ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στην παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται αναλυτική ενημέρωση από τον ΟΤΕ αναφορικά με τον Εθνικό Κανονισμό για το
Ανοικτό Διαδίκτυο (ΑΠ ΕΕΤΤ 876/7Β) και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτό.
Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Γενικών Όρων Παροχής των οικείων
υπηρεσιών.

ΟΡΙΣΜΟΙ
«Συνδέσεις ADSL»: τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση του ανώτερου τμήματος του εύρους ζώνης του
χάλκινου καλωδίου που συνδέει τη Σταθερή Θέση του Συνδρομητή με το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ.
«Συνδέσεις VDSL»: Τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων η οποία προσφέρει γρηγορότερους ρυθμούς μετάδοσης από
την τεχνολογία ADSL.
«Συνδέσεις FTTH»: Αρχιτεκτονική δικτύου η οποία χρησιμοποιεί οπτικές ίνες οι οποίες τερματίζουν στον τερματικό
εξοπλισμό του Συνδρομητή.
«Συνδέσεις WiMax»: Τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης.
«Ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες»: όρος που περιλαμβάνει την ελάχιστη, τη μέγιστη και τη συνήθως διαθέσιμη
ταχύτητα.
«Διαφημιζόμενη ταχύτητα»: η ταχύτητα που χρησιμοποιείται σε ενέργειες διαφήμισης, προώθησης και πώλησης.
«Ελάχιστη ταχύτητα»: η χαμηλότερη ταχύτητα για την Υπηρεσία.
«Συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα»: η ταχύτητα που αναμένεται να λαμβάνει ο Συνδρομητής το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία.
«Μέγιστη ταχύτητα»: η υψηλότερη δυνατή ταχύτητα που αναμένεται να λάβει ο Συνδρομητής για την Υπηρεσία υπό
συγκεκριμένες συνθήκες.
«Απόκλιση»: η αρνητική απόκλιση που αντιστοιχεί μεταξύ της ελάχιστης μετρούμενης ταχύτητας σύνδεσης στο
Διαδίκτυο και της ελάχιστης ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής/χρήσης της Υπηρεσίας.
«Συνεχής ή επαναλαμβανόμενη απόκλιση»: η απόκλιση που παρουσιάζεται σε δύο (2) από τουλάχιστον τρία (3)
δείγματα μετρήσεων, τα οποία λαμβάνονται σε διαφορετικές ημέρες συνεχόμενες μεταξύ τους.
«Σημαντική απόκλιση»: είναι η αρνητική απόκλιση τουλάχιστον 20% μεταξύ της ελάχιστης μετρούμενης ταχύτητας
σύνδεσης του Συνδρομητή στο Διαδίκτυο και της ελάχιστης ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής/χρήσης
της Υπηρεσίας ή τουλάχιστον 30% ειδικά για συνδέσεις τεχνολογίας ADSL.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει εύλογες πρακτικές διαχείρισης της κίνησης, προκειμένου να καλύψει τις αντικειμενικά
διαφορετικές απαιτήσεις τεχνικής ποιότητας που απαιτούνται για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως η
διαδικτυακή τηλεόρασης μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης (ΙPTV) και η φωνή μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP). Οι
εύλογες πρακτικές διαχείρισης κίνησης είναι διαφανείς, αναλογικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, δεν βασίζονται σε
εμπορικά κριτήρια και δεν παρακολουθούν συγκεκριμένη υπηρεσία, περιεχόμενο ή εφαρμογή.
Ο ΟΤΕ διασφαλίζει ότι η κατά περίπτωση εφαρμογή τέτοιων πρακτικών διαχείρισης κίνησης δεν επηρεάζει καθ’
οιονδήποτε τρόπο την ποιότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των Συνδρομητών.
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει επιπρόσθετες πρακτικές διαχείρισης κίνησης πέραν των εύλογων, για όσο διάστημα είναι
αναγκαίο, ούτως ώστε:



Να συμμορφωθεί με την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, αποφάσεις Αρχών ή δικαστηρίων. Για τους λόγους

αυτούς:

o Απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστότοπους τυχερών παιγνίων, οι οποίοι είναι ανηρτημένοι στον κατάλογο μη
αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
(Ν. 4002/2011).
o Απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστότοπους οι οποίοι προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
ή/και συγγενικών δικαιωμάτων, με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής
Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) (Άρθρο 66Ε Ν.
2121/1993).


Να διασφαλίσει την ακεραιότητα και ασφάλεια του δικτύου του. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι:

o DDoS Protection, για την προστασία του δικτύου κατά τη διάρκεια επίθεσης.
o Malicious sites blocking με DNS blocking (φραγή domain).
o Φραγή πορτών δικτύου που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές τρίτων για αθέμιτη απόκτηση προσωπικών
δεδομένων όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία και κωδικοί.

Να προλάβει εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν
εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του δικτύου.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο ΟΤΕ, ως μεταπωλητής υπηρεσιών Δορυφορικού Διαδικτύου του Eutelsat, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν
επικείμενη συμφόρηση, εφαρμόζει μέτρα παρεμπόδισης, καθυστέρησης και διακριτικής μεταχείρισης της κίνησης
για τη συμμόρφωση σε πολιτικές ορθής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
COSMOTE Satellite Internet 15 10GB/22 30GB/22 150GB: Σε περίπτωση που η κατανάλωση του όγκου
δεδομένων (10GB/30GB/150GB) υπερβαίνει το ανώτερο μηνιαίο επιτρεπόμενο όριο διακίνησης πριν την
ολοκλήρωση του μήνα παροχής της υπηρεσίας, η μέγιστη ταχύτητα θα μειώνεται αυτομάτως, με ανώτατο όριο
αυτό των 256 kbps download/upload. Η χρήση της υπηρεσίας κατά τις ώρες 01.00 π.μ. έως 06:00 π.μ είναι
απεριόριστη και η κατανάλωση του όγκου δεδομένων που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών
δεν προσμετράται στη συνολική κατανάλωση μηνιαίου όγκου δεδομένων.
COSMOTE Satellite Internet 22 10GB/25GB/100GB: Σε περίπτωση που η κατανάλωση του όγκου δεδομένων
(10GB/25GB/100GB) υπερβαίνει το ανώτερο μηνιαίο επιτρεπόμενο όριο διακίνησης πριν την ολοκλήρωση του
μήνα παροχής της υπηρεσίας, η μέγιστη ταχύτητα θα μειώνεται αυτομάτως, με ανώτατο όριο αυτό των 64 kbps
download/upload. Στα προγράμματα COSMOTE Satellite Internet 22 25GB/100GB η χρήση της υπηρεσίας κατά τις
ώρες 00.00 π.μ. έως 06:00 π.μ είναι απεριόριστη και η κατανάλωση του όγκου δεδομένων που πραγματοποιείται
κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών δεν προσμετράται στη συνολική κατανάλωση μηνιαίου όγκου δεδομένων. Στο
πρόγραμμα COSMOTE Satellite Internet 22 25GB σε περίπτωση που η κατανάλωση του όγκου δεδομένων για
upload υπερβεί τα 5GB πριν την ολοκλήρωση του μήνα παροχής της υπηρεσίας, η μέγιστη ταχύτητα upload θα
μειώνεται αυτομάτως, με ανώτατο όριο αυτό των 3 Mbps Στο πρόγραμμα COSMOTE Satellite Internet 22 10GB σε
περίπτωση που η κατανάλωση του όγκου δεδομένων για upload υπερβεί τα 2GB πριν την ολοκλήρωση του μήνα
παροχής της υπηρεσίας, η μέγιστη ταχύτητα upload θα μειώνεται αυτομάτως, με ανώτατο όριο αυτό των 3 Mbps.
Στο πρόγραμμα COSMOTE Satellite Internet 22 100GB σε περίπτωση που η κατανάλωση του όγκου δεδομένων
υπερβεί τα 40GB πριν την ολοκλήρωση του μήνα παροχής της υπηρεσίας, τις ώρες αιχμής (17:00-23:00)
παρέχονται μόνο υπηρεσίες Web browsing και E-mail.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Παράμετροι ποιότητας Πρακτική σημασία παραμέτρων ποιότητας
Ρυθμοαπόδοση ή διεκπεραιωτική ικανότητα μετάδοσης δεδομένων (throughput): Ο πραγματικός ρυθμός
μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί σε μία συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή ζεύξη. Υψηλή
ρυθμοαπόδοση είναι απαραίτητη για γρήγορο κατέβασμα δεδομένων και ιδιαίτερα για εφαρμογές που μεταφέρουν
μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως εφαρμογές διαμοίρασης αρχείων. Για απλούστευση χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο
όρος «ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων».
Καθυστέρηση (delay): Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων. Μικρή καθυστέρηση είναι
σημαντική για τη γρήγορη απόκριση εφαρμογών που περιλαμβάνουν επικοινωνία μεταξύ της συσκευής του χρήστη

και ενός απομακρυσμένου εξυπηρετητή, όπως συμβαίνει κατά τη συνήθη περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά και για
διαδραστικές εφαρμογές (όπως διαδικτυακά παιχνίδια) ή για ζωντανή μετάδοση φωνής ή δεδομένων (όπως VoIP).
Διακύμανση καθυστέρησης (delay variation ή jitter): Η διακύμανση ή μεταβλητότητα της από άκρο σε άκρο
καθυστέρησης. Μικρή διακύμανση καθυστέρησης είναι πολύ σημαντική για διαδραστικές εφαρμογές (όπως
διαδικτυακά παιχνίδια) και ζωντανή μετάδοση φωνής ή δεδομένων.
Ποσοστό απωλειών πακέτων (packet loss percentage): Το ποσοστό των μεταδιδόμενων πακέτων που δεν φτάνουν
στον προορισμό τους. Αν και οι περισσότερες εφαρμογές έχουν μηχανισμούς διόρθωσης σφαλμάτων, υψηλός
ρυθμός λαθών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε διαδραστικές εφαρμογές και εφαρμογές συνεχούς ροής, και
να αυξήσει γενικώς την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, λόγω της ανάγκης επαναποστολής των δεδομένων.
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Επίδραση περιορισμού τερματικού εξοπλισμού
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμό στην προώθηση θυρών (port forwarding restriction), ο
οποίος μπορεί να αρθεί οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν επικοινωνίας με το δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (13888 για
Οικιακούς-Επαγγελματίες, 13818 για Εταιρικούς-Επιχειρησιακούς πελάτες).
Επίδραση περιορισμού όγκου δεδομένων
Δεν υπάρχει περιορισμός όγκου δεδομένων.
Εξειδικευμένες υπηρεσίες
Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις ποιότητας για την παρακολούθηση της εξειδικευμένης υπηρεσίας διαδικτυακής
τηλεόρασης COSMOTE TV μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης (ΙPTV) με τυπική ευκρίνεια (SD) είναι 3 Mbps, ενώ με υψηλή
ευκρίνεια (HD) είναι 7 Mbps.
Η παροχή της εξειδικευμένης υπηρεσίας φωνής μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και της εξειδικευμένης
υπηρεσίας Διαδικτυακής Τηλεόρασης «COSMOTE TV» δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα σύνδεσης του
Συνδρομητή, ενώ δεν υποβαθμίζει την ποιότητα σύνδεσης των Χρηστών στο Διαδίκτυο.

Επιπρόσθετη ενημέρωση για εξειδικευμένες υπηρεσίες
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*Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές
Ειδικές περιπτώσεις
Για τους πελάτες που εξυπηρετούνται από δορυφορική τεχνολογία ο ΟΤΕ, δεδομένου ότι προμηθεύεται την εν λόγω
υπηρεσία από εξωτερικό συνεργάτη και τη μεταπωλεί, λαμβάνει έτοιμη μέτρηση.
Για την τεχνολογία WiMAX ο ΟΤΕ δεν διαθέτει τρόπο μέτρησης.
Για την τεχνολογία FTTH δεν υφίσταται επαρκές δείγμα μετρήσεων. Οι όποιες μετρήσεις θα προκύψουν στο μέλλον
Επανορθώσεις/αποζημιώσεις στον Συνδρομητή
Ο ΟΤΕ εξετάζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 4262/Β/2017) , όπως εκάστοτε
ισχύει, κάθε παράπονο ή καταγγελία Συνδρομητή σχετικά τον ΕΚΑΔ .
Στο πλαίσιο της εκάστοτε ακολουθούμενης εμπορικής πολιτικής, ως μέτρα επανόρθωσης/αποζημίωσης δύνανται να
είναι: α) έκπτωση στον λογαριασμό του, β) επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου του, γ) συνδυασμός των
ανωτέρω, δ) αζήμια μετατροπή της σύνδεσής του σε μικρότερη ονομαστική ταχύτητα, εφόσον διατίθεται εμπορικά.
Εφόσον διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις και ο ΟΤΕ δεν
αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του παραπόνου/καταγγελίας, ο
Συνδρομητής έχει δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της Σύμβασης. Στο ανωτέρω διάστημα των 30 ημερών δεν
προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται στον Συνδρομητή, όπως ακύρωση επίσκεψης τεχνικού με
υπαιτιότητά του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Συνδρομητή για τη νέα ημερομηνία από την οποία
αποκτά το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της Σύμβασής του εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που η σύμβαση του
Συνδρομητή είναι ορισμένου χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή για την
καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης
επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς, σύμφωνα με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση ορισμένου χρόνου του
Συνδρομητή με τον OTE.
Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν αποδεχθεί τα προτεινόμενα από τον ΟΤΕ επανορθωτικά μέτρα ή
αποζημιώσεις, δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέου παραπόνου, το οποίο καλύπτεται από τα συγκεκριμένα
επανορθωτικά μέτρα ή αποζημιώσεις.
Κατά τη διάρκεια εξέτασης από τον ΟΤΕ παραπόνου για αποκλίσεις ταχυτήτων, ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα
υποβολής νέου παραπόνου/καταγγελίας για τον ίδιο λόγο.

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην εξετάσει παράπονα ή καταγγελίες για αποκλίσεις, όταν η ταχύτητα που
αναγράφεται στους όρους παροχής/χρήσης της Υπηρεσίας αναφέρεται σαφώς σε άλλες συνθήκες περιβάλλοντος και
λειτουργίας από αυτές που περιγράφονται στο παράπονο ή στην καταγγελία του Συνδρομητή. Σε αυτή την
περίπτωση ο Συνδρομητής ενημερώνεται για τον λόγο μη εξέτασης του παραπόνου/καταγγελίας.
Σε περίπτωση που η αιτία της απόκλισης αποδίδεται στο εσωτερικό δίκτυο του Συνδρομητή ο ΟΤΕ δεν εφαρμόζει
μέτρα επανόρθωσης/αποζημίωσης, ενημερώνει τον Συνδρομητή για την αιτία αυτή και παρέχει τυχόν διευκόλυνση
για την επίλυση του προβλήματος.
Ο ΟΤΕ, όταν οι αποκλίσεις απόδοσης διαπιστωθεί ότι οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δεν εφαρμόζει τα
μέτρα επανόρθωσης/αποζημίωσης.

