Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛ. ΠΑΡΟΧΟΥ
Για τις αναγγελίες βλαβών υπηρεσιών Χονδρικής, απαιτείται από τον Πάροχο, η ορθή συµπλήρωση του
σχετικού εντύπου Αναγγελίας Βλάβης Παρόχου (ΕΑΒ) σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες.
Τα πεδία που θα πρέπει να συµπληρώνονται από τον Πάροχο είναι τα ακόλουθα :
Πεδίο 1 : Επιλέγεται το σχετικό πεδίο όταν µεταξύ ΟΤΕ και Παρόχου υφίσταται ειδική Συµφωνία
Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA). Το πεδίο δεν θα επιλέγεται για υπηρεσίες που αφορούν κανονιστικές
υποχρεώσεις του ΟΤΕ.
Πεδίο 2 : Ο Κωδικός Βλάβης Παρόχου (Μοναδικός κωδικός αναφοράς Παρόχου που θα αντιστοιχεί µε
µοναδικό κωδικό αναφοράς ΟΤΕ, τόσο για την αναγγελία όσο και για την αποκατάσταση της βλάβης).
Πεδίο 4 : Η επωνυµία Παρόχου. (Ο διακριτικός τίτλος Τηλ. Παρόχου).
Πεδίο 5 : Το ονοµατεπώνυµο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, για συνεννόηση και ενηµέρωση.
Πεδίο 6 : Το σταθερό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου.
Πεδίο 7 : Το FAX του τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, στο οποίο θα επιστρέφεται από τον ΟΤΕ, το
έντυπο αφού συµπληρωθεί µε τα στοιχεία αποκατάστασης της βλάβης.
Πεδίο 8 : Το κινητό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου.
Πεδίο 9 : Η ηµεροµηνία αποστολής του εντύπου αναγγελίας βλάβης, µε FAX στον ΟΤΕ.
Πεδίο 10 : Η Ώρα της αποστολής του έντυπου αναγγελίας βλάβης, µε FAX στον ΟΤΕ.
Πεδίο 11 : Επιλέγεται το σχετικό τετράγωνο της υπηρεσίας (π.χ ΜΓΧ Αναλογική,. Τερµατικό –
Ζευκτικό – Τερµατικό κ.τ.λ.) για την οποία αναγγέλλεται η βλάβη.
Πεδίο 12 : Τα στοιχεία του άκρου Α, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη (∆ιεύθυνση, οδός,
αριθµός, πόλη, ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου άκρου Α).
Πεδίο 13 : Τα στοιχεία του άκρου Β, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη, (∆ιεύθυνση, οδός,
αριθµός, πόλη, ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου άκρου Β).
Πεδίο 14 : Η ταχύτητα της υπηρεσίας (π.χ. 128 Kbit/s), εφόσον απαιτείται.
Πεδίο 15 : Ο κωδικός του κυκλώµατος (π.χ. ΑΝΑ:123456, DGC:123456, HCM:123456).
Πεδίο 16 : Ο αριθµός της ευθείας (π.χ. 123456).
Πεδίο 17 : Η σηµατοδοσία CCS7 (DPC Παρόχου/ STP OTE).
Πεδίο 18 : Ο ΦΑΧ του άκρου Α (Φανταστικός Αριθµός Χρέωσης) που προσδιορίζει µοναδικά το άκρο
αυτό. Το πεδίο συµπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet, Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Πεδίο 19 : Ο ΦΑΧ του άκρου Β (Φανταστικός Αριθµός Χρέωσης) που προσδιορίζει µοναδικά το άκρο
αυτό. Το πεδίο συµπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet.
Πεδίο 20 – Τα στοιχεία αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης (αριθµός συνεγκατάστασης καθώς και το
αντίστοιχο Α/Κ ΟΤΕ.
Πεδίο 21 – Τα στοιχεία φυσικής συνεγκατάστασης (αριθµός συνεγκατάστασης καθώς και το αντίστοιχο
Α/Κ ΟΤΕ).
Πεδίο 22 – Ο Πάροχος περιγράφει αναλυτικά σε ελεύθερο κείµενο τη βλάβη προκειµένου να συνδράµει
τον ΟΤΕ για την ταχύτερη αποκατάστασή της. Επίσης στο ίδιο πεδίο θα ήταν σκόπιµο να συµπληρωθεί
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από τον Πάροχο η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης βλάβης, η οποία µπορεί να είναι προγενέστερη από
την ηµεροµηνία αναγγελίας βλάβης. Ο χρόνος άρσης βλάβης άρχεται από την αναγγελία της βλάβης.
Πεδίο 28 – Εντός µισής (0.30’) ώρας από την παραλαβή του Ε.Α.Β., ο Πάροχος σε περίπτωση που
διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί, επιλέγει το συγκεκριµένο πεδίο και το αποστέλλει στο
Τ.Υ.Λ.Π.
Πεδίο 29 - Το ονοµατεπώνυµο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, που ενηµερώνει τον ΟΤΕ για τη µη
αποκατάσταση της βλάβης. Το συγκεκριµένο Πεδίο µπορεί να συµπίπτει µε το Πεδίο 5.
Πεδίο 30 – Το ονοµατεπώνυµο και η υπογραφή του εκπρόσωπου του Παρόχου, ο οποίος αναγγέλλει
τη βλάβη στον ΟΤΕ.
Τα πεδία που συµπληρώνονται από τον ΟΤΕ είναι τα ακόλουθα :
Πεδίο 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΤΕ), συµπληρώνεται ο Κωδικός Βλάβης ΟΤΕ. Ο κωδικός αυτός είναι
µοναδικός και έρχεται σε αντιστοιχία µε τον µοναδικό κωδικό αναφοράς του Παρόχου (πεδίο 2).
Πεδίο 23 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ), συµπληρώνεται η ηµεροµηνία αναγγελίας βλάβης στο
ΤΥΛΠ, που είναι η ηµεροµηνία λήψης του EAB µε FAX.
Πεδίο 24 (ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ), συµπληρώνεται η ακριβής ώρα (ώρα και λεπτά της ώρας π.χ
13:10’) αναγγελίας της βλάβης στο ΤΥΛΠ. Η ώρα αυτή θα ταυτίζεται µε την ώρα λήψης του EAB µε
FAX.
Πεδίο 25 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ) συµπληρώνεται η ηµεροµηνία αποκατάστασης
της βλάβης από το ΤΥΛΠ,
Πεδίο 26 (ΩΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ) συµπληρώνεται η ώρα (ώρα και λεπτά της ώρας π.χ
13:10’) αποκατάστασης της βλάβης από το ΤΥΛΠ.
Πεδίο 27 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ) επιλέγεται ένα από τα έξι ακόλουθες επιλογές :
α. Αποκατάσταση βλάβης β. Ουδέν Ευρέθη, γ. Προγραµµατισµένες Εργασίες ΟΤΕ,
δ. Υπαιτιότητα Παρόχου, στ. Υπαιτιότητα Τρίτου, ζ. Ανωτέρα Βία,
για να διευκρινιστούν τα
αποτελέσµατα ελέγχου και ενεργειών που έγιναν από το ΤΥΛΠ για κλείσιµο της βλάβης.
Πεδίο 31 Συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους του ΤΥΛΠ, ο οποίος µερίµνησε για
την αποκατάσταση της βλάβης.
Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να προξενήσουν βλάβες εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ,
ορίζονται τα παρακάτω:

Λόγω Υπαιτιότητας Παρόχου :
-

Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό εξοπλισµό του Παρόχου.

-

Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
ΟΤΕ

-

Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του Παρόχου ή του Πελάτη του,
στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την άρση της βλάβης.

Λόγω Υπαιτιότητας Τρίτου :
-

Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο, σε υπόγειο, υποβρύχιο ή εναέριο καλώδιο ή ασύρµατη
υποδοµή µετάδοσης του ΟΤΕ

-

Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.

Ουδέν Ευρέθη :
-

Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ µετά από
έλεγχο.
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