Υ
ΥΠ
ΠΟ
Ο∆
∆Ε
ΕΙΙΓΓΜ
ΜΑ
ΑΠ
ΠΡ
ΡΟ
ΟΣ
ΣΦ
ΦΟ
ΟΡ
ΡΑ
ΑΣΣ Υ
ΥΠ
ΠΗ
ΗΡ
ΡΕ
ΕΣ
ΣΙΙΩ
ΩΝ
Ν
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Β.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α∆ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ,
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ∆ΟΛΙΕΥΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (FORCE MAJEURE)/ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΑΝ
ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΡΩΝ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΣΗ ΜΕΡΩΝ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ/ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΙ∆ΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

1 - ΠΡΟΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (MVNO)
2 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (BITSTREAM)
3 - ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ
4 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
5 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (RIO)

2/62

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η Συµφωνία γίνεται σήµερα στη Λευκωσία την . . . . . . . . . . του µηνός . .. . . . . . . ., 20.., µεταξύ της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
από οδό Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολο, Τ.Θ. 24929, CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος (η οποία για τους σκοπούς
και όρους της Συµφωνίας θα καλείται «η ΑΤΗΚ») από το ένα µέρος και του/της
∆ικαιούχος
µε αρ. εγγραφής . . . . . . . . . ., από . . . . . . . . . . (ο οποίος/η οποία για τους σκοπούς και όρους της
Συµφωνίας θα καλείται «ο ∆ικαιούχος») από το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακόλουθα:
ΕΠΕΙ∆Η η ΑΤΗΚ είναι κάτοχος της Γενικής Εξουσιοδότησης µε αριθµό µητρώου 28/2003 και έχει την
υποχρέωση να προσφέρει τις Υπηρεσίες στο ∆ικαιούχο µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία. και
ΕΠΕΙ∆Η ο ∆ικαιούχος έχει λάβει δεόντως Άδεια από τον Επίτροπο και δικαιούται την παροχή των
Υπηρεσιών από την ΑΤΗΚ µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία.
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ο ∆ικαιούχος έχει ζητήσει και η ΑΤΗΚ συµφωνεί να παρέχει στο ∆ικαιούχο τις Υπηρεσίες
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ορισµοί από την ΑΤΗΚ λέξεων ή φράσεων δεν δύνανται να περιορίσουν µε κανένα τρόπο τα
δικαιώµατα του ∆ικαιούχου, ως αυτά προβλέπονται στην Κυπριακή Νοµοθεσία.
Για σκοπούς της Συµφωνίας, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά:
Αγροτικές Περιοχές:

σηµαίνει τις περιοχές που δεν καθορίζονται ως αστικές στο
Παράρτηµα Β της Α.∆.Π.91/2017.

Αγωγός:

σηµαίνει το τµήµα του Συστήµατος Αγωγών (διασωληνώσεις
και φρεάτια) που συνδέει δύο ακραία φρεάτια, στο οποίο
ζητείται Συνεγκατάσταση.

Άδεια:

σηµαίνει την εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο, υπό µορφή
γενικής εξουσιοδότησης ή ατοµικού δικαιώµατος χρήσης,
που καθορίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε πρόσωπα,
αναφορικά µε την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών ή/και τη δηµιουργία ή εκµετάλλευση ∆ικτύων
για την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
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Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό σηµαίνει την Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό
Βρόχο:
Βρόχο και την Κοινή (Μεριζόµενη) Πρόσβαση στον Τοπικό
Βρόχο, έκαστη εκ των οποίων προσβάσεων δεν συνεπάγεται
αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του Τοπικού Βρόχου.
Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής:

σηµαίνει οποιαδήποτε τεχνικά µέσα, µέσω των οποίων
µπορεί να παρουσιαστεί η ταυτότητα του σηµείου απόληξης
του καλούντος ∆ηµοσίου ∆ικτύου.

Ανατυπωµένο Τιµολόγιο:

σηµαίνει
το
αντίγραφο
πρωτότυπου
Τιµολογίου
πιστοποιηµένο από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του µέρους
το οποίο εκδίδει το τιµολόγιο ως «ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ», το οποίο
αντίγραφο αντικαθιστά το πρωτότυπο Τιµολόγιο και το
καθιστά άκυρο.

Ανενεργός Τοπικός Βρόχος:

σηµαίνει Τοπικό Βρόχο που δεν χρησιµοποιείται για παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε υφιστάµενο
Τελικό Χρήστη.

ΑΚ:

σηµαίνει ακροτελευταίος κατανεµητής.

Ανεπιτυχής Κλήση:

σηµαίνει την προσπάθεια για κλήση σε υφιστάµενη
αρίθµηση, σωστά πληκτρολογηµένη ή την αποστολή του
καλούµενου αριθµού, στην οποία δεν αναγνωρίστηκε µέσα
σε τριάντα (30) δευτερόλεπτα στη γραµµή τόνος
κατειληµµένου, τόνος κωδωνισµού ή σήµα απαντηµένου.

Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση:

σηµαίνει την εγκατάσταση του Εξοπλισµού του ∆ικαιούχου
σε χώρο που θα επιλέξει ο ίδιος και που δεν βρίσκεται στα
Υποστατικά της ΑΤΗΚ.

ΑΠΨΣΓ (RDSLAM):

στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σηµαίνει τους αποµακρυσµένους
πολυπλέκτες ψηφιακής συνδροµητικής γραµµής (ΑΠΨΣΓ)
της ΑΤΗΚ που είναι κατάλληλοι για την παροχή των
Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, όπως παρουσιάζονται
στο Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Eιδικού Παραρτήµατος 2.

ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Vectoring:

στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Εικονικής Πρόσβασης, σηµαίνει τον αποµακρυσµένο
πολυπλέκτη ψηφιακής συνδροµητικής γραµµής της ΑΤΗΚ
που υποστηρίζει την τεχνική VDSL2 vectoring που έχει
συνδεθεί µέσω οπτικής ίνας σε Τοπικό Κόµβο ΙΡ.

Αστικές Περιοχές:

σηµαίνει τις περιοχές που καθορίζονται ως αστικές στο
Παράρτηµα Β της Α.∆.Π.91/2017.
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Βάση ∆εδοµένων Φορητότητας:

σηµαίνει τη βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται για τη
φορητότητα των αριθµών για τους οποίους είναι δυνατή η
φορητότητα µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και
υποστηρίζει την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη
δροµολόγηση κλήσεων σε αριθµούς που έχουν µεταφερθεί
σε άλλα ∆ίκτυα.

Βασική Λογική Σύνδεση-Fibre:

σηµαίνει τη βασική λογική οπτική σύνδεση που συνδέει κάθε
Οπτικό Τερµατιστή Γραµµής (OLT) µε το ∆ίκτυο του
∆ικαιούχου για µεταφορά κίνησης από και προς τους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, όπως περιγράφεται στην
Παράγραφο 1.2.2.3.1
του Παραρτήµατος 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

Βλάβη:

σηµαίνει την άνευ πρόθεσης κατάσταση εξαιτίας της οποίας
µια λειτουργική µονάδα (υλικό ή/και λογισµικό) αδυνατεί να
διεξάγει τη λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκε.

Γεωγραφικός Αριθµός:

σηµαίνει σηµαίνει αριθµό από το σχέδιο τηλεφωνικής
αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέρος της
ψηφιακής δοµής του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και
χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων προς τον
φυσικό τόπο του σηµείου τερµατισµού του ∆ικτύου.

∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

σηµαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείµενο
των δεδοµένων που βρίσκεται εν ζωή, σύµφωνα µε τον
περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόµου) Νόµο. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα
προσωπικού
χαρακτήρα
τα
στατιστικής
φύσεως
συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν δύνανται πλέον να
προσδιοριστούν τα υποκείµενα των δεδοµένων.

∆εδοµένα Χρεώσεων:

σηµαίνει
τα
µη
επεξεργασµένα
δεδοµένα
που
δηµιουργούνται κατά την παροχή των Υπηρεσιών και
καταγράφονται στα αντίστοιχα ∆ίκτυα των Μερών και
οποισδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουν τύχει
επεξεργασίας για να χρησιµοποιηθούν στην έκδοση του
Τιµολογίου.

∆ιαδικασία Τιµολόγησης:

σηµαίνει τις ενέργειες που διεκπεραιώνονται για την έκδοση
Τιµολογίων.
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∆ιασύνδεση:

στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, σηµαίνει τη φυσική και λογική ζεύξη ∆ικτύων
Κορµού Κινητής Τηλεφωνίας που χρησιµοποιούνται από το
ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο προκειµένου να παρέχεται
στους χρήστες ενός προσώπου η δυνατότητα να
επικοινωνούν µε χρήστες του ιδίου ή άλλου προσώπου ή να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο
πρόσωπο.
στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης, σηµαίνει τη φυσική και λογική ζεύξη ∆ηµόσιων
∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται
από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο προκειµένου να
παρέχεται στους χρήστες ενός προσώπου η δυνατότητα να
επικοινωνούν µε χρήστες του ιδίου ή άλλου προσώπου ή να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο
πρόσωπο. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα
εµπλεκόµενα Μέρη ή από άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση
στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

∆ικαιούχος:

σηµαίνει τον/την . . . . . . . . . µε αρ. εγγραφής . . . . . . . . ,
από. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∆ικαιούχος Ευρυζωνικής Πρόσβασης:

σηµαίνει παροχέα στον οποίο η ΑΤΗΚ παρέχει Πρόσβαση 3
DSL ή Πρόσβαση 3 Naked DSL.

∆ίκτυο ή ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών:

σηµαίνει τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, τον
εξοπλισµό µεταγωγής ή δροµολόγησης και τους λοιπούς
πόρους, περιλαµβανοµένων µη ενεργών στοιχείων του
∆ικτύου, που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη
χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου
ηλεκτροµαγνητικού µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των
δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής
δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής,
συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου) και κινητών επίγειων
δικτύων, των συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον
χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση σηµάτων, των δικτύων
που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές,
καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα
από το είδος των µεταφερόµενων πληροφοριών.

∆ίκτυο Ethernet:

σηµαίνει το ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ µέσω του οποίου
επιτυγχάνεται η σύνδεση του ∆ικαιούχου µε το ∆ίκτυο ΙΡ
της ATHK µέσω της τεχνολογίας Ethernet.

∆ίκτυο IP:

σηµαίνει το ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ µέσω του οποίου
επιτυγχάνεται η µεταφορά και µεταγωγή πληροφοριών από

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

6/66

σηµείο σε σηµείο ή
χρησιµοποιώντας την
∆ιαδικτύου (ΙΡ).

από σηµείο σε πολλά σηµεία
τεχνολογία του πρωτοκόλλου

∆ίκτυο Κορµού Κινητής Τηλεφωνίας:

σηµαίνει το κεντρικό µέρος του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
που αποτελείται τουλάχιστον από τα Κέντρα Μεταγωγής
Κινητών Υπηρεσιών (MSC), τον οικείο καταχωρητή θέσης
αναζήτησης (HLR), το κέντρο επαλήθευσης ταυτότητας
(AUC), τους Κόµβους Εξυπηρέτησης Περιoχής GPRS (SGSN)
και τους Κόµβους Υποστήριξης Υπηρεσιών GPRS (GGSN).

∆ίκτυο Πρόσβασης Οπτικών Ινών:

σηµαίνει το µέρος του ∆ικτύου της ΑΤΗΚ που αποτελείται
από καλώδια διανοµής, καλώδια τροφοδοσίας, οπτικούς
διαχωριστές, από το Σηµείο Τερµατισµού Οπτικού ∆ικτύου
µέχρι τον Οπτικό Τερµατιστή Γραµµής (OLT) και
συγκεκριµένα αποκλείει τα άλλα µέρη του ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
περιλαµβανοµένων,
χωρίς
περιορισµό,
εξοπλισµού
µετάδοσης, εξοπλισµού µεταγωγής και άλλων πόρων που
επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων µεταξύ καθορισµένων
σηµείων τερµατισµού µε ενσύρµατο, ασύρµατο, οπτικό ή
άλλο ηλεκτροµαγνητικό µέσο, ασύρµατο τοπικό βρόχο ή
άλλες διευκολύνσεις ασύρµατου δικτύου επικοινωνίας και
όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

∆ίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA): σηµαίνει ενσύρµατα δίκτυα που αποτελούνται στο σύνολό
τους ή εν µέρει από οπτικά στοιχεία και που είναι ικανά να
παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης µε βελτιωµένα
χαρακτηριστικά σε σύγκριση µε υπηρεσίες που παρέχουν τα
υφιστάµενα δίκτυα χαλκού. Στην περίπτωση παροχής στο
∆ικαιούχο Υπηρεσιών Εικονικής Πρόσβασης, σηµαίνει το
∆ίκτυο Πρόσβασης Οπτικών Ινών της ΑΤΗΚ και τους
εγκαταστηµένους ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Vectoring της ΑΤΗΚ.
∆ίκτυο Νέας Γενιάς (NGN):

σηµαίνει ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ βασισµένο στη µετάδοση
πακέτων, ικανό να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και να κάνει χρήση πολλαπλών ευρυζωνικών
υπηρεσιών και τεχνολογιών µεταφοράς και στο οποίο οι
λειτουργίες που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες είναι
ανεξάρτητες από τις υποκείµενες τεχνολογίες που
σχετίζονται µε τη µεταφορά.

∆ηµόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών:

σηµαίνει τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι οποίες
παρέχονται προς το κοινό γενικά.

∆ηµόσια ∆ίκτυα της ΑΤΗΚ:

σηµαίνει το Σταθερό ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και το ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών Κινητής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ.
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∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών:

σηµαίνει
το
∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
χρησιµοποιούµενο εν όλω ή εν µέρει, για την παροχή
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προσιτών στο κοινό.

∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών Κινητής Τηλεφωνίας ή
Κινητό ∆ίκτυο:

σηµαίνει το δηµόσιο δίκτυο ασύρµατων επικοινωνιών
τεχνολογίας 2G (GSM), 3G και 4G που λειτουργεί η ΑΤΗΚ.

∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης:

σηµαίνει το δωµάτιο σε Κέντρο Μεταγωγής Κινητών
Υπηρεσιών (MSC) (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης) και το δωµάτιο σε
Κτήριο ΑΤΗΚ (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης και των Υπηρεσιών
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικο Βρόχο) που ορίζεται
από την
ΑΤΗΚ ως το δωµάτιο εντός του οποίου ο
∆ικαιούχος µπορεί να εγκαταστήσει τον Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης. Το δωµάτιο Συνεγκατάστασης µπορεί να
χρησιµοποιείται µόνο από το ∆ικαιούχο ή να το µοιράζονται,
µεταξύ άλλων, Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη και/ή η ΑΤΗΚ,
αναλόγως του είδους της Συνεγκατάστασης που
προσφέρεται, ως περιγράφεται στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης), στο
Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικο Βρόχο).

ΕΕΑΠ (BRAS):

σηµαίνει
ευρυζωνικό
εξυπηρετητή
αποµακρυσµένης
πρόσβασης (Broadband Remote Access Server - BRAS) ο
οποίος συγκεντρώνει την ευρυζωνική κίνηση και την
διοχετεύει στο ∆ικαιούχο και σε Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη που
βρίσκονται συνδεδεµένοι µε αυτόν.

Εικονική
(Οπτικό):

Λογική

Σύνδεση-VLAN σηµαίνει τις εικονικές λογικές συνδέσεις που συνδέουν τα
υποστατικά του Τελικού Χρήστη του ∆ικαιούχου µε το
∆ίκτυο του ∆ικαιούχου, µέσω του Οπτικού Τερµατιστή
Γραµµής (OLT), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

Εικονική
Λογική
(Vectoring):

Σύνδεση-VLAN σηµαίνει τις εικονικές λογικές συνδέσεις που συνδέουν τα
υποστατικά του Τελικού Χρήστη του ∆ικαιούχου µε το
∆ίκτυο του ∆ικαιούχου, µέσω του ΑΠΨΣΓ (RDSLAM)
Vectoring, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του
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συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
Εικονική Πρόσβαση Οπτικής Ίνας:

σηµαίνει την εικονική σύνδεση του Οπτικού Τερµατιστή
Γραµµής (OLT) της ΑΤΗΚ µε τον Οπτικό Τερµατιστή ∆ικτύου
(ONT).

Εικονική Συνεγκατάσταση:

σηµαίνει την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του
αναγκαίου Εξοπλισµού του ∆ικαιούχου από την ΑΤΗΚ στα
Υποστατικά της.

Ενεργή Εικονική Πρόσβαση Οπτικής σηµαίνει την Εικονική Πρόσβαση Οπτικής Ίνας µέσω της
‘Ινας:
οποίας παρέχονται Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε
υφιστάµενους Τελικούς Χρήστες.
Ενεργός Τοπικός Βρόχος:

σηµαίνει Τοπικό Βρόχο µέσω του οποίου παρέχονται
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε υφιστάµενους
Τελικούς Χρήστες.

Ενεργός Τοπικός Υπο-βρόχος:

σηµαίνει Τοπικό Υπο-βρόχο µέσω του οποίου παρέχονται
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε υφιστάµενους
Τελικούς Χρήστες.

Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης:

σηµαίνει τον Εξοπλισµό του ∆ικαιούχου τον οποίο ο
∆ικαιούχος είναι εξουσιοδοτηµένος να συνεγκαταστήσει στα
Υποστατικά της ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης),
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης), σύµφωνα µε τα
Παραρτήµατα 2 και 8 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση) και σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Χονδρικών Μιαθωµένων Γραµµών).

Εξοπλισµός του ∆ικαιούχου:

σηµαίνει τον εξοπλισµό τον οποίο ο ∆ικαιούχος είναι
εξουσιοδοτηµένος να συνδέσει στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης) και στο ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης), σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
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Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση) και
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 4 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Χονδρικών Μιαθωµένων Γραµµών).
Εξοπλισµός του Τελικού Χρήστη:

σηµαίνει το διαµορφωτή/αποδιαµορφωτή που εγκαθίσταται
στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη και που είναι αναγκαίος
για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από το ∆ικαιούχο
στον Τελικό Χρήστη.

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση:

σηµαίνει την παροχή από την ΑΤΗΚ
στο ∆ικαιούχο
συγκεκριµένου Χώρου Συνεγκατάστασης, είτε σε ξεχωριστό,
είτε σε κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτηρίου
του Κέντρου Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) (στην
περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης), εντός του Κτηρίου ΑΤΗΚ (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης
και στην περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση) και εντός
του κτηρίου του Κόµβου Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών), µε κοινή ή ξεχωριστή
είσοδο στο κτήριο, για εγκατάσταση του Εξοπλισµού
Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου, όπως περιγράφεται στο
Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης), στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης), στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και στο Παράρτηµα 1 και στο
Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών).

Επεξεργασµένες Κλήσεις:

σηµαίνει τις κλήσεις προς υφιστάµενο αριθµό, σωστά
πληκτρολογηµένες από τον καλούντα.
σηµαίνει
τον
Επίτροπο
Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων που διορίζεται δυνάµει της
παραγράφου (1) του Άρθρου 5 του περί Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Νόµου [Ν.112(Ι)/2004].

Επίτροπος:

Επιπρόσθετη Λογική Σύνδεση-Fibre

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

σηµαίνει την επιπρόσθετη λογική οπτική σύνδεση που
συνδέει κάθε Οπτικό Τερµατιστή Γραµµής (OLT) µε το
∆ίκτυο του ∆ικαιούχου για µεταφορά κίνησης από και προς
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τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, όπως περιγράφεται
στην Παράγραφο 1.2.2.3.2 του Παραρτήµατος 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
Επιτυχηµένη Κλήση:

σηµαίνει την κλήση που αρχίζει µε τη λήψη απαντητικού
σήµατος (answer signal) και λήγει µε τη λήψη σήµατος
απόλυσης (release signal).

Ενισχυµένος Παροχέας Υπηρεσιών ή σηµαίνει παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ως
«ESP»:
περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 1.
Ευρυζωνικό ∆ίκτυο:

σηµαίνει ∆ίκτυο που επιτρέπει τη µεταφορά δεδοµένων µε
την παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

Ευρυζωνική Πρόσβαση:

σηµαίνει την παροχή πρόσβασης στο Ευρυζωνικό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ βασισµένη στην τεχνολογία VDSL2, για την παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών από το ∆ικαιούχο σε Τελικούς
Χρήστες.

Ζεύξη:

στην περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, σηµαίνει το σύνολο του εξοπλισµού
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που απαιτείται για την
υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ δύο σηµείων ενός ∆ικτύου
Κορµού Κινητής Τηλεφωνίας.
στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης, σηµαίνει το σύνολο του εξοπλισµού
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που απαιτείται για την
υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ δύο σηµείων ενός ∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ζεύξη ∆ιασύνδεσης:

στην περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, σηµαίνει τη Ζεύξη µεταξύ Κέντρου Μεταγωγής
(MSC) της ATHK µε κόµβο µεταγωγής του ∆ικτύου Κορµού
Κινητής Τηλεφωνίας του ∆ικαιούχου, η οποία καθιστά
δυνατή τη ∆ιασύνδεση των δύο ∆ικτύων.
στην περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και στην περίπτωση
παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σηµαίνει
τη Ζεύξη µεταξύ Κόµβου ∆ιασύνδεσης των ∆ηµόσιων
∆ικτύων της ΑΤΗΚ µε Κόµβο ∆ιασύνδεσης του ∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ∆ικαιούχου, η οποία
καθιστά δυνατή τη ∆ιασύνδεση των δύο ∆ικτύων.

Ηµέρες:
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προκύπτει διαφορετική έννοια.
Ηµεροµηνία Τιµολογίου:

σηµαίνει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Τιµολόγιο, η
οποία θα είναι σε κάθε περίπτωση η ίδια µε την ηµεροµηνία
αποστολής µε τηλεοµοιότυπο στο συγκεκριµένο αριθµό που
αναγράφεται στον όρο 5.1.2. πιο κάτω.

Ιδεατό ∆ίκτυο Τοπικής Πρόσβασης σηµαίνει τη λογική σύνδεση για µεταφορά δεδοµένων µε
(VLAN):
χρήση τεχνολογίας VDSL 2 από το Σηµείο Τερµατισµού
∆ικτύου µέχρι τις Πύλες.
Καλώδιο Πρόσδεσης:

σηµαίνει το καλώδιο που συνδέει τον Κεντρικό Κατανεµητή
Καλωδίων ή/και το διαχωριστή µε τον Κατανεµητή
Μεταποµπής.

Κατανεµητής Μεταποµπής
ή ΚΜ ή HDF:

σηµαίνει τον κατανεµητή, που βρίσκεται στον καθορισµένο
Χώρο Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου και στον οποίο
συνδέονται Καλώδια Πρόσδεσης.

Κ∆:

σηµαίνει κύριος διακλαδωτής.

Κεντρικός Κατανεµητής Καλωδίων ή
ΚΚΚ ή MDF:

σηµαίνει τον κεντρικό κατανεµητή καλωδίων, δηλαδή το
σηµείο τερµατισµού του Τοπικού Βρόχου σε Κτήριο ΑΤΗΚ.

Κέντρο Μεταγωγής Κινητών
Υπηρεσιών (MSC):

σηµαίνει κέντρο µεταγωγής κινητής τηλεφωνίας στο Κινητό
∆ίκτυο της ΑΤΗΚ και που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 4
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.

Κοινή (Μεριζόµενη) Πρόσβαση στον
Τοπικό Βρόχο ή Μεριζόµενη
Πρόσβαση:

σηµαίνει την παροχή στο ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο της ΑΤΗΚ, η οποία επιτρέπει χρήση της µη φωνητικής
περιοχής του φάσµατος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους
µεταλλικών καλωδίων. Ο Τοπικός Βρόχος συνεχίζει να
χρησιµοποιείται από την ΑΤΗΚ, για να παρέχει τηλεφωνική
υπηρεσία στον Τελικό Χρήστη.

Κόµβος Ethernet/IP

σηµαίνει τους κόµβους τεχνολογίας Ethernet/IP της ATHK
που είναι κατάλληλοι για την παροχή των Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, όπως παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Κόµβος IP:

σηµαίνει το µεταγωγέα τεχνολογίας του πρωτοκόλλου
διαδικτύου (IP), ο οποίος µεταγάγει δεδοµένα από σηµείο σε
σηµείο ή από σηµείο σε πολλά σηµεία χρησιµοποιώντας την
τεχνολογία του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). Στην
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περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, οι Κόµβοι IP περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 7
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1. Στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Εικονικής Πρόσβασης, οι
Κόµβοι IP είναι οι κόµβοι IP του ∆ικτύου Νέας Γενιάς (NGN)
της ΑΤΗΚ που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 8 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
Κόµβος MMSC:

σηµαίνει κόµβο του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ που
παραδίδει µηνύµατα πολυµέσων (MMS) από και προς
συσκευές των Τελικών Χρηστών.

Κόµβος SDH:

σηµαίνει τους κόµβους τεχνολογίας SDH της ΑΤΗΚ που είναι
κατάλληλοι για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων
Γραµµών,
όπως
παρουσιάζονται
στο
Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Κόµβος ∆ιασύνδεσης:

σηµαίνει το κέντρο µεταγωγής της ΑΤΗΚ ή του ∆ικαιούχου
µέσω του οποίου διασυνδέονται τα ∆ηµόσια ∆ίκτυα της
ΑΤΗΚ µε το ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
∆ικαιούχου, µε βάση το συνηµµένο Ειδικό Παράρτηµα 5.

Κόµβος Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS
(SGSN):

σηµαίνει κόµβο του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ που
παραδίδει πακέτα δεδοµένων από και προς τους σταθµούς
βάσης κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ, εντός της
γεωγραφικής
περιοχής
που
εξυπηρετεί
και
που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 1.

Κόµβος Υποστήριξης Υπηρεσιών GPRS σηµαίνει κόµβο του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ που συνδέει
(GGSN):
το ∆ίκτυο GPRS της ΑΤΗΚ µε ∆ίκτυα πακετοµεταγωγής.
Κόµβος Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών:

στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, σηµαίνει τους κόµβους της ΑΤΗΚ που είναι
κατάλληλοι για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών για σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 7 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.
στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, σηµαίνει τους Κόµβους
SDH και Κόµβους Ethernet/IP της ATHK που είναι
κατάλληλοι για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων
Γραµµών,
όπως
παρουσιάζονται
στο
Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.
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Κτήριο ΑΤΗΚ:

σηµαίνει το κτήριο της ΑΤΗΚ που είναι κατάλληλο για την
παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 8 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης)
και στο Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση).

Λογική Σύνδεση-Fibre:

σηµαίνει τη λογική οπτική σύνδεση που συνδέει κάθε Οπτικό
Τερµατιστή Γραµµής (OLT) µε το ∆ίκτυο του ∆ικαιούχου για
µεταφορά κίνησης από και προς τους Τελικούς Χρήστες του
∆ικαιούχου και χωρίζονται σε Βασικές Λογικές ΣύνδεσειςFibre και Επιπρόσθετες Βασικές Λογικές Σύνδεσεις-Fibre,
όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 3.

Λογική Σύνδεση-Vectoring:

σηµαίνει τη λογική σύνδεση µε τεχνική vectoring που
συνδέει κάθε ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Vectoring µε το ∆ίκτυο του
∆ικαιούχου για µεταφορά κίνησης από και προς τους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, όπως περιγράφεται στο
Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

Μόνιµο Νοητό Κύκλωµα ή ΜΝΚ

σηµαίνει το µόνιµο νοητό κύκλωµα ασύγχρονου τρόπου
µεταφοράς δεδοµένων από το Σηµείο Τερµατισµού ∆ικτύου
µέχρι τις Πύλες.

Μέρη:

σηµαίνει την ΑΤΗΚ και το ∆ικαιούχο.

Μη Επαναλαµβανόµενες Χρεώσεις:

σηµαίνει τις χρεώσεις που δηµιουργούνται από την παροχή
νέων υπηρεσιών, από αλλαγές σε υφιστάµενες Υπηρεσίες
∆ιασύνδεσης ή για άλλες προσυµφωνηµένες υπηρεσίες, ως
καθορίζονται στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 5.

Μήνας:

σηµαίνει τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες, ως προνοείται στον
Νόµο 112(Ι) 2004 και εκάστοτε τροποποιήσεις.

Μηνιαίο Τέλος Συνδροµής:

σηµαίνει το βασικό µηνιαίο τέλος συνδροµής που καθορίζει η
ΑΤΗΚ για συνδροµή στο Σταθερό ∆ηµόσιο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της.

Μισθωµένη Γραµµή:

στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών σηµαίνει διευκολύνσεις

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

14/66

ηλεκτρονικών επικοινωνιών -ανεξάρτητα από την τεχνολογία
που χρησιµοποιείται - µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή
η παροχή συµµετρικής µισθωµένης χωρητικότητας
διαφανούς µετάδοσης µεταξύ:
α) των σηµείων απολήξεως του ιδίου ή διαφορετικών
∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
β) σταθερών σηµείων που αποτελούν τµήµατα ιδίου ή
διαφορετικών ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή
γ) σηµείου απολήξεως δικτύου και των εγκαταστάσεων
Τερµατικού Εξοπλισµού του Τελικού Χρήστη.
Η χωρητικότητα δύναται να δεσµεύεται ή να διαµοιράζεται
µέσω
του
σχετικού
∆ικτύου,
ανάλογα
µε
τον
τύπο/τεχνολογία της συγκεκριµένης µισθωµένης γραµµής.
Μισθωµένη Γραµµή ∆ιασύνδεσης:

στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, σηµαίνει τη µισθωµένη γραµµή που
χρησιµοποιείται για τη φυσική σύνδεση µεταξύ Kέντρου
Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) του Κινητού ∆ικτύου
της ΑΤΗΚ µε κέντρο µεταγωγής κινητών υπηρεσιών (MSC)
του ∆ικτύου Κόρµου Κινητής Τηλεφωνίας του ∆ικαιούχου, η
οποία καθιστά δυνατή τη ∆ιασύνδεση των δύο ∆ικτύων.
στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης σηµαίνει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται
στο Παραρτήµα 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Νοητή Σύνδεση ΙΡ:

σηµαίνει την υπηρεσία η οποία παρέχεται από τnν ΑΤΗΚστο
∆ικαιούχο µε σκοπό να µεταφερθεί η κίνηση των Τελικών
Χρηστών των παροχέων σε ΠΨΣΓ (DSLAM) ή
ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στον Εξοπλισµό του ∆ικαιούχου.

Νοητό Ιδιωτικό ∆ίκτυο:

σηµαίνει την υπηρεσία η οποία παρέχεται από την ΑΤΗΚ
στο ∆ικαιούχο µε σκοπό τη σύνδεση του Εξοπλισµού του
∆ικαιούχου µε τους ΕΕΑΠ (BRAS) χρησιµοποιώντας το
∆ίκτυο IP της ΑΤΗΚ. Η σύνδεση αυτή προσφέρεται µε
χαρακτηριστικά ασφαλείας και ποιότητας ενός κλειστού
ιδιωτικού δικτύου.

Νόµος:

σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2004 [Ν.112
(Ι)/2004] και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή
τον αντικαθιστά.
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Οργανισµός µε Σηµαντική Ισχύ στην
Αγορά:

σηµαίνει πρόσωπο που έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως
έχων σηµαντική ισχύ στην αγορά χονδρικής τοπικής
πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 3α της Σύστασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014).

Οπτική Πρόσβαση Ethernet
∆ιασύνδεσης:

σηµαίνει τη σύνδεση του ∆ικτύου του ∆ικαιούχου στον
Τοπικό Κόµβο ΙΡ του ∆ικτύου Νέας Γενιάς (NGN) της ΑΤΗΚ,
ως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παράρτηµατος 3.

Οπτικός Κατανεµητής Καλωδίων
Εικονικής Πρόσβασης

σηµαίνει τον κατανεµητή οπτικών ινών στον οποίο
τερµατίζεται το Συνδετικό Οπτικό Καλώδιο του ∆ικαιούχου
σε Κτήριο ΑΤΗΚ για παροχή Προϊόντος Εικονικής Πρόσβασης
µε Οπτική Πρόσβαση Ethernet ∆ιασύνδεσης, όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παράρτηµατος 3.

Οπτικός Τερµατιστής ∆ικτύου (ONT):

σηµαίνει τον τερµατικό εξοπλισµό που εγκαθιστά ο
∆ικαιούχος στο υποστατικό του Τελικού Χρήστη στο Σηµείο
Σύνδεσης Εξοπλισµού, ο οποίος πραγµατοποιεί ανταλλαγή
δεδοµένων µε Οπτικούς Τερµατιστές Γραµµής (OLT) µέσω
του ∆ικτύου Πρόσβασης Οπτικών ινών της ΑΤΗΚ.

Οπτικός Τερµατιστής Γραµµής (OLT):

σηµαίνει τον εξοπλισµό της ΑΤΗΚ που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ σε
Κτήριο ΑΤΗΚ, ο οποίος πραγµατοποιεί ανταλλαγή δεδοµένων
µε τους Οπτικούς Τερµατιστές ∆ικτύου (ONT) µέσω του
∆ικτύου Πρόσβασης Οπτικών ινών της ΑΤΗΚ και τα συνδέει
και προσαρµόζει για επικοινωνίες ανόδου στις διεπαφές του
∆ικαιούχου µέσω των Οπτικών Προσβάσεων Ethernet
∆ιασύνδεσης.

Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου –
Τύπου Α ή «MVNO Α»:

σηµαίνει παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ως
περιγράφεται στο στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παράρτηµατος 1.

Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου –
Τύπου Β ή «MVNO – Β»:

σηµαίνει παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ως
περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παράρτηµατος 1.

Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου:

σηµαίνει Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α και
Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Β.

Παροχέας Κινητών Υπηρεσιών ή «SP»:

σηµαίνει παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ως
περιγράφεται στο στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παράρτηµατος 1.

Περιοδικές Χρεώσεις:

στην
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Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, σηµαίνει τις πάγιες χρεώσεις
για κάθε Υπηρεσία Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση κατά τη διάρκεια µιας Περιόδου Τιµολόγησης
σε κάθε περίοδο τιµολόγησης, µε βάση τα τέλη που
καθορίζονται στο Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 3.
στην περίπτωση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σηµαίνει τις
πάγιες χρεώσεις για κάθε Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης κατά τη
διάρκεια µιας Περιόδου Χρέωσης σε κάθε περίοδο χρέωσης,
µε βάση τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.
Περίοδος Τιµολόγησης:

στην περίπτωση των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης
και στην περίπτωση των Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών σηµαίνει την περίοδο που ξεκινά και
συµπεριλαµβάνει την πρώτη µέρα του Μήνα και τελειώνει,
αλλά δεν περιλαµβάνει την πρώτη µέρα του επόµενου Μήνα
ή τέτοια άλλη περίοδο όπως θα συµφωνηθεί από τα Μέρη.
στην περίπτωση των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και στην περίπτωση των
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σηµαίνει την περίοδο που ξεκινά
και συµπεριλαµβάνει την ώρα 07:00 της πρώτης µέρας του
Μήνα και τελειώνει, αλλά δεν περιλαµβάνει την ώρα 7:00
της πρώτης µέρας του επόµενου Μήνα ή τέτοια άλλη
περίοδο όπως θα συµφωνηθεί από τα Μέρη.

Περιορισµός Αναγνώρισης Καλούσας
Γραµµής:

σηµαίνει τα τεχνικά µέσα µέσω των οποίων προσφέρεται
στον καλούντα η δυνατότητα περιορισµού της Αναγνώρισης
Καλούσας Γραµµής.

Πλάνο ∆ιαχείρισης Συχνοτήτων:

σηµαίνει το πλάνο διαχείρισης συχνοτήτων ως αυτό
περιλαµβάνεται στην Απόφαση του Επιτρόπου περί
Καθορισµού Υποχρεώσεων και ∆ιαδικασιών για η ∆ηµιουργία
και
Εφαρµογή
Πλάνου
∆ιαχείρισης
Συχνοτήτων
(Κ.∆.Π.450/2008 ως τροποποιήθηκε ή θα τροποποιηθεί από
καιρό σε καιρό).

Πληροφορίες Επαλήθευσης :

σηµαίνει τις πληροφορίες που συλλέγονται από το Μέρος
που τιµολογήθηκε και αφορούν τη χρήση υπηρεσιών που
παραχωρήθηκαν από το άλλο Μέρος, µε σκοπό την
επαλήθευση των Πληροφοριών Τιµολογίου που δόθηκαν
από το άλλο Μέρος για αυτές τις υπηρεσίες.
στην περίπτωση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σηµαίνει τις
πληροφορίες που συλλέγονται από το Μέρος που
τιµολογήθηκε και αφορούν τη χρήση υπηρεσιών που
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παραχωρήθηκαν από το άλλο Μέρος, µε σκοπό την
επαλήθευση των Πληροφοριών Τιµολογίου που δόθηκαν
από το άλλο Μέρος για αυτές τις υπηρεσίες και που
καθορίζονται στην παράγραφο 6.2 του Παραρτήµατος 2 του
Ειδικού Παραρτήµατος 5.
Πληροφορίες Τιµολογίου:

σηµαίνει τις πληροφορίες που προσδιορίζουν το ποσό
χρέωσης για κάθε υπηρεσία που παραχωρήθηκε από την
ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο µε βάση την παρούσα Συµφωνία. Στην
περίπτωση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, οι εν λόγω
πληροφορίες καθορίζονται στην παράγραφο 6.1 του
Παραρτήµατος 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 5.

Πληροφορίες Χρεώσεων:

σηµαίνει
τα
µη
επεξεργασµένα
δεδοµένα
που
δηµιουργούνται κατά την παροχή των Υπηρεσιών και
καταγράφονται στα αντίστοιχα ∆ίκτυα των Μερών και
οποισδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουν τύχει
επεξεργασίας για να χρησιµοποιηθούν στην έκδοση του
Τιµολογίου. Στην περίπτωση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης,
οι εν λόγω πληροφορίες καθορίζονται στην παράγραφο 6.2
του Παραρτήµατος 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 5.

Πλήρως Αδεσµοποίητη
στον Τοπικό Βρόχο:

Πρόσβαση σηµαίνει την παροχή σε ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο της ΑΤΗΚ, η οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους
φάσµατος συχνοτήτων του Τοπικού Βρόχου.

Πλήρως Αδεσµοποίητη
στον Τοπικό Υπο-βρόχο:

Πρόσβαση σηµαίνει την παροχή σε ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Υπό-Βρόχο της ΑΤΗΚ, η οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους
φάσµατος συχνοτήτων του Τοπικού Υπό-βρόχου.

Προϊόν Ενισχυµένης Ταχύτητας
Αποστολής (Enhanced Upload):

σηµαίνει το προϊόν ευρυζωνικής πρόσβασης IP που
περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.2 και στην παράγραφο
3.5 του Παραρτήµατος 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης), καθώς και το προϊόν
εικονικής πρόσβασης που περιγράφεται στην παράγραφο
1.2.3.2.1.
και
στην
παράγραφο
1.2.4.2.1.
του
Παραρτήµατος 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Εικονικής Πρόσβασης).

Προϊόν Πολλαπλής ∆ιανοµής
(Multicasting):

σηµαίνει το προϊόν µε βάση το οποίο ο ∆ικαιούχος θα
µπορεί να προσφέρει σε Τελικούς Χρήστες εκποµπές
τηλεόρασης ή ραδιοφώνου (TV Radio Broadcast), όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2.
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Προϊόντα Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σηµαίνει την Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό
στον Τοπικό Βρόχο:
Βρόχο, τη Κοινή (Μεριζόµενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
και την Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υποβρόχο, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
Προϊόντα Εικονικής Πρόσβασης:

σηµαίνει τα προϊόντα σύνδεσης στον Τοπικό Κόµβο ΙΡ του
∆ικτύου Νέας Γενιάς (NGN) της ΑΤΗΚ, τα προϊόντα εικονικής
πρόσβασης µέσω τεχνικής VDSL Vectoring και τα προϊόντα
εικονικής πρόσβασης µέσω ∆ικτύου Πρόσβασης Οπτικών
Ινών, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης:

σηµαίνει τα προϊόντα ευρυζωνικής πρόσβασης ΙΡ, όπως αυτά
περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2.

Προϊόντα Κινητής Πρόσβασης:

σηµαίνει το προϊόν κινητής πρόσβασης για Παροχέα Κινητών
Υπηρεσιών, το προϊόν κινητής πρόσβασης για Ενισχυµένο
Παροχέα Υπηρεσιών, το προϊόν κινητής πρόσβασης για
Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α και το προϊόν
κινητής πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου –
Τύπου Β, όπως αυτά περιγράφονται στο Παραρτήµα 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.

Προϊόντα Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση:

σηµαίνει τα Προϊόντα Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον
Τοπικό Βρόχο και τα Προϊόντα Εικονικής Πρόσβασης, όπως
περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 3.

Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών:

σηµαίνει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών,
όπως αυτά περιγράφονται στο Παραρτήµα 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Πρόσβαση σε Κινητό ∆ίκτυο:

σηµαίνει παροχή πρόσβασης από την ΑΤΗΚ στο Κινητό
∆ίκτυό της, για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
από το ∆ικαιούχο σε Τελικούς Χρήστες.

Πρόσβαση Ethernet:

σηµαίνει το κύκλωµα µε το οποίο επιτυγχάνεται η σύνδεση
του Εξοπλισµού του ∆ικαιούχου µε το ∆ίκτυο IP της ΑΤΗΚ,
µαζί µε την αντίστοιχη διεπαφή στο ∆ίκτυο IP της ΑΤΗΚ.

Πρόσβαση Ethernet-Χωρίς
Συνεγκατάσταση:

σηµαίνει Πρόσβαση Ethernet χωρίς την παροχή Φυσικής
Συνεγκατάστασης στο ∆ικαιούχο.
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Πρόσβαση EthernetΜε Συνεγκατάσταση:

σηµαίνει Πρόσβαση Ethernet µε την παροχή Φυσικής
Συνεγκατάστασης στο ∆ικαιούχο.

Πρόσβαση Multicasting:

σηµαίνει τη µεταφορά της κίνησης εκποµπής του ∆ικαιούχου
από το Multicast Injection Point προς το Σηµείο Τερµατισµού
∆ικτύου.

Πρόσβαση 2 DSL:

σηµαίνει την παροχή στο ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη µε
ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό
Χρήστη και τη µεταφορά της κίνησης προς και από το
Σηµείο Τερµατισµού ∆ικτύου µέχρι τις Πύλες (Χονδρικό DSL
2), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 2.

Πρόσβαση 3 DSL:

σηµαίνει την παροχή στο ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη µε
ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό
Χρήστη και τη µεταφορά της κίνησης προς και από το
Σηµείο Τερµατισµού του ∆ικτύου µέχρι τον ΕΕΑΠ (Χονδρικό
DSL 3), όπως περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1.

Πρόσβαση 2 Naked DSL

σηµαίνει την παροχή στο ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς
την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό
Χρήστη και τη µεταφορά της κίνησης προς και από το
Σηµείο Τερµατισµού ∆ικτύου µέχρι τις Πύλες (Χονδρικό DSL
2), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 2.

Πρόσβαση 3 Naked DSL:

σηµαίνει την παροχή στο ∆ικαιούχο πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς
την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό
Χρήστη και τη µεταφορά της κίνησης προς και από το
Σηµείο Τερµατισµού ∆ικτύου µέχρι τον ΕΕΑΠ (BRAS)
(Χονδρικό DSL 3 ή), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2.

Πρότυπο Τεχνολογίας ADSL2+ Annex
A

σηµαίνει το Πρότυπο Τεχνολογίας ADSL2+ της ITU-T που
χρησιµοποιείται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε
αναλογικές (POTS) συνδροµητικές γραµµές.

Πρότυπο Τεχνολογίας ADSL2+ Annex
Β

σηµαίνει το Πρότυπο Τεχνολογίας ADSL2+ της ITU-T που
χρησιµοποιείται σε ψηφιακές (τύπου ISDN) συνδροµητικές
γραµµές.
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Προώθηση Κλήσης:

σηµαίνει τη διευκόλυνση µέσω αυτής της οποίας
εισερχόµενες κλήσεις µπορούν να αποσταλούν σε άλλο
προορισµό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα.

Πύλες:

σηµαίνει τις πύλες των ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM)
πάνω στις οποίες τερµατίζονται τα Μόνιµα Νοητά
Κυκλώµατα και τα Ιδεατά ∆ίκτυα Τοπικής Πρόσβασης
(VLAN) των Τελικών Χρηστών µε Πρόσβαση 2 DSL ή
Πρόσβαση 3 DSL.

ΠΨΣΓ (DSLAM):

σηµαίνει τους πολυπλέκτες ψηφιακής συνδροµητικής
γραµµής (ΠΨΣΓ) της ΑΤΗΚ που είναι κατάλληλοι για την
παροχή των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, όπως
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2.

Σηµείο ∆ιαχωρισµού:

σηµαίνει το σηµείο που υποδεικνύει το όριο µεταξύ της
ευθύνης της ΑΤΗΚ και του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού
Χρήστη.

Σηµείο Σύνδεσης εξοπλισµού ή ΣΣΕ:

σηµαίνει το σηµείο στο οποίο τερµατίζεται η ακτινωτή
καλωδίωση στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη και στο
οποίο θα εγκατασταθεί ο ενεργός εξοπλισµός των παροχέων
∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και το οποίο συνδέεται
µε το Σηµείο Τερµατισµού Χάλκινου ∆ικτύου ή το Σηµείο
Τερµατισµού Οπτικού ∆ικτύου µε καλώδιο cat3E
(τουλάχιστο) και καλώδιο οπτικών ινών αντίστοιχα.

Σηµείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου ή ΣΣΥΒ:

σηµαίνει τον κύριο διακλαδωτή ή το δευτερεύοντα
διακλαδωτή στο Χάλκινο ∆ίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ.

Σηµείο ∆ιασύνδεσης:

σηµαίνει το ηλεκτρικό ή οπτικό φυσικό σηµείο όπου τα
∆ηµόσια ∆ίκτυα της ΑΤΗΚ συνδέονται µε το ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ∆ικαιούχου.

Σηµείο Τερµατισµού Χάλκινου
∆ικτύου:

σηµαίνει:
(α) στην περίπτωση εναέριας σύνδεσης µε τα υποστατικά
του Τελικού Χρήστη, τον χάλκινο ακροτελευταίο κατανεµητή
στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη όπου τερµατίζεται το
εναέριο καλώδιο πτώσης.
(β) στην περίπτωση υπόγειας σύνδεσης µε τα υποστατικά
του Τελικού Χρήστη, τον την οριολωρίδα εξόδου του
χάλκινου ακροτελευταίου κατανεµητή.
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(γ) στην περίπτωση εφαπτόµενων κτιρίων, την οριολωρίδα
εξόδου του χάλκινου ακροτελευταίου κατανεµητή τοίχου,
εάν εφαρµόζεται.
Σηµείο Τερµατισµού Οπτικού ∆ικτύου:

σηµαίνει:
(α) στην περίπτωση εναέριας σύνδεσης µε τα υποστατικά
του Τελικού Χρήστη, τον οπτικό ακροτελευταίο κατανεµητή
στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη όπου τερµατίζεται το
εναέριο καλώδιο πτώσης.
(β) στην περίπτωση υπόγειας σύνδεσης µε τα υποστατικά
του Τελικού Χρήστη, τον οπτικό ακροτελευταίο κατανεµητή
στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη.
(γ) στην περίπτωση εφαπτόµενων κτιρίων, τον οπτικό
ακροτελευταίο κατανεµητή τοίχου, εάν εφαρµόζεται.

Σταθερό ∆ηµόσιο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Σταθερό
∆ίκτυο:

σηµαίνει το σταθερό δίκτυο που λειτουργεί και συντηρεί η
ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε τη γενική εξουσιοδότηση που της
χορηγήθηκε από τον Επίτροπο.

Συµφωνία:
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

σηµαίνει την παρούσα συµφωνία αποτελούµενη από το
γενικό µέρος [προοίµιο, τους όρους (1) µέχρι και (31)] και το
Ειδικό Μέρος [Ειδικό Παράρτηµα--/Ειδικά Παραρτήµατα (--),
(--) και (--)], τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Συµφωνία Συνεγκατάστασης σε
Αγωγό:

σηµαίνει τη συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ των Μερών
για τη Συνεγκατάσταση σε συγκεκριµένο Αγωγό.

Συµφωνία Φορητότητας Αριθµών:

σηµαίνει τη συµφωνία για φορητότητα Γεωγραφικών
Αριθµών που υπογράφτηκε ή θα υπογραφτεί µεταξύ των
Μερών, ως αυτή θα τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

Συνδετικό Οπτικό Καλώδιο:

σηµαίνει το οπτικό καλώδιο που συνδέει τον Οπτικό
Κατανεµητή Καλωδίων Εικονικής Πρόσβασης που βρίσκεται
στο κτήριο της ΑΤΗΚ µε το ∆ίκτυο του ∆ικαιούχου.

Συνδετικό Καλώδιο:

σηµαίνει το καλώδιο που συνδέει τον Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης ή/και τον Κατανεµητή Μεταποµπής µε το
∆ίκτυο του ∆ικαιούχου.
σηµαίνει το καλώδιο που συνδέει το Σηµείο Σύνδεσης Υπόβρόχου µε τον Κατανεµητή Μεταποµπής του ∆ικαιούχου.

Συνδετικό Καλώδιο Υπο-βρόχου:

Συνεγκατάσταση:
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και των τεχνικών διευκολύνσεων που είναι απαραίτητες για
την µε εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης που είναι αναγκαίος για την
παροχή των Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης (στην
περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης), των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης (στην
περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής
Πρόσβασης), των Προϊόντων Αδεσµοποίητης Πρόσβασης
στον Τοπικό Βρόχο και/ή των Προϊόντων Εικονικής
Πρόσβασης (στην περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση), των Προïόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
(στην περίπτωση παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και στην περίπτωση
παροχής στον ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης).
Συνοδευόµενη Πρόσβαση:

σηµαίνει την υπηρεσία µε βάση την οποία εξουσιοδοτηµένο
µέλος του προσωπικού της ΑΤΗΚ συνοδεύει τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ∆ικαιούχου όταν
επισκέπτεται τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ, όπως περιγράφεται
στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση).

Σύστηµα Τιµολόγησης:

σηµαίνει το σύστηµα ή τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται
για την ετοιµασία Τιµολογίων µε το συγκερασµό των
Πληροφοριών Χρεώσεων και των Πληροφοριών Τιµολογίων.

Σφάλµα:

σηµαίνει µία διαφορά µεταξύ µίας υπολογισµένης,
παρατηρούµενης ή µετρούµενης τιµής και της πραγµατικής,
καθορισµένης ή θεωρητικά σωστής τιµής.

Tέλη Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο ∆ικαιούχος στην
σε Σταθερή Θέση:
ΑΤΗΚ για την παροχή των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, τα οποία τέλη παρουσιάζονται
στο Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
Τέλη ∆ιασύνδεσης:

σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο ∆ικαιούχος στην
ΑΤΗΚ για την παροχή των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης , τα
οποία τέλη περιγράφονται στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.

Tέλη Ευρυζωνικής Πρόσβασης:

σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο ∆ικαιούχος στην
ΑΤΗΚ
για την παροχή των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής
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Πρόσβασης, τα οποία τέλη παρουσιάζονται στο Παράρτηµα
3 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2.
Tέλη Κινητής Πρόσβασης:

σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο ∆ικαιούχος στην
ΑΤΗΚ για την παροχή των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης,
τα οποία τέλη παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.

Tέλη Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών:

σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο ∆ικαιούχος στην
ΑΤΗΚ για την παροχή των Υπηρεσιών Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών, τα οποία τέλη παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Τελικός Χρήστης:

στην περίπτωση των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης,
σηµαίνει το µέρος µε το οποίο η ΑΤΗΚ ή/και ο ∆ικαιούχος
ή/και Τρίτο ∆ικαιούχο Μέρος ή/και άλλος παροχέας, έχει
συνάψει συµφωνία για την παροχή δηµόσια διαθέσιµων
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
στην περίπτωση των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης,
των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση, των Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και
των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης σηµαίνει πρόσωπο µε το οποίο
η ΑΤΗΚ ή/και ο ∆ικαιούχος έχει συνάψει συµφωνία για την
παροχή δηµόσια διαθέσιµων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών.

Τερµατικό Σηµείο ∆ικτύου:

σηµαίνει το σηµείο φυσικής ή/και ασύρµατης διεπαφής από
όπου παρέχεται πρόσβαση σε ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών.

Τερµατικός Εξοπλισµός:

σηµαίνει τον εξοπλισµό που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ στο χώρο
του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη για την παροχή
των Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.

Τερµατικός Εξοπλισµός
Ethernet:

σηµαίνει τον ενεργό εξοπλισµό τεχνολογίας Ethernet και τον
αποδιαµορφωτή που εγκαθιστά η ATHK στο χώρο του
∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη για την παροχή
προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet Eline και EVPN, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα 1
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Τιµολόγιο:

σηµαίνει την κατάσταση απαίτησης πληρωµής για υπηρεσίες
που παραχωρήθηκαν µε βάση τη Συµφωνία κατά τη διάρκεια
της περιόδου χρέωσης και η οποία κατάσταση αποτελείται
από το σύνολο των Πληροφοριών Τιµολογίου.

Τµήµα ∆ικτύου ή Τ∆:

σηµαίνει την
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µόνιµης νοητής διαδροµής διαιρούµενης δια είκοσι (20)
χιλιόµετρα. Νοείται ότι το δεκαδικό υπόλοιπο που µπορεί να
προκύψει θεωρείται ως ένα Τµήµα ∆ικτύου.
Tοπικός Bρόχος:

σηµαίνει το φυσικό κύκλωµα στρεπτού ζεύγους µεταλλικών
καλωδίων που συνδέει το Σηµείο Τερµατισµού του ∆ικτύου
στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη µε τον Κεντρικό
Κατανεµητή Καλωδίων ή µε αντίστοιχη εγκατάσταση στο
Σταθερό ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της
ΑΤΗΚ.

Τοπικός Κόµβοs ΙΡ:

σηµαίνει τον πρώτο Κόµβο IP που αποτελεί κόµβο
συγκέντρωσης του ∆ικτύου Νέας Γενιάς (NGN) της ΑΤΗΚ και
στον οποίο είναι συνδεδεµένος ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Vectoring
και/ή Oπτικός Τερµατιστής Γραµµής (OLT).

Τοπικός Υπο-βρόχος:

σηµαίνει το µερικό Τοπικό Βρόχο που συνδέει το Σηµείο
Τερµατισµού του ∆ικτύου στις εγκαταστάσεις του Τελικού
Χρήστη µε Σηµείο Σύνδεσης Υπό-βρόχου.

Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη:

σηµαίνει τα µέρη, εκτός από το ∆ικαιούχο, που έχουν
συνάψει συµφωνία µε την ΑΤΗΚ για παροχή των Υπηρεσιών
Κινητής Πρόσβασης στην περίπτωση του Ειδικού
Παραρτήµατος 1, για παροχή των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής
Πρόσβασης στην περίπτωση του Ειδικού Παραρτήµατος 2
και για παροχή των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση στην περίπτωση του Ειδικού
Παραρτήµατος 3.

Τεχνολογία ADSL:

σηµαίνει
την
τεχνολογία
ασύµµετρης
ψηφιακής
συνδροµητικής γραµµής που χρησιµοποιείται για την παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών µέσω χάλκινων καλωδίων.

Τεχνολογία ADSL2:

σηµαίνει την Τεχνολογία ADSL δεύτερης γενιάς.

Τεχνολογία ADSL2+:

σηµαίνει την Τεχνολογία ADSL δεύτερης
δυνατότητα παροχής αυξηµένου εύρους ζώνης.

Τεχνολογία VDSL2:

σηµαίνει την τεχνολογία ψηφιακής συνδροµητικής γραµµής
που έχει τυποποιηθεί µε το πρότυπο ITU-T G.993.2, που
υποστηρίζει πολύ ψηλούς ρυθµούς µετάδοσης και
χρησιµοποιείται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών
µέσω χάλκινων καλωδίων.
σηµαίνει την τεχνολογία ψηφιακής συνδροµητικής γραµµής

Τεχνολογία SHDSL:
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που έχει τυποποιηθεί µε το πρότυπο ITU-T G.991.2, που
υποστηρίζει συµµετρικούς ρυθµούς µετάδοσης
και
χρησιµοποιείται για την παροχή υπηρεσιών µέσω χάλκινων
καλωδίων.
DSL:

σηµαίνει την τεχνολογία VDSL2.

Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής
Τηλεφωνίας (Mobile Data):

σηµαίνει τις υπηρεσίες δροµολόγησης δεδοµένων µέσω
Κινητού ∆ικτύου.

Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού σηµαίνει διευκόλυνση, που παρέχεται σε Τελικό Χρήστη να
Αριθµού:
διατηρήσει το Γεωγραφικό Αριθµό που του έχει
παραχωρηθεί από ένα παροχέα δηµόσιου δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, σε περίπτωση που αιτείται την παροχή
υπηρεσιών από το ∆ικαιούχο στα πλαίσια της παροχής
Πρόσβασης 2 DSL και Πρόσβασης 2 Naked DSL µε βάση τις
διαδικασίες του Παραρτήµατος 5 του Ειδικού Παραρτήµατος
2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και στα πλαίσια της Πλήρως
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και/ή της
Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Υπο-βρόχο
και των Προϊόντων Εικονικής Πρόσβασης (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών).
Υπηρεσία ∆ιαβίβασης Κλήσεων µέσω
του ∆ηµόσιου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών Kινητής Tηλεφωνίας της
ΑΤΗΚ:

σηµαίνει την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων από το ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενός παροχέα Α στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας ενός
παροχέα Β µέσω του ∆ηµόσιου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών Kινητής Tηλεφωνίας της ΑΤΗΚ. Η υπηρεσία
αυτή προσφέρεται σε συνδυασµό µε την Υπηρεσία
∆ροµολόγησης
Κλήσεων
του
∆ηµόσιου
∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Kινητής Tηλεφωνίας της ΑΤΗΚ
µόνο για κλήσεις προς αριθµούς που ανήκουν σε
αριθµοσειρές κινητής τηλεφωνίας που έχουν πρωτογενώς
εκχωρηθεί στην ΑΤΗΚ και έχουν µεταφερθεί στον παροχέα
Β.

Υπηρεσία ∆ιαβίβασης Κλήσεων µέσω
του Σταθερού ∆ηµόσιου ∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της
ΑΤΗΚ:

σηµαίνει την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων (transit), µε την
οποία προσφέρεται η δυνατότητα µεταφοράς κλήσεων µέσω
του
Σταθερού
∆ηµόσιου
∆ικτύου
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ από ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών ενός παροχέα Α σε ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών ενός παροχέα Β.
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Υπηρεσία ∆ροµολόγησης Κλήσεων:

σηµαίνει την υπηρεσία που παρέχεται από την ΑΤΗΚ και
περιλαµβάνει τη διερεύνηση της βάσης δεδοµένων
αρίθµησης («η Βάση») της ΑΤΗΚ µε στόχο την προσθήκη
προθέµατος δροµολόγησης στον αριθµό του καλούµενου,
όπως αυτή ορίζεται στο Νόµο, τα σχετικά ∆ιατάγµατα και/ή
αποφάσεις του Επιτρόπου. Μετά τη διερεύνηση της Βάσης
και της προσθήκης του εν λόγω προθέµατος, η κλήση θα
δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή στο διαβατικό
δίκτυο.

Υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβασης
στον Τοπικό Βρόχο:

σηµαίνει την παροχή των Προϊόντων Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, καθώς και τη σε σχέση µε
τα Προϊόντα Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο: παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που
φυλάσσονται στα συστήµατα υποστήριξης λειτουργιών ή
και στις βάσεις δεδοµένων του Οργανισµού µε Σηµαντική
Ισχύ στην Αγορά, παροχή πληροφοριών (π.χ. ως προς το
∆ίκτυο, τα τέλη και τους τυποποιηµένους όρους
συµβάσεων), παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και
παροχή της Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθµού
από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο.

Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης:

σηµαίνει την παροχή από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο των
υπηρεσιών που περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.

Υπηρεσίες Εικονικής Πρόσβασης:

σηµαίνει την παροχή των Προϊόντων Εικονικής Πρόσβασης,
καθώς και τη σε σχέση µε τα Προϊόντα Εικονικής
Πρόσβασης: παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που
φυλάσσονται στα συστήµατα υποστήριξης λειτουργιών ή και
στις βάσεις δεδοµένων του Οργανισµού µε Σηµαντική Ισχύ
στην Αγορά, παροχή πληροφοριών (π.χ. ως προς το ∆ίκτυο,
τα τέλη και τους τυποποιηµένους όρους συµβάσεων),
παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και παροχή της
Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθµού από την
ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο.

Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης:

σηµαίνει την παροχή από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο των
Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης και των Υπηρεσιών
Συνεγκατάστασης που περιγράφονται στα Παραρτήµατα 1
και 2 αντίστοιχα του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2.

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών:

σηµαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι
αµοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν
µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών µετάδοσης σε ∆ίκτυα
που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις,
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αλλά εξαιρουµένων των υπηρεσιών που παρέχουν
περιεχόµενο µεταδιδόµενο µε χρήση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του
περιεχοµένου, δεν περιλαµβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στο
Παράρτηµα Ι του Ν.72(I)/2003, όπως αυτός τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν
µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών.
Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης:

σηµαίνει την παροχή από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο των
Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης και των Υπηρεσιών
Συνεγκατάστασης που περιγράφονται στα Παραρτήµατα 1
και 2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.

Υπηρεσία Οµάδα Συνάθροισης
Συνδέσµων (LAG)

σηµαίνει την υπηρεσία οµάδα συνάθροισης συνδέσµων
(LAG) που περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο
∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και στο
Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση).

Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης:

σηµαίνει τις υπηρεσίες για Συνεγκατάσταση που παρέχει η
ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα
2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην
περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης), στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης), στο Παράρτηµα 2 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση) και στο στο Παράρτηµα 1
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4 (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών.
στην περίπτωση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σηµαίνει τις
υπηρεσίες Συνεγκατάστασης που παρέχει η ΑΤΗΚ στο
∆ικαιούχο σε σχέση µε τις Μισθωµένες Γραµµές
∆ιασύνδεσης, όπως περιγράφεται στο συνηµµένο Ειδικό
Παράρτηµα 4.

Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση:

σηµαίνει τις Υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον
Τοπικό Βρόχο και τις Υπηρεσίες Εικονικής Πρόσβασης.

Υπηρεσίες Χονδρικών µισθωµένων

σηµαίνει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και
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Γραµµών:

τις Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, όπως αυτά περιγράφονται
στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

Υποστατικά της ΑΤΗΚ:

σηµαίνει την ακίνητη ιδιοκτησία εντός της οποίας βρίσκονται
τα Κέντρα Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC),
περιλαµβανοµένων των Κέντρων Μεταγωγής Κινητών
Υπηρεσιών (MSC) (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης), εντός της οποίας
βρίσκονται τα Κτήρια ΑΤΗΚ περιλαµβανοµένων των Κτηρίων
ΑΤΗΚ (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση) και εντός της οποίας
βρίσκονται οι Κόµβοι Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
περιλαµβανοµένων των Κόµβων Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο των
Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών).

ΦΠΑ:

σηµαίνει το φόρο προστιθέµενης αξίας όπως αυτός ορίζεται
στους εκάστοτε εν ισχύ περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
Νόµους.

Φυσική Συνεγκατάσταση:

σηµαίνει την παροχή Εσωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης
από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο για εγκατάσταση του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του (στην περίπτωση
παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης και
Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής
Πρόσβασης),
την
παροχή
κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου από την ΑΤΗΚ στο
∆ικαιούχο, στα Υποστατικά της ΑΤΗΚ, εντός ή εκτός του
Κτηρίου ΑΤΗΚ για εγκατάσταση του Εξοπλισµού
Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου (στην περίπτωση παροχής
στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση) και την παροχή κατάλληλα διαµορφωµένου
χώρου από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο, στα Υποστατικά της
ΑΤΗΚ, εντός ή εκτός του του κτηρίου του Κόµβου
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών για εγκατάσταση του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου (στην
περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών.

Χάλκινο ∆ίκτυο Πρόσβασης της
ΑΤΗΚ:

σηµαίνει το µέρος του ∆ικτύου της ΑΤΗΚ που αποτελείται
από χάλκινα καλώδια, αυλάκια, διασωληνώσεις, θαλάµους
καλωδίων, φρεάτια, πασσάλους και άλλα στοιχεία ∆ικτύου,
από το Σηµείο Τερµατισµού ∆ικτύου µέχρι τέτοιο σηµείο
διεπαφής ως θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την
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ΑΤΗΚ και συγκεκριµένα αποκλείει τα άλλα µέρη του ∆ικτύου
της ΑΤΗΚ περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, εξοπλισµού
µετάδοσης, εξοπλισµού µεταγωγής και άλλων πόρων που
επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων µεταξύ καθορισµένων
σηµείων τερµατισµού µε ενσύρµατο, ασύρµατο, οπτικό ή
άλλο ηλεκτροµαγνητικό µέσο, ασύρµατο Τοπικό Βρόχο ή
άλλες διευκολύνσεις ασύρµατου δικτύου επικοινωνίας και
όλες τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Χρόνος Χρέωσης:

σηµαίνει το χρόνο οµιλίας που αρχίζει µε τη λήψη ενός
απαντητικού σήµατος (answer signal) και περατούται µε τη
λήψη ενός σήµατος απόλυσης (release signal) στο σηµείο
καταγραφής, από το Μέρος που καταγράφει τη σχετική
πληροφορία χρέωσης.

Χώρος Συνεγκατάστασης:

σηµαίνει το χώρο που παραχωρείται στο ∆ικαιούχο για
Συνεγκατάσταση.

ADSL2+:

σηµαίνει την Τεχνολογία ADSL2+.

DSL:

σηµαίνει VDSL 2 στην περίπτωση του Προϊόντος
Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ, ενώ στην περίπτωση του
Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 ΙΡ σηµαίνει και VDSL
3.

CAL:

σηµαίνει την τιµή ηλεκτρικής απόστασης (εξασθένησης
σήµατος) από τον Κεντρικό Κατανεµητή Καλωδίων µέχρι το
ΣΣΥΒ, που καταγράφεται σε συχνότητα 300 ΚHz.

db ή decibel:

σηµαίνει τη µονάδα µέτρησης ισχύος εκποµπής/εξασθένησης
σήµατος.

ISDN:

σηµαίνει ψηφιακό
(ΨΗ∆ΕΥ).

ITU - Τ:

σηµαίνει τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών – Τοµέα
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.

Multicast Injection Point:

στην περίπτωση των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης,
σηµαίνει το σηµείο εισόδου των εκποµπών πολλαπλής
διανοµής του ∆ικαιούχου στο ∆ίκτυο IP της ΑΤΗΚ, όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

δίκτυο

ενοποιηµένων

υπηρεσιών

30/66

στην περίπτωση των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, σηµαίνει το σηµείο εισόδου
των εκποµπών πολλαπλής διανοµής του ∆ικαιούχου στο
∆ίκτυο IP της ΑΤΗΚ, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
PSD:

σηµαίνει το επίπεδο εκποµπής ισχύος σηµάτων τεχνολογίας
DSL για το φάσµα συχνοτήτων των τεχνολογιών DSL.

PSD Masking:

σηµαίνει την αφαίρεση συγκεκριµένων τόνων (subcarriers)
από το σύνολο των τόνων εκποµπής του σήµατος.

PSD Shaping:

σηµαίνει τη στοχευµένη µείωση της ισχύως συγκεκριµένων
τόνων (subcarriers) του σήµατος.

VPN Πολλαπλής ∆ιανοµής (MVPN) ή σηµαίνει τη νοητή σύνδεση από τον κόµβο του ∆ικαιούχου
MVPN:
σε έναν ή περισσότερους Κόµβους IP της ΑΤΗΚ, όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

2.1

Αντικείµενο της Συµφωνίας είναι η παροχή των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, Υπηρεσιών
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο,
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας.

2.2

Η ΑΤΗΚ, σε αντάλλαγµα της καταβολής των Τελών Κινητής Πρόσβασης, των Τελών Ευρυζωνικής
Πρόσβασης, των Τελών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, τον Τελών Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών και των Τελών ∆ιασύνδεσης, συµφωνεί να παρέχει στο ∆ικαιούχο Υπηρεσίες
Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης
σε Σταθερή Θέση, Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης
αντίστοιχα, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας.

2.3

Οι Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης,οι Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης, οι Υπηρεσίες Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, οι Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και οι
Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης που θα παρέχονται θα είναι αυτές που παραγγέλλονται από το ∆ικαιούχο
κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συµφωνίας και οι όροι παροχής τους καθορίζονται στα
συνηµµένα Ειδικά Παραρτήµατα.

2.4

∆ικαιούχος που επιθυµεί την παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ υποβάλλει
σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα 5 και 6
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.
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2.5

∆ικαιούχος που επιθυµεί την παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ
υποβάλλει σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σύµφωνα µε τα
Παραρτήµατα 5 και 6 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2.

2.6

∆ικαιούχος που επιθυµεί την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση
από την ΑΤΗΚ υποβάλλει σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση , σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα 5 και 6 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

2.7

∆ικαιούχος που επιθυµεί την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών από την ΑΤΗΚ
υποβάλλει σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, σύµφωνα µε
τα Παραρτήµατα 4 και 5 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ 2.1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

3.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

3.1

Η Συµφωνία τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που αναγράφεται πρώτα πιο πάνω και θα
ανανεώνεται αυτοµάτως µε τους ίδιους όρους από έτος σε έτος, εκτός εάν τερµατιστεί νωρίτερα
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας, εκτός από τον όρο 11 αυτής, ο οποίος όρος
θα παραµείνει εν ισχύ µέχρις ότου οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν στη δηµόσια γνώση,
καθώς και τους όρους 5.4.1 µέχρι 5.4.6 αυτής η ισχύς των οποίων επεκτείνεται µετά τον
τερµατισµό της παρούσας Συµφωνίας για περίοδο ενός (1) έτους.

4.

ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ,
ΤΕΛΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

4.1

Ως αντάλλαγµα για την παροχή των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, για την παροχή των
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, για την παροχή των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση των Τελών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και των Τελών
∆ιασύνδεσης, ο ∆ικαιούχος θα καταβάλλει στην ΑΤΗΚ αντίστοιχα τα Τέλη Κινητής Πρόσβασης,
όπως καταγράφονται στο Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1, τα Τέλη
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, όπως καταγράφονται στο Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 και τα Τέλη Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, όπως
καταγράφονται στο Παράρτηµα του Ειδικού Παραρτήµατος 3, τα Τέλη Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών, όπως καταγράφονται στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4 και τα
Τέλη ∆ιασύνδεσης, όπως καταγράφονται στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 5, σύµφωνα µε τους όρους 5.1. µέχρι και 5.7 πιο κάτω.

4.2

Τα Τέλη Κινητής Πρόσβασης, τα Τέλη Ευρυζωνικής Πρόσβασης, τα Τέλη Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, τα Τέλη Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και τα Τέλη ∆ιασύνδεσης
µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της Συµφωνίας, σύµφωνα µε τους όρους 17.1 µέχρι
και 17.7 πιο κάτω.
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(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, 4.1 ΚΑΙ
4.2)

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.1

Τιµολόγια

5.1.1

Μέσα σε πέντε (5) εβδοµάδες από τη λήξη της περιόδου τιµολόγησης, η ΑΤΗΚ αποστέλλει το
Τιµολόγιο, αντίγραφο του εν λόγω Τιµολογίου και τις Πληροφορίες Τιµολογίου προς το ∆ικαιούχο
µε συστηµένη επιστολή και τηλεοµοιότυπο.

5.1.2

Η διεύθυνση αποστολής Τιµολογίων για το ∆ικαιούχο είναι:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------αρ.τηλεοµοιότυπου -----------------------------------.

5.1.3 Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής του ∆ικαιούχου που περιγράφεται στον όρο 5.1.2
πιο πάνω θα γνωστοποιείται στην ΑΤΗΚ τουλάχιστον ένα (1) Μήνα πριν τεθεί σε ισχύ.
5.1.4. Στα Τιµολόγια που θα παρέχει η ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο, θα προσδιορίζεται το ποσό χρέωσης για κάθε
υπηρεσία που παρείχε η ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο µε βάση τη Συµφωνία. Τα Τιµολόγια θα
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες όπως αριθµό Τιµολογίου, Περίοδο Τιµολόγησης,
ηµεροµηνία Τιµολογίου και αριθµό τραπεζικού λογαριασµού. Στην περίπτωση παροχής στο
∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, τα Τιµολόγια θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες
όπως αριθµό Τιµολογίου, Περίοδο Χρέωσης που αφορά το Τιµολόγιο, Ηµεροµηνία Τιµολογίου,
αριθµό τραπεζικού λογαριασµού του Μέρους που τιµολογεί, αριθµό Επιτυχηµένων Κλήσεων,
µονάδες χρέωσης, το κόστος ανά µονάδα χρέωσης και σύνολο οφειλόµενου τιµολογούµενου
ποσού.
5.1.5

Ο ∆ικαιούχος θα δικαιούται παραχώρηση από την ΑΤΗΚ Ανατυπωµένου Τιµολογίου, νοουµένου
ότι υποβάλει γραπτώς το αίτηµά του αυτό µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την
ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου και αφού καταβάλει προς την ΑΤΗΚ ποσό ύψους
σαράντα ευρώ (€40) ανά Ανατυπωµένο Τιµολόγιο. Οποιοδήποτε αίτηµα για ή η παραχώρηση
οποιουδήποτε Ανατυπωµένου Τιµολογίου, δεν επηρεάζει σε καµία περίπτωση τις υποχρεώσεις του
∆ικαιούχου για πλήρη εξόφληση του πρωτότυπου Τιµολογίου µε βάση τη Συµφωνία.

5.1.6

Για κάθε Περίοδο Τιµολόγησης θα εκδίδεται ένα Τιµολόγιο για όλες τις Υπηρεσίες Κινητής
Πρόσβασης, ένα Τιµολόγιο για όλες τις Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ένα Τιµολόγιο για όλες
τις Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, ένα Τιµολόγιο για όλες τις
Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωµένων και ένα Τιµολόγιο για όλες τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης που
παρέχονται µε βάση τη Συµφωνία. Επιπρόσθετα, για κάθε Περίοδο Τιµολόγησης θα εκδίδονται ένα
ή περισσότερα ξεχωριστά Τιµολόγια ως είναι αναγκαίο, για άλλες χρεώσεις που περιλαµβάνονται
αλλά δεν περιορίζονται στις ακόλουθες χρεώσεις:
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(α) Τόκοι για καθυστερηµένες πληρωµές.
(β) ∆ιακανονισµό αµφισβητούµενων ποσών.
(γ) Άλλες χρεώσεις για συγκεκριµένες συµφωνηµένες υπηρεσίες.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ 5.1.6)
5.2

Πληρωµές

5.2.1

Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται µε βάση τη Συµφωνία από το ∆ικαιούχο προς την ΑΤΗΚ, θα
πρέπει να εξοφλούνται σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
έκδοσης που αναγράφεται στο Τιµολόγιο, εκτός αν συµφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά µεταξύ των
Μερών. Τιµολόγιο θα λογίζεται ως εξοφληµένο µόνο όταν ο τραπεζικός λογαριασµός της ΑΤΗΚ,
όπως αναγράφεται στο Τιµολόγιο, έχει πιστωθεί µε το πλήρες οφειλόµενο ποσό.

5.2.2 Η ηµεροµηνία έκδοσης που αναγράφεται στο Τιµολόγιο πρέπει να είναι η ίδια µε την ηµεροµηνία
αποστολής µε τηλεοµοιότυπο στο συγκεκριµένο αριθµό και την ηµεροµηνία αποστολής µε
ταχυδροµείο στη διεύθυνση αποστολής Τιµολογίων, όπως αυτά περιγράφονται στον όρο 5.1.2 πιο
πάνω.

5.2.3

Άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων νοµικών ή συµβατικών µέτρων που δυνατό να υπάρχουν,
σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν εξοφλήσει Τιµολόγιο για τις Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης
εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στον όρο 5.2.1 πιο πάνω και δεν υπάρχει αµφισβήτηση
διαφοράς για το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τον όρο 5.4.1 πιο κάτω, η ΑΤΗΚ έχει δικαίωµα:
(α) να αναστείλει την παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, και/ή
(β) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης.

5.2.4 Άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων νοµικών ή συµβατικών µέτρων που δυνατό να υπάρχουν,
σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν εξοφλήσει Τιµολόγιο για τις Υπηρεσίες Ευρυζωνικής
Πρόσβασης εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.1 πιο πάνω και δεν
υπάρχει αµφισβήτηση διαφοράς για το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τον όρο 5.4.1 πιο κάτω, η
ΑΤΗΚ έχει δικαίωµα:
(α) να αναστείλει την παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης Πρόσβασης και/ή
(β) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

5.2.5

Άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων νοµικών ή συµβατικών µέτρων που δυνατό να υπάρχουν,
σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν εξοφλήσει Τιµολόγιο για τις Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.1 πιο
πάνω και δεν υπάρχει αµφισβήτηση διαφοράς για το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τον όρο 5.4.2
πιο κάτω, η ΑΤΗΚ έχει δικαίωµα:
(α) να εκδώσει και αποστείλει, σύµφωνα µε τον όρο 20.1 πιο κάτω, απαίτηση πληρωµής και
προειδοποίηση αναφορικά µε τις επιπτώσεις µη εξόφλησης,
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(β) µετά από πάροδο επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απαίτησης πληρωµής που
αναφέρεται στον όρο 5.2.5 (α) πιο πάνω, εάν δεν ληφθεί πληρωµή, να διακόπτει την παροχή των
Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση στις οποίες αναφέρεται η πληρωµή
µέχρι την πλήρη εξόφληση του εκκρεµούντος Τιµολογίου.
Εάν το τιµολογηµένο Μέρος δεν εξοφλεί το Τιµολόγιο για τρεις οποιεσδήποτε περιόδους χρέωσης
ανά έτος ισχύος της Συµφωνίας, µέσα στην προκαθορισµένη περίοδο και νοουµένου ότι δεν
υπάρχει αµφισβήτηση για το καταβαλλόµενο ποσό σύµφωνα µε τον όρο 5.4.2 πιο κάτω, τότε το
Μέρος που τιµολογεί έχει το δικαίωµα µέχρι την πλήρη εξόφληση του Τιµολογίου, και χωρίς να
ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 5.2.5, σηµεία (α) και (β), της πρώτης
παραγράφου:
(α) να αναστέλλει την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και/ή
(β) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση.
5.2.6

Άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων νοµικών ή συµβατικών µέτρων που δυνατό να υπάρχουν,
σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν εξοφλήσει Τιµολόγιο για τις Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.1 πιο πάνω και δεν υπάρχει
αµφισβήτηση διαφοράς για το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τον όρο 5.4.1 πιο κάτω, η ΑΤΗΚ έχει
δικαίωµα:
(α) να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και/ή
(β) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών.

5.2.7 Άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων νοµικών ή συµβατικών µέτρων που δυνατό να υπάρχουν,
σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν εξοφλήσει Τιµολόγιο για τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης εντός της
προθεσµίας που αναφέρεται στον όρο 5.2.1 πιο πάνω και δεν υπάρχει αµφισβήτηση για το
καταβλητέο ποσό σύµφωνα µε τους όρους 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 και 5.4.6 πιο κάτω, η ΑΤΗΚ έχει
δικαίωµα:
(α) να εκδώσει και αποστείλει, σύµφωνα µε το όρο 20.1 πιο κάτω, απαίτηση πληρωµής και
προειδοποίηση αναφορικά µε τις επιπτώσεις µη εξόφλησης,
(β) µετά από πάροδο επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απαίτησης πληρωµής που
αναφέρεται στον όρο 5.2.7 (α) πιο πάνω, εάν δεν ληφθεί πληρωµή, να διακόπτει την παροχή
των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης στις οποίες αναφέρεται η πληρωµή µέχρι πλήρη εξόφληση του
εκκρεµούντος Τιµολογίου.
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν εξοφλεί για τρεις οποιεσδήποτε περιόδους χρέωσης ανά έτος ισχύος της
Συµφωνίας, το Τιµολόγιο µέσα στην προκαθορισµένη περίοδο και νοουµένου ότι δεν υπάρχει
αµφισβήτηση για το καταβαλλόµενο ποσό σύµφωνα µε τους όρους 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 και 5.4.6 πιο
κάτω, τότε η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωµα µέχρι την πλήρη εξόφληση του Τιµολογίου, και χωρίς να
ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 5.2.7 σηµεία (α) και (β) της πρώτης
παραγράφου:
(α) να αναστείλει την παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης και/ή
(β) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης.
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5.2.8 Εάν o ∆ικαιούχος δεν εξοφλά Τιµολόγιο µέσα στην καθορισµένη µε βάση τη Συµφωνία περίοδο, η
ΑΤΗΚ που τιµολογεί έχει το δικαίωµα να χρεώσει και να εισπράξει, επιπρόσθετα του οφειλοµένου
ποσού, τόκο πάνω στο οφειλόµενο ποσό µε επιτόκιο ίσο µε το ύψος του δηµόσιου επιτοκίου
υπερηµερίας που προβλέπει ο Νόµος, για την περίοδο από την ηµεροµηνία που ήταν πληρωτέο και
µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής.
5.2.9

Αν ο ∆ικαιούχος γνωστοποιήσει στη ΑΤΗΚ ότι αµφισβητεί ένα Τιµολόγιο µε βάση τους όρους
5.4.1 µέχρι και 5.4.6 πιο κάτω, δεν επηρεάζεται η υποχρέωση του ∆ικαιούχου για πληρωµή του
ποσού του Τιµολογίου που δεν αµφισβητείται σύµφωνα µε τον όρο 5.2.1 πιο πάνω. Ο ∆ικαιούχος
υποχρεούται να προσδιορίσει το µέρος του Τιµολογίου που αµφισβητείται από αυτόν.

5.2.10 Σε περίπτωση αµφισβήτησης Τιµολογίου µε βάση τους όρους 5.4.1 µέχρι και 5.4.6 πιο κάτω, η υπό
αµφισβήτηση διαφορά θα καταβάλλεται από το ∆ικαιούχο στο ακέραιο, εφόσον είναι µικρότερη ή
ίση µε το 2% της συνολικής χρέωσης του υπό αµφισβήτηση Τιµολογίου. Η εν λόγω πληρωµή θα
γίνεται µε επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος του ∆ικαιούχου. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα διαφορά
υπερβαίνει το 10% της συνολικής χρέωσης, η ΑΤΗΚ θα δύναται να ζητά εγγυήσεις οι οποίες να
καλύπτουν τουλάχιστο το 50% αυτής της διαφοράς.
5.2.11 Ο συµψηφισµός πληρωµών δεν επιτρέπεται και τα Μέρη δεν θα πρέπει να συµψηφίζουν πληρωµές
για τις υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση τη Συµφωνία.
5.2.12 Η πληρωµή Τιµολογίων που υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (€855)
περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα γίνεται µε ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων. Αµέσως µετά την
εκτέλεση της µεταφοράς χρηµάτων, ο ∆ικαιούχος θα παρέχει στην ΑΤΗΚ όλα τα κατάλληλα
έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έγινε η µεταφορά.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 5.2.3, 5.2.4,
5.2.5, 5.2.6, 5.2.7)
5.3

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)

5.3.1 Τα Μέρη είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και πληρωµή του ΦΠΑ στην Υπηρεσία ΦΠΑ, µε βάση τη
σχετική νοµοθεσία.
5.3.2 Όλα τα τέλη που αναφέρονται στην παρούσα Συµφωνία περιλαµβάνουν ΦΠΑ σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κατά καιρούς συντελεστές.

5.4

Αµφισβητήσεις σε σχέση µε τιµολόγια

5.4.1 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος αµφισβητεί την ορθότητα Τιµολογίου, θα πρέπει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση, να
γνωστοποιήσει γραπτώς στην ΑΤΗΚ την αµφισβήτηση του Τιµολογίου. Η γραπτή γνωστοποίηση
για την αµφισβήτηση του Τιµολογίου θα πρέπει να προσδιορίζει το µέρος του Τιµολογίου που
αµφισβητεί ο ∆ικαιούχος και να περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που να
υποστηρίζουν την απαίτησή του. Ο ∆ικαιούχος µπορεί να γνωστοποιήσει αµφισβήτηση Τιµολογίου
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µόνο µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του Τιµολογίου, όπως περιγράφεται στον όρο 5.2.1 πιο
πάνω. Τιµολόγια θα λογίζονται ως αποδεκτά εάν δεν ληφθεί γραπτή ένσταση µέσα στην
προαναφερόµενη περίοδο.
5.4.2

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση, σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αµφισβητεί την ορθότητα του Τιµολογίου, θα πρέπει
αµέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο Μέρος την αµφισβήτηση του
Τιµολογίου. Η γραπτή γνωστοποίηση για την αµφισβήτηση του τιµολογίου θα πρέπει να
προσδιορίζει το µέρος του τιµολογίου που αµφισβητεί ο ∆ικαιούχος και να περιλαµβάνει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που να υποστηρίζουν την απαίτησή του συµπεριλαµβανοµένων των
Πληροφοριών Επαλήθευσης. Ο ∆ικαιούχος µπορεί να γνωστοποιήσει αµφισβήτηση Τιµολογίου µόνο
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την αρχική Ηµεροµηνία έκδοσης του Τιµολογίου. Νοείται ότι η
εξόφληση τιµολογίου αποκλείει την µεταγενέστερη αµφισβήτηση αυτού.

5.4.3

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σε περίπτωση που το
τιµολογηµένο Μέρος αµφισβητεί την ορθότητα του Τιµολογίου, θα πρέπει αµέσως και χωρίς
καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο Μέρος την αµφισβήτηση του Τιµολογίου. Η
γραπτή ενηµέρωση για την αµφισβήτηση του Τιµολογίου θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που να υποστηρίζουν την απαίτηση του τιµολογηµένου Μέρους,
συµπεριλαµβανοµένων των Πληροφοριών Επαλήθευσης. Το τιµολογηµένο Μέρος µπορεί να
γνωστοποιήσει αµφισβήτηση Τιµολογίου µόνο µέσα σε έξη (6) µήνες από την αρχική Ηµεροµηνία
Τιµολογίου.

5.4.4 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, αν τα Μέρη δεν καταφέρουν να
επιλύσουν την διαφορά µέσα σε ένα (1) Μήνα από τη γνωστοποίηση της αµφισβήτησης Τιµολογίου
σύµφωνα µε τον όρο 5.4.3 πιο πάνω ή µέσα σε τέτοια χρονική παράταση όπως θα συµφωνηθεί
γραπτώς µεταξύ των Μερών, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να παραπέµψει την υπό αµφισβήτηση
υπόθεση, αφού ενηµερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για την πρόθεση του αυτή, για διερεύνηση και
απόφαση από ανεξάρτητο εγκεκριµένο λογιστή ή ανεξάρτητο οίκο εγκεκριµένων λογιστών (για
τους σκοπούς του Όρου αυτού «Εξουσιοδοτηµένος Ειδικός»), που θα έχει προεπιλεγεί γραπτώς
από τα δύο Μέρη αµέσως µετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αµφισβήτησης του
Τιµολογίου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται µε τον Εξουσιοδοτηµένο Ειδικό για τη διεξαγωγή της
έρευνας και θα ενεργούν καλόπιστα και µε διάθεση εξεύρεσης λύσης της διαφοράς. Ο εν λόγω
Εξουσιοδοτηµένος Ειδικός θα ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος ειδικός µεσολαβητής. Τα Μέρη
υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εξουσιοδοτηµένο Ειδικό αναλυτικά στοιχεία κίνησης για το
χρονικό διάστηµα για το οποίο προκύπτει η διαφορά, τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
το σκοπό επίλυσης της συγκεκριµένης διαφοράς. Για το λόγο αυτό τα Μέρη υποχρεούνται να
διατηρούν τα σχετικά στοιχεία κίνησης για όσο χρονικό διάστηµα εκκρεµεί η διαφορά µεταξύ τους.
Η απόφαση του Εξουσιοδοτηµένου Ειδικού, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται εντός τριάντα (30)
Ηµερών από την παραποµπή της αµφισβήτησης σε αυτόν, θα είναι τελειωτική και δεσµευτική για
τα Μέρη.
5.4.5 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, µετά από απόφαση του
εξουσιοδοτηµένου ειδικού, οποιοδήποτε ποσό που προκύπτει να είναι οφειλόµενο ή επιστρεπτέο σε
σχέση µε το υπό αµφισβήτηση Τιµολόγιο θα πληρώνεται ή επιστρέφεται ανάλογα µε την
περίπτωση (συµπεριλαµβανοµένου τόκου πληρωτέου ή που έχει ήδη πληρωθεί όπως αναφέρεται
στον όρο 5.2.8 πιο πάνω), σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της εν λόγω
απόφασης ή ενωρίτερα αν υπάρξει διευθέτηση µεταξύ των Μερών.
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Σε περίπτωση υπερτιµολόγησης, η ΑΤΗΚ, θα καταβάλλει το κόστος της εγγυητικής επιστολής την
οποία προσκόµισε ο ∆ικαιούχος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο 5.2.10 πιο πάνω.
Αν οποιαδήποτε υπερτιµολόγηση είναι αποτέλεσµα πληροφοριών που έδωσε το µέρος που
κατέβαλε ποσό πέραν του αναγκαίου (και όχι πληροφοριών που έδωσε το δικαιούχο µέρος που
έλαβε την πληρωµή) το δικαιούχο Μέρος δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε τόκο για
το επιπλέον ποσό που έλαβε.
5.4.6

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, το κόστος του
εξουσιοδοτηµένου ειδικού θα το επωµίζεται το Μέρος εναντίον του οποίου θα αποφασιστεί η
διαφορά.

5.4.7 Η ισχύς των όρων 5.4.1 µέχρι και 5.4.6 πιο πάνω επεκτείνεται µετά τον τερµατισµό της παρούσας
Συµφωνίας για περίοδο ενός (1) έτους.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ 5.4.1 ΚΑΙ ΑΝ ∆ΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 5.4.2)
5.5

Παροχή Πληροφοριών Χρεώσεων στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης

5.5.1

Τα Μέρη θα καταγράφουν τις Πληροφορίες Χρεώσεων.

5.5.2

Σε περίπτωση που ζητηθούν Πληροφορίες Χρέωσης από Παροχείς Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου, οι
πληροφορίες αυτές θα παραχωρούνται από την ΑΤΗΚ στον εν λόγω παροχέα, µε την καταβολή του
ποσού που αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1. Νοείται ότι η
ΑΤΗΚ θα αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων για περίοδο έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία
Τιµολογίου.

5.5.3

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέσηκαι στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, για σκοπούς
διακανονισµού αµφισβητήσεων/διαφορών, οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν
στο άλλο Μέρος, µόνο µετά από γραπτό αίτηµα το οποίο θα λαµβάνεται µέσα στη χρονική περίοδο
αµφισβήτησης του τιµολογίου, ήτοι τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία τιµολογίου στην
περίπτωση των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και έξη (6) µήνες από
ηµεροµηνία τιµολογίου στην περίπτωση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης.

5.5.4

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέσηκαι στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, για σκοπούς
άλλους από αυτούς που αναφέρονται στον όρο 5.5.3 πιο πάνω, οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα
παραχωρούνται στο άλλο Μέρος µε την καταβολή ποσού ύψους €98,24, µόνο µετά από γραπτό
αίτηµα που λαµβάνεται µέσα σε έξη (6) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου
Τιµολογίου.

5.5.5 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση και στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης,, σε περίπτωση
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εντοπισµού λαθών στις Πληροφορίες Χρεώσεων που να οδήγησαν σε τιµολόγηση και πληρωµή για
µικρότερο ή µεγαλύτερο ποσό, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να
απαιτήσει
θεώρηση
των
Πληροφοριών Χρεώσεων για οποιαδήποτε Περίοδο Χρέωσης σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την
Ηµεροµηνία Τιµολογίου στην περίπτωση των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση και έξη (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Τιµολογίου στην περίπτωση των Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης.
5.5.6 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση, η ΑΤΗΚ υποχρεούται να αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων για περίοδο έξη (6) µηνών
από την Ηµεροµηνία Τιµολογίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να υπολογίσει ξανά τα ποσά
που οφείλονται από το ένα Μέρος στο άλλο σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές τιµές.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
5.5.1 µέχρι και 5.5.6)
5.6

Απώλεια Πληροφοριών Χρεώσεων στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Κινητής Πρόσβασης και Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση

5.6.1

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σε περίπτωση απώλειας των
Πληροφοριών Χρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 5.5.1 πιο πάνω λόγω ανωτέρας βίας (force
majeure) ή άλλων γεγονότων, πράξεων ή παραλείψεων πέραν του ευλόγου ελέγχου των Μερών
(όπως περιγράφεται στον όρο 14 πιο κάτω) για περίοδο µικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24)
συνεχόµενων ωρών, το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά το γνωστοποιεί στο άλλο Μέρος και οι
Πληροφορίες Χρεώσεων θα υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο των Πληροφοριών Χρεώσεων της
περιόδου των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας απώλειας των
πληροφοριών.
Αν η περίοδος απώλειας των πληροφοριών ή η περίοδος των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών
που προηγείται περιλαµβάνει κίνηση που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του µέσου όρου της
βραχυπρόθεσµης κανονικής κίνησης λόγω, παραδείγµατος χάριν, δηµόσιων αργιών ή άλλων
ειδικών γεγονότων, τα Μέρη θα χρησιµοποιήσουν τις Πληροφορίες Επαλήθευσης του άλλου
Μέρους για την περίοδο απώλειας των πληροφοριών ή θα συµφωνήσουν στην εφαρµογή
κατάλληλων αναπροσαρµογών µε βάση ιστορικά στοιχεία κίνησης της ΑΤΗΚ.

5.6.2

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σε περίπτωση απώλειας των
Πληροφοριών Χρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) ή άλλων γεγονότων, πράξεων ή
παραλείψεων πέραν του ευλόγου ελέγχου των Μερών (όπως περιγράφεται στον όρο 14 πιο κάτω)
για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών ή περισσότερων, το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά
υποχρεούται να το γνωστοποιεί το συντοµότερο στο άλλο Μέρος. Το άλλο Μέρος θα καταβάλλει
όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να εφοδιάσει το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά µε τις
Πληροφορίες Επαλήθευσης που αντιστοιχούν στις Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν σε
διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση της απώλειας πληροφοριών και
µπορεί να χρεώσει για το κόστος εντοπισµού των ζητούµενων Πληροφοριών Χρεώσεων. ∆εν θα
υπάρχουν νοµικές κυρώσεις για το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά για την ετοιµασία ενός
λανθασµένου Τιµολογίου λόγω µη ορθών πληροφοριών στις Πληροφορίες Επαλήθευσης που του
παραχώρησε το άλλο Μέρος. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Πληροφορίες Επαλήθευσης που
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παραχωρούνται από το άλλο Μέρος στα πλαίσια αυτού του όρου δεν έχουν εξαχθεί από το
Σύστηµα Τιµολόγησης και ότι το άλλο Μέρος δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν περιέχουν λάθη.
5.6.3

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σε περίπτωση που το άλλο
Μέρος δεν δύναται να εντοπίσει τις Πληροφορίες Επαλήθευσης που αντιστοιχούν στις Πληροφορίες
Χρεώσεων που ελλείπουν, θα ειδοποιήσει το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά και οι Πληροφορίες
Χρεώσεων που ελλείπουν θα υπολογιστούν µε βάση το µέσο όρο των Πληροφοριών Τιµολογίων
για τις προηγούµενες οκτώ (8) Ηµέρες. Αν η περίοδος απώλειας των πληροφοριών ή η περίοδος
των οκτώ (8) προηγούµενων Ηµερών περιλαµβάνει κίνηση που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του
µέσου όρου της βραχυπρόθεσµης κανονικής κίνησης λόγω, παραδείγµατος χάριν, δηµόσιων αργιών
ή άλλων ειδικών γεγονότων, τα Μέρη θα συµφωνήσουν στην εφαρµογή κατάλληλων
αναπροσαρµογών µε βάση ιστορικά στοιχεία κίνησης της ΑΤΗΚ.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
5.6.1 µέχρι και 5.6.3)

5.7

Συστήµατα Τιµολόγησης στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης

5.7.1

Η ΑΤΗΚ θα διασφαλίσει ότι η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται από το Σύστηµα Τιµολόγησης
για κάθε Υπηρεσία Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση και για κάθε Υπηρεσία
∆ιασύνδεσης θα είναι σύµφωνη µε τη µονάδα χρέωσης της συγκεκριµένης Υπηρεσίας.

5.7.2

Τα Μέρη, πριν την έναρξη παροχής οποιωνδήποτε Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση και/ή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, µε βάση την παρούσα Συµφωνία, θα ελέγξουν από
κοινού τα Συστήµατα Τιµολόγησης και θα εφοδιάσουν το ένα Μέρος το άλλο µε υποθετικά
Τιµολόγια για σκοπούς ελέγχου ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της ∆ιαδικασίας
Τιµολόγησης. Αµφότερα τα Μέρη συµφωνούν να ορίσουν ηµεροµηνίες και διαδικασίες ελέγχου
ώστε να διασφαλίσουν συνεχή συµµόρφωση µε τη ∆ιαδικασία Τιµολόγησης. Οποιεσδήποτε
αλλαγές στα Συστήµατα Τιµολόγησης πρέπει να γίνονται µετά από συνεννόηση των Μερών. Τα
Μέρη πρέπει να ειδοποιούνται για οποιεσδήποτε αλλαγές στα Συστήµατα Τιµολόγησης µε τρεις
(3) µήνες γραπτή προειδοποίηση.
[ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ 5.7 (5.7.1 – 5.7.2)]

6.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.1.1

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο ∆ικαιούχο τις ακόλουθες πληροφορίες, τηρουµένων των διατάξεων του
όρου 6.1.2 πιο κάτω:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

την ονοµασία των Κέντρων Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC),
τη διεύθυνση εγκατάστασης των Κέντρων Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC),
την ονοµασία των Κόµβων Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN),
τη διεύθυνση εγκατάστασης των Κόµβων Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN),
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(ε)
(στ)
(ζ)
(η)

την ονοµασία των Κόµβων IP,
τη διεύθυνση εγκατάστασης των Κόµβων IP,
την ονοµασία των Κόµβων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και
τη διεύθυνση εγκατάστασης των Κόµβων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.

6.1.2

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον όρο 6.1.1 πιο πάνω αποτελούν το Παράρτηµα 7 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 και µπορεί να δοθούν µόνο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο Παράρτηµα 5 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1, που περιλαµβάνουν
την υπογραφή σχετικής συµφωνίας εµπιστευτικότητας από το ∆ικαιούχο.

6.1.3

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον όρο 6.1.1 πιο πάνω παρέχονται µε αποκλειστικό σκοπό να
δοθεί η δυνατότητα στο ∆ικαιούχο να εξετάσει ποιές Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης να αιτηθεί από
την ΑΤΗΚ. Οι εν λόγω πληροφορίες αντιπροσωπεύουν µόνο αυτό που ισχύει κατά το χρόνο της
παροχής τους. Η ΑΤΗΚ θα αναθεωρεί ετησίως το Παράρτηµα 7 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 1.

6.1.4 Ο ∆ικαιούχος θα παρέχει στην ΑΤΗΚ προβλέψεις σχετικά µε τη ζήτηση Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης. Οι προβλέψεις θα υποβάλλονται στην ΑΤΗΚ ετησίως. Η ΑΤΗΚ θα χειρίζεται τις
προβλέψεις που ο ∆ικαιούχος της παρέχει ως εµπιστευτικές πληροφορίες.
6.1.5

Ο ∆ικαιούχος θα παρέχει στην ΑΤΗΚ πληροφορίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται
στο Παράρτηµα 5 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1.

6.1.6 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια της Συµφωνίας, τα Μέρη δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν
πληροφορίες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας προς τρίτο µέρος, εκτός εάν
τέτοιο τρίτο µέρος συγκατατεθεί σε τέτοια αποκάλυψη.
6.1.7 Το Μέρος που αποκαλύπτει θα κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες
που αποκαλύπτονται είναι ορθές εξ όσων κάλλιστα γνωρίζει κατά το χρόνο παροχής τέτοιων
πληροφοριών.
6.1.8 Εάν Μέρος που αποκαλύπτει παρέχει πληροφορίες στο Μέρος που τις λαµβάνει, το Μέρος που τις
αποκαλύπτει θα έχει εξασφαλίσει όλες τις αρµόδιες συγκαταθέσεις τρίτων µερών.
6.1.9 Το Μέρος που λαµβάνει θα αποζηµιώνει πλήρως το Μέρος που αποκαλύπτει και θα το κρατά
ανέπαφο από οποιαδήποτε ευθύνη, απαιτήσεις, ζηµιές, κόστος και έξοδα που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα της µη συµµόρφωσης του Μέρους που λαµβάνει µε τους όρους που εύλογα
επιβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά το χρόνο της παροχής των πληροφοριών.
6.1.10 Τίποτα στη Συµφωνία θα υποχρεώνει τα Μέρη να ενεργήσουν κατά παράβαση οποιασδήποτε
νοµοθετικής ή ρυθµιστικής υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, περιλαµβανοµένων άνευ επηρεασµού
της γενικότητας των προαναφερθέντων, οποιασδήποτε υποχρέωσης µε βάση το Νόµο 92(Ι)/1996,
το Νόµο125(I)/2018, το Νόµο 112(Ι)/2004, τις Άδειες των Μερών ή οποιοδήποτε κώδικα
δεοντολογίας σχετικά µε την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών Τελικών Χρηστών.
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[ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 6.1 (6.1.1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6.1.10) ΑΝ ∆ΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ]
6.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.2.1

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο ∆ικαιούχο τις ακόλουθες πληροφορίες, τηρουµένων των διατάξεων του
όρου 6.2.2 πιο κάτω:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

την ονοµασία των Κόµβων ΙΡ
τη διεύθυνση εγκατάστασης των Κόµβων ΙΡ,
το όνοµα των ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) ανά Κόµβο ΙΡ,
τη διεύθυνση εγκατάστασης των ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM),
τον αριθµό των ενεργών Τοπικών Βρόχων και/ή Τοπικών Υπο-βρόχων που µπορεί να
εξυπηρετηθούν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα από τα ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM).

6.2.2

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον όρο 6.2.1 πιο πάνω αποτελούν το Παράρτηµα 8 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2 και µπορεί να δοθούν µόνο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο Παράρτηµα 5 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2, που περιλαµβάνουν
την υπογραφή σχετικής συµφωνίας εµπιστευτικότητας από το ∆ικαιούχο.

6.2.3

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον όρο 6.2.1 πιο πάνω παρέχονται µε αποκλειστικό σκοπό να
δοθεί η δυνατότητα στο ∆ικαιούχο να εξετάσει κατά πόσο να αιτηθεί Υπηρεσίες Ευρυζωνικής
Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ. Οι εν λόγω πληροφορίες αντιπροσωπεύουν µόνο αυτό που ισχύει κατά
το χρόνο της παροχής τους. Η ΑΤΗΚ θα αναθεωρεί το Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 την πρώτη εβδοµάδα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου
κάθε έτους και θα ενηµερώνει αµέσως το ∆ικαιούχο περί τούτου.

6.2.4 Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο ∆ικαιούχο πληροφορίες για τη δυνατότητα παροχής από την ΑΤΗΚ
Πρόσβασης 2 DSL και Πρόσβασης 3 DSL, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο
Παράρτηµα 5 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2. H ATHK θα δικαιούται να χρεώνει τέλος
που να καλύπτει το κόστος σχετικά µε την υπηρεσία αυτή, ως περιέχεται στο Παράρτηµα 3 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2.
6.2.5 Ο ∆ικαιούχος θα παρέχει στην ΑΤΗΚ προβλέψεις σχετικά µε τη ζήτηση Υπηρεσιών Ευρυζωνικής
Πρόσβασης. Οι προβλέψεις θα υποβάλλονται στην ΑΤΗΚ ετησίως. Η ΑΤΗΚ θα χειρίζεται τις
προβλέψεις που ο ∆ικαιούχος της παρέχει ως εµπιστευτικές πληροφορίες.
6.2.6 Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, µετά από γραπτό αίτηµα της ΑΤΗΚ και µέσα στα χρονοδιαγράµµατα
που υποδεικνύονται στο αίτηµα, να παρέχει πληροφορίες, µεταξύ άλλων, για τον τύπο και
κατασκευαστή του Εξοπλισµού του Τελικού Χρήστη και για άλλες παραµέτρους, εάν τέτοιες
πληροφορίες είναι αναγκαίες για άρση βλαβών.
6.2.7 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια της Συµφωνίας, τα Μέρη δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν
πληροφορίες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας προς τρίτο µέρος, εκτός εάν
τέτοιο τρίτο µέρος συγκατατεθεί σε τέτοια αποκάλυψη.
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6.2.8 Το Μέρος που αποκαλύπτει θα κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες
που αποκαλύπτονται είναι ορθές εξ όσων κάλλιστα γνωρίζει κατά το χρόνο παροχής τέτοιων
πληροφοριών.
6.2.9 Εάν Μέρος που αποκαλύπτει παρέχει πληροφορίες στο Μέρος που τις λαµβάνει, το Μέρος που τις
αποκαλύπτει θα έχει εξασφαλίσει όλες τις αρµόδιες συγκαταθέσεις τρίτων µερών.
6.2.10 Το Μέρος που λαµβάνει θα αποζηµιώνει πλήρως το Μέρος που αποκαλύπτει και θα το κρατά
ανέπαφο από οποιαδήποτε ευθύνη, απαιτήσεις, ζηµιές, κόστος και έξοδα που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα της µη συµµόρφωσης του Μέρους που λαµβάνει µε τους όρους που εύλογα
επιβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά το χρόνο της παροχής των πληροφοριών.
6.2.11 Τίποτα στη Συµφωνία θα υποχρεώνει τα Μέρη να ενεργήσουν κατά παράβαση οποιασδήποτε
νοµοθετικής ή ρυθµιστικής υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, περιλαµβανοµένων άνευ επηρεασµού
της γενικότητας των προαναφερθέντων, οποιασδήποτε υποχρέωσης µε βάση τον Νόµο 92(Ι)/1996,
το Νόµο 125(I)/2018, το Νόµο 112(Ι)/2004, τις Άδειες των Μερών ή οποιοδήποτε κώδικα
δεοντολογίας σχετικά µε την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών Τελικών Χρηστών.
[ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 6.2 (6.2.1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6.2.11) ΑΝ ∆ΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ]
6.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ

6.3.1 Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο ∆ικαιούχο τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα 5 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εν
λόγω Παράρτηµα. Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το κόστος που σχετίζεται µε
την υπηρεσία αυτή.
6.3.2

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον όρο 6.3.1 πιο πάνω παρέχονται µε αποκλειστικό σκοπό να
δοθεί η δυνατότητα στο ∆ικαιούχο να εξετάσει κατά πόσο να ζητήσει Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση από την ΑΤΗΚ µε βάση τη Συµφωνία. Οι εν λόγω πληροφορίες
αντιπροσωπεύουν µόνο αυτό που ισχύει κατά το χρόνο της παροχής τους. Ο ∆ικαιούχος µπορεί να
ζητά ανανεωµένες πληροφορίες από καιρό σε καιρό για την παροχή των οποίων η ΑΤΗΚ θα
χρεώνει τέλος που να καλύπτει το κόστος που σχετίζεται µε την υπηρεσία αυτή.

6.3.3

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο ∆ικαιούχο πληροφορίες για µετρήσεις και αποτελέσµατα ελέγχων, µετά
από γραπτό αίτηµα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα Παραρτήµατα 4 και 5 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

6.3.4

Ο ∆ικαιούχος θα παρέχει στην ΑΤΗΚ προβλέψεις σχετικά µε τη ζήτηση Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 5 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 3.

6.3.5

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, µετά από γραπτό αίτηµα της ΑΤΗΚ και µέσα στα χρονοδιαγράµµατα
που υποδεικνύονται στο αίτηµα, να παρέχει πληροφορίες για το ρυθµό
των δυαδικών ψηφίων
των συστηµάτων µετάδοσης, τον τύπο και κατασκευαστή του εξοπλισµού του Τελικού Χρήστη
και για άλλες παραµέτρους στην περίπτωση όπου έχει εντοπισθεί υποβάθµιση της υπηρεσίας λόγω
παρεµβολών οπότε και τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άρση των παρεµβολών.
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6.3.6 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια της Συµφωνίας, τα Μέρη δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν
πληροφορίες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας προς τρίτο µέρος, εκτός εάν
τέτοιο τρίτο µέρος συγκατατεθεί σε τέτοια αποκάλυψη.
6.3.7 Το Μέρος που αποκαλύπτει θα κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες
που αποκαλύπτονται είναι ορθές εξ όσων κάλλιστα γνωρίζει κατά το χρόνο παροχής τέτοιων
πληροφοριών.
6.3.8

Εάν Μέρος που αποκαλύπτει παρέχει πληροφορίες στο Μέρος που τις λαµβάνει, το Μέρος που τις
αποκαλύπτει θα έχει εξασφαλίσει όλες τις αρµόδιες συγκαταθέσεις τρίτων µερών.

6.3.9 Το Μέρος που λαµβάνει θα αποζηµιώνει πλήρως το Μέρος που αποκαλύπτει και θα το κρατά
ανέπαφο από οποιαδήποτε ευθύνη, απαιτήσεις, ζηµιές, κόστος και έξοδα που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα της µη συµµόρφωσης του Μέρους που λαµβάνει µε τους όρους που εύλογα
επιβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά το χρόνο της παροχής των πληροφοριών.
6.3.10 Τίποτα στη Συµφωνία θα υποχρεώνει τα Μέρη να ενεργήσουν κατά παράβαση οποιασδήποτε
νοµοθετικής ή ρυθµιστικής υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, περιλαµβανοµένων άνευ επηρεασµού
της γενικότητας των προαναφερθέντων, οποιασδήποτε υποχρέωσης µε βάση τον Νόµο 92(Ι)/1996,
το Νόµο 125(I)/2018, το Νόµο 112(Ι)/2004 όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται, τις Γενικές
Εξουσιοδοτήσεις των Μερών ή οποιοδήποτε κώδικα δεοντολογίας υφίσταται ή δυνατό να
συµπεριληφθεί στην παρούσα Συµφωνία κατά την υπογραφή αυτής ή σε µεταγενέστερο χρόνο,
σχετικά µε την εµπιστευτικότητα πληροφοριών.
6.3.11 Το Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3, στο οποίο δίνονται πληροφορίες για τα
Κτήρια ΑΤΗΚ και για τους Κόµβους IP, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα
10 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3, δίνονται στο ∆ικαιούχο µόλις υπογραφεί η Συµφωνία
Εµπιστευτικότητας του Παραρτήµατος 7 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3, και στη
συνέχεια κοινοποιούνται από την ΑΤΗΚ στο ∆ικαιούχο κάθε φορά που τροποποιούνται, σύµφωνα
µε τον όρο 20 της παρούσας Συµφωνίας.
[ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 6.3 (6.3.1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6.3.11) ΑΝ ∆ΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ]
6.4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

6.4.1

Η ΑΤΗΚ παρέχει στο ∆ικαιούχο τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα 4 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εν λόγω
Παράρτηµα. Η ΑΤΗΚ δικαιούται να χρεώνει τέλος που να καλύπτει το κόστος που σχετίζεται µε την
υπηρεσία αυτή.

6.4.2

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον όρο 6.4.1 πιο πάνω παρέχονται µε αποκλειστικό σκοπό να
δοθεί η δυνατότητα στο ∆ικαιούχο να εξετάσει κατά πόσο να ζητήσει Υπηρεσίες Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών από την ΑΤΗΚ µε βάση την παρούσα Συµφωνία. Οι εν λόγω πληροφορίες
αντιπροσωπεύουν µόνο αυτό που ισχύει κατά το χρόνο της παροχής τους. Ο ∆ικαιούχος µπορεί να
ζητά ανανεωµένες πληροφορίες από καιρό σε καιρό για την παροχή των οποίων η ΑΤΗΚ δικαιούται
να χρεώνει τέλος που να καλύπτει το κόστος που σχετίζεται µε την υπηρεσία αυτή.
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6.4.3 Ο ∆ικαιούχος παρέχει στην ΑΤΗΚ πληροφορίες (συµπεριλαµβανοµένων και προβλέψεων) όπως
περιγράφεται στα Παραρτήµατα 4 και 6 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.
6.4.4 Τα Παραρτήµατα 8 και 9 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4 στα οποία δίνονται
πληροφορίες σχετικά µε τους Κόµβους Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών της ATHK και τις ευθείες
αποστάσεις µεταξύ των Κόµβων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών αντίστοιχα, δίδονται στο
∆ικαιούχο µόλις υπογραφεί η Συµφωνία Εµπιστευτικότητας του Παραρτήµατος 7 του του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4, και στη συνέχεια κοινοποιούνται από την ΑΤΗΚ στο
∆ικαιούχο κάθε φορά που αυτός ο κατάλογος τροποποιείται.
[ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 6.4 (6.4.1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6.4.4 ΑΝ ∆ΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ]
7.

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

7.1

Ο ∆ικαιούχος δύναται να συνδέσει το ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του, µέσω Ζεύξεων
∆ιασύνδεσης, µε τα ∆ηµόσια ∆ίκτυα της ΑΤΗΚ µόνο σε Σηµείο ∆ιασύνδεσης σύµφωνα µε:
(α) τις τεχνικές προδιαγραφές ∆ιασύνδεσης που καθορίζονται στα Παραρτήµατα 3 και 4 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5. και
(β) τις διαδικασίες εγκατάστασης και ελέγχου ζεύξεων ∆ιασύνδεσης που καθορίζονται στο
Παράρτηµα 5 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.

7.2

Η ΑΤΗΚ θα παραχωρήσει εκείνους τους χώρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα 3 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5 για την εγκατάσταση Σηµείων ∆ιασύνδεσης.

7.3

Κάθε Μέρος πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να συνεργάζεται αµέσως µε το άλλο Μέρος για τη
διερεύνηση και εντοπισµό Βλαβών ∆ικτύου. Όπου εντοπίζεται Βλάβη στο ∆ίκτυο οποιουδήποτε από
τα Μέρη η οποία µπορεί να επηρεάσει την παροχή των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης ή την ακεραιότητα
του ∆ικτύου οποιουδήποτε Μέρους, το Μέρος στο ∆ίκτυο του οποίου έχει εντοπισθεί η Βλάβη,
ενηµερώνει γραπτώς το άλλο Μέρος και αναλαµβάνει να αποµονώσει και να επιδιορθώσει εκείνη τη
Βλάβη σύµφωνα µε τις διαδικασίες διαχείρισης ∆ιασύνδεσης και µέσα στα χρονικά πλαίσια που
περιγράφονται στο Παράρτηµα 6 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.

7.4

Τα Μέρη, µε την επιφύλαξη του όρου 11 πιο κάτω, θα ανταλλάζουν τις τεχνικές πληροφορίες που
καθορίζονται στα Παραρτήµατα 4, 5 και 6 του του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5 και θα
διαχειρίζονται τα ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τους κατά τρόπο που να µειώνει τη διακοπή ή
ζηµιά στο ∆ίκτυο του άλλου Μέρους (ή σε οποιοδήποτε άλλο ∆ίκτυο συνδεδεµένο µε το ∆ίκτυο του
άλλου Μέρους) µε στόχο τη διασφάλιση της ορθής παροχής Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης και τη
διατήρηση της ακεραιότητας του ∆ικτύου του ενός και του άλλου.

7.5

Η ΑΤΗΚ παραλαµβάνει και τερµατίζει κλήσεις από το ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
∆ικαιούχου στα ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ µε τους ίδιους όρους και µε την ίδια
ποιότητα που παρέχει η ΑΤΗΚ για τις δικές της ανάλογες κλήσεις που τερµατίζονται στα ∆ηµόσια
∆ίκτυα της ΑΤΗΚ.
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7.6

Τα Μέρη αναλαµβάνουν να αποφεύγουν ενέργειες και πράξεις που επηρεάζουν την ακεραιότητα
του ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους και προς τούτο θα λειτουργούν και
συντηρούν την αντίστοιχη σύνδεση τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο
Παράρτηµα 6 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.

7.7

Τα Μέρη συνεργάζονται µε σκοπό την εξάλειψη οποιασδήποτε καταδολίευσης ή δόλιας χρήσης των
υπηρεσιών, στην έκταση που η δόλια χρήση επισυµβαίνει ως αποτέλεσµα της παροχής Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης.

7.8

Κάθε Μέρος πρέπει να διασφαλίζει ότι, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και την άσκηση
των δικαιωµάτων του µε βάση την παρούσα Συµφωνία, δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και
ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

7.9

Κάθε έξη (6) µήνες ο ∆ικαιούχος θα υποβάλλει στην ΑΤΗΚ προβλέψεις κίνησης για κάθε Υπηρεσία
∆ιασύνδεσης που παρέχεται ή θα παρέχεται κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας. Κάθε µέρος
θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει συνάντηση για συζήτηση των προβλέψεων.

7.10

Οι προβλέψεις κίνησης που αναφέρονται στον όρο 7.9 πιο πάνω:
(α) θα παρέχονται για όλα τα υφιστάµενα Σηµεία ∆ιασύνδεσης, καθώς επίσης και για νέα Σηµεία
∆ιασύνδεσης στα οποία ζητείται ∆ιασύνδεση. και
(β) θα κατανέµονται σε εξαµηνιαίες και ετήσιες προβλέψεις, έτσι ώστε να παρέχεται στην ΑΤΗΚ
ικανοποιητικός χρόνος για τον προγραµµατισµό, εξασφάλιση και εγκατάσταση του απαραίτητου
εξοπλισµού. και
(γ) θα είναι ακριβείς όσο είναι λογικά δυνατό.

7.11

Σε περίπτωση που οι πραγµατικές απαιτήσεις του ∆ικαιούχου αποκλίνουν από τις σχετικές
εξαµηνιαίες προβλέψεις που αναφέρονται στον όρο 7.9 πιο πάνω πέραν του 30% προς τα πάνω, η
ΑΤΗΚ δικαιούται να παρατείνει τους χρόνους ικανοποίησης των πρόσθετων αναγκών, όπως
αυτοί φαίνονται στο Παράρτηµα 7 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5, κατά 30%. Σε
περίπτωση που οι προβλέψεις είναι πέραν του 30% προς τα κάτω, η ΑΤΗΚ δικαιούται να ζητήσει
αποζηµιώσεις για οποιαδήποτε έξοδα έχει υποστεί για σκοπούς κάλυψης των προβλεπόµενων
αναγκών.

8.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ,
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

8.1

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Κινητής Πρόσβασης σύµφωνα µε το επίπεδο ποιότητας που
προνοείται στη συµφωνία παροχής συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών που θα υπογραφεί µεταξύ
των Μερών µε βάση το πρότυπο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 1.

8.2

Απαγορεύεται στο ∆ικαιούχο να προσφέρει µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ οποιεσδήποτε
υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν χρήση µεγάλης χωρητικότητας και/ή οι οποίες δηµιουργηθούν
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προβλήµατα µε την ποιότητα και/ή τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΤΗΚ
στους λιανικούς και/ή χονδρικούς πελάτες της, όπως αλλά µη περιορισµένων σε υπηρεσίες WTTx
ή/και υπηρεσίες Hybrid Access.
8.3

Ώστε να διορθωθούν οποιαδήποτε προβλήµατα επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της, η
ΑΤΗΚ θα δικαιούται να αποσυνδέει αµέσως οποιαδήποτε σύνδεση Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης,
χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, νοουµένου ότι η ΑΤΗΚ µπορεί να προσδιορίσει
ότι οποιαδήποτε κίνηση στη σύνδεση αυτή έχει προκαλέσει διακοπή ∆ικτύων ή/και υπηρεσιών ή ότι
υπάρχει άµεσος κίνδυνος τέτοιας διακοπής.

8.4

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης σύµφωνα µε το επίπεδο ποιότητας που
προνοείται στη συµφωνία παροχής συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών που θα υπογραφεί µεταξύ
των Μερών µε βάση το πρότυπο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 9 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2.

8.5

Ώστε να διορθωθούν οποιαδήποτε προβλήµατα επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της, η
ΑΤΗΚ θα δικαιούται:
(α) να αποσυνδέει αµέσως οποιαδήποτε σύνδεση Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, χωρίς
προηγούµενη συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, νοουµένου ότι η ΑΤΗΚ µπορεί να προσδιορίσει ότι
οποιαδήποτε κίνηση στη σύνδεση αυτή έχει προκαλέσει διακοπή ∆ικτύων ή/και υπηρεσιών ή
ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος τέτοιας διακοπής, και
(β) να επικοινωνήσει απευθείας µε τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου µε σκοπό τη διατήρηση
ή διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας της ΑΤΗΚ.

8.6

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέσησύµφωνα µε το
επίπεδο ποιότητας που προνοείται στη συµφωνία παροχής συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών
που θα υπογραφεί µεταξύ των Μερών µε βάση το πρότυπο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 9
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.

8.7

Σε περίπτωση που εντοπισθεί από την ΑΤΗΚ ότι οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από το
∆ικαιούχο µέσω των Προϊόντων Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση δηµιουργεί,
επανειληµµένα και/ή σοβαρά προβλήµατα και/ή δύναται να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών που
προσφέρει η ΑΤΗΚ σε Τελικούς Χρήστες της και/ή δύναται να προκαλέσει Βλάβη στο Σταθερό
∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ, τα Μέρη θα ακολουθούν τη διαδικασία που
περιγράφεται στις παραγράφους 2.3.3, 2.3.4 και 2.3.5 του Παραρτήµατος 1 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 3.

8.8

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών σύµφωνα µε το επίπεδο
ποιότητας που προνοείται στη συµφωνία παροχής συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών που θα
υπογραφεί µεταξύ των Μερών µε βάση το πρότυπο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 6 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 4.

8.9

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, εάν
εντοπισθεί από την ΑΤΗΚ ότι οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από το ∆ικαιούχο δηµιουργεί,
επανειληµµένα και/ή σοβαρά προβλήµατα και/ή δύναται να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών που
προσφέρει η ΑΤΗΚ σε Τελικούς Χρήστες της και/ή δύναται να προκαλέσει Βλάβη στο Σταθερό
∆ηµόσιο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως τον
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∆ικαιούχο και να τον καλέσει, κατόπιν τεκµηρίωσης, να διακόψει την προσφερόµενη υπηρεσία. Η
ειδοποίηση αυτή κοινοποιείται και στον Επίτροπο. Στη συνέχεια τα Μέρη ακολουθούν τη διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο 18.2 και 18.3 του Παραρτήµατος 1 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 4.
8.10

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, η ΑΤΗΚ οφείλει να διασφαλίζει
ότι όλες οι κλήσεις
που προέρχονται από το ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ∆ικαιούχου
και τερµατίζονται στα ∆ηµόσια ∆ίκτυα της ΑΤΗΚ και ότι όλες οι Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης που
παρέχονται στο ∆ικαιούχο
παρέχονται κάτω από τους ίδιους όρους και µε ποιότητα ίδια µε αυτή
που παρέχεται στους δικούς της Τελικούς Χρήστες ή/και στις θυγατρικές της εταιρείες,
συνεταίρους ή συνεταιρισµούς ή/και σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη από τις συµφωνίες της. Προς
τούτο, η ATHK οφείλει να διασφαλίζει, µεταξύ άλλων, ότι:
(α) Η κίνηση ∆ιασύνδεσης από το ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ∆ικαιούχου δεν θα
γίνεται αντικείµενο διάκρισης σε σχέση µε άλλη συγκρίσιµη κίνηση στα ∆ηµόσια ∆ίκτυα της ΑΤΗΚ.
και
(β) Η δροµολόγηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές δροµολόγησης και µε την ίδια ποιότητα
υπηρεσίας όπως για συγκρίσιµες κλήσεις που προέρχονται από τα ίδια τα ∆ηµόσια ∆ίκτυα της
ΑΤΗΚ.

8.11

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σε περίπτωση εντοπισµού
επαναλαµβανόµενων προβληµάτων ποιότητας στις παρεχόµενες Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης, τα Μέρη
αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να διενεργούν συναντήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα 6 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5, µε στόχο τον καθορισµό µέτρων για
εξάλειψη των προβληµάτων.

8.12

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, τα Μέρη θα συνεργάζονται για
την αντιµετώπιση περιστατικών τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης.
Για την επίλυση θεµάτων ποιότητας τα Μέρη θα ορίζουν µεταξύ τους άτοµα για επικοινωνία.

8.13

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, τα Μέρη θα υπογράψουν
συµφωνία παροχής συµφωνηµένου επιπέδου ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο συµφωνίας που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 8 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 5.

8.14

Τα Μέρη υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την ποιότητα υπηρεσιών που
καθορίζονται στη Συµφωνία, στις Άδειες τους, στο Νόµο και στους δυνάµει του Νόµου αυτού
εκδοθέντες Κανονισµούς, εκδοθέντα ∆ιατάγµατα και εκδοθείσες Αποφάσεις.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
8.1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8.14)

9.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

9.1

Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στη Συµφωνία, κάθε Μέρος θα είναι υπεύθυνο για την ασφαλή
λειτουργία του ∆ικτύου του και κάθε Μέρος αναλαµβάνει να λάβει όλα τα εύλογα και αναγκαία
µέτρα στην εκτέλεση και εφαρµογή της Συµφωνίας ώστε να διασφαλίσει ότι το ∆ίκτυο του:
(α) δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή υγεία των εργοδοτουµένων, εργολάβων, αντιπροσώπων
ή πελατών του άλλου Μέρους ή τρίτου µέρους και
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(β) δεν προκαλεί ζηµιές ή παρεµβολές ή µειώνει τη λειτουργία του ∆ικτύου του άλλου Μέρους ή
του ∆ικτύου τρίτου µέρους.
9.2

Ο Εξοπλισµός του ∆ικαιούχου πρέπει να συµµορφώνεται µε τα τεχνικά πρότυπα που καθορίζονται
στο Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση παροχής στο
∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης) και στο Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης).
Εάν ο ∆ικαιούχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει εξοπλισµό που δεν περιέχεται στον κατάλογο του
Παραρτήµατος 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση παροχής στο
∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης) ή στον κατάλογο του Παραρτήµατος 4 του συνηµµένου
Ειδικού Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής
Πρόσβασης), θα πρέπει να ζητήσει έλεγχο συµβατότητας δικτύου καταβάλλοντας τέλος για τη
διεξαγωγή του ελέγχου σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης) και στο Παράρτηµα 3
του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης). Μετά από επιτυχή έλεγχο, το σχετικό πρότυπο θα περιληφθεί στο
Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης) και στο Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2
(στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και ο εξοπλισµός
αυτός θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από όλα τα Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη.

9.3

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση, o ∆ικαιούχος µπορεί να χρησιµοποιεί εξοπλισµό και τεχνολογία µετάδοσης σύµφωνα µε τα
τεχνικά πρότυπα που καθορίζονται στο Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3. Εάν
ο ∆ικαιούχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει νέο εξοπλισµό και τεχνολογία µε πρότυπα που δεν
περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3, θα
πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικά συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε διεθνή τεχνικά πρότυπα και θα
διενεργείται έλεγχος διαλειτουργικότητας του Eξοπλισµού του ∆ικαιούχου µε το ∆ίκτυο Πρόσβασης
της ΑΤΗΚ και το ∆ίκτυο Πρόσβασης Οπτικών Ινών της ΑΤΗΚ. Μετά από τον επιτυχή έλεγχο
διαλειτουργικότητας του εξοπλισµού του ∆ικαιούχου µε το ∆ίκτυο Πρόσβασης της και το ∆ίκτυο
Πρόσβασης Οπτικών Ινών της, το σχετικό πρότυπο θα περιληφθεί στο Παράρτηµα 4 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3 και η τεχνολογία αυτή θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από
όλα τα Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη. Νοείται ότι το κάθε Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα του προσωπικού του
για διενέργεια των ελέγχων συµβατότητας εξοπλισµού.

9.4

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση, η ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο των προτύπων της
τεχνολογίας µετάδοσης σήµατος που χρησιµοποιούνται από το ∆ικαιούχο για παροχή υπηρεσιών
µέσω του Τοπικού Βρόχου και/ή Τοπικού Υπο-βρόχου, καθώς και µέσω οπτικών ινών, για να
διαπιστωθεί αν αυτά είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται στο Παράρτηµα 4 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3. Ο ∆ικαιούχος είναι υπόχρεος να παρέχει στην ΑΤΗΚ τις
απαιτούµενες διευκολύνσεις για τον έλεγχο του προτύπου τεχνολογίας µετάδοσης σήµατος του
εξοπλισµού του που είναι συνδεδεµένος µε τον Τοπικό Βρόχο και/ή Τοπικό Υπο-βρόχο και/ή µε
οπτικές ίνες.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 9.2, 9.3, 9.4)
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10.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ

10.1

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η ΑΤΗΚ συνεχώς αναβαθµίζει την τηλεπικοινωνιακή της υποδοµή και
ότι η ΑΤΗΚ βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του ∆ικτύου οπτικών ινών της. Συγκεκριµένα, τα
Μέρη αναγνωρίζουν ότι η ΑΤΗΚ θα εφαρµόσει, όπου αυτό θα καταστεί αναγκαίο, τις αλλαγές που
προκύπτουν από την εξέλιξη των διεθνών προτύπων (όπως ITU-T και ETSI, αλλά όχι
περιορισµένων σε αυτά) και ότι αυτό µπορεί να επηρεάσει τις προσφερόµενες µε βάση τη
Συµφωνία Υπηρεσίες. Σε περίπτωση αλλαγών σε τεχνικά πρότυπα, θα τροποποιείται σύµφωνα µε
τους όρους 17.1 µέχρι και 17.7 πιο κάτω από την ΑΤΗΚ το Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης), το Παράρτηµα 4 του
συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και
το Παράρτηµα 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση).

10.2

Η ΑΤΗΚ ως Οργανισµός µε Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέση (Αγορά 3α της Σύστασης 2014/710/EΕ), έχει υποχρέωση να παρέχει στο ∆ικαιούχο
Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 3.
Τηρουµένων των διατάξεων του όρου 10.3 πιο κάτω, η υποχρέωση παροχής των Υπηρεσιών
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση δεν εµποδίζει την ΑΤΗΚ από το να προχωρήσει µε
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την αναβάθµιση και/ή επέκταση του ∆ικτύου της
(περιλαµβανοµένου του ∆ικτύου οπτικών ινών της) και την παράλληλη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

10.3

Τηρουµένων των διατάξεων της Α.∆.Π.91/2017 (Απόφαση Επιτρόπου αναφορικά µε την Αγορά
Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση – Αγορά 3α), η ΑΤΗΚ δύναται, µεταξύ
άλλων:
(α) να προχωρήσει σε αφαίρεση ή τερµατισµό της χρήσης του Χάλκινου ∆ικτύου Πρόσβασης της
ΑΤΗΚ ή µέρους αυτού σε τρία (3) χρόνια από τη δηµόσια διάθεση οπτικού δικτύου στην εν λόγω
περιοχή, νοουµένου ότι θα ενηµερώσει εγκαίρως και θα δώσει ικανοποιητική εναλλακτική λύση
χονδρικής πρόσβασης στον ∆ικαιούχο και σε Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη που έχουν Προϊόντα
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, η παροχή των οποίων θα τερµατιστεί λόγω της
αντικατάστασης του Χάλκινου ∆ικτύου Πρόσβασης της ΑΤΗΚ. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή
Προϊόντων Εικονικής Πρόσβασης θεωρείται ικανοποιητική εναλλακτική λύση χονδρικής πρόσβασης.
και/ή
(β) να εφαρµόσει τεχνική vectoring σε Σηµεία Σύνδεσης Υπο-βρόχου σε Αστική Περιοχή. Εάν το
Σηµείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου χρησιµοποιείται ήδη για παροχή στο ∆ικαιούχο και/ή σε Τρίτα
∆ικαιούχα Μέρη Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, η εφαρµογή της
τεχνικής vectoring θα είναι εφικτή µόνο εάν εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη του ∆ικαιούχου και/ή
των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών και προσφερθούν στο ∆ικαιούχο και/ή στα Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη
Προϊόντα Εικονικής Πρόσβασης στο επηρεαζόµενο Σηµείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου.
Νοείται ότι εάν το Σηµείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου που χρησιµοποιείται ήδη για παροχή στο
∆ικαιούχο και/ή σε Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο δεν χρησιµοποιείται από το ∆ικαιούχο και/ή Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη για την παροχή
υπηρεσιών VDSL, η ATHK δικαιούται να εφαρµόσει σε αυτόν τεχνική vectoring, χωρίς την ανάγκη
εκπλήρωσης των προαναφερθέντων προϋποθέσεων.
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(γ) να εφαρµόσει τεχνική vectoring σε Σηµεία Σύνδεσης Υπο-βρόχου σε Αγροτική Περιοχή. Εάν
Σηµείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου χρησιµοποιείται ήδη για παροχή στο ∆ικαιούχο και/ή σε Τρίτα
∆ικαιούχα Μέρη Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, η εφαρµογή της
τεχνικής vectoring σε αυτόν θα είναι εφικτή µόνο εάν το συγκεκριµένο Σηµείο Σύνδεσης Υποβρόχου έχει δεσµευτεί από την ΑΤΗΚ και ο ∆ικαιούχος και/ή Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη έχουν
αποζηµιωθεί σύµφωνα µε την Α.∆.Π.91/2017.
Νοείται ότι εάν το Σηµείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου που χρησιµοποιείται ήδη για παροχή στο
∆ικαιούχο και/ή σε Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο δεν χρησιµοποιείται από το ∆ικαιούχο και/ή Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη για την παροχή
υπηρεσιών VDSL, η ATHK δικαιούται να εφαρµόσει σε αυτόν τεχνική vectoring, χωρίς την ανάγκη
εκπλήρωσης των προαναφερθέντων προϋποθέσεων.
10.4

Εάν η ΑΤΗΚ εφαρµόσει τεχνική vectoring σε Σηµεία Σύνδεσης Υπο-βρόχου σύµφωνα µε τον όρο
10.3 πιο πάνω, δικαιούται να αρνηθεί την παροχή σε αυτά Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης
στον Τοπικό Βρόχο για την παροχή υπηρεσιών VDSL.

10.5

Σε περίπτωση που παρέχονται Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση στο
∆ικαιούχο από συγκεκριµένο Κτήριο ΑΤΗΚ και αποφασίζεται από την ΑΤΗΚ ο τερµατισµός της
χρήσης του συγκεκριµένου Κτηρίου ΑΤΗΚ για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, η ΑΤΗΚ θα
κοινοποιήσει πάραυτα την πρόθεσή της στον Επίτροπο, στο ∆ικαιούχο και σε Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη
στα οποία παρέχονται ίδιας φύσης υπηρεσίες από το συγκεκριµένο Κτήριο ΑΤΗΚ και η ΑΤΗΚ θα
δικαιούται να προχωρήσει σε τερµατισµό της λειτουργίας του εν λόγω Κτηρίου ΑΤΗΚ, αφού
συµφωνηθεί µε το ∆ικαιούχο και τα Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη κατάλληλο χρονοδιάγραµµα και
προσφερθεί εναλλακτική ισοδύναµη πρόσβαση που να καλύπτει τους Τελικούς Χρήστες που
επηρεάζονται από τον τερµατισµό των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση. Σε περίπτωση αδιεξόδου το ένα ή/και τα δύο Μέρη προσφεύγουν στον Επίτροπο, ο οποίος
επιλύει τη διαφορά. Η ΑΤΗΚ θα προχωρεί σε σχετική τροποποίηση του Παραρτήµατος 8 του
Ειδικού Παραρτήµατος 3 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.

10.6 Σε περίπτωση που δεν παρέχονται Υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση στο
∆ικαιούχο και/ή σε Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη από συγκεκριµένο Κτήριο ΑΤΗΚ για το οποίο αποφασίζεται
από την ΑΤΗΚ ο τερµατισµός της χρήσης του για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, η ΑΤΗΚ θα
δικαιούται να προχωρήσει αµέσως σε τερµατισµό της προσφοράς παροχής Υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση στο συγκεκριµένο Κτήριο ΑΤΗΚ και θα προχωρεί σε σχετική
τροποποίηση του Παραρτήµατος 8 του Ειδικού Παραρτήµατος 3 του Υποδείγµατος Προσφοράς
Υπηρεσιών.
10.7

Σε περίπτωση που παρέχονται Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο ∆ικαιούχο από
συγκεκριµένο Κτήριο ΑΤΗΚ και αποφασίζεται από την ΑΤΗΚ ο τερµατισµός της χρήσης του
συγκεκριµένου Κτηρίου ΑΤΗΚ για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, η ΑΤΗΚ θα κοινοποιήσει
πάραυτα την πρόθεσή της στον Επίτροπο, στο ∆ικαιούχο και στα Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη στα οποία
παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες από το συγκεκριµένο Κτήριο ΑΤΗΚ και η ΑΤΗΚ θα δικαιούται να
προχωρήσει σε τερµατισµό της λειτουργίας του εν λόγω Κτηρίου ΑΤΗΚ, αφού συµφωνηθεί µε το
∆ικαιούχο και τα Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη κατάλληλο χρονοδιάγραµµα και προσφερθεί εναλλακτική
ισοδύναµη πρόσβαση που να καλύπτει τους Τελικούς Χρήστες που επηρεάζονται από τον
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τερµατισµό της χρήσης του συγκεκριµένου Κτηρίου ΑΤΗΚ. Σε περίπτωση αδιεξόδου το ένα ή/και
τα δύο Μέρη προσφεύγουν στον Επίτροπο, ο οποίος επιλύει τη διαφορά.
10.8

Σε περίπτωση που η αναβάθµιση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της ΑΤΗΚ απαιτεί την
αποσύνδεση των Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης ή/και των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης
ή/και των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωµα, αφού δώσει
δώδεκα (12) µήνες γραπτή ειδοποίηση προς τον ∆ικαιούχο προς τούτο, να τερµατίσει
οποιεσδήποτε υφιστάµενες συµφωνίες µε το ∆ικαιούχο για την παροχή των Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης ή/και για την παροχή των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης ή/και για την παροχή
των Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών µε παράλληλη προσφορά της δυνατότητας
µετάβασης σε εναλλακτικές αντίστοιχες υπηρεσίες, η οποία (µετάβαση) δεν θα δηµιουργεί
δυσανάλογο κόστος µετάβασης (συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής επένδυσης) στον ∆ικαιούχο και
τις οποίες θα προσφέρει µε δίκαιο και ελκυστικό τρόπο σε σχέση µε την χονδρική τιµή χρέωσης και
τα χρονοδιαγράµµατα παροχής των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στην σε ισχύ συµφωνία.
Στην περίπτωση που οι ∆ικαιούχοι αρνηθούν, ή δεν καταλήξουν σε συµφωνία µε το είδος ή/και
τους όρους της εναλλακτικής υπηρεσίας που τους προσφέρει η ΑΤΗΚ, τα Μέρη έχουν τη
δυνατότητα να ζητήσουν τη µεσολάβηση του Επιτρόπου για επίλυση της διαφοράς καταθέτοντας
τεκµηριωµένες θέσεις για τη στάση τους.

10.9

Σε περίπτωση που αναµένεται να τερµατιστεί η λειτουργία συγκεκριµένου Κέντρου Μεταγωγής
Κινητών Υπηρεσιών (MSC), η ΑΤΗΚ θα ειδοποιήσει σχετικά το ∆ικαιούχο το συντοµότερο δυνατό
και τουλάχιστο δώδεκα (12) µήνες πριν τον τερµατισµό της λειτουργίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η
Συµφωνία θα τροποποιείται ή τερµατίζεται αναλόγως και ο ∆ικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει άλλα εναλλακτικά προϊόντα.

10.10 Σε περίπτωση που αναµένεται να τερµατιστεί η λειτουργία συγκεκριµένου ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ
(RDSLAM), η ΑΤΗΚ θα ειδοποιήσει σχετικά το ∆ικαιούχο το συντοµότερο δυνατό και τουλάχιστο
δώδεκα (12) µήνες πριν τον τερµατισµό της λειτουργίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Συµφωνία θα
τροποποιείται ή τερµατίζεται αναλόγως και ο ∆ικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλα
εναλλακτικά προϊόντα.
10.11 Σε περίπτωση που αναµένεται να τερµατιστεί η λειτουργία συγκεκριµένου Κόµβου Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών, η ΑΤΗΚ θα ειδοποιήσει σχετικά το ∆ικαιούχο το συντοµότερο δυνατό και
τουλάχιστο δώδεκα (12) µήνες πριν τον τερµατισµό της λειτουργίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η
Συµφωνία τροποποιείται ή τερµατίζεται αναλόγως και ο ∆ικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει άλλα εναλλακτικά προϊόντα.
10.12 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, τα Μέρη, στα πλαίσια της
διασύνδεσης των ∆ικτύων τους εγγυώνται και προστατεύουν µε πρακτικά µέτρα, στα πλαίσια των
δυνατοτήτων τους, την ακεραιότητα του ∆ικτύου του άλλου Μέρους, ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδεδεµένων δικτύων.
10.13 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, η ΑΤΗΚ αναλαµβάνει να
ενηµερώνει το άλλο Μέρος και τον Επίτροπο, µε προειδοποίηση έξι (6) µηνών για οποιαδήποτε
µεταβολή στη διαστασιοποίηση των ∆ηµόσιων ∆ικτύων της, η οποία αναµένεται να επηρεάσει το
∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή τις προσφερόµενες Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης του ∆ικαιούχου.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

52/66

10.14 Εάν η µεταβολή στα ∆ηµόσια ∆ίκτυα της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στον όρο 10.10 πιο πάνω
επιβάλλεται λόγω αλλαγής στην τεχνολογία, τότε η ενηµέρωση προς το ∆ικαιούχο θα πρέπει να
περιλαµβάνει και τις τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν τη νέα τεχνολογία.
10.15 Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, σε περιπτώσεις µεταβολών των
∆ηµοσίων ∆ικτύων της ΑΤΗΚ, η απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδεδεµένων ∆ικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µπορεί να επιτυγχάνεται µε προσωρινή αναδροµολόγηση της κίνησης
όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ
ΠΑΝΩ)

11.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

11.1

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συµφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων άνευ
επηρεασµού της γενικότητας του παρόντος όρου, κάθε είδους πληροφοριών για τους Τελικούς
Χρήστες των Μερών και όλων των οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα
Μέρη, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, όλων των αναλύσεων αγοράς και σχεδίων επέκτασης
αγοράς, όλων των αναλύσεων εισοδηµάτων και κερδών και όλων των διαρθρώσεων προµήθειας
και λογαριασµών, όλων των τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη, τις υπηρεσίες της
ΑΤΗΚ , συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε προϊόντα
και υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραµµατίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των Μερών
και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εµπιστευτικά, όλων των λογισµικών και άλλων πληροφοριών,
προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισµικού υπολογιστή, γνώσεων, προνοµίων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, πληροφοριών τεχνικών και τύπων προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται µε οποιαδήποτε
έρευνα ή άλλο έργο, µελλοντική εξέλιξη, οδηγιών για εµπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη,
και οποιωνδήποτε µηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιοµηχανικών, υπηρεσιακών,
εµπορικών, οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται µε
υφιστάµενη και µελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε µορφή
που διαβάζεται από µηχάνηµα ή άλλη µορφή, εφευρέσεων, τεχνικών διαδικασιών, επινοήσεων,
ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθµίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευµατικών ιδιοκτησιών,
που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως «Εµπιστευτικές Πληροφορίες», που
αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο Μέρος ή που
ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν µεταξύ τους, θα παραµείνουν ιδιοκτησία του Μέρους που
προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή.

11.2. Τα Μέρη υποχρεούνται:
11.2.1 να διατηρούν όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µυστικές και εµπιστευτικές, χρησιµοποιώντας
τουλάχιστον τον ίδιο βαθµό προσοχής που θα χρησιµοποιούσαν κανονικά κατά την προστασία των
δικών τους εµπιστευτικών πληροφοριών παρόµοιας φύσης και να µην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε
τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος, παρά µόνο για τους σκοπούς της Συµφωνίας.
11.2.2 να µην χρησιµοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρησιµοποίηση τέτοιων Εµπιστευτικών Πληροφοριών για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό, είτε ολικά είτε εν µέρη, παρά µόνο σε σχέση µε τους σκοπούς και για τη
διάρκεια της παρούσας Συµφωνίας, εκτός και µόνο κατά την έκταση που τέτοια περαιτέρω χρήση
είναι προηγουµένως συγκεκριµένα εξουσιοδοτηµένη γραπτώς από το Mέρος που αποκαλύπτει
τέτοιες πληροφορίες.
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11.2.3 να µην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εµπιστευτικών Πληροφοριών, είτε
ολικά είτε εν µέρη, για οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έµµεση είτε άµεση σε οποιοδήποτε
τρίτο µέρος, παρά µόνο για τους σκοπούς της Συµφωνίας.
11.2.4. να µην αποκαλύψουν τέτοιες Εµπιστευτικές Πληροφορίες, είτε ολικά είτε εν µέρη, σε οποιοδήποτε
προσωπικό του οργανισµού τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για τους
σκοπούς της Συµφωνίας.
11.2.5 µε τη γραπτή παράκληση του Μέρους που αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες και κατά
την επιλογή αυτού, είτε να επιστρέψει στο Μέρος που αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες
όσες από τις Eµπιστευτικές Πληροφορίες είναι σε υλική µορφή (µαζί µε όλα τα αντίγραφα αυτών
που είναι στην κατοχή του ή από τον έλεγχο του) ή να κάµει οποιαδήποτε άλλη διάθεση αυτών
όπως θα καθοριστεί γραπτώς από το Μέρος που αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες.
11.3

11.4

11.5

Οποιαδήποτε ελευθέρωση τέτοιων Εµπιστευτικών Πληροφοριών, όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, σε
οποιοδήποτε τρίτο µέρος θα συντονιστεί και εγκριθεί από αµφότερα τα µέρη πριν από τη διασπορά
και ελευθέρωση. Τέτοια ελευθέρωση θα υπόκειται στη γραπτή συµφωνία του εν λόγω τρίτου
µέρους, µε βάση τους ίδιους όρους που καταγράφονται στον παρόντα όρο, να µην προβεί σε
περαιτέρω αποκάλυψη και να χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο για τους σκοπούς
της Συµφωνίας.
Εάν οποιοδήποτε Mέρος µάθει για οποιαδήποτε αποκάλυψη που σχετίζεται µε τις Εµπιστευτικές
Πληροφορίες και που δεν επιτρέπεται από τη Συµφωνία, θα ειδοποιήσει αµέσως το άλλο Mέρος και
θα αναζητήσουν µαζί τρόπους επανόρθωσης της κατάστασης άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε
άλλων µέτρων των Mερών εάν υπάρχουν. Κανένα Mέρος δεν θα ευθύνεται για την αποκάλυψη
τέτοιων πληροφοριών, νοουµένου ότι τέτοια αποκάλυψη επέρχεται παρόλη την άσκηση του ιδίου
βαθµού προσοχής που συνήθως λαµβάνει ώστε να διατηρήσει και διασφαλίσει τις δικές του
Εµπιστευτικές Πληροφορίες παρόµοιας φύσης.
Η προστασία οποιωνδήποτε Εµπιστευτικών Πληροφοριών µε βάση τη Συµφωνία δεν επεκτείνεται
και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που µπορεί το Μέρος που τις λαµβάνει να
αποδείξει, µετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει, ότι:

11.5.1 κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν ή περιήλθαν µετά, σε δηµόσια γνώση, µε άλλο τρόπο από
παράβαση του όρου αυτού από το Μέρος που τις λαµβάνει, ή
11.5.2 τις έλαβε το Μέρος νόµιµα από τρίτο πρόσωπο µε πλήρη δικαιώµατα αποκάλυψης, ή
11.5.3 ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαµβάνει κατά την ηµεροµηνία
παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του
Μέρους που τις λαµβάνει, ή
11.5.4 έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν µε καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος που τις
έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εµπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις αποκάλυψε, ή
11.5.5 έχουν δηµοσιευθεί ή δηµοσιεύονται χωρίς παράβαση της Συµφωνίας, ή
11.5.6 έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση µε γραπτή εξουσιοδότηση του Μέρους που τις
αποκαλύπτει, ή
11.5.7 εάν το Μέρος που τις λαµβάνει έχει νοµική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε
Νοµοθεσίας, Κανονισµών, Κανόνων ∆ικαστικής ∆ιαδικασίας ή απαίτησης του Επιτρόπου ή
οιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τµήµατος αυτής, νοουµένου πάντοτε ότι στο Μέρος
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 03/06/2019

54/66

που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούµενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το Μέρος που
τις λαµβάνει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή
11.5.8 για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εµπιστευτικές.
11.6

Με τον τερµατισµό της Συµφωνίας για οποιοδήποτε λόγο, το Μέρος που έλαβε τις Εµπιστευτικές
Πληροφορίες θα καταστρέψει όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες του Μέρους που τις αποκάλυψε
που δυνατό το Μέρος που τις έλαβε να έχει υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του.

12.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται στην κατάσταση που βρίσκονται και ότι είναι
δυνατό να προκληθούν διακοπές ή υποβάθµιση της ποιότητας ή διαταραχές των Υπηρεσιών από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες ή άλλη αιτία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η ευθύνη της ΑΤΗΚ
περιορίζεται στην καλή τη πίστη προσπάθεια αποκατάστασης των Υπηρεσιών µε κάθε λογική
ταχύτητα.
12.2.

Η ΑΤΗΚ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά (συµπεριλαµβανοµένων άµεσων
ζηµιών, έµµεσων ζηµιών ή άλλης ζηµιάς, απώλειας εσόδων, κέρδους ή εργασίας ή επιχείρησης) που
δυνατό να υποστεί ο ∆ικαιούχος εξαιτίας οποιασδήποτε διακοπής ή διαταραχής της ποιότητας ή
υποβάθµισης των Υπηρεσιών ή της ανικανότητας της ΑΤΗΚ να αποκαταστήσει τις Υπηρεσίες.

12.3.

Κανένα Μέρος δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση παράβασης της Συµφωνίας ή αστικού αδικήµατος
που πηγάζει από τη Συµφωνία για οποιεσδήποτε έµµεσες ή επακόλουθες ζηµιές, απώλειες ή βλάβη
οποιασδήποτε φύσης περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό απωλειών εσόδων, κέρδους, εργασίας ή
επιχείρησης.

12.4

Η συνολική µέγιστη ευθύνη των Μερών για παράβαση της Συµφωνίας ή για αστικό αδίκηµα που
πηγάζει από την εφαρµογή της Συµφωνίας περιορίζεται στο ποσό των [εδώ αναγράψετε το ετήσιο
ποσό χρεώσεων] για ένα γεγονός ή σειρά γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στο διάστηµα δώδεκα
(12) Μηνών υπολογιζόµενων από της ηµεροµηνίας της παρούσης και στη συνέχεια των εποµένων
περιόδων δώδεκα (12) Μηνών.

12.5

Η ΑΤΗΚ δεν γνωρίζει τους σκοπούς για τους οποίους ο ∆ικαιούχος θα χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες
και, ως εκ τούτου, εκτός και στην έκταση που προνοείται ρητά στην παρούσα, η ΑΤΗΚ δεν έχει
κάνει και δεν θα θεωρείται ότι έκανε οποιεσδήποτε παραστάσεις ή ότι έχει δώσει οποιεσδήποτε
εγγυήσεις ποιότητας, εµπορεύσιµης ποιότητας ή καταλληλότητας για τους σκοπούς ταχύτητας ή
άλλης, είτε προνοείται σε Νόµο ή εξυπακούεται ως όρος, είτε διαφορετικά.

12.6

Η ΑΤΗΚ ρητά αποποιείται και ο ∆ικαιούχος αρνείται και αποκηρύττει κάθε παράσταση ή όρο που
δεν προνοείται στη Συµφωνία και ο ∆ικαιούχος αποποιείται κάθε δικαίωµα του να επικαλεσθεί
παράσταση ή εξυπακουόµενο όρο που δεν προνοείται ρητά στη Συµφωνία είτε αυτός εξυπακούεται
από Νόµο, είτε διαφορετικά.

12.7

Παραστάσεις ή επιβεβαιώσεις γεγονότων περιλαµβανοµένων, αλλά µη περιορισµένων σε δηλώσεις
σχετικά µε χωρητικότητα ή ταχύτητα ή καταλληλότητα, δεν θα θεωρούνται ως εγγυήσεις ή όροι
της Συµφωνίας εκτός και στην έκταση που προνοούνται ρητά.
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12.8

Η ΑΤΗΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο της κίνησης που µεταφέρεται µέσω
των Υπηρεσιών που προσφέρει.

13.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ∆ΟΛΙΕΥΣΗ

13.1

Τα Μέρη συµφωνούν ότι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για συµµόρφωση µε την Κυπριακή
Νοµοθεσία για την ασφάλεια των ∆ικτύων τους και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.

13.2

Τα Μέρη αναλαµβάνουν να συνεργάζονται µεταξύ τους, καθώς και µε τις αρµόδιες αρχές της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σκοπούς αντιµετώπισης περιπτώσεων
καταδολίευσης και τηλεπικοινωνιακής απάτης.

14.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (FORCE MAJEURE)/ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΕΡΑΝ
ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΡΩΝ

14.1

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας Συµφωνίας από
οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Συµφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η
καθυστέρηση ή/και η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα πέραν
του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε,
ανωτέρα βία, φυσική καταστροφή, επιδηµίες, σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες,
καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέµους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τροµοκρατικές ενέργειες,
επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές, απεργίες,
εργατικές ταραχές, αποποµπές εργασιών ή κλείσιµο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές
δηµοσίων υπηρεσιών, µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του
επηρεαζόµενου Μέρους.
Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόµενο Μέρος έχει κάνει ό,τι είναι
εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών του µε εναλλακτικό τρόπο.

14.2

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε τους Όρους και τις
προϋποθέσεις της Συµφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος, δε θα συνιστά παράβαση της Συµφωνίας,
εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα,
πράξεις ή ατυχήµατα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους, που περιλαµβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται σε, αποφάσεις και/ή πράξεις και/ή παραλείψεις της Κυβέρνησης και/ή
Αρχών, περιλαµβανοµένων (αλλά όχι περιορισµένων σε αυτούς) του Επιτρόπου και της Επιτροπής
Προστασίας του Ανταγωνισµού ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους.
Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόµενο Μέρος έχει κάνει ό,τι είναι
εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του µε εναλλακτικό τρόπο.

14.3

Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο
14.1 και/ή στην παράγραφο 14.2 του παρόντος όρου, το επηρεαζόµενο Μέρος θα ειδοποιήσει
γραπτώς το συντοµότερο δυνατό το άλλο Μέρος.
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14.4

Οποιοιδήποτε συµβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή
ατυχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 14.1 και/ή στην παράγραφο 14.2 του παρόντος
όρου θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους
θα επεκταθεί για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή
ατυχηµάτων.

14.5

Εάν η εκτέλεση της Συµφωνίας ανασταλεί ως αποτέλεσµα γεγονότων, πράξεων ή ατυχηµάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 14.1 και/ή στην παράγραφο 14.2 του παρόντος όρου, για χρονική
περίοδο πέραν των έξι µηνών, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί νόµιµα να τερµατίσει τη Συµφωνία
αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο Μέρος.

15.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

15.1

Η παρούσα Συµφωνία δύναται να τερµατιστεί καθ΄ οιονδήποτε χρόνο µε τη γραπτή συµφωνία των
Μερών.

15.2

Όλοι οι όροι της Συµφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε
Μέρος, θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωµα στο αναίτιο Μέρος να τερµατίσει
την Συµφωνία (τηρουµένων των διατάξεων του όρου 15.3, 15.4 και 15.5 πιο κάτω) ή/και να
απαιτήσει αποζηµιώσεις ή/και να λάβει οποιαδήποτε άλλα ή/και περαιτέρω µέτρα,
περιλαµβανοµένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή είναι διαθέσιµη.

15.3

Πριν τον τερµατισµό της Συµφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος σύµφωνα µε τις διατάξεις του όρου
15.2 πιο πάνω, το αναίτιο Μέρος θα δίνει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή ειδοποίηση µε κοινοποίηση
στον Επίτροπο αναφέροντας συγκεκριµένα την ή τις παραβάσεις, και το υπαίτιο Μέρος θα πρέπει
να επανορθώσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της γραπτής
ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ειδοποίησης, δεν έχει γίνει επανόρθωση
οποιασδήποτε παράβασης, το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε δικαιωµάτων
του, το δικαίωµα να τερµατίσει αµέσως τη Συµφωνία µε την αποστολή ειδοποίησης προς τούτο
προς το υπαίτιο Μέρος µε κοινοποίηση στον Επίτροπο.

15.4

Στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, αµφότερα τα Μέρη συµφωνούν
ότι αν το υπαίτιο Μέρος αµφισβητεί ότι ευρίσκεται σε παράβαση ή ότι το αναίτιο Μέρος δικαιούται
να τερµατίσει τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσει τις πρόνοιες του όρου 5.4.4 ή 22 ως θα ήταν η
περίπτωση προς επίλυση της αµφισβήτησης Τιµολογίου ή διαφοράς, οπότε το δικαίωµα του
αναίτιου Μέρους να τερµατίσει την παρούσα Συµφωνία θα αναστέλλεται µέχρι την τελική επίλυση
της αµφισβήτησης Τιµολογίου ή της διαφοράς.

15.5

Αµφότερα τα Μέρη συµφωνούν ότι µετά την διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης
σύµφωνα µε τον όρο 5.2.7 πιο πάνω και άνευ επηρεασµού του όρου 5.2.8 πιο πάνω ή µετά την
έκδοση της απόφασης του Εξουσιοδοτηµένου Ειδικού σύµφωνα µε τους όρους 5.4.4 και 5.4.5 πιο
πάνω, ως θα ήταν η περίπτωση, και σε περίπτωση µη πληρωµής Τιµολογίου το αναίτιο Μέρος θα
δικαιούται να δώσει γραπτή ειδοποίηση απαιτώντας επανόρθωση και συµµόρφωση µε τη
Συµφωνία.

15.6

Περαιτέρω και άνευ επηρεασµού των δικαιωµάτων τερµατισµού της Συµφωνίας που προνοούνται
στους όρους 15.1, 15.2 και 15.3 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να τερµατίσει οποτεδήποτε
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τη Συµφωνία µε άµεση εφαρµογή, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος εάν
επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:
(i) ή πτώχευση ή διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας
πτωχεύσαντος από ή εναντίον οποιουδήποτε Μέρους.
(ii) ή εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η αναζήτηση θεραπείας από οποιοδήποτε
µέρος µε βάση τον εν ισχύ Νόµο περί πτωχεύσεως ή παρόµοια εν ισχύ Νοµοθεσία ή η έναρξη
σχεδίου εκκαθάρισης ή συµβιβασµού µε πιστωτές ή η έναρξη άλλης παρόµοιας διαδικασίας
λόγω χρέους.
(iii) εάν το άλλο Μέρος είναι ένοχο κακόπιστης διαγωγής ή αµέλειας ή προσφεύγει σε δόλο ή
απάτη ή δόλια µέσα σε σχέση µε την εκτέλεση της Συµφωνίας.
(iv) η ΑΤΗΚ µπορεί να τερµατίσει σε περίπτωση µη καταβολής των οφειλόµενων Tελών Κινητής
Πρόσβασης ή Τελών Ευρυζωνικής Πρόσβασης ή Τελών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε
Σταθερή Θέσηή Τελών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή Τελών ∆ιασύνδεσης εντός του
χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον όρο 5.2.1, πιο πάνω.
(v) σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της Άδειας του ∆ικαιούχου ή σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος παύσει να έχει το δικαίωµα να παρέχει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δια
νόµου.
(vi) η ΑΤΗΚ µπορεί να τερµατίσει σε περίπτωση που παύσει να είναι Οργανισµός µε Σηµαντική
Ισχύ στην Αγορά στην οποία επιβλήθησαν οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τις
Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης ή τις Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης ή τις Υπηρεσίες
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση ή τις Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών ή τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης.
15.7

15.8

15.9

Περαιτέρω και άνευ επηρεασµού των δικαιωµάτων τερµατισµού της Συµφωνίας που προνοούνται
στους όρους 15.1, 15.2 και 15.3 πιο πάνω, ο ∆ικαιούχος µπορεί να τερµατίσει οποτεδήποτε τη
Συµφωνία, αφού δώσει έξι (6) µήνες γραπτή ειδοποίηση προς την ΑΤΗΚ προς τούτο.
Με τον τερµατισµό της Συµφωνίας ή/και τον τερµατισµό της παροχής Συνεγκατάστασης στα
Υποστατικά της ΑΤΗΚ, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να µετακινήσει τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασής
του και να επαναφέρει το Χώρο Συνεγκατάστασης στην αρχική του κατάσταση.
Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε τερµατισµό της Συµφωνίας, τα Μέρη δεν θα αποδεσµευτούν από
οποιαδήποτε ευθύνη που είχαν κατά την ηµεροµηνία τερµατισµού ή που µπορεί να προκύψει µετά
τον τερµατισµό σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πριν τον τερµατισµό αυτό.

15.10 Περαιτέρω και άνευ επηρεασµού των δικαιωµάτων τερµατισµού της Συµφωνίας που προνοούνται
στους όρους 15.1, 15.2 και 15.3 πιο πάνω και των δικαιωµάτων στον όρο 5.2 (όροι 5.2.1 µέχρι και
5.2.12) πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος δύναται, κατά τρόπο που όσο είναι εύλογα δυνατό να
περιορίζει τη διακοπή των άλλων υπηρεσιών του άλλου Μέρους, να αναστείλει, να περιορίσει
εξ’ολοκλήρου ή εν µέρει, ή να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης, ή την πρόσβαση που δίνει στους χώρους Συνεγκατάστασης του, νοουµένου ότι,
εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Μέρος που αναστέλλει έχει δώσει στο άλλο Μέρος
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τριάντα (30) ηµέρες γραπτή προειδοποίηση, παραθέτοντας ξεκάθαρα τους λόγους για την
προτιθέµενη του ενέργεια και ο Επίτροπος έχει εγκρίνει µια τέτοια αναστολή, όταν:
(α) οποιεσδήποτε τεχνικές ή επιχειρησιακές περιστάσεις προκύψουν ή πιθανόν να προκύψουν που
το Μέρος που αναστέλλει εύλογα θεωρεί ότι καθιστούν µια τέτοια αναστολή ή περιορισµό αναγκαίο
ή επιθυµητό για να εξετάσει, συντηρήσει, επιδιορθώσει ή προστατέψει το ∆ίκτυό του ή την
υποδοµή Συνεγκατάστασης του,
(β) το άλλο Μέρος θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου,
(γ) η Άδεια του άλλου Μέρους, δικαίωµα ή άλλη επίσηµη εξουσιοδότηση που πρέπει να κατέχει για
να παρέχει τις υπηρεσίες του νόµιµα έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί, ή
(δ) στην περίπτωση παροχής στο ∆ικαιούχο Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, το άλλο Μέρος, µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την απόφαση του Επίτροπου ή του Εξουσιοδοτηµένου Ειδικού, ή
ενωρίτερα εάν υπάρξει διευθέτηση µεταξύ των Μερών, ως είναι η περίπτωση, δεν έχει καταβάλει
οποιαδήποτε χρέωση, τόκο ή οποιοδήποτε άλλο οφειλόµενο ποσό µε βάση την παρούσα
Συµφωνία, όπως καθορίζεται από τον Επίτροπο ή τον Εξουσιοδοτηµένο Ειδικό µετά από
παραποµπή µε βάση τον όρο 22 πιο κάτω ή τον όρο 5.4.4 πιο πάνω αντίστοιχα.

16.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

16.1

Τα Μέρη µπορούν να εκχωρήσουν ή µεταβιβάσουν τα δικαιώµατα ή/και τις υποχρεώσεις τους
δυνάµει της Συµφωνίας σε οποιοδήποτε διάδοχό τους.

16.2

Με την επιφύλαξη του όρου 16.1 πιο πάνω, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Μερών που
πηγάζουν από τη Συµφωνία δεν µπορούν να εκχωρηθούν ή µεταβιβαστούν χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση του άλλου Μέρους. Σε περίπτωση δέουσας εκχώρησης ή µεταβίβασης των
δικαιωµάτων του ∆ικαιούχου µε βάση τη Συµφωνία σε τρίτο µέρος, το τρίτο µέρος θα αναλάβει
όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου, µέχρι και εάν ο τρίτος ως
συµβαλλόµενο µέρος επιθυµεί την τροποποίηση της υφιστάµενης Συµφωνίας τηρουµένων των
διατάξεων του όρου 17 (όροι 17.1 µέχρι και 17.7) πιο κάτω και των σχετικών διατάξεων της
νοµοθεσίας.

16.3

Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης που προκύπτει συνεπεία εκχώρησης ή µεταβίβασης της
Άδειας οποιουδήποτε των Μερών, η εκχώρηση ή µεταβίβαση επιτρέπεται εφόσον προηγηθεί η
έγκριση εκχώρησης ή µεταβίβασης της Άδειας από τον Επίτροπο, και εφόσον το τρίτο µέρος θα
αναλάβει όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Μέρους που εκχωρεί ή µεταβιβάζει,
µέχρι και εάν ο τρίτος ως συµβαλλόµενο µέρος επιθυµεί την τροποποίηση της υφιστάµενης
Συµφωνίας τηρουµένων των διατάξεων του όρου 17 (όροι 17.1 µέχρι και 17.7) πιο κάτω και των
σχετικών διατάξεων της νοµοθεσίας.

17.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

17.1

Η Συµφωνία τροποποιείται µόνο µε αµοιβαία γραπτή συµφωνία µεταξύ των Μερών (τηρουµένων
των διατάξεων των όρων 17.2 µέχρι και 17.7 πιο κάτω).
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17.2

Η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µονοµερώς από την ΑΤΗΚ για σκοπούς συµµόρφωσης µε την
Κυπριακή Νοµοθεσία και τους Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα ή/και µε Αποφάσεις του Επιτρόπου και
λόγω της αναθεώρησης του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ, νοουµένου ότι αυτή η
αναθεώρηση εγκριθεί από τον Επίτροπο σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία.

17.3

Η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο λόγω
τροποποίησης της Άδειας οποιουδήποτε εκ των Μερών.

17.4

Η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µονοµερώς από την ΑΤΗΚ σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής
που επηρεάζει ή εύλογα αναµένεται να επηρεάσει την εµπορική ή τεχνική βάση της.

17.5

Η Συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µονοµερώς από την ΑΤΗΚ σε περίπτωση τροποποίησης του
Παραρτήµατος 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 1 (στην περίπτωση Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης), του Παραρτήµατος 4 του συνηµµένου Ειδικού Παραρτήµατος 2 (στην περίπτωση
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης) και του Παραρτήµατος 4 του συνηµµένου Ειδικού
Παραρτήµατος 3 (στην περίπτωση Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση),
όπως αναφέρεται στον όρο 10.1 πιο πάνω.

17.6

H ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρεί το Υπόδειγµα Προσφοράς Υπηρεσιών σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, τηρουµένων των διατάξεων του όρου 17.2 πιο πάνω.

17.7

Οι όροι και προϋποθέσεις της Συµφωνίας βασίζονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο εν ισχύ κατά την ώρα
της εκτέλεσης της Συµφωνίας. Σε περίπτωση αλλαγής στη νοµοθεσία µε βάση την οποία προσφέρει
η ΑΤΗΚ τις Υπηρεσίες, η ΑΤΗΚ µπορεί αµέσως να ζητήσει τροποποίηση των όρων και
προϋποθέσεων της Συµφωνίας. Ο ∆ικαιούχος αναλαµβάνει και συµφωνεί ότι σε περίπτωση τέτοιου
αιτήµατος από την ΑΤΗΚ, ο ∆ικαιούχος θα διαπραγµατευτεί µε την ΑΤΗΚ οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις στη Συµφωνία καθίστανται αναγκαίες λόγω της εν λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας. Σε
περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις δεν είναι επιτυχείς οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να απευθυνθεί
στον Επίτροπο για επίλυση της διαφοράς.

18.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

18.1

Εγγυήσεις για παροχή Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης, Προϊόντων Ευρυζωνικής
Πρόσβασης, Προϊόντων Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση,Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και Προϊόντων ∆ιασύνδεσης

18.1.1 Με την υπογραφή της παρούσας Συµφωνίας και την τοποθέτηση της πρώτης παραγγελίας, ο
∆ικαιούχος υποχρεούται να προσκοµίσει, µε έξοδα δικά του, τραπεζική εγγύηση [µε ισχύ ένα (1)
έτος και ετήσια ανανέωση] ή να κάνει τραπεζική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της ΑΤΗΚ, για
την εξόφληση όλων των ποσών που θα οφείλονται στην ΑΤΗΚ για την παροχή των Προϊόντων
Κινητής Πρόσβασης, των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, των Προϊόντων Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και των
Προϊόντων ∆ιασύνδεσης σύµφωνα µε την παρούσα Συµφωνία.
18.1.2 Το ποσό τέτοιας τραπεζικής εγγύησης ή τραπεζικής κατάθεσης θα ανέρχεται στο 10% των
χρεώσεων που αναµένεται να προκύψουν κατά το πρώτο έτος παροχής των αιτούµενων
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υπηρεσιών και θα αναθεωρείται ετήσια σύµφωνα µε τις ετήσιες χρεώσεις του ∆ικαιούχου από την
ΑΤΗΚ για τον προηγούµενο χρόνο και τις προβλέψεις του επόµενου έτους για την παροχή των
Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης, των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, των Προϊόντων
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών και των Προϊόντων ∆ιασύνδεσης. Επιπλέον, το ποσό της τραπεζικής εγγύησης ή
τραπεζικής κατάθεσης θα αναθεωρείται ανάλογα µε τις εκάστοτε αιτήσεις για επιπρόσθετα
Προϊόντα Κινητής Πρόσβασης, Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Προϊόντα Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και Προϊόντα
∆ιασύνδεσης που θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Συµφωνίας.
18.2 Εγγυήσεις για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης στα πλαίσια των Υπηρεσιών
Κινητής Πρόσβασης, των Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης και των Υπηρεσιών
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση
18.2.1 Στην περίπτωση παροχής Συνεγκατάστασης στα πλαίσια των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, των
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης και των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή
Θέση, όταν το συνολικό ποσό των ετήσιων περιοδικών χρεώσεων για όλες τις συµφωνίες
Συνεγκατάστασης υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€8.500) τότε, για
κάθε επιπλέον συµφωνία που θα υπογράφεται, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε δικά
του έξοδα τραπεζική εγγύηση ή να κάνει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της ΑΤΗΚ που να
καλύπτει όλες τις συµφωνίες Συνεγκατάστασης. Το ποσό της τραπεζικής εγγύησης ή τραπεζικής
κατάθεσης θα ισούται µε το ενοίκιο τεσσάρων (4) µηνών για κάθε συµφωνία Συνεγκατάστασης, θα
έχει ισχύ ένα (1) έτος και θα ανανεώνεται ετησίως.
18.2.2 Οι τραπεζικές εγγυήσεις και οι τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον όρο 18.2.1 πιο πάνω
θα επιστραφούν από την ΑΤΗΚ στον ∆ικαιούχο σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των ετήσιων
περιοδικών χρεώσεων για όλες τις συµφωνίες Συνεγκατάστασης δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€8.500) ή στην περίπτωση που αναφέρεται στον όρο 18.4 πιο κάτω.
18.2.3 Στην περίπτωση των Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση, σε περίπτωση
προπληρωµής των Περιοδικών Χρεώσεων ανά εξάµηνο τότε ο ∆ικαιούχος δεν υποχρεούται να
προσκοµίσει την πιο πάνω τραπεζική εγγύηση ή να κάνει τραπεζική κατάθεση.
18.3

Οι τραπεζικές εγγυήσεις που αναφέρονται στους όρους 18.1.1 και 18.2.1 πιο πάνω θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί προς όφελος της ΑΤΗΚ από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (Εκδότης) εγκεκριµένο από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να λειτουργεί στην Κύπρο και να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις. Οι
εν λόγω τραπεζικές εγγυήσεις θα πρέπει να είναι αµετάκλητες, πληρωτέες επί τη εµφανίσει και να
εµπεριέχουν δήλωση του ιδρύµατος που τις παρέχει, ότι θα φέρει ευθύνη ως κύριος χρεώστης,
δήλωση µε την οποία το ίδρυµα αποποιείται όλων των ενστάσεων, όπως επίσης και δήλωση του
ιδρύµατος για πληρωµή υπέρ της ΑΤΗΚ σε περίπτωση κατάσχεσης των εγγυήσεων. Οι τραπεζικές
καταθέσεις που αναφέρονται σους όρους 18.1.1 και 18.2.1 πιο πάνω, θα πρέπει να γίνουν σε
τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει η ΑΤΗΚ. Νοείται ότι οποιαδήποτε χρέωση αρνητικού
επιτοκίου από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε τις καταθέσεις του ∆ικαιούχου σε
τραπεζικό λογαριασµό της ΑΤΗΚ θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το ∆ικαιούχο και θα πρέπει να
καταβληθεί αµέσως στην ΑΤΗΚ.
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18.4

Οι τραπεζικές εγγυήσεις και οι τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται σους όρους 18.1.1 και
18.2.1 πιο πάνω θα επιστραφούν από την ΑΤΗΚ στον ∆ικαιούχο τρεις (3) µήνες µετά τον
τερµατισµό ή τη λήξη της παρούσας Συµφωνίας.

18.5

Τα Μέρη συµφωνούν ότι οι τραπεζικές εγγυήσεις και οι τραπεζικές καταθέσεις:
(α) θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή µη αµφισβητούµενων ποσών οφειλοµένων σε σχέση µε
τις υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση την παρούσα Συµφωνία,
(β) θα χρησιµοποιηθούν νοουµένου ότι το Μέρος που ασκεί αυτό το δικαίωµα έχει εκπληρώσει
όλες του τις υποχρεώσεις και εξάσκησε όλα τα δικαιώµατα που του παρέχονται µε βάση τη
παρούσα Συµφωνία για να εισπράξει το οφειλόµενο ποσό, και
(γ) θα καλύπτουν περίοδο που επεκτείνεται τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της παρούσας
Συµφωνίας. Σε περίπτωση παράτασης της περιόδου της παρούσας Συµφωνίας, η περίοδος ισχύος
της τραπεζικής εγγύησης και η περίοδος κράτησης της τραπεζικής κατάθεσης θα παρατείνεται
ανάλογα.
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

19.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΡΩΝ

19.1

Τα Μέρη συµφωνούν ότι ο ∆ικαιούχος ενεργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία και ότι η σχέση που
δηµιουργείται µε τη Συµφωνία δεν θα συνιστά ή ερµηνεύεται ως σχέση αντιπροσωπευόµενου/
αντιπροσώπου, είτε γενικής, είτε ειδικής, είτε περιορισµένης φύσεως ή κοινοπραξία ή
συνεταιρισµός ή σχέση εργοδότησης ή προνόµιο ή σχέση εµπορικής αντιπροσώπευσης, και κανένα
Μέρος δεν θα έχει την εξουσία να ενεργεί στο όνοµα ή εκ µέρους ή διαφορετικά να δεσµεύει το
άλλο Μέρος καθ’οιονδήποτε τρόπο (συµπεριλαµβανοµένης αλλά χωρίς περιορισµό της δηµιουργίας
παραστάσεων ή εγγύησης, της ανάληψης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης και της άσκησης
οποιουδήποτε δικαιώµατος ή εξουσίας).

20.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

20.1.

Όλες οι ειδοποιήσεις που απαιτούνται να δοθούν σύµφωνα µε τη Συµφωνία θα θεωρούνται ότι
δόθηκαν έγκυρα αν σταλούν µε τηλεοµοιότυπο ή µε συστηµένη επιστολή ή αν παραδοθούν µε το
χέρι στην περίπτωση του:
∆ικαιούχου στην οδό:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Αρ. Τηλεοµοιότυπου: ............................................

και στην ΑΤΗΚ στην οδό:
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Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Υπόψη: ∆ιευθυντή Εθνικής και ∆ιεθνούς Xονδρικής Αγοράς
Οδό Τηλεπικοινωνιών
Τ.Θ. 24929
1396 Λευκωσία
Αρ. Τηλεφώνου: +357 22 701323
Αρ. Τηλεοµοιότυπου: +357 22 707080.
20.2

Ειδοποίηση µε ταχυδροµείο θα θεωρείται ότι λήφθηκε τέσσερις (4) εργάσιµες µέρες µετά τη
συστηµένη
ταχυδρόµησή της, ενώ ειδοποίηση µε το χέρι θα θεωρείται ότι λήφθηκε την
εργάσιµη ηµέρα µετά την παράδοσή της και ειδοποίηση µε τηλεοµοιότυπο θα θεωρείται ότι
λήφθηκε την εργάσιµη ηµέρα µετά την επιτυχή αποστολή της.

21.

ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

21.1

Η Συµφωνία θα διέπεται από το Κυπριακό ∆ίκαιο.

21.2

Η Συµφωνία έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και οποιεσδήποτε δυσκολίες, αµφιβολίες ή
ζητήµατα ερµηνείας που προκύπτουν θα επιλύονται µε βάση το κείµενο αυτό µόνο.

21.3

Σε σχέση µε την ερµηνεία της Συµφωνίας θα ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, ως χρησιµοποιούνται στην παρούσα
Συµφωνία, (i) «περιλαµβανοµένου» ή «περιλαµβανοµένων» σηµαίνει «περιλαµβανοµένου ή
περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό», (ii) λέξεις στον ενικό περιλαµβάνουν τον πληθυντικό,
(iii) λέξεις στον πληθυντικό περιλαµβάνουν τον ενικό, (iv) λέξεις που αφορούν το ένα γένος θα
ερµηνεύονται ότι αφορούν το κάθε γένος, (v) «όρος» σηµαίνει είτε ένα όρο είτε ένα υπο-όρο,
και (vi) οι λέξεις «όρος» και «Ειδικό Παράρτηµα» θα αναφέρονται στο συγκεκριµένο όρο ή
Ειδικό Παράρτηµα αυτής ή σε αυτή τη Συµφωνία και αναφορές σε Παραγράφους θα
αναφέρονται στη σχετική παράγραφο ενός συγκεκριµένου παραρτήµατος των Ειδικών
Παραρτηµάτων.
(β)

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των όρων εισάγονται στην παρούσα Συµφωνία για λόγους
ευκολίας αναφοράς µόνο και δεν αποτελούν µέρος ούτε επηρεάζουν το νόηµα ή την ερµηνεία
της παρούσας Συµφωνίας.

(γ)

Αναφορά στην παρούσα Συµφωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή σε οποιαδήποτε
συγκεκριµένη διάταξη της παρούσας Συµφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου θα
θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα Συµφωνία, έγγραφο ή διάταξη που βρίσκεται σε ισχύ
σήµερα, ως τροποποιείται, αλλάζει, συµπληρώνεται, διαφοροποιείται, εκχωρείται ή
αντικαθίσταται, από καιρούς εις καιρό.

(δ)

Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο ή νοµοθετική πρόνοια θα ερµηνεύεται ως αναφορά στο νόµο
ή την πρόνοια ως έχουν από καιρό σε καιρό τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί ή επαναθεσπιθεί.
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21.4

Στην ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας όπου υπάρχει διαφορά µεταξύ Συµφωνίας και Ειδικού
Παραρτήµατος, θα υπερισχύει το Ειδικό Παράρτηµα.

22.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

22.1

Η ΑΤΗΚ και ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επίλυση τυχόν διαφορών/διαφωνιών που προκύπτουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή της
Συµφωνίας.

22.2

Σε περίπτωση διαφοράς/διαφωνίας η ΑΤΗΚ και ο ∆ικαιούχος θα συναντηθούν για τη συζήτηση των
διαφορών/διαφωνιών µε στόχο την επίλυσή τους.

22.3

Εάν παρά τις προσπάθειες των µερών για επίλυση της διαφοράς/διαφωνίας, δεν επιτευχθεί
συµφωνία εντός δύο (2) εβδοµάδων από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, τότε οποιοδήποτε
Μέρος µπορεί να απευθυνθεί στον Επίτροπο.

22.4

Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη φύση της διαφοράς/διαφωνίας συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών που σχετίζονται µε τις προσπάθειες που έχουν γίνει για επίλυση της
διαφοράς/διαφωνίας θα πρέπει να δοθούν στον Επίτροπο.

23.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

23.1

Η Συµφωνία µαζί µε τα συνηµµένα Ειδικά Παραρτήµατα αποτελούν ολόκληρη τη Συµφωνία µεταξύ
των Μερών και οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις, όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που
δόθηκαν, έγιναν ή αναλήφθηκαν προφορικά ή γραπτά, ρητά ή εξυπακουόµενα, εκτός από αυτές
που προβλέπονται στη Συµφωνία, δεν θα ισχύουν.

23.2

Η Συµφωνία αντικαθιστά προηγούµενες συµφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, συνεννοήσεις ή
διαβεβαιώσεις µεταξύ των Μερών, οι οποίες ακυρώνονται.

24.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

24.1

Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αµέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε Μέρους στην
εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή λήψη οποιουδήποτε µέτρου
µε βάση τη Συµφωνία, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωµα ή µέτρο και ούτε θα
αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός ή µερική άσκηση
οποιουδήποτε δικαιώµατος ή µέτρου µε βάση τη Συµφωνία δεν θα εµποδίζει οποιαδήποτε
περαιτέρω άσκηση του δικαιώµατος ή µέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος ή
µέτρου.

25.

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

25.1

Εάν µια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στη Συµφωνία, ή οποιουδήποτε
εγγράφου που εκτελείται σχετικά µε τη Συµφωνία, είναι άκυρη, παράνοµη ή µη εκτελεστή µε
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οποιοδήποτε τρόπο µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, η εγκυρότητα, νοµιµότητα και
εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στη Συµφωνία δεν θα επηρεαστεί µε
οποιοδήποτε τρόπο και η Συµφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνοµη ή µη εφαρµόσιµη
πρόνοια ή µέρος αυτής να µην είχε περιληφθεί.

26.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ/ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

26.1. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στη Συµφωνία, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας θα
παραµένουν ιδιοκτησία του Μέρους που τα δηµιουργεί ή στον οποίο ανήκουν και τίποτα στη
Συµφωνία δεν θα θεωρείται ότι συνιστά οποιαδήποτε εκχώρηση ή µεταβίβαση ή δικαίωµα ή τίτλο ή
άδεια σε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας από το ένα Μέρος στο άλλο και τίποτα στη Συµφωνία
δεν θα περιορίζει τα δικαιώµατα οποιουδήποτε Μέρους να κατέχει, απολαµβάνει, αδειοδοτεί,
εκχωρεί ή µεταβιβάζει την πνευµατική του ιδιοκτησία.
26.2

Τηρουµένων των προνοιών του όρου 19 πιο πάνω, τα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα Συµφωνία
διέπεται από την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην ΑΤΗΚ ως οργανισµού µε σηµαντική ισχύ
στην αγορά και ότι η παρούσα Συµφωνία δεν αποτελεί συνεργασία για την από κοινού παροχή
κινητής τηλεφωνίας και/ή άλλων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατά συνέπεια ουδεµία
χρήση της επωνυµίας και/ή των λογότυπων και/ή των εµπορικών επωνυµιών της Cyta και/ή της
Cytamobile Vodafone από το ∆ικαιούχο είναι επιτρεπτή.

26.3

Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω όρων 26.1 και/ή 26.2 από το ∆ικαιούχο, η ATHK
δικαιούται, µεταξύ άλλων, να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία στον Επίτροπο, σύµφωνα µε
τον όρο 22 πιο πάνω.

27.

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΩΝ

27.1

Η Συµφωνία δεσµεύει τα Mέρη, τους διαδόχους και τους εκδοχείς τους.

28.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

28.1

Τα Μέρη αναλαµβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η Νοµοθεσία, αναφορικά
µε την κοινοποίηση στον Επίτροπο της Συµφωνίας.

29.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

29.1

Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Συµφωνία, το κάθε Μέρος θα αποζηµιώνει
πλήρως το άλλο Μέρος και θα το διατηρεί ανεπηρέαστο και ανέπαφο από κάθε αγωγή ή απαίτηση
που δυνατόν να εγερθεί εναντίον του ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον του, καθώς
επίσης και από απώλεια, ζηµιά, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς
περιορισµό, τόκο, φόρους, προστίµατα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε
αιτία αγωγής που πηγάζει από τις ενέργειες ή παραλείψεις του προσωπικού του Μέρους που
αποζηµιώνει κατά την εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας.
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30.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

30.1

Το τέλος χαρτοσήµανσης της παρούσας Συµφωνίας καταβάλλεται από το ∆ικαιούχο.

30.2

Η Συµφωνία υπογράφτηκε από τα Mέρη στην παρουσία µαρτύρων, κατά την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στην αρχή της Συµφωνίας σε δύο πρωτότυπα που δόθηκαν ανά ένα στον κάθε
συµβαλλόµενο.

31.

ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ
Τα Μέρη δηλώνουν ότι οι σχέσεις τους µέσω της Συµφωνίας θα διέπονται από τις αρχές της καλής
πίστης και από πνεύµα καλής θέλησης και εποικοδοµητικής συνεργασίας.

Σ' ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και πιστή τήρηση των πιο πάνω αναφεροµένων όρων, οι συµβαλλόµενοι θέτουν τις
υπογραφές τους πιο κάτω:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.……………………………………………
( ΑΤΗΚ )
2……………………………………………
(∆ικαιούχος)
ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1.……………………………. (αρ. ταυτότητας………………………)
2.……………………………. (αρ. ταυτότητας………………………)
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