων, στην 

τελευταία παράγραφο προστίθεται η λέξη «ληξιπρόθεσμες». 

Η προσθήκη της λέξης «ληξιπρόθεσμες» έγινε για λόγους σαφήνειας. 

 

63. Στην ενότητα 7.4.1.2 Κατηγορίες Τελών το εφάπαξ τέλος 

επανασύνδεσης αντικαταστάθηκε με το εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης. 

Στην ενότητα 7.4.2.2 Κατηγορίες Τελών προστέθηκε το εφάπαξ 

τέλος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α/ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.. Επιπλέον στις 

ενότητες 7.4.3.2 Κατηγορίες τελών και 7.4.4.2 Κατηγορίες τελών 

προστέθηκαν στα βασικά τέλη το εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης ενώ 

στα δευτερεύοντα τέλη το εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας, το 

εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ και το εφάπαξ τέλος ακύρωσης 

αίτησης σύνδεσης.    

 

Οι ως άνω τροποποιήσεις/ προσθήκες κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους 

πληρότητας και με σκοπό την επίτευξη συμβατότητας της προσφοράς αναφοράς 

χονδρικής κεντρικής πρόσβασης με την ΑΠ ΕΕΤΤ 825/03/16.11.2017 

«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 

Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ετών 2016 & 2017 (με απολογιστικά στοιχεία 2014, 

2015) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει 

επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισμού».   

64. Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 7.6 Αμφισβήτηση 

Τιμολογίου/ Λογαριασμού προστίθεται μια στήλη με το ποσό 

χρέωσης στο ηλεκτρονικό αρχείο αμφισβήτησης.      

Η ως άνω προσθήκη πραγματοποιήθηκε με σκοπό την τυποποίηση του 

ηλεκτρονικού αρχείου αμφισβήτησης σε όλες τις προσφοράς αναφοράς 

ανεξαρτήτως του προϊόντος/ υπηρεσίας την οποία αφορά.  

 

65. Στο τέλος της ενότητας 7.6 Αμφισβήτηση Τιμολογίου/ Λογαριασμού 

μεταφέρεται μέρος της πέμπτης παραγράφου της ενότητας 7.6.4 

Αμφισβήτηση ενώπιον Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και 

δημιουργούνται αντίστοιχα νέα τέταρτη και πέμπτη παράγραφοι οι 

οποίες διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
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«Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση τιμολογίου/ λογαριασμού:  

 κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στο αμέσως επόμενο 

τιμολόγιο/ λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποίηση του Τ.Π. 

περί αποδοχής του αιτήματος αμφισβήτησης του από τον ΟΤΕ ή 

από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 

Διαφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 7 

αναφορικά με το τόκο υπερημερίας και τον συμψηφισμό 

ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

 Η οφειλή που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της αμφισβήτησης 

λογαριασμού χρεώνεται σε επόμενο λογαριασμό προσαυξημένη 

με το νόμιμο επιτόκιο.  

Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε σταδίου αμφισβήτησης 

λογαριασμού (αμφισβήτηση ενώπιον ΟΤΕ ή αμφισβήτηση ενώπιον της 

Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών), τα μέρη δύνανται να 

συμψηφίσουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν σε 

συμφωνία με την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης φορολογικής 

νομοθεσίας.» 

Η μεταφορά της εν λόγω παραγράφου πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι η 

πίστωση ποσού ή η εξόφληση οφειλής που θα προκύψει κατά την διαδικασία 

αμφισβήτησης δύναται να προκύψει είτε στο πρώτο στάδιο αμφισβήτησης 

(υποβολή αμφισβήτησης στον ΟΤΕ) είτε στο δεύτερο στάδιο (αμφισβήτηση 

ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών).   

Η τροποποίηση αναφορικά με την πίστωση ποσού κρίθηκε αναγκαία έπειτα από 

αίτημα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση δεδομένου ότι η αναφορά 

«σε επόμενο λογαριασμό» είναι γενικευμένη και απαιτείται καθορισμός 

συγκεκριμένης προθεσμίας εντός της οποίας ο ΟΤΕ θα προβαίνει σε σχετική 

πίστωση ποσού στον ΤΠ.   

Οι μεταβολές αναφορικά με την εξόφληση οφειλής είναι λεκτικές και έγιναν 

λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στην πίστωση ποσού. Επιπλέον 

προστέθηκε αναφορά στα ισχύοντα περί του τόκου υπερημερίας και του 

συμψηφισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών για λόγους πληρότητας και 

σαφήνειας.   

Οι τροποποιήσεις στην νέα τελευταία παράγραφο της ενότητας 7.6 Αμφισβήτηση 

Τιμολογίου/ Λογαριασμού κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της μετακίνησης της 

παραγράφου από την ενότητα 7.6.4. 
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66. Στην ενότητα 7.6.1 Χρόνος Κατάθεσης της Αμφισβήτησης 

μεταφέρεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ολικής ή μερικής 

αμφισβήτησης λογαριασμού από το σημείο 1 στην πρώτη σειρά της 

πρώτης παραγράφου. Επιπλέον στο σημείο 2 προστίθεται 

«αμφισβήτηση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση του ΟΤΕ με 

απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου». Στο τέλος προστίθεται «Σε 

κάθε περίπτωση τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε καμία περίπτωση 

τα δικαιώματα των μερών από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως 

τον Α.Κ..» 

Η μετακίνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης ολικής ή μερικής 

αμφισβήτησης λογαριασμού από το σημείο 1 στην πρώτη σειρά της παραγράφου 

πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι το εν λόγω δικαίωμα αφορά και τις δυο 

περιπτώσεις (σημεία 1 και 2) της ενότητας 7.6.1.  Επιπλέον η προσθήκη στο 

σημείο 2 και στο τέλος της παραγράφου κρίνονται αναγκαίες για λόγους 

σαφήνειας και πληρότητας. 

 

67. Στην ενότητα 7.6.2 Προϋπόθεση, στην πρώτη παράγραφο 

προστίθεται «αναγνωρίζει ως έγκυρο και» και στο σημείο 1 η λέξη 

«και». 

Οι ως άνω προσθήκες έγιναν για λόγους πληρότητας και σαφήνειας.  

 

68. Στην ενότητα 7.6.2 Προϋπόθεση, στο σημείο 2 τροποποιείται η 

ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής από 12 μήνες σε 4 μήνες, 

αντικαθίσταται η λέξη «δυνατότητα» με «υποχρέωση», 

αντικαθίσταται «μέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό 

αμφισβήτησης οικονομικής διαφοράς»  με «για το εκάστοτε 

συμφωνηθέν εγγράφως χρονικό διάστημα από τη Συγκρότηση της 

Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών» και προστίθεται «ενώ το 

έχει απαιτήσει αυτό ο ΟΤΕ». 

Αναφορικά με την τροποποίηση της ελάχιστης διάρκειας της εγγυητικής από 12 

σε 4 μήνες, επισημαίνεται ότι στην αμφισβήτηση ενώπιον του ΟΤΕ, ο τελευταίος 

καλείται εντός 1 μηνός από την υποβολή της αίτησης να απαντήσει στο εν λόγω 

αίτημα ενώ στο δεύτερο επίπεδο η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (ΜΕΕΔ) 

εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί της διαφοράς εντός 2 μηνών από την 

συγκρότησή της εκτός και εάν άλλως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Η 

ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών είναι επαρκές με βάση τις 

ως άνω προθεσμίες. Σε κάθε περίπτωση με τις υπόλοιπες μεταβολές που 

πραγματοποιήθηκαν (μεταβολή της δυνατότητας παράτασης σε υποχρέωση 

παράτασης της εγγυητικής επιστολής μέχρι του εκάστοτε συμφωνηθέντος 

εγγράφως χρονικού διαστήματος από τη Συγκρότηση της Επιτροπής) 
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διασφαλίζεται ο ΟΤΕ κατά τη διάρκεια εξέτασης της αμφισβήτησης 

λογαριασμού. Επιπλέον η μεταβολή της διάρκειας της εγγυητικής επιστολής 

αμφισβήτησης από 12 μήνες σε 4 μήνες αποτελεί αίτημα συμμετέχοντα στη 

δημόσια διαβούλευση. Περαιτέρω η διάρκεια τεσσάρων μηνών της εγγυητικής 

επιστολής αμφισβήτησης λογαριασμού έχει ακολουθηθεί και στην προσφορά 

αναφοράς Αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο και τις σχετικές 

υπηρεσίες (Απόφαση ΕΕΤΤ 675/09/11.12.2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 

ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές 

Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της  ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 

(ΦΕΚ 1908/Β/30.08.2011)» (ΦΕΚ 3402/Β/20.12.2012), ως ισχύει σήμερα, και 

κωδικοποιείται με την ΑΠ ΕΕΤΤ 806/5/6-4-2017 (ΦΕΚ 1495/Β/03.05.2017), 

όπως ισχύει τροποποιηθείσα, στην ΑΠ ΕΕΤΤ 847/02/16.4.18 Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2017 (ΦΕΚ 

1833/Β/22.5.18)  και στην ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.042017 «Προσωρινά μέτρα της 

ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – 

VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)». Τέλος η προσθήκη «εφόσον έχει απαιτήσει αυτό ο ΟΤΕ» 

πραγματοποιήθηκε για λόγους σαφήνειας και πληρότητας. 

  

69. Στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 7.6.3 Αμφισβήτηση 

ενώπιον του ΟΤΕ προστίθεται «Το τιμολόγιο αυτό θα βαρύνεται με  

υπερημερίας για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη 

οφειλόμενο από τον ΤΠ και εφόσον ο ΤΠ το είχε πληρώσει».   

Η ως άνω προσθήκη έγινε για λόγους πληρότητας και σαφήνειας δεδομένου ότι η 

πίστωση του αποδεχούμενου ποσού θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τόκους 

υπερημερίας. 

   

70. Στην δεύτερη παράγραφο της ενότητας 7.6.4 Αμφισβήτηση ενώπιον 

της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών αντικαθίσταται «ως 

άνω» με «συμφωνημένης» για λόγους σαφήνειας και πληρότητας.  

 

71. Μέρος της πέμπτης παραγράφου της ενότητας 7.6.4 Αμφισβήτηση 

ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών μεταφέρθηκε 

στην ενότητα 7.6 Αμφισβήτηση Λογαριασμού και τροποποιήθηκε 

για λόγους πληρότητας της περιγραφόμενης διαδικασίας.  

 

72. Στην έκτη παράγραφο της ενότητας 7.6.4 Αμφισβήτηση ενώπιον 

της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών αντικαθίσταται «θα 

πληρώνονται» με «χρεώνονται σε επόμενο λογαριασμό από το 

χρονικό σημείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν δύναται να 
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λύσει τη διαφορά ή την διάλυση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 

Διαφορών χωρίς την επίλυση της διαφοράς» και προστίθεται 

«σύμφωνα με τη διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής» 

στο τέλος της παραγράφου.   

Οι ως άνω μεταβολές κρίνονται αναγκαίες για λόγους πληρότητας.  

 

73. Στην ένατη παράγραφο της ενότητας 7.6.4 Αμφισβήτηση ενώπιον 

της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών διαγράφεται «σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4070/2012. 

Η ως άνω διαγραφή έγινε δεδομένου ότι ήταν λανθασμένη η παραπομπή στο 

άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4070/2012.  

 

74. Η τελευταία παράγραφος της  ενότητας 7.6.4 Αμφισβήτηση ενώπιον 

της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών διαγράφεται.  

Η ως άνω διαγραφή πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι η διαδικασία μη 

εξόφλησης τιμολογίου περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7.7 Διακοπή 

υπηρεσιών.   

75. Στην δεύτερη παράγραφο της ενότητας 7.7 Διακοπή Υπηρεσίας 

προστίθεται «προσκομίζοντας τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση 

αυτή στοιχεία.»  

Για λόγους πληρότητας, προστίθεται ότι μαζί με την έγγραφη ειδοποίηση ο 

ΟΤΕ θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση 

στοιχεία. 

76. Η τέταρτη παράγραφος της ενότητας 7.7 Διακοπή Υπηρεσίας 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη από την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. προθεσμία 

των 15ΗΗ για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του, ο ΟΤΕ δύναται 

(α) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών 

ΧΚΠ και να μην επιτρέπει στον Τ.Π. να καταθέτει σχετικά αιτήματα 

στο Π.Σ WCRM (εξαιρουμένων των αιτημάτων σχετικών με τη 

διαδικασία βλαβοδιαχείρισης, ή/και (β) ειδικά για την περίπτωση 

ληξιπρόθεσμης οφειλής να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής μέχρι του ποσού της ανεξόφλητης οφειλής. Σε περίπτωση 

που η ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής, το ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από την 

εγγύηση παραμένει ως υποχρέωση του Τ.Π. προς τον ΟΤΕ.» 

 

Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής μέχρι του 

ποσού της ανεξόφλητης οφειλής, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι μη αναλογική η 

προσθήκη του ΟΤΕ να προβεί σε διακοπή υπηρεσιών ΧΚΠ σε περίπτωση που 
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παρέλθει άπρακτη από την επίδοση της η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ 

προθεσμία των δεκαπέντε (15) ΗΗ. Ως εκ τούτου επαναφέρεται το δικαίωμα του 

ΟΤΕ να αρνηθεί τη παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών ΧΚΠ και να 

μην επιτρέπει στον ΤΠ να καταθέτει σχετικά αιτήματα στο ΠΣ ΟΤΕ.  

Περαιτέρω η επαναφορά/ διατήρηση του δικαιώματος του ΟΤΕ να αρνηθεί την 

παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών αντί να προβεί άμεσα σε 

διακοπή υπηρεσιών ισχύει και στην προσφορά αναφοράς Αδεσμοποίητης 

πρόσβασης στο τοπικό βρόχο και τις σχετικές υπηρεσίες (Απόφαση ΕΕΤΤ 

675/09/11.12.2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την 

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε 

εφαρμογή της απόφασης της  ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΕΚ 

1908/Β/30.08.2011)» (ΦΕΚ 3402/Β/20.12.2012), ως ισχύει σήμερα, και 

κωδικοποιείται με την ΑΠ ΕΕΤΤ 806/5/6-4-2017(ΦΕΚ 1495/Β/03.05.2017), 

όπως ισχύει τροποποιηθείσα, στην ΑΠ ΕΕΤΤ 847/02/16.4.18 Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2017 (ΦΕΚ 

1833/Β/22.5.18)  και στην ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.042017 «Προσωρινά μέτρα της 

ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – 

VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)».  

Τέλος η ΕΕΤΤ επανέφερε/ διατήρησε την διάταξη ότι στην περίπτωση που η 

ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ύψος της εγγυητικής επιστολής, το 

ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση παραμένει ως υποχρέωση του ΤΠ 

προς τον ΟΤΕ δεδομένου ότι για την διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

πρέπει να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία. 

 

77. Στην έκτη παράγραφο της ενότητας 7.7 Διακοπή Υπηρεσίας, 

προστέθηκε η διακοπή της δυνατότητας, του Τ.Π., πρόσβασης στο 

πληροφοριακό σύστημα για υποβολή αιτημάτων της παρούσας 

προσφοράς ταυτόχρονα με το δικαίωμα διακοπής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μετά την πάροδο των 30 ΕΗ. Επιπλέον προστέθηκε η 

απαίτηση αποστολής τρίτης έγγραφης όχλησης με δυνατότητα 

καταγγελίας της Σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται 

είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την κοινοποίησή της στο άλλο 

μέρος. 

Η προσθήκη ότι ο ΤΠ δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό 

σύστημα για υποβολή αιτημάτων ΧΚΠ πραγματοποιήθηκε για λόγους 

πληρότητας. Τέλος η προσθήκη της τρίτης έγγραφης όχλησης των είκοσι (20) ΕΗ 

αποσκοπεί στην δημιουργία ενός επαρκούς περιθωρίου μεταξύ της χρονικής 

στιγμής ενημέρωσης του ΤΠ για την καταγγελία της σύμβασης και της χρονικής 

στιγμής που θα επέλθουν τα αποτελέσματα της χωρίς ωστόσο η προσθήκη της 
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νέας αυτής όχλησης να αυξάνει τις επισφάλειες του ΟΤΕ δεδομένου ότι έχει 

πραγματοποιηθεί διακοπή υπηρεσιών.   

  

78. Στην ενότητα 7.7 Διακοπή Υπηρεσίας προστίθεται η ακόλουθη νέα 

έβδομη παράγραφος:  

«Σε περίπτωση που ο Τ.Π. συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του μετά 

μεν την πάροδο της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την ως άνω πρώτη όχληση αλλά το αργότερο πριν την 

πάροδο των επιπλέον τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επίδοση 

της δεύτερης όχλησης, δηλαδή πριν την προαναγγελθείσα διακοπή των 

υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς, ο ΟΤΕ οφείλει (α) να μην προβεί 

στη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς ή/ 

και της πλήρους πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, ως είχε 

εξαγγείλει με τη δεύτερη όχληση, (β) να μην αρνείται την παροχή 

οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών, και (γ) να άρει τυχόν φραγή 

υπηρεσιών στην οποία έχει προβεί.»  

 

 Η προσθήκη της ως άνω παραγράφου κρίνεται αναγκαία για λόγους πληρότητας 

και σαφήνειας της περιγραφόμενης διαδικασίας δεδομένου ότι δεν ήταν σαφή τα 

δικαιώματα του ΟΤΕ στην περίπτωση κατά την οποία ο Τ.Π. συμμορφωθεί στις 

υποχρεώσεις του μετά την πάροδο της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την πρώτη όχληση και πριν την  πάροδο των 

επιπλέον τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την επίδοση της δεύτερης όχλησης 

αναφορικά με την προαναγγελθείσα διακοπή των υπηρεσιών της παρούσας 

προσφοράς. 

 

79. Στην ενότητα 7.7 Διακοπή Υπηρεσίας τροποποιείται νέα όγδοη 

παράγραφος ως ακολούθως:  

«Σε περίπτωση που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του ή προσκομίσει 

την αιτηθείσα εγγύηση (κατά περίπτωση) μετά την πραγματοποίηση 

της διακοπής  παροχής υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς ή/ και 

πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα κατάθεσης αιτημάτων, και 

πριν  επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, ο ΟΤΕ οφείλει να 

προβεί σε άρση της διακοπής παροχής υπηρεσιών της παρούσας 

προσφοράς ή/ και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα εντός 

προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, να προβαίνει στην 

προσήκουσα παροχή υπηρεσιών καθώς και να μην αρνείται την παροχή 

οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών.» 

 

Οι τροποποιήσεις της ως άνω παραγράφου κρίνονται αναγκαίες για λόγους 

πληρότητας και σαφήνειας της περιγραφόμενης διαδικασίας και για λόγους 

συμβατότητας με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους της ενότητας 7.7. 
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80. Στη δεύτερη παράγραφο της ενότητας 7.8 Τακτοποίηση 

(εκκαθάριση) Ποινικών Ρητρών διαγράφεται «θετικής μόνο».  

Η ως άνω διαγραφή έγινε δεδομένου ότι είναι δυσανάλογος και μη εύλογος ο 

περιορισμός των δικαιωμάτων του ΤΠ.  

 

81. Στην ενότητα 7.9.2 Σύστημα υπολογισμού εγγύησης η πρώτη 

παράγραφος τροποποιείται ως ακολούθως:   

«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 

συμπεριλαμβάνεται): 

Ε = ΧΤΜ * 2» 

Η προσθήκη της λέξης «ανώτατο» κρίνεται αναγκαία για λόγους ακρίβειας και 

σαφήνειας της περιγραφόμενης διαδικασίας. Επιπλέον η ΕΕΤΤ επανέφερε το 

ανώτατο ύψος της εγγύησης στο διπλάσιο της χρέωσης του τελευταίου μήνα 

σύμφωνα με την σχετική διάταξη στην προηγούμενη προσφορά αναφοράς 

υπηρεσιών χονδρικής κεντρικής πρόσβασης δεδομένου ότι θεωρεί επαχθή την 

έκδοση εγγυητικών επιστολών μεγάλου ύψους λόγω των οικονομικών συνθηκών. 

Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί αίτημα των συμμετεχόντων στη δημόσια 

διαβούλευση.  

 

82. Στην ενότητα 7.9.3 Πολιτική διασφάλισης από Υπερημερίες η 

πέμπτη παράγραφος τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν κατέστη υπερήμερος αναφορικά με την 

καταβολή οφειλών του προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική περίοδο των έξι (6) 

τελευταίων  μηνών από την ημερομηνία αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ δεν 

απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποια οφειλή του 

Τ.Π. προς τον ΟΤΕ καταστεί ληξιπρόθεσμη, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει 

εγγύηση, παρέχοντας στον Τ.Π. προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών προκειμένου να ανταποκριθεί. Το ύψος της εγγύησης υπολογίζεται 

σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού εγγύησης.»  

  

Η επαναφορά της εξέτασης της ιστορικής συναλλακτικής συμπεριφοράς των 

παρόχων σε έξι (6) μήνες από δώδεκα (12) μήνες κρίνεται αναγκαία έπειτα από 

αίτημα όλων των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση και δεδομένου ότι η 
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εν λόγω διάρκεια των έξι μηνών ισχύει και στην προσφορά αναφοράς 

Αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο και τις σχετικές υπηρεσίες 

(Απόφαση ΕΕΤΤ 675/09/11.12.2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 

2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές 

Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της  ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28.07.2011 

(ΦΕΚ 1908/Β/30.08.2011)» (ΦΕΚ 3402/Β/20.12.2012), ως ισχύει σήμερα, και 

κωδικοποιείται με την ΑΠ ΕΕΤΤ 806/5/6-4-2017(ΦΕΚ 1495/Β/03.05.2017), 

όπως ισχύει τροποποιηθείσα, στην ΑΠ ΕΕΤΤ 847/02/16.4.18 Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2017 (ΦΕΚ 

1833/Β/22.5.18)  και στην ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.042017 «Προσωρινά μέτρα της 

ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – 

VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)». 

Επιπλέον η προσθήκη ότι το ύψος της εγγύησης υπολογίζεται σύμφωνα με το 

σύστημα υπολογισμού εγγύησης πραγματοποιήθηκε για λόγους σαφήνειας και 

πληρότητας.  

Τέλος η διαγραφή της φράσης «Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας, ο 

ΟΤΕ δύναται να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών της παρούσας 

προσφοράς» πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι η διαδικασία μη προσκόμισης 

εγγύησης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7.7. Διακοπή υπηρεσίας.   

 

83. Στην ενότητα 7.9.3 Πολιτική διασφάλισης από Υπερημερίες στην 

έκτη παράγραφο μεταβάλλεται η εξέταση της ιστορικής 

συναλλακτικής συμπεριφοράς των παρόχων σε έξι (6) μήνες από 

δώδεκα (12) μήνες.   

Η επαναφορά της εξέτασης της ιστορικής συναλλακτικής συμπεριφοράς των 

παρόχων σε έξι (6) μήνες από δώδεκα (12) μήνες κρίνεται αναγκαία λόγω των 

αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ανωτέρω στην ενότητα 7.9.3  

 

84.  H έβδομη παράγραφος της ενότητας 7.9.3 Πολιτική διασφάλισης 

από Υπερημερίες διαμορφώνεται ως ακολούθως:   

«Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρμογής του ποσού της 

απαιτούμενης εγγύησης βάση ελέγχου υπερημεριών, σε περίπτωση που 

διαπιστώνεται σημαντική επιδείνωση της οικονομικής φερεγγυότητας του 

Τ.Π. βάση χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή του Χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος έκδοσης εγγυητικών του Τ.Π. (εάν πρόκειται για εγγυητικές 

επιστολές) και υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή στους τελευταίους έξι (6) 

μήνες, ο ΟΤΕ δικαιούται και δύναται να προχωρεί εκτάκτως σε 
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επαναξιολόγηση και (εάν αυτό προκύψει από την αξιολόγηση) να αιτείται 

εγγύηση σύμφωνα με τη φόρμουλα υπολογισμού της εγγύησης που 

αναφέρεται 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 όπως αυτά ισχύουν για τις περιπτώσεις άρνησης προσκόμισης 

εγγύησης 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. προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών προκειμένου να 

ανταποκριθεί.» 

Οι προσθήκες αναφορικά με την προϋπόθεση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής 

στους τελευταίους έξι μήνες και τη δυνατότητα του ΟΤΕ να προχωρεί εκτάκτως 

σε επαναξιολόγηση και (εάν αυτό προκύψει από την αξιολόγηση) να  αιτείται 

εγγύηση πραγματοποιήθηκε για λόγους πληρότητας και σαφήνειας της 

περιγραφόμενης διαδικασίας. Τέλος η διαγραφή της δυνατότητας του ΟΤΕ να 

προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς σε 

περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι η 

αντίστοιχη διαδικασία περιγράφεται στην ενότητα 7.7 Διακοπή υπηρεσίας. 

 

85. Στην ενότητα 7.9.3 Πολιτική διασφάλισης από Υπερημερίες στο 

τέλος της τελευταίας παραγράφου προστέθηκε «μέχρι του ποσού 

κάλυψης του υπολοίπου της οφειλής του ΤΠ εφόσον υπάρχει» και 

διαγράφτηκε «και δύναται να συμψηφίζεται με υπόλοιπα άλλων 

υπηρεσιών».  

Οι τροποποιήσεις της τελευταίας παραγράφου της ενότητας 7.9.3 κρίνονται 

αναγκαίες για λόγους σαφήνειας και πληρότητας. Ειδικότερα η παρακράτηση 

των πιστωτικών επιστροφών θα πρέπει να αφορά ποσό μόνο μέχρι το ύψος της 

οφειλής ενώ η δυνατότητα συμψηφισμού περιγράφεται στην ενότητα 7.2. 

 

86. Στην ενότητα 7.9.4 Πολιτική διασφάλισης από νομικές καταστάσεις 

τροποποιείται η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής από 

δώδεκα (12) μήνες σε τέσσερις (4) μήνες.   

Η επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας της εγγυητικής επιστολής από δώδεκα 

(12) μήνες σε τέσσερις (4) μήνες κρίνεται αναγκαία λόγω των μεταβολών που 

πραγματοποιήθηκαν στην ενότητα 7.6 Αμφισβήτηση Λογαριασμού.  

     

87. Στο τέλος του σημείου e. στην ενότητα 7.9.5 Αποδεκτά είδη 

εγγύησης προστίθεται:  
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« Από την ημερομηνία όμως κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης επιστροφής από τον OTΕ προς τον TΠ του ποσού της πιστωτικής 

επιστροφής θα οφείλεται επί αυτού του ποσού, από τον ΟΤΕ προς τον ΤΠ, ο 

νόμιμος τόκος υπερημερίας.» 

Η ως άνω προσθήκη κρίνεται αναγκαία για λόγους σαφήνειας και πληρότητας 

της περιγραφόμενης διαδικασίας.   

 

88. Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 7.9.6 Εγγυητική Επιστολή 

προστίθεται η λέξη «μία», «κατωτέρω» και «ή σε άλλο Κράτος – 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από τη 

Τράπεζα της Ελλάδος)» και διαγράφεται «προαναφερόμενες».  

Οι ως άνω τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την διεύρυνση των 

δυνατοτήτων των ΤΠ για έκδοση εγγυητικής επιστολής χωρίς την αύξηση της 

έκθεσης κινδύνου του ΟΤΕ καθώς και για λόγους σαφήνειας.  

   

89. Στο δεύτερο σημείο της τρίτης παραγράφου της ενότητας 7.9.6 

Εγγυητική Επιστολή προστίθεται «του ΟΤΕ ή/ και».  

Η ως άνω προσθήκη πραγματοποιήθηκε για λόγους πληρότητας της 

περιγραφόμενης διαδικασίας.   

 

90. Στην ενότητα 7.9.7 Ανανέωση Εγγυητικής επιστολής στην πρώτη 

παράγραφο προστίθεται ότι ο ΟΤΕ ειδοποιεί τον ΤΠ το αργότερο 20 

ΗΗ πριν την προθεσμία προσκόμισης της εγγυητικής σχετικά με 

την υποχρέωση του να προσκομίσει την ανανέωση.  

Η ως άνω προσθήκη πραγματοποιήθηκε για λόγους σαφήνειας και πληρότητας 

δεδομένου ότι δεν αναφερόταν στην περιγραφόμενη διαδικασία πότε ο ΟΤΕ 

ειδοποιεί τον ΤΠ για την προσκόμιση της εγγυητικής.  

 

91. Στην ενότητα 7.9.7 Ανανέωση Εγγυητικής επιστολής, η δεύτερη 

παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:  

«Εφόσον ο Πάροχος δεν προσκομίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή το 

αργότερο τριάντα πέντε (35) ΕΗ πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης 

εγγυητικής επιστολής, ακολουθείται η διαδικασία Διακοπής Υπηρεσίας 

εφαρμόζοντας όλα τα βήματα αυτής.»  

Οι ως άνω τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν δεδομένου ότι η διαδικασία μη 

προσκόμισης εγγυητικής επιστολής περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 

Διακοπής Υπηρεσιών.  

 

92. Στη τελευταία παράγραφο της ενότητας 7.9.7 Ανανέωση 

Εγγυητικής επιστολής προστίθεται «(από τρεις και άνω το 

τελευταίο εξάμηνο)» και διαγράφονται «ως ανωτέρω» και «Με την 
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προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής και εφόσον δεν έχει επέλθει 

καταγγελία της σύμβασης, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις 

υπηρεσίες της παρούσας άμεσα και πάντως εντός δύο (2) εργάσιμων 

ημερών.».   

Η προσθήκη «από τρεις και άνω το τελευταίο εξάμηνο» πραγματοποιήθηκε για 

λόγους σαφήνειας και πληρότητας δεδομένου ότι η περιγραφόμενη διαδικασία 

ήταν ελλιπής και δεν διευκρινιζόταν το «επανειλημμένως».  Οι λοιπές 

τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν λόγω των μεταβολών που 

πραγματοποιήθηκαν στις υπόλοιπες παραγράφους της εν λόγω ενότητας. 

 

93. Η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 7.9.8 Κατάπτωση Εγγυητικής 

επιστολής τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μερική ή ολική κατάπτωση τυχόν 

κατατεθείσας εγγύησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει 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 ανανέωση της εγγυητικής επιστολής) 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ΗΗ από την κατάπτωση. Σε περίπτωση μη 

προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία 

Διακοπής Υπηρεσιών.»   

Οι ως άνω τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν δεδομένου ότι η διαδικασία μη 

προσκόμισης εγγυητικής επιστολής περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 

Διακοπής Υπηρεσιών.  

 

94. Στο τέλος της ενότητας 7.9.9 Χρηματική εγγύηση (ή/και 

συνδυασμός της με εγγυητική επιστολή) προστίθεται ότι «Για την 

προσκόμιση χρηματικής εγγύησης ισχύουν αντίστοιχα όσα ισχύουν 

για την εγγυητική επιστολή κατ’ ανάλογη εφαρμογή.»  

Η ως άνω προσθήκη κρίνεται αναγκαία για λόγους πληρότητας και σαφήνειας.  

95. Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 7.10 Θετική αξιολόγηση 

προστέθηκε η λέξη «ενδεικτικού» και στην δεύτερη παράγραφο της 

ίδιας ενότητας διαγράφτηκε «τους πιο κάτω» και προστέθηκε 

«όπως ενδεικτικά».   

Οι ως άνω τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ώστε να δοθεί στον ΟΤΕ η 

δυνατότητα να έχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις θετικές αξιολογήσεις τις 

οποίες θα κάνει αποδεκτές.  

 

96. Η τελευταία παράγραφος της ενότητας 7.10 Θετική Αξιολόγηση 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
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«Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισμών Αξιολόγησης Οικονομικής 

Φερεγγυότητας επανεξετάζεται από τον ΟΤΕ σε κάθε αλλαγή του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου ή όταν προκύψει σημαντική επιδείνωση ενός τουλάχιστον 

από τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ τηρεί 

αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν αποκλείει αδικαιολόγητα 

Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας οι οποίοι κατ’ εύλογη 

κρίση και σύμφωνα με την αντίληψη των συναλλαγών κρίνονται διεθνώς ως 

αξιόπιστοι.» 

Οι ως άνω τροποποιήσεις έγιναν λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν 

στις λοιπές παραγράφους της ενότητας 7.10.  

 

97. Η ενότητα 2.3 Πρότυπα Τερματικού Εξοπλισμού VPU/VPU light 

του Παραρτήματος 2, τροποποιείται ως εξής:  

«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 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, είναι: 

 ITU G.992.5 Annex A για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από γραμμή 

POTS ή Annex Β για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από γραμμή 

ISDN. 

 Για την περίπτωση των VDSL2 DSLAMs οι ελάχιστες απαραίτητες 

τεχνικές απαιτήσεις είναι συμμόρφωση με ITU G.993.2 Annex B και 

συγκεκριμένα φασματική μάσκα AnnexB998ADE17-M2x-B US0 (B8-12). 

 Για τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ εφαρμόζει μηχανισμό Vectoring, ο 

τερματικός εξοπλισμός του πελάτη πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον 

κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

o Vectoring με SRA (όπως παραπάνω). 

o "Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 

transceivers",όπως περιγράφεται στο πρότυπο ITU-T 

G.993.5 καθώς και πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο VDSL2 

G.993.2. 

 Ειδικά για την περίπτωση συνδυασμού VDSL2 35b (G.993.2 Annex Q) 

και vectoring,ο τερματικός εξοπλισμός του πελάτη πρέπει επιπλέον των 

παραπάνω, κατ’ ελάχιστον: 

o Να υποστηρίζει 35b VDSL2 Annex Q profile όπως ορίζεται στο 

ITU G.993.2 

o Να υποστηρίζει αμφίδρομο δικτυακό ρυθμό μετάδοσης μέχρι το 

θεωρητικό μέγιστο των 400 Mbps, όπως προβλέπεται από τα 

διεθνή πρότυπα, όταν λειτουργεί σε 35b (στην 

μικρότερη απόσταση). Επίσης, η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει 

band plan AnnexB998ADE35-M2x-B US0 (B8-21) υλοποιημένο 

σύμφωνα με το ITU-T Recommendation G.993.2.» 

 

Η ως άνω επικαιροποίηση των προτύπων κρίθηκε εύλογη στο πλαίσιο της 

συνέπειας και της πληρότητας. Κρίθηκε σκόπιμο για λόγους ουδετερότητας να 
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υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένα πρότυπα και όχι σε τύπους εξοπλισμού. 

Σχετικό  σχόλιο κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία 

διεξήγαγε η ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά 

Αναφοράς. 

 

98. Στην τρίτη παράγραφο του παραρτήματος 3 Ενότητα 3.4 Υπόδειγμα 

Εγγυητικής Επιστολής προστέθηκε η λέξη «ληξιπρόθεσμες» για 

λόγους σαφήνειας και πληρότητας.    

 

99. Στο παράρτημα 3 Ενότητα 3.5 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

προς ΟΤΕ για την αναστολή της προθεσμίας καταβολής 

αμφισβητούμενων οφειλών που έχουν υπαχθεί στη Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης Διαφορών  στο σημείο 3 τροποποιείται η ελάχιστη 

διάρκεια της εγγύησης από ένα (1) χρόνο σε τέσσερις (4) μήνες, στο 

σημείο 4 τροποποιείται η προθεσμία εξώδικης επιστολής για 

κατάπτωση εγγύησης σε 15 ΗΗ και στο σημείο 5 η διάρκεια της 

εγγυητικής από δώδεκα (12) μήνες σε τέσσερις (4) μήνες.  

Οι ως άνω τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες ώστε οι ως άνω  προθεσμίες να 

ταυτίζονται με τις αντίστοιχες που έχουν οριστεί στη διαδικασία αμφισβήτησης 

λογαριασμού και στη διαδικασία κατάπτωσης εγγύησης.    
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Γ. Την έγκριση του κάτωθι κωδικοποιημένου κειμένου της «Προσφοράς 

Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης ΟΤΕ», όπως τροποποιείται με 

την παρούσα: 
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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 εξειδικεύονται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 792/09/22-12-2016 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 4501/30-

12-2016) και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών:  

DSL (Digital Subscriber Line –Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή): Τεχνολογία πρόσβασης 

xDSL μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και 

αποστολής δεδομένων. 

«Πρόσβαση DSL»: Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη με χρήση τεχνολογίας 

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 συγκέντρωσης στο Α/Κ του ΟΤΕ, καθώς και τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, που συνδέουν τον εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη είτε με τον 

ΕΕΑΠ, είτε με τον κόμβο συγκέντρωσης 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 περιπτώσεις 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 εγκατεστημένοι ένας 

ή και περισσότεροι ΕΕΑΠ. Στο Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ συγκεντρώνεται η κίνηση των 

Τελικών Χρηστών που εξυπηρετούνται από τα DSLAMs τα οποία συνδέονται στον/στους 

συγκεκριμένο/ους ΕΕΑΠ που είναι εγκατεστημένος/οι στο Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ. Στο 
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Σημείο Παρουσίας ΕΕΑΠ συνδέονται, στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και 

Β, οι ΠΑΡΟΧΟΙ για να παρέχουν υπηρεσίες στους εν λόγω Τελικούς Χρήστες. 

Κόμβος συγκέντρωσης: Εξοπλισμός που εγκαθίσταται κατά περίπτωση σε σημεία όπου ο 

ΟΤΕ εγκαθιστά εξοπλισμό δικτύου πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καμπίνες. Ο κόμβος 

συγκέντρωσης συγκεντρώνει κίνηση από έναν αριθμό DSLAMs τα οποία μπορεί να ανήκουν 

σε ένα ή περισσότερα A/K και την προωθεί στον εξοπλισμό παρόχου μέσω κατάλληλης 

διασύνδεσης. Ο κόμβος συγκέντρωσης αποτελεί κατά περίπτωση και Σημείο Παρουσίας 

ΕΕΑΠ. 

«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. 

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS» - Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης – BRAS: Η 

σύνδεση, με φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστημένου στο χώρο 

Φυσικής Συνεγκατάστασης 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. 

«DSLAM»: Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης μέσω του οποίου συνδέονται οι τοπικοί 

βρόχοι χαλκού στο δίκτυο 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.  

Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος ΕΜΑ (Virtual Partially Unbundled, VPU) 

Τύπου BRAS: Ο Τοπικός Βρόχος, από τον οποίο παρέχονται στον ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες 

φωνής (μέσω της υπηρεσίας βρόχου) και υπηρεσίες VDSL (μέσω της υπηρεσίας V-

Α.ΡΥ.Σ.BRAS) 

«Φ.Υ.Π.»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την 

υλοποίηση των ενσύρματων υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης Β (με χρήση ιδίων 

μέσων).              
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«Τελικός Χρήστης»: Ο συνδρομητής PSTN/ISDN-BRA τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ ή 

άλλου ΠΑΡΟΧΟΥ (μέσω της υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής - WLR), ο οποίος 

προμηθεύεται πρόσβαση DSL μέσω της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS από τον ΠΑΡΟΧΟ. 

«Τερματικός Εξοπλισμός Τελικού Χρήστη»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται 

στο χώρο του Τελικού Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS, δηλαδή το DSL 

modem και ο διχαστής ή το φίλτρο κατά 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 εγκαθίστανται εντός του 

κτιρίου είτε σε υπαίθριες καμπίνες. 

 

Π.Σ WCRM-DSL: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για τις 

ανάγκες πώλησης των υπηρεσιών Χονδρικής Α.ΡΥ.Σ. τεχνολογίας xDSL. 

Π.Σ WCRM-LLU: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για τις 

ανάγκες πώλησης των υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. 

«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 άθροισμα των χρόνων καθυστέρησης, η 

οποία δεν οφείλεται στον ΟΤΕ. 
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«Πραγματικός χρόνος παράδοσης»: Ο χρόνος παράδοσης 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 ΠΑΡΟΧΟΥ, σχετικά με τον αριθμό των 

βλαβών που ανήγγειλε ο ΠΑΡΟΧΟΣ, σε σχέση με τις βλάβες που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και 

είναι δικής του ευθύνης.  

«Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault)»: Το χρονικό διάστημα 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. 

 

Φραγή υπηρεσιών: Διακοπή δυνατότητας του Τ.Π. για κατάθεση νέων αιτημάτων στο Π.Σ. 

ΟΤΕ και υλοποίησης αιτημάτων παροχής υπηρεσίας που έχουν κατατεθεί αλλά δεν έχει 

ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους, για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς 

(εξαιρουμένων των αιτημάτων σχετικών με τη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης και μεταφοράς 

γραμμών υφιστάμενων συνδρομητών), με υποχρέωση για άρση της φραγής εντός 2 (δύο) 

εργάσιμων ημερών εφόσον δεν ισχύει πλέον ο λόγος που οδήγησε στη φραγή.  

Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών: Διακοπή παροχής για το σύνολο των υπηρεσιών της 

παρούσας προσφοράς, με υποχρέωση για άρση της προσωρινής διακοπής και της φραγής 

υπηρεσιών εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών εφόσον δεν ισχύει πλέον ο λόγος που οδήγησε 

στην προσωρινή διακοπή. Κατά την προσωρινή διακοπή υπηρεσιών διατίθεται στον Τ.Π.  

πρόσβαση στο Π.Σ. ΟΤΕ με δυνατότητα μόνο ανάγνωσης.  

Οριστική διακοπή υπηρεσιών: Διακοπή παροχής για το σύνολο των υπηρεσιών της 

παρούσας προσφοράς, καθώς και πρόσβασης στο Π.Σ. ΟΤΕ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για 

άρση της διακοπής. Εφόσον προκύψει οριστική διακοπή η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών 

της παρούσας καταγγέλλεται αυτόματα από τον ΟΤΕ. 
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1.2. Συντμήσεις 

A/K Αστικό Κέντρο 

VPU Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ) 

VPU Light Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος τύπου light (ΕΜΑ light) 

Π.Σ Πληροφοριακό Σύστημα 

Τ/Σ Τηλεφωνική Σύνδεση 

ΠΤοΒ Πλήρης Τοπικός Βρόχος 

ΤοΒ Τοπικός Βρόχος 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης 
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1.3. Αντικείμενο Προσφοράς Αναφοράς 

Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς αφορά την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής 

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.BRAS και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β), πoυ αφορά τη δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων 

του ΠΑΡΟΧΟΥ και του ΕΕΑΠ κάλυψης του Τελικού Χρήστη 

 Α.ΡΥ.Σ. τύπου BRAS (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, στον οποίο δρομολογείται η κίνηση από το DSLAM 

(όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης). 

 VPU τύπου BRAS, που αφορά την παροχή DSL συνδέσεων μεταξύ του σημείου 

τερματισμού του ακραίου δικτύου (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού 

Χρήστη και του αντίστοιχου ΕΕΑΠ, στον οποίο δρομολογείται η κίνηση από το 

DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης). 

 VPU Light τύπου BRAS που αφορά την παροχή DSL συνδέσεων μεταξύ του 

σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του 

Τελικού Χρήστη και του αντίστοιχου ΕΕΑΠ, στον οποίο δρομολογείται η κίνηση 

από το DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης). 

Για την εφαρμογή της Προσφοράς υπογράφεται σχετική Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ του ΟΤΕ 

και του ΠΑΡΟΧΟΥ η οποία θα διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6 «Γενικοί Όροι» της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ. 

2.1. Γενικά 

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. του ΟΤΕ παρέχει Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεση μεταξύ του 

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

Χρήστη, με τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου DSL του ΟΤΕ (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS). Η 

παραπάνω σύνδεση χρησιμοποιείται για μεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του 

ΠΑΡΟΧΟΥ μέσω του Δικτύου DSL του ΟΤΕ.  

H υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ παρέχεται σε συνδυασμό με Τηλεφωνική Γραμμή της οποίας 

συνδρομητής είναι ο Τελικός Χρήστης. 

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. 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμά του, να χρησιμοποιεί το δίκτυο DSL 

(συμπεριλαμβανομένου και του χάλκινου ζεύγους) για να παρέχει άλλες υπηρεσίες στον 

Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

βάσει των όρων της παρούσας. 

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 που χρησιμοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει 

να ενημερώνει τους Τελικούς Χρήστες σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ παρακολουθεί την 

συμπεριφορά του δικτύου DSL και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως για 

παράδειγμα αναβαθμίσεις χωρητικοτήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία του δικτύου και 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 σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. παρέχεται αποκλειστικά προς διάθεση αυτής από τον ΠΑΡΟΧΟ σε 

Τελικό Χρήστη, ή για τις ίδιες ανάγκες του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

http://www.otewholesale.gr/
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Για την ολοκλήρωση της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. πρέπει να εγκαθίσταται στο 

χώρο του Τελικού Χρήστη, με ευθύνη του ΠΑΡΟΧΟΥ, ένας διαχωριστής ή ένα φίλτρο ανά 

σύνδεση, ως ανά περίπτωση απαιτείται. 

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. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον 

εκάστοτε Τελικό Χρήστη σχετικά. 

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 ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκριμένης Α.ΡΥ.Σ. 

αζημίως. 

2.1.1. Πακέτα Ταχυτήτων Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

Τα πακέτα ταχυτήτων της υπηρεσίας ΑΡΥΣ, που διατίθενται από τον ΟΤΕ, 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των 

πακέτων ταχυτήτων Α.ΡΥ.Σ., καθώς και της προσθήκης νέων πακέτων ταχυτήτων με την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της υπ’ αριθμ. 792/09/22-12-2016 

ΑΠ ΕΕΤΤ. 

Σε κάθε περίπτωση αναβάθμισης ταχυτήτων, ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει, την 

ΕΕΤΤ και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ που λαμβάνουν ήδη υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., ως προς τα 

χαρακτηριστικά των αναβαθμισμένων προϊόντων  τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την 

επιθυμητή ημερομηνία εφαρμογής τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 

792/09/22-12-2016 ΑΠ ΕΕΤΤ. 

 

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθμός Καθόδου / Ανόδου (Kbps) 

ΑΡΥΣ – 2 ADSL έως 2048/ έως 512 

ΑΡΥΣ – 4 ADSL έως 4096 / έως 1024 

ΑΡΥΣ – 24 ADSL έως 24576 / έως 1024 

V-Α.ΡΥ.ΣΑ/Κ -30 VDSL έως 30000 / έως 2500 

V-Α.ΡΥ.Σ.Α/Κ -50 VDSL έως 50000 / έως 5000 

V-Α.ΡΥ.ΣKV -30 VDSL έως 30000 / έως 2500 

V-Α.ΡΥ.Σ.KV -50 VDSL έως 50000 / έως 5000 

V-Α.ΡΥ.Σ.KV -100 VDSL έως 100000 / έως 10000 
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2.1.2. Διάρκεια Παροχής υπηρεσίας ΑΡΥΣ  

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος 

χρόνος παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται στον ΠΑΡΟΧΟ στο 

πλαίσιο της παρούσης Προσφοράς είναι ένας (1) μήνας (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια 

ισχύος» της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.), μετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται 

πλέον αορίστου χρόνου.  

 

 

2.1.3. Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

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 τουλάχιστον έναν από τους 

διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/και Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β στην οποία 

υπάγονται οι συγκεκριμένες συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. και η οποία είναι εν λειτουργία. 

 Η τηλεφωνική 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.  

 Η υλοποίηση του αιτήματος του ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει να είναι τεχνικώς εφικτή. Η 

τεχνική αδυναμία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ., δύναται 

να διαπιστωθεί ακόμα και κατά τη φάση ενεργοποίησης της υπηρεσίας. 

 Να μην συντρέχει ένας από τους λόγους που περιγράφονται στην ενότητα 2.1.4. 

Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής της λειτουργία της τηλεφωνικής 

σύνδεσης του Τελικού Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται η παροχή της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. προς τον Τελικό αυτό Χρήστη. 

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. 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 Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
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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.  

2.1.4. Περιορισμοί στη Διάθεση της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

H ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εφικτή σε 

περιπτώσεις: 

 όπου η 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  

 σε υπαίθριες καμπίνες στις οποίες ο ΟΤΕ δεν έχει εγκαταστήσει DSLAMs και 

επιπλέον, έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων κυρίου δικτύου χαλκού με καλώδια 

οπτικών ινών (ΚΟΙ)  χωρίς να είναι διαθέσιμη εφεδρεία καλωδίων χαλκού  Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των 

καμπινών 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.   

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 τηλεφωνική 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 τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω γραμμής µε 

αποτρεπτικά μεγάλο μήκος. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις: 

 εφόσον η αδυναμία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέτασης της αίτησης η αίτηση 

απορρίπτεται αιτιολογημένα μέσω του Π.Σ. W-CRM. 

 εφόσον η αδυναμία διαπιστωθεί κατά τη φάση της ενεργοποίησης εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στην ενότητα 2.1. 
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Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία Ethernet First Mile (EFM) 

παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες ADSL ταχύτητας έως 2Mbps.  

2.2. Διαδικασία Παροχής 

2.2.1. Γενικά  

Η πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ στο Π.Σ. W-CRM, για την παραγγελιοληψία και 

βλαβοληψία-βλαβοδιαχείριση 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 ΠΑΡΟΧΟΥ, 

των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασμούς της εταιρείας 

του. 

Κάθε αίτηση σχετικά με την πρόσβαση Α.ΡΥ.Σ. διαχειρίζεται και εξυπηρετείται με 

σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία κατάθεσης της στην κεντρική Υπηρεσία 

ΟΤΕ (first come – first served) μέσω του Π.Σ. W-CRM. Ως ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης (ημερομηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστημα) θα λαμβάνεται η ημερομηνία του 

ως άνω πληροφοριακού συστήματος.  

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, μέσω του ΠΣ W-CRM, συνδυασμένο 

αίτημα παροχής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για  τη Χονδρική Εκμίσθωση 

Γραμμών.  

 

2.2.2.  Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 

Κάθε αίτηση παροχής, μεταβολής ή κατάργησης  της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. 

συμπληρώνεται 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.  

Τα πεδία που θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι: 

 ΑΦΜ (ή Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο 

συνδρομητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) 

 Ο αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη (είτε είναι στον ΟΤΕ, είτε είναι 

στον Πάροχο  μέσω υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής, WLR).  
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 Η ταχύτητα της υπηρεσίας που επιθυμεί να λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.1 του 

παρόντος. 

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν σημαίνει 

αυτόματη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ημέρες στο έτος. Η αίτηση που εισάγεται 

σε μη εργάσιμη ημέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Κατά την επεξεργασία του αιτήματος, πραγματοποιείται έλεγχος ενεργής τηλεφωνικής 

σύνδεσης για τον συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη. 

Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται ως προς το ΑΦΜ  (ή τον Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο συνδρομητής δεν είναι κάτοχος 

ΑΦΜ) και  τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας πρόκειται να υπερτεθεί η 

υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.  

Εάν η παραπάνω αντιστοιχία δεν διαπιστώνεται ή εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι 

ελλιπή, ανακριβή ή λάθος, τότε η αίτηση απορρίπτεται με σχετική ενημέρωση 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 πρωτοκόλλου και προωθείται για υλοποίηση. 

Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, λαμβάνεται η ημερομηνία καταχώρησης στο 

σύστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, η οποία εμφανίζεται στο Π.Σ. W-CRM με 

σχετική ένδειξη. 

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 προαναφέρθηκε, 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 οφείλεται σε υπαιτιότητα 

ΟΤΕ, ως ημερομηνία χορήγησης της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. λαμβάνεται η ημερομηνία 

αποκατάστασης της βλάβης (ημερομηνία παραλαβής). 

Στον προβλεπόμενο χρόνο χορήγησης της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ σύμφωνα με την 

ενότητα 2.3, δεν συνυπολογίζεται τυχόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος αποδεδειγμένα δεν 
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οφείλεται σε υπαιτιότητα  ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.5  της παρούσας 

Προσφοράς. 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των 

αιτουμένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.1.4 οφείλει να ενημερώσει μέσω 

του Π.Σ. W-CRM τον ΠΑΡΟΧΟ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετική αδυναμία υλοποίησης, με την επιφύλαξη 

της ενότητας 2.1.  

2.2.3. Μεταβολές 

Ο ΟΤΕ ενημερώνει μέσω του συστήματος Π.Σ. W-CRM τον ΠΑΡΟΧΟ για κάθε 

περίπτωση μεταβολής στοιχείων της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη, εφόσον η 

μεταβολή αυτή επηρεάζει την παρεχόμενη υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. στο συγκεκριμένο Τελικό 

Χρήστη. 

Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυμεί οποιαδήποτε 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, σύμφωνα με την ενότητα 2.2.3  και καταβάλλει το 

αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύοντα τιμοκατάλογο 

του ΟΤΕ. 

2.2.3.1 Μεταφορά 

Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. δύναται να μεταφερθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σύμφωνα με 

την ενότητα 10 της παρούσας Προσφοράς: 

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

 λόγω της μεταφοράς της τηλεφωνικής 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 Υπηρεσία 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 8 

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 
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ολοκλήρωση 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 σχετικού 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), καταθέτει αίτηση στον ΠΑΡΟΧΟ 2 (ΤΠ2), από τον οποίο 

επιθυμεί να λαμβάνει ευρυζωνικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνει: α) αίτηση 

κατάργησης υπηρεσιών DSL / καταγγελίας της σχετικής Σύμβασης με τον ΤΠ1 και 

β) αίτηση παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Με βάση τα παραπάνω, η εν 

λόγω αίτηση συνιστά καταγγελία 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 Κεντρικής Πρόσβασης 

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 ταυτοποίηση 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 συνολικός 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 χορήγησης της υπηρεσίας ακολουθείται η 

διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 8  της παρούσας Προσφοράς. 

 Οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία, οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, 

ώστε σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση να υλοποιείται εντός της ίδιας εργάσιμης 

ημέρας ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής των υπηρεσιών για τον Τελικό 

Χρήστη. 
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2.2.3.2 Αλλαγή Υπηρεσίας 

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. 

Η αλλαγή των παρεχομένων υπηρεσιών υλοποιείται σε συνέχεια σχετικού αιτήματος 

του ΠΑΡΟΧΟΥ το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας 8 

της παρούσας Προσφοράς. 

2.2.3.3 Διακοπή 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει τη διακοπή της παροχής 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 8 της παρούσας Προσφοράς. 

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. 

Διακοπή λόγω οφειλής του παρόχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  της παρούσας Προσφοράς. 

2.2.3.4 Μετατροπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Μετατροπή της Πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 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 φορητότητα, με παροχή υπηρεσίας 

Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών): 

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

αιτήματα μετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση Τοπικού Βρόχου που παρέχεται από τον 

Τηλεπικοινωνιακό 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 το αίτημα παροχής υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης.  

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. WCRM τα συνδυασμένα αιτήματα που αναφέρονται 

στις διαδικασίες μετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση Τοπικού Βρόχου που παρέχεται 

από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Τ.Π.1) σε Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών από 

τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Τ.Π.2) με ή χωρίς φορητότητα και αίτημα παροχής 
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υπηρεσίας Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες της 

παρούσας προσφοράς αναφοράς. 

4. Το σύνολο των ανωτέρω αιτημάτων 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 ενημερώνεται σχετικά 

ο Τ.Π.2 μέσω του Π.Σ WCRM.  

5. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας των ως άνω αιτημάτων σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.1.3 και 10 της παρούσας για την χορήγηση Α.ΡΥ.Σ. και τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες για προεπιλογή,  Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών και 

φορητότητα κατά περίπτωση. 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 8 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 WCRM για την ημερομηνία 

ενεργοποίησης της σύνδεσης του τελικού χρήστη.  

7. Η διακοπή των υπηρεσιών του Τ.Π.1 και η ενεργοποίηση των τηλεφωνικών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης από τον Τ.Π.2 

γίνονται μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. 

8. Ο Τ.Π.2 επιβαρύνεται με το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες/διαδικασίες. 

9. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τα συνδυασμένα αιτήματα το οποία αναφέρονται 

στην άνωθεν παράγραφο 3, καταργούνται αυτόματα και τα υπόλοιπα. 

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 8 της παρούσας Προσφοράς. 
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2.2.4. Ακύρωση Αίτησης Παροχής Α.ΡΥ.Σ./ V-Α.ΡΥ.Σ.    

Για την ακύρωση αιτημάτων παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ./ V-Α.ΡΥ.Σ.  από τον 

Πάροχο ισχύουν τα εξής: 

 Ο Πάροχος καταθέτει το αίτημα ακύρωσης παροχής Α.ΡΥ.Σ./ V-Α.ΡΥ.Σ.  στο 

Π.Σ. W-CRM 

 Ο Πάροχος δύναται να καταθέσει αίτημα ακύρωσης μόνο όσο το αίτημα 

παροχής βρίσκεται σε κατάσταση «14 Προς υλοποίηση (διάθεση πόρτας)» ή 

νωρίτερα. Μόλις το αίτημα μεταβεί σε κατάσταση «10 – Προς υλοποίηση» η 

δυνατότητα αυτή παύει να υφίσταται και δεν θα μπορεί πλέον να κατατεθεί 

αίτημα ακύρωσης 

2.3. Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσίας 

Η χορήγηση της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., καθώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών σε 

περιπτώσεις μεταβολών στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., θα πραγματοποιείται εντός επτά (7) 

εργάσιμων ημερών εκκινώντας από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στο Π.Σ. W-CRM. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα 

οριζόμενα στο 2.5 της παρούσας Προσφοράς. 

2.4. Βλάβες 

2.4.1. Αναγγελία Βλάβης 

Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους Τελικούς Χρήστες στο πλαίσιο 

της παρούσας Προσφοράς µόνο για την υπηρεσία που αυτός παρέχει, 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. 

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 εισάγεται σε μη 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η 

παρακολούθηση της βλάβης γίνεται μέσω του Π.Σ. W-CRM (ημερομηνία αναγγελίας και 

άρσης βλάβης). 

2.4.2. Άρση Βλάβης 

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 
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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, αποκαθιστά 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. 

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 εκκρεμότητα, 

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 αποδεικνύουν την μη 

αποκατάσταση της βλάβης. 

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. 

 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 ενεργεί 

σύμφωνα µε τα οριζόμενα ανωτέρω.  

 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 αρμοδιότητάς 

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 άσκοπης απασχόλησης, σύμφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

τιμοκατάλογό του. Ο εν λόγω τιμοκατάλογος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ 

(www.otewholesale.gr). 

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο 

μέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, να επικοινωνούν μέσω του Π.Σ. 

W-CRM και να συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν 

πρόσφορο για την αντιμετώπιση του προβλήματος . 

http://www.otewholesale.gr/
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 Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, ο ΟΤΕ κατόπιν συνεννόησης με 

τον ΠΑΡΟΧΟ δύναται να επικοινωνεί με τον Τελικό Χρήστη και να μεταβαίνει 

συνεργείο του στο χώρο του Τελικού Χρήστη, για να ελέγχει τη σύνδεση Α.ΡΥ.Σ., 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 2.5 της παρούσας Προσφοράς. 

2.4.3. Χρόνος Άρσης Βλάβης 

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχουν αμοιβαία υποχρέωση συνεργασίας 

για την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου και την επίτευξη της οριστικής 

αποκατάστασης της βλάβης. 

Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρεάζουν τις υπηρεσίες του ΠΑΡΟΧΟΥ από 

τον ΟΤΕ και οι τυχόν ποινικές ρήτρες υπέρβασης αναφέρονται αναλυτικά στο 2.5 της 

παρούσας Προσφοράς. 

2.5. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ  

2.5.1. Γενικά 

Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, αφορούν εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Πάροχο στο Π.Σ WCRM. Η αίτηση εισάγεται 

24x7x365. 

Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε μη ΕΗ & ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την 

επόμενη ΕΗ. 

Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, δεν συμπεριλαμβάνουν τους 

χρόνους που δύναται να προκύψουν λόγω προγραμματισμένων ή εκτάκτων εργασιών, όπως 

αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της παρούσας Προσφοράς 

2.5.2. Αντικείμενο της Συμφωνίας 

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., τα 

Α/Κ του ΟΤΕ ομαδοποιούνται σε τέσσερις ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται 

Πίνακας:2 

Πίνακας:2 

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ 

1 Α Νομοί: Αττικής, Θεσ/νίκης 

2 Β 
Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένων των Νομών της Κρήτης 
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3 Γ /Δ 
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α και 

Β περιοχές 

Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ του άνωθεν Πίνακα, λόγω της 

έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως π.χ. ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες αποστάσεις 

έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα), οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται 

από τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες για τις περιοχές Α & Β. 

2.5.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» 

Στο συνολικό χρόνο του συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., δεν 

προσμετρείται το άθροισμα του χρόνου των συμβάντων τα οποία δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ. Ως συμβάντα τα οποία συνιστούν, λόγο καθυστέρησης «μη υπαιτιότητας 

ΟΤΕ», ορίζονται περιοριστικά, τα παρακάτω: 

Για την Παροχή των Υπηρεσιών: 

 Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

 Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας. 

 Μη ύπαρξη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών 

σύμφωνα με την ισχύουσα προσφορά  

 Μη έγκαιρη ή και καθόλου συνεργασία με το προσωπικό του Τ.Π. 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 Τ.Π. /πελάτη του, η 

οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, στην περίπτωση που αυτό 

είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας. 

 Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ σε εγκατάσταση ευθύνης του (BOX, 

KV ή Ενδιάμεσο ΧΚ) η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου. Για την 

απόδειξη της μη υπαιτιότητας ΟΤΕ θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό 

υλικό (ενδεικτικά φωτογραφία).   

Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών: 

 Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

 Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας. 
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 Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 Μη έγκαιρη ή και καθόλου συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ 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 ή του 

Τελικού Χρήστη, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, στην 

περίπτωση όπου αυτό είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης. 

 Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 

παρούσα Σύμβαση. 

2.5.3. Παράδοση Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

2.5.3.1 Χρόνοι Παράδοσης/Κατάργησης 

Ο ΟΤΕ παραδίδει τους Α.ΡΥ.Σ. στους πραγματικούς χρόνους που φαίνονται στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας:  3 

Α/

Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Α.ΡΥ.Σ 

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 
Αίτηση παράδοσης / 

κατάργησης Α.ΡΥ.Σ. 
7 ΕΗ 

Από την επόμενη ΕΗ της 

κατάθεσης 

της αίτησης στον ΟΤΕ 

Αναφορικά με την κατάθεση από τον πάροχο συνδυασμένου αιτήματος ΧΕΓ και 

Α.ΡΥ.Σ. θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά 

Αναφοράς ΧΕΓ παράγραφος I.3.1. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτημα V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], μέσω υποβολής 

αιτήματος VPU σε υφιστάμενο βρόχο, για το αίτημα αυτό θα ισχύει το υφιστάμενο SLA της 

υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ[KV]. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτημα V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], μέσω υποβολής 

αιτήματος VPU σε μη υφιστάμενο βρόχο, ισχύει για το αίτημα του βρόχου, το υφιστάμενο 

SLA του LLU, σύμφωνα με το Παράρτημα «Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΤοΒ» 
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της σχετικής εν ισχύ Σύμβασης Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης μεταξύ ΟΤΕ και 

Παρόχου. 

 

2.5.3.2 Προβλέψεις Παρόχων 

Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υποχρεωτική 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 Πειραιά) και συνολικά για τον υπόλοιπο Νομό. 

 Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μηνών, ανά μήνα για το πρώτο τρίμηνο 

και ανά τρίμηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

 Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρίμηνο. 

 Αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΤΕ των προβλέψεων ανά τρίμηνο και 

συγκεκριμένα: 

 Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο 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 δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η 

Οκτωβρίου. 

 Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου. 

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής 

τους μέσω του Π.Σ WCRM, 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 παρούσα συμφωνία και θα ικανοποιούνται στο 

συντομότερο δυνατό χρόνο. 

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 ΠΑΡΟΧΟΥ για το επόμενο τρίμηνο, ως εξής: 
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 Οι συνολικές προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο ισούνται με το άθροισμα των 

αιτημάτων που υποβλήθηκαν 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. 

Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισμένων 

προθεσμιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία και θα 

ικανοποιούνται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.  

2.5.3.3 Ποινικές Ρήτρες Παράδοσης 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο παράδοσης υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ., καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική ρήτρα, η 

οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ ανά ημερολογιακό έτος και επί 

του ενεργού αριθμού Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA (A). Ο ενεργός αριθμός Α.ΡΥ.Σ. εκτός SLA (Α) 

υπολογίζεται 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 κατασκευής εντός του υπό εξέταση 

ημερολογιακού έτους. 

 Π1 : ο αριθμός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. εντός του 
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υπό εξέταση ημερολογιακού έτους για τους 

οποίους οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

προηγούμενα ημερολογιακά έτη. 

 ΕΠ : ο αριθμός των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που 

παραδόθηκαν εμπροθέσμως εντός του υπό 

εξέταση ημερολογιακού έτους. 

 ΠΕ : ο αριθμός των παραδοθέντων Α.ΡΥ.Σ. των 

οποίων 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 αντιστοιχεί στις γραμμές με τη 

μεγαλύτερη καθυστέρηση. 

Πίνακας:  4 

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης 

από τον πραγματικό χρόνο 

παράδοσης 

Ποινική Ρήτρα για τις περιοχές 

Α & Β 

Ποινική Ρήτρα για τις περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
-6

η
 

Το 1% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 0,5% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για 

κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

7
η
-12

η
 

Το 2% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Για την 13
η 

και μετά 
Το 4% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

 

2.5.4. Βλάβες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

2.5.4.1 Αναγγελία Βλαβών 

Αρχικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να διερευνήσει με τα συστήματα εποπτείας και 

διαχείρισης που διαθέτει, εάν η αναφερθείσα βλάβη προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του 

Τελικού Χρήστη, ή από το τμήμα του δικτύου του ή από το τμήμα του δικτύου του ΟΤΕ. 

Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τμήμα του δικτύου του ΟΤΕ γίνεται 

αναγγελία της βλάβης από τον ΠΑΡΟΧΟ μέσω του Π.Σ. WCRM. 

Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον ΠΑΡΟΧΟ στο Π.Σ. W-CRM. 

Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24x7x365. 
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Η αναγγελία που εισάγεται σε μη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόμενη 

ΕΗ. 

Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες όπως συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη 

πραγματοποιήσει. 

Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται μέσω του Π.Σ. W-CRM, το οποίο ενημερώνεται 

άμεσα από το provisioning σύστημα για την εξέλιξη της βλάβης (ημερομηνία αναγγελίας και 

άρσης βλάβης). 

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. 

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 προσμετρείται 

στον ανενεργό χρόνο άρσης βλάβης. 

2.5.4.2 Άρση Βλαβών 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη των Α.ΡΥ.Σ. το αργότερο στους 

πραγματικούς χρόνους άρσης βλάβης που φαίνονται Πίνακας:  1 

 

Πίνακας:  5 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95% 

των αναγγελθεισών βλαβών της Α.ΡΥ.Σ.  

2ΕΗ 

 

Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε 

τελικά προκύπτει ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι.  

 

2.5.4.3 Ποινικές Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. Πίνακας:  

1) του Α.ΡΥ.Σ., για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και 

υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω 
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πίνακα. Κατά τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εξαιρούνται οι χρόνοι άρσης βλάβης με 

τη μικρότερη καθυστέρηση. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των Α.ΡΥ.Σ., ως εξής:  

Πίνακας:  6 

Υπέρβαση πραγματικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ 

Ποινική Ρήτρα του 

μηνιαίου μισθώματος 

Α.ΡΥ.Σ. για τις περιοχές Α 

& Β    

Ποινική Ρήτρα του μηνιαίου 

μισθώματος Α.ΡΥ.Σ. για τις 

περιοχές Γ & Δ  

1
η
 - 4

η
 

Το 1/22 του μηνιαίου 

μισθώματος Α.ΡΥ.Σ. για 

κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/44 του μηνιαίου μισθώματος 

Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Για την 5
η 

και μετά 

Το 1/11 του μηνιαίου 

μισθώματος Α.ΡΥ.Σ. για 

κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/22 του μηνιαίου μισθώματος 

Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε 

τελικά προκύπτει ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι.    

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

2.6. Τερματικός εξοπλισμός 

Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένας διαχωριστής ή ένα φίλτρο ανά 

σύνδεση ως ανά περίπτωση απαιτείται καθώς και ένα modem DSL που εγκαθίσταται με 

ευθύνη του ΠΑΡΟΧΟΥ.  

Ο τερματικός εξοπλισμός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον ΠΑΡΟΧΟ ή 

τρίτο πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ98/2017 

(ΦΕΚ139/Α/2017)όπως εκάστοτε ισχύει. Τα πρότυπα (standards) του εν λόγω τερματικού 

εξοπλισμού αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προσφοράς.   

Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, 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. 

  Δεδομένου ότι η χρήση μη συμβατού τερματικού εξοπλισμού δύναται να επηρεάζει 

δυσμενώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλους χρήστες ο ΟΤΕ λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να 
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λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο και να ενημερώνει τους τελικούς χρήστες ώστε να 

χρησιμοποιούν συμβατό εξοπλισμό. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει μέσω 

των συστημάτων εποπτείας δικτύου ότι ένας Τελικός Χρήστης έχει μη συμβατό εξοπλισμό 

τότε δύναται  να υποβαθμίζει την υπηρεσία του Τελικού Χρήστη μέχρι αυτός να 

αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με άλλον συμβατό, ενημερώνοντας παράλληλα τον 

ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη. Σε 

περίπτωση αναγγελίας βλάβης λόγω μη συμβατού εξοπλισμού θα κλείνει με υπαιτιότητα του 

ΠΑΡΟΧΟΥ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU 

3.1. Παρεχόμενη Υπηρεσία 

H υπηρεσία VPU δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό Χρήστη 

DSL συνδέσεις μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΟΤΕ (DSLAM OTE) και υπηρεσίες 

φωνής μέσω του αντίστοιχου ΠΤοΒ και προκύπτει από τον συνδυασμό των υφιστάμενων 

υπηρεσιών χονδρικής ΠΤοΒ και Α.Ρ.Υ.Σ [K/V]. 

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VPU στην περίπτωση που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV] (VPU τύπου BRAS), παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας xDSL μεταξύ: 

 του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του 

Τελικού Χρήστη και 

 του αντίστοιχου BRAS στο οποίο δρομολογείται η κίνηση από το DSLAM (όπου 

συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) 

σε συνδυασμό με υπηρεσίες φωνής, μέσω του υφιστάμενου ΠΤοΒ. 

Η υπηρεσία VPU παρέχεται μόνο στα σημεία όπου ο xDSL εξοπλισμός είναι 

εγκαταστημένος στην υπαίθρια καμπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια του 

σχετικού roll-out). Η παραπάνω πληροφορία, παρέχεται μέσω των Π.Σ W-LLU και W-DSL 

και ενημερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες προ της ενεργοποίησης των νέων 

DSLAMs σε υπαίθριες καμπίνες.   

Σε περίπτωση καθυστέρησης στις ημερομηνίες διάθεσης των προγραμματισμένων καμπινών, 

ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν το 

πέρας της αρχικά δηλωθείσας προγραμματισμένης ημερομηνίας, ότι πρόκειται να μεταβληθεί 

η εν λόγω ημερομηνία διάθεσης. Σε περίπτωση που είναι γνωστή στον ΟΤΕ η νέα 

επικαιροποιημένη ημερομηνία διάθεσης, οφείλει να την γνωστοποιήσει μαζί με την ως άνω 

ενημέρωση, άλλως οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους Τ.Π. μόλις λάβει γνώση της νέας 

προγραμματισμένης ημερομηνίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να γνωστοποιήσει την  νέα προγραμματισμένη 

ημερομηνία τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη διάθεσης, ώστε να είναι σε θέση 

οι Τ.Π. να διασφαλίζουν την εμπορική τους ετοιμότητα στα νέα χρονικά δεδομένα..  
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3.1.1. Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU 

Για την παροχή της υπηρεσίας VPU, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Προϋπόθεση 1: Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής 

Τοπικής Πρόσβασης, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες 

Πλήρους Τοπικού Βρόχου (ΠΤοΒ). 

 Προϋπόθεση 2: Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής 

Κεντρικής Πρόσβασης η οποία του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες VPU 

τύπου BRAS. 

 Προϋπόθεση 3: Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους 

διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο 

ανήκει το DSLAM. Προϋπόθεση 4: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής 

κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί DSLAM. Η 

διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον Πάροχο ηλεκτρονικά μέσω των Π.Σ WCRM-

LLU και WCRM-DSL. 

 

3.1.2. Περιορισμοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU 

Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VPU δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις 

όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή τόσο της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.[KV] (όπως οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς) 

όσο και της υπηρεσίας ΑΠΤοΒ (όπως οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης).  

3.2. Λειτουργική Περιγραφή & Διαδικασίες VPU 

3.2.1. Στοιχεία Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία VPU παρέχεται στις ακόλουθες ταχύτητες: 

 

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθμός Καθόδου / Ανόδου (Kbps) 

VPU 

ADSL έως 2048 / έως 512 

ADSL έως 4096 / έως 1024 

ADSL έως 24576 / έως 1024 

VDSL έως 30000 / έως 2500 

VDSL έως 50000 / έως 5000 

VDSL έως 100000 / έως 10000 
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3.2.2. Εξαρτήσεις από άλλες Υπηρεσίες 

H υπηρεσία VPU τύπου BRAS, παρέχεται σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS.  

3.2.3. Διαδικασία Παροχής VPU 

Η παραγγελιοληψία της υπηρεσίας VPU γίνεται αποκλειστικά μέσα από το Π/.Σ. 

WCRM-LLU. Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

3.2.4. Παροχή VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου 

Ο Πάροχος επιλέγει τον λειτουργούντα βρόχο, για τον οποίο επιθυμεί να παρέχει την 

υπηρεσία VPU και αιτείται μετατροπή ΠΤοΒ σε VPU. Δεδομένου ότι σε αυτήν την 

περίπτωση η υπηρεσία VPU αφορά την παροχή της υπηρεσίας ευρυζωνικότητας 

(Α.ΡΥ.Σ.[KV]) σε υφιστάμενο βρόχο, ακολουθείται η διαδικασία παροχής που περιγράφεται 

στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς. Η υπηρεσία VPU σε αυτήν την περίπτωση παρέχεται 

σύμφωνα με τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 3.4.1 της παρούσας 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο βρόχο εκκρεμεί αίτημα από άλλον 

Πάροχο, το αίτημα VPU απορρίπτεται. 

Ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνολικά τη ροή του αιτήματος VPU 

στο Π.Σ. WCRM-LLU, μέσω ειδικού κωδικού αίτησης με τον οποίο διαφαίνεται ότι το 

αίτημα αφορά παροχή VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου. Με αυτόν τον τρόπο 

ο Πάροχος ενημερώνεται από το Π.Σ. WCRM-LLU για όλες τις καταστάσεις και τα χρονικά 

σημεία που τον ενδιαφέρουν για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας (εύρεση και δέσμευση 

πόρτας DSLAM, προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής για τη συνδυασμένη υπηρεσία 

A.ΡΥ.Σ.[KV] ημερομηνία ολοκλήρωσης της ενεργοποίησης της υπηρεσίας). Παράλληλα, ο 

Πάροχος μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικότερα σχετικά με την πορεία του αιτήματος 

Α.ΡΥ.Σ.[KV], μέσα από το Π.Σ WCRM-DSL. 

 

3.2.5. Παροχή VPU σε ανενεργό βρόχο, ενεργή τ/φ ΟΤΕ ή βρόχο 

άλλου Παρόχου 

Ο Πάροχος υποβάλλει την αίτηση VPU μέσω του Π.Σ WCRM-LLU κάνοντας χρήση 

των υφιστάμενων αιτημάτων «ΕΝΤοΒ / ΑΝΤοΒ / ΕΝΤοΒ με Φορητότητα» και σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1  (Διαδικασίες Παροχής ΤοΒ) της 

ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και στην παρούσα 

παράγραφο. Συγκεκριμένα: 



110 
 

 Σε περίπτωση ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΒ με Φορητότητα, ακολουθείται η κάτωθι ροή όσον 

αφορά την εξέλιξη του αιτήματος:  

 Αρχικά πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ως προς την ορθότητα των στοιχείων της 

αίτησης. 

 Εν συνεχεία γίνεται έλεγχος διαθεσιμότητας υποδομής κατά την υποβολή της 

αίτησης για την παροχή της υπηρεσίας Α.Ρ.Υ.Σ.[KV]. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

διαθεσιμότητα υποδομής, δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης.  

 Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι είναι επιτυχείς, με την υποβολή του αιτήματος στο Π.Σ 

WCRM-LLU, δημιουργείται αυτόματα νέο αίτημα χορήγησης Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο 

WCRM-DSL, χαρακτηρισμένο μέσω κατάλληλου πεδίου που υποδεικνύει ότι 

παρέχεται σε συνδυασμό με την υπηρεσία ΠΤοΒ. Το αίτημα Α.ΡΥ.Σ.[KV] ακολουθεί 

την πορεία που αναφέρεται στην παράγραφο 8 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 

 Με την υποβολή του αιτήματος VPU στο Π.Σ WCRM-LLU, πραγματοποιείται 

έλεγχος για την επιλεξιμότητα αναφορικά με το φωνητικό μέρος της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1.7 του 

Παραρτήματος 1 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης O έλεγχος επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο τμήμα της υπηρεσίας, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 

3.4.1  της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 

 Αν ο ΕΝΤοΒ δεν είναι επιλέξιμος τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται 

σχετικά ο Πάροχος με κατάλληλο λόγο απόρριψης, σύμφωνα με τους λόγους 

απόρριψης που ορίζονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης. Παράλληλα ακυρώνεται και το αντίστοιχο αίτημα στο Π.Σ. WCRM-

DSL. 

 Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους προκύψει ότι το φωνητικό μέρος της 

υπηρεσίας είναι επιλέξιμο, ακολουθεί έλεγχος σχετικά με τη διαθεσιμότητα πόρτας 

DSLAM στο συγκεκριμένο KV, σύμφωνα με τους χρόνους που περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.4.1 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. Ο Πάροχος ενημερώνεται 

μέσω του Π.Σ WCRM-LLU για τη διαθεσιμότητα και τη δέσμευση πόρτας στο 

DSLAM, την προγραμματιζόμενη ημερομηνία κατασκευής, καθώς και την πορεία 

του αιτήματος μέχρι την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί μη διαθεσιμότητα ελεύθερης πόρτας, το αίτημα του Παρόχου θα 

απορρίπτεται και ο Πάροχος θα ενημερώνεται σχετικά μέσω του Π.Σ WCRM-LLU. 
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  H παράδοση της υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους χρόνους που 

περιγράφονται στην παράγραφο 3.4.1 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.  

 Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους 

λειτουργούντες βρόχους μέσω κατάλληλου πεδίου. 

 Σε περίπτωση ΑΝΤοΒ ακολουθείται η κάτωθι ροή όσον αφορά την εξέλιξη του 

αιτήματος: 

 Με την κατάθεση του αιτήματος ΑΝΤοΒ, πραγματοποιείται έλεγχος για την 

επιλεξιμότητα αναφορικά με το φωνητικό μέρος της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1.7 του Παραρτήματος 1 της 

ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Η επιλεξιμότητα 

για το συγκεκριμένο τμήμα της υπηρεσίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 3.4.1 της παρούσας Προσφοράς 

Αναφοράς.  

 Παράλληλα με την υποβολή του αιτήματος στο Π.Σ WCRM-LLU, δημιουργείται 

αυτόματα νέο αίτημα χορήγησης Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο WCRM-DSL, χαρακτηρισμένο 

μέσω κατάλληλου πεδίου που υποδεικνύει ότι παρέχεται σε συνδυασμό με την 

υπηρεσία ΠΤοΒ. Το αίτημα Α.ΡΥ.Σ.[KV] ακολουθεί την πορεία που αναφέρεται 

στην παράγραφο 8 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 

 Αν ο ΑΝΤοΒ δεν είναι επιλέξιμος τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται 

σχετικά ο Πάροχος με κατάλληλο λόγο απόρριψης, σύμφωνα με τους λόγους 

απόρριψης που ορίζονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης. Παράλληλα ακυρώνεται και το αντίστοιχο αίτημα στο Π.Σ WCRM-

DSL.  

 Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους προκύψει ότι το φωνητικό μέρος της 

υπηρεσίας είναι επιλέξιμο, ακολουθεί έλεγχος σχετικά με τη διαθεσιμότητα πόρτας 

DSLAM στο συγκεκριμένο KV, σύμφωνα με τους χρόνους που περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.4.1 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. O Πάροχος ενημερώνεται 

μέσω του Π.Σ WCRM-LLU σχετικά με την εξέλιξη του παραπάνω ελέγχου μέσω 

διακριτής κατάστασης. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη 

διαθεσιμότητα ελεύθερης πόρτας, το αίτημα του Παρόχου θα απορρίπτεται και ο 

Πάροχος θα ενημερώνεται σχετικά μέσω του Π.Σ WCRM-LLU.  
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 Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πόρτα DSLAM στο KV, ο Πάροχος 

ενημερώνεται μέσω του Π.Σ WCRM-LLU για την προγραμματισμένη ημερομηνία 

κατασκευής και το προκαθορισμένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) 

ωρών εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU. 

Στο WCRM-LLU, κάθε αίτημα VPU θα μεταβαίνει σε καταστάσεις αντίστοιχες με 

εκείνες που ισχύουν σήμερα για την περίπτωση αιτήματος απλού βρόχου που δε 

συνδυάζεται με V-Α.ΡΥ.Σ. 

 Παράλληλα, ο Πάροχος μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικότερα σχετικά με την 

πορεία του αιτήματος V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], μέσα από το Π.Σ WCRM-DSL. 

 H παράδοση της υπηρεσίας πραγματοποιείται την προγραμματισμένη ημερομηνία 

κατασκευής σύμφωνα με τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 3.4.1 της 

παρούσης. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το κτίριο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ, 

ακολουθείται διαδικασία όμοια με αυτή που περιγράφεται για αντίστοιχη περίπτωση 

στην παράγραφο 4.2.2. του παρόντος παραρτήματος (Διαδικασία Παροχής VPU light 

σε μη υφιστάμενο συνδρομητή). 

Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους 

λειτουργούντες βρόχους στο Π.Σ WCRM-LLU μέσω κατάλληλου πεδίου. 

Κάθε αίτημα VPU θα μεταβαίνει στο Π.Σ WCRM-LLU σε καταστάσεις αντίστοιχες 

με εκείνες που ισχύουν σήμερα για την περίπτωση αιτήματος απλού βρόχου που δε 

συνδυάζεται με Α.ΡΥ.Σ, με τη διαφορά ότι θα υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση στην οποία ο 

Πάροχος θα ενημερώνεται σχετικά με την εύρεση πόρτας στο KV για το ευρυζωνικό τμήμα 

της υπηρεσίας. 

 

3.2.6. Μεταβάσεις Υπηρεσιών 

Οι μεταβάσεις που θα υποστηρίζονται από την υπηρεσία VPU είναι σε αντιστοιχία με 

τις υφιστάμενες μεταβάσεις των επιμέρους υπηρεσιών ΠΤοΒ και Α.ΡΥ.Σ.[KV], όπως αυτές 

περιγράφονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και  

στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, καθώς και μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών τύπων 

προϊόντων VPU (VPU τύπου BRAS/DSLAM ΤΠ1VPU τύπου DSLAM/BRAS ΤΠ2). 

 

Η ενημέρωση του Τ.Π. θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού πεδίου από το Π.Σ. του ΟΤΕ 

και κατόπιν υποβολής του αιτήματος μετάβασης από τον Τ.Π., είτε πρόκειται για ενεργό 
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συνδρομητή ΟΤΕ,  είτε για ενεργό συνδρομητή άλλου Τ.Π., και δεν θα απαιτείται να δηλωθεί 

το είδος μετάβασης κατά την υποβολή του αιτήματος. Το είδος της μετάβασης θα 

εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της αίτησης ώστε να γνωρίζει ο Τ.Π. τι θα χρεωθεί. Ο 

Τ.Π. αποδέχεται τη χρέωση της μετάβασης. Συγκεκριμένα: 

 VPU ΤΠ1ΠΤοΒ ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1, της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης παράγραφο 

1.4.7. Η αυτόματη κατάργηση του ΠΤοΒ του ΤΠ1 που δημιουργείται, θα καθιστά το 

ΑΡΥΣ του ΤΠ1 ελλιπή (ευρυζωνικό κομμάτι της VPU). 

 ΠΤοΒ ΤΠ1VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1, Παράγραφο 1.4.7 Προσφοράς ΑναφοράςΧονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2 

 Α.Ρ.Υ.Σ. ΤΠ1  VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που περιγράφονται 

στο Παράρτημα 1, § 1.4.1 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Κατά τη 

μετάβαση αυτή, στο W-DSL αφενός ο Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 θα καθίσταται ελλιπής, 

αφετέρου θα δημιουργείται αίτημα χορήγησης Α.Ρ.Υ.Σ[KV] στον ΤΠ2. Σημειώνεται 

ότι ο ΤΠ1 έχει τη δυνατότητα είτε να καταργήσει την ελλιπή σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. μετά το 

πέρας ενός μηνός από την ημερομηνία αρχικής παροχής, είτε να την μεταφέρει σε άλλο 

Τελικό Χρήστη, εντός του ιδίου Αστικού Κέντρου. 

 DSL OTE  VPU: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1, § 1.2 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2 

 VPU ΤΠ1 VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήματα που περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1, § 1.4.7 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Η αυτόματη 

κατάργηση του ΠΤοΒ ΤΠ1 που δημιουργείται, θα καθιστά τον Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 

ελλιπή (ευρυζωνικό κομμάτι του VPU). 

 

3.2.7. Διαδικασία Παράδοσης - Παραλαβής 

O Τ.Π. οφείλει, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο ΟΤΕ τον 

ενημέρωσε μέσω του Π.Σ WCRM για την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης της 

υπηρεσίας VPU, να την ελέγξει και να αποφανθεί για την αποδοχή ή μη αποδοχή της. Ο 



114 
 

χρόνος από την έναρξη των 3 ΕΗ για την παραλαβή της υπηρεσίας και μέχρι να δηλώσει ο 

Τ.Π. «Μη αποδοχή Υπηρεσίας VPU» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο 

SLA της υπηρεσίας.  

Αφού παρέλθουν οι 3 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την 

υπηρεσία VPU και ο Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή Υπηρεσίας VPU», γίνεται αυτόματη 

αποδοχή αυτής από την ημερομηνία που ο ΟΤΕ τον ενημέρωσε μέσω του Π.Σ WCRM. 

Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 3 ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία VPU: 

 Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή Υπηρεσίας VPU».  

 Δεν λειτουργεί καλώς, ελέγχει εάν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του. Σε 

περίπτωση που από τον έλεγχο που πραγματοποιεί διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα στην περιοχή ευθύνης του, ο Τ.Π.  δύναται να δηλώσει μη αποδοχή 

παράδοσης και διακρίνονται οι ακόλουθες υπο-περιπτώσεις: 

 Εάν η δυσλειτουργία αφορά σύμπτωμα τηλεφωνίας, ακολουθείται η διαδικασία που 

περιγράφεται στο Παράρτημα 3 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης, εκτός από τις ηλεκτρικές μετρήσεις βρόχου (έλεγχος & άρση) και το 

μήκος βρόχου, εφόσον απαιτηθεί 2ος έλεγχος.  

 Εάν η δυσλειτουργία αφορά σύμπτωμα ευρυζωνικότητας ή μικτό σύμπτωμα 

τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας (εκτός χαμηλής ταχύτητας συγχρονισμού), 

πραγματοποιείται επανέλεγχος της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ 

και εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα επιλύεται και ενημερώνει εκ νέου τον  Τ.Π. μέσω 

του Π.Σ  WCRM για την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η άρση 

Ο Τ.Π. δύναται εκ νέου, εντός 2 ΕΗ από την ημερομηνία που ο ΟΤΕ τον ενημέρωσε 

μέσω του ΠΣ ΟΤΕ για την άρση της δυσλειτουργίας ή την ημερομηνία κατά την οποία 

καταχωρήθηκε στο Π.Σ WCRM η δυσλειτουργία ως μη υπαιτιότητας ΟΤΕ, να τον ελέγξει με 

τα συστήματα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των ως άνω 2 

ΕΗ και μέχρι να δηλώσει εκ νέου ο Τ.Π. «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU» θεωρείται 

ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA. 

Αφού παρέλθουν οι 2 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την 

υπηρεσία VPU και ο Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU», γίνεται αυτόματη 

αποδοχή της υπηρεσίας VPU. 

Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 2 ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία VPU: 
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 Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή υπηρεσίας VPU».  

 Δεν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του. Σε 

περίπτωση που δε διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, καταχωρεί 

στο Π.Σ WCRM αίτημα για συνδυαστικό ραντεβού, ακολουθώντας αναλογικά τη 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ», που περιγράφεται στο Παράρτημα 5 της Προσφοράς 

Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία 

διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης του Τ.Π., ο Τ.Π. χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ 

τέλος άσκοπης μετάβασης/απασχόλησης συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης του 

ΟΤΕ, ο ΟΤΕ χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 

για παράδοση υπηρεσίας VPU. Το ύψος του τέλους άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 

παράδοση υπηρεσίας VPU, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη, ορίζεται στο 

ύψος των αντίστοιχων τελών  που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως εγκρίνεται ετησίως 

από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ. 

Ως ημερομηνία κατασκευής λογίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης / υλοποίησης ή 

άρσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της υπηρεσίας VPU, εκτός εάν η υπαιτιότητα για τη μη 

αποδοχή στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αποδοχής υπήρξε του Τ.Π. Σε αυτή την 

περίπτωση ως Ημερομηνία Παράδοσης της υπηρεσίας VPU λογίζεται η ημερομηνία που ο 

ΟΤΕ ενημέρωσε τον  Τ.Π., μέσω του Π.Σ για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης 

της υπηρεσίας VPU,  ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι ισχύουσες χρεώσεις. 

Ειδικά σε περίπτωση που η δυσλειτουργία αφορά σύμπτωμα χαμηλής ταχύτητας 

συγχρονισμού, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία μη αποδοχής παράδοσης με σύμπτωμα 

ευρυζωνικότητας, αλλά ο Πάροχος έχει δυνατότητα να δηλώσει μη αποδοχή παράδοσης 

μόνον εάν η δηλωμένη υποβάθμιση ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής  

ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη.   

Εφόσον κατά τον επανέλεγχο της καλής λειτουργίας απαιτηθεί μετάβαση τεχνικού, 

πραγματοποιείται επιπλέον μέτρηση της ταχύτητας συγχρονισμού downstream και upstream 

αφού γίνει ο έλεγχος ή (εάν απαιτηθεί) η άρση της δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση που από 

τον επανέλεγχο του ΟΤΕ διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο 

επανέλεγχος κλείνει με υπαιτιότητα Παρόχου. 

 Όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Πάροχος στη διαδικασία «Μη Αποδοχής VPU» 

αποθηκεύονται και προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ ώστε 
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να είναι διαθέσιμες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που συμμετέχουν στη διαδικασία 

παράδοσης του VPU. 

 

3.2.8. Κατάργηση της υπηρεσίας VPU 

Η κατάργηση της υπηρεσίας VPU είναι δυνατή, είτε μέσω κατάργησης του φωνητικού 

της μέρους (κατάργηση του ΠΤοΒ), είτε μέσω κατάργησης του ευρυζωνικού της μέρους 

(κατάργηση του Α.ΡΥ.Σ.[KV]), είτε μέσω διακοπής του ευρυζωνικού της μέρους (διακοπή 

του Α.ΡΥ.Σ.[KV]): 

 Κατάργηση φωνητικού μέρους: Πραγματοποιείται μέσω της κατάργησης του ΠΤοΒ. 

Στην περίπτωση αυτή ο Α.ΡΥ.Σ.[KV] (ευρυζωνικό μέρος της VPU) καθίσταται ελλιπής 

και πραγματοποιείται αποσυσχέτιση του λειτουργούντος Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΠΤοΒ.  

 Κατάργηση ευρυζωνικού μέρους: Πραγματοποιείται μέσω κατάργησης της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Ο Πάροχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση της παροχής της 

σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα υποχρεωτικής παροχής 

της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιείται αποσυσχέτιση 

του λειτουργούντος ΠΤοΒ από τον Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας 

παροχής της υπηρεσίας, ο Πάροχος δύναται να την καταργήσει ακόμα και πριν την 

παρέλευση του μήνα υποχρεωτικής παροχής της υπηρεσίας. 

 Διακοπή ευρυζωνικού μέρους: Πραγματοποιείται μέσω υποβολής αιτήματος διακοπής 

της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV]. στο Π.Σ WCRM-DSL. Ο Πάροχος δύναται να ζητήσει την 

διακοπή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] οποτεδήποτε το επιθυμεί (συμπεριλαμβανομένου 

του πρώτου μήνα ενεργοποίησης της υπηρεσίας VPU). Στην περίπτωση αυτή, 

πραγματοποιείται αποσυσχέτιση του λειτουργούντος ΠΤοΒ από τον Α.ΡΥ.Σ.[KV]. 

3.2.9. Διάρκεια Παροχής της υπηρεσίας VPU 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU είναι αορίστου χρόνου. Ο Πάροχος δύναται 

οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU, υποβάλλοντας σχετικό 

αίτημα, σύμφωνα με τη διαδικασία του ανωτέρου άρθρου «Κατάργηση της υπηρεσίας VPU». 

3.2.10. Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU    

Για την ακύρωση αιτημάτων παροχής της υπηρεσίας VPU  από τον Πάροχο ισχύουν τα 

εξής: 

 Ο Πάροχος καταθέτει το αίτημα ακύρωσης παροχής VPU  στο Π.Σ. W-CRM 
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 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη (από το Π.Σ. WCRM) 

ημερομηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του VPU. Υποβολή αιτήματος 

ακύρωσης σε χρόνο μικρότερο των 2 ΕΗ πριν την προβλεπόμενη (από το Π.Σ 

WCRM) ημερομηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του VPU, ενδεχομένως 

να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών 

στον τελικό συνδρομητή η οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ. 

 

 

3.3. Διαδικασία Βλαβοληψίας/Βλαβοδιαχείρισης 

3.3.1. Γενικά 

Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήματα που αφορούν την αναγγελία και 

καταχώρηση βλάβης για συνδέσεις VPU καθώς και την πορεία των αιτημάτων βλάβης μέχρι 

και την ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ. Οι επιμέρους 

καταστάσεις στην εξέλιξη της βλάβης για την υπηρεσία VPU, θα είναι οι ίδιες με εκείνες που 

χρησιμοποιούνται στο Π.Σ. WCRM-LLU. Ο Πάροχος θα αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ 

αποκλειστικά μέσω του Π.Σ. WCRM-LLU.  

 

3.3.2. Προκαταρκτικός έλεγχος Παρόχου 

Για τη διευκόλυνση του Τ.Π. στην εκτίμηση της κατάστασης της υπηρεσίας VPU / VPU 

Light, σε περίπτωση που έχει απολεσθεί η συνδεσιμότητα με τον τερματικό εξοπλισμό (CPE) 

του τελικού του συνδρομητή, παρέχεται στον Τ.Π. η δυνατότητα να υποβάλει ατελώς ειδικό 

“Αίτημα Ελέγχου Σύνδεσης Πελάτη”. Η κατάθεση του αιτήματος γίνεται μέσω του Π.Σ 

WCRM-LLU και αποτελεί προαιρετικό βήμα στη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης που 

περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.4, ενώ μηχανισμός θα ελέγχει την ισχύ πολιτικής ορθής 

χρήσης. Η πολιτική ορθής χρήσης διαμορφώνεται με βάση το προφίλ βλαβών του παρόχου 

ως εξής: Ο κάθε πάροχος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία προκαταρκτικού 

ελέγχου της παρούσας παραγράφου στη διάρκεια ενός μηνός, αριθμό φορών ίσον με τον 

μέσο όρο ανά μήνα του αριθμού των βλαβών που υπέβαλλε ο πάροχος το προηγούμενο 

τρίμηνο προσαυξημένο κατά ποσοστό 10%. Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής: 

 Στο Π.Σ. WCRM ο Τ.Π. επιλέγει «Έλεγχος Σύνδεσης Πελάτη». 
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 Ακολούθως ο Τ.Π. εισάγει στο σχετικό πεδίο το φανταστικό αριθμό της σύνδεσης VPU 

και επιλέγει το κουμπί «Έλεγχος Σύνδεσης». 

 Το σύστημα αφού επιβεβαιώσει ότι ο φανταστικός αριθμός αντιστοιχεί σε ενεργή 

σύνδεση VPU, αναζητά και εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο και σε νέο παράθυρο τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

o Τις γνωστές βλάβες σε ενεργό εξοπλισμό ΟΤΕ που χρησιμοποιεί η 

συγκεκριμένη σύνδεση, αν υπάρχουν. 

o Τα VLAN Ids της σύνδεσης του τελικού συνδρομητή. 

 Στη συνέχεια, ο Πάροχος χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να προβεί 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

o Αν υπάρχει γνωστή βλάβη η οποία επηρεάζει το συγκεκριμένο Πελάτη, ο 

Πάροχος  έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ειδικού τύπου βλάβη στο Π.Σ. 

WCRM χωρίς να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο στο δίκτυο ευθύνης του. Η 

δυνατότητα αυτή παρέχεται στον Πάροχο έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα 

στον ενεργό εξοπλισμό ΟΤΕ που επηρεάζει τη σύνδεση που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο φανταστικό αριθμό. Η ειδική βλάβη, κλείνει με υπαιτιότητα 

ΟΤΕ μετά την αποκατάσταση του στοιχείου του δικτύου που είχε το 

πρόβλημα χωρίς να πραγματοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι από τον ΟΤΕ. Για 

την ειδική αυτή βλάβη ισχύουν οι χρόνοι άρσης βλάβης του Basic SLA VPU 

(παράγραφος 3.4). Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και 

εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να μην λαμβάνει υπηρεσία ο Πάροχος 

πρέπει να δηλώσει νέα βλάβη σύμφωνα με την κανονική διαδικασία 

βλαβοδιαχείρισης VPU, που  περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.3. 

o Αν υπάρχει λάθος στο configuration της σύνδεσης του Πελάτη του (π.χ. 

χρησιμοποιούνται λάθος VLANs), εκτελεί τις κατάλληλες ενέργειες 

διόρθωσης, 

o Αν δεν υπάρχει γνωστή βλάβη στο δίκτυο ΟΤΕ, η οποία επηρεάζει το 

συγκεκριμένο Πελάτη, ούτε λάθος στο configuration της σύνδεσης, 

ακολουθεί τη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης της παραγράφου 3.3.  

Η παραπάνω δυνατότητα του προκαταρκτικού ελέγχου θα υποστηρίζεται και μέσω 

APIs. 
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3.3.3. Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU 

Η διαδικασία καταχώρησης βλάβης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Πάροχος -με 

εξαίρεση την περίπτωση ειδική βλάβης μετά από προκαταρκτικό έλεγχο- είναι η ακόλουθη: 

 Ο Πάροχος ελέγχει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης του, με 

κατάλληλο έλεγχο από το σημείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη. 

Για τις περιπτώσεις που το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του Παρόχου είναι 

χαμηλή ταχύτητα και εφόσον η δηλωμένη υποβάθμιση δεν ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό 

(20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της 

υπηρεσίας του τελικού χρήστη, ο Πάροχος δε θα δηλώνει βλάβη με σύμπτωμα 

«Χαμηλή Ταχύτητα xDSL». Μέσα από το menu «Τοπικός Βρόχος  Διαχείριση 

Βλαβών», ο Πάροχος επιλέγει «Δήλωση Βλάβης». 

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, ο Πάροχος θα εισάγει στο σχετικό πεδίο τον αριθμό 

του Τοπικού Βρόχου και θα επιλέγει το κουμπί «Έλεγχος Στοιχείων». 

 Το σύστημα αναγνωρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος βρόχος συνδυάζεται με υπηρεσία 

Α.ΡΥ.Σ. (υπηρεσία VPU) αναζητά και εμφανίζει σε νέο παράθυρο όλη τη σχετική 

πληροφορία που αφορά τον συγκεκριμένο βρόχο (π.χ. Πάροχος, Παρεχόμενη 

Υπηρεσία, Αριθμός βρόχου, Επωνυμία Τελικού Χρήστη, Αριθμός Συνεγκατάστασης 

Τοπικού Βρόχου, Τύπος Συνεγκατάστασης) καθώς επίσης και μια σειρά από ερωτήματα 

που αφορούν τόσο το φωνητικό όσο και το ευρυζωνικό μέρος της υπηρεσίας, σύμφωνα 

και με τον παρακάτω Πίνακα. Ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα ή (σε 

ορισμένες περιπτώσεις βλάβης) περισσότερα συμπτώματα και ανάλογα το σύμπτωμα 

της βλάβης, να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον κατάλληλο έλεγχό της 

από τον ΟΤΕ. 

Για όσα πεδία του παρακάτω Πίνακα δε συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ο 

Πάροχος συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια θα καταχωρεί τη βλάβη. 

 

Πίνακας Ι: Ερωτηματολόγιο Βλάβης  

    

Πάροχος < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

Παρεχόμενη Υπηρεσία < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Αριθμός Τοπικού Βρόχου < συμπληρώνεται από τον πάροχο > 

Αριθμός Σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Τύπος Πρόσβασης < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 
Τιμές: BRAS 

Επωνυμία Τελικού Χρήστη < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Όνομα Τελικού Χρήστη < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Αριθμός Συνεγκατάστασης Τοπικού Βρόχου < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Τύπος Συνεγκατάστασης < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Τηλεφωνία < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
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Τιμές: PSTN / ISDN / ΆΛΛΟ 

xDSL < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 
Τιμές: ADSL over PSTN/ ADSL over ISDN 

VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN 

Ερωτηματολόγιο Βλάβης 

Έλεγχος από Σ.Ο. ToB (εισαγωγή – χαλύβδινο) μέχρι Πελάτη 

Τηλεπ. Παρόχου; * 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος από ΦΥΠ μέχρι τις εγκαταστάσεις του; * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Όχι 

Τύπος του modem που χρησιμοποιείται; * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο> 

< free text > 

Transmission mode: * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: ADSL / VDSL 

Σημείωση: Ο Πάροχος θα μπορεί να υποβάλει βλάβη με σύμπτωμα 

«ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», μόνο όταν ό τύπος υπηρεσίας και το 

transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSL-ADSL ή VDSL-VDSL) 

Έλεγχος σωστής χρήσης των κωδικών πρόσβασης: * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος σωστής παραμετροποίησης του εξοπλισμού: * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσμολογίας; * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού; * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Όχι 

Ημερομηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη) < συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω pop-up window 

ημερολογίου > 

Υπηρεσία Υποστηριζόμενη από SLA: * ΝΑΙ (radio button disabled) 

Σύμπτωμα Βλάβης 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο, είναι δυνατή η επιλογή 

περισσοτέρων του ενός συμπτωμάτων, οι δυνατοί συνδυασμοί 

όμως είναι συγκεκριμένοι > 

 

- Επιλέξτε Σύμπτωμα Βλάβης Τηλεφωνίας 

ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ 

ΔΥΤ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΝΟΣ 

ΒΡΧ -ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΒΡΟΧΟΣ ΣΤΟ ΕΣΚΑΛΙΤ/ΧΚ 

ΛΑΝ – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΘΡΕ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕ ΤΟ xDSL 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ  

ΘΟΡ –  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕ ΤΟ xDSL ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ  

ΣΥΝ – ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΗ 

ΣΤI-ΔΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ISDN 

 

 

- Επιλέξτε Σύμπτωμα Βλάβης Ευρυζωνικότητας 

 

ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ 

BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΣΥ-ΔΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ  

ΧΤΥ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  

ΣΑΠ - ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
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Περιγραφή Βλάβης < συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream)* 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 
<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπτωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει 

το πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα». 

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream)* 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 
<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπτωδη όπου ο Πάροχος συμπληρώνει 

το πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα». 

Μετρήσεις attenuation (Upstream) 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 
<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπτωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει 

το πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα». 

Μετρήσεις attenuation (Downstream) 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 
<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπτωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει 

το πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα». 

Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου * < συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου < συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< Τηλέφωνο >  

Ημερομηνία δήλωσης Βλάβης < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

< ημερομηνία > 

* Υποχρεωτικό πεδίο 
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Παρατηρήσεις: 

1.  Εάν οποιαδήποτε πληροφορία από το παραπάνω ερωτηματολόγιο βλάβης απαντηθεί 

με «Όχι», δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της βλάβης. 

2.  Για την υπηρεσία VPU τύπου BRAS, δεν είναι δυνατή η καταχώρηση βλάβης με 

σύμπτωμα «ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μέσω πρόσθετων 

VLAN (ΕΚΤΟΣ POTS ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / INTERNET)» 

3. Ο Πάροχος μπορεί να υποβάλλει βλάβη με σύμπτωμα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», 

μόνο όταν ο τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSL-

ADSL ή VDSL-VDSL). 

 

3.3.4. Πορεία των καταχωρήσεων βλάβης για υπηρεσίες VPU 

Μέσω του Π.Σ. WCRM-LLU, οι Πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

συνολικά την πορεία της βλάβης από τη δήλωση μέχρι και την άρση της.  

Κάθε βλάβη VPU θα μεταβαίνει σε καταστάσεις αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν 

σήμερα για την περίπτωση βλάβης απλού βρόχου που δε συνδυάζεται με Α.ΡΥ.Σ. Ανάλογα 

με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο Πάροχος στο παραπάνω ερωτηματολόγιο της βλάβης, 

τα συνεργεία του ΟΤΕ θα πραγματοποιούν τις απαιτούμενες ενέργειες. Οι ενέργειες που θα 

πραγματοποιούν τα συνεργεία του ΟΤΕ και θα καταχωρούνται στο Π.Σ. WCRM-LLU, θα 

είναι:  

1. Στην περίπτωση βλάβης με σύμπτωμα Τηλεφωνίας ακολουθείται η διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 5.2. (Διαδικασία Άρσης Βλάβης) του Παραρτήματος 5 

της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ορισμός 4ωρου χρονικού 

παραθύρου για την άρση της βλάβης σε περίπτωση που απαιτείται μετάβαση 

συνεργείου στο χώρο του τελικού χρήστη, πιθανός χαρακτηρισμός της βλάβης ως 

καλωδιακής, δυνατότητα μη αποδοχής της άρσης βλάβης και ορισμός συνδυαστικού 

ραντεβού κ.α.), εκτός από τις ηλεκτρικές μετρήσεις βρόχου (έλεγχος & άρση) και το 

μήκος βρόχου. Η διαδικασία επίλυσης βλάβης Τηλεφωνίας, θα πραγματοποιείται 

ανάλογα με τα διαπιστωθέντα συμπτώματα. Η βλάβη (ή το συνδυαστικό ραντεβού σε 

περίπτωση που απαιτηθεί) θα κλείνει με κωδικό άρσης βλάβης στον οποίο 

προσδιορίζεται η θέση εντοπισμού βλάβης, η αιτία της βλάβης και το είδος της 

εργασίας που εκτελέστηκε, κατ’ αναλογία με τους κωδικούς άρσης βλάβης που 

ορίζονται στην παράγραφο 5.3. του Παραρτήματος 5 της Προσφοράς Αναφοράς 
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Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και ανάλογα θα καθορίζεται η υπαιτιότητα της 

βλάβης. Τα αποτελέσματα του ΣΡ και οι εργασίες που απαιτήθηκαν, θα 

καταγράφονται από τις δυο πλευρές (ΟΤΕ, ΠΑΡΟΧΟΣ) στα σχόλια του Δελτίου 

Συνδυαστικής Επίσκεψης της παραγράφου  4.8  ενώ θα σημαίνεται αντίστοιχα και η 

υπαιτιότητα. Ανάλογα με την υπαιτιότητα της βλάβης και τις εργασίες που 

απαιτήθηκαν, ο ΟΤΕ θα προβαίνει ή όχι σε χρέωση του Παρόχου, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 5 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Τοπικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί μετά το συνδυαστικό ραντεβού 

ότι η συγκεκριμένη βλάβη έχει υπαιτιότητα ΟΤΕ, ο πάροχος χρεώνει τον ΟΤΕ, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα 5. 

2. Στην περίπτωση βλάβης με σύμπτωμα Ευρυζωνικότητας, ακολουθείται για την άρση 

της βλάβης η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.3  (Διαδικασία 

Βλαβοληψίας/Βλαβοδιαχείρισης VPU light) της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.  

3. Στην περίπτωση βλάβης με μικτό σύμπτωμα Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικότητας, 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στα 1 & 2 ανωτέρω. 

Ανάλογα με την έκβαση της άρσης βλάβης, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ενημερωθεί 

συστημικά το Π.Σ WCRM-LLU οπότε τελικά θα ενημερωθεί σχετικά ο Πάροχος. Στην 

Αναζήτηση Βλαβών του Π.Σ WCRM-LLU θα υπάρχει στήλη στην οποία για κάθε βλάβη θα 

καταγράφεται ποια ήταν η αιτία της (ευρυζωνικότητα ή σκέλος του βρόχου). 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο (ή την άρση εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα στο 

δίκτυο ΟΤΕ) της βλάβης ευρυζωνικότητας ή μικτού συμπτώματος πραγματοποιείται 

μετάβαση από το συνεργείο ΟΤΕ, ο τεχνικός πεδίου λαμβάνει μέτρηση ευρυζωνικότητας 

(download και upload ταχύτητα συγχρονισμού) στο σημείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις 

του τελικού πελάτη (εσκαλίτ ή χαλύβδινο), για την οποία ενημερώνεται ο Πάροχος μέσω του 

WCRM.  

Βλάβες που υποβάλλονται από τον Πάροχο με σύμπτωμα «Χαμηλή Ταχύτητα xDSL» 

και κατά τον έλεγχο της βλάβης ο ΟΤΕ λάβει μέτρηση ευρυζωνικότητας η οποία διαφέρει 

από την Ονομαστική Ταχύτητα σε ποσοστό μικρότερο του 20%, θα κλείνουν με υπαιτιότητα 

Παρόχου και ο Πάροχος χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα με τις ενέργειες 

που πραγματοποιήθηκαν.  

 Ειδικά σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ μετά 

από μέτρηση ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο άρσης βλάβης είναι μικρότερη από το 80% της 

ονομαστικής τιμής ταχύτητας του τρέχοντος εμπορικού πακέτου ή από την ταχύτητα του 
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αμέσως μικρότερου πακέτου χονδρικής από το τρέχον, ο Τ.Π. δύναται να υποβάλει ατελώς 

αίτημα υποβάθμισης σε εμπορικά διαθέσιμο πακέτο χαμηλότερης ταχύτητας, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς. 

 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει 

την πορεία του αιτήματος βλάβης μέσα από το WCRM-LLU. 

3.4. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU 

3.4.1. Παράδοση υπηρεσίας VPU 

 Για τον υπολογισμό του SLA της υπηρεσίας VPU, διακρίνονται 2 κατηγορίες: 

 Αιτήματα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Στην περίπτωση αυτή, 

δεδομένου ότι ο τοπικός βρόχος του Παρόχου είναι ενεργός και δε γίνεται καμία 

κατασκευή στο κομμάτι του βρόχου, το SLA για παράδοση της υπηρεσίας θα είναι 7 

ΕΗ, δηλαδή το SLA της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

 Υπόλοιπα είδη αιτημάτων VPU (ENToB, ENToB με φορητότητα, ΑΝΤοΒ, μεταβάσεις 

από Τ.Π.1 σε Τ.Π.2): Δεδομένου ότι για τα συγκεκριμένα είδη αιτημάτων απαιτείται 

κατασκευή βρόχου, το SLA παράδοσης των εν λόγω αιτημάτων VPU θα είναι εκείνο 

που ισχύει στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης για τα 

αντίστοιχα είδη αιτημάτων παράδοσης ΤοΒ. Στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου 

παράδοσης της υπηρεσίας VPU εξαιρούνται οι ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε μη 

υπαιτιότητα ΟΤΕ, όπως αποτυπώνονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς 

Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. 

 

3.4.2. Προβλέψεις Παρόχων 

Προκειμένου να υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες που θα οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ 

για καθυστερημένη παράδοση αιτημάτων VPU, διακρίνονται δύο κατηγορίες προβλέψεων 

που θα πρέπει να υποβάλουν περιοδικά οι Πάροχοι (ανά τρίμηνο, εντελώς ανάλογα με τις 

προβλέψεις αιτημάτων ΤοΒ): 

 Προβλέψεις για αιτήματα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Οι 

Πάροχοι θα καταθέτουν τις προβλέψεις για αιτήματα VPU αυτής της κατηγορίας 

συνολικά μαζί με τις αντίστοιχες προβλέψεις για αιτήματα της υπηρεσίας A.ΡΥ.Σ. μέσω 

του Π.Σ WCRM-DSL. 
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 Προβλέψεις για αιτήματα VPU μέσω αιτημάτων ENToB, ENToB με φορητότητα και 

ΑΝΤοΒ: Οι Πάροχοι θα καταθέτουν τις προβλέψεις για αιτήματα VPU αυτής της 

κατηγορίας συνολικά μαζί με τις αντίστοιχες προβλέψεις για παραδόσεις ΤοΒ, μέσω 

του Π.Σ WCRM-LLU. 

3.4.3. Ενημέρωση επέκτασης δικτύου σε Παρόχους 

O ΟΤΕ θα παρέχει σε τριμηνιαία βάση ενημέρωση μέσω του Π.Σ. WCRM-DSL 

αναφορικά με ενδεχόμενες επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM στα 

σημεία όπου διατίθεται ήδη η υπηρεσία VPU. Η ενημέρωση αυτή θα παρέχεται μόνο στην 

περίπτωση που εμφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα.  

3.5. Τερματικός Εξοπλισμός για υπηρεσίες VPU  

Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα modem είτε ADSL2+ (όχι ADSL ή ADSL2) 

είτε VDSL2 με ευθύνη του Παρόχου.  

Ο τερματικός εξοπλισμός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον Πάροχο ή τρίτο 

πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ98/2017 

(ΦΕΚ139/Α/2017) όπως εκάστοτε ισχύει. Τα ειδικά πρότυπα (standards) που αναφέρονται 

στο Παράρτημα 2. 

Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, 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 

οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία VPU, λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή 

ρύθμισης του τερματικού εξοπλισμού από τον Πάροχο ή τρίτο. 

Δεδομένου ότι η χρήση μη συμβατού τερματικού εξοπλισμού δύναται να επηρεάζει 

δυσμενώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλους χρήστες ο ΟΤΕ λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να 

λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο και να ενημερώνει τους τελικούς χρήστες ώστε να 

χρησιμοποιούν συμβατό εξοπλισμό. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει μέσω 

των συστημάτων εποπτείας δικτύου ότι ένας Τελικός Χρήστης έχει μη συμβατό εξοπλισμό 

τότε δύναται, , να υποβαθμίζει την υπηρεσία του Τελικού Χρήστη μέχρι αυτός να 

αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με άλλον συμβατό, ενημερώνοντας παράλληλα τον 

ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη. Σε 

περίπτωση αναγγελίας βλάβης λόγω μη συμβατού εξοπλισμού θα κλείνει με υπαιτιότητα του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. 
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3.6. Ποινικές Ρήτρες παράδοσης  

3.6.1. Ποινική Ρήτρα Απόρριψης της υπηρεσίας VPU μετά την 

καταχώρησή της ως επιλέξιμη 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του Τ.Π για 

VPU, ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιμότητας, καταπίπτει σε βάρος του ΟΤΕ 

ποινική ρήτρα ετεροχρονισμένης ακύρωσης η οποία ισούται με εφάπαξ τέλος ακύρωσης 

αίτησης. 

Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ποινικής ρήτρας 

αποκλειστικά για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: 

1) Αυθαίρετο οίκημα. 

2) Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή μη ολοκληρωμένη οικοδομή. 

3) Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και 

δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδομής βάσει εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ 

4) Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και 

δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιμο κατασκευής  βάσει τιμολογιακής πολιτικής ΟΤΕ. 

5) Λανθασμένη διεύθυνση. 

6) Ασαφής διεύθυνση  

7) Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που 

απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.1  της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.  

8) Ακατάλληλη υποδομή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία καταλήγει 

το καλώδιο του ΟΤΕ. 

 

Δεν θεωρείται ασαφής η διεύθυνση, η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία μιας τυπικής 

διεύθυνσης (π.χ. οδό, αριθμό), λόγω μη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις η διεύθυνση 

εισόδου του κτιρίου του πελάτη Τ.Π. προσδιορίζεται μονοσήμαντα με συντεταγμένες, είτε 

προσδιορίζεται πλήρως και μονοσήμαντα με άλλα επαρκή αντικειμενικά στοιχεία από τον 

Τ.Π., ώστε δεν γεννούνται αμφιβολίες ως προς τον προσδιορισμό και ταυτοποίηση αυτής. 
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3.6.2. Ποινικές Ρήτρες παράδοσης υπηρεσίας VPU 

Οι ποινικές ρήτρες που θα οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ για καθυστερημένες παραδόσεις 

της υπηρεσίας VPU, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ακολουθώντας τη λογική που 

περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Συγκεκριμένα: 

 Αιτήματα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Για την εύρεση των 

αιτημάτων τα οποία ο ΟΤΕ ικανοποίησε εκπρόθεσμα, θα υπολογίζεται το Α για το 

σύνολο των εν λόγω αιτημάτων, με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 2.5.3 «Παράδοση υπηρεσίας ΑΡΥΣ» της παρούσας Στα αιτήματα που 

προκύπτουν από τον υπολογισμό του Α, για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ο ΟΤΕ θα 

καταβάλει το ποσό της ποινικής ρήτρας που περιγράφεται Πίνακας:  4 της παραγράφου 

2.5.3.3 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, δηλαδή: 

 

 

Εργάσιμες Ημέρες 

υπέρβασης από τον 

πραγματικό χρόνο παράδοσης 

Ποινική Ρήτρα για τις 

περιοχές 

Α & Β 

Ποινική Ρήτρα για τις 

περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
 – 6

η
 

Το 1% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 0,5% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

7
η
 – 12

η
 

Το 2% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 13
η
 και μετά 

Το 4% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

 Υπόλοιπα είδη αιτημάτων VPU: Για την εύρεση των αιτημάτων τα οποία ο ΟΤΕ 

ικανοποίησε εκπρόθεσμα, θα υπολογίζεται το Α για το σύνολο των εν λόγω αιτημάτων 

και των αιτημάτων ΠΤοΒ, με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην παράγραφο 

4.5.3 του Παραρτήματος 4 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής 

Πρόσβασης. Στα αιτήματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό του Α, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης ο ΟΤΕ θα καταβάλει το ποσό της ποινικής ρήτρας που περιγράφεται 

στον Πίνακα 3 της παραγράφου 4.5.3 του Παραρτήματος 4 της ισχύουσας Προσφοράς 

Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, δηλαδή: 
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Εργάσιμες Ημέρες 

υπέρβασης από τον 

πραγματικό χρόνο παράδοσης 

Ποινική Ρήτρα για τις 

περιοχές 

Α & Β 

Ποινική Ρήτρα για τις 

περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
 – 6

η
 

Το 5% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 3% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

7
η
 – 12

η
 

Το 10% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 6% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 13
η
 και μετά 

Το 20% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 12% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

3.7. Βλάβες υπηρεσίας VPU 

3.7.1. SLA άρσης βλαβών υπηρεσίας VPU 

Όσον αφορά τις βλάβες της υπηρεσίας VPU, δεδομένου ότι ο έλεγχος και η ενδεχόμενη 

άρση της βλάβης από τον ΟΤΕ απαιτεί ελέγχους τόσο στο σκέλος του βρόχου, όσο και στο 

τμήμα της ευρυζωνικότητας, προτείνεται ο ΟΤΕ να υποχρεούται να άρει τις αναγγελθείσες 

βλάβες VPU, το αργότερο στους πραγματικούς χρόνους άρσης βλάβης που φαίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα: 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU:  

2 ΕΗ 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης καλωδιακής βλάβης VPU: 

3 ΕΗ από το χαρακτηρισμό της στο ΠΣ ΟΤΕ 

 

Άσκοπη μετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Τ.Π. 

Αντίστοιχα άσκοπη μετακίνηση και απασχόληση του προσωπικού του Παρόχου θα βαρύνει 

τον ΟΤΕ. 

 

3.7.2. Ποινικές Ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. 

παραπάνω Πίνακα) του VPU, για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε 

βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. 

Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών, εάν η ενημέρωση του Τ.Π, σύμφωνα με 

το Παράρτημα 5 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, δεν 
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πραγματοποιηθεί εντός 2 ΕΗ από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναγγελία της βλάβης, 

ο ΟΤΕ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι τον χαρακτηρισμό της βλάβης ως 

καλωδιακής στο ΠΣ ΟΤΕ χρεώνεται με την προβλεπόμενη ποινική ρήτρα. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των VPU (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών με καθυστέρηση όπου 

εξαιρούνται αυτές με την μικρότερη καθυστέρηση), ως εξής:  

Υπέρβαση πραγματικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ 

VPU για τις περιοχές 

Α & Β 

VPU για τις περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
 – 4

η
 

Το 1/5 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισμα των μηνιαίων 

μισθωμάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/11 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισμα των μηνιαίων 

μισθωμάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 5
η
 και μετά 

Το 1/3 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισμα των μηνιαίων 

μισθωμάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/5 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισμα των μηνιαίων 

μισθωμάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ μείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

Στο ποσοστό 95%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες με καθυστέρηση που 

διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ποινικές ρήτρες αποδίδονται τόσο για 

τις καθυστερημένες βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ όσο και υπαιτιότητας Τ.Π. και θα 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Όσον αφορά στην εκκαθάριση ποινικών ρητρών, 

ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.8 (Τακτοποίηση 

(Εκκαθάριση) Ποινικών Ρητρών) του Κεφαλαίου 4 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Τοπικής Πρόσβασης για τις ποινικές ρήτρες Τοπικού Βρόχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU LIGHT 

4.1.  Παρεχόμενη Υπηρεσία VPU light 

H υπηρεσία VPU light δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό 

Χρήστη DSL συνδέσεις μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΟΤΕ (DSLAM OTE). 

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VPU light τύπου BRAS, η οποία περιλαμβάνει την παροχή DSL 

συνδέσεων μεταξύ: 

 του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του 

Τελικού Χρήστη και 

 του αντίστοιχου BRAS στο οποίο δρομολογείται η κίνηση από το DSLAM (όπου 

συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) 

Η υπηρεσία VPU light παρέχεται μόνο στα σημεία όπου ο xDSL εξοπλισμός είναι 

εγκαταστημένος στην υπαίθρια καμπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια του 

σχετικού roll-out). Η παραπάνω πληροφορία παρέχεται μέσω των Π.Σ WCRM και 

ενημερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες προ της ενεργοποίησης των νέων DSLAMs σε 

υπαίθριες καμπίνες. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στις ημερομηνίες διάθεσης των προγραμματισμένων 

καμπινών, ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα 

πριν το πέρας της αρχικά δηλωθείσας προγραμματισμένης ημερομηνίας, ότι πρόκειται να 

μεταβληθεί η εν λόγω ημερομηνία διάθεσης. Σε περίπτωση που είναι γνωστή στον ΟΤΕ η νέα 

επικαιροποιημένη ημερομηνία διάθεσης, οφείλει να την γνωστοποιήσει μαζί με την ως άνω 

ενημέρωση, άλλως οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους Τ.Π. μόλις λάβει γνώση της νέας 

προγραμματισμένης ημερομηνίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ οφείλει να γνωστοποιήσει την  νέα προγραμματισμένη 

ημερομηνία τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη διάθεσης, ώστε να είναι σε θέση 

οι ΠΥ να διασφαλίζουν την εμπορική τους ετοιμότητα στα νέα χρονικά δεδομένα. 

4.1.1. Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU light 

Για την παροχή της υπηρεσίας VPU light, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Προϋπόθεση 1 : Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης. 
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 Προϋπόθεση 2: Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους 

διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο 

ανήκει το DSLAM. Προϋπόθεση 3: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής 

κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί DSLAM. Η 

διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον Πάροχο ηλεκτρονικά μέσω των Π.Σ WCRM. 

4.1.2.  Περιορισμοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light 

Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VPU light δεν είναι εφικτή στις 

περιπτώσεις όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή των 

υπηρεσιών ΤοΥΒ και Α.ΡΥ.Σ., (όπως αυτές περιγράφονται στις εκάστοτε ισχύουσες 

Προσφορές Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και Χονδρικής Κεντρικής 

Πρόσβασης αντίστοιχα) και άπτονται του ακραίου δικτύου, δηλαδή του δικτύου που 

οριοθετείται από το DSLAM στην υπαίθρια καμπίνα μέχρι το εσκαλίτ ή το χαλύβδινο στο 

χώρο του Τελικού Χρήστη.  

4.1.3. Διάρκεια Παροχής VPU light 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU light είναι αορίστου χρόνου. Ο Πάροχος 

δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU light, υποβάλλοντας 

σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4.2.5 «Κατάργηση της υπηρεσίας 

VPU light». 

 

4.1.4. Στοιχεία Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία VPU light παρέχεται στις ακόλουθες ταχύτητες: 

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθμός Καθόδου / Ανόδου (Kbps) 

VPU light 

ADSL έως 2048 / έως 512 

ADSL έως 4096 / έως 1024 

ADSL έως 24576 / έως 1024 

VDSL έως 30000 / έως 2500 

VDSL έως 50000 / έως 5000 

VDSL έως 100000 / έως 10000 

 

4.1.5. Εξαρτήσεις από άλλες υπηρεσίες  

H υπηρεσία VPU light τύπου BRAS, παρέχεται σε συνδυασμό με την υφιστάμενη 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα 

Προσφορά Αναφοράς. 
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4.1.6. Ενημέρωση Επέκτασης Δικτύου σε Παρόχους 

O ΟΤΕ θα παρέχει σε τριμηνιαία βάση ενημέρωση μέσω του Π.Σ. WCRM αναφορικά 

με ενδεχόμενες επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM στα σημεία όπου 

διατίθεται ήδη η υπηρεσία VPU light. Η ενημέρωση αυτή θα παρέχεται μόνο στην περίπτωση 

που εμφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα.  

 

 

4.2. Λειτουργική Περιγραφή & Διαδικασίες VPU LIGHT 

4.2.1. Διαδικασία Παροχής VPU light 

Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VPU light γίνεται αποκλειστικά μέσα από το Π.Σ 

WCRM και πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων αιτήσεων: 

 Αίτηση παροχής VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή 

 Αίτηση παροχής VPU light σε υφιστάμενο συνδρομητή 

4.2.2. Διαδικασία Παροχής VPU light σε μη υφιστάμενο 

συνδρομητή 

Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση VPU light στον Πάροχο. Η πρωτότυπη 

αίτηση VPU light περιλαμβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς τον 

Πάροχο, προκειμένου o Πάροχος να υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΟΤΕ. 

Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή, ο 

Πάροχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νομοθεσία 

δικαιολογητικά, με τα οποία βεβαιώνεται αρμοδίως ότι το κτίσμα του συνδρομητή/πελάτη 

του είναι νόμιμο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, με την εισαγωγή του αιτήματος στο Π.Σ. 

WCRM, ο Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της 

κείμενης Νομοθεσίας σχετικά με τη νομιμότητα του κτιρίου του συνδρομητή/πελάτη του και 

ότι αναλαμβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που 

αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσμα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική περίπτωση 

το αίτημα θα απορρίπτεται με  λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο Οίκημα» 

Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της 

και καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. WCRM.  
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Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (ημερομηνία εισαγωγής της αίτησης στο 

σύστημα) θα λαμβάνεται η ημερομηνία του Π.Σ. WCRM. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά 

σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης τους.  

Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. WCRM μέσω API. 

Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Παρόχου, θα συμπληρώνονται αυτόματα από το 

σύστημα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση µε το σύστημα.  

Με την εισαγωγή της στο Π.Σ. WCRM, η αίτηση παίρνει αυτόματα μοναδικό αύξοντα 

αριθμό πρωτοκόλλου. 

Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. WCRM, αλλά 

και από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς τη διεύθυνση. 

Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα, τότε η αίτηση 

απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Πάροχος από το Π.Σ. WCRM με το κατάλληλο 

μήνυμα απόρριψης αίτησης. 

Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης με τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση. 

Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.8 «Επιλεξιμότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Ο Πάροχος ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. WCRM για την επιλεξιμότητα ή τη μη 

επιλεξιμότητα του VPU light, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.8 «Επιλεξιμότητα / Λόγοι 

Απόρριψης». 

Εάν το VPU light δεν είναι επιλέξιμο, τότε η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα από το 

σύστημα και ενημερώνεται ο Πάροχος από το Π.Σ. WCRM για τον λόγο μη επιλεξιμότητας. 

Οι λόγοι απόρριψης του VPU light περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.8 «Επιλεξιμότητα / 

Λόγοι Απόρριψης». 

Εάν το VPU light είναι επιλέξιμο, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο Πάροχος 

ενημερώνεται από το Π.Σ. WCRM για την προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής του 

VPU light, καθώς και το χρονικό παράθυρο των 4 ωρών εντός του οποίου θα μεταβεί το 

συνεργείο στη διεύθυνση του τελικού χρήστη. Η υλοποίηση της αίτησης λαμβάνει χώρα την 

προγραμματισμένη ημερομηνία για την οποία ο ΟΤΕ έχει ενημερώσει τον Πάροχο κατά την 

επιλεξιμότητα. Ο Πάροχος, δύναται να παρευρίσκεται για τη δοκιμή/ παραλαβή του ζεύγους 

σύνδεσης του VPU light στη διεύθυνση που έχει ορίσει να τερματίσει το VPU light.  
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Εάν ο Τ.Π. δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παραλαβή του ζεύγους, ο ΟΤΕ εφόσον 

είναι εφικτό, κάνει τη σύνδεση – δοκιμή, και  επισημαίνει στον Τ.Π. το παραδιδόμενο ζεύγος. 

Με την ολοκλήρωση τη εργασίας, θα επισυνάπτεται φωτογραφία του σημείου επίσκεψης, 

συνοδευόμενη από τα στοιχεία του τεχνικού τμήματος την ημερομηνία, την ώρα επίσκεψης 

και τις συντεταγμένες του σημείου λήψης της φωτογραφίας. Εάν ο τεχνικός του ΟΤΕ δεν 

μπορέσει να εισέλθει στο κτίριο, με την ολοκλήρωση τη εργασίας με ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ», 

θα επισυνάπτεται φωτογραφία του σημείου επίσκεψης, συνοδευόμενη από τα στοιχεία του 

τεχνικού τμήματος την ημερομηνία, την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγμένες του σημείου 

λήψης της φωτογραφίας. Και στις δύο περιπτώσεις το συνημμένο αποδεικτικό επίσκεψης θα 

υπάρχει στο Π.Σ. WCRM. Ο Τ.Π. ενημερώνεται μέσω του ΠΣ ΟΤΕ για την ακριβή ώρα και 

ημέρα επίσκεψης του τεχνικού του ΟΤΕ, ο οποίος βρήκε το κτίριο κλειστό, ώστε να 

καθίσταται δυνατός ο εκ των υστέρων έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων και χρεώνεται 

τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου. 

Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μέσω του Π.Σ. WCRM για 

τη νέα ημερομηνία και το νέο προκαθορισμένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) 

ωρών εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU light σε 

μη υφιστάμενο συνδρομητή, η οποία θα απέχει από τρεις (3) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

από  την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη. Το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία 

ενημέρωσης του Π.Σ. WCRM για τη νέα ημερομηνία επίσκεψης μέχρι την ημερομηνία που 

θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU light, θα υπολογίζεται ως 

ανενεργός χρόνος, καθώς οφείλεται σε λόγους μη υπαιτιότητας ΟΤΕ, με την προϋπόθεση ότι 

η επίσκεψη για την υλοποίηση του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών. Αυτό ισχύει κάθε φορά που απαιτείται νέο ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου. 

Στη περίπτωση που κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη υλοποίησης VPU light σε μη 

υφιστάμενο συνδρομητή, ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για δεύτερη φορά το οίκημα κλειστό, 

ακολουθείται η  παραπάνω διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για τρίτη φορά κλειστό το οίκημα, η αίτηση 

VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή  «παγώνει» στα Π.Σ. WCRM για 10 ΕΗ, ώστε να 

μη μετράει ο χρόνος, και η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή Αίτησης από τα 

συνέργεια». 

Ο Πάροχος εντός 10 εργασίμων ημερών δύναται είτε να ακυρώσει την εν λόγω αίτηση 

είτε να ζητήσει εκ νέου την  υλοποίησή της.  
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 Στην περίπτωση όπου ο Πάροχος εντός του εν λόγω 10 ημέρου αιτηθεί εκ  νέου 

υλοποίηση το αίτημα παροχής VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή, 

αντιμετωπίζεται ως νέο αίτημα, και εκκινούν εκ νέου οι χρόνοι υλοποίησης, χωρίς να 

περιλαμβάνεται εκ νέου το διάστημα για τον έλεγχο επιλεξιμότητας.  

 Στην περίπτωση όπου ο Πάροχος εντός του εν λόγω 10 ημέρου δεν αιτηθεί ακύρωση ή 

εκ νέου υλοποίηση, τότε το Π.Σ WCRM δημιουργεί αυτόματα αίτηση ακύρωσης. 

Αλλαγή στην ημερομηνία υλοποίησης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.6 «Αλλαγή Ημερομηνίας Υλοποίησης». 

Την ημέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. WCRM, ενημερώνει τον Πάροχο για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του VPU light. 

Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του VPU light, ακολουθείται η διαδικασία 

παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 4.2.9 «Διαδικασία 

Παράδοσης - Παραλαβής» ενώ με την αποδοχή της υπηρεσίας εκκινεί η χρέωσή της, 

σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 «Τέλη / χρεώσεις». 

Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης αιτήσεων VPU light 

περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.6 «Αλλαγή Ημερομηνίας Υλοποίησης», ενώ ειδικές 

περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων VPU light περιγράφονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο 4.2.7 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light». 

 

4.2.3. Διαδικασία Παροχής VPU light σε υφιστάμενο συνδρομητή 

Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση VPU light στον Πάροχο. Η πρωτότυπη 

αίτηση VPU light περιλαμβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς τον 

Πάροχο, προκειμένου o Πάροχος να υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΟΤΕ. 

Η αίτηση του παρόχου περιλαμβάνει:  

 αίτηση κατάργησης των υφιστάμενων υπηρεσιών του συνδρομητή 

 αίτηση παροχής VPU light σε υφιστάμενο συνδρομητή. 

Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον 

ΟΤΕ υπηρεσιών (και κατά περίπτωση από άλλους Παρόχους) και συνιστά καταγγελία των 

σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και κατά 

περίπτωση με άλλους Παρόχους, των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την 

ημερομηνία παράδοσης του VPU light. 
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Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της 

και καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. WCRM.  

Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (ημερομηνία εισαγωγής της αίτησης στο 

σύστημα) θα λαμβάνεται η ημερομηνία του Π.Σ. WCRM. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά 

σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης τους.  

Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. WCRM μέσω API. Σε όλες τις 

αιτήσεις, τα στοιχεία Παρόχου. θα συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα µε 

το username που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση µε το σύστημα.  

Με την εισαγωγή της στο Π.Σ. WCRM, η αίτηση παίρνει αυτόματα μοναδικό αύξοντα 

αριθμό πρωτοκόλλου. 

Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόματα από το Π/Σ, αλλά και από την 

αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς το επώνυμο ή επωνυμία  και  τον αριθμό τηλεφωνικής 

σύνδεσης. 

Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα, τότε η αίτηση 

απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Πάροχος από το Π.Σ. WCRM με το κατάλληλο 

μήνυμα απόρριψης αίτησης. 

Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης με τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση. 

Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.8 «Επιλεξιμότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Ο Πάροχος ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα ή τη μη επιλεξιμότητα του VPU light, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.8 «Επιλεξιμότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Εάν το VPU light δεν είναι επιλέξιμο, τότε η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα από το 

σύστημα και ενημερώνεται ο Πάροχος από το Π.Σ. WCRM για τον λόγο μη επιλεξιμότητας. 

Οι λόγοι απόρριψης του VPU light περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.8 «Επιλεξιμότητα / 

Λόγοι Απόρριψης». 

Εάν το VPU light είναι επιλέξιμο, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο Πάροχος 

ενημερώνεται από το Π.Σ. WCRM για την προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής του 

VPU light Η υλοποίηση της αίτησης λαμβάνει χώρα την προγραμματισμένη ημερομηνία για 

την οποία ο ΟΤΕ έχει ενημερώσει τον Πάροχο κατά την επιλεξιμότητα. Αλλαγή στην 

ημερομηνία υλοποίησης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 4.2.6 «Αλλαγή Ημερομηνίας Υλοποίησης». 
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Την ημέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. WCRM, ενημερώνει τον Πάροχο για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του VPU light. 

Στις περιπτώσεις μεταβάσεων, ο ΟΤΕ και ο νέος πάροχος υποχρεούνται να ενεργούν 

έτσι ώστε η διακοπή των υφιστάμενων υπηρεσιών του συνδρομητή και η υλοποίηση του 

VPU light να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη μέρα.  

Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του VPU light, ακολουθείται η διαδικασία 

παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 4.2.9 «Διαδικασία 

Παράδοσης - Παραλαβής» ενώ με την αποδοχή της υπηρεσίας εκκινεί η χρέωσή της, 

σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 «Τέλη / Χρεώσεις».  

Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης αιτήσεων VPU light 

περιγράφονται στην παράγραγο 4.2.6 «Αλλαγή Ημερομηνίας Υλοποίησης», ενώ ειδικές 

περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων VPU light περιγράφονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο 4.2.7 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light». 

 

4.2.4. Μεταβάσεις Υπηρεσιών 

Οι μεταβάσεις που θα υποστηρίζονται από την υπηρεσία VPU light είναι οι 

ακόλουθες:  

 Μετατροπή ΠΤοΒ  VPU light  ίδιου ή άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

 Μετάβαση ΠΤοΥΒ VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

 Μετατροπή VPU VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

 Μετατροπή Χ.Ε.Π  VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

 Μετάβαση DSL OTE VPU light (με ή χωρίς φορητότητα) 

 Μετάβαση VPU light  VPU light άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

 Μετάβαση VPU light  ΠΤοΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

Για την υλοποίηση της παραπάνω μετάβασης απαιτείται να γίνει διερεύνηση 

διαθεσιμότητας κύριου δικτύου - το οποίο θα μικτονομηθεί με το υφιστάμενο απερχόμενο 

δίκτυο του συνδρομητή στο KV - και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του 

συνολικού νέου βρόχου (από το εσκαλίτ/χαλύβδινο ως το Γενικό Κατανεμητή ΟΤΕ) 

σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα 1 παράγραφος 1.9 της ισχύουσας 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης.»  
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 Μετάβαση VPU light  ΠΤοΥΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου  

 Μετάβαση VPU light  VPU ίδιου ή άλλου Παρόχου (με ή χωρίς φορητότητα) 

Καταργείται η υπηρεσία VPU light και παρέχεται η υπηρεσία VPU. Ως προς το σκέλος 

της τηλεφωνίας, η μετάβαση γίνεται με αντίστοιχη διαδικασία με τη μετάβαση VPU light  

ΠΤοΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου. 

 

Η ενημέρωση του Τ.Π. θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού πεδίου από το Π.Σ. του ΟΤΕ 

και κατόπιν υποβολής του αιτήματος μετάβασης από τον Τ.Π., είτε πρόκειται για ενεργό 

συνδρομητή ΟΤΕ,  είτε για ενεργό συνδρομητή άλλου Τ.Π., και δεν θα απαιτείται να δηλωθεί 

το είδος μετάβασης κατά την υποβολή του αιτήματος. Το είδος της μετάβασης θα 

εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της αίτησης ώστε να γνωρίζει ο Τ.Π. τι θα χρεωθεί. Ο 

Τ.Π. αποδέχεται τη χρέωση της μετάβασης. 

 

4.2.5. Κατάργηση της υπηρεσίας VPU light 

Μία σύνδεση VPU light μπορεί να καταργηθεί είτε: 

 με αίτηση κατάργησης του VPU light από τον Πάροχο, είτε 

 με αίτηση μετάβασης σε άλλη υπηρεσία ίδιου ή άλλου παρόχου, η οποία θα 

δημιουργήσει  αυτόματη κατάργηση 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία VPU light καταργείται, και σε περίπτωση 

που η κατάργηση είναι μέσω αυτόματου αιτήματος, παρέχεται στον Πάροχο η υπηρεσία που 

έχει ζητήσει.  

 

4.2.6. Αλλαγή Ημερομηνίας Υλοποίησης  

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ χρειαστεί να αλλάξει την ημερομηνία κατασκευής του VPU 

light, τότε θα πρέπει να ενημερώσει τον Πάροχο μέσω του Π.Σ. WCRM για τη νέα 

ημερομηνία κατασκευής του VPU light τουλάχιστον  3 εργάσιμες ημέρες πριν από την 

αρχική προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής της υπηρεσίας και τουλάχιστον δύο (2) 

ΕΗ πριν την νέα προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής. Στο Π.Σ. WCRM θα 

αναγράφεται τόσο η αρχική προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής του VPU light, όσο 

και η νέα προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής του. Ειδικά στην περίπτωση παροχής 

VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή, ο Πάροχος θα ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. 
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WCRM και για το νέο προκαθορισμένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, 

εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU light. Ο ΟΤΕ 

δικαιούται να προβεί περιοριστικά σε δύο (2) αλλαγές της προγραμματισμένης ημερομηνίας 

εφόσον ο λόγος δεν αφορά το δίκτυο χαλκού. 

Σε περίπτωση αποτυχίας πραγματοποίησης ενός προγραμματισμένου ραντεβού ο Τ.Π. 

ενημερώνεται για τη νέα προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής την ίδια ημέρα η οποία 

θα απέχει τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ από την αρχική ημερομηνία. 

 

4.2.7. Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light 

Για την ακύρωση αιτημάτων παροχής από τον Πάροχο ισχύουν τα εξής: 

 Ο Πάροχος καταθέτει το αίτημα ακύρωσης παροχής VPU light στο Π.Σ. WCRM. 

 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη (από το Π.Σ. WCRM) ημερομηνία 

υλοποίησης της αίτησης παροχής του VPU light. Υποβολή αιτήματος ακύρωσης σε 

χρόνο μικρότερο των 2 ΕΗ  πριν την προβλεπόμενη (από το Π.Σ WCRM) ημερομηνία 

υλοποίησης της αίτησης παροχής του VPU light, ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών στον τελικό συνδρομητή η οποία δεν 

θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ.  

 

4.2.8. Επιλεξιμότητα / Λόγοι Απόρριψης 

Μετά την κατάθεση του αιτήματος παροχής VPU light από τον ΠΑΡΟΧΟ, ο ΟΤΕ 

οφείλει να ενημερώσει - μέσω του Π.Σ. WCRM - τον ΠΑΡΟΧΟ σχετικά με την απόρριψη ή 

όχι του αιτήματος, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης 

της αίτησης. Ειδικότερα στην περίπτωση αιτήματος VPU light σε μη υφιστάμενο 

συνδρομητή η προθεσμία αυτή αυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο 

έλεγχος επιλεξιμότητας περιλαμβάνει και τον έλεγχο διαθεσιμότητας πόρτας DSLAM. Η 

σύνδεση VPU light θεωρείται επιλέξιμη όταν δεν συντρέχει περίπτωση απόρριψης της 

σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος VPU light 

είναι περιοριστικά οι κάτωθι:  

 για περιπτώσεις VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή  

 Έλλειψη απερχόμενου δικτύου 
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 Δ/νση εκτός ορίου KV 

 Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε μη ολοκληρωμένη οικοδομή  

 Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού  

 Πλημμελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 

 Αυθαίρετο Οίκημα 

 Λανθασμένη δ/νση 

 Ασαφής δ/νση 

 Ακατάλληλη υποδομή στις εγκαταστάσεις του Τελικού Πελάτη, στην οποία 

καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ  

 Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και 

δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδομής βάσει εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ 

  Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ 

και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιμο κατασκευής  βάσει τιμολογιακής πολιτικής ΟΤΕ. 

 

Α. Αιτήματα VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή για τα οποία δεν υφίσταται 

δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατόν να 

ικανοποιηθούν στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται κατασκευή υποδομής βάσει της εκάστοτε 

εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ. Για τις κατασκευές αυτές ορίζεται σχετικό ποσόν από τον ΟΤΕ, το 

οποίο βαρύνει τον ΤΠ. Η σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόμενο ποσόν για την 

κατασκευή των ως άνω υποδομών οφείλουν να τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης 

μεταξύ των αιτημάτων χονδρικής και λιανικής και δημοσιεύονται στους αντίστοιχους 

ιστότοπους του ΟΤΕ. Η διαδικασία ικανοποίησης των αιτημάτων υλοποιείται μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος W-CRM, όπου καταχωρούνται όλα τα αιτήματα και 

διατηρούνται πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία αίτησης, τη διεύθυνση που αφορά, 

την απόσταση μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του σημείου σύνδεσης, το κόστος 

κατασκευής, την ημερομηνία αποδοχής του κόστους από τον Τ.Π. και την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης. Για λόγους διαφάνειας, οι Τ.Π. και η ΕΕΤΤ ενημερώνονται για τα αιτήματα 

που υλοποιούνται με τη συγκεκριμένη διαδικασία με σχετική αναφορά (report) στο ΠΣ ΟΤΕ 

αναφορικά με το status του συνόλου των εκκρεμών των αιτημάτων των Τ.Π. και του ΟΤΕ, σε 

ενιαία λίστα και σειρά προτεραιότητας καθενός από αυτά, κατά τη χρονική στιγμή εξαγωγής 

της πληροφορίας. Ο ΟΤΕ, ο οποίος ενημερώνει τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ και το κοινό για τυχόν 
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αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας και του ποσού των παραπάνω κατασκευών δύο μήνες πριν 

την αλλαγή με σχετική δημοσίευσή τους στους παραπάνω ιστοτόπους του. Το νέο τιμολόγιο 

εφαρμόζεται στα αιτήματα που κατατίθενται μετά το πέρας του διμήνου. 

 

Β. Για τα αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα λόγω έλλειψης κυρίου ή 

απερχομένου δικτύου, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες, χωρίς πρόσθετη χρέωση που 

να βαρύνει τον Τ.Π.: 

Β1. Αιτήματα κατασκευής VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή, στα οποία 

υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του Τ.Π., αλλά όσον 

αφορά την επιλεξιμότητα ή μη του χαλκού χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου, θα 

παραμένουν σε εκκρεμότητα μαζί με τα αντίστοιχα αιτήματα πελατών λιανικής του ΟΤΕ. Ο 

ΟΤΕ ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω κατάλληλου πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ εάν η έλλειψη αφορά 

δίκτυο χαλκού. Για τα εν λόγω εκκρεμή αιτήματα τηρείται σειρά προτεραιότητας και η 

αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται κατά ενιαίο τρόπο, μόλις διατεθεί ή απελευθερωθεί 

ζευγάρι απερχομένου δικτύου. Τα σχετικά αιτήματα θα παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό 

διάστημα δύο μηνών μετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόματη διαγραφή τους. 

Για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αναμονή δεν θα προσμετρούνται SLA χρόνοι. 

Περίπτωση ακύρωσης εκκρεμούς αιτήματος από τον Τ.Π. δεν επιφέρει κανένα κόστος. 

Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτημα μετά την ειδοποίηση από τον ΟΤΕ μέσω του ΠΣ ΟΤΕ 

ότι βρέθηκε ο σχετικός πόρος, ο ΟΤΕ θα χρεώσει τον πάροχο με το αντίστοιχο τέλος 

ακύρωσης της αίτησης. 

 

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω αιτημάτων 

στην ενιαία λίστα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, με κατάλληλη επιλογή του αιτήματος VPU light. 

Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το 

σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των άλλων παρόχων και του ΟΤΕ. 

 

Β2. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθεί ένα αίτημα μετά το στάδιο της δέσμευσης 

δικτύου και πιο συγκεκριμένα κατά το στάδιο της κατασκευής του. Αφορά τις περιπτώσεις 

αιτημάτων κατασκευής VPU light για τα οποία απαιτείται ειδική κατασκευή επαύξησης/ 

συντήρησης στο τμήμα δικτύου box – χαλύβδινου πελάτη, τα οποία θα διαφοροποιούνται σε 
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σχέση με τα υπόλοιπα αιτήματα ελλείψει δικτύου (κατηγορία Β1) και θα παρακολουθούνται 

ξεχωριστά δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών απαιτείται εργολαβία 

για την ικανοποίηση των αιτημάτων και συνεπώς το αίτημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα 

ούτε μπορεί να υπάρχει δέσμευση ως προς το χρόνο υλοποίησης. Με την επιφύλαξη τυχόν 

ευνοϊκότερης τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ, ως τέτοια νοούνται και αιτήματα για τα 

οποία για τη σύνδεση με τον πελάτη απαιτείται η εγκατάσταση το πολύ 5 πρόσθετων μέτρων 

καλωδίου χαλκού χωρίς πρόσθετη στήριξη (στύλο). Ειδικά για τα συγκεκριμένα αιτήματα, 

για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αναμονή δεν θα προσμετρούνται SLA χρόνοι. Τα 

σχετικά αιτήματα θα παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την 

παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόματη διαγραφή τους. Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν τον αριθμό των αιτημάτων για τα οποία διαπιστώνεται έλλειψη δικτύου 

όπου απαιτείται ειδική κατασκευή μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Επιπρόσθετα, θα έχουν τη 

δυνατότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των εκκρεμών 

αιτημάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αιτήματα των άλλων παρόχων και του ΟΤΕ.». 

Για τις ως άνω περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα παρέχει στην ΕΕΤΤ προς ενημέρωση των ΤΠ 

στιγμιότυπο της κατάστασης των αιτημάτων, διαμέσου σχετικής αναφοράς που θα 

λαμβάνεται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. H αναφορά θα επικαιροποιείται ανά εβδομάδα. Με σκοπό 

την αποφυγή απορρίψεων αιτημάτων σε περιπτώσεις ημιαστικών ή αγροτικών περιοχών όπου 

απουσιάζει το Διευθυνσιολόγιο και ο προσδιορισμός της Δ/νσης του πελάτη επιτυγχάνεται 

μέσω της αναγραφής τοπωνυμίου ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής 

ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να καθίσταται ασαφής ή απροσδιόριστη η Δ/νση του Πελάτη, 

εφαρμόζεται η κάτωθι διαδικασία: 

o Στην αίτηση υποβολής για την παροχή VPU light σε μη υφιστάμενο 

συνδρομητή και μόνον στην περίπτωση που η Δ/νση του πελάτη δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί μοναδικά μέσω αναγραφής συγκεκριμένης οδού και αντίστοιχου, θα 

επισυνάπτεται από τον Πάροχο, με χρήση ειδικού εργαλείου, αρχείο μορφής .kmz. 

o Το αρχείο αυτό θα έχει προέλθει με χρήση της εφαρμογής google earth, 

όπου θα δεικνύεται με κατάλληλη σήμανση (pin) η θέση του σημείου που αντιστοιχεί 

στη συγκεκριμένη Δ/νση του πελάτη του Παρόχου 

Στην περίπτωση VPU light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή σε νέες μονοκατοικίες / 

διπλοκατοικίες / μεζονέτες, οι οποίες εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από ακραίο 

διακλαδωτή ή κουτί διανομής (box) τοποθετημένο σε στύλο, απαιτείται από την πλευρά του 
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τελικού χρήστη η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής στην οποία θα καταλήγει το καλώδιο του 

ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από το box και καταλήγει στην εγκατάσταση του συνδρομητή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λιανικός πελάτης του Παρόχου πρέπει να τοποθετήσει έναν 

ιστό (χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατομής) στα όρια της ιδιοκτησίας του ή να 

χρησιμοποιείται η υποδομή που κατασκευάζεται για τη ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, το καλώδιο 

του ΟΤΕ που ξεκινά από το box που ευρίσκεται στο στύλο (ύψους περίπου 5 μέτρων), χωρίς 

να διέρχεται από άλλες ιδιοκτησίες καταλήγει στον ιστό του πελάτη που φτάνει σε παρόμοιο 

ύψος, ακολουθεί τον ιστό και τερματίζει σε εσωτερικό κατανεμητή / αντίστοιχο του 

χαλύβδινου (κατασκευής του τελικού πελάτη). 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποδομή (κατάλληλος ιστός και κατάλληλο 

σημείο τερματισμού) εντός της ιδιοκτησίας του τελικού καταναλωτή, η σύνδεση είναι 

ανέφικτη, και το αίτημα απορρίπτεται χωρίς ευθύνη του ΟΤΕ. Ο Πάροχος τότε ενημερώνεται 

με ειδικό κωδικό απόρριψης με αιτιολογία «ακατάλληλη υποδομή στις εγκαταστάσεις του 

τελικού πελάτη» και χρεώνεται με «άσκοπη μετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για παράδοση VPU 

light σε υφιστάμενο συνδρομητή» με το σχετικό τέλος. Ο Πάροχος θα πρέπει να καταθέτει εκ 

νέου το αίτημα, μόνον εφόσον βεβαιωθεί ότι ο τελικός πελάτης έχει κατασκευάσει την 

απαραίτητη υποδομή. 

 για περιπτώσεις VPU light σε υφιστάμενο συνδρομητή 

 Ανακριβή στοιχεία αίτησης 

 Αδυναμία δικτύου σύνδεσης (PCM ή Φ/Σ) και έλλειψη δικτύου χαλκού στο 

απερχόμενο δίκτυο 

 Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ) 

 

 για όλες τις περιπτώσεις VPU light 

 δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων του DSL δικτύου του ΟΤΕ. 

 Μη ολοκληρωμένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Πάροχο. 

 Ο Πάροχος δεν λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το 

DSLAM. Ειδικότερα, για την περίπτωση της υπηρεσίας VPU light τύπου BRAS, ο 

Πάροχος δεν λαμβάνει ήδη υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS, ενώ για 
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την περίπτωση της υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM ο Πάροχος δεν λαμβάνει 

ήδη Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM. 

  Συντρέχει κάποιος από τους λόγους, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 24.5.5. 

«Περιορισμοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light». 

Αιτήματα κατασκευής VPU light, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου όσον 

αφορά τη διαθεσιμότητα πόρων στον ενεργό εξοπλισμό (και αφού το αίτημα έχει κριθεί ως 

επιλέξιμο ως προς το δίκτυο χαλκού), θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μαζί με τα αντίστοιχα 

αιτήματα πελατών λιανικής του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ  ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω κατάλληλου πεδίου 

στο Π.Σ. WCRM εάν η έλλειψη αφορά πόρο ενεργού εξοπλισμού. Για τα εν λόγω εκκρεμή 

αιτήματα τηρείται σειρά προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται κατά ενιαίο 

τρόπο, μόλις διατεθεί ή απελευθερωθεί  ο σχετικός πόρος. Τα σχετικά αιτήματα θα 

παραμένουν σε αναμονή, για χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά την παρέλευση του 

οποίου, θα γίνεται αυτόματη διαγραφή τους. Για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε 

αναμονή θα προσμετρούνται SLA χρόνοι. Περίπτωση ακύρωσης εκκρεμούς αιτήματος από 

τον Τ.Π. δεν επιφέρει κανένα κόστος. Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτημα μετά την 

ειδοποίηση από τον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. WCRM ότι βρέθηκε ο σχετικός πόρος, ο ΟΤΕ θα 

χρεώσει τον πάροχο με το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της αίτησης.  

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω αιτημάτων 

στην ενιαία λίστα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, με κατάλληλη επιλογή του αιτήματος VPU light. 

Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το 

σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά. 

 

4.2.9. Διαδικασία Παράδοσης - Παραλαβής  

Ο Πάροχος οφείλει, εντός δύο (2)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο ΟΤΕ 

τον ενημέρωσε μέσω του Π.Σ. WCRM για την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του 

VPU light, να τον ελέγξει με τα συστήματα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος 

από την έναρξη των 2ΕΗ για την παραλαβή και μέχρι να δηλώσει ο Πάροχος «Μη αποδοχή 

VPU light» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA. Αφού παρέλθουν οι 

προαναφερόμενες 2 ΕΗ, γίνεται αυτόματη αποδοχή του VPU light.  

Ο Πάροχος εφόσον εντός των  2 ΕΗ διαπιστώσει ότι το VPU light: 

 Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο Π.Σ. WCRM «Αποδοχή VPU light».  
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 Δεν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του και 

εάν δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, δηλώνει στο Π.Σ. 

WCRM «Μη Αποδοχή VPU light» συμπληρώνοντας και τα υποχρεωτικά πεδία στη 

φόρμα αίτησης επανελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση: 

 Πραγματοποιείται επανέλεγχος της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ 

και εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα επιλύεται  

 Ο ΟΤΕ ενημερώνει εκ νέου τον  Τ.Π. μέσω του Π.Σ. WCRM για την ημερομηνία που 

ολοκληρώθηκε η άρση.  

Ο Τ.Π. δύναται εκ νέου, εντός 2 ΕΗ από την ημερομηνία που ο ΟΤΕ τον ενημέρωσε 

μέσω του ΠΣ ΟΤΕ για την άρση της δυσλειτουργίας ή την ημερομηνία κατά την οποία 

καταχωρήθηκε στο Π.Σ. WCRM η δυσλειτουργία ως μη υπαιτιότητας ΟΤΕ, να τον ελέγξει με 

τα συστήματα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των ως άνω 2 

ΕΗ και μέχρι να δηλώσει εκ νέου ο Τ.Π. «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU light» θεωρείται 

ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA. 

Αφού παρέλθουν οι 2 ΕΗ εντός των οποίων ο  Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την 

υπηρεσία VPU και ο Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU light», γίνεται αυτόματη 

αποδοχή της υπηρεσίας VPU light. 

Ο  Τ.Π. εφόσον εντός των 2 ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία VPU light: 

 Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή υπηρεσίας VPU light».  

 Δεν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του. Σε 

περίπτωση που δε διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, καταχωρεί 

στο Π.Σ. WCRM αίτημα για συνδυαστικό ραντεβού, ακολουθώντας αναλογικά τη 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ», που περιγράφεται στην υποενότητα 4.3.4 της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή 

ευθύνης του Τ.Π., ο Τ.Π. χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης 

μετάβασης/ απασχόλησης συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU light. Αντίστοιχα, 

σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ 

χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 

παράδοση υπηρεσίας VPU light. Το ύψος του τέλους άσκοπης μετάβασης συνεργείου 

για παράδοση υπηρεσίας VPU light, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη, ορίζεται 

στο ύψος των αντίστοιχων τελών  που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως εγκρίνεται 

ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ. 
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Ως ημερομηνία κατασκευής λογίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης/ υλοποίησης ή άρσης σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας της υπηρεσίας VPU light, εκτός εάν η υπαιτιότητα για τη μη 

αποδοχή στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αποδοχής υπήρξε του Τ.Π. Σε αυτή την 

περίπτωση ως Ημερομηνία Παράδοσης της υπηρεσίας VPU light λογίζεται η ημερομηνία που 

ο ΟΤΕ ενημέρωσε τον  Τ.Π., μέσω του ΠΣ για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

υλοποίησης της υπηρεσίας VPU light, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι ισχύουσες χρεώσεις.  

Ειδικά σε περίπτωση που η δυσλειτουργία αφορά σύμπτωμα χαμηλής ταχύτητας 

συγχρονισμού, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία μη αποδοχής παράδοσης, αλλά ο Τ.Π. 

έχει δυνατότητα να δηλώσει μη αποδοχής παράδοσης μόνον εάν η δηλωμένη υποβάθμιση 

ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και 

downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη Εφόσον κατά τον επανέλεγχο της καλής 

λειτουργίας απαιτηθεί μετάβαση τεχνικού, πραγματοποιείται επιπλέον μέτρηση της 

ταχύτητας συγχρονισμού downstream/upstream αφού γίνει ο έλεγχος ή (εάν 

απαιτηθεί) η άρση της. Σε περίπτωση που από τον επανέλεγχο του ΟΤΕ διαπιστωθεί 

ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο επανέλεγχος κλείνει με υπαιτιότητα 

Παρόχου. 

Όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Πάροχος στη διαδικασία «Μη Αποδοχής VPU light» 

αποθηκεύονται και προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ ώστε 

να είναι διαθέσιμες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που συμμετέχουν στη διαδικασία 

παράδοσης του VPU light. 

Οι χρόνοι SLA και οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται λαμβάνοντας την 

Ημερομηνία Παράδοσης του VPU light, και αφαιρώντας τους ανενεργούς χρόνους για 

παράδοση του VPU light. 

4.3. Διαδικασία Βλαβοληψίας / Βλαβοδιαχείρισης VPU light 

4.3.1. Γενικά 

Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήματα που αφορούν την αναγγελία και 

καταχώρηση βλάβης για συνδέσεις VPU light καθώς και την πορεία των αιτημάτων βλάβης 

μέχρι και την ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ. Ο Πάροχος θα 

αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ αποκλειστικά μέσω του Π.Σ. WCRM.  

Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας VPU light, θα πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ. 

WCRM σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που θα εισάγεται σε μη 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, θα υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η 
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παρακολούθηση της βλάβης γίνεται μέσω του Π.Σ. WCRM (ημερομηνία αναγγελίας και 

άρσης βλάβης). 

4.3.2. Προκαταρκτικός έλεγχος Παρόχου 

Για τη διευκόλυνση του Παρόχου στην εκτίμηση της κατάστασης της υπηρεσίας VPU / 

VPU Light, σε περίπτωση που έχει απολεσθεί η συνδεσιμότητα με τον τερματικό εξοπλισμό 

(CPE) του τελικού του συνδρομητή, παρέχεται στον Τ.Π. η δυνατότητα να υποβάλει ατελώς 

ειδικό “Αίτημα Ελέγχου Σύνδεσης Πελάτη”. Η κατάθεση του αιτήματος γίνεται μέσω του 

Π.Σ. WCRM και αποτελεί προαιρετικό βήμα στη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης που 

περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.3, ενώ μηχανισμός θα ελέγχει την ισχύ πολιτικής ορθής 

χρήσης. Η πολιτική ορθής χρήσης διαμορφώνεται με βάση το προφίλ βλαβών του παρόχου 

ως εξής: Ο κάθε πάροχος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία προκαταρκτικού 

ελέγχου της παρούσας παραγράφου στη διάρκεια ενός μηνός, αριθμό φορών ίσον με τον 

μέσο όρο ανά μήνα του αριθμού των βλαβών που υπέβαλλε ο πάροχος το προηγούμενο 

τρίμηνο προσαυξημένο κατά ποσοστό 10%. Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής: 

 Στο Π.Σ. ο Τ.Π. επιλέγει «Έλεγχος Σύνδεσης Πελάτη». 

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, ο Τ.Π. εισάγει στο σχετικό πεδίο το φανταστικό αριθμό 

της σύνδεσης VPU Light και θα επιλέγει το κουμπί «Έλεγχος Σύνδεσης». 

 Το σύστημα αφού επιβεβαιώσει ότι ο φανταστικός αριθμός αντιστοιχεί σε ενεργή 

σύνδεση VPU Light, αναζητά και εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο και σε νέο παράθυρο 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

o Τις γνωστές βλάβες σε ενεργό εξοπλισμό ΟΤΕ που χρησιμοποιεί η 

συγκεκριμένη σύνδεση (αν υπάρχουν). 

o Τα VLAN Ids της σύνδεσης του τελικού συνδρομητή 

 Στη συνέχεια, ο Πάροχος χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να προβεί 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Αν υπάρχει γνωστή βλάβη η οποία επηρεάζει το συγκεκριμένο Πελάτη, ο Πάροχος  

έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ειδικού τύπου βλάβη  στο Π.Σ. WCRM χωρίς να 

προβεί σε περαιτέρω έλεγχο στο δίκτυο ευθύνης του. Η δυνατότητα αυτή θα 

παρέχεται στον Πάροχο έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα στον ενεργό εξοπλισμό ΟΤΕ 

που επηρεάζει τη σύνδεση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φανταστικό αριθμό. Η 

ειδική βλάβη, θα κλείνει με υπαιτιότητα ΟΤΕ, μετά την αποκατάσταση του στοιχείου 

του δικτύου που είχε το πρόβλημα χωρίς να πραγματοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι 
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από τον ΟΤΕ. Για την ειδική αυτή βλάβη θα ισχύουν οι χρόνοι άρσης βλάβης του 

Basic SLA VPU Light (παράγραφος 4.6.1). Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω 

διαδικασίας και εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να μην λαμβάνει υπηρεσία ο 

Πάροχος πρέπει να δηλώσει νέα βλάβη σύμφωνα με την κανονική διαδικασία 

βλαβοδιαχείρισης VPU Light, που  περιγράφεται στην παράγραφο 4.3. 

 Αν υπάρχει λάθος στο configuration της σύνδεσης του Πελάτη του (π.χ. 

χρησιμοποιούνται λάθος VLANs), εκτελεί τις κατάλληλες ενέργειες διόρθωσης, 

 Αν δεν υπάρχει γνωστή βλάβη στο δίκτυο ΟΤΕ, η οποία επηρεάζει το συγκεκριμένο 

Πελάτη, ούτε λάθος στο configuration της σύνδεσης, ακολουθεί τη  διαδικασία 

βλαβοδιαχείρισης της παραγράφου 4.3.3.  

 Η παραπάνω δυνατότητα του προκαταρκτικού ελέγχου θα υποστηρίζεται και μέσω 

APIs. 

 

4.3.3. Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU Light 

Η διαδικασία καταχώρησης βλάβης VPU light που θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

Πάροχος -με εξαίρεση την περίπτωση ειδική βλάβης μετά από προκαταρκτικό έλεγχο- είναι η 

ακόλουθη: 

 Ο Πάροχος ελέγχει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης του, με 

κατάλληλο έλεγχο από το σημείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη. 

Για τις περιπτώσεις που το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του Παρόχου είναι 

χαμηλή ταχύτητα και εφόσον η δηλωμένη υποβάθμιση δεν ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό 

(20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της 

υπηρεσίας του τελικού χρήστη, ο Πάροχος δε θα δηλώνει βλάβη με σύμπτωμα 

«Χαμηλή Ταχύτητα xDSL». Μέσα από κατάλληλο μενού στο WCRM ο Πάροχος 

συμπληρώνει τη κατάλληλη φόρμα δήλωσης βλάβης. 

 Ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα ή (σε ορισμένες περιπτώσεις βλάβης) 

περισσότερα του ενός συμπτώματα ευρυζωνικότητας και ανάλογα με το σύμπτωμα της 

βλάβης, να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον κατάλληλο έλεγχό της από 

τον ΟΤΕ. 

Για όσα πεδία του παρακάτω Πίνακα δε συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ο 

Πάροχος συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια θα καταχωρεί τη βλάβη.  
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Ερωτηματολόγιο Βλάβης 

Πάροχος < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

Παρεχόμενη υπηρεσία < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

Αριθμός VPU light < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

Τύπος Πρόσβασης 
< συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Τιμές: BRAS 

Επωνυμία Τελικού Χρήστη < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

Όνομα Τελικού Χρήστη < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 

Τύπος του modem που χρησιμοποιείται; * 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο> 

< free text > 

xDSL < συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα > 

Τιμές: ADSL over PSTN/ ADSL over ISDN 

VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN 

Transmission mode: * 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 

Τιμές: ADSL / VDSL 

Σημείωση: Ο Παάροχος θα μπορεί να υποβάλλει βλάβη με 

σύμπτωμα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», μόνο όταν ό τύπος 

υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSL-

ADSL ή VDSL-VDSL) 

Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσμολογίας; * 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 

Τιμές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού; * 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο μέσω drop-down menu > 

Τιμές: Ναι / Όχι 

Υπηρεσία Υποστηριζόμενη από SLA: * ΝΑΙ (radio button disabled) 

Σύμπτωμα Βλάβης 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο, είναι δυνατή η επιλογή 

περισσοτέρων του ενός συμπτωμάτων, οι δυνατοί συνδυασμοί 

όμως είναι συγκεκριμένοι > 

- Επιλέξτε Σύμπτωμα Βλάβης  

ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ 

BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΣΥ-ΔΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ  

ΧΤΥ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  

ΣΑΠ - ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

 

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream)* 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει το 

πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα»  

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream)* 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει το 

πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα» 

Μετρήσεις attenuation (Upstream) 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει το 

πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα» 

Μετρήσεις attenuation (Downstream) 

< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο «Σύμπτωμα 

Βλάβης» μόνο στην περίπωση όπου ο Πάροχος συμπληρώνει το 

πεδίο «Σύμπτωμα Βλάβης» με μία από τις τιμές «Χαμηλή 

Ταχύτητα» 

Περιγραφή Βλάβης 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου * 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου 
< συμπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< Τηλέφωνο > 

Ημερομηνία δήλωσης Βλάβης < συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα > 
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< ημερομηνία > 

Ημερομηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη) < συμπληρώνεται από τον Πάροχο 

* Υποχρεωτικό πεδίο 

 

Παρατηρήσεις: 

1.  Εάν οποιαδήποτε πληροφορία από το παραπάνω ερωτηματολόγιο βλάβης απαντηθεί 

με «Όχι», δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση της βλάβης. 

2.  Αν η υπηρεσία του Παρόχου είναι  VPU Light τύπου BRAS, δεν θα είναι δυνατή η 

καταχώρηση βλάβης με σύμπτωμα «ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μέσω πρόσθετων VLAN (ΕΚΤΟΣ POTS ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / 

INTERNET)», 

3.  Ο Πάροχος θα μπορεί να υποβάλλει βλάβη με σύμπτωμα «ΧΑΜΗΛΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ», μόνο όταν ο τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο 

(π.χ. ADSL-ADSL ή VDSL-VDSL). 

 

4.3.4. Πορεία των αιτημάτων βλάβης για υπηρεσίες VPU light 

Μέσω του Π.Σ. WCRM, οι Πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνολικά 

την πορεία της βλάβης από τη δήλωση μέχρι και την άρση της.  

Πριν την υποβολή βλάβης, ο Πάροχος υποχρεούται αρχικά να διερευνήσει και να 

εντοπίσει τη βλάβη, αποκλείοντας αίτια που μπορεί να οφείλονται σε τμήμα δικτύου το οποίο 

υπάγεται στην αρμοδιότητά του (π.χ. εσωτερική καλωδίωση). Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη 

οφείλεται στο τμήμα του δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητά του, αποκαθιστά τη 

βλάβη. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν εντοπίζεται σε αυτό αλλά στο τμήμα αρμοδιότητας 

του ΟΤΕ, προχωρά στην αναγγελία της βλάβης. 

Ο ΟΤΕ προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της βλάβης. Αν το 

σύμπτωμα της βλάβης είναι ο χαμηλός συγχρονισμός, και το πρόβλημα δεν αποκαθίσταται με 

άλλες ενέργειες του τεχνικού του ΟΤΕ, τότε ο τεχνικός ΟΤΕ προχωρά σε αλλαγή ορίου την 

οποία εκτελεί τουλάχιστον δύο φορές. Ανάλογα με την έκβαση του ελέγχου της βλάβης, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ενημερωθεί συστημικά το Π.Σ WCRM οπότε τελικά θα 

ενημερωθεί σχετικά ο Πάροχος. Στην Αναζήτηση Βλαβών του Π.Σ WCRM θα υπάρχει στήλη 

στην οποία για κάθε βλάβη καταγράφεται ποια ήταν η αιτία και ποια η υπαιτιότητα της 

βλάβης (ΟΤΕ ή Παρόχου). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της βλάβης προκύψει ότι δεν 

υπήρχε πρόβλημα στο δίκτυο ευθύνης ΟΤΕ, η βλάβη κλείνει με υπαιτιότητα Παρόχου και ο 
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Πάροχος χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα με τις ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν. 

Με την άρση της βλάβης από τους τεχνικούς του ΟΤΕ, ο Πάροχος θα έχει τη 

δυνατότητα να επαναλάβει τον έλεγχο καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από το σημείο 

οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, και αν δεν είναι ικανοποιημένος με την 

άρση της, να δηλώσει μη αποδοχή. Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον η βλάβη αφορά 

σύμπτωμα «Χαμηλή Ταχύτητα xDSL» ο Πάροχος δύναται να υποβάλει αίτημα για την 

πραγματοποίηση Συνδυαστικού Ραντεβού (ΣΡ). Το αίτημα θα προωθείται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΟΤΕ για απομακρυσμένο επανέλεγχο και στη συνέχεια: 

 Είτε θα επιλύεται με υπαιτιότητα ΟΤΕ εφόσον από τον απομακρυσμένο έλεγχο 

διαπιστωθεί πρόβλημα το οποίο είναι εφικτή η άρση του μέσω συστήματος διαχείρισης 

οπότε το ΣΡ θα κλείνει με υπαιτιότητα ΟΤΕ αλλά ο Πάροχος δε θα χρεώνει τον ΟΤΕ 

για το ΣΡ. 

 Είτε θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία πραγματοποίησης του ΣΡ και συγκεκριμένα: 

 Ο τεχνικός του Παρόχου και του ΟΤΕ θα βρίσκονται από κοινού στο Α/Κ που 

εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη σύνδεση VPU light (προκειμένου να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία συνεύρεσης λόγω 

ασαφούς διεύθυνσης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη). Στη συνέχεια θα 

μεταβαίνουν απευθείας από κοινού στο σημείο οριοθέτησης της υπηρεσίας, στις 

εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, χωρίς να πραγματοποιείται κάποιος έλεγχος στο 

Α/Κ. 

 Τόσο ο Πάροχος όσο και ο ΟΤΕ θα πραγματοποιούν την ίδια μέτρηση  ελέγχου 

(ταχύτητα συγχρονισμού downstream) από το σημείο οριοθέτησης και θα 

αναγράφουν τα αποτελέσματα σε κατάλληλο δελτίο συνδυαστικής επίσκεψης 

(παράγραφος 4.8. 

 Εφόσον από τις μετρήσεις προκύπτει απόκλιση μεγαλύτερη από το είκοσι τοις εκατό 

(20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της 

υπηρεσίας του τελικού χρήστη, ο ΟΤΕ προβαίνει στις όποιες ενέργειες για την άρση 

του προβλήματος συμπεριλαμβανομένης, αν δεν αρθεί το πρόβλημα με άλλον τρόπο, 

και την αλλαγή ορίου δύο φορές και καταχωρεί στο δελτίο την ευρυζωνική μέτρηση 

που πραγματοποίησε μετά την άρση, ενώ το συνδυαστικό ραντεβού κλείνει με 

υπαιτιότητα ΟΤΕ και ο Πάροχος δύναται να χρεώσει τον ΟΤΕ με το τέλος άσκοπης 

μετάβασης για το  συνδυαστικό ραντεβού. Το ύψος του τέλους άσκοπης μετάβασης 
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για το συνδυαστικό ραντεβού, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη, ορίζεται 

στο ύψος των αντίστοιχων τελών  που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως αυτό 

εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ. 

 Εφόσον από τις μετρήσεις δεν διαπιστώνεται απόκλιση μεγαλύτερη από το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) 

της υπηρεσίας του τελικού χρήστη, το ραντεβού θα κλείνει με υπαιτιότητα Παρόχου 

και ο Πάροχος χρεώνεται το τέλος άσκοπης μετάβασης για το συνδυαστικό 

ραντεβού.  

 Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην ενημέρωση του Παρόχου για την πραγματοποίηση 

του συνδυαστικού ραντεβού, ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες με αυτές που 

περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.3 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (εμφάνιση ημερομηνίας ραντεβού και χρονικού 

παραθύρου τριάντα λεπτών για τον προγραμματισμό των ραντεβού και ολοκλήρωση 

του συνδυαστικού ραντεβού με τον κατάλληλο κωδικό άρσης βλάβης ανάλογα την 

έκβαση που είχε).  

 Όταν η μετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη είναι αναγκαία 

για τεχνικούς λόγους, αυτή θα πραγματοποιείται εντός του χρονικού παραθύρου 

τεσσάρων εργάσιμων ωρών όπως αυτό προσδιορίστηκε στην παράγραφο 5.2.1.10 της 

ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Η ενημέρωση 

του τελικού χρήστη θα γίνεται από τον Τ.Π. Κατά τη μετάβαση του συνεργείου του 

ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης 

(π.χ. άρση βλάβης), δεν θα γίνονται επεμβάσεις οι οποίες θα επηρεάζουν τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ο Τ.Π. Ο τεχνικός του ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση θα 

επισυνάπτει φωτογραφία του σημείου επίσκεψης, συνοδευόμενη από τα στοιχεία του 

τεχνικού τμήματος την ημερομηνία, την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγμένες του 

σημείου λήψης της φωτογραφίας. Το συνημμένο αποδεικτικό επίσκεψης θα υπάρχει 

στο Π.Σ. WCRM. Ο ΟΤΕ χρεώνει άσκοπη μετάβαση μετά την επίσκεψη του 

τεχνικού του στο χώρο του πελάτη σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υπαιτιότητα 

της βλάβης είναι του Τ.Π. ή το οίκημα ευρέθη κλειστό. Στην περίπτωση που κατά 

την αρχική δήλωση βλάβης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο χώρο του πελάτη του 

παρόχου (ΚΛΕΙΣΤΟ) και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η άρση της βλάβης από τον 

ΟΤΕ, ο Τ.Π., θα χρεώνεται με το τέλος άσκοπης μετάβασης της αρχικής βλάβης ενώ 

στην συνέχεια αν πραγματοποιηθεί συνδυαστικό ραντεβού το οποίο λήξει με 
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υπαιτιότητα ΟΤΕ, δεν θα αλλάζει η υπαιτιότητα της αρχικής βλάβης και ο ΟΤΕ θα 

χρεώνεται μόνο με το τέλος άσκοπής μετάβασης του συνδυαστικού ραντεβού. 

Βλάβες που υποβάλλονται από τον Πάροχο με σύμπτωμα «Χαμηλή Ταχύτητα xDSL» 

και κατά τον έλεγχο της βλάβης ο ΟΤΕ λάβει μέτρηση ευρυζωνικότητας η οποία αποκλίνει 

έως και είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής  ονομαστικής ταχύτητας (upstream και 

downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη, θα κλείνουν με υπαιτιότητα Παρόχου και ο 

Πάροχος χρεώνεται με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα με τις ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν.  

Σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο Π.Σ. WCRM μετά από 

μέτρηση ευρυζωνικότητας που κάνει συνεργείο ΟΤΕ, στο πλαίσιο άρσης βλάβης για μία 

συγκεκριμένη σύνδεση είναι μικρότερη από το 80% της ονομαστικής τιμής ταχύτητας του 

τρέχοντος εμπορικού πακέτου ή από την ταχύτητα του αμέσως μικρότερου πακέτου 

χονδρικής από το τρέχον, ο Πάροχος δύναται να υποβάλει ατελώς αίτημα υποβάθμισης για τη 

συγκεκριμένη σύνδεση σε εμπορικά διαθέσιμο πακέτο χαμηλότερης ταχύτητας, το οποίο θα 

ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.  

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει 

την πορεία του αιτήματος βλάβης μέσα από το Π.Σ. WCRM. 

4.4. Βασική Συμφωνία (BASIC SLA) VPU light  

4.4.1. Γενικά 

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των αστικών κέντρων 

ΟΤΕ και των Υπηρεσιών του, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Βασικής 

Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών VPU light, τα αστικά κέντρα ΟΤΕ ομαδοποιήθηκαν σε 

τέσσερεις ευρύτερες περιοχές,  όπως αυτές ορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ 

1 Α Νομοί: Αττικής, Θεσσαλονίκης 

2 Β 
Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένων των Νομών της Κρήτης 

3 Γ / Δ 
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α και Β 

περιοχές 
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Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ του παραπάνω Πίνακα, λόγω της 

έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως πχ. ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες αποστάσεις 

έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα) οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται 

από τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες στις περιοχές Α και Β. 

 

4.4.2. Παράδοση VPU light 

4.4.2.1 Χρόνοι παράδοσης VPU light 

Για τον υπολογισμό του SLA της υπηρεσίας VPU light, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι 

ολοκλήρωσης αιτημάτων. Ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τα αιτήματα την υπηρεσίας στους 

πραγματικούς χρόνους που εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

 

 

Α/Α Υπηρεσία 
Πραγματικός Χρόνος 

Παράδοσης (ΕΗ) 
Έναρξη Προθεσμίας 

1 

Παράδοση VPU light 

σε μη υφιστάμενο 

συνδρομητή 

4 + [Χρόνος 

Παράδοσης Ανενεργού 

ΤοΥΒ (ΑΝΤοΥΒ)] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

2 

Παράδοση VPU light 

σε υφιστάμενο 

συνδρομητή 

4 + [Χρόνος 

Παράδοσης Ενεργού 

ΤοΥΒ (ΕΝΤοΥΒ)] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

3 
Μετάβαση ΠΤοΒ σε 

VPU light 

4 + [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΒ σε 

ΕΝΤοΥΒ)] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

4 
Μετάβαση VPU light 

σε ΠΤοΒ 

4 + [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΥΒ 

σε ΕΝΤοΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

5 
Μετάβαση ΑΡΥΣ σε 

VPU light 

4 +  [Χρόνος 

Παράδοσης Ενεργού 

ΤοΥΒ (ΕΝΤοΥΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

6 
Μετάβαση ΠΤοΥΒ 

σε VPU light 

4 + [Χρόνος 

Μετάβασης  ΕΝΤοΥΒ 

σε ΕΝΤοΥΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

 

7 

Μετάβαση VPU σε VPU 

light 

4 + 10 [Χρόνος Μετάβασης 

 ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΥΒ] 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

8 
Μετάβαση VPU Light σε 

VPU light 
3 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 
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Α/Α Υπηρεσία 
Πραγματικός Χρόνος 

Παράδοσης (ΕΗ) 
Έναρξη Προθεσμίας 

9 

Μετατροπή τύπου 

Πρόσβασης VPU light 

(BRAS/DSLAM) 

7 
Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

10 
Αλλαγή ταχύτητας VPU 

light 
2 

Από την επόμενη ΕΗ 

κατάθεσης προς ΟΤΕ 

 

Στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας VPU light 

εξαιρούνται οι ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε μη υπαιτιότητα ΟΤΕ και είναι όμοιοι με 

τους λόγους καθυστέρησης μη υπαιτιότητας ΟΤΕ που περιγράφονται στην ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, στην ενότητα Λόγοι Καθυστέρησης 

«Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ». 

4.4.2.2 Προβλέψεις Παρόχων 

Για τους σκοπούς της παροχής προβλέψεων εκ μέρους των Παρόχων, θα οριστούν 

συγκεκριμένες ομάδες Α/Κ, οι οποίες θα καλύπτουν μία ευρύτερη περιοχή. Η 

κατηγοριοποίηση των ομάδων καθώς και οι ίδιες οι ομάδες, θα είναι αυτές που εφαρμόζονται 

σήμερα για τις υπηρεσίες ΤοΥΒ και περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε Προσφορά 

Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Η λίστα με την εν λόγω ομαδοποίηση των Α/Κ 

θα καταχωρείται στο Π.Σ. WCRM. 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν οι Πάροχοι αφορούν: 

 Πλήθος νέων αιτημάτων παροχής VPU light ανά Πάροχο και ανά ομάδα Α/Κ. 

 Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μηνών, ανά μήνα για το 1ο τρίμηνο και 

ανά τρίμηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

 Οι προβλέψεις που θα λαμβάνονται υπόψη σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των 

αιτημάτων, θα είναι οι προβλέψεις του εκάστοτε πρώτου τριμήνου. 

 Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρίμηνο. 

Η αποστολή στον ΟΤΕ  των προβλέψεων VPU light, γίνεται ανά τρίμηνο και 

συγκεκριμένα: 

 Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο που αρχίζει στις 1 Απριλίου. 

 Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο που αρχίζει στις 1 Ιουλίου. 

 Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου. 
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 Μέχρι 15 Νοεμβρίου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου. 

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής 

τους στο Π.Σ. WCRM, εφόσον το πλήθος των μηνιαίων αιτημάτων ανά Πάροχο και ανά 

ομάδα Αστικών κέντρων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.4, δεν διαφοροποιείται από τις 

αντίστοιχες μηνιαίες προβλέψεις μέχρι  ποσοστού +10% αυτών. 

Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του +10%, δεν περιλαμβάνονται θα 

ικανοποιούνται στο συντομότερο δυνατό διάστημα.  

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 Παρόχου για το επόμενο τρίμηνο ως εξής: 

Οι αναπροσαρμοσμένες συνολικές προβλέψεις VPU light για το επόμενο τρίμηνο 

ισούνται με το άθροισμα των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο προηγούμενο τρίμηνο 

αυξημένου κατά 20%, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των τροποποιημένων προβλέψεων 

είναι μικρότερος των προβλέψεων που είχε κάνει ο Πάροχος. Ο επιμερισμός των 

προβλέψεων ανά μήνα θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο: 

   
               
           

 

 
Πi : η τροποποιημένη πρόβλεψη για τον μήνα i 

i : ο μήνας i με i = 1 έως 3 

Παν : οι αναπροσαρμοσμένες συνολικές προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο 

Ππαρόχουi : η αρχική πρόβλεψη του Τ.Π για τον μήνα i 

Εάν ο Πάροχος δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισμένων 

προθεσμιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαμβάνονται στην SLA συμφωνία και θα 

ικανοποιούνται στον συντομότερο δυνατό χρόνο. 

4.5. Ποινικές Ρήτρες Παράδοσης  

4.5.1. Ποινική Ρήτρα Απόρριψης της υπηρεσίας VPU light μετά 

την καταχώρησή της ως επιλέξιμη 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του Τ.Π για 

VPU light, ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιμότητας, καταπίπτει σε βάρος του 

ΟΤΕ ποινική ρήτρα ετεροχρονισμένης ακύρωσης η οποία ισούται με εφάπαξ τέλος ακύρωσης 

αίτησης. 
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Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ποινικής ρήτρας 

αποκλειστικά για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: 

1) Αυθαίρετο οίκημα 

2)  Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή μη ολοκληρωμένη οικοδομή 

3) Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ 

και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδομής βάσει εμπορικής πολιτικής ΟΤΕ 

4) Δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ 

και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιμο κατασκευής  βάσει τιμολογιακής πολιτικής ΟΤΕ. 

5) Λανθασμένη διεύθυνση 

6) Ασαφής διεύθυνση  

7) Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που 

απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2 του παρόντος Παραρτήματος.  

8) Ακατάλληλη υποδομή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία 

καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ. 

Δεν θεωρείται ασαφής η διεύθυνση, η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία μιας 

τυπικής διεύθυνσης (π.χ. οδό, αριθμό), λόγω μη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις η 

διεύθυνση εισόδου του κτιρίου του πελάτη Τ.Π. προσδιορίζεται μονοσήμαντα με 

συντεταγμένες. 

 

4.5.2. Ποινική Ρήτρα Παράδοσης Υπηρεσίας VPU light 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο παράδοσης, όπως 

αποτυπώνεται στον Πίνακα  της παραπάνω ενότητας «Χρόνοι ολοκλήρωσης αιτημάτων 

VPU light, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Παρόχου, ποινική ρήτρα, η 

οποία υπολογίζεται για κάθε Πάροχο ανά ημερολογιακό έτος και επί του ενεργού αριθμού 

VPU light εκτός SLA (A). Ο ενεργός αριθμός VPU light ανά ομάδα Α/Κ εκτός SLA (Α) 

υπολογίζεται ως ακολούθως: 

A = 90%[Σ{min(110%Πi, ATi)}+Π1-ΕΠ-ΠΕ] 

Α : ο ενεργός αριθμός VPU light εκτός SLA ανά έτος 

i : ο μήνας i με i = 1 έως 12 

Πi : ο αριθμός των προβλέψεων του Παρόχου 

ATi : ο αριθμός των υλοποιημένων αιτημάτων VPU light που υποβλήθηκαν εντός του μήνα 

i με ημερομηνία κατασκευής εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους 

Π1 : είναι ο αριθμός των παραδοθέντων VPU light εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού 

έτους για τους οποίους οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα 

ημερολογιακά έτη 
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ΕΠ : είναι ο αριθμός των VPU light που παραδόθηκαν εμπροθέσμως εντός του υπό 

εξέταση ημερολογιακού έτους 

ΠΕ : ο αριθμός των παραδοθέντων VPU light των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός 

του προηγούμενου  (από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το 110% 

των αντίστοιχων μηναίων προβλέψεων του Τ.Π. και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά 

το υπό εκκαθάριση έτος 

Σε περίπτωση που το Α προκύπτει θετικό, τότε εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες του 

παρακάτω Πίνακα για τον ενεργό αριθμό VPU light εκτός SLA. Ο ενεργός αριθμός VPU 

light εκτός SLA ανά έτος αφορά τις συνδέσεις οι οποίες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο χρόνο 

καθυστέρησης.  

Εργάσιμες Ημέρες 

υπέρβασης από τον 

πραγματικό χρόνο παράδοσης 

Ποινική Ρήτρα για τις 

περιοχές 

Α & Β 

Ποινική Ρήτρα για τις 

περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
 – 6

η
 

Το 5% του εφάπαξ τέλους 

της υπηρεσίας  VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 3% του εφάπαξ τέλους 

της υπηρεσίας VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

7
η
 – 12

η
 

Το 10% του εφάπαξ τέλους 

της υπηρεσίας  VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 6% του εφάπαξ τέλους 

της υπηρεσίας VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

13
η
 και μετά 

Το 20% του εφάπαξ τέλους 

της υπηρεσίας  VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 12% του εφάπαξ τέλους 

της υπηρεσίας VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

 

4.6. Βλάβες υπηρεσίας VPU light 

4.6.1. Χρόνοι Άρσης Βλάβης 

Ο ΟΤΕ θα υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη σε υπηρεσία VPU light, το 

αργότερο στους παρακάτω πραγματικούς χρόνους άρσης βλάβης: 

Είδος 
Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU 

Light 

VPU light 2 ΕΗ από την επόμενη ΕΗ της αναγγελίας 

Καλωδιακή βλάβη 3 ΕΗ από τον χαρακτηρισμό της στο Π/Σ 

Άσκοπη μετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Πάροχο. 

Αντίστοιχα άσκοπη μετακίνηση και απασχόληση του προσωπικού του Παρόχου θα 

βαρύνει τον ΟΤΕ. 
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4.6.2. Ποινικές Ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. 

παραπάνω Πίνακα) του VPU light, για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα καταπίπτει αυτοδικαίως 

σε βάρος του και υπέρ του Παρόχου, ποινική ρήτρα, η θα οποία υπολογίζεται σύμφωνα με 

τον Πίνακα που ακολουθεί. Οι ποινικές ρήτρες θα υπολογίζονται για κάθε Πάροχο. 

Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών, εάν η ενημέρωση του Παρόχου, δεν 

πραγματοποιηθεί εντός 2 ΕΗ από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναγγελία της βλάβης, 

ο ΟΤΕ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι τον χαρακτηρισμό της βλάβης ως 

καλωδιακής στο Π.Σ. WCRM θα χρεώνεται με την προβλεπόμενη ποινική ρήτρα. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των VPU light (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών με καθυστέρηση όπου 

εξαιρούνται αυτές με την μικρότερη καθυστέρηση), ως εξής: 

Υπέρβαση πραγματικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε 

ΕΗ 

VPU light για τις περιοχές 

Α & Β 

VPU light για τις περιοχές 

Γ & Δ 

1
η
 – 4

η
 

Το 1/5 του μηνιαίου 

μισθώματος VPU light, για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/11του μηνιαίου μισθώματος 

VPU light, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 5
η
 και μετά 

Το 1/3 του μηνιαίου 

μισθώματος VPU light, για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/5 του μηνιαίου μισθώματος 

VPU light, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Στο ποσοστό 95%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες με καθυστέρηση που 

διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «Υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ποινικές ρήτρες  αποδίδονται για τις 

καθυστερημένες βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ όσο και υπαιτιότητας Τ.Π. και .θα υπολογίζονται 

σε ετήσια βάση. Όσον αφορά στην εκκαθάριση των ποινικών ρητρών, ακολουθείται η 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.8 (Τακτοποίηση (Εκκαθάριση) Ποινικών 

Ρητρών) του Κεφαλαίου 4 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης για τις 

ποινικές ρήτρες Τοπικού Βρόχου. 
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4.7. Τερματικός Εξοπλισμός για υπηρεσίες VPU light 

Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα modem είτε ADSL2+ (όχι ADSL ή 

ADSL2) είτε VDSL2 με ευθύνη του Παρόχου.  

Ο τερματικός εξοπλισμός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον Πάροχο ή τρίτο 

πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το  ΠΔ98/2017 (ΦΕΚ139/Α/2017), όπως 

εκάστοτε ισχύει . Τα ειδικά πρότυπα (standards) που αναφέρονται στο Παράρτημα 2. 

Ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, 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 

οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία VPU light, λόγω εσφαλμένης 

εγκατάστασης ή ρύθμισης του τερματικού εξοπλισμού από τον Πάροχο ή τρίτο. 

Δεδομένου ότι η χρήση μη συμβατού τερματικού εξοπλισμού δύναται να επηρεάζει 

δυσμενώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλους χρήστες ο ΟΤΕ λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να 

λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο και να ενημερώνει τους τελικούς χρήστες ώστε να 

χρησιμοποιούν συμβατό εξοπλισμό. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει μέσω 

των συστημάτων εποπτείας δικτύου ότι ένας Τελικός Χρήστης έχει μη συμβατό εξοπλισμό 

τότε δύναται να υποβαθμίζει την υπηρεσία του Τελικού Χρήστη μέχρι αυτός να 

αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με άλλον συμβατό, ενημερώνοντας παράλληλα τον 

ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη. Σε 

περίπτωση αναγγελίας βλάβης λόγω μη συμβατού εξοπλισμού θα κλείνει με υπαιτιότητα του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. 
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4.8. Δελτίο συνδυαστικής επίσκεψης VPU/VPU light 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΚΑΙ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

5.1. Γενικά 

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. 

Εναλλακτικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να λάβει την υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης 

Φυσικής Συνεγκατάστασης (εφεξής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.). Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. παρέχεται στα 

ΣΠ ΕΕΑΠ (υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS) με την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει χώρο 

Φ.Σ. στα σημεία αυτά. 

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. 

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. 

5.2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Α, 

Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β, στα σημεία όπου έχει 

υποχρέωση διάθεσης, κατ’ επιλογή του ΠΑΡΟΧΟΥ, ως αυτή εμφαίνεται στη σχετική αίτησή 

του. Συνδυασμός υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης 

τύπου Β είναι δυνατός, με την επιφύλαξη της ενότητας 5.3 της παρούσας Προσφοράς. 

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 

εξοπλισμό του ΠΑΡΟΧΟΥ (LNS), απαιτείται εκκίνηση πρωτοκόλλου 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 εκάστοτε ισχύει. 

Πιο συγκεκριμένα από τον ΟΤΕ διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες: 
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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 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΕΘΝ] 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΠΕΡ] 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΤΟΠ] 

Β 

 

5.2.1. Ο.Κ.ΣΥ.Α. - Πρόσβαση Τύπου Α 

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Α 

(Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α), παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προσφοράς.  

5.2.1.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO–BRAS-ΕΘΝ: Ολοκληρωμένη Εθνική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Α 

Η υπηρεσία αφορά τη σύνδεση 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.  

H υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit 

Ethernet κατά περίπτωση) σε ταχύτητες έως 10Gbps σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των 

αναγκών που προκύπτουν. 

5.2.1.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΠΕΡ: Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Σύνδεση στο δίκτυο 

DSL πρόσβασης τύπου Α 

Η υπηρεσία αφορά τη σύνδεση 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.  

Η υπηρεσία 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 
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Αμπελόκηπους. Η υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet σε 

ταχύτητες έως 1Gbps σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών που προκύπτουν. 

5.2.1.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ: Ολοκληρωμένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Α  

Η υπηρεσία 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. 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. 

Η υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet σε ταχύτητες έως 

300Mbps σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών που προκύπτουν. 

Η υπηρεσία παρέχεται και στα σημεία όπου ο ΟΤΕ εγκαθιστά εξοπλισμό δικτύου 

πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καμπίνες ο οποίος συνδέεται σε έναν κόμβο  

συγκέντρωσης. Για τα σημεία αυτά, τα οποία αποτελούν νέα ΣΠ ΕΕΑΠ, θα πραγματοποιείται 

σχετική ενημέρωση προς τους Παρόχους τουλάχιστον 4 μήνες πριν την ενεργοποίησή τους, 

σύμφωνα και με την ενότητα 5.3. Οι Πάροχοι θα μπορούν να προβαίνουν στην 

παραγγελιοληψία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ μέσω του Π.Σ. WCRM. 

Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόμβου συγκέντρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές 

ο κάθε πάροχος για να καλύψει όλα τα DSLAMs του κέντρου αυτού και να συγκεντρώσει 

την κίνηση L2TP, θα πρέπει να έχει ξεχωριστό κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ με καθένα 

από αυτούς. 

Επιπλέον, για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.A.OLO-BRAS ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ γίνεται με εφαρμογή 

C.A.R. (Committed Access Rate). 

  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 ΠΑΡΟΧΟΥ 

έως το ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω μόνιμης ιδεατής διαδρομής ή μόνιμου νοητού κυκλώματος 

ιδιοκτησίας ΟΤΕ. 

 Για την παροχή της υπηρεσίας, υπάρχει προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με 

αφιερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet για τη διεπαφή Gigabit 

Ethernet. 
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 Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σημεία του ΠΑΡΟΧΟΥ που βρίσκονται εντός 

της ίδιας Περιοχής, 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 5.5.2.1 

5.2.2. 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 προϊόντα (συναφείς 

ευκολίες) του ΟΤΕ, είτε σχετικές υπηρεσίες άλλου Παρόχου. Για τις περιπτώσεις 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.  

Επιπλέον, για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ-BRAS ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ, γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate). 

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 αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ.  

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 5.5.2.2. 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 5.5.2.2. 
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 Το ΦΥΠ και η υποδομή για την εισαγωγή του καλωδίου οπτικής ίνας στο κτίριο του 

ΟΤΕ, είναι κοινή για τους ενδιαφερόμενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, για τις υπηρεσίες τις οποίες 

αιτούνται. 

H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης 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 διαθεσιμότητας 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 λεπτομέρειες για τη λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – 

ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζονται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ 

αναφορικά με τη μη-διακριτική μεταχείριση. 

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 εγκατεστημένο στο 

χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιμοποιεί καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ 

του οπτικού κατανεμητή και του ικριώματος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.  

Επιπλέον, για τις υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ για την υπηρεσία 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS-ΕΘΝ, γίνεται με εφαρμογή C.A.R. (Committed Access Rate). 

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. 

Ο οπτικός κατανεμητής στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης 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.  

H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet τύπου 

μονότροπης οπτικής ίνας. Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, Short) 



167 
 

καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας Προσφοράς. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιμότητας του δικτύου του, 

δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,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. 

 

5.2.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ–BRAS-ΕΘΝ: Ολοκληρωμένη Εθνική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Β. 

Η υπηρεσία 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, συνδέεται στο κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) 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 μεταγωγέα πρόσβασης. Ο Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει 

τις λογικές συνδέσεις διάφορων χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ που 

εξυπηρετεί το κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ από την πλευρά του ΟΤΕ.  

Η υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit 

Ethernet κατά περίπτωση) από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ σε ταχύτητες έως 10Gbps σε 

βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών που προκύπτουν.  

5.2.2.2 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ: Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Σύνδεση στο δίκτυο 

DSL πρόσβασης τύπου Β 

Η υπηρεσία αφορά την παροχή 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 Ερμού ή τους 

Αμπελόκηπους. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία  συνδέεται στα ΣΠ 

ΕΕΑΠ του ΟΤΕ με μία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση (ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η 
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πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ πραγματοποιείται μέσω λογικών κυκλωμάτων 

(VLANs) τα οποία καταλήγουν σε έναν Ethernet μεταγωγέα 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 υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευρά 

του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες  έως 1Gbps σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών 

που προκύπτουν.  

5.2.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ: Ολοκληρωμένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

πρόσβασης τύπου Β  

Η υπηρεσία 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. 

Τα σημεία παροχής της υπηρεσίας είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ όπως αυτά 

δημοσιεύονται στο Π.Σ W-CRM. 

Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία 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 

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 υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευρά 

του ΠΑΡΟΧΟΥ σε ταχύτητες έως 300Mbps, σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών 

που προκύπτουν. 

Η υπηρεσία παρέχεται και στα σημεία όπου ο ΟΤΕ εγκαθιστά εξοπλισμό δικτύου 

πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καμπίνες ο οποίος συνδέεται σε έναν 

κόμβοσυγκέντρωσης. Για τα σημεία αυτά, τα οποία αποτελούν νέα ΣΠ ΕΕΑΠ, θα 

πραγματοποιείται σχετική ενημέρωση προς τους Παρόχους τουλάχιστον 4 μήνες πριν την 

ενεργοποίησή τους, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 της ενότητας 5.3. Οι Πάροχοι θα 

μπορούν να προβαίνουν στην παραγγελιοληψία της υπηρεσίας μέσω του Π.Σ. WCRM. 
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Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόμβου συγκέντρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές 

ο κάθε πάροχος για να καλύψει όλα τα DSLAMs του κέντρου αυτού και να συγκεντρώσει 

την κίνηση L2TP, θα πρέπει να έχει ξεχωριστό κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ με καθένα 

από αυτούς. 

5.2.2.4 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΕΘΝ: Εθνική Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής 

Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Β. 

Η υπηρεσία, 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 υπηρεσία, παρέχεται σε ένα από τα ΣΠ ΕΕΑΠ Κωλέττη ή 

ΝΥΜΑ. Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία, συνδέεται στο κεντρικό ΣΠ 

ΕΕΑΠ (Κωλέττη/ΝΥΜΑ) 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 μεταγωγέα πρόσβασης. Ο 

Ethernet μεταγωγέας πρόσβασης στο ΣΠ ΕΕΑΠ παρέχει τις λογικές συνδέσεις διάφορων 

χωρητικοτήτων του ΠΑΡΟΧΟΥ με όλους τους ΕΕΑΠ που εξυπηρετεί το κεντρικό ΣΠ ΕΕΑΠ 

από την πλευρά του ΟΤΕ.  

Η υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet (ή/και 10Gigabit 

Ethernet κατά περίπτωση) από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες έως 10Gbps σε 

βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών που προκύπτουν.  

5.2.2.5 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΠΕΡ: Περιφερειακή Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής 

Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Β 

Η υπηρεσία αφορά την παροχή 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 

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 Αμπελόκηπους. 

Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία 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 μεταγωγέα 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.  
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Η υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευρά 

του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες έως 1Gbps σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των αναγκών 

που προκύπτουν.  

5.2.2.6 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ: Τοπική Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής 

Συνεγκατάστασης στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Β 

Η υπηρεσία 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. 

Τα σημεία παροχής της υπηρεσίας είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, όπως αυτά 

δημοσιεύονται στο Π.Σ W-CRM. 

Προκειμένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία 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 μεταγωγέα 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 υπηρεσία διατίθεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Gigabit Ethernet από την πλευρά 

του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες έως 300Mbps, σε βήματα που θα ορίζονται βάσει των 

αναγκών που προκύπτουν. 

Η υπηρεσία παρέχεται και στα σημεία όπου ο ΟΤΕ εγκαθιστά εξοπλισμό δικτύου 

πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καμπίνες ο οποίος συνδέεται σε έναν κόμβο   

συγκέντρωσης. Για τα σημεία αυτά, τα οποία αποτελούν νέα ΣΠ ΕΕΑΠ, θα πραγματοποιείται 

σχετική ενημέρωση προς τους Παρόχους τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ενεργοποίησή τους, 

σύμφωνα και με την ενότητα 5.3. Οι Πάροχοι θα μπορούν να προβαίνουν στην 

παραγγελιοληψία της υπηρεσίας μέσω του Π.Σ. WCRM. 

Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόμβου συγκέντρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές 

ο κάθε πάροχος για να καλύψει όλα τα DSLAMs του κέντρου αυτού και να συγκεντρώσει 

την κίνηση L2TP, θα πρέπει να έχει ξεχωριστό κύκλωμα ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ με καθένα 

από αυτούς. 
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5.3. Προϋποθέσεις Διάθεσης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την υπαγωγή 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. 

O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΣΠ ΕΕΑΠ 

τουλάχιστον 2 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. 

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 εγκατεστημένοι στο ΣΠ ΕΕΑΠ τη δεδομένη χρονική στιγμή, 

επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ταχύτητες πρόσβασης. 

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. 

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 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 ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΕΘΝ.Στα Α/Κ στα οποία ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

διαθέτει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS, και για τα συγκεκριμένα DSLAMs που 

εξυπηρετούνται από αυτήν, δεν θα μπορεί να λάβει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM ή 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM. 

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. Χονδρική Αγορά Τοπικής Πρόσβασης), το εν λόγω ΦΥΠ 

δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίηση των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ενότητα 5.2.2. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για 

χρήση του εν λόγω ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
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και εκκρεμείς αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια υλοποίησης υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. 

προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης 

Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

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. 

5.4. 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 υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β  και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 

Β, 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 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. 

5.5. Διαδικασίες Παροχής 

5.5.1. Γενικά 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ καταθέτει στον ΟΤΕ αιτήματα παροχής Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β μέσω του πληροφοριακού συστήματος, όπως αυτό περιγράφεται στην 

παράγραφο 6.10 της παρούσας Προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται 

ηλεκτρονικά οι αναφερόμενες διαδικασίες. 

Οι ΠΑΡΟΧΟΙ υποβάλλουν στον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ WCRM τα αιτήματά τους για 

υπηρεσίες συνεγκατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο παροχής από τον ΟΤΕ 

υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης, 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 

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 τεχνικά δυνατό- του προαναφερθέντος ελεύθερου χώρου. Στη Φυσική 

Συνεγκατάσταση καθώς και στη Σύμμικτη Συνεγκατάσταση το βήμα επέκτασης είναι ένα (1) 
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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 και επιθυμούν 

να προχωρήσουν σε συνεγκατάσταση. 

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 συνεγκατάστασης 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 παρούσας προσφοράς κατασκευάζονται με 

τις διαδικασίες της παραγράφου με τίτλο: «Κατασκευή/ Επέκταση Χώρων Φυσικής 

Συνεγκατάστασης» της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. 

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται τόσο οι διαδικασίες ετήσιου προγραμματισμού 

κατασκευής χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο με τίτλο: 

«Ετήσιος προγραμματισμός κατασκευών χώρων ΦΣ» της ισχύουσας Προσφοράς 

Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης), όσο και οι διαδικασίες για τη μεμονωμένη 

κατασκευή χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο με τίτλο: «Ad-Hoc 

κατασκευές/ επεκτάσεις χώρων ΦΣ» της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Τοπικής Πρόσβασης). 

5.5.2. Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 

Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β ή της 

υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, δεν σημαίνει και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, 

δεδομένου ότι κάθε αίτημα ελέγχεται πρωταρχικά ως προς την εφικτότητά του. 

Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ: 

 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προωθείται για υλοποίηση, καθώς 

επίσης και την πιθανή ημερομηνία υλοποίησης. 

 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτουμένων, 

αναφέροντας τους αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους αδυναμίας.  

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 
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αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσμετρά από την 

ημερομηνία της ορθά συμπληρωμένης αίτησης. 

Μόλις οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ ολοκληρώσουν 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της 

παρούσας Προσφοράς. 

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 αυτοδίκαια αποδεκτή από τον ΠΑΡΟΧΟ. 

Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ θεωρεί ότι το κύκλωμα δεν λειτουργεί καλώς και 

αδυνατεί να υπογράψει το ΠΠΠ, θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή του, να αποστείλει Fax ή/ και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

αποστέλλουσα Υπηρεσία του ΟΤΕ, περιγράφοντας ακριβώς και με σαφήνεια τις μετρήσεις 

και τις δοκιμές που πραγματοποίησε προκειμένου να καταλήξει σε αυτή την απόφαση. 

Κατόπιν τούτου, η Τεχνική 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. 

Ως ημερομηνία χρέωσης ορίζεται η επόμενη εργάσιμη 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 λογαριασμών που ισχύουν κάθε φορά 

και των αντίστοιχων τελών χρέωσης. 

5.5.2.1 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α 

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 

οριζόμενων χρόνων. 



175 
 

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 αιτούμενης υπηρεσίας.  

Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, 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. τύπου Α είναι: 

 Έως 35 ΕΗ, όταν στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ υπάρχει 

διαθέσιμη η κατάλληλη αναμονή οπτικών ινών του ΟΤΕ. 

 Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου 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 απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη 

φυσική πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ (π.χ. διαθέσιμη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 

απόσταση μικρότερη των 50m από το χώρο εγκατάστασης 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. 

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 δικτύου 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 προσμετρούνται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω 

χρόνων παράδοσης. 

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. 

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 
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Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α χρεώνεται με τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα 

με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, ολοκληρώνεται με την 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα 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. επιλεγμένου τύπου, για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα 

για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην παράγραφο 2.1.3.  

Επιπλέον στην Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ σε υφιστάμενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα 

ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 

της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της 

ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο 

υφίσταται υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την παροχή υπηρεσιών και 

για την πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις 

αιτούμενες υπηρεσίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο σημείο 2 

της παρούσας ενότητας. 

4. 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 τέσσερις 

(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 εντός δέκα (10) ΕΗ από τη λήψη της 

ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των δέκα (10) ΕΗ, ενεργοποιεί τα 

νέα ΣΠ ΕΕΑΠ στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα 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 εκπρόθεσμα, ο ΟΤΕ 

υλοποιεί το εν λόγω αίτημα σύμφωνα 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.  

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 εγγράφως τον 

ΠΑΡΟΧΟ για την εγκατάσταση νέων ΕΕΑΠ σε υφιστάμενα ΣΠ ΕΕΑΠ τουλάχιστον δύο (2) 
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μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι 

υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας εντός δέκα (10) ΕΗ από τη λήψη 

της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των δέκα (10) ΕΗ, τότε θα 

ενεργοποιήσει 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.  

5.5.2.2 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Β 

Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 

οριζομένων χρόνων: 

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της 

υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός δέκα (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 αιτούμενης υπηρεσίας. 

5. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β, 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. 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 κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης των σχετικών υποδομών. 

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. 
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Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β, θεωρείται η επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της 

σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, στο Σημείο Σύνδεσης. 

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. 

Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β, ολοκληρώνεται με την 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα 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. επιλεγμένου τύπου, για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα 

για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην παράγραφο 2.1.3.  

Επιπλέον για την Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ, ισχύουν: 

1. Παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ σε υφιστάμενους ΕΕΑΠ, σε υφιστάμενα 

ΣΠ ΕΕΑΠ: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση 

της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός δέκα (10) ΕΗ από την ημερομηνία κατάθεσης της 

ανωτέρω αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο 

υφίσταται υποδομή στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την παροχή υπηρεσιών 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. και για την πιθανή ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο 

ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες υπηρεσίες 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 τέσσερις 

(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 

υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α., να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας εντός δέκα (10) 

ΕΗ από τη λήψη της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των δέκα 

(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 Τελικούς 

Χρήστες. Στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή 
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υπηρεσιών 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 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ σε νέους 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 δύο (2) 

μήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι 

υποχρεωμένος να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας εντός δέκα (10) ΕΗ από τη λήψη 

της ειδοποίησης. Εάν ο ΟΤΕ δεν λάβει το αίτημα εντός των δέκα (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, τιμολογώντας τον 

ΠΑΡΟΧΟ με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη (λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10
η
 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.  

5.5.2.3 Χρονοδιάγραμμα Παραγγελιοληψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου Β 

Η παροχή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω 

οριζομένων χρόνων: 

 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 αιτούμενης 

υπηρεσίας. 

 Ο συνολικός μέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, 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 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 αιτούμενης χωρητικότητας.  
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 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. 

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. 

Ως ημερομηνία λειτουργίας της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, θεωρείται η επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της 

σύνδεσης του εξοπλισμού του ΠΑΡΟΧΟΥ, στο Σημείο Σύνδεσης (τον οπτικό κατανεμητή 

στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης). 

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. 

Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, ολοκληρώνεται με την 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αμφότερα 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. επιλεγμένου τύπου, για τους τελικούς χρήστες του ΕΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα 

για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην παράγραφο 2.1.3.  

Επιπλέον για την ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ, ισχύουν: 

 Παροχή υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ σε υφιστάμενους 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, ενημερώνει εγγράφως τον ΠΑΡΟΧΟ κατά πόσο υφίσταται υποδομή 

στα ΣΠ ΕΕΑΠ στα οποία έχει αιτηθεί την παροχή υπηρεσιών και για την πιθανή 

ημερομηνία παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ παραδίδει τις αιτούμενες 

υπηρεσίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας 

ενότητας. 
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 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 σύνδεσή του στα εν λόγω ΣΠ ΕΕΑΠ, μέσω της 

υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να αποστείλει αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας 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, 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 ΠΑΡΟΧΟΣ 

υποβάλει σχετικό αίτημα για παροχή υπηρεσιών 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 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 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 τιμολογώντας τον ΠΑΡΟΧΟ 

με τα αντίστοιχα τέλη. Αν με εκπρόθεσμη (λήψη από ΟΤΕ μετά τη 10η ΕΗ) αίτησή του 

ο ΠΑΡΟΧΟΣ αιτείται και η αιτούμενη ταχύτητα διαφέρει από την ελάχιστη, ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται με τυχόν τέλος μεταβολής, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με 

τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

5.6. Μεταβολές 

5.6.1. Γενικοί Όροι 

Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυμεί οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες σε 

αυτόν υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β από τον ΟΤΕ, υποβάλει 

αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 

6.10 της παρούσας Προσφοράς και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, εφόσον υφίσταται, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. 
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5.6.2. 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. Ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ καταθέτει στον ΟΤΕ σχετικό αίτημα. Ο ΟΤΕ το αργότερο εντός είκοσι (20) ΕΗ 

από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης υλοποιεί το σχετικό αίτημα και 

ενημερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ για την υλοποίησή του.  

5.6.3. Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης 

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 

5.6.4. Κατάργηση 

Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β 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, καθώς και συνδέσεις ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, τις οποίες λαμβάνει 

στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς. Η εν λόγω κατάργηση δεν επιφέρει 

αυτοδικαίως και την καταγγελία της Σύμβασης πλαίσιο. 

 Η κατάργηση μίας ή περισσοτέρων συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

τύπου Β επιφέρει 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.  
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5.7. Βλάβες 

5.7.1. Αναγγελία Βλάβης 

Οι βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ 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 επικοινωνίας είναι 210 611 5632.  

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. 

Με την αναγγελία της βλάβης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις 

απαιτούμενες πληροφορίες όπως συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη 

πραγματοποιήσει.  

Η ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο 

ροέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.  της παρούσας Προσφοράς.  

5.7.2. Διαδικασία Άρσης Βλάβης 

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 υφίσταται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του.  

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.  

Ο ΟΤΕ αφού προβεί στην άρση της βλάβης αναγγέλλει την άρση της βλάβης στον 

ΠΑΡΟΧΟ μέσω αποστολής FAX στον ΠΑΡΟΧΟ. 

5.7.3. Χρόνοι Άρσης Βλάβης 

Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 

Β αναφέρονται στο 0 της παρούσας Προσφοράς. 

5.8. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

5.8.1. Γενικά 

Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, αφορούν εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 
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Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον ΠΑΡΟΧΟ στο Π.Σ WCRM. Η αίτηση εισάγεται 

24x7x365. 

Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε μη ΕΗ & ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την 

επόμενη ΕΗ.  

Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, δεν συμπεριλαμβάνουν τους 

χρόνους που δύναται να προκύψουν λόγω προγραμματισμένων ή εκτάκτων εργασιών, όπως 

αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παρούσας Προσφοράς. 

5.8.2. Αντικείμενο της Συμφωνίας 

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, και 

των Υπηρεσιών 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 Πίνακας:  7. 

Πίνακας:  7 

  

 

 

 

 

Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ του άνωθεν πίνακα, λόγω της 

έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως π.χ., ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες αποστάσεις 

έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα), οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται 

από τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες για τις περιοχές Α, Β. 

5.8.2.1 Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» 

Στο συνολικό χρόνο του συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης 

τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Β ,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 περιοριστικά , τα 

παρακάτω: 

Για την παροχή της υπηρεσίας: 

 Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ 

1 Α Νομοί: Αττικής, Θεσ/νίκης 

2 Β 
Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένων των Νομών της Κρήτης 

3 Γ /Δ 
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α και Β 

περιοχές 
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 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 0 της παρούσας Προσφοράς. 

 Μη έγκαιρη ή και καθόλου συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ, η οποία 

αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

 Ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 

 Για την άρση της βλάβης της υπηρεσίας: 

 Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

 Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας. 

 Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγμένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε end 

to end test. 

 Μη έγκαιρη ή και καθόλου συνεργασία με το προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ, η οποία 

αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

 Ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 

 Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ, η οποία 

αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, στην περίπτωση όπου αυτό είναι 

αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης.  

 Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 

παρούσα Σύμβαση. 

5.8.3. Παράδοση Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

5.8.3.1 Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β 

το αργότερο στους πραγματικούς χρόνους που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακας:  8. 
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Πίνακας:  8 

 

5.8.3.2 Προβλέψεις 

Η παροχή προβλέψεων από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής 

Συμφωνίας Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και την υπηρεσία 

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 

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 

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 

 

 

30 ΕΗ Υπάρχει κατάλληλη υποδομή 

50ΕΗ Δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή 
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ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β. Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν 

περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία (Basic SLA) και θα ικανοποιούνται στον 

συντομότερο δυνατό χρόνο. Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για τις υπηρεσίες 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. αφορούν: 

 Αριθμός ζεύξεων ανά ΣΠ ΕΕΑΠ ή αριθμός και χωρητικότητα ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

τύπου Α, Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β. 

 Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μηνών, 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 προβλέψεων ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα: 

 Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο 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 δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η 

Οκτωβρίου. 

 Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, για το δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου. 

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 ΠΑΡΟΧΟΥ 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. 

Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισμένων 

προθεσμιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα συμφωνία και θα 

ικανοποιούνται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.  

5.8.3.3 Ποινικές Ρήτρες Παράδοσης 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου 

Α, Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε 

βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση 



188 
 

σύμφωνα με βλέπε Πίνακας:  9. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ στο 

90% των περιπτώσεων 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 αιτήσεις δεν λαμβάνονται 

υπόψη στον υπολογισμό των ποινικών ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ στο 

συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Πίνακας:  9 

 

5.8.4. Βλάβες Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

5.8.4.1 Αναγγελία Βλαβών 

Οι βλάβες του ΠΑΡΟΧΟΥ θα αναγγέλλονται στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παρούσας Προσφοράς. 

5.8.4.2 Άρση Βλαβών 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., το αργότερο στους παρακάτω πραγματικούς χρόνους άρσης βλάβης, σύμφωνα 

με Πίνακας 10. 

Πίνακας 10 

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 

Εργάσιμες Ημέρες υπέρβασης από τον 

πραγματικό χρόνο παράδοσης 

Ποινική Ρήτρα που εφαρμόζεται στο 

εφάπαξ της υπηρεσίας  

1
η
-15

η
 

Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης ή το 1% του εφάπαξ 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης, 

ανάλογα. 

16
η
-25

η
 

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 26
η 

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. 
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Με βλάβη στον οπτική ίνα 2 ΕΗ 

 

Στο ποσοστό 95% περιλαμβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν 

οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». 

Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται αυτές που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα 

ΟΤΕ». 

 

5.8.4.3 Ποινικές Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (βλ. Πίνακας 10) για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης 

καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ποινική ρήτρα, η οποία 

υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με πίνακα (βλ.    

Πίνακας:  11). Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ ξεχωριστά.  

Πίνακας:  11 

Τύπος Βλάβης 

Υπέρβαση πραγματικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε 

ΕΗ 

Ποινική 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 

1
η
 - 2

η 

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 3
η 

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 

1
η
 – 4

η 

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 5
η 

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 
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Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται αυτές που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα 

ΟΤΕ». 

 

5.8.5. Τερματικός Εξοπλισμός 

Παροχή χρήσης τερματικού εξοπλισμού για την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-

BRAS 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. 

 Η εγκατάσταση, σύνδεσή στο Δίκτυο, ενεργοποίηση και συντήρηση του εξοπλισμού 

πρόσβασης, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ. 

 Ο εξοπλισμός πρόσβασης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες σύνδεσης του 

ΠΑΡΟΧΟΥ στο Δίκτυο που εξυπηρετεί την υπηρεσία του ΟΤΕ. Η παραχώρηση του 

εξοπλισμού ή/και της χρήσης αυτού με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο 

απαγορεύεται.  

 Σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του εξοπλισμού πρόσβασης, 

εξαιρουμένης της φθοράς χρήσης, που οφείλεται σε πράξη ή/και παράλειψη του 

ΠΑΡΟΧΟΥ, 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 ηλεκτρικής 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.  
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 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 νομοθεσία. 

Ελάχιστες απαιτήσεις τερματικού εξοπλισμού Πελάτη (NTE) για την παροχή των 

υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS, ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS 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 παροχής 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 λειτουργίας της 

υπηρεσίας, ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο 

(παραμετροποιήσεις εξοπλισμού, καθορισμός λογικών κυκλωμάτων και διευθύνσεων, 

τεχνικές δοκιμές κ.α.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1. Ανωτέρα Βία 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναμία 

εκπλήρωσης ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται από την 

παρούσα Προσφορά, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας 

βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε 

γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο 

αντικειμενικά 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. 

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

των μερών που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρω βία 

αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών. 

Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόμενο 

Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από της εμφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει 

εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα 

ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον 

περιορισμό των ζημιών που ήθελε προκύψουν και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη 

προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε 

κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την 

επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση και την παρούσα Προσφορά. 

Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική 

περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν με καλή πίστη 

προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις 

περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' όσον είναι επαρκώς δικαιολογημένο) τους όρους 

της Σύμβασης και της παρούσας Προσφοράς συνεπεία της εξακολούθησης της ανωτέρας 

βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις τους. 

Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν 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 μεγαλύτερης από 

ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν με βάση διάταξη της παρούσας προβλέπεται 

συντομότερη προθεσμία), οποιοδήποτε των Μερών έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη 
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Σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο Μέρος, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την εν λόγω λύση της Σύμβασης, δηλαδή κάθε 

Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του γεγονότος ανωτέρας βίας. Το δικαίωμα καταγγελίας 

του ΟΤΕ τελεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δυνάμει της ΑΠ 

ΕΕΤΤ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/B/30-12-2016). 

6.2. Εμπιστευτικότητα – Δημοσιοποίηση 

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 πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που 

χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε μέρος ως εμπιστευτικές και απόρρητες, και τις 

οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση τους πριν, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Πλαίσιο κατά την εκτέλεση και για δύο έτη 

μετά τη λύση της εν λόγω σύμβασης. Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσμευσής τους τα 

συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων 

που αναλαμβάνουν και από κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς 

συνεργάτες τους. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για 

τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμβαλλόμενα 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 των υπηρεσιών της 

παρούσας στον Τ.Π., δε χρησιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του 

ΟΤΕ. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαμβάνει ο Τ.Π. 

δυνάμει της Σύμβασης Πλαίσιο και περιλαμβάνει ρητή δέσμευση αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

Η υποχρέωση εχεμύθειας των μερών από το παρόν 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 οιουδήποτε 

των συμβαλλομένων μερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε μετά την καθοιονδήποτε 

τρόπο λύση της παρούσας. 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 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. 

6.3. Εκχώρηση Δικαιωμάτων 

(α). Ο Τ.Π. δεν αποκτά κανένα εμπράγματο δικαίωμα, 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, ή αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ. 

(β). Οι συμβαλλόμενοι δεν δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή μερικώς απαιτήσεις που 

απορρέουν από την Σύμβαση Πλαίσιο που θα υπογραφεί με βάση την παρούσα προσφορά, 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 παρέχεται δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας της Σύμβασης, με εξαίρεση τις 

παραγράφους γ και δ. 

(γ). Κατ’ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται να α) αναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση του 

παρόντος σε οποιαδήποτε συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του Ομίλου 

κ.λ.π.), ενώ τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται β) να εκχωρήσουν το δικαίωμα είσπραξης των 

απαιτήσεών τους 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, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία. 

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς 

και ολική ή μερική μεταβίβαση δικαιώματος, ή ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης με βάση την 

παρούσα σύμβαση, ισχύει με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αυτός φέρει, 

ως Πάροχος με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε 

Σταθερή θέση (Αγορά 3β). 

(δ). Χωρίς την προβλεπόμενη στην παράγραφο β συγκατάθεση του άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν 

τα συμβατικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτο Μέρος ως συνέπεια της 

μεταβίβασης των σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών ή/και της αλλαγής του ελέγχου της 
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επιχείρησής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο 

Μέρος αναλαμβάνει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Συμβαλλόμενου 

Μέρους που τις μεταβιβάζει. Το κόστος των απαιτούμενων εργασιών θα επιβαρύνει τον 

εκδοχέα.   

6.4. Διάρκεια Σύμβασης 

Η Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, συμφωνείται να είναι διάρκειας 

ενός (1) έτους με την επιφύλαξη της ελάχιστης διάρκειας εκάστης υπηρεσίας που παρέχεται 

στα πλαίσια της παρούσας. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Μετά την πάροδο του ενός (1) έτους ή της ελάχιστης διάρκειας εκάστης 

υπηρεσίας που παρέχεται στα πλαίσια της παρούσας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως 

σε αορίστου χρόνου. 

6.5. Αποζημίωση – Ευθύνη 

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλομένου του και 

υποχρεούται να αποκαταστήσει 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, προστηθέντων ή βοηθών 

εκπλήρωσης αυτού, ή οποιοδήποτε εν γένει πρόσωπο χρησιμοποιεί αυτό προς εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης κατά 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 οφείλεται 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 οποιαδήποτε παραβίαση των 

υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος ή σε προσβολή δικαιωμάτων εχεμύθειας/ 

απορρήτου τρίτων. 

Έκαστο συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο μόνο για τις θετικές ζημίες που 

προκαλεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν 

ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλομένου για έμμεσες, αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα 

κέρδη που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. 
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6.6. Επίλυση Διαφορών – Ισχύον Δίκαιο 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν από την 

ερμηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Προσφοράς. 

Η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό δίκαιο - και  ιδίως τον Αστικό Κώδικα, 

στις διατάξεις του οποίου παραπέμπονται τα μέρη για κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, εφόσον 

δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη ή ρύθμιση στην παρούσα,  και κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια 

δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών.  

6.7. Τροποποίηση της Σύμβασης Πλαίσιο 

Η Σύμβαση Πλαίσιο δύναται να τροποποιηθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών (ΟΤΕ και ΤΠ), κατόπιν εγγράφου αιτήματος οποιουδήποτε των συμβαλλομένων, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης της 

παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 792/09/22-12-2016 

Απόφαση της ΕΕΤΤ. 

6.8.  Καταγγελία 

Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί υπαίτια τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα Προσφορά και ως ορίζονται αναλυτικά κατωτέρω, τότε το άλλο 

μέρος δύναται με έγγραφη ειδοποίηση να τάξει προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών για 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του. 

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της πρώτης έγγραφης 

ειδοποίησης, η ταχθείσα προς το υπαίτιο μέρος, προθεσμία των δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε το άλλο μέρος 

αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση, κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας 

προθεσμία  τριάντα (30) εργασίμων ημερών για συμμόρφωση. Στην περίπτωση που παρέλθει 

άκαρπη και η δεύτερη προθεσμία συμμόρφωσης των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, το 

αναίτιο μέρος δύναται, μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, να προβεί σε 

διακοπή όλων των υπηρεσιών και να αποστείλει τρίτη έγγραφη όχληση για καταγγελία της 

Σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την 

κοινοποίησή της στο άλλο μέρος.  
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Αιτίες καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η μη εξόφληση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις 

και διαδικασίες της παρούσας προσφοράς, η μη καταβολή εγγυητικών επιστολών σύμφωνα 

με τις διατάξεις και διαδικασίες της παρούσας προσφοράς, και ειδικότερα των όσων 

ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7, η κήρυξη ενός εκ των μερών σε κατάσταση πτώχευσης, η 

κατάθεση αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, η υποβολή αίτησης ή η θέση 

σε διαδικασία εξυγίανσης, η θέση αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, η λύση του 

συμβαλλόμενου μέρους, η ακύρωση ή ανάκληση της αδείας του, η διακινδύνευση της 

ακεραιότητας του δικτύου, η περίπτωση της ανωτέρας βίας, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 6.1 του παρόντος κεφαλαίου. Η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας στην 

περίπτωση της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των μη  αμφισβητούμενων τιμολογίων ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο περί «Διακοπής Υπηρεσίας» κεφάλαιο των Οικονομικών 

όρων. Κατόπιν συμφωνίας των μερών, δύνανται να προβλέπονται και άλλα περιστατικά τα 

οποία κατά την καλή πίστη είναι ικανά να θεμελιώσουν ειδικό και σπουδαίο  λόγο 

καταγγελίας της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις που η καταγγελία ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση, κατάθεσης 

αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποβολής αίτησης ή θέσης σε διαδικασία 

εξυγίανσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας του 

αντισυμβαλλομένου ή κατάθεσης αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, τα 

αποτελέσματα αυτής έχουν άμεση ισχύ από την κοινοποίηση της καταγγελίας σε αυτόν. 

Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από τον ΠΑΡΟΧΟ αναιτιολόγητα πριν τη 

λήξη της ελάχιστης διάρκειας της κάθε υπηρεσίας της παρούσας που αφορά την Διάρκεια 

Παροχής υπηρεσίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται στην καταβολή τελών μέχρι τη συμπλήρωση 

της εκάστοτε ελάχιστης διάρκειας. 

Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα λάβει 

τα αναγκαία μέτρα για την ανάκτηση από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος τυχόν εξοπλισμού 

που το (άλλο) συμβαλλόμενο μέρος παρείχε. 

Η καθ΄οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση των 

συμβαλλόμενων μερών από δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν σωρευτεί προ της λήξης 

της Σύμβασης, εκτός εάν έχει εγγράφως συμφωνηθεί το αντίθετο.  

Σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σχετικής σύμβασης μεταξύ του 

ΟΤΕ και του Τ.Π., παύει αυτοδικαίως η παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών προς τον Τ.Π. 

και κάθε εκκρεμής οφειλή του Τ.Π. απορρέουσα από την εκτέλεση της σύμβασης των 

υπηρεσιών της παρούσας καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από την ημερομηνία της 
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λύσης της. Ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να προβεί σε κατάπτωση των εις χείρας του εγγυήσεων 

προς είσπραξη της οφειλής αυτής άμεσα και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή να συμψηφίζει την 

οφειλή του Τ.Π. από υπηρεσίες της παρούσας με τυχόν πιστωτικά από άλλες υπηρεσίες 

χονδρικής, εφόσον η οφειλή από υπηρεσίες της παρούσας δεν εξοφληθεί από τον πάροχο. 

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα 

Προσφορά Αναφοράς, η καταγγελία της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην κείμενη νομοθεσία και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον 

ΟΤΕ δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/B/30-12-2016).  

Τα όσα ορίζονται στην παρούσα διάταξη δεν περιορίζουν τα δικαιώματα του Τ.Π. από 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία  και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το δικαίωμά 

του να υποβάλλει καταγγελία στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 

4070/2012, σε περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ υποχρεώσεων του που απορρέουν από 

την παρούσα προσφορά.     

6.9.   Δημοσιότητα 

Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλει να μην αναφέρει ή χρησιμοποιεί με 

οποιοδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή σήματα παρεχόμενων υπηρεσιών του 

άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεμένων Εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να 

εμπεριέχουν, να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόματα άλλου Μέρους και/ή των 

συνδεδεμένων Εταιριών του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του. Επίσης, 

συμφωνείται να μην προβεί επιπλέον στην έκδοση ή την χρήση υλικού διαφήμισης, 

προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο ή άλλου υλικού δημοσιότητας στα οποία 

αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο τα Σήματα, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους. 

6.10. Πληροφοριακά Συστήματα 

6.10.1. Γενικά 

Για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς πρόκειται 

να αναπτυχθούν νέα ή να επεκταθούν υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα. 

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 παραγγελιών, υλοποίησής, παροχής και 
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συντήρησής τους, τιμολόγησης, SLAs/KPIs, καθώς και βλαβοληψίας και βλαβοδιαχείρισης. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. WCRM να εκτυπώνει την σχετική 

αίτηση / απάντηση / αναγγελία  στην οποία θα φαίνονται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης 

και η σχετική ημερομηνία και ώρα, τα οποία και αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο σε 

περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισμός των ποινικών ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά 

στις σχετικές παραγράφους που περιγράφεται η Βασική Συμφωνία (Basic SLA) των 

υπηρεσιών της παρούσας, γίνεται βάσει των στοιχείων 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 την χρήση του Π.Σ WCRM. Μέσω του 

συγκεκριμένου συστήματος, οι ΠΑΡΟΧΟΙ έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της 

κατάστασης των αιτήσεών τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης σχετικά με 

τις αιτήσεις των Παρόχων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. 

Η Ενημέρωση/Επέκταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λειτουργικότητας θα γίνεται με τρόπο 

ώστε να μην επηρεάζει την απρόσκοπτη 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 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 ολοκλήρωση 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. Κάθε ενημέρωση δοκιμάζεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 

εργασίμων ημερών από τους ΤΠ σε δοκιμαστικό σύστημα που διαθέτει ο ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ 

οφείλει να αποκρίνεται σε ερωτήματα/ζητήματα που θέτουν οι πάροχοι κατά την δοκιμαστική 

λειτουργία εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 2ΕΗ. Σε περίπτωση που κατά 

την δοκιμαστική λειτουργία διαπιστωθεί πρόβλημα σε κάποια από τις νέες λειτουργικότητες, 

τότε ο ΟΤΕ θα πρέπει να διασφαλίσει την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκ νέου 

διάθεση δοκιμαστικού περιβάλλοντος  προς τους παρόχους, ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή 
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λειτουργία πριν την έναρξη του παραγωγικού περιβάλλοντος. Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει για την 

ακριβή ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στο Π.Σ WCRM τουλάχιστον 5 εργάσιμες 

μέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη εφαρμογή. Παράλληλα ο ΟΤΕ θα εξασφαλίζει 

ότι η νέα έκδοση του λογισμικού του Π.Σ. WCRM είναι συμβατή με την προγενέστερη 

λειτουργία του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η νέα έκδοση του λογισμικού του Π.Σ. 

WCRM συλλειτουργεί με τις παλαιότερες για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. 

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.  

Το Π.Σ WCRM διαθέτει μηχανισμούς ανάκτησης δεδομένων (system down recovery 

tool).  

Όλες οι δυνατές λειτουργίες του ΠΣ ΟΤΕ (καταχώρηση αιτημάτων, ενημέρωση για την 

κατάσταση ενός αιτήματος, ανταλλαγή πάσης φύσης δεδομένων κ.α.), να είναι διαθέσιμες 

στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 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 

WCRM): 

 Διαθεσιμότητα Εφαρμογής: 99.95% ανά έτος, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 

συντήρησης. 

 Χρόνος απόκρισης στα αιτήματα που καταχωρούνται 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. 

 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 ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των ΠΑΡΟΧΩΝ 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διακοπής. 
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 Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμένη): 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.  

6.10.2. Παραγγελιοληψία 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και παρακολούθησης 

της κατάστασης των αιτήσεών του (οποιουδήποτε τύπου, π.χ. νέας χορήγησης, κατάργησης 

κ.λ.π.).  

Το σύστημα θα αποδίδει ένα μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης 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). 

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 

εξασφαλίζεται ότι το σύστημα υποβολής παραγγελιών θα είναι διαθέσιμο μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

6.10.3.  Επεξεργασία αιτήσεων και παροχή υπηρεσιών 

Οι αιτήσεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα επεξεργάζονται από το Π.Σ του ΟΤΕ και 

σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίησή τους τότε θα 

ενημερώνεται κατάλληλα ο ΠΑΡΟΧΟΣ προκειμένου να επανυποβάλλει το αίτημα (αφού 

αρθούν οι λόγοι της αρχικής απόρριψης) και εφόσον το επιθυμεί. 

Εάν δεν συντρέχει λόγος απόρριψης του αιτήματος τότε αυτό υλοποιείται και παρέχεται 

η αντίστοιχη υπηρεσία πρόσβασης με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσας 

προσφοράς.  

 

6.10.4. Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση 

To σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος άρσης 

βλάβης από τον ΠΑΡΟΧΟ (μέσω web interface). Θα αποδίδεται ένας μοναδικός 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. 
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Από την λήψη ενός αιτήματος από τον ΠΑΡΟΧΟ μέχρι την αποκατάστασή του από τον 

ΟΤΕ θα ακολουθείται μια πλήρως διάφανη προδιαγεγραμμένη διαδικασία, 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. 

6.10.5. Συμφωνίες Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών - SLAs 

Θα υπογράφονται συμφωνίες βασικού επιπέδου υπηρεσιών (SLA) που θα αφορούν τόσο 

στις διαδικασίες υλοποίησης – κατασκευής των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β 

και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β όσο και στην βλαβοδιαχείρισή τους.  

6.10.6. 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 Αποδοτικότητας 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  καθώς και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β 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  καθώς 

και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β είναι το ακόλουθο: 

 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 ικανοποιήθηκαν 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 συμφωνημένου χρονικού πλαισίου 

συνολικά και ανά ΠΑΡΟΧΟ. 
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Για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να εξάγει μεταξύ άλλων 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τους παρακάτω δείκτες αποδοτικότητας: 

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

 Αριθμό αιτημάτων υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που απορρίφθηκαν 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 συνδρομητές λιανικής του ΟΤΕ 

 Αριθμό ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. 

 Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν εντός προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 

 Αριθμός ενεργών συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. ανά τοπικό κέντρο 

 Αριθμός νέων παροχών Α.ΡΥ.Σ. των οποίων η υλοποίηση κατέστη μη εφικτή βάσει των 

περιορισμών που τίθενται στην παράγραφο 10 της παρούσης ανά λόγο μη εφικτότητας, 

ανά τοπικό κέντρο και ανά ΠΑΡΟΧΟ 

 Μέσος όρος χρόνου επιδιόρθωσης βλαβών ανά πάροχο ανά τύπο υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

 Αριθμός βλαβών που επιλύθηκαν εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου (Βασικό 

SLA) 

Για τις υπηρεσίες VPU και VPU light o ΟΤΕ θα δημοσιοποιεί στο Π.Σ. WCRM ανά 

τρίμηνο τους ακόλουθους δείκτες αποδοτικότητας: 

− Αριθμός αιτούμενων VPU και VPU light  ανά Τ.Π., ανά μήνα. 

− Αριθμός VPU και VPU light  που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία 

βάση. 

− Παραδόσεις VPU και VPU light, ανά ΑΚ και ανά ημέρα. 

− Μέσο χρόνο παράδοσης VPU και VPU light  ,ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 

− Μέσο χρόνο μετάβασης από VPU και VPU light  εναλλακτικού παρόχου σε σύνδεση 

ΟΤΕ ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 

− Αριθμός απορριφθέντων αιτήσεων VPU και VPU light, ανά αιτιολογία της απόρριψής 

τους ανά Τ.Π., σε τριμηνιαία βάση. 

− Αριθμός VPU και VPU light, ανά Τ.Π. και ανά Α/Κ. 

− Αριθμός καταργηθέντων VPU και VPU light , ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 
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− Αριθμός αναφερόμενων βλαβών VPU και VPU light, ανά υπηρεσία φωνητική ή 

ευρυζωνική, ανά Τ.Π. 

− Αριθμός βλαβών VPU και VPU light που αποκαταστάθηκαν εντός του 

χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνημένο SLA, ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 

− Αριθμός βλαβών VPU και VPU light που αποκαταστάθηκαν εκτός του 

χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνημένο SLA, ανά υπαιτιότητα (Τ.Π. ή ΟΤΕ) 

και ανά Τ.Π., σε τριμηνιαία βάση. 

− Μέσος αριθμός εργασίμων ημερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης VPU και 

VPU light  ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 

− Μέσος αριθμός ημερολογιακών ημερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης VPU και 

VPU light  ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 

− Αριθμός βλαβών VPU και VPU light για τις οποίες πραγματοποιήθηκε συνδυαστικό 

ραντεβού ανά Τ.Π. σε τριμηνιαία βάση. 

− Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλάβης VPU και VPU light όταν αυτή αφορά βλάβη 

τηλεφωνίας (κλείνει με βλάβη τηλεφωνίας), ανά ΤΠ και συνολικά. 

6.11. Υποχρεώσεις ΟΤΕ / ΠΑΡΟΧΟΥ 

6.11.1. Υποχρεώσεις ΟΤΕ 

O OTE θα παρέχει μέσω του Π.Σ W-CRM πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των ΣΠ 

ΕΕΑΠ στις οποίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ΕΕΑΠ, καθώς και για τους 

ενεργοποιημένους ΕΕΑΠ σε κάθε ΣΠ ΕΕΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ θα παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

 Όνομα και θέση Α/Κ ΟΤΕ (κόμβος συγκέντρωσης) 

 Ύπαρξη ή όχι Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) 

 Αριθμός και είδος εξοπλισμού DSLAM που υπάγεται στο συγκεκριμένο κόμβο 

συγκέντρωσης 

 Θέση εξοπλισμού DSLAM (εφόσον είναι εγκατεστημένος σε υπαίθρια καμπίνα) και 

περιοχή κάλυψης 

 Αριθμός εγκατεστημένων καρτών γραμμών συνδρομητών και είδος αυτών 
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Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΣΠ ΕΕΑΠ και στους κόμβους 

συγκέντρωσης του προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β. 

Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λειτουργία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β που εξυπηρετούν τον ΠΑΡΟΧΟ. Σε περίπτωση 

διακοπής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαμβάνεται 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. 

Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό “Εσωτερικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 

Οικοδομών” (Ε.Τ.Δ.Ο) σταματά στον Κατανεμητή του κτιρίου (escalit). Ο ΟΤΕ δεν 

ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τη συντήρηση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου. 

Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία τεχνική ή σχετική με την 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α, Β και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β.  

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. 

6.11.2. Υποχρεώσεις ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ γνωστοποιεί στον ΟΤΕ με την υπογραφή 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. 

Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ WCRM και την ενεργοποίηση του, η διαχείριση των 

αιτημάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα έχει 

πρόσβαση στο Π.Σ WCRM 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 WCRM, τεκμαίρει αναγνώριση από πλευράς του 

ΠΑΡΟΧΟΥ των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασμούς της 

εταιρείας του. 

Τα τεχνικά προβλήματα για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης που δεν είναι 

αρμοδιότητας του ΠΑΡΟΧΟΥ, αναγγέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ από τον 

ΠΑΡΟΧΟ και όχι από τον Τελικό Χρήστη. 
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Ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει στον ΟΤΕ κάθε τεχνικό στοιχείο ή περιγραφή και αποδέχεται την 

πραγματοποίηση από τον ΟΤΕ κατόπιν αιτιολογημένου έγγραφου αιτήματος 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 χρονοδιαγράμματα παροχής 

των σχετικών υπηρεσιών  

Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο και κατόπιν 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 παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εξασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες προς αυτόν, δεν 

χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενο με αυτόν φυσικό 

ή/ και νομικό πρόσωπο για την πρόκληση απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς οποιονδήποτε τρίτο.  

6.12. Προγραμματισμένες & Έκτακτες Εργασίες 

Ως προγραμματισμένη εργασία νοείται η δραστηριότητα 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 δικτύου του ΟΤΕ που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της 

παρούσας, 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. 

Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτουν επεκτάσεις Κέντρων και Κόμβων, 

μεταζεύξεις, αναβάθμιση του τοπικού δικτύου, και οι οποίες εκτελούνται σε συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα ύστερα από ενημέρωση των ΠΑΡΟΧΩΝ από τον ΟΤΕ. 

Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτει επίσης κάθε επέμβαση και τροποποίηση των 

προσβάσεων των υπηρεσιών της παρούσης, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επεμβάσεων και τροποποιήσεων της κατάστασης των 

υπηρεσιών της παρούσης για λόγους αναβάθμισης των δυνατοτήτων του δικτύου, 

υποστήριξης νέων ή υφιστάμενων υπηρεσιών. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής 

μετρήσεων και ελέγχων, χωρίς να παρεμποδίζει τις παρεχόμενες από τον ΠΑΡΟΧΟ 

υπηρεσίες.  
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Προγραμματισμένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες 

κρίνεται, ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις υπηρεσίες που προσφέρει 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 πριν από την προβλεπόμενη 

ημερομηνία έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών. Η προθεσμία των 5 ΕΗ αυτή μπορεί 

κατ’ εξαίρεση να συντμηθεί μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις όπως 

περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 

επιβεβαιώσει άμεσα (και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκειται 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 εκτελεσθεί 

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 

 Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας 

 Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ 

 Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον πάροχο και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στον πάροχο μέσω της υπηρεσίας Χονδρικής Κεντρικής 

Πρόσβασης 

 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 καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι διακοπές στην παροχή των υπηρεσιών της 

παρούσης. Ο χρόνος διακοπής των υπηρεσιών αυτών δεν θα προσμετρούνται ως βλάβη ή αν 

έχει αναγγελθεί τέτοια, ο χρόνος διακοπής θα προσμετράται στον ανενεργό χρόνο. 

Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για τη διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που μπορεί να 

προκληθεί από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων) ή λόγω έκτακτων 

συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
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έγκαιρη αποκατάσταση της βλάβης βάσει της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών της 

παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

7.1. Γενικά 

Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλλει στον ΟΤΕ τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την 

παροχή Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης όπως ορίζεται από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/2016 τις 

οποίες λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά. 

Οι δημοσιευμένοι τιμοκατάλογοι υπηρεσιών της παρούσας και λοιπών σχετικών 

υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Επιβαρύνονται με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 

Τα προβλεπόμενα από το τιμολόγιο/λογαριασμό μηνιαία τέλη των υπηρεσιών 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης είναι απαιτητά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής και/ή 

διακοπής της υπηρεσίας. Τα πάγια μηνιαία τέλη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προκαταβάλλονται. Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως του Τ.Π., ο 

τελευταίος υποχρεούται στην καταβολή των μηνιαίων τελών έως ότου παρέλθει η 

υποχρεωτική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

7.2. Έκδοση Λογαριασμών/ Τιμολογίων 

Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις υπηρεσίες της παρούσας και για κάθε περίοδο χρέωσης, 

τιμολόγιο/ λογαριασμό το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για την παρεχόμενη 

υπηρεσία. Το εν λόγω τιμολόγιο/ λογαριασμός με το συνοδευτικό αρχείο πληροφοριών, 

περιλαμβάνει με σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ονοματεπώνυμο/επωνυμία Δικαιούχου 

• Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ Δικαιούχου 

• επάγγελμα 

• ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου/ λογαριασμού 

• αριθμό τιμολογίου/ λογαριασμού 

• περίοδο χρέωσης 
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• τρόπο πληρωμής 

• κωδικό εντολής πληρωμής σε Τράπεζα 

• περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας 

• τόπο – διεύθυνση παρεχόμενης υπηρεσίας 

• αριθμό 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. 

Ο ΟΤΕ εκδίδει τιμολόγιο/ λογαριασμό και πληροφορίες τιμολογίου/λογαριασμού σε 

ηλεκτρονική μορφή και το τοποθετεί σε SFTP server, προκειμένου να αποκτήσει ο Τ.Π. 

πρόσβαση σ’ αυτό μέσω πρωτοκόλλου FTP. Ο ΟΤΕ αποστέλλει μέσω e-mail σε ηλεκτρονική 

(ές) διεύθυνση (-εις) που έχει υποδείξει ο Πάροχος στον ΟΤΕ (τουλάχιστον μία ηλεκτρονική 

διεύθυνση του παρόχου απαιτείται να είναι group mail) ενημέρωση ότι τα ηλεκτρονικά 

αρχεία του εν λόγω τιμολογίου/λογαριασμού είναι διαθέσιμα στον SFTP server. Ο Τ.Π. 

οφείλει να προβεί σε σχετικές ρυθμίσεις στον mail server του ώστε η διεύθυνση αποστολής 

του ΟΤΕ να είναι σε white list και να μην μπλοκάρονται τα e-mail του ΟΤΕ ως ανεπιθύμητα. 

Αποδεικτικό παραλαβής του τιμολογίου/ λογαριασμού αποτελεί το e-mail παράδοσης του 

ανωτέρω e-mail, που αποστέλλεται αυτόματα από τον mail server του Τ.Π. (ο Τ.Π. οφείλει να 

προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε ο mail server του να αποστέλλει την εν λόγω 

απάντηση παραλαβής στον mail server του ΟΤΕ). Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. αντιμετωπίσει 

τεχνικές δυσκολίες στην παραλαβή του τιμολογίου/ λογαριασμού από τον SFTP server, οι 

οποίες οφείλονται στην τεχνική υποδομή του ΟΤΕ, οφείλει να αποστείλει άμεσα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΟΤΕ, αναφέροντας την ημερομηνία και ώρα της 

αποτυχημένης προσπάθειας πρόσβασης και περιγραφή του προβλήματος. Ο ΟΤΕ οφείλει να 

απαντήσει εντός μίας (1) ΕΗ από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ο χρόνος από την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Τ.Π. μέχρι 

την ενημέρωση από τον ΟΤΕ για την αποκατάσταση του προβλήματος, θεωρείται ανενεργός 

χρόνος. Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται από τον ΟΤΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
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ημερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης για τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά 

(στο εν λόγω τιμολόγιο/ λογαριασμό περιλαμβάνονται και τα πάγια μηνιαία τέλη των 

υπηρεσιών της παρούσας που προκαταβάλλονται). Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ 

κάθε αλλαγή της (-ων) ηλεκτρονικής (-ών) διεύθυνσης (-ων) αποστολής των τιμολογίων/ 

λογαριασμών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. Ειδικά τυχόν τιμολόγια που 

εκδίδει ο ΟΤΕ στα πλαίσια ειδικών έργων δεν τοποθετούνται σε SFTP server. 

Τυχόν πιστωτικά, συμπεριλαμβάνονται από τον ΟΤΕ στο αμέσως επόμενο τιμολόγιο/ 

λογαριασμό από την χρονική στιγμή που προκύπτει η υποχρέωση, προσαυξημένα με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας. Εάν το επόμενο τιμολόγιο/ λογαριασμός λόγω των πιστωτικών 

εγγραφών προκύψει στο σύνολο του πιστωτικό και υπάρχει ανοιχτή ληξιπρόθεσμη οφειλή σε 

ομοειδείς υπηρεσίες (ως ομοειδής υπηρεσίες λογίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται βάση 

της παρούσας προσφοράς αναφοράς) τότε συμψηφίζεται αυτομάτως με τη παλαιότερη 

οφειλή. Σε περίπτωση λύσης /καταγγελίας σύμβασης των υπηρεσιών της παρούσας, ο ΟΤΕ 

δύναται να συμψηφίζει τυχόν πιστωτικά που προκύπτουν από τις εν λόγω υπηρεσίες, με 

οφειλές άλλων υπηρεσιών χονδρικής μετά από σχετική ενημέρωση στον Τ.Π.. Οι ως άνω 

συμψηφισμοί γίνονται με την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και ιδίως της 

φορολογικής.  

Η χρέωση των υπηρεσιών, τις οποίες λαμβάνει ο Τ.Π. σύμφωνα με την παρούσα 

Προσφορά Αναφοράς, αρχίζει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα της ημερομηνίας 

παράδοσης/ενεργοποίησης κάθε υπηρεσίας. 

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη 

του τερματικού εξοπλισμού στο χώρο του Τελικού Χρήστη. 

Στην περίπτωση κατάργησης των υπηρεσιών της παρούσας ως ημερομηνία αποχρέωσης 

θα λογίζεται η επομένη ημερολογιακή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατάργησης στο 

Π.Σ. ΟΤΕ. 

7.3. Εξόφληση Λογαριασμών/  Τιμολογίων 

Ο Τ.Π. υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια/ λογαριασμούς εντός της αναγραφόμενης 

σε αυτά προθεσμίας εξόφλησης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχει τεθεί στη διάθεσή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 7.2 το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή του. Στην 

περίπτωση κατά την οποία το τιμολόγιο/λογαριασμός δεν τεθεί στη διάθεσή του εντός πέντε 
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εργασίμων ημερών από την έκδοσή του τότε η προθεσμία εξόφλησης του παρατείνεται τόσες 

εργάσιμες ημέρες όσες και οι εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης της επίδοσης πέραν των πέντε 

εργασίμων ημερών στον Τ.Π.. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των 

τιμολογίων/λογαριασμών λόγω μη έγκαιρης γνωστοποίησης από πλευράς παρόχου στον ΟΤΕ 

αλλαγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των τιμολογίων/λογαριασμών δεν 

μεταβάλει την προθεσμία εξόφλησης των τιμολογίων/λογαριασμών του ΟΤΕ. Κατά την 

περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας που 

αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο τότε 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/ λογαριασμό για την εξόφλησή του, σύμφωνα και με τα ειδικά οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο, αναφορικά με την έκδοση και την παράδοση των τιμολογίων/ 

λογαριασμών. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης τιμολογίου/λογαριασμού εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα περί αμφισβήτησης στην παρούσα προσφορά αναφοράς. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για 

τυχόν καταβληθέντα ποσά αποζημίωσης ή και επιστροφές προς τον τελικό χρήστη, λόγω μη 

παροχής ή πλημμελούς παροχής της υπηρεσίας από υπαιτιότητα του Τ.Π. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συμφωνημένης υπηρεσίας πέραν του 

προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμφωνία των μερών/advanced SLA) 

χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 

προβλεπόμενου στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των μερών/ advanced SLA) 

χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, o OTE οφείλει 

να καταβάλλει στον Τ.Π. ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις περί ποινικών ρητρών παραγράφους − Βασική Συμφωνία Επιπέδου 

Υπηρεσιών (Basic SLA) της παρούσας (ή την ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογραφεί 

συμφωνία για advanced SLA). 

Ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον 

ΟΤΕ που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς με ομοειδείς 

απαιτήσεις του προς τον ΟΤΕ, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί προς επίλυση διαφοράς στη 

Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Ως ομοειδής 

θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών της 
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παρούσας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποινικών ρητρών δυνάμει της 

παρούσας. 

Το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, 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 

Τ.Π. οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, και για τις 

οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης/ διόρθωσης τιμολογίου/ λογαριασμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

7.4. Τέλη – Χρεώσεις 

Τα τέλη των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του 

ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τελών που περιλαμβάνονται στον 

τιμοκατάλογό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

7.4.1. Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

7.4.1.1 Γενικά 

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του 

ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr).  

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. Οι αναπροσαρμοσμένες τιμές εφαρμόζονται από την 

ημερομηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενεργοποιημένες συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. 

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. 

Σε περίπτωση διακοπής (σύμφωνα με την ενότητα 2.2.3.3) της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., 

προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από τον 

ΠΑΡΟΧΟ του αντίστοιχου τέλους επανασύνδεσης, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 

τιμοκατάλογο του ΟΤΕ 

http://www.otewholesale.gr/
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Ειδικότερα για την υπηρεσία VPU, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ τιμολογείται ως ακολούθως: 

 Μηνιαίο τέλος: Για το μέρος της υπηρεσίας VPU που αφορά την ευρυζωνικότητα, 

δηλαδή την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ [KV], η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς. Για το μέρος της υπηρεσίας VPU που αφορά τη 

φωνή (ΠΤοΒ), η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 

«Διαδικασίες Παροχής ΤοΒ» Ενότητα 1.12- «Τρόπος Χρέωσης» και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

7 «Οικονομικοί Όροι» της παρούσας. Η χρέωση των υπηρεσιών VPU που αφορά τη 

φωνή θα εμφανίζεται στο λογαριασμό των υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης 

ως έκπτωση σε σχέση με την τιμή του πλήρους βρόχου. Η εκπτωτική πολιτική 

περιγράφεται στο παράρτημα 23 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Τοπικής Πρόσβασης.  

 Για τα υπόλοιπα τέλη, η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

ενότητα. 

7.4.1.2 Κατηγορίες Τελών 

Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες: 

 Βασικά Τέλη 

 Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς 

 Πάγιο μηνιαίο τέλος 

 Δευτερεύοντα τέλη 

 Εφάπαξ τέλος μεταβολής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. 

 Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 

 Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης  

 Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης  

7.4.2. Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

7.4.2.1 Γενικά 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή 

των υπηρεσιών πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β τις οποίες λαμβάνει. 
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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 χρέωση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β, ξεκινάει την επομένη της υπογραφής 

του Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

7.4.2.2 Κατηγορίες Τελών 

Mε την επιφύλαξη διαφορετικής Απόφασης της EETT οι κατηγορίες τελών για την 

παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ είναι οι 

ακόλουθες: 

 Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβασης στο δίκτυο του ΟΤΕ. Ισχύει για 

υπηρεσίες: 

 Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και 

 Εφάπαξ τέλος πρόσβασης. Ισχύει για υπηρεσίες: 

 Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 

 Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης. Ισχύει για υπηρεσίες: 

 Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β και 

 Μηνιαίο τέλος πρόσβασης 

 Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης 

 Εφάπαξ τέλος μεταβολής υπηρεσιών 

 Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου  

 Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης  

 Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α/ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ 

Στα παραπάνω τέλη σύνδεσης και ενεργοποίησης, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται και 

η ενεργοποίηση έως έξι (6) domain/subdomain names. 

7.4.3. Υπηρεσία VPU 

7.4.3.1 Γενικά 

Η υπηρεσία VPU θα χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του 

ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). 
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Η χρέωση της υπηρεσίας VPU ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την 

ημερομηνία 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. 

Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας VPU και μετά την ολοκλήρωση της 

κατάργησης, θα υπολογίζεται από το σύστημα η Ημερομηνία Αποχρέωσης ως η επόμενη 

ημερολογιακή ημέρα της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της κατάργησή της στο Π.Σ ΟΤΕ. 

7.4.3.2 Κατηγορίες Τελών 

Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας VPU από τον ΟΤΕ προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες: 

 Βασικά Τέλη 

o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 

o Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης 

o Πάγιο μηνιαίο τέλος 

 Δευτερεύοντα τέλη 

o Εφάπαξ τέλος μετάβασης/μετατροπής/μεταβολής 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου 

o Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας  

o Εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ  

o Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης  

 

7.4.4. Υπηρεσία VPU light  

7.4.4.1 Γενικά 

Η υπηρεσία VPU light θα χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο 

του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ 

(www.otewholesale.gr). 

Η χρέωση της υπηρεσίας VPU light ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από 

την ημερομηνία 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. 
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Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας VPU light και μετά την ολοκλήρωση της 

κατάργησης, θα υπολογίζεται από το σύστημα η Ημερομηνία Αποχρέωσης ως η επόμενη 

ημερολογιακή ημέρα της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της κατάργησή της στο Π.Σ. WCRM. 

7.4.4.2 Κατηγορίες Τελών 

Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας VPU light από τον ΟΤΕ προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες: 

 Βασικά Τέλη 

 Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 

 Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης 

 Πάγιο μηνιαίο τέλος 

 Δευτερεύοντα τέλη 

 Εφάπαξ τέλος μετάβασης/μετατροπής/μεταβολής 

 Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 

 Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου 

 Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας  

 Εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ  

 Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης  

7.5. Πληροφορίες Χρεώσεων 

Ο ΟΤΕ θα αποθηκεύει τις πληροφορίες χρεώσεων για περίοδο ενός έτους από την 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου/ λογαριασμού. Αντίστοιχα, ο Τ.Π. θα καταγράφει από 

την δική του πλευρά και θα διατηρεί για αντίστοιχο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες 

χρεώσεων. 

Οι πληροφορίες χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. και θα 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς διακανονισμού αμφισβητήσεων/ διαφορών, 

κατόπιν εγγράφου αιτήματος οιουδήποτε των μερών το οποίο θα υποβάλλεται μέσα στην 

προθεσμία αμφισβήτησης του τιμολογίου/ λογαριασμού. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 

διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης τιμολογίου/ λογαριασμού, οι πληροφορίες χρεώσεων θα 

διατηρούνται μέχρι την άρση της αμφισβήτησης του σχετικού τιμολογίου/ λογαριασμού και 
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σε περίπτωση που η αμφισβήτηση τεθεί σε δικαστική επίλυση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης 

δικαστικής απόφασης. 

7.6. Αμφισβήτηση Τιμολογίου/ Λογαριασμού 

Σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά, ο Τ.Π. έχει δικαίωμα αμφισβήτησης της 

ορθότητας μέρους ή του συνόλου των τιμολογήσεων που έκανε ο ΟΤΕ. Η αμφισβήτηση θα 

αποστέλλεται από τον Τ.Π. στον ΟΤΕ με την μορφή τυποποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου 

(.xls) το οποίο θα αποτελείται από τέσσερις (4) στήλες : Α/Α βλάβης/αίτησης, αριθμός 

τιμολογίου/ λογαριασμού, ποσό χρέωσης και λόγος αμφισβήτησης για κάθε Α/Α 

βλάβης/αίτησης. Ο Τ.Π. υποχρεούται να υποβάλει συστημικά την αμφισβήτηση, εφόσον 

υπάρξει σχετική  απαίτηση από τον ΟΤΕ.  

Δικαιούται προς τούτο να ζητήσει: 

• Έλεγχο ορθότητας του τιμολογίου/ λογαριασμού του από τον ΟΤΕ (πρώτο 

υπηρεσιακό επίπεδο ελέγχου). 

• Επανέλεγχο του τιμολογίου/ λογαριασμού του από Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 

Διαφορών, συσταθείσας από εμπειρογνώμονες τόσο του ΟΤΕ όσο και του Τ.Π., 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. 

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αμφισβήτηση τιμολογίου/ λογαριασμού:  

 κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ γίνεται στο αμέσως επόμενο τιμολόγιο/ 

λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποίηση του Τ.Π. περί αποδοχής του 

αιτήματος αμφισβήτησης του από τον ΟΤΕ ή από την έκδοση της απόφασης 

της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

κεφάλαιο 7 αναφορικά με το τόκο υπερημερίας και τον συμψηφισμό 

ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

 Η οφειλή που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της αμφισβήτησης τιμολογίου/ 

λογαριασμού χρεώνεται σε επόμενο τιμολόγιο/ λογαριασμό προσαυξημένη με 

το νόμιμο επιτόκιο.  

Διευκρινίζεται, όμως, ότι μετά το πέρας κάθε σταδίου αμφισβήτησης τιμολογίου/ 

λογαριασμού (αμφισβήτηση ενώπιον ΟΤΕ ή αμφισβήτηση ενώπιον της Μικτής Επιτροπής 
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Επίλυσης Διαφορών), τα μέρη δύνανται να συμψηφίσουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία 

καταλήγουν σε συμφωνία με την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

7.6.1. Χρόνος Κατάθεσης της Αμφισβήτησης 

Χρονολογικά, η αμφισβήτηση η οποία μπορεί να αφορά ολική ή μερική αμφισβήτηση 

του τιμολογίου/ λογαριασμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

1. οποτεδήποτε στο διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία έκδοσης του 

τιμολογίου/ λογαριασμού, και 

2. οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου/ λογαριασμού εάν η 

αμφισβήτηση αφορά μη συμμόρφωση του ΟΤΕ με απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόμου, η 

οποία αμφισβήτηση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση του ΟΤΕ με απόφαση της ΕΕΤΤ ή 

διάταξη νόμου κατατέθηκε έγκαιρα ήτοι εντός 6 μηνών μετά την ημερομηνία έκδοσης του 

τιμολογίου/ λογαριασμού αλλά η απόφαση τελεσιδίκησε μετά το διάστημα των έξι (6) μηνών 

ως ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ καλείται να διατηρεί τα σχετικά αρχεία χρέωσης 

μέχρι την έκδοση της σχετικής τελεσίδικης απόφασης. 

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα 

των μερών από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τον ΑΚ. 

7.6.2. Προϋπόθεση 

Προκειμένου ο Τ.Π. να ασκήσει το δικαίωμα αμφισβήτησης, καταβάλει εμπρόθεσμα 

προς τον ΟΤΕ το ύψος του τιμολογίου/ λογαριασμού το οποίο αναγνωρίζει ως έγκυρο και δεν 

θέτει υπό αμφισβήτηση άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναφορικά με το ποσό το οποίο 

αμφισβητεί, ο Τ.Π. μπορεί εναλλακτικά: 

1. Να πληρώσει και το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη δήλη ημερομηνία την οποία 

ορίζει το τιμολόγιο/ λογαριασμό, ώστε να μη βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. 

2. Να μην πληρώσει το ποσό το οποίο αμφισβητεί στη δήλη ημερομηνία την οποία 

ορίζει το τιμολόγιο/ λογαριασμός και να επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας από την 

ημερομηνία λήξης και μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης. 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 αμφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής 

επιστολής είναι τέσσερις (4) μήνες με υποχρέωση παράτασης για το εκάστοτε συμφωνηθέν 

εγγράφως χρονικό διάστημα από τη συγκρότηση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ απαιτήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή αμφισβήτησης, η 

αίτηση αμφισβήτησης δεν γίνεται δεκτή αν δεν κατατεθεί η εγγυητική επιστολή. Στην 
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περίπτωση αυτή ήτοι στην περίπτωση που δεν κατατεθεί εγγυητική επιστολή ενώ το έχει 

απαιτήσει αυτό ο ΟΤΕ, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 

διακοπής υπηρεσιών. 

7.6.3. Αμφισβήτηση Ενώπιον του ΟΤΕ 

Στην περίπτωση όπου η αμφισβήτηση κατατίθεται στον ΟΤΕ και δεν αφορά την 

περίπτωση 2) της ενότητας 7.6.1 Χρόνος Κατάθεσης της Αμφισβήτησης, το εν λόγω 

δικαίωμα ασκείται με την υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτασης / διόρθωσης τιμολογίου/ 

λογαριασμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έκδοσης 

του τιμολογίου/ λογαριασμού.  

Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το μέρος του τιμολογίου/ λογαριασμού που 

αμφισβητείται και κατά πόσο ο Τ.Π. έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη 

ημερομηνία την οποία όριζε το τιμολόγιο/λογαριασμό, το ποσό το οποίο αμφισβητεί. 

Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και κάθε αναγκαίο στοιχείο/ πληροφορία 

επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ θα απαντά στις εν λόγω αιτήσεις των Τ.Π εντός προθεσμίας ενός (1) 

μηνός από την υποβολή τoυς εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα τα 

συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης. 

Σε περίπτωση –ολικής ή μερικής– αποδοχής της αίτησης από τον ΟΤΕ λαμβανομένων 

υπ’ όψιν των ήδη εκδοθέντων τιμολογίων/ λογαριασμών, ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο/ 

λογαριασμό για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τ.Π.. Το 

τιμολόγιο αυτό θα βαρύνεται με τόκους υπερημερίας για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ 

αποδέχτηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τ.Π. και εφόσον ο Τ.Π. το έχει πληρώσει. 

 

7.6.4. Αμφισβήτηση Ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης 

Διαφορών 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης του Τ.Π. από τον ΟΤΕ, ο Τ.Π. 

δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΤΕ με έγγραφό του, το οποίο αποστέλλει στον ΟΤΕ εντός 

πέντε (5) ΕΗ από τη λήψη της έγγραφης 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 μετέχουν για 

λογαριασμό του στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Ο ΟΤΕ, μετά τη λήψη του 

εγγράφου αυτού του Τ.Π., ορίζει δύο (2) άτομα τα οποία θα μετέχουν για λογαριασμό του 

στη συγκεκριμένη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, τα οποία γνωστοποιεί στον Τ.Π. με 
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έγγραφό του. Η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών συγκροτείται εντός 

προθεσμίας πέντε (5) EH από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος του Τ.Π. προς τον 

ΟΤΕ. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει σε τόπο, ημερομηνία και ώρα που συμφωνούν από 

κοινού τα μέλη της, τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να 

συνεπικουρούνται από συμβούλους τους. Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών παραμένει 

ανοιχτή για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και επεξεργασία 

των στοιχείων από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο μέρη δεν αποκρίνεται 

ως προς το χρόνο διεξαγωγής ή την ανταλλαγή στοιχείων παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις 

του άλλου μέρους σε μηνιαία βάση, η ΜΕΕΔ δύναται να κλείσει μονομερώς εντός 

διαστήματος 6 (έξι) μηνών από τη συγκρότησή της. Οι σύμβουλοι των μελών της Μικτής 

Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών δεν μετέχουν στη λήψη απόφασης της Επιτροπής. 

Τα δύο μέρη υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 

αναλυτικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα για το οποίο προκύπτει η διαφωνία, εντός  του 

χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί κατά την συγκρότησή της. Τα εν λόγω στοιχεία 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης 

της σχετικής διαφοράς που έχει προκύψει. Εφόσον κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 

προσκομίζει τα στοιχεία αυτά εντός της συμφωνημένης 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 υποχρεώσεων που πηγάζουν από 

την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υποχρεούνται να διατηρούν 

τα σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει εκκρεμής διαφορά 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

Στην περίπτωση που η αμφισβήτηση αφορά στην παραπάνω περίπτωση 2 της 

παραγράφου 7.6.1, 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 αιτιολογημένη 

απόφαση επί της διαφοράς σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την συγκρότησή της εκτός εάν 

άλλως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και σε κάθε περίπτωση καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια προτού αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά. 

Σε περίπτωση – ολικής ή μερικής – αποδοχής της αίτησης του αμφισβητούμενου ποσού 

από τον ΟΤΕ, λαμβανομένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πιστώσεων, μετά το πέρας του 
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πρώτου σταδίου, ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο/ λογαριασμό για το ποσό το οποίο η 

Επιτροπή αποδέχθηκε ως μη οφειλόμενο από τον Τ.Π. . 

Σε περίπτωση που είτε η Επιτροπή με απόφασή της διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να 

επιτευχθεί συμφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, είτε και σε 

κάθε περίπτωση, παρέλθει άπρακτη περίοδος διμήνου ή του εκάστοτε συμφωνηθέντος 

εγγράφως χρονικού διαστήματος από τη Συγκρότηση της Επιτροπής, τα ποσά χρεώνονται σε 

επόμενο λογαριασμό από το χρονικό σημείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν δύναται να 

λύσει τη διαφορά ή την διάλυση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών χωρίς την 

επίλυση της διαφοράς προσαυξημένα με το νόμιμο επιτόκιο, 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 Τ.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικής 

επιστολής.   

Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό αμφισβήτηση ποσού από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν συνιστά συνομολόγηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα 

δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών από την κείμενη νομοθεσία. 

Η ΕΕΤΤ μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς με δεσμευτική απόφαση, κατ’ 

εφαρμογή  του άρθρου 34 παρ. 3 του Ν. 4070/2012, εφόσον τα μέρη δεν έχουν 

προηγουμένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης Διαφορών ΟΤΕ και Τ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση,  η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης Διαφορών του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος τη 

δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος Τ.Π. παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή 

του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ, 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστηρίων. 

7.6.5. Αμφισβήτηση Λογαριασμού από τον ΟΤΕ 

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αμφισβήτησης τιμολογίου/ λογαριασμού της 

παραγράφου 7.6 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση αμφισβήτησης από τον ΟΤΕ 

της ορθότητας μέρους ή του συνόλου των τιμολογήσεων από τον Τ.Π. προς τον ΟΤΕ. 
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7.7. Διακοπή Υπηρεσίας 

Στις περιπτώσεις: 

• Ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής τιμολογίου/ λογαριασμού για υπηρεσίες που 

παρέχονται με βάση την παρούσα προσφορά και εφόσον δεν υπάρχει υπό αμφισβήτηση 

διαφορά για το ποσό της οφειλής, κατά τα προβλεπόμενα στο περί αμφισβήτησης άρθρο της 

παρούσας, καθώς και  

• Μη προσκόμισης αιτηθείσας από τον ΟΤΕ εγγύησης για υπηρεσίες με βάση την 

παρούσα προσφορά, 

ο OTE, με την επίδοση έγγραφης όχλησης προς τον Τ.Π., η οποία κοινοποιείται και 

στην ΕΕΤΤ, θέτει περίοδο δεκαπέντε (15) ΗΗ για την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης και 

απαιτητής οφειλής ή προσκόμιση της αιτηθείσας εγγύησης.   

Στην έγγραφη ειδοποίηση εξειδικεύονται και αιτιολογούνται από τον ΟΤΕ τα μέτρα τα 

οποία τυχόν θα λάβει, προσκομίζοντας τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση αυτή στοιχεία. 

Από την στιγμή δε της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε 

φραγή υπηρεσιών. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη από την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. προθεσμία των 15ΗΗ για 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του, ο ΟΤΕ δύναται (α) να αρνηθεί την παροχή 

οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών ΧΚΠ και να μην επιτρέπει στον Τ.Π. να καταθέτει 

σχετικά αιτήματα στο Π.Σ WCRM (εξαιρουμένων των αιτημάτων σχετικών με τη διαδικασία 

βλαβοδιαχείρισης, ή/και (β) ειδικά για την περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής να προβεί σε 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ποσού της ανεξόφλητης οφειλής. Σε 

περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής, το ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση παραμένει ως υποχρέωση του 

Τ.Π. προς τον ΟΤΕ. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Τ.Π συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις του, πριν 

την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας που δόθηκε με την ως άνω έγγραφη όχληση, ο ΟΤΕ δεν 

έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα καθώς οφείλει να άρει τη φραγή των 

υπηρεσιών.  

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της ανωτέρω έγγραφης 

όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. προθεσμία των δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ αποστέλλει 

δεύτερη έγγραφη όχληση στον Τ.Π., κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας 
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προθεσμία τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την 

επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. νέα 

προθεσμία των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε διακοπή 

όλων των υπηρεσιών XKΠ, να μην επιτρέπει τη δυνατότητα πρόσβασης του Τ.Π. στο 

πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται τα αιτήματα παροχής ΧΚΠ και να 

αποστείλει τρίτη έγγραφη όχληση για καταγγελία της σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας 

επέρχονται είκοσι (20) ΕΗ μετά την κοινοποίησή της στο άλλο μέρος. Στην έγγραφη 

ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείμενης διακοπής. 

Σε περίπτωση που ο Τ.Π. συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του μετά μεν την πάροδο της 

προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω πρώτη όχληση αλλά 

το αργότερο πριν την πάροδο των επιπλέον τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επίδοση 

της δεύτερης όχλησης, δηλαδή πριν την προαναγγελθείσα διακοπή των υπηρεσιών της 

παρούσας προσφοράς, ο ΟΤΕ οφείλει (α) να μην προβεί στη διακοπή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς ή/ και της πλήρους πρόσβασης στο πληροφοριακό 

σύστημα, ως είχε εξαγγείλει με τη δεύτερη όχληση, (β) να μην αρνείται την παροχή 

οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών, και (γ) να άρει τυχόν φραγή υπηρεσιών στην οποία 

έχει προβεί.     

Σε περίπτωση που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του ή προσκομίσει την αιτηθείσα 

εγγύηση (κατά περίπτωση) μετά την πραγματοποίηση της διακοπής  παροχής υπηρεσιών της 

παρούσας προσφοράς ή/ και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα κατάθεσης αιτημάτων, 

και πριν  επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, ο ΟΤΕ οφείλει να προβεί σε άρση της 

διακοπής παροχής υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς ή/ και πρόσβασης στο πληροφοριακό 

σύστημα εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, να προβαίνει στην προσήκουσα 

παροχή υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς καθώς και να μην αρνείται την παροχή 

οποιονδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών. 

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης, ή μη εξόφλησης των 

τιμολογίων/ λογαριασμών υπηρεσιών της παρούσας ή λόγω μη προσκόμισης εγγυητικών 

επιστολών ή άλλων μορφών εγγυήσεων ή μη αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών ή άλλων 

μορφών εγγυήσεων που κατέπεσαν, ή / και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης απάτης, ο ΟΤΕ 

δύναται, αφού έχει ακολουθήσει την διαδικασία προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης των 30 

εργασίμων ημερών, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς λόγω 

υπαιτιότητας του έτερου συμβαλλόμενου. Η άσκηση του σχετικού δικαιώματος από τον ΟΤΕ 

γίνεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ως ΣΙΑ με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22-
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12-2016, ο ΟΤΕ παράλληλα δύναται να λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο για την είσπραξη των 

οφειλομένων.  

Στη διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα ενότητα κάθε έγγραφη 

όχληση/ειδοποίηση προς τον Τ.Π. και την ΕΕΤΤ θα αποδεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό. 

7.8. Τακτοποίηση (εκκαθάριση) Ποινικών Ρητρών 

Η διαδικασία τακτοποίησης εκκαθάρισης ποινικών ρητρών που απορρέουν από τη 

Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται μέσω ετήσιων περιοδικών εκκαθαρίσεων 

(πίστωση) και πιστώνεται στο λογαριασμού του ΠΑΡΟΧΟΥ για το αντίστοιχο προϊόν. 

Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η 

καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τα 

δικαιώματα του Τ.Π. να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επιπλέον  ζημίας την οποία υπέστη 

από την μη προσήκουσα εκπλήρωση (μη τήρηση των όρων της παρούσας), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγματοποιείται, ως εξής:  

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

δευτέρου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους:  

1.  Συγκεντρωτικό πίνακα των συνδέσεων υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης 

εκτός SLA  καθώς και το συνολικό ύψος των τυχόν ποινικών ρητρών που ζητάει από 

τον ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Κεφάλαια 2.5, 3.4 και 4.4. Επίσης 

στον ίδιο πίνακα θα περιέχεται ο αναλυτικός υπολογισμός: του Α, του ύψους των 

ποινικών ρητρών, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα σχετικά Κεφάλαια και 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Α και του ύψους των ποινικών ρητρών 

καθώς επίσης και όλα τα απαιτούμενα σχετικά στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ 

WCRM. 

2.  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 πραγματικού χρόνου άρσης βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην 

παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ WCRM και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός 
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υπολογισμός ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Κεφάλαια 2.5, 

3.4 και 4.4 της παρούσας Προσφοράς. 

O ΠΑΡΟΧΟΣ θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

τρίτου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ 

και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και για τα 

οποία διαπιστώθηκε 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 WCRM και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισμός 

ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 5.8 της παρούσας Προσφοράς.  

Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφερομένων ημερομηνιών και εφόσον δεν έχουν 

σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ποινικών ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις 

ρητρών. 

Εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

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.  

Εντός του τέταρτου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον 

έλεγχο των πινάκων που αφορούν τους λειτουργούντες ΑΡΥΣ και τις βλάβες που 

απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον δεύτερο μήνα του έτους κατά τα ανωτέρω. 

Εντός του πέμπτου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο 

των πινάκων που αφορούν στις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ που απεστάλησαν στον 

ΟΤΕ τον τρίτο μήνα του έτους κατά τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΟΤΕ συμφωνήσουν ως προς τον υπολογισμό των 

ποινικών ρητρών, θα πιστώνεται ο επόμενος λογαριασμός του ΠΑΡΟΧΟΥ με το αντίστοιχο 

ποσό της εκκαθάρισης και θα ενημερώνεται ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

Σε περίπτωση όπου ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΟΤΕ δεν συμφωνήσουν ως προς τον 

υπολογισμό των ποινικών ρητρών τότε για τα ποσά των ποινικών ρητρών που ο ΟΤΕ 

αναγνωρίζει πιστώνεται άμεσα ο επόμενος λογαριασμός του ΠΑΡΟΧΟΥ. Η εν λόγω πίστωση 

δεν περιορίζει σε καμία 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 ποινικών ρητρών που δεν υπάρχει συμφωνία: 
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 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 7.6.4 του παρόντος Κεφαλαίου. Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 

παραμένει ανοιχτή για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και 

επεξεργασία των στοιχείων από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο μέρη 

δεν αποκρίνεται ως προς το χρόνο διεξαγωγής ή την ανταλλαγή στοιχείων παρά τις 

επανειλημμένες οχλήσεις του άλλου μέρους σε μηνιαία βάση, η ΜΕΕΔ δύναται να 

κλείσει μονομερώς εντός διαστήματος 6 (έξι) μηνών από τη συγκρότησή της. 

 Σε περίπτωση που η διαφορά επιλυθεί σύμφωνα με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής 

Επίλυσης Διαφορών, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο μέρη και θα 

πιστώνεται ο επόμενος λογαριασμός του ΠΑΡΟΧΟΥ με το αντίστοιχο ποσό της 

εκκαθάρισης και θα ενημερώνεται ο ΠΑΡΟΧΟΣ. 

 Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών επιλύσει τη διαφορά, εις 

βάρος του ΠΑΡΟΧΟΥ, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο μέρη και 

θα πραγματοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς. Οι λογαριασμοί οι οποίοι 

περιέχουν την παραπάνω λογιστική τακτοποίηση δεν τίθενται σε περαιτέρω 

αμφισβήτηση εκ μέρους του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 7.6 

7.9. Πιστωτικές διασφαλίσεις 

7.9.1.  Γενικά 

Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει 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 σχετικές αγορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22-12-

2016 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 χρηστών 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. 
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7.9.2. 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 συμπεριλαμβάνεται): 

Ε = ΧΤΜ * 2 

Όπου: 

Ε: Ύψος της Εγγύησης 

ΧΤΜ: (Χρέωση Τελευταίου Μήνα) Το ποσό χρέωσης των υπηρεσιών (βάσει εκδοθέντων 

τιμολογίων/ λογαριασμών) του τελευταίου μήνα πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης που 

παρέχονται με βάση την παρούσα προσφορά.  

7.9.3.  Πολιτική Διασφάλισης από Υπερημερίες 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος Τ.Π., το ύψος της προσκομιστέας εγγύησης (στα πλαίσια της 

παρούσας Προσφοράς), υπολογίζεται με την ανωτέρω αριθμητική φόρμουλα και 

αναπροσαρμόζεται ετησίως. Ως υπάρχων Τ.Π., εννοείται ο Τ.Π. που είναι ήδη ενταγμένος 

στη σχετική κατηγορία πελατών του ΟΤΕ και λαμβάνει υπηρεσίες της παρούσας προσφοράς 

αναφοράς άσχετα με το χρόνο πραγματοποίησης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση νέου Τ.Π. δηλαδή Τ.Π. που για πρώτη φορά θα ενταχθεί στη σχετική 

κατηγορία πελατών χονδρικής του ΟΤΕ ή Τ.Π. που δεν λαμβάνει υπηρεσίες της παρούσας 

προσφοράς, το αρχικό ύψος της προσκομιστέας εγγύησης είναι € 10.000. Eαν υπάρχει 

πρόβλεψη μηνιαίας τιμολόγησης υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς  υπολογίζεται 

αντίστοιχα με τον παραπάνω τύπο και αν - από τον υπολογισμό ως ανωτέρω - προκύπτει 

ποσό μικρότερο των 10.000 € το ύψος της προσκομιστέας εγγύησης παραμένει στα 10.000 €.  

Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου από την 1η τιμολόγησή του σε υπηρεσίες της παρούσας 

προσφοράς αναφοράς, το ύψος της εγγύησης που προσκομίστηκε προσυμβατικά από τον 

‘‘νέο’’ Τ.Π., θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τον υπολογισμό που προκύπτει από τον 

προαναφερόμενο τύπο υπολογισμού, εκτός και αν - από τον υπολογισμό ως ανωτέρω - 

προκύπτει ποσό μικρότερο των 10.000 € οπότε η εγγύηση παραμένει στα 10.000 € για ένα 

ακόμα έτος. 

Η προσκόμιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει της εγγύησης, μόνο τον νέο Τ.Π. για τον 

οποίο δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς, από την 
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υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης. Σε περίπτωση που οφειλή παρόχου που 

προσκόμισε θετική αξιολόγηση καταστεί ληξιπρόθεσμη τότε ο Τ.Π υποχρεούται σε 

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής με βάση την προαναφερόμενη φόρμουλα. 

Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν κατέστη υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών 

του προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την 

χρονική περίοδο των έξι (6) τελευταίων  μηνών από την ημερομηνία αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ 

δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποια οφειλή του Τ.Π. προς τον 

ΟΤΕ καταστεί ληξιπρόθεσμη, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει εγγύηση, παρέχοντας στον Τ.Π. 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών προκειμένου να ανταποκριθεί. Το ύψος 

της εγγύησης υπολογίζεται σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού εγγύησης.  

Δεν θεωρείται ότι ο Τ.Π. έχει καταστεί υπερήμερος όταν στο προαναφερόμενο διάστημα των 

έξι (6) μηνών υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιμολόγια/ λογαριασμούς τα οποία δεν 

εξοφλήθηκαν επί τη βάση: 

• Απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρμόδιας δικαστικής αρχής, ή 

• Αμφισβήτησης ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, εάν αυτή δεν έχει ακόμη τελειώσει 

τις εργασίες της,  

Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρμογής του ποσού της απαιτούμενης εγγύησης βάση 

ελέγχου υπερημεριών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται σημαντική επιδείνωση της 

οικονομικής φερεγγυότητας του Τ.Π. βάση χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή του 

Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έκδοσης εγγυητικών του Τ.Π. (εάν πρόκειται για εγγυητικές 

επιστολές) και υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή στους τελευταίους έξι (6) μήνες, ο ΟΤΕ 

δικαιούται και δύναται να προχωρεί εκτάκτως σε επαναξιολόγηση και (εάν αυτό προκύψει 

από την αξιολόγηση) να αιτείται εγγύηση σύμφωνα με τη φόρμουλα υπολογισμού της 

εγγύησης που αναφέρεται 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 όπως αυτά ισχύουν για τις περιπτώσεις 

άρνησης προσκόμισης εγγύησης σε φυσιολογικές συνθήκες εξέλιξης των συναλλαγών. Το 

αίτημα του ΟΤΕ θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο ως προς τη διαπίστωση και το 

είδος του αυξημένου κινδύνου και να παρέχει στον Τ.Π. προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών προκειμένου να ανταποκριθεί. 

Στην περίπτωση υπάρχοντος Τ.Π. στον οποίο ο ΟΤΕ υποχρεούται να κάνει επιστροφές 

ποσών σε τιμολόγια /λογαριασμούς υπηρεσιών χονδρικής (πιστώσεις σε τιμολόγια 

/λογαριασμούς) και διαπιστωθεί συγχρόνως ότι εκκρεμεί η προσκόμιση εγγύησης στα 
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πλαίσια χρήσης υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να αναστείλει 

προσωρινά την πίστωση των προαναφερόμενων ποσών – μέχρι του ύψους της εγγύησης - έως 

την προσκόμιση της εγγύησης και να κρατήσει το ποσό των επιστροφών ως χρηματική 

εγγύηση για το ύψος της εγγύησης που αναλογεί. Εφόσον η εγγύηση δεν προσκομιστεί και 

προκύψει λύση της σύμβασης, η παρακράτηση των πιστωτικών επιστροφών γίνεται οριστική 

μέχρι του ποσού κάλυψης του υπολοίπου της οφειλής του Τ.Π. εφόσον υπάρχει. 

 

7.9.4. Πολιτική Διασφάλισης από Νομικές Καταστάσεις 

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 τιμολόγηση) 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 διαφοράς. Εάν η διαφορά ως 

ανωτέρω καταλήξει υπέρ του ΟΤΕ, η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Τ.Π. μετά τη λήξη της 

αμφισβήτησης και εξοφλείται το τιμολόγιο/ λογαριασμός/από τον Τ.Π..  

7.9.5. Αποδεκτά Είδη Εγγύησης 

Τα είδη/μορφές/τύποι εγγύησης που μπορεί να προσκομίσει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ στα πλαίσια 

της παρούσας Προσφοράς, είναι: 

a)  Εγγυητική επιστολή. 

b)  Χρηματική εγγύηση (ή/και συνδυασμός εγγυητικής επιστολής και Χρηματικής εγγύησης, 

εφόσον είναι εύλογο και συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη). 

c)  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. 

d) 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 
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υπηρεσιών της παρούσας σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί με βάση την παρούσα 

προσφορά.  

e) Προσωρινή ή και οριστική αναστολή καταβολής πιστωτικών επιστροφών σε περίπτωση 

άρνησης ή κωλυσιεργίας υπάρχοντος Τ.Π. να προσκομίσει την προσήκουσα εγγύηση μέχρι 

του ποσού της εγγύησης και μέχρι της κατάθεσης αυτής σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω 

περιγράφονται. Από την ημερομηνία όμως κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης επιστροφής από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. του ποσού της 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 - εφόσον 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..  

7.9.6. Εγγυητική Επιστολή 

Η εγγυητική επιστολή είναι ο κύριος από τους τύπους εγγύησης για τη διασφάλιση των 

εσόδων του ΟΤΕ. Προσκομίζεται από τον Τ.Π. σε κάθε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις. Η 

εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

Κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος) υπέρ του αντισυμβαλλομένου και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη για 

τη διασφάλιση σαφώς οριζομένων περιπτώσεων κινδύνου.  Η εγγυητική επιστολή θα είναι 

ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο: 

i. Δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας, 

ii. Δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και 

iii. Δήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον δικαιούχο 

Συμβαλλόμενο, τον ΟΤΕ. 

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών προσαρτώνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  

Εγγυητική επιστολή οφείλει να προσκομίσει αμελλητί: 

• Ο νέος Τ.Π. πριν την υπογραφή από αυτόν της σχετικής σύμβασης. 

• Ο Τ.Π. που αμφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον ΟΤΕ μέχρι 

την αίτηση παραπομπής της διαφοράς ενώπιον του ΟΤΕ ή/ και της Μικτής Επιτροπής 

Επίλυσης Διαφορών. 
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• Ο υπάρχων Τ.Π., ο οποίος υποχρεούται σε ανανέωση εγγυητικής.  

• Ο υπάρχων Τ.Π., ο οποίος υποχρεούται σε αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής η 

οποία κατέπεσε ολικώς ή μερικώς σύμφωνα με τα περί κατάπτωσης.  

• Ο υπάρχων Τ.Π. που ήταν απαλλαγμένος από εγγυητική επιστολή και του οποίου 

οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη.  

• Ο υπάρχων Τ.Π. που ως νέος Τ.Π. είχε προσκομίσει θετική αξιολόγηση και του 

οποίου οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη. 

7.9.7. Ανανέωση Εγγυητικής Επιστολής 

Αμελλητί επίσης υποχρεούται ο Πάροχος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή σε περίπτωση 

ανανέωσης. Ο ΟΤΕ ειδοποιεί τον Πάροχο, σχετικά με την υποχρέωση του να προσκομίσει 

την ανανέωση, το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία προσκόμισης της 

εγγυητικής. Ο Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει ανανέωση της εγγυητικής επιστολής το 

αργότερο τριάντα πέντε (35) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης 

εγγυητικής επιστολής. Η νέα εγγυητική επιστολή θα είναι ετήσιας διάρκειας, θα διέπεται από 

τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτωση ως χρόνο έναρξης την επόμενη ημερομηνία 

του χρόνου λήξης της εγγυητικής επιστολής που αντικαθιστά και ως χρόνο λήξης τον εκ νέου 

συμφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης. Παράταση εγγυητικής δεν μπορεί να υπάρξει με 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της πρώτης εγγυητικής. Η αρχική 

εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στη λήξη της εκτός αν προσκομιστεί επιστολή 

παράτασης αυτής οπότε η τελευταία θα επισυνάπτεται στο σώμα της υφιστάμενης εγγυητικής 

επιστολής.  

Εφόσον ο Πάροχος δεν προσκομίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή το αργότερο τριάντα 

πέντε (35) ΕΗ πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής, 

ακολουθείται η διαδικασία Διακοπής Υπηρεσίας εφαρμόζοντας όλα τα βήματα αυτής.   

Στο διάστημα των ημερών 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 το τελευταίο εξάμηνο), ο Πάροχος αμελεί την έγκαιρη 

προσκόμιση της σχετικής ανανέωσης. 
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7.9.8. Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής 

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, η 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται μετά την αποστολή από τον ΟΤΕ εξωδίκου 

δηλώσεως προς τον Τ.Π.. Η εξώδικη δήλωση πρόκληση δίνει προθεσμία δεκαπέντε (15) 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 παρέλθει άκαρπη η ως άνω 

προθεσμία, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της  εγγυητικής επιστολής, με την 

κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης 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 αποκαταστήσει 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 

ανανέωση της εγγυητικής επιστολής) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ΗΗ από την 

κατάπτωση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής ακολουθείται εκ νέου η 

διαδικασία Διακοπής Υπηρεσιών.    

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ T.Π.. 

7.9.9. Χρηματική Εγγύηση (ή/και Συνδυασμός της με Εγγυητική 

Επιστολή) 

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν 

την καταβολή ισόποσης εγγύησης σε μετρητά ή συνδυασμό μετρητών 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 διάστημα 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 ποσού καθώς και για  την επιστροφή του 

όταν θα εκλείψει ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε. Για την προσκόμιση χρηματικής 

εγγύησης ισχύουν αντίστοιχα όσα ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή.  

 



233 
 

7.10. Θετική Αξιολόγηση 

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 ενδεικτικού πίνακα που αφορά τη μακροχρόνια εκτίμηση 

στις θέσεις από 1-10.  

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. Η “θετική αξιολόγηση”  είναι αποδεκτή 

όταν έχει παραχθεί από Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής 

Φερεγγυότητας αποδοχής του ΟΤΕ, όπως ενδεικτικά: 

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 

Στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς ο νέος Πάροχος, μπορεί να προσκομίσει στον ΟΤΕ 

θετική αξιολόγηση της μητρικής του εταιρείας (εφόσον η μητρική εταιρεία αναλαμβάνει ως 

τριτεγγυητής της θυγατρικής της). Η θετική αυτή αξιολόγηση γίνεται αποδεκτή από τον ΟΤΕ, 

εφόσον η μητρική εταιρεία, με σύμβασή της με τον ΟΤΕ, εγγυάται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως ως 

αυτοφειλέτρια, υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της θετικής 

αξιολόγησης, για την από αυτήν προς τον ΟΤΕ εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της 

θυγατρικής της που απορρέουν από την παρούσα και ειδικότερα για την εξόφληση 

οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσμων οφειλών της θυγατρικής σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.  

Στην περίπτωση αυτή ο ΤΠ δεν έχει υποχρέωση προσκόμισης άλλου είδους εγγύησης.  

Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισμών Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας 

επανεξετάζεται από τον ΟΤΕ σε κάθε αλλαγή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου ή όταν 

προκύψει σημαντική επιδείνωση ενός τουλάχιστον από τους Οργανισμούς Αξιολόγησης 

Οικονομικής Φερεγγυότητας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΤΕ. Σε κάθε 

περίπτωση ο ΟΤΕ τηρεί αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν αποκλείει 

αδικαιολόγητα Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας οι οποίοι κατ’ 

εύλογη κρίση και σύμφωνα με την αντίληψη των συναλλαγών κρίνονται διεθνώς ως 

αξιόπιστοι. 

Πίνακας Θετικών αξιολογήσεων 
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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 

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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1.1. Αρχιτεκτονική Δικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

BRAS cloud

Κτήριο Παρόχου

Κτήριο ΟΤΕ / Κόμβος 

Συγκέντρωσης κίνησης 

ADSL

ΝΤΕ OTE (κτήριο Παρόχου)

Ethernet Access Switch

OTE

OTE 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΤΕ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΤΕ

Σημείο 

Τερματισμού 

Κυκλώματος ΟΤΕ
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1.2. Αρχιτεκτονική Δικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Β 

 

 

 

 

 

BRAS cloud

Κτήριο Πελάτη

Κύκλωμα Παρόχου

Κτήριο ΟΤΕ / Κόμβος 

Συγκέντρωσης κίνησης 

ADSL

Ethernet Access Switch

Φρεάτιο Υποδοχής 

Παρόχων(ΦΥΠ)

OTE

OTE

Σημείο 

Τερματισμού 

Κυκλώματος ΟΤΕ
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1.1. Αρχιτεκτονική Δικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου 

B 

 

 
 

 

 

 

 

1.3. Σχηματική Απεικόνιση VPU τύπου BRAS 

 

 
 

BRAS 

ΟΤΕ 

ΕΘΝ 

Εξοπλισμός ΟΤΕ ΣΕ ΝΥΜΑ ή 

ΚΩΛΕΤΤΗ 

Switch GE 

OTE 

Ζεύγος 

Οπτικών 

Ινών 

 

Μοναδικό 

VLAN 

υπηρεσίας 

 

Χώρος Φ.Σ. ΤΠ  

Σημείο 

Τερματισμού  

Οπτικής ίνας 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

[BRAS-ΕΘΝ] 

Δίκτυο ΟΤΕ 

L3 Δρομολόγηση 

 

 
Κατανεμητές 

Φ/Σ 

BRAS 

ΟΤΕ 

ΕΘΝ 
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1.4. Σχηματική Απεικόνιση VPU light τύπου BRAS 
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2.1. Παράμετροι Εγκατάστασης ADSL modem 

2.1.1. Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS (2M, 4Μ, 24M) 

Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες τιμές σε παραμέτρους εγκατάστασης στο modem 

προκειμένου να επιτευχθεί σύνδεση στο δίκτυο του ΟΤΕ.Η ακριβής διαδικασία 

εισαγωγής τιμών για αυτές τις παραμέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 

του ADSL modem. 

Τιμές παραμέτρων εγκατάστασης, του ADSL modem , όταν η επικοινωνία του 

χρήστη με το BRAS γίνεται με χρήση του συνδυασμού των πρωτοκόλλων PPPoE και 

RFC 1483/Bridged 

 

1. Ρύθμιση της παραμέτρου ADSL MODE 

H παράμετρος ADSL MODE τίθεται: ITU G.992.5 (ADSL2+). Εναλλακτικά 

μπορεί να τίθεται: (ITU G.992.3-ADSL2) ή και (ITU G.992.1-ADSL) 

λαμβάνοντας υπόψη Annex Type.  

Όλοι οι προμηθευτές λιανικής προ-παραμετροποιούν όλα τα πιθανά modes 

2. Ρύθμιση των παραμέτρων VPI και VCI 

Η παράμετρος VPI τίθεται: 8. Η παράμετρος VCI τίθεται: 35. 

3. Ρύθμιση της παραμέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) 

Η παράμετρος ATM QOS τίθεται: UBR 

4. Ρύθμιση της παραμέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 

H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

5. Ρύθμιση της παραμέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

H παράμετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE LLC/SNAP 

6. Πρωτόκολλο διασύνδεσης ΡΡΡοΕ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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2.2. Παράμετροι Εγκατάστασης VDSL2 modem 

2.2.1. Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS 

Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες τιμές σε παραμέτρους εγκατάστασης στο modem 

προκειμένου να επιτευχθεί σύνδεση στο δίκτυο του ΟΤΕ.Η ακριβής διαδικασία 

εισαγωγής τιμών για αυτές τις παραμέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 

του εκάστοτε VDSL2 modem. 

Τιμές παραμέτρων εγκατάστασης του VDSL2 MODEM 30/50Mbps, όταν η 

επικοινωνία του χρήστη με το BBRAS γίνεται μόνο με χρήση του πρωτοκόλλου 

PPPoE. 

1. Ρύθμιση της παραμέτρου VDSL2 MODE 

Στην παράμετρο DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιμή για υποστήριξη 

VDSL2 ταχυτήτων: ITUG993.2. Συγκεκριμένα, Profile 17a, Bandplan: 

998ADE17−M2x−B (Β8−12) 

2. Ρύθμιση xDSL transfer mode: PTM (VLAN mode και όχι ΑΤΜ) 

3. H παράμετρος User_VLAN για το WAN interface: 835 

4. Ρύθμιση της παραμέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 

H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

 

2.2.2.  Παράμετροι Εγκατάστασης DSL modem VPU / VPU light Υπηρεσία 

VPU / VPU light τύπου BRAS (ADSL ταχύτητες) 

Προκειμένου ο τερματικός εξοπλισμός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει 

με το δίκτυο του ISP είναι απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιμές σε ορισμένες 

παραμέτρους εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιμές που παίρνουν οι παράμετροι αυτοί κατά την σύνδεση 

του ADSL modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιμών για αυτές τις παραμέτρους περιγράφεται στις 

οδηγίες εγκατάστασης του ADSL2+ modem. 

Τιμές παραμέτρων εγκατάστασης, του ADSL2+ modem , όταν η επικοινωνία του 

χρήστη με το BRAS γίνεται με χρήση του συνδυασμού των πρωτοκόλλων PPPoE και 

RFC 1483/Bridged 

 Ρύθμιση της παραμέτρου ADSL MODE 

o H παράμετρος ADSL MODE τίθεται: ITU G.992.5 (ADSL2+).  
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o Όλοι οι προμηθευτές λιανικής προ-παραμετροποιούν όλα τα 

πιθανά modes 

 Ρύθμιση των παραμέτρων VPI και VCI 

o Η παράμετρος VPI τίθεται: 8. Η παράμετρος VCI τίθεται: 35. 

 Ρύθμιση της παραμέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) 

o Η παράμετρος ATM QOS τίθεται: UBR 

 Ρύθμιση της παραμέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

o H παράμετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

 Ρύθμιση της παραμέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

o H παράμετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE 

LLC/SNAP 

Πρωτόκολλο διασύνδεσης ΡΡΡοΕ 

2.3. Πρότυπα Τερματικού Εξοπλισμού VPU/ VPU Light 

  

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 εξασφαλίζουν 

τη διαλειτουργικότητα, είναι: 

 ITU G.992.5 Annex A για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από γραμμή 

POTS ή Annex Β για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από γραμμή ISDN. 

 Για την περίπτωση των VDSL2 DSLAMs οι ελάχιστες απαραίτητες τεχνικές 

απαιτήσεις είναι συμμόρφωση με ITU G.993.2 Annex B και συγκεκριμένα 

φασματική μάσκα Annex B998ADE17-M2x-B US0 (B8-12). 

 Για τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ εφαρμόζει μηχανισμό Vectoring, ο τερματικός 

εξοπλισμός του πελάτη πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

o Vectoring με SRA (όπως παραπάνω). 

o "Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 

transceivers",όπως περιγράφεται στο πρότυπο ITU-T G.993.5 καθώς 

και πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο VDSL2 G.993.2. 

 Ειδικά για την περίπτωση συνδυασμού VDSL2 35b (G.993.2 Annex Q) 

και vectoring,ο τερματικός εξοπλισμός του πελάτη πρέπει επιπλέον των 

παραπάνω, κατ’ ελάχιστον: 

o Να υποστηρίζει 35b VDSL2 Annex Q profile όπως ορίζεται στο ITU 

G.993.2 
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o Να υποστηρίζει αμφίδρομο δικτυακό ρυθμό μετάδοσης μέχρι το 

θεωρητικό μέγιστο των 400 Mbps, όπως προβλέπεται από τα διεθνή 

πρότυπα, όταν λειτουργεί σε 35b (στην μικρότερη απόσταση). Επίσης, 

η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει band plan AnnexB998ADE35-M2x-

B US0 (B8-21) υλοποιημένο σύμφωνα με το ITU-T Recommendation 

G.993.2. 
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3.1. Έντυπο Αναγγελίας Βλάβης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου Α, Β) και 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β 

 
  

2   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

(συμπληρώ ν εται από Πάροχο)

3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ OTE 

(συμπληρώ ν εται από Ο ΤΕ)

ΠΡΟΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6111590 / 210 8022514 / 210 6840599 FAX :210 6111593

 
4  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

(συμπληρώ ν εται από Πάροχο) 

 5   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  6  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

 7  FAX :
 8

 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

 9  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :    /     / 10  ΩΡΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΡΟΥ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΡΟΥ :

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΡΟΥ :  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΡΟΥ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

14
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ :

15  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ :

16
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΥΘΕΙΑΣ :
17  

 ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ CCS7 (DPC 

Παρόχου/ STP OTE) :

18
 ΦΑΧ ΑΚΡΟΥ Α :

19
 ΦΑΧ ΑΚΡΟΥ Β:

ΑΡΙΘΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ :

Α/Κ ΟΤΕ : Α/Κ ΟΤΕ :

 
Ημερομηνία Έναρξης Βλάβης :      /       / Ώρα Έναρξης :

23
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  :      /       /  24

 ΩΡΑ: 

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συμπληρώνεται από ΟΤΕ)

25  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :      /       / 26

 ΩΡΑ: 

 27
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : 

Γ. ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συμπληρώνεται από Πάροχο)

                         28
 Η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί                 (Θ α αποστέλλεται με FA X στον  Ο ΤΕ εν τός μισής ώ ρας -30'- από την  παραλλαβή του ΕΑ Β)

                   29  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή : Υπογραφή :

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 22  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Συμπληρώνεται από Πάροχο)

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συμπληρώνεται από ΟΤΕ)

 
12

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ Α 

 1  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ SLA :  

31  
Για τον ΟΤΕ

30
 Για τον Πάροχο

21  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φ/Σ)

 
13  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ Β

11  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
(Συμπληρώνεται από Πάροχο)

20
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α/Σ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (Συμπληρώνεται από Πάροχο)

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Συμπληρώνεται από Πάροχο)

ΟΤΕ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

A.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (Συμπληρώνεται από Πάροχο)

ΟΥΔΕΝ ΕΥΡΕΘΗ

Υπηρεσία Φιλικού ΔικτύουΤερματισμός/Εκκίνηση/ Διαβίβαση Κλήσεων Φ/ΣΣηματοδοσία

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΟΥ

ΝΑΙ

ΜΓΧ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣΗ-ΖΕΥΣOTE-Ethernet ΕΠΑΚΟΚΣΥΑ Τύπου Α ΟΚΣΥΑ Τύπου  Β ΟΚΣΥΑ Τύπου Γ

Α/Σ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΤΕ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τερματικό Ζευκτικό Τερματικό - Τερματικό Τερματικό - Ζευκτικό - ΤερματικόΤερματικό - Ζευκτικό

Σ.Μ.- ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ Σ.Μ.- ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ Σ.Μ. - Φ/Σ Κύκλωμα Επέκτασης (RUO)

RoU

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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3.2. Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Αναγγελίας Βλάβης Παρόχου 

 

Για τις αναγγελίες βλαβών υπηρεσιών Χονδρικής, απαιτείται από τον Πάροχο, η ορθή 

συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Αναγγελίας Βλάβης Παρόχου (ΕΑΒ) σύμφωνα με τις 

ακόλουθες οδηγίες. 

 

Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον Πάροχο είναι τα ακόλουθα : 

 Πεδίο 1: Επιλέγεται το σχετικό πεδίο όταν μεταξύ ΟΤΕ και Παρόχου υφίσταται ειδική 

Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA). Το πεδίο δεν θα επιλέγεται για υπηρεσίες που 

αφορούν κανονιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ.  

 Πεδίο 2: Ο Κωδικός Βλάβης Παρόχου (Μοναδικός κωδικός αναφοράς Παρόχου που θα 

αντιστοιχεί με μοναδικό κωδικό αναφοράς ΟΤΕ, τόσο για την αναγγελία όσο και για 

την αποκατάσταση της βλάβης). 

 Πεδίο 4: Η επωνυμία Παρόχου (o διακριτικός τίτλος του Παρόχου).  

 Πεδίο 5: Το ονοματεπώνυμο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, για συνεννόηση και 

ενημέρωση. 

 Πεδίο 6: Το σταθερό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου. 

 Πεδίο 7: Το FAX του τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου, στο οποίο θα επιστρέφεται 

από τον ΟΤΕ, το έντυπο αφού συμπληρωθεί με τα στοιχεία αποκατάστασης της βλάβης.  

 Πεδίο 8: Το κινητό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου. 

 Πεδίο 9: Η ημερομηνία αποστολής του εντύπου αναγγελίας βλάβης, με FAX στον 

ΟΤΕ. 

 Πεδίο 10: Η ώρα της αποστολής του έντυπου αναγγελίας βλάβης, με FAX στον ΟΤΕ. 

 Πεδίο 11: Επιλέγεται το σχετικό τετράγωνο της υπηρεσίας (π.χ. Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α 

κ.τ.λ.) για την οποία αναγγέλλεται η βλάβη. 

 Πεδίο 12: Τα στοιχεία του άκρου Α, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη 

(Διεύθυνση, οδός, αριθμός, πόλη, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας 

υπευθύνου άκρου Α).    

 Πεδίο 13: Τα στοιχεία του άκρου Β, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη, 

(Διεύθυνση, οδός, αριθμός, πόλη, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας 

υπευθύνου άκρου Β).  
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 Πεδίο 14: Η ταχύτητα της υπηρεσίας (π.χ. 350 Mbps), εφόσον απαιτείται. 

 Πεδίο 15: Ο κωδικός του κυκλώματος (π.χ. ΑΝΑ:123456, DGC:123456, 

HCM:123456). 

 Πεδίο 16: Ο αριθμός της ευθείας (π.χ. 123456). 

 Πεδίο 17: Η σηματοδοσία CCS7 (DPC Παρόχου/ STP OTE). 

 Πεδίο 18: Ο ΦΑΧ του άκρου Α (Φανταστικός Αριθμός Χρέωσης) που προσδιορίζει 

μοναδικά το άκρο αυτό. Το πεδίο συμπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet και 

την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

 Πεδίο 19: Ο ΦΑΧ του άκρου Β (Φανταστικός Αριθμός Χρέωσης) που προσδιορίζει 

μοναδικά το άκρο αυτό. Το πεδίο συμπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet.  

 Πεδίο 20: Τα στοιχεία απομακρυσμένης συνεγκατάστασης (αριθμός συνεγκατάστασης 

καθώς και το αντίστοιχο Α/Κ ΟΤΕ.  

 Πεδίο 21: Τα στοιχεία φυσικής συνεγκατάστασης (αριθμός συνεγκατάστασης καθώς 

και το αντίστοιχο Α/Κ ΟΤΕ). 

 Πεδίο 22: Ο Πάροχος περιγράφει αναλυτικά σε ελεύθερο κείμενο τη βλάβη 

προκειμένου να συνδράμει τον ΟΤΕ για την ταχύτερη αποκατάστασή της. Επίσης στο 

ίδιο πεδίο θα ήταν σκόπιμο να συμπληρωθεί από τον Πάροχο η ημερομηνία και η ώρα 

έναρξης βλάβης, η οποία μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία αναγγελίας 

βλάβης. Ο χρόνος άρσης βλάβης άρχεται από την αναγγελία της βλάβης.  

 Πεδίο 28: Εντός μισής (0.30’) ώρας από την παραλαβή του Ε.Α.Β., ο Πάροχος σε 

περίπτωση που διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί, επιλέγει το 

συγκεκριμένο πεδίο και το αποστέλλει στο Τ.Υ.Λ.Π. 

 Πεδίο 29: Το ονοματεπώνυμο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, που ενημερώνει τον ΟΤΕ 

για τη μη αποκατάσταση της βλάβης. Το συγκεκριμένο Πεδίο μπορεί να συμπίπτει με 

το Πεδίο 5.  

 Πεδίο 30: Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του εκπρόσωπου του Παρόχου, ο οποίος 

αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ.  

 

Τα πεδία που συμπληρώνονται από τον ΟΤΕ είναι τα ακόλουθα : 
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 Πεδίο 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΤΕ): Συμπληρώνεται ο Κωδικός Βλάβης ΟΤΕ. Ο 

κωδικός αυτός είναι μοναδικός και έρχεται σε αντιστοιχία με τον μοναδικό κωδικό 

αναφοράς του Παρόχου (πεδίο 2). 

 Πεδίο 23 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συμπληρώνεται η 

ημερομηνία αναγγελίας βλάβης στο ΤΥΛΠ, που είναι η ημερομηνία λήψης του EAB με 

FAX.  

 Πεδίο 24 (ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συμπληρώνεται η ακριβής ώρα (ώρα και 

λεπτά της ώρας π.χ. 13:10’) αναγγελίας της βλάβης στο ΤΥΛΠ. Η ώρα αυτή θα 

ταυτίζεται με την ώρα λήψης του EAB με FAX.  

 Πεδίο 25 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συμπληρώνεται η 

ημερομηνία αποκατάστασης της βλάβης από το ΤΥΛΠ,  

 Πεδίο 26 (ΩΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συμπληρώνεται η ώρα (ώρα και 

λεπτά της ώρας π.χ. 13:10’) αποκατάστασης της βλάβης από το ΤΥΛΠ. 

 Πεδίο 27 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Επιλέγεται μία 

από τις έξι ακόλουθες επιλογές : α. Αποκατάσταση βλάβης β. Ουδέν Ευρέθη, γ. 

Προγραμματισμένες Εργασίες ΟΤΕ, δ. Υπαιτιότητα Παρόχου, στ. Υπαιτιότητα Τρίτου, 

ζ. Ανωτέρα Βία, για να διευκρινιστούν τα αποτελέσματα ελέγχου και ενεργειών που 

έγιναν από το ΤΥΛΠ για κλείσιμο της βλάβης.  

 Πεδίο 31: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους του ΤΥΛΠ, ο οποίος 

μερίμνησε για την αποκατάσταση της βλάβης.  
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3.3. Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου 

Α, Β) και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (τύπου Β) 
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3.4. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  

ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ……………… 

Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, 

υπέρ της εταιρίας μέχρι του ποσού των Ευρώ ………………… για την από αυτόν 

προς εσάς (ΟΤΕ Α.Ε) ομαλή εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την υπ’ 

αριθμόν ……………… /(ημερομηνία)………………μεταξύ σας Σύμβαση 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης {συμπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με 

την παρεχόμενη υπηρεσία}.  

Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήμερα και 

μέχρι την……. ……………………………..… και καλύπτει καθόλο το χρόνο της 

ισχύος της όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερημερίας και δαπάνες και εν γένει 

όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω σύμβαση.  

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε με εξώδικη επιστολή σας 

επιδιδόμενη με δικαστικό επιμελητή, που θα μας απευθύνετε, συνοδευόμενη από 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου σας, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται 

αποκλειστικά και μόνο από την ως άνω σύμβαση (προσδιορίζεται κατά 

περίπτωση σύμφωνα με την παράγραφο 1) τιμολογηθείσες σύμφωνα με τις 

εκάστοτε εν ισχύ αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τη σχετική νομοθεσία, την οποία επιστολή θα 

πρέπει να έχετε προηγουμένως και προ δεκαπέντε (15) ημερών κοινοποιήσει με 

δικαστικό επιμελητή στη πρωτοφειλέτρια, προσκομίζοντας μας το σχετικό 

αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εμείς 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών 

χωρίς από μέρους μας καμίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις 

μετρητοίς.  

1.  Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

2. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό 

έγγραφο της πρωτοφειλέτριας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα μας 

υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης.  

3. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση 

ή στη δηλούμενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση μας για 

την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. 
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4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

5. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό 

της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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3.5. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής προς ΟΤΕ για την αναστολή της 

προθεσμίας καταβολής αμφισβητούμενων οφειλών που έχουν 

υπαχθεί στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών   

ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ……………… 

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, 

υπέρ της εταιρίας…………. μέχρι του ποσού των Ευρώ ………………… για την 

από αυτήν προς εσάς (ΟΤΕ Α.Ε) ομαλή εξόφληση των αμφισβητούμενων 

οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθμόν …………..…..….. μεταξύ σας 

Σύμβασης Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης οι οποίες έχουν υπαχθεί προς 

επίλυση στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της παρούσας Σύμβασης και 

αφορούν χρεώσεις για υπηρεσίες χονδρικής Κεντρικής πρόσβασης, ή και (ΜΟΝΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ)  

ποινικές ρήτρες για την τήρηση από τον ΟΤΕ των όρων της Βασικής Συμφωνίας 

Επιπέδου Υπηρεσιών των Κεφαλαίων 6 και 7 της παρούσας σύμβασης. 

2. {ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ 

ΟΦΕΙΛΗΣ}. 

3. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήμερα και 

μέχρι την……. ……….. {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από 

την έκδοσή της} και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες 

οφειλές, τόκους υπερημερίας και δαπάνες αναφορικά με τα ποσά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. 

4. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε με εξώδικη επιστολή που θα μας 

απευθύνετε συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου σας 

ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο τις υπό αμφισβήτηση οφειλές της παραγράφου 2 για τις 

οποίες εξεδόθη, την οποία επιστολή θα πρέπει να έχετε προηγουμένως και προ 

δεκαπέντε (15) ημερών κοινοποιήσει στην πρωτοφειλέτρια, προσκομίζοντάς μας 

το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, 

οπότε εμείς υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά (ανάλογα με την 

απαίτησή σας) εντός τριών (3) ημερών χωρίς από μέρους μας καμία αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, το ποσό που 

δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις μετρητοίς.  

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι ………………[ελάχιστη διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από 

την έκδοσή της].  

6. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό 

έγγραφο της πρωτοφειλέτριας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα μας 

υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης.  

7. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση 

ή στη δηλούμενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση μας για 

την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. 
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8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

9. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό 

της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Δ. Τη θέσπιση των ακόλουθων μεταβατικών διατάξεων: 

1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ Σχέδιο Σύμβασης- 

Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών  Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. Οι υφιστάμενες 

συμφωνίες Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης οι οποίες υπογράφηκαν 

δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/11/2012 με θέμα «Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή 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), ως ισχύει τροποποιηθείσα, παραμένουν 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 πραγματοποιείται 

υποχρεωτικά, με επιμέλεια του ΟΤΕ, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από 

τη θέση αυτής σε ισχύ. 

2. Ο ΟΤΕ οφείλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

σχετικά με τροποποίηση υφισταμένων ή κατασκευή νέων πληροφοριακών 

συστημάτων για την συμμόρφωση του με τις διατάξεις της παρούσας, 

εντός έξι (6) μηνών από τη θέση αυτής σε ισχύ, εκτός αν με άλλη διάταξη 

της ορίζεται διαφορετική προθεσμία. 

3. Η έκδοση, από τον ΟΤΕ, του τιμολογίου/ λογαριασμού σε ηλεκτρονική 

μορφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την 

έκδοση της παρούσας. 

 

Ε. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

ΣΤ. Την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης  από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), εκτός αν άλλως ορίζεται διαφορετικά σε άλλη 

διάταξη. 

Ζ. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

BEREC, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3 και 45 παρ. 5 του Ν. 4070/2012, ως ισχύει. 
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Η. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, με την 

επιφύλαξη της αρχής περί επιχειρηματικού απορρήτου και την κοινοποίηση αυτής 

στον ΟΤΕ. 

 

 

 

     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 

       


