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Α. Απόψεις/προηάζεις ηης εηαιρείας Forthnet AE επί ηης Δημόζιας Διαβούλεσζης για ηην Προζθορά Αναθοράς Υονδρικής Εκμίζθωζης 
Γραμμών OTE 2011   

 
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 
 
1. Σν αίηεκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ΥΔΓ κπνξεί λα δηεθπεξαηώλεηαη θαη γηα κε ελεξγνπνηεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο κε ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζηνλ ΟΣΔ γηα λέα ζύλδεζε (ή εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηεο θαηαξγεκέλεο/ ζε δηαθνπή) θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηέινπο ελεξγνπνίεζεο απηήο.  

2. Δλώ ζηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ θνζηνινγηθό έιεγρν ηνπ ΟΣΔ 2011 πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ θόζηε, ζηελ παξνύζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο νύηε πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο 

Υ.Δ.Γ. θαη Α.ΡΤ..  : 

i. Κόζηνο Μεηάβαζεο Πιήξε ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ. 

ii. Κόζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδόκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 

iii. Κόζηνο ύλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζύλδεζε 

Θα πξέπεη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή  ζπλδπαζηηθώλ αηηεκάησλ ΥΔΓ & ΑΡΤ, λα πξνβιεθζνύλ ζηελ παξνύζα 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο.  

3. ην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

ππνβάιινληαη θαη δηεθπεξαηώλνληαη όια ηα αηηήκαηα ησλ παξόρσλ, σζηόζν ζην Παξάξηεκα V επηζπλάπηνληαη ππνδείγκαηα γηα έληππε 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ. 
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Κεθάλαιο 
Προζθοράς 

Αναθοράς ΟΣΕ 
Παράγραθος Σχόλια Forthnet Προτάσεις Forthnet  

 
3 
 

 
3.9.4. 

 
ηνπο Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο δελ ππάξρεη ε επηινγή ησλ 
Φεθηαθώλ Δπθνιηώλ. 
 

 
Να πξνζηεζνύλ ΓΑ ζρεηηθνί κε ηηο ςεθηαθέο 
επθνιίεο. 

 
4 

 
4.5. 

 
Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

 
Γηα ηηο βιάβεο πνπ θιείλνπλ κε ππαηηηόηεηα 
παξόρνπ αιιά δελ ππήξμε κεηαθίλεζε ζπλεξγείνπ 
ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα ρξεώλεηαη ηέινο άζθνπεο 
κεηάβαζεο. 
 

 
4 
 

 
4.5. 

  
Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ Υ.Δ.Γ. 

 
Γηα ηελ απνθπγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, νη 
ςεθηαθέο επθνιίεο πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ζηνπο 
ιηαληθνύο πειάηεο ηνπ ΟΣΔ λα κελ είλαη ρξεώζηκεο 
γηα ηνπο παξόρνπο.  
 

 
4 
 

 
4.7.3 

 
1.Ο έιεγρνο θαηά πόζνλ ν πάξνρνο θαηέζηε ππεξήκεξνο 
αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιώλ ηνπ πξνο ηνλ 
ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη αθελόο ζηηο ππεξεζίεο ηηο 
νπνίεο αθνξά ε εγγύεζε θαη όρη ζην ζύλνιν ησλ 
παξερόκελσλ από ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ θαη αθεηέξνπ ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ 
ηειεπηαίσλ 12 κελώλ. 

 
Η νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο (ελδεηθηηθά 
θαζπζηέξεζε 1-5 εκέξεο) δελ ζα πξέπεη λα παξέρεη 
απηνκάησο ζηνλ ΟΣΔ ην δηθαίσκα λα δεηά εγγπήζεηο από 

 
1.Να πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο 
ζην πξνηεηλόκελν θείκελν 
 

2.Να αλαδηαηππσζεί ν ζρεηηθό όξνο ώζηε λα 
πξνβιέπεηαη όηη ν ΟΣΔ δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ 
παξνρή εγγπήζεσλ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 
αληηθεηκεληθόηεηαο θαη αλαινγηθόηεηαο, ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο θαη ζα πξέπεη λα αζθεί 
ην δηθαίσκά ηνπ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο 
πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ.   
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ηνλ πάξνρν, όηαλ ν ηειεπηαίνο  είλαη απνδεδεηγκέλα 
ζπλεπήο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο απέλαληη 
ζηνλ ΟΣΔ.  
 
2. Παξαηεξείηαη ε απαινηθή ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο ηεο 
αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο πνπ ζα πξέεπη λα 
ηεξεί ν ΟΣΔ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο θεξεγγπόηεηαο έθαζηνπ 
παξόρνπ.  
 

 
4 

 
4.7.8 

 
Ο ΟΣΔ δεηάεη από ηνπο παξόρνπο ελ γέλεη ππέξκεηξεο 
εγγπήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο. Απόδεημε απηνύ απνηειεί ην γεγνλόο όηη απαηηεί 
από ηνπο παξόρνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζεηηθή αμηνιόγεζε 
κεγάισλ νίθσλ ηελ νπνία, ηε δεδνκέλε ζηηγκή, νύηε ν ίδηνο 
δελ δύλαηαη λα πξνζθνκίζεη 
 

 
Η ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην 
ζύζηεκα παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο ηνλ ΟΣΔ, 
ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3. 

 
Γελ πξνβιέπεηαη ε καδηθή θαηάζεζε αηηεκάησλ γηα ηηο 
αηηήζεηο ΥΔΓ νύηε πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο 
ησλ ςεθηαθώλ επθνιηώλ ή αηηήζεσλ ΥΔΓ από ην πεδίν ηνπ 
WCRM «Αλαδήηεζε /Αλαθνξά πλδέζεσλ ΥΔΓ». 
 

 
Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ ζπζηήκαηα πνπ λα 
επηηξέπνπλ ηε καδηθή δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ 
από ηνλ πάξνρν θαζώο θαη λα πξνβιεθζεί ζρεηηθή 
ππνρξέσζε γηα ηελ Οινθιήξσζε ησλ 
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ΟΣΔ. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.1 

 
Πξνβιέπεηαη όηη: «Ο ΟΤΕ αθού παπαλάβει ηο αίηημα 
ππαγμαηοποιεί όλοςρ ηοςρ απαπαίηηηοςρ ελέγσοςρ και ζε 
πεπίπηυζη πος ζςνηπέσει λόγορ απόππιτηρ αποππίπηει ηο 
αίηημα, ενημεπώνονηαρ ηον Τ.Π μέζυ ηος Π.Σ. για ηην 
αιηιολογημένη απόππιτη ενηόρ πποθεζμίαρ ηπιών (3) 
επγάζιμυν ημεπών από ηην παπαλαβή ηος» 
 

 
Να πξνζηεζεί ε πξόβιεςε όηη: «Σε πεπίπηυζη 
άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν 3ΕΗ 
ηεκμαίπεηαι όηι η αίηηζη έσει γίνει αποδεκηή από 
ηον ΟΤΕ» 

 
   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.2 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο έρεη αιιάμεη αξηζκνύ 
ΓΑΣ ή Γηαβαηεξίνπ ν Σ. Π δύλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηελ 
αίηεζε Υ.Δ.Γ. επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ 
 

 
Θα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζύλαςε ηνπ ζρεηηθνύ 
αληηγξάθνπ. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.2 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη ISDN-BRA κε MSN θαη 
δελ ζπκπιεξσζνύλ ζην αίηεκα όια ηα ΑΝΙ, ν ιόγνο 
απόξξηςεο ζα είλαη: Λάθορ απιθμόρ ηηλεθώνος. 
 

 
Ο ιόγνο απόξξηςεο δελ είλαη ζαθώο 
πξνζδηνξηζκέλνο ώζηε λα κπνξεί ν πάξνρνο λα 
εληνπίζεη ην πξόβιεκα. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.3 

 
«Ο ΟΤΕ αθού παπαλάβει ηο αίηημα ππαγμαηοποιεί όλοςρ 
ηοςρ ελέγσοςρ για κάθε αίηημα ξεσυπιζηά και ζε πεπίπηυζη 
πος ζςνηπέσει λόγορ απόππιτηρ αποππίπηει ηο αίηημα, 
ενημεπώνονηαρ ηον Τ.Π μέζυ ηος Π.Σ. για ηην αιηιολογημένη 
απόππιτη ενηόρ πποθεζμίαρ δύο (2) επγάζιμυν ημεπών 
από ηην παπαλαβή ηος» 

 
Να πξνζηεζεί ε πξόβιεςε όηη: «Σε πεπίπηυζη 
άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν 2ΕΗ 
ηεκμαίπεηαι όηι ο ΟΤΕ έσει κάνει αποδεκηή ηην 
αίηηζη» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.3 

 
ηελ 3ε παξάγξαθν έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε « Ο ΟΣΔ ζε 
πεξίπησζε κε απόξξηςεο, πινπνηεί ην αίηεκα παξνρήο 
πξόζζεησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ κέζσ ηεο Υ.Δ.Γ.  εληόο 
εύινγεο πξνζεζκίαο. 
 

 
Θα πξέπεη λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλα θαη ζηα 
πιαίζηα ηνπ SLA ν ρξόλνο ελεξγνπνίεζεο ησλ 
ςεθηαθώλ επθνιηώλ. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.5 

 
«Ο ΟΤΕ αθού παπαλάβει ηο αίηημα ππαγμαηοποιεί όλοςρ 
ηοςρ απαπαίηηηοςρ ελέγσοςρ και ζε πεπίπηυζη πος 
ζςνηπέσει λόγορ απόππιτηρ αποππίπηει ηο αίηημα, 
ενημεπώνονηαρ ηον Τ.Π μέζυ ηος Π.Σ. για ηην αιηιολογημένη 
απόππιτη ενηόρ πποθεζμίαρ ηπιών (3) επγάζιμυν ημεπών 
από ηην παπαλαβή ηος» 
 
 

 
Να πξνζηεζεί ε πξόβιεςε όηη: «Σε πεπίπηυζη 
άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν 3ΕΗ 
ηεκμαίπεηαι όηι ο ΟΤΕ έσει κάνει αποδεκηή ηην 
αίηηζη» 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.7 

 
«Ο ΟΤΕ αθού παπαλάβει ηο αίηημα ππαγμαηοποιεί όλοςρ 
ηοςρ ελέγσοςρ για κάθε αίηημα ξεσυπιζηά και ζε πεπίπηυζη 
πος ζςνηπέσει λόγορ απόππιτηρ αποππίπηει ηο αίηημα, 
ενημεπώνονηαρ ηον Τ.Π μέζυ ηος Π.Σ. για ηην αιηιολογημένη 
απόππιτη ενηόρ πποθεζμίαρ δύο (2) επγάζιμυν ημεπών 
από ηην παπαλαβή ηοπ» 
 

 
Να πξνζηεζεί ε πξόβιεςε όηη: «Σε πεπίπηυζη 
άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν 2ΕΗ 
ηεκμαίπεηαι όηι ο ΟΤΕ έσει κάνει αποδεκηή ηην 
αίηηζη» 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.8 

 
Πξνβιέπεηαη ζρεηηθά όηη ηα αηηήκαηα απηά κπνξνύλ λα 
αθπξσζνύλ από ηνλ Σ.Π κόλν ζε ζπλδπαζκό θαη όρη 
αλεμάξηεηα ην έλα από ην άιιν. 
 

 
Θ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ζρεηηθή δηαδηθαζία 
αθύξσζεο-θαηάξγεζεο από ηνλ Σ.Π. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.10 

 
«Ο ΟΤΕ αθού παπαλάβει ηο αίηημα ππαγμαηοποιεί όλοςρ 
ηοςρ απαπαίηηηοςρ ελέγσοςρ και ζε πεπίπηυζη πος 
ζςνηπέσει λόγορ απόππιτηρ αποππίπηει ηο αίηημα, 

 
Να πξνζηεζεί ε πξόβιεςε όηη: «Σε πεπίπηυζη 
άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν 3ΕΗ 
ηεκμαίπεηαι όηι ο ΟΤΕ έσει κάνει αποδεκηή ηην 
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ενημεπώνονηαρ ηον Τ.Π μέζυ ηος Π.Σ. για ηην αιηιολογημένη 
απόππιτη ενηόρ πποθεζμίαρ ηπιών (3) επγάζιμυν ημεπών 
από ηην παπαλαβή ηος» 
 

αίηηζη» 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.10 

 
Αηηήζεηο εζσηεξηθήο θνξεηόηεηαο κε δ/λζε κεηαθνξάο εληόο 
ηνπ ίδηνπ ΑΚ ζα απνξξίπηνληαη ιόγσ: Η μεηαθοπά 
ζςνοδεύεηαι από αλλαγή ηηλεθυνικού απιθμού. Ο πάξνρνο 
δελ δύλαηαη λα γλσξίδεη πόηε ε θνξεηόηεηα είλαη εζσηεξηθή 
ή εμσηεξηθή.  

 
ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ Ι.3.10 (ζειίδα 46, §1) 
αλαθέξεηαη όηη:  Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αηηήκαηνο 
κεηαθνξάο ηεο ζύλδεζεο ζε άιιε δηεύζπλζε ηόζν 
γηα κεηαθνξά ζην ίδην ΑΚ όζν θαη γηα κεηαθνξά ζε 
άιιν ΑΚ, εθόζνλ ν ηειεθσληθόο αξηζκόο δελ 
αιιάδεη.  
Οη δηεπθξηλήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζνύλ από ηελ πξόβιεςε κηαο 
δηαθαλνύο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία ν πάξνρνο 
πνπ θαηαζέηεη αίηεκα κεηαθνξάο, θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ, ζα ελεκεξώλεηαη κέζσ ηνπ Π 
ΟΣΔ αλ πξόθεηηαη γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή 
θνξεηόηεηα. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.3.10 

 
Αηηήζεηο κεηαθνξάο ζην ίδην ΑΚ θαη αηηήζεηο εζσηεξηθήο 
θνξεηόηεηαο γηα ηηο νπνίεο δειώλνληαη ιαλζαζκέλα ή 
ειιηπή ζηνηρεία δηεύζπλζεο κεηαθνξάο ζα απνξξίπηνληαη 
ιόγσ: Η μεηαθοπά ζςνοδεύεηαι από αλλαγή ηηλεθυνικού 
απιθμού. 
 

 
Να αληηθαηαζηαζεί ν πξνηεηλόκελνο ιόγνο 
απόξξηςεο από άιιν πην ζαθή. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι5 

 
Δηδηθά γηα ηα αηηήκαηα αιιαγήο δηεύζπλζεο, αθύξσζεο 
επηηξέπεηαη κέρξη ηελ θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο ζηελ λέα 
δηεύζπλζε. ε πεξίπησζε όπνπ αίηεκα αιιαγήο δηεύζπλζεο 
αθπξσζεί κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ζύλδεζεο ζηελ παιηά 
δηεύζπλζε θαη πξηλ ηελ  πινπνίεζε ηεο ζύλδεζεο ζηελ λέα 

 
Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ε δπλαηόηεηα 
λα νξηζηεί λέα δηεύζπλζε κεηαθνξάο  (είηε ζηελ 
αξρηθή δηεύζπλζε είηε ζε λέα) θαη λα κελ 
θαηαξγνύληαη ε ΥΔΓ θαη Σ.  
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δηεύζπλζε , θαηαξγείηαη ηόζν ε ππεξεζία Υ.Δ.Γ. όζν θαη ε 
ηειεθσληθή ζύλδεζε. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.6.2 

 
«ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζην δίθηπν ηνπ 
ΟΣΔ θαη ζπλεξγείν ΟΣΔ επηζθέπηεηαη ην ρώξν ηνπ 
ζπλδξνκεηή ν Σ.Π. ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο ππνρξέσζεο 
ακεξνιεςίαο πνπ ππέρεη ν ΟΣΔ, επηβαξύλεηαη κε ην ηέινο 
άζθνπεο κεηάβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα IV» 
 

 
ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε θιείζεη ρσξίο 
απνθαηάζηαζε κε νπνηαδήπνηε ππαηηηόηεηα δελ 
δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ πάξνρν λα 
ακθηζβεηήζεη ηελ άξζε ηεο βιάβεο. Θα πξέπεη λα 
ππάξρεη κεραληζκόο ζπζρέηηζεο νκνεηδώλ 
βιαβώλ θαηά ηα πξόηππα ηνπ RUO. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.6.2 

 
«Το πληποθοπιακό ζύζηημα ενημεπώνει άμεζα ηον Τ.Π. 
ζσεηικά με ηην εξέλιξη ηυν αιηημάηυν ηος. Οι πληποθοπίερ 
αςηέρ πεπιλαμβάνοςν και ενημέπυζη ηος Τ.Π. για ηην 
επικείμενη επίζκετη ζςνεπγείος» 
 

  
Δθόζνλ ν ρξόλνο άξζεο βιάβεο είλαη 
κεγαιύηεξνο από 1 ΔΗ (ζην SLA πξνβιέπεηαη ≤3 
ΔΗ) ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 
παξάζπξν θαη εκέξα επίζθεςεο ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ι.8.2 

 
Η άληιεζε ησλ CDR’s ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε πξσηνθόιινπ 
SFTP (SSH File Transfer Protocol). Η πεξίνδνο 
δηαθξάηεζεο ησλ CDR’s ζε θάζε θάθειν ζα είλαη 10 εκέξεο 
(από ηελ εκέξα εηζαγσγήο). 

 
Να κεηαηξαπεί:  
Η άληιεζε ησλ CDR’s ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε 
πξσηνθόιινπ SFTP (SSH File Transfer Protocol). 
Η πεξίνδνο δηαηήξεζεο ησλ CDR’s ζε θάζε 
θάθειν ζα είλαη 10 εκέξεο (από ηελ ηειεπηαία 
ιήςε ηνπ αξρείνπ) 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 
 

Φηθιακές 
εσκολίες 

 
 
Γελ ππάξρνπλ ζην CRM: 
Η ππεξεζία 3.Έλδεημε αλακνλήο θιήζεο 
Η ππεξεζία 4.Αθύπληζε-Τπόκλεζε 

 
 
Να ζπκπεξηιεθζνύλ ζην CRM 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 
σμπληρωμαηικές 
Τπηρεζίες ISDN-

BRA 
 

 
Γελ ππάξρνπλ ζην CRM: 
 
Η ππεξεζία 1.Γηεπηινγή εηζόδνπ 
H ππεξεζία 2.MSN  
Η ππεξεζία 4.πγθξάηεζε θιήζεο θαη ζέζε ζε αλακνλή 

 
Να ζπκπεξηιεθζνύλ ζην CRM 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 
σμπληρωμαηικές 
Τπηρεζίες ISDN-

BRA 
 

 
Τπάξρνπλ ζην CRM αιιά δελ πξνβιέπνληαη ζηελ 
Πξνζθνξά Αλαθνξάο νη ππεξεζίεο Δθηξνπή θιήζεσλ 
Καηεηιεκκέλνπ θαη Δθηξνπή θιήζεσλ έκκεζε 

 
Να πξνβιεθζνύλ θαη ζηελ παξνύζα Πξνζθνξά 
Αλαθνξάο 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

 
III.3 

 
Πεξίπησζε 8: Γεληθή θαη Αόξηζηε ε πξόβιεςε 

 
Δθόζνλ ν ρξόλνο άξζεο βιάβεο είλαη 
κεγαιύηεξνο από 1 ΔΗ (ζην SLA πξνβιέπεηαη ≤3 
ΔΗ) ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 
παξάζπξν θαη εκέξα επίζθεςεο ηνπ ζπλεξγείνπ. 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηή ε δέζκεπζε θαη παξακνλή ηνπ 
ζπλδξνκεηή ζην ρώξν ηνπ θαζ’ όιν ην ρξνληθό 
δηάζηεκα ησλ 3ΔΗ. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

 
III.4.1. 

 
Γελ πξνβιέπεηαη ρξόλνο πινπνίεζεο αηηήκαηνο 
θαηάξγεζεο. 

 
Θα πξέπεη ν ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο 
θαηάξγεζεο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο, δηαθνξεηηθά ν 
ΣΠ δελ ζα πξέπεη λα επηβαξύλεηαη κε ηα 
πξνβιεπόκελα ηέιε από ηε ζηηγκή εηζαγσγήο ηνπ 
αηηήκαηνο. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

 
III.4.2 

 
Γελ αηηηνινγείηαη ε παξνρή πξνβιέςεσλ ζε κεληαία βάζε  

 
Να πξνβιεθζνύλ εηήζηεο πξνβιέςεηο (κε 
ελδηάκεζεο πξνβιέςεηο αλά ηξίκελν) θαηά ηα 
πξόηππα ησλ ππεξεζηώλ ΣνΒ & ΑΡΤ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

 

 
III.4.3 

  
 Η πξόβιεςε γηα ηνλ νξηζκό αλώηαηνπ νξίνπ 
θαηάζεζεο αηηεκάησλ δελ κπνξεί λα απνηειεί κέξνο 
ηεο Βαζηθήο πκθσλίαο Δπηπέδνπ (SLA) 
   

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

 
III.5.2 ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

 
«Πξαγκαηηθόο ρξόλνο άξζεο βιάβεο ≤ 3ΔΗ από ηελ 
επόκελε ΔΗ ηεο ππνβνιήο ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο 
κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ» 
 

  
Ο ρξόλνο απηόο θξίλεηαη κεγάινο θαη ζα πξέπεη λα 
κεησζεί. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

 
ΙΙΙ.5.3. 

 
Γελ πξνβιέπεηαη κέγηζην ρξνληθό όξην άξζεο ηεο βιάβεο 
γηα ην επηηξεπόκελν πνζνζηό ηνπ 15% ησλ βιαβώλ. 
 

 
Να πξνζδηνξηζηεί θαη γηα ην πνζνζηό απηό ν 
αλώηαηνο ρξόλνο άξζεο ηεο βιάβεο. 

 


