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Μαρούσι, Μάιος 2014 

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 



Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στις προτεινόµενες από τον ΟΤΕ 

τροποποιήσεις της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης σε εφαρµογή των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.9.2012 

«Εµπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονοµικών 

προγραµµάτων µε υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας µε την 

ονοµασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά 

Αποδεσµοποίητος Βρόχος (EMA) από την εταιρεία «Οργανισµός 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 2731/Β/10.10.2012), και ΑΠ 

673/02/20-11-2012 «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας χονδρικής µε την ονοµασία Virtual 

Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος 

(EMA)», (ΦΕΚ 3090/Β/22.11.2012), προκειµένου να συµπεριληφθεί στο 

κείµενο Προσφοράς Αναφοράς ΧΕΠ, τόσο η διαδικασία παροχής της 

υπηρεσίας χονδρικής µε την ονοµασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) 

ή Εικονικά Μερικά Αποδεσµοποίητος Βρόχος (EMA) όσο και λοιπά επιµέρους 

ζητήµατα τα οποία προτάθηκαν από τον ΟΤΕ.   

 

ΙI. ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει τις προτεινόµενες 

από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης για την ένταξη σε αυτές, αφενός της διαδικασίας 

παροχής της υπηρεσίας χονδρικής Εικονικά Μερικά Αποδεσµοποίητου Βρόχου 

(EMA) ή Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) και αφετέρου επιµέρους 

ζητηµάτων τα οποία προτάθηκαν από τον ΟΤΕ, επιφυλασσόµενη  όπως προβεί 

σε αξιολόγηση αυτών µετά τη συλλογή των σχολίων των συµµετεχόντων στην 

παρούσα διαβούλευση. 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους κάνοντας 

σαφή αναφορά στα σηµεία που αναφέρονται. 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 20/5/2014 µέχρι και τις 

23/6/2014. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από τις 23/6/2014, 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα 

ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε 

περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τις προτεινόµενες από τον ΟΤΕ 

τροποποιήσεις της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης» 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  



 

 

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: rbo@eett.gr. 

 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση: rbo@eett.gr  
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1. Τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης   
 

Οι προτεινόµενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις εµφανίζονται µε επισήµανση αλλαγών, 

ως ακολούθως: 

 

 

 

 

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. 614/12/28-07-2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1983/07-09-2011) 

και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών:  

∆ίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA): ενσύρµατο δίκτυο πρόσβασης το οποίο αποτελείται 

εξολοκλήρου ή εν µέρει από οπτικά στοιχεία δικτύου (optical elements) ικανό να παρέχει 

ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε πολύ υψηλές ταχύτητες. 

VDSL (Very-High-bitrate Digital Subscriber Line – Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική 

Γραµµή): Τεχνολογία πρόσβασης µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν πολύ 

υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδοµένων. 

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

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

δεδοµένων. Η τεχνολογία αυτή υλοποιείται µε υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια µέσω των 

οποίων παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN-BRA τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης 

µετάδοσης δεδοµένων (data). Για τους σκοπούς της παρούσας Προσφοράς ο όρος αναφέρεται 



 
 

 1 

 

περιοριστικά στις τεχνολογίες ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) και VDSL (Very-

high-bitrate Digital Subscriber Line). 

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

DSL. Από το ζεύγος χαλκού µέσω του οποίου παρέχονται οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, ο Τελικός 

Χρήστης συνδέεται στο DSLAM (µε χρήση splitter ή φίλτρου στο χώρο του Τελικού Χρήστη) µε 

αποτελέσµατα την δυνατότητα παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN-BRA 

τηλεφωνικής σύνδεσης και την ταυτόχρονη µεταφορά κίνησης από/προς το δίκτυο του 

ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του ∆ικτύου DSL. 

«∆ίκτυο DSL»: Το δίκτυο που αποτελείται από την Πρόσβαση DSL, συνδέσεις του δικτύου 

κορµού του ΟΤΕ, και κατά περίπτωση είτε τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Αποµακρυσµένης 

Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) είτε τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, καθώς και τα πρωτόκολλα 

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

κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ κατά περίπτωση.  

«Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (ΠΑΡΟΧΟΣ ή ΤΠ)»: 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 ∆ικτύου DSL του ΟΤΕ που αποτελεί το 

λογικό σηµείο σύνδεσης του ΠΑΡΟΧΟΥ, στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και 

Β, µε το ∆ίκτυο 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 Σηµείο 

Παρουσίας ΕΕΑΠ συνδέονται, στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων πρόσβασης Α και Β, οι 

ΠΑΡΟΧΟΙ για να παρέχουν υπηρεσίες στους εν λόγω Τελικούς Χρήστες.  
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Κόµβος BNG: Εξοπλισµός που εγκαθίσταται κατά περίπτωση σε σηµεία όπου ο ΟΤΕ εγκαθιστά 

εξοπλισµό δικτύου πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καµπίνες. Ο κόµβος BNG 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.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 ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ 

προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

«Ο.Κ.ΣΥ.ΑDSLAM» - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL του Ο.Τ.Ε.- 

DSLAM: Η σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισµού του 

ΠΑΡΟΧΟΥ µε τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης 

από/προς το ∆ίκτυο 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 ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

«ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM» - Σύνδεση ΜΕτάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης – DSLAM: Η 

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

Συνεγκατάστασης εξοπλισµού του ΠΑΡΟΧΟΥ µε τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε 

σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο 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.  
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«Α.ΡΥ.ΣDSLAM» - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση - DSLAM: Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού 

του σηµείου σύνδεσης του DSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο 

πολυπλεξίας, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και 

χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV]: Η Ασύµµετρου Ρυθµού Σύνδεση (τεχνολογίας VDSL) του VDSL modem 

στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM, το οποίο 

βρίσκεται σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και 

χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV]: Η Ασύµµετρου Ρυθµού Σύνδεση (τεχνολογίας VDSL) του VDSL modem 

στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας, στον οποίο υπάγεται το 

DSLAM, το οποίο βρίσκεται σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ και το οποίο 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[KV]). 

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

DSLAM: 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.DSLAM[KV]). 

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

υλοποίηση των ενσύρµατων υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου πρόσβασης BRASΒ και DSLAMΓ (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 ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM 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 ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, δηλαδή το 

DSL modem και ο διχαστής ή το φίλτρο κατά περίπτωση.  
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«Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM»: Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της 

σύνδεσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση του DSL modem του 

Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ ή µε τον κόµβο πολυπλεξίας ανά περίπτωση. 

«Αστικό Κέντρο (Α/Κ)»: Το κτίριο εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Γενικός 

Κατανεµητής ΟΤΕ στον οποίο καταλήγει το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χαλκού της περιοχής. H 

DSL πρόσβαση των συνδροµητών της περιοχής παρέχεται από αντίστοιχα DSLAMs τα οποία 

υπάγονται στο εν λόγω κτίριο (κέντρο) και είτε εγκαθίστανται εντός του κτιρίου είτε σε υπαίθριες 

καµπίνες. 

«Π.Σ. W-CRM», ή «ΠΣ-ΟΤΕ» - Πληροφοριακό Σύστηµα Wholesales Customer 

Relationship Management: Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα σχεδιασµένο για τις 

ανάγκες πωλήσεων χονδρικής, το οποίο επιτρέπει τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του 

ΠΑΡΟΧΟΥ µε τον ΟΤΕ. 

«ΕΗ» - Εργάσιµες Ηµέρες: Από τη ∆ευτέρα 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. 

«Πραγµατικός χρόνος παράδοσης»: Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον ανενεργό 

χρόνο SLA. 
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«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. 

1.2 Αντικείµενο Προσφοράς Αναφοράς 

Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς αφορά την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ, ώστε ο ΠΑΡΟΧΟΣ να µπορεί να καθορίζει τα 

δικά του DSL προϊόντα χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη υποδοµή του ΟΤΕ. Πιο συγκεκριµένα 

περιλαµβάνει: 

• Την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α:  

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α και Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Β), που αφορά τη δικτυακή 

σύνδεση µεταξύ των εγκαταστάσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και του ΕΕΑΠ κάλυψης του 

Τελικού Χρήστη 

� Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM (Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ), που αφορά τη δικτυακή σύνδεση µεταξύ των 

εγκαταστάσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ και του κόµβου πολυπλεξίας που υπάγεται το 

DSLAM που καλύπτει τον Τελικό Χρήστη 

• Την παροχή των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ:.  
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� Α.ΡΥ.Σ.BRAS που αφορά την πρόσβαση DSL µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του 

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

� Α.ΡΥ.Σ.DSLAM που αφορά πρόσβαση DSL µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του 

ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του κόµβου 

πολυπλεξίας που υπάγεται το DSLAM που τον καλύπτει. 

• Την παροχή των υπηρεσιών VPU: 

� VPU τύπου BRAS, που αφορά τον Τοπικό Βρόχο από τον οποίο παρέχονται στον 

ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες φωνής (µέσω της υπηρεσίας βρόχου) και υπηρεσίες VDSL 

(µέσω της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV]).  

� VPU τύπου DSLAM, που αφορά τον Τοπικό Βρόχο από τον οποίο παρέχονται στον 

ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες φωνής (µέσω της υπηρεσίας βρόχου) και υπηρεσίες VDSL 

(µέσω της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV]).  

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 κεφάλαιο 4 

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

2.1 Γενικά 

1) Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM) του ΟΤΕ παρέχει Ασύµµετρου 

Ρυθµού Σύνδεση µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή 

χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ του δικτύου DSL 

του ΟΤΕ (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS), ή µεταξύ του σηµείου τερµατισµού του ακραίου 

δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε τον αντίστοιχο κόµβο 

πολυπλεξίας που βρίσκεται σε σηµείο παρουσίας κεντρικού κατανεµητή Α/Κ ΟΤΕ 

(υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM). Η παραπάνω σύνδεση χρησιµοποιείται για µεταφορά 

κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του ∆ικτύου DSL του ΟΤΕ.  

2) H υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ ολοκληρώνεται µε υπέρθεση επί της PSTN ή ISDN-BRA σύνδεσης 

του ΟΤΕ, της οποίας συνδροµητής είναι ο Τελικός Χρήστης, ή σε συνδυασµό µε την 

υπηρεσία του πλήρους αδεσµοποίητου τοπικού βρόχου, στην περίπτωση της υπηρεσίας 

VPU.  

3) Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. (Α.ΡΥ.Σ.BRAS ή Α.ΡΥ.Σ.DSLAM), η 

κίνηση από τα DSLAMs συγκεντρώνεται: 

� είτε µέσω ζευγών χαλκού και χρήση τεχνολογίας Ethernet First Mile (EFM) η 

οποία χρησιµοποιεί ζεύξεις Ν x 5,6 Mbps παρέχοντας θεωρητικά µέγιστο 

uplink bandwidth 45Mbps
1
.  

� είτε µέσω οπτικής ίνας 

στον κόµβο πολυπλεξίας του αστικού κέντρου του ΟΤΕ στο οποίο υπάγονται τα 

DSLAMs. Βασική διαφορά που υφίσταται µεταξύ των δύο τύπων της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ. είναι το γεγονός ότι για την υλοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM δεν 

χρησιµοποιείται ΕΕΑΠ του ΟΤΕ (ο οποίος χρησιµοποιείται στην περίπτωση της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS) και ο διαχωρισµός της κίνησης και των υπηρεσιών των 

χρηστών των διαφορετικών ΠΑΡΟΧΩΝ γίνεται στο επίπεδο του υπερκείµενου κόµβου 

πολυπλεξίας. 

                                                           
1
 Στην περίπτωση αυτή παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες ADSL ταχύτητας έως 2Mbps. 
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4) Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM στις ίδιες ταχύτητες που 

ισχύουν για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, λαµβάνοντας υπόψη 

τους ανωτέρω τεχνικούς περιορισµούς. 

5) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ λαµβάνει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. για κάθε Τελικό Χρήστη, και καθορίζει 

τα DSL προϊόντα προς αυτόν, χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη πρόσβαση DSL του 

ΟΤΕ µεταξύ του Τελικού Χρήστη και του ΕΕΑΠ (ή του κόµβου πολυπλεξίας). 

Σηµειώνεται ότι όπου στο κείµενο της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς γίνεται αναφορά 

σε υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., η αναφορά αυτή περιλαµβάνει και τις περιπτώσεις V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] 

οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας VPU. 

Ειδικότερα για την υπηρεσία VPU ισχύουν τα παρακάτω: 

• Η υπηρεσία VPU παρέχεται µόνο στα σηµεία όπου ο VDSL εξοπλισµός είναι 

εγκαταστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα 

πλαίσια παροχής της υφιστάµενης υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]). Η πληροφορία 

σχετικά µε τη σταδιακή επέκταση (roll-out) του δικτύου VDSL [KV], παρέχεται 

µέσω των Π.Σ WCRM-LLU και WCRM-VDSL και ενηµερώνεται τουλάχιστον 

τέσσερις (4) µήνες προ της ενεργοποίησης των DSLAMs σε υπαίθριες καµπίνες σε 

νέα Α/Κ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.3 σηµείο 10 της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς. 

• Ειδικότερα για την πρόσβαση τύπου DSLAM, διευκρινίζεται ότι σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, το Α/Κ στο οποίο τερµατίζουν οι ΠΤοΒ ενδέχεται να είναι 

διαφορετικό από το Α/Κ συγκέντρωσης της κίνησης από τα V-DSLAMs. Συνεπώς, 

για τα εν λόγω Α/Κ η ευρυζωνική κίνηση θα παραδίδεται στον Πάροχο σε 

διαφορετικό από το οικείο Α/Κ, ενώ η αντιστοίχιση µεταξύ των A/K στα οποία 

υπάγονται τα εν λόγω V-DSLAMs και των σηµείων συγκέντρωσης της κίνησης θα 

κοινοποιείται από τον ΟΤΕ στους Παρόχους µέσω του Π.Σ WCRM-VDSL, 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω 

του πλήθους των DSLAMs, αυτά συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός 

κόµβων συγκέντρωσης (BNG). Στις περιπτώσεις αυτές ο κάθε πάροχος για να 

καλύψει όλα τα DSLAMs του κέντρου αυτού, θα πρέπει να έχει ξεχωριστό 
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κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM µε καθένα από 

αυτούς. 

 

 

2.1.12.1.2 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. 

614/12/28-07-2011 ΑΠ ΕΕΤΤ:. 

Σε κάθε περίπτωση αναπροσαρµογής, ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει, την ΕΕΤΤ 

και τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ που λαµβάνουν ήδη υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ., τόσο για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων όσο και για τις νέες τιµές τουλάχιστον (2) µήνες 

πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία εφαρµογής τους. 

 

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθµός Καθόδου / Ανόδου (Kbps) 

Α.ΡΥ.Σ.  - 2 ADSL έως 2048/ έως 512 

Α.ΡΥ.Σ.  - 4 ADSL έως 4096 / έως 1024 

Α.ΡΥ.Σ.  - 24 ADSL έως 24576 / έως 1024 

V-Α.ΡΥ.Σ.KV - 30 VDSL έως 30720000 / έως 2556000 

V-Α.ΡΥ.Σ.KV - 50 VDSL έως 5001200 / έως 5000120 

V-Α.ΡΥ.Σ.ΑΚ - 30 VDSL έως 30720000 / έως 2500560 

V-Α.ΡΥ.Σ.ΑΚ - 50 VDSL έως 500001200 / έως 5120000 

 

Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] όταν αυτή συνδυάζεται µε Τοπικό Βρόχο (υπηρεσία VPU), 

παρέχεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας QoS, τα οποία περιγράφονται στo 

Παράρτηµα 24 «Υπηρεσίες VPU» της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη 

Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο.  

 

 

2.1.4 Προϋποθέσεις ∆ιάθεσης της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

1) Για την παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ απαιτείται η 

πλήρωση των κάτωθι οριζόµενων προϋποθέσεων: 
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� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ να έχει προµηθευτεί από τον ΟΤΕ τουλάχιστον έναν από τους 

διαθέσιµους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. στην οποία υπάγονται οι 

συγκεκριµένες συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. και η οποία είναι εν λειτουργία. Ειδικότερα 

για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS, προϋπόθεση είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

να διαθέτει Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή/και Β ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β, ενώ για την 

παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, προϋπόθεση είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ να 

διαθέτει Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ. 

� Η PSTN ή ISDΝ-BRA σύνδεση (ή ο πλήρης αδεσµοποίητος τοπικός βρόχος 

στην περίπτωση υπηρεσίας VPU) 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, σύµφωνα µε το σηµείο 7 της ενότητας 2.1.1 

� Να µην συντρέχει ένας από τους λόγους που περιγράφονται στην ενότητα 

2.1.5. 

� Ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών VPU: 

� ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να έχει υπογράψει την σύµβαση RUO στα 

πλαίσια της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη 

Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και να λαµβάνει ήδη υπηρεσίες 

Πλήρους Τοπικού Βρόχου (ΠΤοΒ). 

� Ο Τελικός Χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης 

της υπαίθριας καµπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί VDSL-DSLAM. Η 

διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στον Πάροχο ηλεκτρονικά µέσω 

του Π.Σ. WCRM-VDSL. 

 

2) Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής της λειτουργία της PSTN ή ISDN–

BRA ή του πλήρους τοπικού βρόχου στην περίπτωση υπηρεσίας VPU του Τελικού 
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Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. προς τον 

Τελικό αυτό Χρήστη. 

3) Κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. του ΠΑΡΟΧΟΥ επιφέρει 

αυτόµατη απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών Χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ µε το 

δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. Μέριµνα θα πρέπει να λαµβάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ώστε πριν την 

κατάθεση αίτησης κατάργησης 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. 

4) Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο ΟΤΕ ουδεµία 

ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων τρίτων 

Παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο Τελικός Χρήστης 

µέσω της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.  

 

2.1.5 Περιορισµοί στη ∆ιάθεση της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

1) H ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εφικτή σε 

περιπτώσεις: 

� όπου η PSTN ή ISDN-BRA τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη, 

παρέχεται µέσω γραµµών µε ενεργό εξοπλισµό, όπως PCM, ISDN/PRI, 2 

Mbps κ.λ.π. 

� γραµµών στις οποίες συνδέονται καρτοτηλέφωνα  

� όπου έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλκού µε καλώδια οπτικών 

ινών (ΚΟΙ) που αναπτύσσει και εγκαθιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν 

είναι διαθέσιµη εφεδρεία καλωδίων χαλκού και ο ΟΤΕ δεν έχει εγκαταστήσει 

DSLAMs σε υπαίθρια καµπίνα καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο δυνατή την 

ευρυζωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο 

ΟΤΕ οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των συνδροµητών που 

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

� όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα πόρων του DSL δικτύου του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ 

οφείλει να παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στο Π-Σ WCRM.  
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2) H δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., δεν είναι εξασφαλισµένη σε 

περιπτώσεις όπου: 

� όλο ή σηµαντικό τµήµα του συνδροµητικού δικτύου (κύριο και απερχόµενο 

δίκτυο), είναι εναέριο 

� η PSTN ή ISDN-BRA σύνδεση ή ο πλήρης αδεσµοποίητος τοπικός βρόχος 

στην περίπτωση υπηρεσίας VPU του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω 

καλωδίου του οποίου η φασµατική χωρητικότητα καλύπτεται λόγω της 

συγκέντρωσης πολλών συστηµάτων υπέρθεσης, όπως xDSL ή PCM ή 2 Mbps 

στο ίδιο καλώδιο. 

� όπου η PSTN ή ISDN-BRA τηλεφωνική σύνδεση ή ο πλήρης αδεσµοποίητος 

τοπικός βρόχος στην περίπτωση υπηρεσίας VPU 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 στο σηµείο 7 της ενότητας 2.1.1 

3) Πέραν των ανωτέρω, υφίστανται και ειδικότεροι περιορισµοί στην περίπτωση διάθεσης 

της υπηρεσίας ΑΡΥΣ λόγω χρήσης της τεχνολογίας Ethernet First Mile (EFM) όπως 

αυτοί αναφέρονται στο σηµείο 3 της ενότητας 2.1. 

2.2 ∆ιαδικασία Παροχής 

2.2.1 Γενικά 

1) 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. 
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2) Κάθε αίτηση σχετικά µε την πρόσβαση Α.ΡΥ.Σ. διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε 

σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής τους από την κεντρική 

Υπηρεσία ΟΤΕ (first come – first served) µέσω του Π.Σ. W-CRM. 

3) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, µέσω του ΠΣ ΟΤΕ, συνδυασµένο 

αίτηµα παροχής υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. και Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµής. Η 

διαδικασία που ακολουθείται καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες προσφορές 

αναφοράς ενώ η ενεργοποίηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών γίνεται µέσα στην 

ίδια εργάσιµη ηµέρα ελαχιστοποιώντας την πιθανή διακοπή υπηρεσιών στον τελικό 

χρήστη.  

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, αποκλειστικά µέσω του ΠΣ ΟΤΕ W-

CRM LLU, συνδυασµένο αίτηµα παροχής πλήρους αδεσµοποίητου τοπικού βρόχου µε 

υπηρεσια Α.ΡΥ.Σ. (V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV] για την παροχή υπηρεσίας VPU τύπου BRAS ή 

V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV] για την παροχή υπηρεσίας VPU τύπου DSLAM). Η διαδικασία 

που ακολουθείται καθορίζεται από την ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την 

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, ενώ η ενεργοποίηση των 

προαναφερθεισών υπηρεσιών γίνεται µέσα στην ίδια εργάσιµη ηµέρα ελαχιστοποιώντας 

την πιθανή διακοπή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.  

 

 

2.2.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 

1) Κάθε αίτηση παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. 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.  

2) Τα πεδία που θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνονται από τον ΠΑΡΟΧΟ είναι: 

� Το επώνυµο ή η επωνυµία του Τελικού Χρήστη 

� Ο αριθµός τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη σε περίπτωση που 

υπάρχει ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στον ΟΤΕ ή στον ΠΑΡΟΧΟ (µέσω 

υπηρεσίας WLR).  

� Η ταχύτητα της υπηρεσίας που επιθυµεί να λάβει, σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.2 

του παρόντος 
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� Σε περίπτωση αιτήµατος V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] που αποτελεί το ευρυζωνικό µέρος 

υπηρεσίας VPU, πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά στο W-CRM LLU 

τα πεδία που ορίζονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την 

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 

3) Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν σηµαίνει 

αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

4) 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. 

5) Κατά την επεξεργασία του αιτήµατος, πραγµατοποιείται έλεγχος ενεργής τηλεφωνικής 

σύνδεσης PSTN/ISDN-BRA για τον συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη.  

6) Με την καταχώρηση της αίτησης στο Π.Σ. W-CRM. πραγµατοποιείται έλεγχος 

αντιστοιχίας του επωνύµου ή της επωνυµίας του Τελικού Χρήστη µε τον αριθµό της 

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

7) Εάν η παραπάνω αντιστοιχία δεν διαπιστώνεται ή εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι 

ελλιπή, ανακριβή 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. 

8) Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, λαµβάνεται η ηµεροµηνία καταχώρησης στο 

σύστηµα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στο σηµείο 4 η οποία εµφανίζεται στο 

Π.Σ. W-CRM µε σχετική ένδειξη. 

9) Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών χορήγησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. και εντός της 

ίδιας εργάσιµης ηµέρας, ενηµερώνεται σχετικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία Χορήγησης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να δηλώσει 

µέσω του Π.Σ. W-CRM βλάβη για την υπηρεσία. Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν δηλώσει βλάβη 

εντός του χρονικού διαστήµατος που 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 
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Α.ΡΥ.Σ. λαµβάνεται η ηµεροµηνία αποκατάστασης της βλάβης (ηµεροµηνία 

παραλαβής). 

10) Στον προβλεπόµενο χρόνο χορήγησης της νέας σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ σύµφωνα µε την 

ενότητα 2.3, δεν συνυπολογίζεται τυχόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος δεν οφείλεται 

στον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 6 της παρούσας Προσφοράς. 

11) Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των 

αιτουµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 2.1.5, οφείλει να ενηµερώσει 

µέσω του Π.Σ. W-CRM τον ΠΑΡΟΧΟ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετική αδυναµία υλοποίησης, 

µε την επιφύλαξη του σηµείου 7 της ενότητας 2.1.1. 

12)  Ειδικότερα για τα αιτήµατα V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], που αποτελούν ευρυζωνικό µέρος της 

υπηρεσίας VPU, ισχύουν τα κάτωθι: 

� Η παραγγελιοληψία της υπηρεσία VPU γίνεται αποκλειστικά µέσα από το Π.Σ 

W-CRM-LLU ως ακολούθως: 

� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιλέγει τον λειτουργούντα βρόχο (WCRM-LLU), από 

τον οποίο επιθυµεί να παρέχει την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] και 

αιτείται µετατροπή ΠΤοΒ σε VPU.  

� Εναλλακτικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ µπορεί να υποβάλει µέσω του WCRM-

LLU, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς 

για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο,  νέο αίτηµα 

ΠΤοΒ συνδυασµένο µε V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], δηλαδή νέο αίτηµα VPU. Για 

τα αιτήµατα αυτά, ισχύουν οι χρόνοι επιλεξιµότητας και ολοκλήρωσης, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτηµα 24 «Υπηρεσίες VPU» της 

παραπάνω Προσφοράς Αναφοράς. 

� Σε περίπτωση που εκκρεµεί ήδη άλλο αίτηµα για τον συγκεκριµένο βρόχο, ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ δε µπορεί να καταχωρήσει κανένα αίτηµα (αίτηµα κατάργησης, 

µετατροπής, αλλαγής ορίου). 

� Το αίτηµα µέσω του Π.Σ WCRM-LLU δηµιουργεί αυτόµατα νέο αίτηµα 

χορήγησης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο WCRM-VDSL, χαρακτηρισµένο µέσω 

κατάλληλου πεδίου που υποδεικνύει ότι παρέχεται σε συνδυασµό µε την 

υπηρεσία ΠΤοΒ. 
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� Η ενηµέρωση του ΠΑΡΟΧΟΥ σχετικά µε την πορεία του αιτήµατος V-

Α.ΡΥ.Σ.[KV] πραγµατοποιείται µέσα από τα Π.Σ WCRM-VDSL και WCRM-

LLU, µέσω ειδικού κωδικού αίτησης µε τον οποίο φαίνεται ότι το αίτηµα 

αφορά παροχή VPU. 

� Με την ολοκλήρωση του αιτήµατος V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο Π.Σ WCRM-VDSL, 

ενηµερώνεται ο σχετιζόµενος βρόχος, µέσω κατάλληλου πεδίου µε την 

πληροφορία ότι παρέχεται η συγκεκριµένη υπηρεσία µέσω αυτού. 

 

Ειδικότερα για τα αιτήµατα V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], που αποτελούν ευρυζωνικό µέρος της 

υπηρεσίας VPU, ισχύουν οι διαδικασίες παροχής, µεταβάσεων και κατάργησης, όπως 

αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα 24 «Υπηρεσίες VPU» της ισχύουσας Προσφοράς 

Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 

2.4 Βλάβες 

2.4.1 Αναγγελία Βλάβης 

1) Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους Τελικούς Χρήστες στο πλαίσιο 

της παρούσας Προσφοράς µόνο για την υπηρεσία που αυτός παρέχει, ήτοι για την 

παροχή PSTN ή ISDN-BRA σύνδεσης στο ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ. Ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τους Τελικούς Χρήστες ώστε να 

απευθύνονται σε αυτόν όταν παραστεί η ανάγκη να αναγγείλουν βλάβη σε υπηρεσία 

που λαµβάνουν από αυτόν. 

2) Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ. W-

CRM σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που 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).  

3) Ειδικότερα για τα αιτήµατα V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], που αποτελούν ευρυζωνικό µέρος της 

υπηρεσίας VPU, ισχύουν οι διαδικασίες αναγγελίας βλάβης, όπως αυτές περιγράφονται 

στο Παράρτηµα 24 «Υπηρεσίες VPU» της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την 

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 
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2.4.2 Άρση Βλάβης 

1) Σε περίπτωση βλάβης µόνο στην παροχή φωνητικής τηλεφωνίας µέσω της PSTN ή 

ISDN-ΒRA σύνδεσης υπεύθυνος για τη λήψη και αποκατάσταση της βλάβης είναι ο 

ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες αναγγελίας και άρσης βλάβης 

υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε εργασίες που 

πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του Tελικού Χρήστη από οποιονδήποτε τρίτο πλην του 

ΟΤΕ, η αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει τον Τελικό Χρήστη. 

2) Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται από τον ΠΑΡΟΧΟ ενώ 

λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία φωνής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται αρχικά να 

διερευνήσει και να εντοπίσει τη βλάβη µε βάση τα συστήµατα εποπτείας και 

διαχείρισης που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται στο τµήµα του 

δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρµοδιότητά του, 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. 

3) Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ µέσω του Π.Σ. W-CRM, για το σύνολο των 

αναγγελλόµενων βλαβών που έχουν αρθεί και για τις βλάβες που είναι σε 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. 

4) Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στην φωνητική υπηρεσία και στην υπηρεσία 

Α.ΡΥ.Σ.: 

� Ο Τελικός χρήστης ειδοποιεί τον ΟΤΕ για την άρση της βλάβης στην φωνητική 

υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό το σηµείο 1 της παρούσας 

ενότητας.  

� Μετά την άρση της βλάβης στη φωνητική υπηρεσία εάν παραµένει η βλάβη 

στην υπηρεσία A.ΡΥ.Σ, τότε ο Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον ΠΑΡΟΧΟ, ο 

οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό το σηµείο 2 της 

παρούσας ενότητας. 
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� 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). 

5) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο 

µέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, να επικοινωνούν και 

συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

6) Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να 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 κεφάλαιο 6 της παρούσας Προσφοράς. 

Ειδικότερα για την υπηρεσία VPU, ο Πάροχος θα αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ 

αποκλειστικά µέσω του Π.Σ WCRM-LLU. Τα βήµατα που αφορούν την αναγγελία και 

καταχώρηση βλάβης καθώς και την πορεία των αιτηµάτων βλάβης µέχρι και την 

ολοκλήρωσή τους, περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 3.7.2 και 3.7.3. του 

Παραρτήµατος 24 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση 

στον Τοπικό Βρόχο.  

3.2.1.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης 

τύπου Α  

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης από 

και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, µιας 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. 
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2. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ, διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet στις ταχύτητες 20Mbps, 40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 

100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 300Mbps, µε εφαρµογή C.A.R. 

(Committed Access Rate) για κάθε λογικό κύκλωµα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 

διασυνδέεται µε λογικά κυκλώµατα διάφορων χωρητικοτήτων σε όλους 

υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο αιτείται πρόσβαση. 

3. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ συνδέεται στους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ. Η 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 µονίµου 

νοητού κυκλώµατος ιδιοκτησίας ΟΤΕ.  

4. Για την παροχή υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ, θα υπάρχει προστασία σε 

επίπεδο φυσικού δρόµου µε αφιερωµένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων 

Gigabit Ethernet για την διεπαφή Gigabit Ethernet. 

5.  Η πρόσβαση της υπηρεσίας παρέχεται σε σηµεία του ΠΑΡΟΧΟΥ που 

βρίσκονται εντός της ίδιας Περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Π. 

(Εθνικό Κωδικό Προορισµού), µε το σηµείο σύνδεσης (ΣΠ ΕΕΑΠ) του ΟΤΕ 

και απέχουν απόσταση έως και 25km από τα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ και σύµφωνα 

µε τους όρους της ενότητας 3.5.2.1. 

6. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ. παρέχεται και στα σηµεία όπου ο ΟΤΕ 

εγκαθιστά εξοπλισµό δικτύου πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καµπίνες ο 

οποίος συνδέεται σε έναν κόµβο  τύπου BNG. 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 3.3. Οι Πάροχοι θα µπορούν να προβαίνουν 

στην παραγγελιοληψία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-BRAS-ΤΟΠ µέσω του Π/Σ 

W-CRM. 

7. Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόµβων BNG. 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. 
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3.2.2.3 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης 

τύπου Β  

1. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης 

από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, µιας 

γεωγραφικής περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός 

συγκεκριµένου ΣΠ ΕΕΑΠ. 

2. Τα σηµεία παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ 

του ΟΤΕ όπως αυτά δηµοσιεύονται στο Π.Σ W-CRM. 

3. Προκειµένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-

ΤΟΠ συνδέεται στα ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ µε µία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 

(ένα ζεύγος 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.  

4. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.A.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 20Mbps, 

40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 

300Mbps µε εφαρµογή C.A.R. (Committed Access Rate) για κάθε λογικό 

κύκλωµα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυνδέεται µε λογικά κυκλώµατα διάφορων 

χωρητικοτήτων σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο 

αιτείται πρόσβαση.  

5. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του τον 

απαραίτητο εξοπλισµό και ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα 

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.  

6. Το ΦΥΠ αποτελεί το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του 

ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από το 

χώρο του έως το ΦΥΠ. Ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει στον ΠΑΡΟΧΟ τη θέση του 

ΦΥΠ, εκτός του περιβόλου του κτιρίου ΟΤΕ, εντός του οποίου ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
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θα οδηγήσει την οπτική ίνα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.5.2.2. 

Το ΦΥΠ εντός του οποίου θα πραγµατοποιείται ο σύνδεσµος (µούφα) της 

οπτικής ίνας του Παρόχου και της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ είναι 

κοινό για όλους τους ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Η διάθεση του ΦΥΠ διέπεται από τους 

κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

� Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ.  

� Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εγκαθιστά το µέρος της οπτικής ίνας που του αναλογεί 

για τη διασύνδεση στο ΦΥΠ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ενότητα 3.5.2.2. Το ΦΥΠ και η υποδοµή για την εισαγωγή του 

καλωδίου οπτικής ίνας στο κτίριο του ΟΤΕ θα είναι κοινή για τους 

ενδιαφερόµενους ΠΑΡΟΧΟΥΣ, για τις υπηρεσίες τις οποίες αιτούνται. 

7. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet µεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet 

ταχύτητας 1Gbps και 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. 

8. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιµότητας του δικτύου 

του, δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ. για 

το ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτοµέρειες για τη 

λογική διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζονται ανά περίπτωση, 

λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά µε τη µη-διακριτική 

µεταχείριση. 

9. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ. παρέχεται και στα σηµεία όπου ο ΟΤΕ 

εγκαθιστά εξοπλισµό δικτύου πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καµπίνες ο 

οποίος συνδέεται σε έναν κόµβο  τύπου BNG. 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 3.3. Οι Πάροχοι θα µπορούν να προβαίνουν 

στην παραγγελιοληψία των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ µέσω του Π/Σ 

W-CRM. 

10. Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόµβων BNG. Στις περιπτώσεις 
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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. 

 

 3.2.2.6 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ: Τοπική Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης στο 

δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Β 

1. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ αφορά την παροχή µεταφοράς κίνησης από 

και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ σε Τελικούς Χρήστες, µιας γεωγραφικής 

περιοχής η οποία εξυπηρετείται από τους ΕΕΑΠ ενός συγκεκριµένου ΣΠ 

ΕΕΑΠ. 

2. Τα σηµεία παροχής της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ είναι τα ΣΠ ΕΕΑΠ του 

ΟΤΕ, όπως αυτά δηµοσιεύονται στο Π.Σ W-CRM. 

3. Προκειµένου ο ΠΑΡΟΧΟΣ να αποκτήσει την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ 

συνδέεται στο ΣΠ ΕΕΑΠ του ΟΤΕ µε µία τουλάχιστον φυσική διασύνδεση 

(ένα ζεύγος οπτικών ινών). Η πρόσβαση στους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ 

πραγµατοποιείται µέσω λογικών κυκλωµάτων (VLANs) τα οποία καταλήγουν 

σε έναν Ethernet 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.  

4. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Gigabit Ethernet από την πλευρά του ΠΑΡΟΧΟΥ στις ταχύτητες 20Mbps, 

40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps και 

300Mbps µε εφαρµογή C.A.R. (Committed Access Rate) για κάθε λογικό 

κύκλωµα ΕΕΑΠ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διασυνδέεται µε λογικά κυκλώµατα διάφορων 

χωρητικοτήτων σε όλους υποχρεωτικά τους ΕΕΑΠ του ΣΠ ΕΕΑΠ στο οποίο 

αιτείται πρόσβαση.  

5. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του τον 

απαραίτητο εξοπλισµό και ένα καλώδιο οπτικών ινών που τερµατίζεται στον 

οπτικό κατανεµητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης. 

6. Ο οπτικός κατανεµητής στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης αποτελεί το 

σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του ΠΑΡΟΧΟΥ. Ο 
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ΠΑΡΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από τον εξοπλισµό του, 

που είναι εγκατεστηµένος σε κάποιο ικρίωµα στην αίθουσα Φυσικής 

Συνεγκατάστασης, έως τον οπτικό κατανεµητή.  

7. H φυσική διεπαφή ανά Ethernet µεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet 

ταχύτητας 1Gbps και 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. 

8. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους διαστασιοποίησης και διαθεσιµότητας του δικτύου 

του, δύναται να παραγγείλει πολλαπλές υπηρεσίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS-ΤΟΠ. για το 

ίδιο ΣΠ ΕΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές λεπτοµέρειες για τη λογική 

διασύνδεση ΕΕΑΠ – ΠΑΡΟΧΟΥ θα καθορίζονται ανά περίπτωση, 

λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά µε τη µη-διακριτική 

µεταχείριση. 

9. Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ,BRAS-ΤΟΠ παρέχεται και στα σηµεία όπου ο ΟΤΕ 

εγκαθιστά εξοπλισµό δικτύου πρόσβασης (DSLAMs) σε υπαίθριες καµπίνες ο 

οποίος συνδέεται σε έναν κόµβο  τύπου BNG. 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 3.3. Οι Πάροχοι θα µπορούν να προβαίνουν 

στην παραγγελιοληψία των υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS-ΤΟΠ µέσω του Π/Σ W-

CRM. 

10. Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόµβων BNG. 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. 

 

 

5.2 Εξόφληση τιµολογίων 

1) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια εντός της αναγραφόµενης σε κάθε 

ένα από αυτά προθεσµίας εξόφλησης, η οποία δεν θα είναι µικρότερη των 
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τριάντασαράντα πέντε (3045) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

τιµολογίου υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει παραδοθεί το αργότερο εντός πενθηµέρου 

από την έκδοσή του (η παράδοση θα αποδεικνύεται πάντα µε αποδεικτικό). Στην 

περίπτωση κατά την οποία το τιµολόγιο δεν παραδοθεί εντός πενθηµέρου από την 

έκδοσή του τότε η προθεσµία εξόφλησης του παρατείνεται έως την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από τη συµπλήρωση είκοσι πέντεσαράντα (2540) ηµερολογιακών ηµερών από 

την ηµεροµηνία παράδοσής του στον ΠΑΡΟΧΟ. Στην περίπτωση της αµφισβήτησης 

λογαριασµού εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην ενότητα 5.5. 

2) Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό εντός της 

προθεσµίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο υποχρεούται στην καταβολή του 

οφειλόµενου ποσού εντόκως, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµιµο τόκο 

υπερηµερίας. Ο τόκος επί του ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από την πάροδο της δήλης 

ηµέρας η οποία ορίζεται στο τιµολόγιο για την εξόφλησή του, σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο. 

3) Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συµφωνηµένης υπηρεσίας πέραν του 

προβλεπόµενου στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συµφωνία των µερών/ advanced 

SLA) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης 

πέραν του προβλεπόµενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συµφωνία των µερών/ 

advanced SLA) χρόνου άρσης βλαβών, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ, ισχύουν οι διαδικασίες των ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 της 

παρούσας.  

4) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ 

που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε 

οµοειδείς απαιτήσεις του από τον ΟΤΕ για τις οποίες δεν εκκρεµεί διαδικασία άρσης 

αµφισβήτησης χρεώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5.5. Ως οµοειδής 

θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται µε την παροχή Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής ποινικών ρητρών 

δυνάµει της παρούσας Προσφοράς. Το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σύµφωνα µε 

τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα µε την επιφύλαξη της εκάστοτε κείµενης 

φορολογικής νοµοθεσίας και προϋποθέτει προηγούµενη όχληση του οφειλέτη. Το ίδιο 

δικαίωµα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά µε ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του προς τον 
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ΠΑΡΟΧΟ οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης για τις οποίες δεν εκκρεµεί διαδικασία άρσης αµφισβήτησης 

χρεώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5.5.   

5.4 Τέλη - Χρεώσεις 

5.4.1. Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. 

5.4.1.1 Γενικά 

1) Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του 

ΟΤΕ, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ 

(www.otewholesale.gr). Ο τιµοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας 

απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.  

2) Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που περιλαµβάνονται στον 

τιµοκατάλογό του οι οποίες τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση τους από τη χρονική 

περίοδο που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Η αναπροσαρµογή των τιµών ασκείται στα 

πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Οι 

αναπροσαρµοσµένες τιµές εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία ισχύος τους και για τις 

ήδη ενεργοποιηµένες συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. 

3) Η χρέωση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. ξεκινάει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από 

την ηµεροµηνία ενεργοποίησης/παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη της χρέωσης σε 

καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του DSL modem στο χώρο 

του Τελικού Χρήστη. 

4) Σε περίπτωση διακοπής (σύµφωνα µε την ενότητα 5.6) της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., 

προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από 

τον ΠΑΡΟΧΟ του αντίστοιχου τέλους επανασύνδεσης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ. 

5) 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 στηνς παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. Για το µέρος της υπηρεσίας 

VPU που αφορά τη φωνή (ΠΤοΒ), η τιµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Παράρτηµα 1 «∆ιαδικασίες Παροχής ΤοΒ» Ενότητα 1.12- 
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«Τρόπος Χρέωσης» και στο Κεφάλαιο 4 «Οικονοµικοί Όροι» της ισχύουσας 

Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Η 

χρέωση των υπηρεσιών VPU που αφορά τη φωνή θα εµφανίζεται στο τιµολόγιο 

των υπηρεσιών ΑΠΤοΒ ως έκπτωση σε σχέση µε την τιµή του πλήρους βρόχου. 

Η εκπτωτική πολιτική περιγράφεται στο παράρτηµα 24 της ισχύουσας 

Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο.  

• Για τα υπόλοιπα τέλη, η τιµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα ενότητα. 

 

5.8.3 Πολιτική εγγυοδοσίας. 

1) Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος ΤΠ το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης στα πλαίσια 

της παρούσας Προσφοράς, υπολογίζεται µε την ανωτέρω αριθµητική φόρµουλα και 

αναπροσαρµόζεται ετησίως. Ως υπάρχον Τ.Π., εννοείται ο Τ.Π. που είναι ήδη 

ενταγµένος στη σχετική κατηγορία πελατών του ΟΤΕ (χονδρικής), άσχετα µε το χρόνο 

πραγµατοποίησης της σύµβασης. 

2) Σε περίπτωση υποψήφιου Τ.Π. (εφεξής: νέου) το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης 

(στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς), υπολογίζεται µε το οικείο υπόδειγµα 

πιστωτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ. Ως νέος Τ.Π., εννοείται ο Τ.Π. που για πρώτη φορά 

θα ενταχθεί στη σχετική κατηγορία πελατών του ΟΤΕ και δεν προϋπήρξε πελάτης 

οποιασδήποτε κατηγορίας πελατών του ΟΤΕ (χονδρικής, λιανικής) επί έξι µήνες πριν 

την ένταξη στο πελατολόγιο του ΟΤΕ. Στην περίπτωση νέου Τ.Π. ισχύουν τα εξής σε 

ό,τι αφορά τις δράσεις του ΟΤΕ: 

• Ο ΟΤΕ να διαθέτει στοιχεία Συναλλακτικής Συµπεριφοράς, Εµπορικής 

∆ραστηριότητας και Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (εφεξής: αντικειµενικά στοιχεία 

συναλλαγών) όπως π.χ. µέσο µηνιαίο λογαριασµό, υπερηµερίες πληρωµών, πλήθος 

εκκρεµών ηµερών, οικονοµικές καταστάσεις, εµπορική δραστηριότητα και 

συµµετοχές ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόµενες), από οποιεσδήποτε 

συναλλαγές του µε τον ΟΤΕ. Τότε το αρχικό ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης 

υπολογίζεται µε το οικείο µοντέλο πιστωτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε συνδυασµό 

µε στοιχεία που λαµβάνονται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστωτικής Αξιολόγησης. Το 

ύψος της εγγύησης θα αναπροσαρµοστεί µετά από 6 µήνες και στη συνέχεια (µετά το 
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πέρας του πρώτου χρόνου δραστηριότητας του Τ.Π.) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως 

σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προκύπτει µε την εφαρµογή της προαναφερόµενης 

φόρµουλας υπολογισµού. 

• Ο ΟΤΕ δεν διαθέτει αντικειµενικά στοιχεία συναλλαγών. Τότε το αρχικό ύψος της 

προσκοµιστέας εγγύησης είναι 10.000 €. Μετά το πέρας του πρώτου εξαµήνου 

εµπορικής λειτουργίας µε την ιδιότητά του ως Τ.Π., το ύψος της εγγύησης που 

προσκοµίστηκε προσυµβατικά εφάπαξ (10.000 €), θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε 

τον υπολογισµό που προκύπτει από την προαναφερόµενη φόρµουλα υπολογισµού, 

εκτός και αν - από τον υπολογισµό ως ανωτέρω - προκύπτει ποσό µικρότερο των 

10.000 € οπότε η εγγύηση παραµένει στα 10.000 €. 

3) Η προσκόµιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει µόνο τον νέο ΤΠ για τον οποίο δεν 

υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς από την υποχρέωση 

καταβολής της ανωτέρω εγγύησης.  

4) Στην περίπτωση που ο ΤΠ δεν κατέστη υπερήµερος αναφορικά µε την καταβολή 

οφειλών του προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

κατά την χρονική περίοδο των δύο (2) τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία 

αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής εγγύηση πλεόν της εγγύησης που 

προσκοµίστηκε προσυµβατικά για την υπογραφή της σύµβασης.  

5) ∆εν θεωρείται ότι ο ΤΠ έχει καταστεί υπερήµερος όταν στην προαναφερόµενη διετία 

υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιµολόγια τα οποία δεν εξοφλήθηκαν επί τη βάση 

απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, και λόγω του ότι η αµφισβήτηση 

ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, δεν έχει ακόµη τελειώσει τις εργασίες της. 

4) 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 

ληξιπρόθεσµης οφειλής, ο Τ.Π. υποχρεούται να υποβάλει εγγύηση στο απαιτούµενο 

ποσό εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών.  

5) ∆εν θεωρείται ότι ο ΤΠ έχει καταστεί υπερήµερος όταν στο προαναφερόµενο διάστηµα 

των έξι (6) µηνών υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιµολόγια τα οποία δεν 

εξοφλήθηκαν επί τη βάση: 
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• απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, και  

• αµφισβήτηση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, εάν αυτή δεν έχει ακόµη τελειώσει 

τις εργασίες της. 

6) Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρµογής του ποσού της απαιτούµενης εγγύησης, 

σε περίπτωση που διαπιστώνεται σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής 

φερεγγυότητας του Τ.Π. ή του Χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος έκδοσης εγγυητικών του 

Τ.Π. (εάν πρόκειται για εγγυητικές επιστολές), ο ΟΤΕ δικαιούται και δύναται να 

προχωρεί εκτάκτως σε επαναξιολόγηση και (εάν αυτό προκύψει από την αξιολόγηση), 

αναπροσαρµογή του ποσού της απαιτούµενης εγγύησης σύµφωνα µε τη φόρµουλα 

υπολογισµού της εγγύησης που 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 

αποθάρρυνσης όπως αυτά ισχύουν για τις περιπτώσεις άρνησης προσκόµισης σε 

φυσιολογικές συνθήκες εξέλιξης των συναλλαγών. Το αίτηµα του ΟΤΕ θα πρέπει να 

είναι επαρκώς αιτιολογηµένο ως προς τη διαπίστωση και το είδος τους αυξηµένου 

κινδύνου και να παρέχει στον Τ.Π. εύλογη προθεσµία προκειµένου να ανταποκριθεί. 

 

5.8.7 Ανανέωση Εγγυητικής Επιστολής 

Αµελλητί επίσης υποχρεούται ο Τ.Π. να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή σε περίπτωση 

ανανέωσης αυτής. Το αργότερο σε τριάντα πέντε (35) ΕΗ από την ηµεροµηνία λήξης της 

υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ ειδοποιεί σχετικά τον Τ.Π.. Ο Τ.Π. υποχρεούται 

να προσκοµίσει τη σχετική ανανέωση το αργότερο πέντε (5) ΕΗ από την ηµεροµηνία λήξης 

της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. Η ανανέωση της εγγυητικής επιστολής 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 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 εκτός αν προσκοµιστεί επιστολή παράτασης αυτής 

οπότε η τελευταία θα επισυνάπτεται στο σώµα της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. 

Εφόσον ο Τ.Π. δεν προσκοµίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή µέσα στην ανωτέρω 

προθεσµία, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγράφως τον Τ.Π., µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας 
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προθεσµία τριάντα (30) ΕΗ για την προσκόµιση της νέας εγγυητικής επιστολής. Σε 

περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής προθεσµίας, ο ΟΤΕ δικαιούται να 

διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς την παροχή 

υπηρεσιών ΧΕΠ, ή και να προβεί στην κατάπτωση της εγγυητικής που έχει στη διάθεσή του 

µόνο εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές του ∆ικαιούχου προς τον 

ΟΤΕ από την παροχή των υπηρεσιών της παρουσας  και µέχρι το ποσό αυτών. Με την 

προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της 

παρούσας άµεσα και πάντως εντός δύο ΕΗ. 

 αφού προηγουµένως έχει ενηµερώσει, µε νέα έγγραφη όχληση τόσο τον Τ.Π. όσο και την 

ΕΕΤΤ, τουλάχιστον προ είκοσι (20) ΕΗ. Από τη στιγµή δε της επίδοσης δύναται να µην 

υλοποιεί νέα αιτήµατα για υπηρεσίες της παρούσας Προσφοράς µέχρις ότου ο Τ.Π. εκτελέσει 

την υποχρέωση προσκόµισης εγγυητικής. Στο διάστηµα των ως ανωτέρω ΕΗ κατά τις οποίες 

ο ΟΤΕ δεν διαθέτει καµία διασφάλιση, έχει τη δυνατότητα σε προσωρινή (έως την 

προσκόµιση της εγγυητικής) παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων µέχρι και οριστικής 

παρακράτησης αυτών ως χρηµατική εγγύηση εάν επανειληµµένως (από τρεις και άνω) ο Τ.Π. 

αµελεί την έγκαιρη προσκόµιση της σχετικής ανανέωσης. Με την προσκόµιση της 

εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της παρούσας άµεσα 

και πάντως εντός δύο ΕΗ. 

Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών του παρόντος άρθρου προσαρτώνται στο 

Παράρτηµα 3. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαµβάνει κατ΄ 

ελάχιστο: 

a) ∆ήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας, 

b) ∆ήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του ευεργετήµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και 

c) ∆ήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον δικαιούχο 

Συµβαλλόµενο, τον ΟΤΕ. 

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 
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Ελλάδος) υπέρ του αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα συµβαλλόµενα µέρη για 

τη διασφάλιση σαφώς οριζοµένων περιπτώσεων κινδύνου. 

6.3. Παράδοση Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

6.3.1 Χρόνοι Παράδοσης 

1) Ο ΟΤΕ παραδίδει τους Α.ΡΥ.Σ. στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο 

κάτω πίνακα 6.2: 

Πίνακας 6.2 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

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 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλεται συνδυασµένο αίτηµα µετατροπής υπηρεσιών ΧΕΓ & 

Α.ΡΥ.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.3.4 της παρούσης ο πραγµατικός χρόνος 

παράδοσης Α.ΡΥ.Σ. γίνεται 10 εργάσιµες ηµέρες. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται συνδυασµένο αίτηµα ΧΕΓ και Α.ΡΥ.Σ. για µη 

υφιστάµενο συνδροµητή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.3.4 της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς, οι χρόνοι αναπροσαρµόζονται µε βαση τα αναφερόµενα στην ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο για ανενεργό βρόχο. 

Σε περίπτωση υφιστάµενου ISDN / PSTN συνδροµητή, το  SLA θα διαµορφώνεται στο µέγιστο 

χρόνο που ισχύει κάθε φορά για τη µια από τις δύο υπηρεσίες (ΧΕΓ – ΑΡΥΣ). 

 

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, 
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σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΤοΒ» της σχετικής εν ισχύ 

Σύµβασης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο µεταξύ ΟΤΕ και Παρόχου. 

 

6.3.2 Προβλέψεις Παρόχων 

1) 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 και έντυπη µορφή στον ΟΤΕ / Γενική ∆ιεύθυνση 

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. 

2) Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής 

τους µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των µηνιαίων αιτηµάτων ανά ΠΑΡΟΧΟ, 

ανά Α/Κ, όπως ορίζονται πιο πάνω για τις προβλέψεις, δεν διαφοροποιείται από τις 

αντίστοιχες µηνιαίες προβλέψεις µέχρι ποσοστού +10% αυτών. Oι αιτήσεις οι οποίες 

υπερβαίνουν το όριο του +10%, δεν περιλαµβάνονται στη παρούνσα συµφωνία και θα 

ικανοποιούνται στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. 

3) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε 

ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ 

δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του 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. 

4) 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.  

Ειδικότερα, προκειµένου να υπολογίζονται οι 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-

VDSL. 

� 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 εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την 

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 
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6.3.3 Ενηµέρωση επέκτασης δικτύου σε Παρόχους 

O ΟΤΕ θα παρέχει σε τριµηνιαία βάση ενηµέρωση µέσω του Π.Σ WCRM-VDSL 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.  

 

Η υφιστάµενη παράγραφος 6.3.3 «Ρήτρες Παράδοσης» αναριθµείται σε 6.3.4. 

 

6.4.2 Άρση Βλαβών 

1) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη των Α.ΡΥ.Σ. το αργότερο στους 

πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης που φαίνονται στον πίνακα 6.4: 

Πίνακας 6.4 

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 

95% των αναγγελθεισών βλαβών της 

Α.ΡΥ.Σ.  

3 ΕΗ 

 

2) Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε 

τελικά προκύπτει ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι.  

 

6.4.3 Ρήτρες Βλαβών Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

1) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. πίνακα 

6.4) του Α.ΡΥ.Σ., για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του 

και υπέρ του ΠΑΡΟΧΟΥ ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα. Κατά τον υπολογισµό των ρητρών εξαιρούνται οι χρόνοι άρσης βλάβης µε τη 

µικρότερη καθυστέρηση. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε ΠΑΡΟΧΟ. 

2) Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των Α.ΡΥ.Σ., ως εξής:  

Πίνακας 6.5 

Υπέρβαση πραγµατικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε 

ΕΗ 

Ρήτρα του µηνιαίου 

µισθώµατος Α.ΡΥ.Σ. για 

τις περιοχές Α & Β  

Ρήτρα του µηνιαίου µισθώµατος 

Α.ΡΥ.Σ. για τις περιοχές Γ & ∆  
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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 

3)  Ως αναγγελθείσες βλάβες νοούνται όλες οι βλάβες που εξετάσθηκαν από τον ΟΤΕ, είτε 

τελικά προκύπτει ότι για αυτές ευθύνεται ο ΟΤΕ είτε όχι. 

3) Οι ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

4) 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:   

Υπέρβαση πραγµατικού 

χρόνου άρσης των 

αναγγελθεισών βλαβών σε 

ΕΗ 

VPU για τις περιοχές 

Α & Β 

VPU για τις περιοχές 

Γ & ∆ 

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 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Α 

 

 Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Β 
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Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ 

(µε χρήση κυκλώµατος ΟΤΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ 

(µε χρήση ιδίων µέσων) 

 
C u 

CPE 

CPE 

C u 

DSLAM  
…. 

C u 

C PE 

CPE 

Cu 

DSL AM  …. 

 

Cu 

C PE 

CPE 

Cu 

DSLAM  
…. 

Αστικό  κέ ντρο το υ ΟΤ Ε 

Κατανεµητές 

O TE 

Switch 

OT E 

Κύκλωµα  ΟΤΕ  

G E 

Χώρος παρόχου εντός 

γεωγραφικής περιοχής 

αστικού κέντρου ΟΤΕ  

ΝΤΕ  

ΟΤΕ 

Σηµ είο Τ ερµατισµού  
Κυκλώµα τος  ΟΤΕ  

Κύκλωµα  παρόχου 

ARYS DSLA M 

ΟΚΣΥΑOLO-DSL AM 

ΤΟΠΙΚ Η 

∆ίκτυο ΟΤΕ 

 

 

DSLAM εκτ ός  

αστικού κέ ντρο υ 

ΟΤΕ  

EF M  

ή  

FO  

 
Cu  

C PE  

C PE  

Cu  

DS LAM   
…. 

Cu  

C PE  

C PE  

Cu  

DS LAM   

…. 

 

D S LAM  εκτό ς 
ασ τικού  κέ ντρου  

Ο ΤΕ  

Cu  

C PE  

C PE  

C u 

DS LAM   

…. 

Αστικό  κέ ντρο  του  ΟΤΕ  

Κα τα νεµητές  

O TE  

   GE  

Sw itch  

O TE  

Χώρος  παρόχου 

A R YSDS LAM 

ΦΥΠ  

Κύκλω µα  

ΟΤ Ε  

Κύ κλωµ α πα ρό χου   

ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ -D SLAM  

ΤΟ ΠΙΚ Η 

Φρεά τιο Υπο δοχή ς  
Παρ όχων  

Σηµ είο Τε ρµα τισµού   

Κυκλώµατο ς Ο ΤΕ  

∆ ίκτ υο ΟΤ Ε 

E F M   

ή  

FO  
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Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου Β 

 

Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Πρόσβασης Υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου Γ 

(µε χρήση ιδίων µέσων) 

 

 

 

 

BRAS 

ΟΤΕ 

Εξοπλισµός ΟΤΕ ΣΕ ΝΥΜΑ ή 

ΚΩΛΕΤΤΗ 

Switch GE 

OTE 
Ζεύγος 

Οπτικών 

Ινών 

Χώρος Φ.Σ. ΤΠ  

Σηµείο 

Τερµατισµού  

Οπτικής ίνας 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

∆ίκτυο ΟΤΕ 

L3 ∆ροµολόγηση 

 
Κατανεµητές 

BRAS 

ΟΤΕ 
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Σχηµατική απεικόνιση VPU 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Παράµετροι Εγκατάστασης ADSL modem 

1.1. Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.BRAS (2M, 4Μ, 24M) 

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 ADSL modem. 

 

Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του ADSL modem , όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το 

BBRAS γίνεται µε χρήση του συνδυασµού των πρωτοκόλλων PPPoE και RFC 1483/Bridged 

 

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 ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

5. Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE LLC/SNAP 

6. Πρωτόκολλο διασύνδεσης ΡΡΡοΕ 

1.2. Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM [KV] (2M, 4Μ, 24M) 
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Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο 

του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης ADSL2 - 2, 4 & 24Mbps είναι απαραίτητο να τεθούν, 

στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του ADSL2 

modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες 

εγκατάστασης του ADSL modem. 

 

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.  

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) 

4. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

5. Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE LLC/SNAP 

 

2. Παράµετροι Εγκατάστασης VDSL2 modem 

2.1. Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS (30M, 50M) 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο 

του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 – έως 30 & έως 50Mbps είναι απαραίτητο να 

τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του VDSL2 

modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες 

εγκατάστασης του εκάστοτε VDSL2 modem. 
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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 ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE  

2.2. Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM [KV] (30M, 50M) 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο 

του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 – έως 30 & έως 50Mbps είναι απαραίτητο να 

τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του VDSL2 

modem 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 µmodem για ταχύτητες πρόσβασης έως 

30/50Mbps, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του 

πρωτοκόλλου PPPoE. 

1. Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE 

H παράµετρος DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για υποστήριξη VDSL2 ταχυτήτων: 

ITUG 993.2. Συγκεκριµένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17−M2x−B (Β8−12) 

2. Ρύθµιση xDSL transfer mode: PTM (όχι ΑΤΜ) 

3. H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: 835 

 

Εγκατάσταση modem σε γραµµές PSTN & ISDN 

Επισηµαίνεται ότι για την εγκατάσταση σε γραµµές VPU µε τηλεφωνία από τον ΠΑΡΟΧΟ 

τεχνολογίας PSTN/ISDN θα πρέπει να χρησιµοποιείται αντίστοιχος PSTN/ISDN κεντρικός 
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splitter στην πλευρά του συνδροµητή. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ τον 

τύπο τηλεφωνίας του πελάτη. 

 

Επιπλέον Προδιαγραφές τερµατικού εξοπλισµού 

Προτείνεται και ο τερµατικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιούν οι πελάτες των ΠΑΡΟΧΩΝ να 

υποστηρίζει τα πρότυπα της ΙΤU G.VECTOR & G.INP. 

 

Backwards Compatibility µε ADSL2+ 

Σε περίπτωση που ένας τελικός πελάτης προσωρινά χρησιµοποιεί το ADSL2+ modem του, ισχύει 

η παραµετροποίηση της σηµερινής υπηρεσίας ΑΡΥΣ (VPI/VCI 8/35, λειτουργία µε PPPoE) 
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2.  Προσθήκη άρθρων που αφορούν στην Ισχύ και τη Λύση της Σύµβασης  
 

Με το από 16.01.2014 έγγραφό του, ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΟΤΕ Α.Ε. εζήτησε 

την Τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ) δια της 

προσθήκης διατάξεων στη Σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης (ΧΕΠ), κυρίως και αναφορικά µε την ισχύ και τη λύση αυτής, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

4.10 Ισχύς Σύµβασης 

Η Σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών ΧΕΠ, συµφωνείται να ισχύει για αόριστο χρονικό 

διάστηµα µε την επιφύλαξη της ελάχιστης διάρκειας εκάστης υπηρεσίας που παρέχεται στα 

πλαίσια της παρούσας, όπως αυτή αναφέρεται στην ενότητα 2.1.3 «∆ιάρκεια Παροχής Υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.» του Κεφαλαίου  2 και στην ενότητα 3.4 «∆ιάρκεια Παροχής Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.» του Κεφαλαίου 3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της.  

4.11 Λύση της Σύµβασης 

4.11.1 Η Σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών ΧΕΠ λύεται: 

a) Καθ’ οιονδήποτε χρόνο µε τη γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων 

b) Με έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του ΠΑΡΟΧΟΥ κοινοποιούµενη προ εξήντα (60) 

ηµερολογιακών ηµερών στον ΟΤΕ.  

c) Με έγγραφη καταγγελία για ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο, ιδίως για την περίπτωση 

υπαίτιας παράβασης ουσιώδους όρου αυτής, κοινοποιούµενη από το αναίτιο µέρος στο 

υπαίτιο µέρος. Στην περίπτωση αυτή, το αναίτιο µέρος θα κοινοποιεί στο υπαίτιο µέρος 

γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριµένα την ή τις παραβάσεις και τάσσοντας 

προθεσµία συµµόρφωσης τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την εν λόγω ειδοποίηση. Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης κατά την ως άνω ταχθείσα προθεσµία, το αναίτιο µέρος θα 

έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την Σύµβαση µε την κοινοποίηση ειδοποίησης προ τριών 

(3) ηµερών προς το υπαίτιο µέρος. Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαίσια της παρούσας 

συνιστούν ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά:  
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• Η µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της 

παρούσας, 

• H µη  προσκόµιση εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε τις διατάξεις και 

διαδικασίες της παρούσας και των σχετικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, 

• Η µη αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε (µερικώς ή ολικώς). 

• Η µη προσκόµιση εγγυητικής επιστολής στο αναπροσαρµοζόµενο ποσό 

σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της παρούσας και των σχετικών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

• Η διακινδύνευση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου ενός εκ των 

συµβαλλόµενων µερών  

• καθώς και η κήρυξη ενός εκ των µερών σε κατάσταση πτώχευσης ή η θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, η κατάθεση αίτησης του ιδίου για την 

κήρυξή του σε πτώχευση καθώς και οι περιπτώσεις λύσης του, ακύρωσης ή 

ανάκλησης της άδειάς του.  

• Η περίπτωση της παραγράφου 4.1.5. της παρούσας.  

4.11.2 Η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας στην περίπτωση της µη εµπρόθεσµης 

εξόφλησης των µη αµφισβητούµενων τιµολογίων ρυθµίζεται ειδικά στο 

Κεφάλαιο 5 της παρούσας. 

4.11.3 Στις περιπτώσεις που η καταγγελία ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση, 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. 

4.11.4 Σε περίπτωση που η Σύµβαση καταγγελθεί από τον ΠΑΡΟΧΟ πριν τη λήξη της 

ελάχιστης διάρκειας της κάθε υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο παράγραφο 

2.1.3 «∆ιάρκεια Παροχής Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.» του Κεφαλαίου  2 και στην 

παράγραφο 3.4 «∆ιάρκεια Παροχής Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.» του 

Κεφαλαίου 3 της παρούσας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται στην καταβολή τελών 

µέχρι τη συµπλήρωση της εκάστοτε ελάχιστης διάρκειας.  

4.11.5 Με την λύση ή λήξη της Σύµβασης πλαίσιο παύει αυτοδικαίως και η παροχή 

όλων των υπηρεσιών / συνδέσεων προς τον ΠΑΡΟΧΟ που υπάγονται σε αυτήν 
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και όλες οι οφειλές των αντισυµβαλλόµενων µερών καθίστανται άµεσα 

ληξιπρόθεσµες και απαιτητές από το χρόνο ισχύος της καταγγελίας και ο ΟΤΕ 

έχει δικαίωµα να προβεί σε κατάπτωση εγγύησης προς κάλυψη των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών.  

4.11.6 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. 

4.11.7 Η καθ΄οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης δε συνεπάγεται παραίτηση των 

συµβαλλόµενων µερών από δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν σωρευτεί 

προ της λήξης της Σύµβασης, εκτός εάν έχει εγγράφως συµφωνηθεί το αντίθετο.  

4.11.8 Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ προκαλέσει τη λύση της Σύµβασης και δεν συντρέχει λόγος 

καταγγελίας µε βάση τα άρθρα του Κεφάλαιο 5 της παρούσας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν 

έχει κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης µε βάση την παρούσα, ούτε δικαιούται να 

του επιστραφεί πόσο που έχει καταβάλει δυνάµει των άρθρων του Κεφαλαίου 5 

και των σχετικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της Σύµβασης. 

4.11.9 Η καταγγελία επιµέρους υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α, Β και Γ  ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

τύπου Β και Γ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την διακοπή ή την κατάργηση της 

παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας / σύνδεσης παρέχεται από τον ΟΤΕ στον 

ΠΑΡΟΧΟ στο πλαίσιο της Σύµβασης και για τους λόγους που ορίζονται σε 

αυτήν. Οι συµφωνηµένοι όροι της Σύµβασης παραµένουν σε ισχύ για τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες / συνδέσεις, η παροχή των οποίων δεν διακόπτεται ή 

καταργείται. 

 

 

 

 

 

 


