ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MMS)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (BULK SMS)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ SIM
ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MMS)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ SIM
ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΤΥΠΟΥ Α (MVNO A)
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΤΥΠΟΥ Β (MVNO B)
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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1.

ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Με την παροχή των Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ, ο ∆ικαιούχος έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε Τελικούς Χρήστες, οι οποίοι
βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα τέσσερα Προϊόντα Κινητής Πρόσβασης:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

2.

Προϊόν
Προϊόν
Προϊόν
και
Προϊόν

κινητής πρόσβασης για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών (SP).
κινητής πρόσβασης για Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών (ESP) .
κινητής πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α (MVNO-A)˙
κινητής πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Β (MVNO-B).

ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών, ο ∆ικαιούχος µεταπωλεί
τις υπηρεσίες συνδροµητικής και προπληρωµένης κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ και δεν
µπορεί να παρέχει δικές του πρόσθετες υπηρεσίες, χρησιµοποιεί την εµπορική επωνυµία της
ΑΤΗΚ και τις κάρτες SIM που προµηθεύεται από την ΑΤΗΚ, διατηρεί χώρο στον οικείο
καταχωρητή θέσης αναζήτησης (HLR) του ∆ικτύου της ΑΤΗΚ µε σκοπό τη διαχείριση των
προφίλ των Τελικών Χρηστών του, δεν έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας δικών του προφίλ των
Τελικών χρηστών του ανεξάρτητα από τα προφίλ που χρησιµοποιεί η ΑΤΗΚ, δεν µπορεί να
συνάψει συµφωνίες ∆ιασύνδεσης, δεν διαθέτει δικό του κωδικό κινητού δικτύου (MNC) και, ως
εκ τούτου, δεν µπορεί να συνάψει συµφωνίες διεθνούς περιαγωγής.
Η αδειοδότηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των εµπορικών επωνυµιών της ATHK από
τον Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών, θα αποτελέσουν ξεχωριστή εµπορική συµφωνία µεταξύ των
Μερών.
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο
∆ικαιούχο τις ακόλουθες επιλογές :
(α) Βασικό πακέτο σύνδεσης. ή/και
(β) Πακέτο σύνδεσης δεδοµένων.
Το βασικό πακέτο σύνδεσης ανά Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου, περιλαµβάνει τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής.
(β) Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη και υπηρεσίες γραπτών
σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας.
(γ) Υπηρεσίες µηνυµάτων MMS.
(δ) Υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data).
(ε) Υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής για τις υπηρεσίες (α) µέχρι (δ) πιο πάνω. και
(στ) Υπηρεσίες φορέα 2.5G/3G/4G.
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Το πακέτο σύνδεσης δεδοµένων περιλαµβάνει Υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας
(Mobile Data) και υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη και
υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας, η διαχείριση των οποίων
γίνεται από το ∆ικαιούχο µέσω λογισµικού που ο ∆ικαιούχος διαθέτει στους Τελικούς του
Χρήστες.
Ο ∆ικαιούχος είναι υπεύθυνος για τη χρέωση των κλήσεων ή/και διευκολύνσεων, γραπτών
µηνυµάτων, µηνυµάτων πολυµέσων (MMS) και δεδοµένων που πραγµατοποιούνται από τους
Τελικούς Χρήστες του, τη συλλογή πληρωµών και τη διαχείριση επισφαλών χρεωστών.
Η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προς τους Παροχείς Κινητών Υπηρεσιών Πληροφορίες Χρεώσεων
τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτηµα 5
του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1. Για την παροχή των Πληροφοριών Χρεώσεων, οι
Παροχείς Κινητών Υπηρεσιών θα καταβάλλουν στην ΑΤΗΚ το ποσό που αναφέρεται στο
Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.
Οι χαρακτηριστικοί αριθµοί (Ιnternational Mobile Εquipment Ιdentity) των απολεσθέντων ή
κλεµµένων συσκευών κινητής τηλεφωνίας των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου θα
καταχωρούνται στο σύστηµα καταχωρητή ταυτότητας εξοπλισµού (ΕΙR) της ΑΤΗΚ και στον
κεντρικό καταχωρητή ταυτότητας εξοπλισµού (EIR) του GSM Association µε βάση τη
διαδικασία που θα συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών.
Ο ∆ικαιούχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΑΤΗΚ προβλέψεις κίνησης για τις υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στο Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τον όρο 6.1.4 της Συµφωνίας.
2.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων που
είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(δ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(ε) Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(στ) Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(ζ) Υπηρεσία φωνοκιβωτίου.
(η) Υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση».
(θ) Υπηρεσία τηλεοµοιότυπου.
(ι)
Υπηρεσία δεδοµένων.
(κ) Υπηρεσίες εθνικών/διεθνών βίντεο-κλήσεων˙και
(κα) ∆ιευκολύνσεις:
i. Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLIP)˙
ii. Απόκρυψη αριθµού˙
iii. Μεταβίβαση κλήσεων˙
iv. Αναµένουσα κλήση˙
v. Κλήση συνδιάσκεψης˙
(α)
(β)
(γ)
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vi.
vii.
viii.
ix.
x.

xi.

Φραγές/Αποφραγές τοπικών και διεθνών κλήσεων/µηνυµάτων˙
Απόρριψη ανωνύµων κλήσεων˙
∆ίδυµη κάρτα SIM˙
Αλλαγή αριθµού κινητής τηλεφωνίας ή/και τηλεοµοιότυπου ή/και δεδοµένων˙
Αποσύνδεση για προσωρινή διακοπή του βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου /Επανασύνδεση βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου µετά από προσωρινή διακοπή˙ και
Αλλαγή Κάρτας SIM.

2.1.1 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και
τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες της ΑΤΗΚ ή του ∆ικαιούχου ή Τρίτου ∆ικαιούχου Μέρους.
2.1.2 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
περιλαµβάνει τη δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
και τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες ή/και υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
Οι υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, στις οποίες είναι δυνατόν να τερµατιστεί
κίνηση από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, περιγράφονται στο εκάστοτε εν ισχύ Ειδικό
Παράρτηµα 5 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.
2.1.3 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων
που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων για κλήσεις που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων
που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη δροµολόγηση κλήσεων
που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου προς Τελικούς Χρήστες ή/και υπηρεσίες
των ∆ικτύων άλλων παροχέων.
2.1.4 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα
άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Με την εν λόγω υπηρεσία, κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο, µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ. Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας δροµολόγησης
κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο
µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, είναι η ύπαρξη συµφωνίας ∆ιασύνδεσης µεταξύ της
ΑΤΗΚ και των άλλων παροχέων στα ∆ίκτυα των οποίων τερµατίζονται οι κλήσεις.
2.1.5 Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η ΑΤΗΚ προσφέρει υπηρεσίες δροµολόγησης διεθνούς κίνησης για µεταφορά κλήσεων που
εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και τερµατισµό σε διεθνή ∆ίκτυα.
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2.1.6 Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών
µηνυµάτων (SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS)
µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης ∆εδοµένων
Φορητότητας του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, για εξασφάλιση της πληροφορίας δροµολόγησης
κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS). Η υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης
κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
χρησιµοποιείται για την αποστολή µηνυµάτων σε εθνικούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας για
όλες τις υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής που πραγµατοποιούνται από τους Τελικούς Χρήστες
του ∆ικαιούχου, µε εξαίρεση τον τερµατισµό στην υπηρεσία φωνοκιβωτίου, την υπηρεσία
δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου και τις κλήσεις προς υπηρεσίες
που χρησιµοποιούν τριψήφιους ή τετραψήφιους αριθµούς.
2.1.7 Υπηρεσία Φωνοκιβωτίου
Η υπηρεσία φωνοκιβωτίου προσφέρει τη δυνατότητα σε Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου να
µεταβιβάζουν τις εισερχόµενες κλήσεις τους σε φωνοκιβώτιο. Ο Τελικός Χρήστης του
∆ικαιούχου ειδοποιείται µε γραπτό µήνυµα ότι έχει λάβει φωνητικό µήνυµα στο φωνοκιβώτιό
του και ενηµερώνεται για τους διάφορους τρόπους πρόσβασης για ακρόαση του µηνύµατος.
Ακολούθως, δέχεται κλήση στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας του και ειδοποιείται ότι
υπάρχουν µηνύµατα για ακρόαση στο φωνοκιβώτιό του. Για να ακούσει ο Τελικός Χρήστης τα
µηνύµατα από τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας του, πρέπει να καλέσει τον αριθµό πρόσβασης
της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου της ΑΤΗΚ (123) ή τον αριθµό πρόσβασης της υπηρεσίας
φωνοκιβωτίου της ΑΤΗΚ (123) ακολουθούµενο από τον κινητό αριθµό τους, από οποιαδήποτε
κινητή ή σταθερή συσκευή τηλεφωνίας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Η υπηρεσία φωνοκιβωτίου περιλαµβάνει:
(α) τις κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου για κατάθεση µηνύµατος
στο φωνοκιβώτιο των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου ή στο φωνοκιβώτιο των Τελικών
Χρηστών του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ ή των Τελικών Χρηστών παροχέα στον οποίο
παρέχεται το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ ή
των Τελικών Χρηστών παροχέα στον οποίο παρέχεται το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για
Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.
(β) κλήσεις ανεξαρτήτως προέλευσης που µεταφέρονται στο φωνοκιβώτιο µέσω
ενεργοποίησης των υπηρεσιών µεταβίβασης κλήσεων που εφαρµόζονται από τους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου. και
(δ) κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου για ακρόαση των µηνυµάτων
τους.
2.1.8 Υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση»
Η υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση» ειδοποιεί τον Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου όταν η
προώθηση κλήσης στο φωνοκιβώτιο του Τελικού Χρήστη του ∆ικαιούχου είναι
ενεργοποιηµένη. Η ενεργοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται µε την αποστολή γραπτού
σύντοµου µηνύµατος µε το λεκτικό «on MCN» στο «8000».
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Εάν δεν είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία φωνοκιβωτίου και ενεργοποιήσει ο Τελικός
Χρήστης του ∆ικαιούχου την υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση», γίνεται αυτόµατη ενεργοποίηση
και των δύο υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί εάν ο καλών δεν έχει αφήσει
οποιοδήποτε µήνυµα στο φωνοκιβώτιο. Το «φωνοκιβώτιο» αποστέλλει γραπτό µήνυµα στον
Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου που περιλαµβάνει τον αριθµό που έχει καλέσει.
2.1.9

Υπηρεσίες Τηλεοµοιότυπου
Η υπηρεσία τηλεοµοιότυπου προσφέρεται σε ταχύτητα 9600 bps. Βασική προϋπόθεση για
παροχή της υπηρεσίας Τηλεοµοιότυπου είναι ο ∆ικαιούχος να διαθέτει βασικό πακέτο
σύνδεσης για το συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. ∆ίδεται ξεχωριστός αριθµός κινητής
τηλεφωνίας για την παραλαβή και αποστολή τηλεοµοιότυπου µε την ίδια κάρτα SIM.

2.1.10 Υπηρεσίες ∆εδοµένων
Η υπηρεσία δεδοµένων προσφέρεται σε ταχύτητα 9600 bps. Βασική προϋπόθεση για
παροχή της υπηρεσίας δεδοµένων είναι ο ∆ικαιούχος να διαθέτει βασικό πακέτο σύνδεσης
για το συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. ∆ίδεται ξεχωριστός αριθµός κινητής τηλεφωνίας για την
παραλαβή και αποστολή δεδοµένων µε την ίδια κάρτα SIM.
2.1.11 Υπηρεσίες Εθνικών/∆ιεθνών Βιντεο-κλήσεων
Η ΑΤΗΚ προσφέρει σε Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου τη δυνατότητα πραγµατοποίησης
«Βιντεο-κλήσεων». Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι προενεργοποιηµένες για όλους τους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου και προσφέρονται µόνο εντός κινητού ∆ικτύου τεχνολογίας 3G και
4G της ΑΤΗΚ.
Οι υπηρεσίες βίντεο-κλήσεων είναι διαθέσιµες και προς διεθνείς προορισµούς µε τους
οποίους υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ ΑΤΗΚ και παροχέων άλλων ∆ικτύων. Οι υπηρεσίες
βίντεο-κλήσεων είναι προενεργοποιηµένες για όλους τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου.
2.1.12 ∆ιευκολύνσεις
Με τις υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής που παρέχονται µε το βασικό πακέτο σύνδεσης ανά
Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου, η ΑΤΗΚ προσφέρει τις πιο κάτω διευκολύνσεις:
2.1.12.1 Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLIP)
Με τη διευκόλυνση «Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLIP)», ο Τελικός Χρήστης έχει τη
δυνατότητα να βλέπει ποιος τον καλεί, αφού ο καλών αριθµός εµφανίζεται στην οθόνη της
συσκευής κινητής τηλεφωνίας του.
2.1.12.2 Απόκρυψη Αριθµού (CLIR)
Με την «Απόκρυψη Αριθµού (CLIR)», παρέχεται η δυνατότητα στον Τελικό Χρήστη να
αποκρύπτει την εµφάνιση του συνδροµητικού αριθµού του στον τερµατικό εξοπλισµό του
καλούµενου.
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2.1.12.3 Μεταβίβαση κλήσεων
Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα πιο κάτω είδη µεταβίβασης κλήσεων:
(α) Μεταβίβαση των εισερχόµενων κλήσεων που δεν απαντήθηκαν
(β) Μεταβίβαση των εισερχοµένων κλήσεων όταν το κινητό του Τελικού Χρήστη είναι
εκτός λειτουργίας ή/και εκτός περιοχής κάλυψης˙
(γ) Μεταβίβαση των εισερχοµένων κλήσεων όταν ο Τελικός Χρήστης είναι κρατηµένος˙ και
(δ) Μεταβίβαση όλων των εισερχοµένων κλήσεων.
Η εν λόγω διευκόλυνση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το Τελικό Χρήστη µέσω
της συσκευής κινητής τηλεφωνίας του.
2.1.12.4 Αναµένουσα Κλήση
Η διευκόλυνση «Αναµένουσα Κλήση» παρέχει στον Τελικό Χρήστη τη δυνατότητα όταν
είναι ήδη σε συνοµιλία και ειδοποιείται για δεύτερη εισερχόµενη κλήση να:
 τερµατίσει την πρώτη συνοµιλία και να απαντήσει τη δεύτερη κλήση,
 απαντήσει τη δεύτερη κλήση και ακολούθως να επιστρέψει στην πρώτη,
 συνοµιλήσει µε οποιονδήποτε από τους δύο καλούντες κρατώντας τον άλλο σε
αναµονή.
2.1.12.5 Κλήση Συνδιάσκεψης
Η διευκόλυνση «Κλήση Συνδιάσκεψης» προσφέρει τη δυνατότητα στο Τελικό Χρήστη να
επικοινωνεί µέσω του τερµατικού εξοπλισµού µε µέχρι και πέντε (5) συνοµιλητές
ταυτόχρονα.
2.1.12.6 Φραγές/Αποφραγές τοπικών και διεθνών κλήσεων/µηνυµάτων
Η




•




ΑΤΗΚ προσφέρει τα πιο κάτω είδη φραγών/αποφραγών:
Φραγή/αποφραγή όλων των εξερχοµένων κλήσεων και µηνυµάτων,
Φραγή/αποφραγή όλων των εξερχοµένων διεθνών κλήσεων,
Φραγή/αποφραγή όλων των εισερχοµένων κλήσεων και µηνυµάτων,
Φραγή/αποφραγή όλων των εισερχοµένων κλήσεων και µηνυµάτων, ενόσω ο Τελικός
Χρήστης βρίσκεται εκτός Κύπρου,
Φραγή/αποφραγή όλων των εξερχοµένων διεθνών κλήσεων και µηνυµάτων αυτών που
προορίζονται για την Κύπρο, ενόσω ο Τελικός Χρήστης βρίσκεται εκτός Κύπρου,
Φραγή/αποφραγή κλήσεων προς υπηρεσία τηλεπληροφόρησης,
Φραγή/αποφραγή κλήσεων συνδιάσκεψης και
Φραγή/αποφραγή προς µηνύµατα προστιθέµενης αξίας.

2.1.12.7 Απόρριψη Ανωνύµων Κλήσεων
Η διευκόλυνση «Απόρριψη Ανωνύµων Κλήσεων» δίδει τη δυνατότητα στους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου, µετά από σχετική αίτησή τους για παροχή της εν λόγω
διευκόλυνσης, να µην αποδέχονται κλήσεις που προέρχονται από Τελικούς Χρήστες που
ενεργοποιούν τη διευκόλυνση
«απόκρυψη αριθµού» (CLIR). Η δυνατότητα δεν
επεκτείνεται και σε κλήσεις που παραλαµβάνονται από διεθνή ∆ίκτυα οι οποίες δεν
µεταφέρουν τον αριθµό του καλούντα. Κλήσεις µε απόκρυψη αριθµού σε Τελικούς
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Χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει τη διευκόλυνση «απόρριψη ανωνύµων κλήσεων»
δροµολογούνται σε φωνητική ανακοίνωση ενηµερώνοντας τον καλούντα για την αποτυχία
της κλήσης.
Η ενεργοποίηση της διευκόλυνσης γίνεται µε την αποστολή γραπτού σύντοµου µηνύµατος
µε το λεκτικό «ON ACR» στον αριθµό «8000».
2.1.12.8 ∆ίδυµη Κάρτα SIM
Με τη «∆ίδυµη Κάρτα SIM» προσφέρονται στο Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου δυο κάρτες
SIM µε τον ίδιο αριθµό κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας στον Τελικό Χρήστη του
∆ικαιούχου, µετά από σχετική αίτησή του για παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, να
χρησιµοποιεί δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε τον ίδιο αριθµό κινητής τηλεφωνίας,
χωρίς να χρειάζεται να µεταφερθεί η κάρτα SIM από τη µια συσκευή στην άλλη.
Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας και η εναλλαγή χρήσης µεταξύ των δύο καρτών SIM
µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
(α) Πληκτρολογώντας #103# στη συσκευή κινητής
χρησιµοποιήσει ο Τελικός Χρήστης,

τηλεφωνίας που θέλει

να

(β) Πληκτρολογώντας #104# στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας που ήδη χρησιµοποιεί ο
Τελικός Χρήστης για να ενεργοποιήσει τη δεύτερη συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
να απενεργοποιήσει αυτή που ήδη χρησιµοποιεί.
2.1.12.9 Αλλαγή αριθµού κινητής τηλεφωνίας ή/και τηλεοµοιότυπου ή/και δεδοµένων
Η αλλαγή αριθµού εφαρµόζεται σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης του ∆ικαιούχου
επιθυµεί αλλαγή του αριθµού κινητής τηλεφωνίας ή/και τηλεοµοιότυπου ή/και δεδοµένων.
2.1.12.10 Αποσύνδεση για προσωρινή διακοπή του βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου/Επανασύνδεση βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου µετά από προσωρινή διακοπή
Με την «αποσύνδεση για προσωρινή διακοπή του βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου/Επανασύνδεση βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό Χρήστη του
∆ικαιούχου µετά από προσωρινή διακοπή», δίνεται η δυνατότητα στο ∆ικαιούχο να
αποσυνδέσει προσωρινά τον Τελικό του Χρήστη. Η µέγιστη περίοδος αποσύνδεσης για
προσωρινή διακοπή είναι έξι Μήνες ανά έτος και για την περίοδο που εφαρµόζεται δεν
καταβάλλεται µηνιαία συνδροµή από το ∆ικαιούχο για το συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη.
2.1.12.11 Αλλαγή κάρτας SIM
Ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού νέας κάρτας SIM µε υφιστάµενο
αριθµό κινητής τηλεφωνίας του Τελικού Χρήστη του ∆ικαιούχου για αντικατάσταση κάρτας
SIM. Σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης έχει τη διευκόλυνση δίδυµης κάρτας και
προκύψει ανάγκη αλλαγής οποιασδήποτε από τις δύο κάρτες SIM (βασική ή δίδυµη), τότε
πρέπει να αλλαχθούν και οι δύο.
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2.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS)
Με την υπηρεσία γραπτών σύντοµων µηνυµάτων δίδεται η δυνατότητα αποστολής και
παραλαβής γραπτών σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου.

2.2.1

Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη σε εθνικό
επίπεδο
Οι υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προσφέρουν τη δυνατότητα στους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου να αποστέλλουν και να λαµβάνουν γραπτά µηνύµατα σε/από
Τελικούς Χρήστες του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ ή του ∆ικτύου κινητής τηλεφωνίας άλλου
παροχέα ή σε/από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου ή Τρίτου ∆ικαιούχου Μέρους.
Τα µηνύµατα περιλαµβάνουν µέχρι και 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες κειµένου το
καθένα. O αριθµός του κέντρου Γραπτών Μηνυµάτων της ΑΤΗΚ είναι +357 99 700 000.

2.2.2

Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας
Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών γραπτών µηνυµάτων προστιθέµενης
αξίας καθορίζονται µέσω εµπορικής συµφωνίας µεταξύ της ΑΤΗΚ και του ∆ικαιούχου.

2.2.3

Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη σε διεθνές
επίπεδο
Οι υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προσφέρουν τη δυνατότητα στους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου να αποστέλλουν και να λαµβάνουν γραπτά σύντοµα µηνύµατα
σε/από Τελικούς Χρήστες διεθνών ∆ικτύων.

2.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MMS)
Η υπηρεσία µηνυµάτων MMS δίδει στους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου τη δυνατότητα
αποστολής και παραλαβής µηνυµάτων εµπλουτισµένων µε περιεχόµενο πολυµέσων
(multimedia) µέχρι 300ΚB.
Η ενεργοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται µε την αποστολή γραπτού σύντοµου
µηνύµατος µε το λεκτικό «on mms» στον αριθµό «8000».

2.4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (BULK
SMS)

2.5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
H Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data) δίνει τη δυνατότητα στους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, να µεταφέρουν δεδοµένα ανά Τελικό Χρήστη για χρήση
του διαδικτύου. Η Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data) δεν υποστηρίζει
τη µεταφορά κίνησης στηριζόµενης σε οµότιµη επικοινωνία (peer to peer), δηλαδή
µεταφορά δεδοµένων µεταξύ Τελικών Χρηστών.
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2.6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής προσφέρονται µε τους ίδιους όρους πρόσβασης που
προσφέρονται σε Τελικούς Χρήστες της συνδροµητικής κινητής υπηρεσίας της ΑΤΗΚ,
σύµφωνα µε τα πρότυπα του GSM Association. Οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής θα είναι
προενεργοποιηµένες για όλους τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου.

2.7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
Η παροχή υπηρεσιών δεδοµένων µέσω τεχνολογίας 2.5G/3G/4G αφορά στην προσφορά
προηγµένων υπηρεσιών δεδοµένων, δηλαδή υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων οι οποίες
παρέχονται µε τη χρήση των τεχνολογιών 2.5G, 3G και 4G, δηλαδή αυτές που δεν
υποστηρίζονται από τη χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας 2G, και περιλαµβάνουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου ψηλής ταχύτητας, IPTV και υπηρεσίες τηλεεικονοδιάσκεψης (video conferencing services), εφόσον αυτές είναι δυνατό να παρέχονται
από τον Οργανισµό µε Σηµαντική ισχύ στην Αγορά.

2.8.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.8.1

Εκχώρηση αριθµών κινητής τηλεφωνίας και αριθµών «International Mobile
Subscriber Identity» (IMSI) στο ∆ικαιούχο
Αρίθµηση - Ε 164
Η ΑΤΗΚ εκχωρεί στο ∆ικαιούχο αριθµούς κινητής τηλεφωνίας από αριθµοσειρές που της
έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς από τον Επίτροπο, καθορίζοντας 1.000 αριθµούς ως ελάχιστη
δέσµη αριθµών.
Αρίθµηση - Ε 212
Η ΑΤΗΚ εκχωρεί στον ∆ικαιούχο «International Mobile Subscriber Identity» (IMSI) αριθµούς,
από την αριθµοσειρά που της έχει εκχωρηθεί από τον Επίτροπο «280-01-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»,
έχοντας ως ελάχιστη δέσµη αριθµών τους χίλιους (1.000) αριθµούς.
Προθέµατα δροµολόγησης κλήσεων
Η ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για το πρόθεµα δροµολόγησης κλήσεων που θα
καθορίζει η ΑΤΗΚ.

2.8.2

Φορητότητα αριθµών κινητής τηλεφωνίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της φορητότητας αριθµών µεταξύ του
∆ικαιούχου και της ΑΤΗΚ είναι η σύναψη συµφωνίας φορητότητας αριθµών κινητής
τηλεφωνίας µε την ΑΤΗΚ.

2.9

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει στην ΑΤΗΚ στοιχεία των Τελικών Χρηστών του
που επιθυµούν να είναι καταχωρηµένοι στη βάση δεδοµένων τηλεφωνικού καταλόγου
Κύπρου που διατηρεί η ΑΤΗΚ. Τα Μέρη υπογράφουν µεταξύ τους σχετική συµφωνία, ώστε
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να είναι δυνατή η συµπερίληψη των στοιχείων των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου στην
εν λόγω βάση.
2.10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ SIM
Η ΑΤΗΚ θα προµηθεύει το ∆ικαιούχο µε κάρτες SIM, µε βάση ξεχωριστή εµπορική συµφωνία
µεταξύ των Μερών, µε τουλάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) Οι κάρτες SIM θα διαθέτουν αριθµούς «International Mobile Subscriber Identity» ή ΙMSI
που θα προσδιορίζουν το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(β) Ο αριθµός αναγνώρισης της κάρτας SIM [Integrated Circuit Card ID (ICC-ID)] θα δίνεται
από την ΑΤΗΚ και θα είναι µοναδικός για το ∆ικαιούχο.
(γ) Οι κάρτες SIM θα περιλαµβάνουν τα κλειδιά πιστοποίησης (Authentication Key) της ΑΤΗΚ
και θα χρησιµοποιείται το κέντρο επαλήθευσης ταυτότητας (AUC) της ΑΤΗΚ για
επαλήθευση της ταυτότητας του Τελικού Χρήστη.
(δ) O αριθµός 112 θα αποθηκεύεται ως αριθµός έκτακτης ανάγκης στην κάρτα SIM.
(ε) Η εµπορική επωνυµία του ∆ικαιούχου δεν θα αποθηκεύεται στην κάρτα SIM.
(στ) Οι κάρτες SIM θα περιλαµβάνουν ως αριθµό κέντρου µηνυµάτων τον αριθµό του
κέντρου µηνυµάτων της ΑΤΗΚ «357 99700000».
(ζ) Οι 1.000 κάρτες SIM καθορίζονται ως ο ελάχιστος αριθµός καρτών SIM που δύναται να
προµηθευτεί από την ΑΤΗΚ ο ∆ικαιούχος.

3.

ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών, ο ∆ικαιούχος
µεταπωλεί τις υπηρεσίες συνδροµητικής και προπληρωµένης κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ
και µπορεί να παρέχει δικές του πρόσθετες υπηρεσίες, χρησιµοποιεί τη δική του εµπορική
επωνυµία και τις κάρτες SIM που προµηθεύεται από την ΑΤΗΚ, διατηρεί το δικό του οικείο
καταχωρητή θέσης αναζήτησης (HLR) ή χώρο στον οικείο καταχωρητή θέσης αναζήτησης
(HLR) του δικτύου της ΑΤΗΚ µε σκοπό τη διαχείριση των προφίλ Τελικών Χρηστών του, έχει
τη δυνατότητα δηµιουργίας δικών του προφίλ των Τελικών Χρηστών του ανεξάρτητα από τα
προφίλ που χρησιµοποιεί η ΑΤΗΚ, δεν µπορεί να συνάψει συµφωνίες ∆ιασύνδεσης, δεν
διαθέτει δικό του κωδικό κινητού δικτύου (MNC) και, ως εκ τούτου, δεν µπορεί να συνάψει
συµφωνίες διεθνούς περιαγωγής και ∆ιασύνδεσης µε άλλα ∆ίκτυα. Στην περίπτωση που ο
∆ικαιούχος διατηρεί το δικό του οικείο καταχωρητή θέσης αναζήτησης (HLR) ο ∆ικαιούχος
και η ΑΤΗΚ θα προβαίνουν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους για εξασφάλιση της
ασφάλειας στη διαδικασία πιστοποίησης των Τελικών Χρηστών καθώς και στη συµφωνία του
τρόπου ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών και διευκολύνσεων για τους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου.
Ο ∆ικαιούχος είναι υπεύθυνος για τη χρέωση των κλήσεων ή/και διευκολύνσεων, γραπτών
µηνυµάτων, µηνυµάτων MMS και δεδοµένων που πραγµατοποιούνται από τους Τελικούς
Χρήστες του, τη συλλογή πληρωµών και τη διαχείριση επισφαλών χρεωστών.
Η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προς τους Ενισχυµένους Παροχείς Υπηρεσιών Πληροφορίες
Χρεώσεων τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στο
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Παράρτηµα 5 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1. Για την παροχή των Πληροφοριών
Χρεώσεων, οι Ενισχυµένοι Παροχείς Υπηρεσιών θα καταβάλλουν στην ΑΤΗΚ το ποσό που
αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.
Οι χαρακτηριστικοί αριθµοί (Ιnternational Mobile Εquipment Ιdentity) των απολεσθέντων ή
κλεµµένων συσκευών κινητής τηλεφωνίας των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου θα
καταχωρούνται στο σύστηµα καταχωρητή ταυτότητας εξοπλισµού (ΕΙR) της ΑΤΗΚ και στον
κεντρικό καταχωρητή ταυτότητας εξοπλισµού (EIR) του GSM Association µε βάση τη
διαδικασία που θα συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών.
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών, η ΑΤΗΚ παρέχει στο
∆ικαιούχο τις ακόλουθες υπηρεσίες, ώστε να επιλέξει τα προφίλ που επιθυµεί να του
δηµιουργήσει η ΑΤΗΚ για τους Τελικούς του Χρήστες:
(α) Υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής .
(β) Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη και υπηρεσίες
γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας.
(γ) Υπηρεσίες µηνυµάτων MMS.
(δ) Υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data). και
(ε) Υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής για τις υπηρεσίες (α) µέχρι (δ) πιο πάνω.
3.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(β) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(γ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων που
είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(δ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(ε) Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(στ) Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(ζ) Υπηρεσία φωνοκιβωτίου.
(η) Υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση» .
(θ) Υπηρεσία τηλεοµοιότυπου.
(ι) Υπηρεσία δεδοµένων.
(κ) Υπηρεσίες εθνικών/διεθνών βιντεο-κλήσεων . και
(κα) ∆ιευκολύνσεις :
i. Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLIP).
ii. Απόκρυψη Αριθµού.
iii. Μεταβίβαση κλήσεων.
iv. Αναµένουσα κλήση.
v. Κλήση συνδιάσκεψης.
vi. Φραγές/Αποφραγές τοπικών και διεθνών κλήσεων/µηνυµάτων.
vii. Απόρριψη ανωνύµων κλήσεων.
viii. ∆ίδυµη κάρτα SIM.
ix. Αλλαγή αριθµού κινητής τηλεφωνίας ή τηλεοµοιότυπου ή δεδοµένων.
i. Αποσύνδεση για προσωρινή διακοπή του βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου/Επανασύνδεση βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου µετά από προσωρινή διακοπή.
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3.1.1

Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και
τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες της ΑΤΗΚ ή του ∆ικαιούχου ή Τρίτου ∆ικαιούχου
Μέρους.

3.1.2

Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
περιλαµβάνει τη δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
και τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες ή/και υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
Οι υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, στις οποίες είναι δυνατόν να τερµατιστεί
κίνηση από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, περιγράφονται στο εκάστοτε εν ισχύ Ειδικό
Παράρτηµα 5 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.

3.1.3

Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων
που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ

3.1.3.1 Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων για κλήσεις που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου προς Τελικούς
Χρήστες ή/και υπηρεσίες των ∆ικτύων άλλων παροχέων.
3.1.4

Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα
άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Με την εν λόγω υπηρεσία, κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο, µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για
τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της
ΑΤΗΚ, είναι η ύπαρξη συµφωνίας ∆ιασύνδεσης µεταξύ της ΑΤΗΚ και των εναλλακτικών
παροχέων στα ∆ίκτυα των οποίων τερµατίζονται οι κλήσεις.

3.1.5

Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ

3.1.5.1 Η ΑΤΗΚ προσφέρει υπηρεσίες δροµολόγησης διεθνούς κίνησης για µεταφορά κλήσεων που
εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και τερµατισµό σε διεθνή ∆ίκτυα.
3.1.6

Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή
µηνυµάτων (SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ

σύντοµων

γραπτών

Η υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων
(SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης
∆εδοµένων Φορητότητας του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, για εξασφάλιση της πληροφορίας
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δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS). Η υπηρεσία
διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) µέσω του
Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ χρησιµοποιείται για την αποστολή µηνυµάτων σε εθνικούς
αριθµούς κινητής τηλεφωνίας για όλες τις υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής που
πραγµατοποιούνται από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, µε εξαίρεση τον τερµατισµό
στην υπηρεσία φωνοκιβωτίου, την υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου και τις κλήσεις προς υπηρεσίες που χρησιµοποιούν τριψήφιους ή
τετραψήφιους αριθµούς.
3.1.7

Υπηρεσία Φωνοκιβωτίου
Η υπηρεσία φωνοκιβωτίου προσφέρει τη δυνατότητα σε Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
να µεταβιβάζουν τις εισερχόµενες κλήσεις τους σε φωνοκιβώτιο. Ο Τελικός Χρήστης του
∆ικαιούχου ειδοποιείται µε γραπτό µήνυµα ότι έχει λάβει φωνητικό µήνυµα στο φωνοκιβώτιό
του και ενηµερώνεται για τους διάφορους τρόπους πρόσβασης για ακρόαση του µηνύµατος.
Ακολούθως, δέχεται κλήση στο κινητό του και ειδοποιείται ότι υπάρχουν µηνύµατα για
ακρόαση στο φωνοκιβώτιό του.
Για να ακούσει ο Τελικός Χρήστης τα µηνύµατα από το κινητό του, πρέπει να καλέσει τον
αριθµό πρόσβασης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου της ΑΤΗΚ (123) ή τον αριθµό πρόσβασης
της υπηρεσίας ακολουθούµενο από τον κινητό αριθµό τους, από οποιαδήποτε κινητό ή
σταθερό τηλέφωνο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Η υπηρεσία φωνοκιβωτίου περιλαµβάνει:
(α) τις κλήσεις που εκκινούν από
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου για κατάθεση
µηνύµατος στο φωνοκιβώτιο των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου ή στο φωνοκιβώτιο
των Τελικών Χρηστών του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ ή των Τελικών Χρηστών παροχέα
στον οποίο παρέχεται το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών
της ΑΤΗΚ ή των Τελικών Χρηστών παροχέα στον οποίο παρέχεται το Προϊόν Κινητής
Πρόσβασης για Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.
(β) κλήσεις ανεξαρτήτως προέλευσης που µεταφέρονται στο φωνοκιβώτιο µέσω
ενεργοποίησης των υπηρεσιών µεταβίβασης κλήσεων που εφαρµόζονται από τους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου. και
(δ) κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου για ακρόαση των
µηνυµάτων τους.

3.1.8

Υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση»
Η υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση», ειδοποιεί τον Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου όταν η
προώθηση κλήσης στο φωνοκιβώτιο του Τελικού Χρήστη του ∆ικαιούχου είναι
ενεργοποιηµένη. Η ενεργοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται µε την αποστολή γραπτού
σύντοµου µηνύµατος µε το λεκτικό «on MCN» στο «8000.
Εάν δεν είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία φωνοκιβωτίου και ενεργοποιήσει ο Τελικός
Χρήστης του ∆ικαιούχου την υπηρεσία «∆εν χάνω κλήση», γίνεται αυτόµατη ενεργοποίηση
και των δύο υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί εάν ο καλών δεν έχει
αφήσει οποιοδήποτε µήνυµα στο φωνοκιβώτιο. Το «φωνοκιβώτιο» αποστέλλει γραπτό
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µήνυµα στον Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου που περιλαµβάνει τον
καλέσει.
3.1.9

αριθµό που έχει

Υπηρεσίες Τηλεοµοιότυπου
Η υπηρεσία τηλεοµοιότυπου προσφέρεται σε ταχύτητα 9600 bps. Βασική προϋπόθεση για
παροχή της υπηρεσίας Τηλεοµοιότυπου είναι ο ∆ικαιούχος να διαθέτει βασικό πακέτο
σύνδεσης για το συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. ∆ίδεται ξεχωριστός αριθµός κινητής
τηλεφωνίας για την παραλαβή και αποστολή τηλεοµοιότυπου µε την ίδια κάρτα SIM.

3.1.10

Υπηρεσίες ∆εδοµένων
Η υπηρεσία δεδοµένων προσφέρεται σε ταχύτητα 9600 bps. Βασική προϋπόθεση για
παροχή της υπηρεσίας δεδοµένων είναι ο ∆ικαιούχος να διαθέτει βασικό πακέτο σύνδεσης
για το συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. ∆ίδεται ξεχωριστός αριθµός κινητής τηλεφωνίας για
την παραλαβή και αποστολή δεδοµένων µε την ίδια κάρτα SIM.

3.1.11

Εθνικές/∆ιεθνείς Βιντεο-κλήσεις
Η ΑΤΗΚ προσφέρει σε Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου τη δυνατότητα πραγµατοποίησης
«Βιντεο-κλήσεων». Η εν λόγω υπηρεσίες είναι προενεργοποιηµένες για όλους τους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και προσφέρονται εντός κινητού ∆ικτύου τεχνολογίας
3G και 4G της ΑΤΗΚ. Οι υπηρεσίες βιντεο-κλήσεων είναι διαθέσιµες και προς διεθνείς
προορισµούς µε τους οποίους υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ ΑΤΗΚ και παροχέων άλλων
∆ικτύων.

3.1.12

∆ιευκολύνσεις
Με τις υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής που παρέχονται µε το βασικό πακέτο σύνδεσης
ανά Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου, η ΑΤΗΚ προσφέρει τις πιο κάτω διευκολύνσεις:

3.1.12.1 Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLIP)
Με τη διευκόλυνση «Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLIP)», ο Τελικός Χρήστης έχει τη
δυνατότητα να βλέπει ποιος τον καλεί, αφού ο καλών αριθµός εµφανίζεται στην οθόνη της
συσκευής κινητής τηλεφωνίας του.
3.1.12.2 Απόκρυψη Αριθµού (CLIR)
Με την «Απόκρυψη Αριθµού (CLIR)», παρέχεται η δυνατότητα στον Τελικό Χρήστη να
αποκρύπτει την εµφάνιση του συνδροµητικού αριθµού του στον τερµατικό εξοπλισµό του
καλούµενου.
3.1.12.3 Μεταβίβαση κλήσεων
Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα πιο κάτω είδη µεταβίβασης κλήσεων:
(α) Μεταβίβαση των εισερχόµενων κλήσεων που δεν απαντήθηκαν.
(β) Μεταβίβαση των εισερχοµένων κλήσεων όταν η συσκευή κινητής τηλεφωνίας του
Τελικού Χρήστη βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή/και εκτός περιοχής κάλυψης .
(γ) Μεταβίβαση των εισερχοµένων κλήσεων όταν ο Τελικός Χρήστης είναι κρατηµένος. και
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(δ) Μεταβίβαση όλων των εισερχοµένων κλήσεων.
Η διευκόλυνση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το Τελικό Χρήστη µέσω της
συσκευής κινητής τηλεφωνίας του.
3.1.12.4 Αναµένουσα κλήση
Η διευκόλυνση «Αναµένουσα Κλήση» παρέχει στον Τελικό Χρήστη τη δυνατότητα όταν
είναι ήδη σε συνοµιλία και ειδοποιείται για δεύτερη εισερχόµενη κλήση να:
 τερµατίσει την πρώτη συνοµιλία και να απαντήσει τη δεύτερη κλήση,
 απαντήσει τη δεύτερη κλήση και ακολούθως να επιστρέψει στην πρώτη,
 συνοµιλήσει µε οποιονδήποτε από τους δύο καλούντες κρατώντας τον άλλο σε
αναµονή.
3.1.12.5 Κλήση Συνδιάσκεψης
Η διευκόλυνση «Κλήση Συνδιάσκεψης» προσφέρει τη δυνατότητα στο Τελικό Χρήστη να
επικοινωνεί
µέσω του τερµατικού εξοπλισµού µε µέχρι και πέντε(5) συνοµιλητές
ταυτόχρονα.
3.1.12.6 Φραγές/Αποφραγές τοπικών και διεθνών κλήσεων/µηνυµάτων
Η








3.1.12.7

ΑΤΗΚ προσφέρει τα πιο κάτω είδη φραγών/αποφραγών:
Φραγή/Αποφραγή όλων των εξερχοµένων κλήσεων και µηνυµάτων.
Φραγή/Αποφραγή όλων των εξερχοµένων διεθνών κλήσεων.
Φραγή/Αποφραγή όλων των εισερχοµένων κλήσεων και µηνυµάτων.
Φραγή/Αποφραγή όλων των εισερχοµένων κλήσεων και µηνυµάτων, ενόσω ο Τελικός
Χρήστης βρίσκεται εκτός Κύπρου.
Φραγή/Αποφραγή όλων των εξερχοµένων διεθνών κλήσεων και µηνυµάτων αυτών που
προορίζονται για την Κύπρο, ενόσω ο Τελικός Χρήστης βρίσκεται εκτός Κύπρου.
Φραγή/Αποφραγή κλήσεων προς υπηρεσία τηλεπληροφόρησης.
Φραγή/Αποφραγή κλήσεων συνδιάσκεψης. και
Φραγή/Αποφραγή προς µηνύµατα προστιθέµενης αξίας.

Απόρριψη Ανωνύµων κλήσεων
Η διευκόλυνση «Απόρριψη Ανωνύµων Κλήσεων» δίδει τη δυνατότητα στους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου, µετά από σχετική αίτησή τους για παροχή της εν λόγω
διευκόλυνσης, να µην αποδέχονται κλήσεις που προέρχονται από Τελικούς Χρήστες που
ενεργοποιούν τη διευκόλυνση υπηρεσία απόκρυψη αριθµού (CLIR). Η δυνατότητα δεν
επεκτείνεται και σε κλήσεις που παραλαµβάνονται από διεθνή ∆ίκτυα οι οποίες δεν
µεταφέρουν τον αριθµό του καλούντα. Κλήσεις µε απόκρυψη αριθµού σε Τελικούς
Χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει τη διευκόλυνση «απόρριψη ανωνύµων κλήσεων»
δροµολογούνται σε φωνητική ανακοίνωση ενηµερώνοντας τον καλούντα για την αποτυχία
της κλήσης.
Η ενεργοποίηση της διευκόλυνσης γίνεται µε την αποστολή γραπτού σύντοµου µηνύµατος
µε το λεκτικό «ON ACR» στον αριθµό «8000».
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3.1.12.8 ∆ίδυµη Κάρτα SIM
Με τη «∆ίδυµη Κάρτα SIM» προσφέρονται στο Τελικό Χρήστη του ∆ικαιούχου δυο κάρτες
SIM µε τον ίδιο αριθµό κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας στο Τελικό Χρήστη του
∆ικαιούχου, µετά από σχετική αίτησή του για παροχή της εν λόγω διευκόλυνσης, να
χρησιµοποιεί δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε τον ίδιο αριθµό κινητής τηλεφωνίας,
χωρίς να χρειάζεται να µεταφερθεί η κάρτα SIM από τη µια συσκευή στην άλλη.
Η ενεργοποίηση της διευκόλυνσης και η εναλλαγή χρήσης µεταξύ των δύο καρτών SIM
µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
(α) Πληκτρολογώντας #103# στη συσκευή
χρησιµοποιήσει ο Τελικός Χρήστης. και

κινητής

τηλεφωνίας

που

θέλει

να

(β) Πληκτρολογώντας #104# στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας που ήδη χρησιµοποιεί ο
Τελικός Χρήστης για να ενεργοποιήσει τη δεύτερη συσκευή κινητής τηλεφωνίας και να
απενεργοποιήσει αυτό που ήδη χρησιµοποιεί.
3.1.12.9 Αλλαγή αριθµού κινητής τηλεφωνίας ή/και τηλεοµοιότυπου ή/και δεδοµένων
Η αλλαγή αριθµού εφαρµόζεται σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης του ∆ικαιούχου
επιθυµεί αλλαγή του αριθµού κινητής τηλεφωνίας ή/και τηλεοµοιότυπου ή/και δεδοµένων.
3.1.12.10 Αποσύνδεση για προσωρινή διακοπή βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου/Επανασύνδεση βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου µετά από προσωρινή διακοπή
Με την «αποσύνδεση για προσωρινή διακοπή του βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου/Επανασύνδεση βασικού πακέτου σύνδεσης ανά Τελικό Χρήστη του
∆ικαιούχου µετά από προσωρινή διακοπή», δίνεται η δυνατότητα στο ∆ικαιούχο να
αποσυνδέσει προσωρινά τον Τελικό του Χρήστη. Η µέγιστη περίοδος αποσύνδεσης για
προσωρινή διακοπή είναι έξι Μήνες ανά έτος για την περίοδο που εφαρµόζεται και δεν
καταβάλλεται µηνιαία συνδροµή από το ∆ικαιούχο για το συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη.
3.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS)
Με την υπηρεσία γραπτών σύντοµων µηνυµάτων (SMS) δίδεται η δυνατότητα αποστολής
και παραλαβής γραπτών µηνυµάτων από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου.

3.2.1

Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη σε εθνικό
επίπεδο
Οι υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προσφέρουν τη δυνατότητα στους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου να αποστέλλουν και να λαµβάνουν γραπτά σύντοµα µηνύµατα
(sms) σε/από Τελικούς Χρήστες του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ ή του ∆ικτύου κινητής
τηλεφωνίας άλλου παροχέα ή σε/από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου ή Τρίτου
∆ικαιούχου Μέρους. Τα µηνύµατα περιλαµβάνουν µέχρι και 160 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες κειµένου το καθένα. O αριθµός του κέντρου γραπτών µηνυµάτων της ΑΤΗΚ
είναι +357 99 700 000.
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3.2.2

Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας
Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών γραπτών µηνυµάτων προστιθέµενης
αξίας καθορίζονται µέσω εµπορικής συµφωνίας µεταξύ της ΑΤΗΚ και του ∆ικαιούχου.

3.2.3

Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη σε ∆ιεθνές
επίπεδο
Οι υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προσφέρουν τη δυνατότητα στους Τελικούς
Χρήστες του ∆ικαιούχου να αποστέλλουν και να λαµβάνουν γραπτά σύντοµα µηνύµατα
σε/από Τελικούς Χρήστες διεθνών ∆ικτύων.

3.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MMS)
Η υπηρεσία µηνυµάτων MMS δίδει στους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου τη δυνατότητα
αποστολής και παραλαβής µηνυµάτων εµπλουτισµένων µε περιεχόµενο πολυµέσων
(multimedia) µέχρι 300ΚΒ.
Η ενεργοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται µε την αποστολή γραπτού σύντοµου
µηνύµατος µε το λεκτικό «on mms» στον αριθµό «8000».

3.4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
H Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data) δίνει τη δυνατότητα στους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου να µεταφέρουν δεδοµένα ανά Τελικό Χρήστη για χρήση
του διαδικτύου. Η Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data)
δεν
υποστηρίζει τη µεταφορά κίνησης στηριζόµενης σε οµότιµη επικοινωνία (peer to peer),
δηλαδή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ Τελικών Χρηστών.

3.5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής προσφέρονται µε τους ίδιους όρους πρόσβασης που
προσφέρονται σε Τελικούς Χρήστες της συνδροµητικής κινητής υπηρεσίας της ΑΤΗΚ,
σύµφωνα µε τα πρότυπα του GSM Association. Οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής θα
είναι προενεργοποιηµένες για όλους τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου.

3.6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
Η παροχή υπηρεσιών δεδοµένων µέσω τεχνολογίας 2.5G/3G/4G αφορά στην προσφορά
προηγµένων υπηρεσιών δεδοµένων, δηλαδή υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων οι οποίες
παρέχονται µε τη χρήση των τεχνολογιών 2.5G, 3G και 4G, δηλαδή αυτές που δεν
υποστηρίζονται από τη χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας 2G, και περιλαµβάνουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου ψηλής ταχύτητας, IPTV και υπηρεσίες τηλε-εικονοδιάσκεψης (video conferencing services), εφόσον αυτές είναι δυνατό να παρέχονται από
τον Οργανισµό µε Σηµαντική ισχύ στην Αγορά.

3.7

ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

3.7.1

Εκχώρηση αριθµών κινητής τηλεφωνίας και αριθµών IMSI στο ∆ικαιούχο.
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Αρίθµηση - Ε 164
Η ΑΤΗΚ εκχωρεί στο ∆ικαιούχο αριθµούς κινητής τηλεφωνίας από αριθµοσειρές που της
έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς από τον Επίτροπο, καθορίζοντας 1.000 αριθµούς ως
ελάχιστη δέσµη αριθµών.
Αρίθµηση - Ε 212
Η ΑΤΗΚ εκχωρεί στον ∆ικαιούχο «International Mobile Subscriber Identity» (IMSI)»
αριθµούς, από την αριθµοσειρά που της έχει εκχωρηθεί από τον Επίτροπο «280-01ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», έχοντας ως ελάχιστη δέσµη αριθµών τους 5.000 αριθµούς.
Προθέµατα δροµολόγησης κλήσεων
Η ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για το πρόθεµα δροµολόγησης κλήσεων που θα
καθορίζει η ΑΤΗΚ.
3.7.2

Φορητότητα αριθµών κινητής τηλεφωνίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της φορητότητας αριθµών µεταξύ του
∆ικαιούχου και της ΑΤΗΚ είναι η σύναψη συµφωνίας φορητότητας αριθµών κινητής
τηλεφωνίας µε την ΑΤΗΚ.

3.8

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει στην ΑΤΗΚ στοιχεία των Τελικών Χρηστών που
επιθυµούν να είναι καταχωρηµένοι στη βάση δεδοµένων τηλεφωνικού καταλόγου Κύπρου
που διατηρεί η ΑΤΗΚ. Τα Μέρη υπογράφουν µεταξύ τους σχετική συµφωνία, ώστε να είναι
δυνατή η συµπερίληψη των στοιχείων των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου στην εν λόγω
βάση.

3.9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ SIM
Η ΑΤΗΚ θα προµηθεύει το ∆ικαιούχο µε κάρτες SIM, µε βάση ξεχωριστή εµπορική
συµφωνία µεταξύ των Μερών, µε τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α)

Οι κάρτες SIM θα διαθέτουν αριθµούς “International Mobile Subscriber Identity” ή
IMSI που θα προσδιορίζουν το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.

(β)

Ο αριθµός αναγνώρισης της κάρτας SIM [Integrated Circuit Card ID (ICC-ID)] θα
δίνεται από την ΑΤΗΚ και θα είναι µοναδικός για το ∆ικαιούχο.

(γ)

Οι κάρτες SIM θα περιλαµβάνουν τα κλειδιά πιστοποίησης (Authentication Key) της
ΑΤΗΚ και θα χρησιµοποιείται το κέντρο επαλήθευσης ταυτότητας (AUC) της ΑΤΗΚ
για επαλήθευσης της ταυτότητας του Τελικού Χρήστη.

(δ)

O αριθµός 112 θα αποθηκεύεται ως αριθµός έκτακτης ανάγκης στην κάρτα SIM.

(ε)

Η εµπορική επωνυµία του ∆ικαιούχου θα αποθηκεύεται στην κάρτα SIM.

(στ) Οι κάρτες SIM θα περιλαµβάνουν ως αριθµό κέντρου µηνυµάτων τον αριθµό του
κέντρου µηνυµάτων της ΑΤΗΚ «357 99700000» εκτός εάν ο ∆ικαιούχος διατηρεί δικό
του κέντρο µηνυµάτων.
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(ζ)

4.

Οι χίλιες (1.000) κάρτες SIM καθορίζονται ως ο ελάχιστος αριθµός καρτών SIM που
δύναται να προµηθευτεί από την ΑΤΗΚ ο ∆ικαιούχος.

ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ –
ΤΥΠΟΥ Α (MVNO A)
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α, ο
∆ικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε
Τελικούς Χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το
Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
O ∆ικαιούχος διαθέτει υποδοµή ∆ικτύου µε τη δική του ταυτότητα παροχέα υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας, διαθέτει δικούς του µηχανισµούς τιµολόγησης, αναγνώρισης της
ταυτότητας Τελικού Χρήστη (authentication), εµπορικής προώθησης (marketing) και δική
του εµπορική ταυτότητα, αλλά δεν διαθέτει φάσµα ραδιοσυχνοτήτων. Ένας Παροχέας
Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α διατηρεί τα δικά του µέρη ∆ικτύου όπως οικείο
καταχωρητή θέσης αναζήτησης (HLR), κέντρο επαλήθευσης ταυτότητας (AUC) και κέντροπύλη µεταγωγής κινητών υπηρεσιών (GMSC) και, αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχει,
διατηρεί κόµβο υποστήριξης υπηρεσιών GPRS (GGSN) και/ή κόµβο MMSC και/ή κόµβο
SMSC. Η λειτουργία ενός Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α περιλαµβάνει τη
χρήση δικών του καρτών SIM και δικού του κωδικό κινητού δικτύου (MNC), καθώς και
δικούς του αριθµοδοτικούς πόρους κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, ο Παροχέας Κινητού
Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α µπορεί να προβαίνει στην υπογραφή των δικών του
συµφωνιών διεθνούς περιαγωγής και ∆ιασύνδεσης µε παροχείς ∆ικτύων. Ο Παροχέας
Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Α δικαιούται την παροχή των υπηρεσιών διεθνούς
περιαγωγής που προσφέρει η ΑΤΗΚ και που περιγράφονται στην παράγραφο 4.6 πιο κάτω,
νοουµένου ότι χρησιµοποιεί αριθµούς International Mobile Subscriber Identity (IMSI) που
περιλαµβάνουν τον κωδικό δικτύου της ΑΤΗΚ (MNC) και εκχωρούνται σε αυτόν από την
ΑΤΗΚ.
Η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προς τον Παροχέα Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας - Τύπου Α
Πληροφορίες Χρεώσεων για τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής, µε βάση τις διαδικασίες
που περιγράφονται στο Παράρτηµα 5 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1. Για την
παροχή των Πληροφοριών Χρεώσεων, ο Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Α θα
καταβάλλει στην ΑΤΗΚ το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1.
Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού
∆ικτύου – Τύπου Α , η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο:
(α) Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ. και
(β) Υπηρεσίες.

4.1

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ
Η σύνδεση µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ επιτυγχάνεται ως ακολούθως:
(α) Σύνδεση σε ένα ή περισσότερα Κέντρα Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) της
ΑΤΗΚ˙
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(β) Σύνδεση σε δυο Κόµβους Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN) της ΑΤΗΚ.
Ακολουθεί σχεδιάγραµµα µε την «Τοπολογία Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ – Προϊόν
Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ για παροχή του Προϊόντος Πρόσβασης για
Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου -Τύπου Α ( MVNO A)», που περιέχει τις εξής
συντοµογραφίες:
«SGSN: Κόµβος Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS
MSC: Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών
GGSN: Κόµβος Υποστήριξης Υπηρεσιών GPRS
HLR: Καταχωρητής Θέσης Αναζήτησης
AVC: Κέντρο Επαλήθευσης Ταυτότητας
EIR: Καταχωρητής Ταυτότητας Εξοπλισµού
SMSC: Κόµβος Γραπτών Σύντοµων Μηνυµάτων
MMSC: Κόµβος Μηνυµάτων Πολυµέσων
GMSC: Κέντρο-Πύλη Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών
WAP GW: Κέντρο-Πύλη Πρωτόκολλου Ασυρµατικής Εφαρµογής
BTS: Σταθµός Ποµποδεκτών Βάσης
BSC: Ελεγκτής Σταθµού Βάσης
RNC: Ελεγκτής Ραδιοδικτύου».
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Σχ. 1-1: Τοπολογία Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ – Προϊόν Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ για παροχή του Προϊόντος
Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου -Τύπου Α ( MVNO A)

4.1.1

Σύνδεση σε ένα ή περισσότερα Κέντρα Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC)
της ΑΤΗΚ

4.1.1.1

Σύνδεση στο φυσικό επίπεδο
Το κέντρο µεταγωγής κινητών υπηρεσιών (MSC) του ∆ικαιούχου συνδέεται µε ένα ή
περισσότερα Κέντρα Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) της ΑΤΗΚ µέσω Ζεύξεων
∆ιασύνδεσης ρυθµού µετάδοσης 2 Mbit/s ή/και 155Mbps.
Οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης αποτελούνται από Μισθωµένες Γραµµές ∆ιασύνδεσης και πύλες
Κέντρου Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC).
Η περιγραφή των µεθόδων ∆ιασύνδεσης σε ένα ή περισσότερα Κέντρα Μεταγωγής
Κινητών Υπηρεσιών (MSC) και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτηµα 4 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.
Για την εγκατάσταση από τη ΑΤΗΚ των αναγκαίων Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης στα υποστατικά
του ∆ικαιούχου, θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα 5 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.
Οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης θα παρέχονται µέσω οπτικών ινών, χάλκινων καλωδίων ή
µικροκυµατικών ζεύξεων. Η απόφαση για παροχή των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης µέσω
χάλκινων καλωδίων ή οπτικών ινών ή µικροκυµατικών ζεύξεων, θα γίνεται µε κριτήριο τη
διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας.
Οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης παραµένουν στην κυριότητα της ΑΤΗΚ, η οποία θα είναι υπεύθυνη
για τη λειτουργία και συντήρησή τους.
Σε περιπτώσεις Βλαβών σε Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης, η ΑΤΗΚ θα καταβάλλει προσπάθειες
άρσης της Bλάβης σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτηµα 5 του
παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1. Το κόστος της άρσης της Bλάβης επιβαρύνει την
ΑΤΗΚ, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι ο ∆ικαιούχος ευθύνεται για τη Bλάβη και εποµένως θα
καταβάλλει το ανάλογο κόστος.

4.1.1.2 Σηµατοδοσία
Σύνδεση σε επίπεδο MΤP
Σε φυσικό επίπεδο το ∆ίκτυο του ∆ικαιούχου συνδέεται µε δύο τουλάχιστον Κέντρα
Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) της ΑΤΗΚ µέσω Μισθωµένων Γραµµών, είτε υψηλών
ταχυτήτων (High Speed Signaling Links - 2Μbps), είτε χαµηλών ταχυτήτων (Low Speed
Signaling Links - 64Kbps).
Σύνδεση σε SCCP/TCAP/MAP/ISUP επίπεδο
Σε επίπεδο SCCP/TCAP/MAP/ISUP (λογικές συνδέσεις) όλοι οι κόµβοι των δύο ∆ικτύων
(MSCs, HLRs, SMS-Cs) συνδέονται µεταξύ τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω
συνδέσεων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 4 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.
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4.1.2

Σύνδεση σε Κόµβους Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN) της ΑΤΗΚ
Ο κόµβος υποστήριξης υπηρεσιών GPRS (GGSN) του ∆ικαιούχου συνδέεται µε δύο Κόµβους
Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN) της ΑΤΗΚ µέσω Προσβάσεων Ethernet.
Οι Προσβάσεις Ethernet προσφέρονται σε ρυθµό µετάδοσης 1Mbps ,2Mbps και 10Mbps.
Ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα χρήσης µέχρι και πέντε (5) «Ονοµάτων Σηµείων
Πρόσβασης (APN)». Η διάθεση των διευθύνσεων ΙΡ θα γίνεται από τον κόµβο υποστήριξης
υπηρεσιών GPRS (GGSN) του ∆ικαιούχου.

4.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Α, η ΑΤΗΚ
προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες :
(α) Υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής˙
(β) Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη και υπηρεσίες
γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας˙
(γ) Υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data)˙
(δ) Υπηρεσίες φορέα 2.5G/3G/4G. και
(ε) Υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής για τις υπηρεσίες (α) µέχρι (δ) πιο πάνω.

4.2.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(β) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(γ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων που
είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(δ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(ε) Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(στ)Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.

4.2.1.1 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και
τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες της ΑΤΗΚ ή του ∆ικαιούχου ή Τρίτου ∆ικαιούχου
Μέρους.
4.2.1.2 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
περιλαµβάνει τη δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
και τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες ή/και υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
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Οι υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, στις οποίες είναι δυνατόν να τερµατιστεί
κίνηση από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, περιγράφονται στο εκάστοτε εν ισχύ Ειδικό
Παράρτηµα 5 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.
4.2.1.3 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων
που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων για κλήσεις που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου προς Τελικούς
Χρήστες ή/και υπηρεσίες των ∆ικτύων άλλων παροχέων.
4.2.1.4 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα
άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Με την εν λόγω υπηρεσία, κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο, µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για
τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της
ΑΤΗΚ, είναι η ύπαρξη συµφωνίας ∆ιασύνδεσης µεταξύ της ΑΤΗΚ και των εναλλακτικών
παροχέων στα ∆ίκτυα των οποίων τερµατίζονται οι κλήσεις.
4.2.1.5 Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η ΑΤΗΚ προσφέρει υπηρεσίες δροµολόγησης διεθνούς κίνησης για µεταφορά κλήσεων που
εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και τερµατισµό σε διεθνή ∆ίκτυα.
4.2.1.6 Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή
µηνυµάτων (SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ

σύντοµων

γραπτών

Η υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων
(SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης
∆εδοµένων Φορητότητας του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, για εξασφάλιση της πληροφορίας
δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS). Η υπηρεσία
διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) µέσω του
Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ χρησιµοποιείται για την αποστολή µηνυµάτων σε εθνικούς
αριθµούς κινητής τηλεφωνίας για όλες τις υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής που
πραγµατοποιούνται από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, µε εξαίρεση τον τερµατισµό
στην υπηρεσία φωνοκιβωτίου, την υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου και τις κλήσεις προς υπηρεσίες που χρησιµοποιούν τριψήφιους ή
τετραψήφιους αριθµούς.
4.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS)
Με την υπηρεσία γραπτών σύντοµων µηνυµάτων (SMS) δίδεται η δυνατότητα αποστολής
και παραλαβής γραπτών σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από Τελικούς Χρήστες του
∆ικαιούχου, χρησιµοποιώντας τον κόµβο γραπτών σύντοµων µηνυµάτων του ∆ικαιούχου,
σε Τελικούς Χρήστες του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ ή/και σε Τελικούς Χρήστες του
∆ικαιούχου ή Τρίτου ∆ικαιούχου Μέρους ή/και σε παροχείς περιεχοµένου που είναι
συνδεδεµένοι στον κόµβο γραπτών σύντοµων µηνυµάτων του ∆ικαιούχου.
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Τα µηνύµατα περιλαµβάνουν µέχρι και 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες κειµένου.
Μηνύµατα προς το κέντρο γραπτών σύντοµων µηνυµάτων της ΑΤΗΚ θα απορρίπτονται.
Μηνύµατα προς κέντρα γραπτών σύντοµων µηνυµάτων άλλων παροχέων θα
δροµολογούνται από την ΑΤΗΚ και θα χρεώνονται ανάλογα.
4.4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
H Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data) δίνει τη δυνατότητα στους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου να µεταφέρουν δεδοµένα ανά Τελικό Χρήστη για χρήση
του διαδικτύου ή/και για αποστολή και παραλαβή µηνυµάτων εµπλουτισµένων µε
περιεχόµενο πολυµέσων.

4.5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
Η παροχή υπηρεσιών δεδοµένων µέσω τεχνολογίας 2.5G/3G/4G αφορά στην προσφορά
προηγµένων υπηρεσιών δεδοµένων, δηλαδή υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων οι οποίες
παρέχονται µε τη χρήση των τεχνολογιών 2.5G, 3G και 4G, δηλαδή αυτές που δεν
υποστηρίζονται από τη χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας 2G, και περιλαµβάνουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου ψηλής ταχύτητας, IPTV και υπηρεσίες τηλε-εικονοδιάσκεψης (video conferencing services), εφόσον αυτές είναι δυνατό να παρέχονται από τον
Οργανισµό µε Σηµαντική ισχύ στην Αγορά.

4.6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής προσφέρονται µε τους ίδιους όρους πρόσβασης που
ισχύουν για Τελικούς Χρήστες της υπηρεσίας συνδροµητικής κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ,
σύµφωνα µε τα πρότυπα του GSM Association και χρησιµοποιώντας International Mobile
Subscriber Identity (IMSI) που προσδιορίζει το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ. Οι υπηρεσίες
διεθνούς περιαγωγής θα είναι προενεργοποιηµένες για όλους τους Τελικούς Χρήστες του
∆ικαιούχου.

4.7

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της φορητότητας αριθµών µεταξύ του
∆ικαιούχου και της ΑΤΗΚ είναι η σύναψη συµφωνίας φορητότητας κινητών αριθµών µε την
ΑΤΗΚ.

4.8

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει στην ΑΤΗΚ στοιχεία των Τελικών Χρηστών που
επιθυµούν να είναι καταχωρηµένοι στη βάση δεδοµένων τηλεφωνικού καταλόγου Κύπρου
που διατηρεί η ΑΤΗΚ. Τα Μέρη υπογράφουν µεταξύ τους σχετική συµφωνία, ώστε να είναι
δυνατή η συµπερίληψη των στοιχείων των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου στην εν λόγω
βάση.
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4.9.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.9.1

Εκχώρηση αριθµών International Mobile Subscriber Identity (IMSI) στο
∆ικαιούχο.
Αρίθµηση - Ε 212
Η ΑΤΗΚ εκχωρεί στο ∆ικαιούχο International Mobile Subscriber Identity (IMSI) αριθµούς,
από την αριθµοσειρά που της έχει εκχωρηθεί από τον Επίτροπο «280-01-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»,
έχοντας ως ελάχιστη δέσµη αριθµών τους 10.000 αριθµούς. Νοείται ότι οι εν λόγω αριθµοί
θα χρησιµοποιούνται µόνο για τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής και δεν θα επιτρέπεται η
σύνδεση τους στο Κινητό ∆ίκτυο.

5.

ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ –
ΤΥΠΟΥ Β (MVNO B)
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Β, ο
∆ικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε Τελικούς
Χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το Κινητό
∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
Ο ∆ικαιούχος διαθέτει υποδοµή ∆ικτύου µε τη δική του ταυτότητα παροχέα υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας, διαθέτει δικούς του µηχανισµούς τιµολόγησης, αναγνώρισης της
ταυτότητας Τελικού Χρήστη (authentication), εµπορικής προώθησης (marketing) και δική
του εµπορική ταυτότητα, αλλά δεν διαθέτει φάσµα ραδιοσυχνοτήτων. Ένας Παροχέας
Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Β διατηρεί τα δικά του µέρη ∆ικτύου όπως οικείο
καταχωρητή θέσης αναζήτησης (HLR), κέντρο επαλήθευσης ταυτότητας (AUC) και κόµβο µε
λειτουργία ελέγχου υπηρεσιών (SCF). και, αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχει, διατηρεί
κόµβο υποστήριξης υπηρεσιών GPRS (GGSN) και/ή κόµβο MMSC και/ή κόµβο SMSC.
Η λειτουργία ενός παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας - Τύπου Β περιλαµβάνει τη
χρήση δικών του καρτών SIM και δικού του κωδικό κινητού δικτύου (MNC). Παράλληλα ο
Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Β µπορεί να προβαίνει στην υπογραφή των
δικών του συµφωνιών διεθνούς περιαγωγής και ∆ιασύνδεσης µε παροχείς ∆ικτύων.
Ο Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Β δικαιούται την παροχή των υπηρεσιών
διεθνούς περιαγωγής που προσφέρει η ΑΤΗΚ και που περιγράφονται στην παράγραφο 5.6
πιο κάτω, νοουµένου ότι χρησιµοποιεί αριθµούς International Mobile Subscriber Identity
(IMSI) που περιλαµβάνουν τον κωδικό δικτύου της ΑΤΗΚ (MNC) και εκχωρούνται σε αυτόν
από την ΑΤΗΚ.
Η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προς τον Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Β Πληροφορίες
Χρεώσεων για τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής,
µε βάση τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο Παράρτηµα 5 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1. Για την παροχή
των Πληροφοριών Χρεώσεων, ο Παροχέας Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Β θα
καταβάλλει στην ΑΤΗΚ το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1.
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Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού
∆ικτύου – Τύπου Β η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο:
(α) Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ˙ και
(β) Υπηρεσίες.
5.1

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ
Η σύνδεση του ∆ικτύου του ∆ικαιούχου για υπηρεσίες φωνής και σύντοµων γραπτών
µηνυµάτων µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ επιτυγχάνεται µε σύνδεση σε τουλάχιστον δύο
Κέντρα Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) της ΑΤΗΚ.
Η σύνδεση ∆ικτύου ∆ικαιούχου για υπηρεσίες δεδοµένων µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
επιτυγχάνεται µε σύνδεση σε δύο Κόµβους Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN) της
ΑΤΗΚ.
Ακολουθεί
σχεδιάγραµµα µε την «Τοπολογία Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ – Προϊόν
Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ για παροχή του Προϊόντος Πρόσβασης για Παροχέα
Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου -Τύπου Β ( MVNO Β)», που περιέχει τις εξής συντοµογραφίες:
«SGSN: Κόµβος Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS
MSC: Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών
GGSN: Κόµβος Υποστήριξης Υπηρεσιών GPRS
HLR: Καταχωρητής Θέσης Αναζήτησης
AVC: Κέντρο Επαλήθευσης Ταυτότητας
EIR: Καταχωρητής Ταυτότητας Εξοπλισµού
SMSC: Κόµβος Γραπτών Σύντοµων Μηνυµάτων
MMSC: Κόµβος Μηνυµάτων Πολυµέσων
GMSC: Κέντρο-Πύλη Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών
WAP GW: Κέντρο-Πύλη Πρωτόκολλου Ασυρµατικής Εφαρµογής
BTS: Σταθµός Ποµποδεκτών Βάσης
BSC: Ελεγκτής Σταθµού Βάσης
RNC: Ελεγκτής Ραδιοδικτύου
gsm SCF: Κόµβος λειτουργίας ελέγχου υπηρεσιών».
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Σχ. 1-2: Τοπολογία Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ – Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ για παροχή του Προϊόντος Κινητής
Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου - Τύπου Β

5.1.1

Σύνδεση του ∆ικτύου του ∆ικαιούχου µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ για
υπηρεσίες φωνής και γραπτών σύντοµων µηνυµάτων (SMS)
Η σύνδεση του ∆ικτύου του ∆ικαιούχου µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ γίνεται µε
σηµατοδοσία Αρ. 7 (Common Channel Signaling No.7) σε δύο επίπεδα, MTP επίπεδο που
περιλαµβάνει και τη φυσική σύνδεση και σε SCCP επίπεδο.
(α) Σε φυσικό επίπεδο το ∆ίκτυο του ∆ικαιούχου συνδέεται µε δύο τουλάχιστον Κέντρα
Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) της ΑΤΗΚ µέσω Μισθωµένων Γραµµών, είτε
υψηλών ταχυτήτων (High Speed Signaling Links - 2Μbps), είτε χαµηλών ταχυτήτων
(Low Speed Signaling Links - 64Kbps) και .
(β) Σε επίπεδο SCCP (λογική σύνδεση) όλοι οι κόµβοι των δύο ∆ικτύων (MSCs, HLRs, SMSCs και SCF) συνδέονται µεταξύ τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω σύνδεσης
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 4 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.

5.1.2

Σύνδεση ∆ικτύου ∆ικαιούχου για υπηρεσίες δεδοµένων µε το Κινητό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ
Ο κόµβος υποστήριξης υπηρεσιών GPRS (GGSN) του ∆ικαιούχου συνδέεται µε τους Κόµβους
Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN) της ΑΤΗΚ µέσω Προσβάσεων Ethernet.
Οι Προσβάσεις Ethernet προσφέρονται σε ρυθµό µετάδοσης 1Mbps, 2Mbps και 10Mbps.
Ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα χρήσης µέχρι και πέντε (5) «Ονοµάτων Σηµείων
Πρόσβασης (APN)». Η διάθεση των διευθύνσεων ΙΡ θα γίνεται από τον κόµβο υποστήριξης
υπηρεσιών GPRS (GGSN) του ∆ικαιούχου.

5.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με το Προϊόν Κινητής Πρόσβασης για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου – Τύπου Β, η ΑΤΗΚ
προσφέρει στο ∆ικαιούχο τις ακόλουθες υπηρεσίες :
(α) Υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής ˙
(β) Υπηρεσίες γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από χρήστη σε χρήστη και Υπηρεσίες
γραπτών σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας˙
(γ) Υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data)˙
(δ) Υπηρεσίες φορέα 2.5G/3G/4G. και
(ε) Υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής για τις υπηρεσίες (α) µέχρι (δ) πιο πάνω.

5.2.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(β) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(γ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων που
είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.
(δ) Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(ε) Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
(στ) Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ.
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5.2.1.1 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων εντός του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και
τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες της ΑΤΗΚ ή του ∆ικαιούχου ή Τρίτου ∆ικαιούχου
Μέρους.
5.2.1.2 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται στο Σταθερό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
περιλαµβάνει τη δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
και τερµατίζονται σε Τελικούς Χρήστες ή/και υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ. Οι
υπηρεσίες του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, στις οποίες είναι δυνατόν να τερµατιστεί κίνηση
από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, περιγράφονται στο εκάστοτε εν ισχύ Ειδικό
Παράρτηµα 5 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.
5.2.1.3 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων
που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων για κλήσεις που τερµατίζονται σε ∆ίκτυα άλλων
παροχέων που είναι συνδεδεµένα µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, περιλαµβάνει τη
δροµολόγηση κλήσεων που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου προς Τελικούς
Χρήστες ή/και υπηρεσίες των εν λόγω ∆ικτύων.
5.2.1.4 Υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα
άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Με την εν λόγω υπηρεσία, κλήσεις που εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου
διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο, µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ. Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας δροµολόγησης
κλήσεων που διαβιβάζονται για τερµατισµό σε ∆ίκτυα άλλων παροχέων σε εθνικό επίπεδο
µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, είναι η ύπαρξη συµφωνίας ∆ιασύνδεσης µεταξύ της
ΑΤΗΚ και των εναλλακτικών παροχέων στα ∆ίκτυα των οποίων τερµατίζονται οι κλήσεις.
5.2.1.5 Υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του Σταθερού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
Η ΑΤΗΚ προσφέρει υπηρεσίες δροµολόγησης διεθνούς κίνησης για µεταφορά κλήσεων που
εκκινούν από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και τερµατισµό σε διεθνή ∆ίκτυα.
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5.2.1.6 Υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή
µηνυµάτων (SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ

σύντοµων

γραπτών

Η υπηρεσία διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων
(SMS) µέσω του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης
∆εδοµένων Φορητότητας του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ, για εξασφάλιση της πληροφορίας
δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS). Η υπηρεσία
διερεύνησης δροµολόγησης κλήσεων και/ή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) µέσω του
Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ χρησιµοποιείται για την αποστολή µηνυµάτων σε εθνικούς
αριθµούς κινητής τηλεφωνίας για όλες τις υπηρεσίες κυκλωµατοµεταγωγής που
πραγµατοποιούνται από τους Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου, µε εξαίρεση τον τερµατισµό
στην υπηρεσία φωνοκιβωτίου, την υπηρεσία δροµολόγησης διεθνούς κίνησης µέσω του
Σταθερού ∆ικτύου και τις κλήσεις προς υπηρεσίες που χρησιµοποιούν τριψήφιους ή
τετραψήφιους αριθµούς.
5.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS)
Με την υπηρεσία γραπτών σύντοµων µηνυµάτων (SMS) δίδεται η δυνατότητα αποστολής
και παραλαβής γραπτών σύντοµων µηνυµάτων από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου,
χρησιµοποιώντας τον κόµβο γραπτών σύντοµων µηνυµάτων του ∆ικαιούχου, σε Τελικούς
Χρήστες του Κινητού ∆ικτύου της ΑΤΗΚ ή/και σε Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου ή Τρίτου
∆ικαιούχου Μέρους ή/και σε παροχείς περιεχοµένου που είναι συνδεδεµένοι στον κόµβο
γραπτών σύντοµων µηνυµάτων του ∆ικαιούχου.
Τα µηνύµατα περιλαµβάνουν µέχρι και 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες κειµένου.
Μηνύµατα προς το κέντρο γραπτών σύντοµων µηνυµάτων της ΑΤΗΚ θα απορρίπτονται.
Μηνύµατα προς κέντρα γραπτών σύντοµων µηνυµάτων άλλων παροχέων θα
δροµολογούνται από την ΑΤΗΚ και θα χρεώνονται ανάλογα.

5.4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (MOBILE DATA)
H Υπηρεσία ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Data) δίνει τη δυνατότητα στους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου να µεταφέρουν δεδοµένα ανά Τελικό Χρήστη για χρήση
του διαδικτύου ή/και για αποστολή και παραλαβή µηνυµάτων εµπλουτισµένων µε
περιεχόµενο πολυµέσων.

5.5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 2.5G/3G/4G
Η παροχή υπηρεσιών δεδοµένων µέσω τεχνολογίας 2.5G/3G/4G αφορά στην προσφορά
προηγµένων υπηρεσιών δεδοµένων, δηλαδή υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων οι οποίες
παρέχονται µε τη χρήση των τεχνολογιών 2.5G, 3G και 4G, δηλαδή αυτές που δεν
υποστηρίζονται από τη χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας 2G, και περιλαµβάνουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου ψηλής ταχύτητας, IPTV και υπηρεσίες τηλε-εικονοδιάσκεψης (video conferencing services), εφόσον αυτές είναι δυνατό να παρέχονται από τον
Οργανισµό µε Σηµαντική ισχύ στην Αγορά.
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5.6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
Οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής προσφέρονται µε τους ίδιους όρους πρόσβασης που
ισχύουν για Τελικούς Χρήστες της υπηρεσίας συνδροµητικής κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ,
σύµφωνα µε τα πρότυπα του GSM Association και χρησιµοποιώντας International Mobile
Subscriber Identity (IMSI) που προσδιορίζει το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ. Οι υπηρεσίες
διεθνούς περιαγωγής θα είναι προενεργοποιηµένες για όλους τους Τελικούς Χρήστες του
∆ικαιούχου.

5.7

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της φορητότητας αριθµών µεταξύ του
∆ικαιούχου και της ΑΤΗΚ είναι η σύναψη συµφωνίας φορητότητας κινητών αριθµών µε την
ΑΤΗΚ.
Ο ∆ικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή παροχή της πληροφορίας δροµολόγησης
κλήσεων στην ΑΤΗΚ για κλήσεις που εκκινούν από τους Τελικούς του Χρήστες διατηρώντας
τη δική του Βάση ∆εδοµένων Φορητότητας.

5.8

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ Η ΑΤΗΚ
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει στην ΑΤΗΚ στοιχεία των Τελικών Χρηστών που
επιθυµούν να είναι καταχωρηµένοι στη βάση δεδοµένων τηλεφωνικού καταλόγου Κύπρου
που διατηρεί η ΑΤΗΚ. Τα Μέρη υπογράφουν µεταξύ τους σχετική συµφωνία, ώστε να είναι
δυνατή η συµπερίληψη των στοιχείων των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου στην εν λόγω
βάση.

5.9.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.9.1

Εκχώρηση αριθµών International Mobile Subscriber Identity (IMSI) στο
∆ικαιούχο.
Αρίθµηση - Ε 212
Η ΑΤΗΚ εκχωρεί στο ∆ικαιούχο International Mobile Subscriber Identity (IMSI) αριθµούς,
από την αριθµοσειρά που της έχει εκχωρηθεί από τον Επίτροπο «280-01-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»,
έχοντας ως ελάχιστη δέσµη αριθµών τους 10.000 αριθµούς. Νοείται ότι οι εν λόγω αριθµοί
θα χρησιµοποιούνται µόνο για τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής και δεν θα επιτρέπεται η
σύνδεση τους στο Κινητό ∆ίκτυο.
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