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1.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1

Όλες οι αιτήσεις µε βάση τα έντυπα αίτησης του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος
1 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, καθώς
και του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, θα πρέπει να είναι
κατάλληλα συµπληρωµένες και να αποστέλλονται από το ∆ικαιούχο ταχυδροµικώς ή να
προσκοµίζονται στην ΑΤΗΚ στη διεύθυνση:
ΑΤΗΚ
∆ιευθυντή Εθνικής Χονδρικής Αγοράς
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929,
1396 Λευκωσία.

1.2

Εναλλακτικά, ο ∆ικαιούχος µπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις του, µαζί µε τα σχετικά συνηµµένα
καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων (όπου αυτό ισχύει) στην ΑΤΗΚ µέσω
τηλεοµοιότυπου
στον
αριθµό
22707080
ή
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
mvno_services@cyta.com.cy και στη συνέχεια υποχρεούται αµέσως να ταχυδροµήσει ή
προσκοµίσει τις πρωτότυπες αιτήσεις στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 πιο
πάνω. Σε περίπτωση µη παραλαβής του πρωτοτύπου µιας αίτησης, µαζί µε τα σχετικά
συνηµµένα και τη συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων (όπου αυτό ισχύει), εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του τηλεοµοιότυπου ή ηλεκτρονικού
µηνύµατος, η ΑΤΗΚ µπορεί να ακυρώσει τη συγκεκριµένη αίτηση.

1.3

Ηµεροµηνία παραλαβής της κάθε αίτησης θα θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους
αίτησης µέσω ταχυδροµείου ή µε το χέρι ή µέσω τηλεοµοιότυπου.

1.4

Η ΑΤΗΚ θα τηρεί εµπιστευτικές τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτή µε τις αιτήσεις
του ∆ικαιούχου και θα τις χρησιµοποιεί µόνο για σκοπό εξέτασης της σχετικής αίτησης.

1.5

Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης, θα
απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση
της αίτησης στοιχεία.

1.6

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το ∆ικαιούχο να
προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι
λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο ∆ικαιούχο.

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

2.1

Για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ στο
∆ικαιούχο, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ αίτηση, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 πιο πάνω, συµπληρώνοντας το έντυπο αίτησης µε αρ.6.1 του Παραρτήµατος 6
του Ειδικού Παραρτήµατος 1 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.
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2.2

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•

Το όνοµα του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του και
Τον αριθµό Άδειας του ∆ικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου.

2.3

Η ΑΤΗΚ εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, θα
απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση
της αίτησης στοιχεία.

2.4

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το ∆ικαιούχο να
προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ή ανταποκριθεί εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών, αλλά η αίτηση εξακολουθεί να είναι ελλιπής, η αίτηση θα
απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο ∆ικαιούχο.

2.5

Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, θα ξεκινήσει εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που
αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 πιο πάνω, τις διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για
παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης.

2.6

Οι διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης θα
πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης. Η διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µπορεί να
παραταθεί µε τη σύµφωνη γνώµη των Μερών.

2.7

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων, αλλά και στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συµφωνία εντός του
χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 πιο πάνω, θα ακολουθηθεί η
διαδικασία επίλυσης διαφορών που προνοείται στον όρο 22 του Γενικού Μέρους του
Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.

2.8

Το Σχεδιάγραµµα 5.1 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για σύναψη συµφωνίας για παροχή
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ:
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Σχεδιάγραµµα 5.1
∆ιαδικασία για Σύναψη Συµφωνίας για Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης
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3.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7

3.1

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει σε ∆ικαιούχο που έχει υπογράψει τη Συµφωνία µαζί µε το Ειδικό
Παράρτηµα 1 αυτής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα 7 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε τον όρο 6
της Συµφωνίας.

4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ

4.1

Αίτηση για Παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ

4.1.1

Η σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης µεταξύ της ΑΤΗΚ και του
∆ικαιούχου αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη συµφωνίας Συνεγκατάστασης.

4.1.2

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε Υποστατικό της ΑΤΗΚ στο
οποίο επιθυµεί Συνεγκατάσταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πιο πάνω, συµπληρώνοντας
το έντυπο αίτησης µε αρ.6.2 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της
Συµφωνίας. Με βάση την αίτηση αυτή, τα Μέρη θα προχωρήσουν σε υπογραφή συµφωνίας
Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ.

4.1.3

Η αίτηση για παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ θα πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•
•
•

4.1.4

Τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
Τον αριθµό Άδειας του ∆ικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου,
Πληροφορία για το κατά πόσον έχει υπογραφεί Συµφωνία Πρόσβασης σε Κινητό ∆ίκτυο,
την ονοµασία και τη διεύθυνση του Κέντρου Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) ή/και
του Κόµβου Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN),
Την αιτούµενη Υπηρεσία Συνεγκατάστασης, µε βάση την παράγραφο 1.3 του
Παραρτήµατος 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας,
Τις διαστάσεις του ζητούµενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.µ.),
Τα στοιχεία για τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο
Συνεγκατάστασης, όπως:
- περιγραφή, ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας,
- µέγιστο φορτίο ισχύος,
- µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία και υγρασία.

Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης για
παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι
πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία.
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4.1.5

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το ∆ικαιούχο να
προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο ∆ικαιούχο.

4.1.6

Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και αν απαιτηθεί από το ∆ικαιούχο, η ΑΤΗΚ θα διευθετεί, εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που
αναφέρεται στην παράγραφο 4.1.3 πιο πάνω, συνάντηση µε το ∆ικαιούχο για συζήτηση των
αναγκών που έχουν υποβληθεί από το ∆ικαιούχο, όπως επίσης και των όρων µε βάση τους
οποίους θα προσφερθεί η Συνεγκατάσταση.

4.2

Μελέτη Τεχνικής ∆υνατότητας Συνεγκατάστασης

4.2.1

Σε περίπτωση που η αίτηση του ∆ικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της
ΑΤΗΚ είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ πραγµατοποιεί µελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που
αναφέρεται στην παράγραφο 4.1.3 πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων του
∆ικαιούχου για Συνεγκατάσταση είναι πέραν των τεσσάρων (4) και ανάλογα µε τον τύπο
Συνεγκατάστασης που αιτείται ο ∆ικαιούχος, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να οµαδοποιήσει και
προτεραιοποιήσει τις αιτήσεις του και τα Μέρη θα πρέπει να συµφωνήσουν σε ένα λογικό
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των τεχνικών µελετών από την ΑΤΗΚ.

4.2.2

Η µελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης διερευνά τη διαθεσιµότητα Χώρου
Συνεγκατάστασης στο Υποστατικό της ΑΤΗΚ για το οποίο ο ∆ικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση
για παροχή Συνεγκατάστασης.

4.2.3

Σε περίπτωση µη δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του ∆ικαιούχου για παροχή
Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενηµερώσει
αναλόγως το ∆ικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα
2 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, παραθέτοντας, αν υπάρχουν, εναλλακτικές
λύσεις οι οποίες θα συζητηθούν µε το ∆ικαιούχο.

4.2.4

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τέλος για τη µελέτη τεχνικής δυνατότητας µε βάση το
Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

4.3

Προσφορά για Συνεγκατάσταση

4.3.1

Σε περίπτωση δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του ∆ικαιούχου για παροχή
Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ, εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από τη συµπλήρωση της µελέτης τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης,
υποβάλλει στο ∆ικαιούχο προσφορά για Συνεγκατάσταση που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει:
•
•
•

Την προτεινόµενη συµφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ
που θα υπογραφεί µεταξύ των Μερών.
Τεχνική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για παροχή της Συνεγκατάστασης στο
συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ (π.χ. διαµόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης) .
Τις διαστάσεις του προτεινόµενου Χώρου Συνεγκατάστασης.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Τα χαρακτηριστικά του Χώρου Συνεγκατάστασης (περιλαµβανοµένου κλιµατισµού,
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλειας).
Τα σχετικά τέλη και τον τρόπο καταβολής τους, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα 3 του
Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.
Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα για την παροχή της Συνεγκατάστασης.
Τη διαδικασία αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης από το ∆ικαιούχο (πρότυπο έντυπο
αποδοχής) .
Τον εξοπλισµό και τα συστήµατα που αφορά το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας.
τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήµατος Συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης
διευκολύνσεων ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων, τις υπεύθυνες υπηρεσίες και τα
υπεύθυνα πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αιτήµατα
αυτά.
τις προθεσµίες για την εκπλήρωση των επί µέρους ελέγχων, εγκρίσεων και εργασιών, που
δεν πρέπει να ξεπερνούν το συνολικό διάστηµα δύο (2) Μηνών από την υπογραφή της
συµφωνίας Συνεγκατάστασης.
την κατανοµή των ευθυνών σε θέµατα ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ή ζηµιάς στον
σχετικό εξοπλισµό, στο ∆ίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο.
την κατανοµή των δαπανών.
τις ειδικές διαδικασίες και ρυθµίσεις που θα εφαρµόζονται εάν το ακίνητο ή ο χώρος, στον
οποίο έχει υλοποιηθεί η Συνεγκατάσταση, ή που ελέγχει την πρόσβαση στο Χώρο
Συνεγκατάστασης, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο. τις εργασίες αποκατάστασης σε
περίπτωση τερµατισµού της Συνεγκατάστασης.
την επίλυση των διαφορών ανάµεσα στα Μέρη.
διαδικασία κατανοµής Χώρου Συνεγκατάστασης.
επιστροφή µη επαναλαµβανόµενων χρεώσεων για διαµόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης.
διαδικασίες πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης.
διαχείριση προβληµάτων και βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

4.3.2

Η προσφορά της ΑΤΗΚ θα έχει ισχύ για περίοδο είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της στο ∆ικαιούχο. Η ΑΤΗΚ δύναται κατά την κρίση της να συµφωνήσει
στην παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς της. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης στο
συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ θα προκρατείται από την ΑΤΗΚ για την περίοδο ισχύος
της προσφοράς. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προσφοράς της
η ΑΤΗΚ δεν λάβει απάντηση από το ∆ικαιούχο ή συµφωνία µεταξύ των Μερών για παράταση
της εν λόγω περιόδου, ο χώρος αποδεσµεύεται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εξυπηρέτηση
των αναγκών της ΑΤΗΚ ή για παροχή Συνεγκατάστασης σε Τρίτο ∆ικαιούχο Μέρος ή
οποιοδήποτε άλλο τρίτο µέρος.

4.4

Υπογραφή Συµφωνίας Συνεγκατάστασης

4.4.1

Λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2 του παρόντος
Παραρτήµατος 5, και σε περίπτωση θετικής απάντησης του ∆ικαιούχου, η ΑΤΗΚ θα ξεκινήσει
άµεσα τη διαδικασία για σύναψη συµφωνίας Συνεγκατάστασης στη βάση της προσφοράς της,
µε στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία έναρξής της. Η συµφωνία Εσωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης τίθεται σε ισχύ
από την ηµεροµηνία που υπογράφεται και θα ισχύει για περίοδο [συµφωνία µεταξύ των
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µερών] (αρχική περίοδος) και θα ανανεώνεται αυτόµατα µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις για [αριθµό χρόνων], εκτός αν τερµατισθεί νωρίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της εν λόγω συµφωνίας.
Στις περιπτώσεις όπου η Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε Υποστατικό το οποίο η ΑΤΗΚ
εκµισθώνει από τρίτους, η διάρκεια νέας συµφωνίας Εσωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης θα
πρέπει να συσχετίζεται µε τη διάρκεια νέας συµφωνίας εκµίσθωσης χώρου που έχει η ΑΤΗΚ µε
τον ιδιοκτήτη του υποστατικού.
4.4.2

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τέλη για τη διαµόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

4.5

Υλοποίηση Συνεγκατάστασης

4.5.1

Η ΑΤΗΚ θα ξεκινήσει τις εργασίες για διαµόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης στο
συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, αµέσως µετά την πληρωµή από τον ∆ικαιούχο του
τέλους για τη µελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης και του 50% των τελών που
αφορούν τη διαµόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύµφωνα µε τη συµφωνία
Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ και το Παράρτηµα 3 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας. Ο µέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ετοιµασία του
Χώρου Συνεγκατάστασης καθορίζεται στους δύο (2) Μήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της συµφωνίας Συνεγκατάστασης.

4.5.2

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης µε βάση τη συµφωνία
Συνεγκατάστασης, πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ των Μερών για θεώρηση της
πορείας υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τα
Μέρη.

4.5.3

Με την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του σχετικού Χώρου Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος
θα πραγµατοποιήσει σε συνεργασία µε την ΑΤΗΚ έλεγχο αποδοχής του Χώρου
Συνεγκατάστασης.

4.5.4

Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής είναι επιτυχής, τα Μέρη προχωρούν σε υπογραφή
εγγράφου για την αποδοχή και παράδοση του Χώρου Συνεγκατάστασης. Νοείται ότι ο
∆ικαιούχος δεν µπορεί, πριν την αποδοχή του Χώρου Συνεγκατάστασης, να εγκαταστήσει σε
αυτόν οποιονδήποτε εξοπλισµό. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής του Χώρου
Συνεγκατάστασης δεν είναι επιτυχής, τα Μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για
συµπλήρωση της υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης.

4.5.5

Με την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής από το ∆ικαιούχο, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να
καταβάλει το υπόλοιπο του συνολικού ποσού για διαµόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας και θα ξεκινήσουν
οι µηνιαίες χρεώσεις του ∆ικαιούχου.

4.5.6

Το Σχεδιάγραµµα 5.2 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για την παροχή Συνεγκατάστασης σε
Υποστατικό της ΑΤΗΚ:
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Σχεδιάγραµµα 5-2
∆ιαδικασία Παροχής Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης
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4.6

Μη Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης από το ∆ικαιούχο

4.6.1

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν προχωρήσει σε εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισµού
στο Χώρο Συνεγκατάστασης µετά την πάροδο τριών (3) Μηνών από την υπογραφή του
εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης ή σε περίπτωση που εντός έξι (6) Μηνών
από την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης δεν έχουν
υποβληθεί από το ∆ικαιούχο αιτήσεις για την παροχή Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης για το
συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ και ο διαθέσιµος χώρος στο συγκεκριµένο Υποστατικό της
ΑΤΗΚ είναι περιορισµένος και εκκρεµούν αιτήσεις Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών ή οποιωνδήποτε
άλλων τρίτων µερών για Συνεγκατάσταση στο ίδιο Υποστατικό ή Χώρο Συνεγκατάστασης ή η
ΑΤΗΚ επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το σχετικό χώρο ή µέρος αυτού ή να κρατήσει το σχετικό
χώρο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε τα εκάστοτε εν ισχύ Υπόδειγµα Προσφοράς Υπηρεσιών της
ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προειδοποιητική διπλό-συστηµένη επιστολή στο ∆ικαιούχο για
τερµατισµό της συµφωνίας Συνεγκατάστασης εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προειδοποιητικής επιστολής για το συγκεκριµένο Χώρο
Συνεγκατάστασης.

4.6.2

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν προχωρήσει εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία αποστολής της εν λόγω προειδοποιητικής επιστολής στην εγκατάσταση
εξοπλισµού στο Χώρο Συνεγκατάστασης ή στην υποβολή αιτήσεων για την παροχή Προϊόντων
Κινητής Πρόσβασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ δικαιούται, αφού
ενηµερώσει σχετικά τον Επίτροπο, να τερµατίσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών τη
συµφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Χώρο Συνεγκατάστασης.

4.6.3

Η ΑΤΗΚ θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το χώρο για παροχή Συνεγκατάστασης σε τρίτα µέρη
και/ή για δική της χρήση. Η ΑΤΗΚ, σε µια τέτοια περίπτωση, επιστρέφει το 50% των
χρεώσεων που έχει καταβάλει ο ∆ικαιούχος για το συγκεκριµένο Χώρο Συνεγκατάστασης,
εξαιρουµένων των χρεώσεων που αφορούσαν τη διεξαγωγή της τεχνικής µελέτης
Συνεγκατάστασης και πρόσθετες διευκολύνσεις.

4.7

Αίτηση για Πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

4.7.1

Ο ∆ικαιούχος µπορεί να αιτηθεί πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, αποστέλλοντας,
σύµφωνα µε την Παράγραφο 1 πιο πάνω, πλήρως συµπληρωµένο το έντυπο αίτησης µε αρ.
6.3 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

4.7.2

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα και µε τις
ανάγκες του ∆ικαιούχου:
•
•
•
•
•

τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
την ονοµασία και την διεύθυνση του Κέντρου Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) ή/και
του Κόµβου Εξυπηρέτησης Περιοχής GPRS (SGSN),
την αιτούµενη Υπηρεσία Συνεγκατάστασης, µε βάση την παράγραφο 1.3 του
Παραρτήµατος 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας,
τις διαστάσεις του πρόσθετου ζητούµενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.µ.),
τα στοιχεία για τον πρόσθετο Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο
Συνεγκατάστασης, όπως:
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-

ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση
µέγιστο φορτίο ισχύος και
µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία και υγρασία.

ηλεκτρικής ενέργειας,

4.7.3

Ο χειρισµός της αίτησης είναι ανάλογος µε τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους
4.1, 4.2 και 4.3 πιο πάνω. Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης
που αναφέρεται στην παράγραφο 4.7.1. πιο πάνω, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενηµερώσει το
∆ικαιούχο κατά πόσο η αίτηση για παροχή πρόσθετων Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης γίνεται
αποδεκτή ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, η ΑΤΗΚ ενηµερώνει το
∆ικαιούχο για το τέλος παροχής των πρόσθετων Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

4.7.4

Σε περίπτωση που η προσφορά της ΑΤΗΚ γίνει αποδεκτή από τον ∆ικαιούχο τα Μέρη
προχωρούν σε τροποποίηση της συµφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο
Υποστατικό της ΑΤΗΚ µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.4 πιο
πάνω.

4.7.5

Η υλοποίηση της Συνεγκατάστασης θα γίνει ανάλογα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο 4.5 πιο πάνω.

4.8

Υφιστάµενες Συµφωνίες Συνεγκατάστασης για τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ

4.8.1

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος έχει ήδη υπογράψει συµφωνίες Συνεγκατάστασης µε την
ΑΤΗΚ στα πλαίσια της παροχής Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή/και της
παροχής Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και της παροχής
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ στο οποίο αιτείται
επιπρόσθετη Συνεγκατάσταση για Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης, τότε ο ∆ικαιούχος θα πρέπει
να ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 4.7 πιο πάνω.

4.8.2

Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη προχωρούν σε τροποποίηση της υφιστάµενης συµφωνίας
Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ µε βάση τη διαδικασία της
παραγράφου 4.4 πιο πάνω.

4.8.3

Σε περίπτωση τερµατισµού της παροχής Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή/και
των Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και των Υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα πρέπει να γίνεται τροποποίηση της συµφωνίας Συνεγκατάστασης
για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ µε βάση τους όρους της Συµφωνίας και του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 αυτής.

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

5.1

∆ιαδικασία Σύνδεσης στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ για Παροχέα Κινητού Ιδεατού
∆ικτύου
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5.1.1

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αίτηση ∆ικαιούχου για νέα
σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, αλλαγή υφιστάµενης σύνδεσης στο Κινητό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ ή τερµατισµό υφιστάµενης σύνδεσης στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.

5.1.2

Ο ∆ικαιούχος που έχει συνάψει Συµφωνία µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 αυτής για την
παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ, αποστέλλει σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις του για νέα σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο, πλήρως
συµπληρωµένες και υπογραµµένες, σύµφωνα µε τα έντυπα αίτησης µε αρ.6.4 του
Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

5.1.3

Η ΑΤΗΚ εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του
∆ικαιούχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.2 πιο πάνω, αποστέλλει προς το ∆ικαιούχο
επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα.

5.1.4

Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτήσεις για σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο, µεταξύ
άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•

•

Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης.
Μη συµπλήρωση στοιχείων αίτησης.
Νοµικές υποχρεώσεις ή νοµικό κώλυµα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.
Μη υπογραφή συµφωνίας Συνεγκατάστασης µεταξύ της ΑΤΗΚ και του ∆ικαιούχου για το
συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ ή µη ολοκλήρωση της υλοποίησης συµφωνίας
Συνεγκατάστασης.
Μη διαθεσιµότητα υποδοµής και χωρητικότητας στο Κινητό ∆ίκτυο.

Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι πέραν των αναφερθέντων, θα ενηµερώνεται ο
∆ικαιούχος, ο οποίος µπορεί να ζητήσει από τον Επίτροπο να αξιολογήσει την ορθότητα των
νέων λόγων απόρριψης.
5.1.5

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, η ΑΤΗΚ αποστέλλει στο ∆ικαιούχο τα
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση της σύνδεσης του Εξοπλισµού του
∆ικαιούχου στο Κινητό ∆ίκτυο.

5.1.6

Η ΑΤΗΚ, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη εγκατεστηµένη στα υποστατικά του ∆ικαιούχου
οπτική ίνα, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αποδοχή της αίτησης του ∆ικαιούχου,
αναλαµβάνει την υλοποίηση του αιτήµατος.
Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας για σύνδεση σε δακτύλιο οπτικών ινών
της ΑΤΗΚ, το αίτηµα του ∆ικαιούχου θα υλοποιείται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
από την αποδοχή της αίτησης του ∆ικαιούχου. Σε περίπτωση που το υποστατικό του
∆ικαιούχου βρίσκεται σε περιοχή που δεν καλύπτεται από δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, η
ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει σχετικά το ∆ικαιούχο και θα προτείνει πιθανές λύσεις και
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Τα Μέρη, εντός πέντε (5) εργάσιµων µερών από την αποστολή
σχετικής απάντησης της ΑΤΗΚ, θα συµφωνούν για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία, τα Μέρη µπορεί να ενηµερώσουν γραπτώς τον
Επίτροπο προκειµένου να επιλυθεί η διαφορά σύµφωνα µε τον όρο 22 της Συµφωνίας. Και
στις δύο περιπτώσεις, ο ∆ικαιούχος θα επιβαρύνεται µε το τέλος εγκατάστασης της οπτικής
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ίνας. Ο προσδιορισµός του τέλους θα γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας και της µη
διάκρισης στη βάση µοντέλου συµπίεσης περιθωρίου τιµών. Σε περίπτωση που δεν επέλθει
συµφωνία, τα Μέρη µπορεί να ενηµερώσουν γραπτώς τον Επίτροπο προκειµένου να επιλυθεί η
διαφορά σύµφωνα µε τον όρο 22 της Συµφωνίας.
Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να ετοιµάσει
έγκαιρα τη σχετική υποδοµή που απαιτείται στα υποστατικά.
5.1.7

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αιτείται πρόσθετες συνδέσεις στο Κινητό ∆ίκτυο, τα Μέρη θα
συµφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους.

5.1.8

Η ΑΤΗΚ σε συνεργασία µε το ∆ικαιούχο πραγµατοποιεί έλεγχο των συνδέσεων στο Κινητό
∆ίκτυο της ΑΤΗΚ πριν την παροχή τους σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας και µε βάση προδιαγραφές, στοιχεία δικτύων και διαδικασίες
που θα συµφωνηθούν µεταξύ των Μερών.

5.1.9

Μετά τη συµπλήρωση του ελέγχου των συνδέσεων στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, ο ∆ικαιούχος
επιβεβαιώνει γραπτώς, υπογράφοντας σχετικό έντυπο αποδοχής το οποίο του αποστέλλει η
ΑΤΗΚ, την παραλαβή των συνδέσεων στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παροχής τους. Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν
αποστείλει το έντυπο αποδοχής υπογραµµένο εντός των τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παροχής, οι συνδέσεις στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ θεωρούνται ότι έχουν γίνει
αποδεκτές από το ∆ικαιούχο. Οι σχετικές περιοδικές χρεώσεις θα ισχύουν από την ηµεροµηνία
παροχής.

5.1.10 Το Σχεδιάγραµµα 5.3 παρουσιάζει τη διαδικασία για παροχή νέας σύνδεσης στο Κινητό ∆ίκτυο:
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Σχεδιάγραµµα 5-3
∆ιαδικασία Παροχής Νέας Σύνδεσης στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ

5.2

∆ιαδικασία Παροχής Υπηρεσιών σε Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών για τη
δηµιουργία από την ΑΤΗΚ των προφίλ που επιθυµεί για τους Τελικούς του Χρήστες

5.2.1

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στην περίπτωση του Προϊόντος Κινητής Πρόσβασης για
Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών, µετά από σχετική αίτηση ∆ικαιούχου για παροχή των
υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος 1 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, ώστε η ΑΤΗΚ να δηµιουργήσει για το ∆ικαιούχο τα προφίλ
που επιθυµεί για τους Τελικούς του Χρήστες.

5.2.2

Ο ∆ικαιούχος που έχει συνάψει Συµφωνία µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 αυτής για παροχή
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ, αποστέλλει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πιο
πάνω, τις αιτήσεις του για παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
Παραρτήµατος 1 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, πλήρως συµπληρωµένες και
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υπογραµµένες, σύµφωνα µε τα έντυπα αίτησης µε αρ.6.5 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.
5.2.3 Η ΑΤΗΚ εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του
∆ικαιούχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.2 πιο πάνω, αποστέλλει προς το ∆ικαιούχο
επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα.
5.2.4

Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτήσεις για παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος 1 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, µεταξύ
άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•

Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης.
Μη συµπλήρωση στοιχείων αίτησης.
Νοµικές υποχρεώσεις ή νοµικό κώλυµα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ
Πρόβληµα στη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών που επέλεξε ο Ενισχυµένος Παροχέας
Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι πέραν των αναφερθέντων τότε θα ενηµερώνεται ο
∆ικαιούχος, ο οποίος µπορεί να ζητήσει από τον Επίτροπο να αξιολογήσει την ορθότητα των
νέων λόγων απόρριψης.
5.2.5

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, η ΑΤΗΚ αποστέλλει στο ∆ικαιούχο τα
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του Παραρτήµατος 1 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

5.2.6

Η ΑΤΗΚ, προχωρεί σε ανάπτυξη και έλεγχο των προφίλ των Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, µε βάση τις
υπηρεσίες που επέλεξε ο ∆ικαιούχος. Το χρονοδιάγραµµα δηµιουργίας των προφίλ των
Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου θα συµφωνείται µεταξύ των Μερών. Η ΑΤΗΚ αποστέλλει
στο ∆ικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση των προφίλ
καθώς επίσης και την ηµεροµηνία έναρξης χρήσης των προφίλ.

5.2.7

Το Σχεδιάγραµµα 5.4 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών σε Ενισχυµένο
Παροχέα Υπηρεσιών για τη δηµιουργία από την ΑΤΗΚ των προφίλ που επιθυµεί για τους
Τελικούς του Χρήστες:
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Σχεδιάγραµµα 5-4
∆ιαδικασία Παροχής Υπηρεσιών σε Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών για τη δηµιουργία
από την ΑΤΗΚ των Προφίλ που επιθυµεί για τους Τελικούς του Χρήστες

5.3

∆ιαδικασία Ενεργοποίησης και ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών και ∆ιευκολύνσεων Τελικού
Χρήστη για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών (SP) και Ενισχυµένο Παροχέα Υπηρεσιών
(ESP)

5.3.1 Η διαδικασία ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη
από το ∆ικαιούχο θα γίνεται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ενεργοποίησης και
διαχείρισης υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη που περιγράφεται στην παράγραφο
5.3.2 πιο κάτω. Μέχρι την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος ενεργοποίησης και
διαχείρισης υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη και σε περίπτωση που µελλοντικά
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα µε τη χρήση του, το οποίο δεν µπορεί να επιλυθεί τότε
θα εφαρµόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.3 πιο κάτω.
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5.3.2 Ηλεκτρονικό
Σύστηµα
Ενεργοποίησης
∆ιευκολύνσεων Τελικού Χρήστη

και

∆ιαχείρισης

Υπηρεσιών

και

5.3.2.1

H ΑΤΗΚ θα διατηρεί ηλεκτρονικό συστήµατος ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών
και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη. Ο ∆ικαιούχος µέσω δικής του εφαρµογής και µέσω
διαδικτύου θα επικοινωνεί µε αυτό το σύστηµα (web service), το οποίο θα του επιτρέπει
να ενεργοποιεί και να διαχειρίζεται υπηρεσίες και διευκολύνσεις Τελικών Χρηστών. Το
σύστηµα θα καταγράφει όλα τα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντολών και ανταποκρίσεων.

5.3.2.2

Η ανάπτυξη και εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος ενεργοποίησης και διαχείρισης
υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

5.3.2.2.1 Ετοιµασία και αποστολή Τεχνικών Προδιαγραφών
Οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήµατος ενεργοποίησης και διαχείρισης
υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη θα αποσταλούν από την ΑΤΗΚ στο
∆ικαιούχο όταν θα οριστικοποιηθούν µετά την υπογραφή της Συµφωνίας µαζί µε το Ειδικό
Παράρτηµα 1 αυτής για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ. Οι
προδιαγραφές θα περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο
∆ικαιούχος για να αναπτύξει τις σχετικές εφαρµογές διαδικτύου για πρόσβαση στο
σύστηµα.
5.3.2.2.2 Σχεδιασµός και Υλοποίηση σε Περιβάλλον ∆οκιµών
Μετά την αποστολή των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού συστήµατος
ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη στο
∆ικαιούχο, η ΑΤΗΚ θα προχωρήσει σε σχεδιασµό και υλοποίηση του συστήµατος σε
περιβάλλον δοκιµών. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις δοκιµές εντός ενός (1)
Μηνός από την ηµεροµηνία που είναι διαθέσιµο για δοκιµές το ηλεκτρονικό σύστηµα
ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη.
5.3.2.2.3 Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ενεργοποίησης και ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών και
∆ιευκολύνσεων Τελικού Χρήστη
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών από το ∆ικαιούχο το σύστηµα θα µεταφέρεται
από την ΑΤΗΚ σε πραγµατικό περιβάλλον λειτουργίας και θα λειτουργεί δοκιµαστικά για
περίοδο δέκα (10) Ηµερών πριν τεθεί σε πλήρη εµπορική λειτουργία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρµογή των πιο πάνω είναι η ολοκλήρωση των σχετικών
δοκιµών από το ∆ικαιούχο. Η ευθύνη της ΑΤΗΚ περιορίζεται στην ανάπτυξη και λειτουργία
του συστήµατος και δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση εξ
υπαιτιότητας του ∆ικαιούχου.
5.3.2.3

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτηµά του στην ΑΤΗΚ για εξασφάλιση
πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών και
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διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη. Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να καθορίσει δηµόσια/ες
διεύθυνση/εις IP µέσω των οποίων θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα.
5.3.2.4

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο ∆ικαιούχο κωδικό χρήστη για πρόσβαση στο σύστηµα. Η
ταυτοποίηση του ∆ικαιούχου/χρήστη και ο έλεγχος του δικαιώµατος χρήσης της υπηρεσίας
θα γίνεται από την ΑΤΗΚ µέσω του κωδικού χρήστη και δηµόσιας διεύθυνσης IP που
καθορίζει ο ∆ικαιούχος.

5.3.2.5

Σε περίπτωση µη λειτουργίας του συστήµατος, ο ∆ικαιούχος θα ενηµερώνει τηλεφωνικά
την ΑΤΗΚ στον τηλεφωνικό αριθµό «22702580» και θα αποστέλλει µήνυµα µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mvnofaultreport@cyta.com.cy
και fts-nmc@cyta.com.cy. Η ΑΤΗΚ, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη βλάβης που
αφορά την προσφερόµενη πρόσβαση, θα προχωρεί σε αποκατάσταση της, ακολουθώντας
τις διαδικασίες που εφαρµόζει η ίδια για αποκατάσταση ανάλογων βλαβών και θα
ενηµερώνει σχετικά το ∆ικαιούχο.

5.3.2.6

Σε περίπτωση προγραµµατισµένων εργασιών της ΑΤΗΚ που επηρεάζουν τη λειτουργία του
συστήµατος, η ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει έγκαιρα το ∆ικαιούχο για τη διάρκεια πιθανής
διακοπής.

5.3.3

Μη Αυτοµατοποιηµένη ∆ιαδικασία Ενεργοποίησης και ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών
και ∆ιευκολύνσεων Τελικού Χρήστη

5.3.3.1

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα
µε τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος ενεργοποίησης και διαχείρισης υπηρεσιών και
διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη το οποίο δεν µπορεί να επιλυθεί σε λογικό χρονικό
διάστηµα και αφορά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών και διευκολύνσεων
Τελικού Χρήστη, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών σε σύνδεση Τελικού
Χρήστη.

5.3.3.2

Ο ∆ικαιούχος που έχει υπογράψει Συµφωνία µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 αυτής για
παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ, αποστέλλει στην ΑΤΗΚ, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη, παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών σε
σύνδεση Τελικού Χρήστη, πλήρως συµπληρωµένες και υπογραµµένες, σύµφωνα µε το
έντυπο αίτησης µε αρ. 6.6 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της
Συµφωνίας.

5.3.3.3

Ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος και έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη σωστή µεταφορά
των στοιχείων των αιτήσεων στη συγκεντρωτική κατάσταση. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλει τη συγκεντρωτική κατάσταση και σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση msp_services@cyta.com.cy.

5.3.3.4

Η ΑΤΗΚ εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή της αίτησης του ∆ικαιούχου
για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη,
αποστέλλει προς το ∆ικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή
απορρίπτεται αιτιολογηµένα και τον ενηµερώνει για τα στοιχεία της σύνδεσης και για την
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5.3.3.5

ηµεροµηνία και ώρα παροχής της. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων για
διαχείριση υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη είναι µεγάλος τα Μέρη θα
συµφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραµµα ελέγχου αποδοχής των αιτήσεων.
Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτήσεις για διαχείριση υπηρεσιών και
διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη, για τους ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•

Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης.
Μη συµπλήρωση στοιχείων αίτησης.
Η αιτούµενη υπηρεσία ή διευκόλυνση διαφέρει από τα προσφερόµενα Προϊόντα
Κινητής Πρόσβασης.
Νοµικές υποχρεώσεις ή νοµικό κώλυµα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι πέραν των αναφερθέντων τότε θα ενηµερώνεται ο
∆ικαιούχος, ο οποίος µπορεί να ζητήσει από τον Επίτροπο να αξιολογήσει την ορθότητα
των νέων λόγων απόρριψης.
5.3.3.6

Η ΑΤΗΚ, αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση της αίτησης του ∆ικαιούχου για διαχείριση
υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβή της αίτησης του ∆ικαιούχου σε περίπτωση µη εφαρµογής
φορητότητας αριθµού ή εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία εφαρµογής
φορητότητας αριθµού, σε περίπτωση εφαρµογής φορητότητας αριθµού. Οι αιτήσεις
διεκπεραιώνονται µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία αποδοχής τους. Σε
περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων ανά εργάσιµη ηµέρα είναι µεγαλύτερος κατά
10% από αυτό των προβλέψεων του Παραρτήµατος 8 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της
Συµφωνίας, τα Μέρη θα συµφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των
αιτήσεων.

5.3.3.7

Η ΑΤΗΚ και ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του
Τελικού Χρήστη.

5.3.3.8

Στο Σχεδιάγραµµα 5.5 πιο κάτω παρουσιάζεται η διαδικασία χειρισµού αίτησης για
διαχείριση υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού Χρήστη:
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Σχεδιάγραµµα 5-5
∆ιαδικασία χειρισµού αίτησης για διαχείριση υπηρεσιών και διευκολύνσεων Τελικού
Χρήστη

5.4.

∆ιαδικασία παροχής υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής σε Παροχέα Κινητού Ιδεατού
∆ικτύου

5.4.1

H ΑΤΗΚ προσφέρει τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής σε Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου ο
οποίος έχει συνάψει Συµφωνία µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 αυτής για παροχή Υπηρεσιών
Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ. Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ πλήρως
συµπληρωµένο το έντυπο αίτησης µε αρ.6.9 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος
1 της Συµφωνίας.
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5.4.2

Η ΑΤΗΚ εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, θα απαντήσει
κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης
στοιχεία.

5.4.3

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το ∆ικαιούχο να
προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ή ανταποκριθεί εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών, αλλά η αίτηση εξακολουθεί να είναι ελλιπής, η αίτηση θα
απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο ∆ικαιούχο.

5.4.4

Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, θα ξεκινήσει εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που
αναφέρεται στην παράγραφο 5.4.2 πιο πάνω, τις διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για
παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ.

5.4.5

Οι διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από
την ΑΤΗΚ θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης. Η διάρκεια των διαπραγµατεύσεων
µπορεί να παραταθεί µε τη σύµφωνη γνώµη των Μερών.

5.4.6

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των
διαπραγµατεύσεων, αλλά και στην περίπτωση που δεν
χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο
διαδικασία επίλυσης διαφορών που προνοείται στον
Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.

5.4.7

Με την υπογραφή της Συµφωνίας µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 αυτής για πρόσβαση στο
Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα εκχωρεί αριθµούς International Mobile Subscriber
Identity (IMSI) στο ∆ικαιούχο για αποκλειστική χρήση τους σε υπηρεσίες διεθνούς
περιαγωγής.

5.5

∆ιαδικασίες εκχώρησης αριθµών International Mobile Subscriber Identity (IMSI)
σε Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου για τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής

5.5.1

Ο ∆ικαιούχος που έχει συνάψει Συµφωνία µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 αυτής για παροχή
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ, αποστέλλει την αίτηση του για εκχώρηση
αριθµών International Mobile Subscriber Identity (IMSI) πλήρως συµπληρωµένη και
υπογραµµένη, σύµφωνα µε το έντυπο αίτησης µε αρ.6.10 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

5.5.2

Η ΑΤΗΚ εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του
∆ικαιούχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.5.1 πιο πάνω, αποστέλλει προς το ∆ικαιούχο
επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα.

Μερών κατά τη διάρκεια των
έχει επέλθει συµφωνία εντός του
5.4.5 πιο πάνω, θα ακολουθηθεί η
όρο 22 του Γενικού Μέρους του
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5.6

∆ιαδικασία Φορητότητας Αριθµών Κινητής Τηλεφωνίας

5.6.1

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για φορητότητα αριθµών κινητής τηλεφωνίας θα
περιγράφεται στη σχετική συµφωνία φορητότητας αριθµών κινητής τηλεφωνίας µεταξύ της
ΑΤΗΚ και του ∆ικαιούχου.

5.7

∆ιαδικασία Ενηµέρωσης Βάσης ∆εδοµένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου

5.7.1

Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη για ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων τηλεφωνικού καταλόγου
Κύπρου («Β∆ΤΚΚ»), που διατηρεί η ΑΤΗΚ. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για ενηµέρωση
της Β∆ΤΚΚ είναι ανάλογη µε αυτή που περιγράφεται σε σχετική συµφωνία βάσης δεδοµένων
τηλεφωνικού καταλόγου Κύπρου του ∆ικαιούχου µε την ΑΤΗΚ.

5.8

∆ιαδικασία Προµήθειας Καρτών SIM

5.8.1 Η διαδικασία που θα ακολουθείται για προµήθεια καρτών SIM περιγράφεται σε σχετική
εµπορική συµφωνία µεταξύ των Μερών κατόπιν κοινοποίησης αυτής στον Επίτροπο.

6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

6.1

Γενικά

6.1.1 Η διαδικασίες αυτές αφορούν την τεχνική διαχείριση της σύνδεσης µε το Κινητό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ µε τις πρόνοιες του να εφαρµόζονται µετά που η σύνδεση µε το Κινητό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ έχει τεθεί σε λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες που θα διέπουν την
τεχνική διαχείριση των ∆ικτύων των Μερών.
Οι διαδικασίες τεχνικής διαχείρισης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα::
(α)
(β)
(γ)
(δ)

∆ιαχείριση Απόδοσης (Performance Management)
∆ιαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management)
∆ιαχείριση Βλαβών/Σφαλµάτων (Fault Management)
∆ιαδικασίες Αλληλοενηµέρωσης των Μερών για προγραµµατισµένες εργασίες.

6.1.2

Η ΑΤΗΚ συντηρεί το ∆ίκτυο ως απαιτείται για την υποστήριξη παροχής Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης, σύµφωνα µε τη Συµφωνία Πρόσβασης σε Κινητό ∆ίκτυο µεταξύ της ΑΤΗΚ και του
∆ικαιούχου και τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 4 της εν λόγω συµφωνίας.

6.2

∆ιαχείριση Απόδοσης (Performance Management)

6.2.1 Η διαχείριση της απόδοσης των προσφερόµενων Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης συνίσταται
στις παρακάτω ενέργειες:
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6.2.2

Παρακολούθηση Απόδοσης (Performance Monitoring)
Τα Μέρη θα πραγµατοποιούν στα σηµεία σύνδεσης µε το Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ µετρήσεις
για την παρακολούθηση της ποιότητας επικοινωνίας. Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται
µόνιµα ή περιοδικά στο σύνολο των κλήσεων ή δείγµα αυτών. Τα στοιχεία των µετρήσεων
θα ανταλλάσσονται µεταξύ των σηµείων επικοινωνίας των Μερών κατά τη διάρκεια
αντιµετώπισης έκτακτων προβληµάτων, αν αυτό είναι αναγκαίο. Οι µετρήσεις που θα
λαµβάνονται παρουσιάζονται πιο κάτω:

6.2.2.1 Ποσοστό συµφόρησης κλήσεων για την απερχόµενη προς το άλλο µέρος κίνηση. (Το
ποσοστό συµφόρησης κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων το οποίο δεν
διεκπεραιώνεται λόγω µη εξεύρεσης ελεύθερης Ζεύξης ∆ιασύνδεσης).
6.2.2.2 Ποσοστό αποτυχηµένων κλήσεων για την εξερχόµενη και εισερχόµενη κίνηση. (Το ποσοστό
αποτυχηµένων κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται λόγω
τεχνικών προβληµάτων (π.χ. βλάβες, συµφόρηση κλπ.) και η αποτυχία τους δεν οφείλεται
στη συµπεριφορά των Τελικών Χρηστών).
6.2.2.3 Μετρήσεις ASR (Answer Seizure Ratio) και για τις δύο κατευθύνσεις.
6.2.3

Έλεγχος Απόδοσης (Performance Control)

6.2.3.1 Κάθε σηµείο επικοινωνίας έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει µέτρα ελέγχου κίνησης (traffic
controls) στο ∆ίκτυο του τα οποία θα αποσκοπούν:
(α) Στην προστασία των ∆ικτύων από υπερφόρτωση λόγω υψηλής κίνησης,
(β) Στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόµενων Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης,
(γ) Στον περιορισµό της κίνησης τόσο στα ∆ίκτυα των Μερών, όσο από και προς το ∆ίκτυο
του άλλου Μέρους, η οποία κίνηση έχει µικρές πιθανότητες επιτυχούς διεκπεραίωσης
λόγω συµφόρησης και στη διευκόλυνση της κίνησης µε µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
και
(δ) Στη βέλτιστη χρήση της διαθέσιµης χωρητικότητας των συνδέσεων µε το Κινητό ∆ίκτυο
της ΑΤΗΚ.
6.2.3.2 Η εφαρµογή των µέτρων αυτών ενδεχοµένως να επηρεάσει προσωρινά την ποιότητα των
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια εφαρµογής ελέγχων της
κίνησης από κάθε Μέρος, θα πραγµατοποιούνται µετρήσεις της επίδρασης των διαδικασιών
αυτών σε σχέση µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα αυτών
των µετρήσεων θα µπορούν να κοινοποιηθούν στο άλλο Μέρος µετά από σχετικό έγγραφο
αίτηµά του.
6.2.3.3 Σε περιπτώσεις αναµενόµενων γεγονότων (π.χ. µαζικές κλήσεις ή γραπτά µηνύµατα από το
ευρύ κοινό) ή προγραµµατισµένων εργασιών, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την
ποιότητα των Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, το κάθε Μέρος οφείλει να γνωστοποιήσει τα
αιτήµατα για ενεργοποίηση διαδικασιών ελέγχου κίνησης από το άλλο Μέρος τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την έλευση των γεγονότων ή την πραγµατοποίηση των
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εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή από την ΑΤΗΚ µέτρων ελέγχου κίνησης θα πρέπει
να συνάδει µε την αρχή της ισότιµης και µη διακριτικής µεταχείρισης.
6.2.3.4 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το σηµείο
επικοινωνίας του κάθε Μέρους, οφείλει να επικοινωνήσει αµέσως µε το άλλο σηµείο
επικοινωνίας του άλλου Μέρους, µε σκοπό τη συνεργασία για την αποφυγή σύγχυσης και
ανώφελων ή εσφαλµένων ενεργειών καθώς και το συντονισµό των διαδικασιών
αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας των ∆ικτύων των Μερών.
6.3

∆ιαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management)

6.3.1

Συνίσταται από τις διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ελέγχου τηλεφωνικής
κίνησης και τις ενέργειες σε περίπτωση διαφωνίας, οι οποίες εφαρµόζονται όταν ο έλεγχος
της τηλεφωνικής κίνησης επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόµενων Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης.

6.3.2

Εάν οποιοδήποτε Μέρος κρίνει σκόπιµο να ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου κίνησης στο
∆ίκτυο του, που ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των προσφερόµενων
Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος.
Η ενηµέρωση θα γίνεται, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ενεργοποίηση
των ελέγχων, για τις περιπτώσεις όπου οι ενέργειες είναι προγραµµατισµένες. Για τις
έκτακτες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για την όσο το δυνατό πιο
σύντοµη ενηµέρωση µεταξύ των δυο Μερών. Στη γραπτή ενηµέρωση θα αναφέρονται,
µεταξύ άλλων, οι λόγοι ενεργοποίησης των διαδικασιών ελέγχου κίνησης, το είδος των
ελέγχων, ο χρόνος εφαρµογής (εάν έχει γίνει ήδη η ενεργοποίηση ή ο προβλεπόµενος
χρόνος έναρξης για επικείµενη ενεργοποίηση) καθώς και ο εκτιµώµενος χρόνος διάρκειας
των διαδικασιών. Το Μέρος που λαµβάνει την ειδοποίηση, οφείλει να αποστείλει γραπτή
απάντηση στο άλλο Μέρος, ότι ενηµερώθηκε σχετικά.

6.3.3

Όταν το Μέρος το οποίο έχει ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης προβεί στην
απενεργοποίησή τους οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για τη λήξη τους.

6.3.4

Έστω ότι το ένα Μέρος έχει ενεργοποιήσει µέτρα ελέγχου κίνησης µε τα οποία επηρεάζεται
το ∆ίκτυο που παρακολουθεί το άλλο Μέρος. Αν το δεύτερο Μέρος εκτιµήσει ότι έχουν αρθεί
οι λόγοι που επέβαλλαν την εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου, δύναται να αποστείλει
γραπτώς αίτηµα διακοπής των διαδικασιών. Εάν το πρώτο Μέρος συµφωνεί µε το αίτηµα,
διακόπτει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης και ενηµερώνει σχετικά το δεύτερο Μέρος
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του όρου 20 της Συµφωνίας. Εάν το πρώτο Μέρος διαφωνεί µε το
αίτηµα, ενηµερώνει το δεύτερο Μέρος εκθέτοντας τους λόγους συνέχισης των διαδικασιών
ελέγχου κίνησης του ∆ικτύου και τηρούνται οι πρόνοιες του όρου 20 της Συµφωνίας. Όταν
ένα Μέρος αντιµετωπίζει έκτακτα προβλήµατα στο ∆ίκτυο του µπορεί να ζητήσει από το
άλλο Μέρος να λάβει µέτρα ελέγχου κίνησης προς αυτό (εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό)
προκειµένου να το προστατέψει και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση ή πλήρης
απώλειά του. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται µε παρόµοιο τρόπο οι παραπάνω
διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των µέτρων ελέγχου τηλεφωνικής κίνησης.
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6.4

∆ιαδικασία Χειρισµού Βλαβών (Fault Management)

6.4.1

Σε περίπτωση που η βλάβη παρουσιάζεται στα ∆ίκτυα των Μερών και στη σύνδεση στο
Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, η διαδικασία που θα ακολουθείται από τα Μέρη για εντοπισµό και
αποκατάσταση Βλαβών είναι η ακόλουθη:

6.4.2

Για την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ των Μερών, ειδικά στις περιπτώσεις
τεχνικών προβληµάτων που θα παρουσιάζονται στη στα ∆ίκτυα των Μερών και στη σύνδεση
στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, θα υπάρχει ένα κεντρικό σηµείο επικοινωνίας για κάθε Μέρος.
Οι πληροφορίες για βλάβες θα δίνονται µέσω τηλεφώνου και θα ακολουθεί επιβεβαίωση
µέσω του τηλεοµοιότυπου ή και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι λεπτοµέρειες επίλυσης
των βλαβών θα δίνονται πρώτα τηλεφωνικά και µετά θα ακολουθεί επιβεβαίωση µέσω
τηλεοµοιότυπου.
Όταν χρειάζεται να επικοινωνήσουν δύο άτοµα από τα Μέρη για
επίλυση κάποιου προβλήµατος το άτοµο που είναι το κεντρικό σηµείο επικοινωνίας για κάθε
Μέρος θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στο αντίστοιχο του.
Το Μέρος που εντοπίζει τη βλάβη θα ενηµερώνει το άλλο Μέρος για την ύπαρξη της βλάβης
συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή/ και ηλεκτρονικά το
έντυπο αναφοράς βλαβών πλήρως συµπληρωµένο και υπογραµµένο, σύµφωνα µε το έντυπο
αίτησης µε αρ.6.7 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας στο
σηµείο επικοινωνίας του άλλου Μέρους. Η βλάβη θα καταχωρείται από το Μέρος που
παραλαµβάνει το έντυπο µε µοναδικό αριθµό αναφοράς (Fault Ticket Number) και θα
ενηµερώνει το άλλο Μέρος για τον αριθµό αυτό. Η προτεραιότητα χειρισµού των βλαβών θα
καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία αρχικά θα ενταχθούν, σύµφωνα µε τα κριτήρια
που φαίνονται στην παράγραφο 6.4.7 πιο κάτω, από το Μέρος που αναφέρει το πρόβληµα.
Οποιαδήποτε µετέπειτα επικοινωνία αναφορικά µε τη βλάβη θα γίνεται µε χρήση του
αριθµού αναφοράς της (Fault Ticket Number). Το Μέρος που παραλαµβάνει το έντυπο θα
διερευνά και θα επιλύει το πρόβληµα, σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες και µε τη
συνεργασία του άλλου Μέρους όπου αυτή είναι απαραίτητη. Το Μέρη θα
αλληλοενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της διερεύνησης ή/ και θα ανταλλάσσουν τις
απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες µέχρι την επίλυση της βλάβης.

6.4.3

Για την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ των Μερών ειδικά στις περιπτώσεις
τεχνικών προβληµάτων και βλαβών που παρουσιάζονται στη σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της
ΑΤΗΚ και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, θα καθοριστεί µοναδικό σηµείο επικοινωνίας για κάθε
Μέρος.

6.4.4

Το καθορισµένο σηµείο επικοινωνίας κάθε Μέρους θα είναι διαθέσιµο για επίλυση
προβληµάτων/βλαβών σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες του χρόνου και θα έχει δυνατότητες
ευρείας κάλυψης της λειτουργικής κατάστασης του δικτύου κάθε Μέρους
(συµπεριλαµβανοµένων και των συνδέσεων στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ). Τα σηµεία
επικοινωνίας των Μερών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Μέρος
ΑΤΗΚ

∆ικαιούχος
6.4.5

Σηµείο

Τηλέφωνο

Κέντρο
22702580
∆ιαχείρισης
∆ικτύου (Κ∆∆)
ΑΤΗΚ
………
………

Τηλεοµοιότυπο
22702586

……

Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο
ftsnmc@cyta.com.cy

………

Βλάβη στα ∆ίκτυα των Μερών

6.4.5.1 Εάν εντοπιστεί βλάβη στο ∆ίκτυο τoυ ∆ικαιούχου από το ∆ικαιούχο που επηρεάζει τους
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου που βρίσκονται στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, τότε ο
∆ικαιούχος θα ειδοποιεί, το συντοµότερο δυνατό, το καθορισµένο σηµείο επικοινωνίας της
ΑΤΗΚ σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4.4 πιο πάνω. Ο ∆ικαιούχος θα ειδοποιεί το ίδιο σηµείο
επικοινωνίας της ΑΤΗΚ όταν διορθωθεί η βλάβη.
6.4.5.2 Εάν εντοπιστεί βλάβη στο ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ από την ΑΤΗΚ που για αρκετή και συνεχή ώρα
επηρεάζει Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου που βρίσκονται στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ,
τότε η ΑΤΗΚ θα ειδοποιεί, το συντοµότερο δυνατό, το καθορισµένο σηµείο επικοινωνίας του
∆ικαιούχου σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4.4 πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ θα ειδοποιεί το ίδιο σηµείο
επικοινωνίας του ∆ικαιούχου όταν διορθωθεί η βλάβη.
6.4.5.3 Εάν το ένα Μέρος θέλει λεπτοµερή έκθεση αναφοράς για µια σηµαντική βλάβη το άλλο
Μέρος θα την ετοιµάζει και θα την παραδίδει εντός µίας εβδοµάδας. Το περιεχόµενο τέτοιων
εκθέσεων θα συµφωνηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο.
6.4.6

Βλάβη στη Σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ

6.4.6.1 Εάν εντοπιστεί βλάβη από το ∆ικαιούχο που αφορά τη σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
και η αιτία της βλάβης αυτής δεν αφορά το ∆ικαιούχο, τότε ο ∆ικαιούχος θα ειδοποιά το
συντοµότερο δυνατό το καθορισµένο σηµείο επικοινωνίας της ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6.4.4 πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ θα διερευνά τη βλάβη και θα παρέχει την αναγκαία
πληροφόρηση στο ∆ικαιούχο. Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα
ενηµερώνει το ∆ικαιούχο όταν επιλυθεί το πρόβληµα.
6.4.6.2 Εάν εντοπιστεί βλάβη από την ΑΤΗΚ που αφορά τη σύνδεση στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ
και η αιτία της βλάβης αυτής δεν αφορά την ΑΤΗΚ, τότε η ΑΤΗΚ θα ειδοποιά το
συντοµότερο δυνατό το κεντρικό σηµείο επικοινωνίας του ∆ικαιούχου. Ο ∆ικαιούχος θα
διερευνά τη βλάβη και θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στην ΑΤΗΚ. Σε περίπτωση
βλάβης στο δίκτυο του ∆ικαιούχου, ο ∆ικαιούχος θα ενηµερώνει την ΑΤΗΚ όταν επιλυθεί το
πρόβληµα.
6.4.6.3 Εάν το ένα Μέρος θέλει λεπτοµερή έκθεση αναφοράς για µια σηµαντική βλάβη το άλλο
Μέρος θα την ετοιµάζει και παραδίδει εντός µίας εβδοµάδας. Το περιεχόµενο τέτοιων
εκθέσεων θα συµφωνηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο.
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6.4.7

Χρόνοι Ανταπόκρισης Βλαβών

6.4.7.1 Οι βλάβες και οι χρόνοι ανταπόκρισης ταξινοµούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες, ως εξής:
Προτεραιότητα/
Κατηγορία

Κατηγορία Βλάβης

Α1

Προκαλούν ολική απώλεια

Α2

Προκαλούν µερική απώλεια

Αµέσως και πάντως εντός µίας (1)
ώρας
Το αργότερο εντός 3 ωρών

Α3

Υπόλοιπα Σφάλµατα/Βλάβες

Το αργότερο εντός 6 ωρών

Χρόνος Ανταπόκρισης

6.4.7.2 Η διάρκεια της βλάβης καθορίζεται σαν η διαφορά του χρόνου κοινοποίησης της βλάβης από
το κεντρικό σηµείο επικοινωνίας του ενός Μέρους µε την κοινοποίηση επίλυσης της βλάβης
από το κεντρικό σηµείο επικοινωνίας του άλλου Μέρους.
6.4.7.3 Οι πιο πάνω χρόνοι αποκατάστασης βλαβών/σφαλµάτων δεν είναι περιοριστικοί στην
περίπτωση που το Μέρος που έχει την ευθύνη να αποκαταστήσει την βλάβη αδυνατεί για
τεχνικούς ή άλλους λόγους να την αποκαταστήσει µέσα στους χρόνους αυτούς. Για τον
χειρισµό των περιπτώσεων αυτών το υπεύθυνο Μέρος ενηµερώνει το άλλο Μέρος για την µη
τήρηση των πιο κάτω χρονοδιαγραµµάτων-παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους για
οποιεσδήποτε καθυστερήσεις- και θα δίνεται επιπρόσθετος χρόνος αποκατάστασης ανά
κατηγορία βλάβης σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικό
χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης βλάβης µεταξύ των µερών:
Προτεραιότητα/
κατηγορία
Α1
Α2
6.5

Κατηγορία Βλάβης
Προκαλούν ολική απώλεια
Προκαλούν µερική απώλεια

Επιπρόσθετος Χρόνος
Αποκατάστασης
Σφάλµατος/Βλάβης
Θα συµφωνείται µεταξύ των µερών
Θα συµφωνείται µεταξύ των µερών

Προγραµµατισµένες Εργασίες
Το κάθε Μέρος θα ενηµερώνει το άλλο για τις εργασίες που προγραµµατίζονται να γίνουν
στο ∆ίκτυο του που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα Υπηρεσιών Κινητής
Πρόσβασης και της σύνδεσης στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες προηγουµένως. Εάν οι προγραµµατισµένες εργασίες αφορούν εξοπλισµό που είναι
εγκατεστηµένος στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε θα ζητείται η παροχή πρόσβασης
από προσωπικό του µε χρονοδιάγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών. Σε
περίπτωση έκτακτων εργασιών ή επειγουσών αλλαγών τότε ο πιο πάνω χρόνος
προειδοποίησης είναι δυνατό να σµικρυνθεί µετά από συµφωνία των Μερών. Συστήνεται
όπως οι προγραµµατισµένες εργασίες γίνονται από τις 24:00µ.µ. της προηγούµενης µέχρι τις
06:00π.µ. της επόµενης ηµέρας, 365 µέρες τον χρόνο, για µείωση της πιθανότητας διακοπής
υπηρεσιών που προσφέρονται σε Τελικού Χρήστες των Μερών εκτός εάν συµφωνηθεί
διαφορετικά από τα Μέρη.
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Οι προγραµµατισµένες διακοπές θα κοινοποιούνται µέσω τηλεοµοιότυπου. Το λαµβάνον
Μέρος θα αποστέλλει τηλεοµοιότυπο γνωρίζοντας λήψη της διακοπής εντός µίας εργάσιµης
ηµέρας µαζί µε ένα αριθµό αναφοράς που θα χρησιµοποιείται µέχρι την ολοκλήρωση της
προγραµµατισµένης εργασίας.

7.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

7.1

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος είναι Παροχέας Ιδεατού Κινητού ∆ικτύου τότε θα έχει την
αποκλειστική ευθύνη για χειρισµό βλαβών που αφορούν Τελικό Χρήστη. Σε περίπτωση που η
βλάβη που αφορά Τελικό Χρήστη σχετίζεται µε πιθανή βλάβη στο ∆ίκτυο του ∆ικαιούχου ή
το ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ, τότε ο ∆ικαιούχος ακολουθεί τη διαδικασία της Παραγράφου 6 πιο
πάνω.

7.2

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος είναι Παροχέας Κινητών Υπηρεσιών (SP) ή Παροχέας
Ενισχυµένων Κινητών Υπηρεσιών (ESP) θα ακολουθείται από τα Μέρη η πιο κάτω διαδικασία
χειρισµού βλαβών που αφορούν Τελικό Χρήστη:

7.2.1

Η ΑΤΗΚ θα παραλαµβάνει αναφορές βλαβών που αφορούν Τελικό Χρήστη από το ∆ικαιούχο.
Η ΑΤΗΚ δεν θα αποδέχεται, ούτε θα προωθεί αναφορές βλαβών που γίνονται απευθείας
στην ΑΤΗΚ από Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου και αφορούν Υπηρεσίες Κινητού ∆ικτύου.
Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη να ενηµερώσει για την παρεχόµενη υποστήριξη τους Τελικούς
Χρήστες.

7.2.2

Ο ∆ικαιούχος ελέγχει κατά πόσο η αναφερόµενη βλάβη εντοπίζεται στον τερµατικό
εξοπλισµό του Τελικού Χρήστη ή στον Εξοπλισµό του ∆ικαιούχου. Σε περίπτωση που η
βλάβη δεν µπορεί να ανιχνευτεί στον τερµατικό εξοπλισµό του Τελικού Χρήστη του
∆ικαιούχου ή στον Εξοπλισµό του ∆ικαιούχου τότε γίνεται αναφορά της βλάβης από το
∆ικαιούχο στην ΑΤΗΚ στο κέντρο χειρισµού βλαβών της ΑΤΗΚ στον τηλεφωνικό αριθµό
«80000197» και ταυτόχρονα αποστέλλεται πλήρως συµπληρωµένο και υπογραµµένο το
έντυπο αναφοράς βλάβης Τελικού Χρήστη µε αρ.6.8 στο Παράρτηµα 6 του Ειδικού
Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας, στους τηλεοµοιοτυπικούς αριθµούς «22702367» και
«22702375» και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση «msp_fault_report@cyta.com.cy».
Οι αναφορές βλαβών θα γίνονται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του κέντρο χειρισµού
βλαβών της ΑΤΗΚ (24ωρη παροχή υπηρεσίας). Η ΑΤΗΚ αναλαµβάνει να αποκαταστήσει τη
βλάβη µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει ανάλογες αναφορές από δικούς της Τελικούς
Χρήστες.

7.2.3

Η αναφορά βλαβών για Υπηρεσίες Κινητής Πρόσβασης Τελικού Χρήστη του ∆ικαιούχου θα
πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για αναγνώριση της βλάβης, όπως τον
κινητό αριθµό (MSISDN) και τα αποτελέσµατα της διερεύνησης που έγιναν από το ∆ικαιούχο
κατά τη διερεύνηση της βλάβης στα όρια ευθύνης του.
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7.2.4

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να παρέχει στην ΑΤΗΚ όσες πληροφορίες διαθέτει σχετικά µε τη
βλάβη που παρουσιάζεται, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση της βλάβης το γρηγορότερο
δυνατό. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από το ∆ικαιούχο στο έντυπο αναφοράς
βλάβης Τελικού Χρήστη.

7.2.5

Η ΑΤΗΚ προχωρεί στη διερεύνηση της βλάβης εντός του ∆ικτύου της. Αν η βλάβη εντοπιστεί
στο ∆ίκτυο της, η ΑΤΗΚ θα εξετάσει όλες τις δυνατές λύσεις και θα προχωρήσει σε
αποκατάσταση της βλάβης. Κατά την αποκατάσταση της βλάβης τα Μέρη επικοινωνούν και
συνεργάζονται µε στόχο τη σύντοµη αποκατάσταση της βλάβης. Κατά την αποκατάσταση
της βλάβης µπορεί να απαιτηθεί η πραγµατοποίηση ελέγχων από το ∆ικαιούχο ή τον Τελικό
Χρήστη του ∆ικαιούχου και η αποστολή των αποτελεσµάτων στην ΑΤΗΚ. Ο ∆ικαιούχος είναι
υπεύθυνος να ενηµερώσει τον Τελικό Χρήστη του για πιθανές διακοπές της υπηρεσίας που
µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της βλάβης.

7.2.6

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, η ΑΤΗΚ ενηµερώνει το ∆ικαιούχο µε τηλεοµοιοτυπικό
µήνυµα ή ηλεκτρονικό µήνυµα συµπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αναφοράς βλάβης.

7.2.7

Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι η αναφερόµενη βλάβη δεν οφείλεται στο ∆ίκτυό
της, θα χρεώνει το ∆ικαιούχο µε τέλη για αδικαιολόγητη αναφορά βλαβών µε βάση το
Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 1 της Συµφωνίας.

7.2.8

Τα Μέρη, κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισµού και αποκατάστασης της Βλάβης,
υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την ελαχιστοποίηση της διακοπής
των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στον Τελικό Χρήστη.

7.2.9

Η ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε την αρχή της µη διάκρισης, οφείλει να αντιµετωπίζει τις αναφορές
βλαβών που γίνονται από το ∆ικαιούχο, µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει ανάλογες
αναφορές από δικούς της Τελικούς Χρήστες.

7.2.10

Η ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για εργασίες που προγραµµατίζονται να γίνουν στο
Κινητό ∆ίκτυο της που ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσφερόµενες Υπηρεσίες Κινητής
Πρόσβασης, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν την ηµέρα των
προγραµµατισµένων εργασιών. Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη για ενηµέρωση των Τελικών
Χρηστών. Η ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει τον ∆ικαιούχο µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος.

8.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.1

∆ιαδικασία αποστολής Πληροφοριών Χρεώσεων για Παροχέα Κινητών Υπηρεσιών
(SP) ή Παροχέα Ενισχυµένων Κινητών Υπηρεσιών (ESP)

8.1.1

Η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει ηλεκτρονικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία για υπηρεσίες
κυκλωµατοµεταγωγής, γραπτών σύντοµων µηνυµάτων SMS, µηνυµάτων πολυµέσων,
δεδοµένων κινητής τηλεφωνίας (Mobile Data) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για χρέωση των
Τελικών Χρηστών του ∆ικαιούχου.
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8.1.2

Η αποστολή των αρχείων θα γίνεται µέσω EDI, δύο (2) φορές την Ηµέρα. Οποιεσδήποτε
αλλαγές στη συχνότητα της αποστολής θα συµφωνούνται µεταξύ των Μερών προτού
εφαρµοστούν. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία κλήσεων θα στέλλονται ειδοποιητικά αρχεία
(notification files). Η δοµή των αρχείων θα καθοριστεί από την ΑΤΗΚ και θα κοινοποιηθεί
στο ∆ικαιούχο µετά την υπογραφή της Συµφωνίας µαζί µε το Ειδικό Παράρτηµα 1 για
παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης από την ΑΤΗΚ.

8.2

∆ιαδικασία αποστολής Πληροφοριών Χρεώσεων υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής
για Παροχέα Κινητού Ιδεατού ∆ικτύου

8.2.1

Η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει Πληροφορίες Χρεώσεων όπως καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα
έκδοση του προτύπου ΤΑΡ του GSM Association. Τα αρχεία TAP που αποστέλλει η ΑΤΗΚ θα
είναι στην εκάστοτε έκδοση (version) που καθορίζεται από το GSM Association. Τονίζεται ότι
σύµφωνα µε τους κανονισµούς του GSMA, σε περίπτωση που ο ένας από τους
συµβαλλόµενους οργανισµούς χρησιµοποιεί την εκάστοτε έκδοση που καθορίζεται από το
GSMA και ο άλλος συµβαλλόµενος οργανισµός δεν µπορεί να υποστηρίξει την ίδια έκδοση, την
αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε µετατροπές των αρχείων TAP φέρει ο οργανισµός που
δεν υποστηρίζει την εκάστοτε έκδοση που καθορίζεται από το GSMA.

8.2.2

∆ιαδικασία αποστολής δεδοµένων

8.2.2.1

Η αποστολή των αρχείων TAP θα γίνεται µέσω EDI.

8.2.2.2

Η µεταφορά θα γίνεται εντός των προκαθορισµένων χρονικών ορίων όπως καθορίζονται στα
GSM Association Permanent Reference Documents.

8.2.2.3

Η αποστολή των αρχείων TAP θα γίνεται, ανάλογα µε την αποστολή/παραλαβή, των αρχείων
TAP από τους παροχείς δικτύων επίσκεψης (∆ίκτυα κινητών επικοινωνιών που βρίσκονται σε
κράτος µέλος διαφορετικό από τη Κύπρο και επιτρέπει σε τελικό χρήστη περιαγωγής να
πραγµατοποιεί ή να λαµβάνει κλήσεις, µηνύµατα ή δεδοµένα πακετοµεταγωγής)

8.2.2.4

Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία κλήσεων θα στέλνονται Ειδοποιητικά αρχεία (Notification files).

8.2.2.5

Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής µεταφοράς αρχείων TAP µέσω EDI, θα ενεργοποιηθεί η
εναλλακτική διαδικασία (Fallback Procedure) όπως καθορίζεται από το TADIG στα GSM
Association Permanent Reference Documents

9.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

9.1

Αν τα προβλήµατα/βλάβες αφορούν την υποδοµή και τις προσφερόµενες διευκολύνσεις στο
Χώρο Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ:
• αναφέρει στο ∆ικαιούχο την ύπαρξη του προβλήµατος/βλάβης όπως επίσης και τις
προβλεπόµενες εργασίες στις οποίες θα προβεί και τον αναµενόµενο χρόνο
αποκατάστασης.
• ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για την πορεία αποκατάστασης των προβληµάτων/βλαβών.
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Σε περίπτωση που το πρόβληµα/βλάβη εντοπιστεί από το ∆ικαιούχο ο ∆ικαιούχος οφείλει να
επικοινωνήσει µε το κέντρο ασφάλειας της ΑΤΗΚ στον τηλεφωνικό αριθµό «22707000» και
στο τηλεοµοιότυπο µε αρ. «22702035» και να αναφέρει το πρόβληµα/βλάβη.
Η ΑΤΗΚ αναλαµβάνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα την εκτέλεση τον απαιτούµενων
ενεργειών για την αποκατάσταση του προβλήµατος/βλάβης. Ο ∆ικαιούχος προσφέρει κάθε
αναγκαία υποστήριξη και διευκόλυνση στην ΑΤΗΚ.
9.2

Αν τα προβλήµατα/βλάβες εντοπίζονται στον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου
στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης τους. Σε
περίπτωση που απαιτείται πρόσβαση του προσωπικού του ∆ικαιούχου στο Χώρο
Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος ενηµερώνει την ΑΤΗΚ για την ανάγκη αυτή επικοινωνώντας
µε το κέντρο ασφάλειας της ΑΤΗΚ στον τηλεφωνικό αριθµό «22707000» και στο
τηλεοµοιότυπο µε αρ.«22702035». Η ΑΤΗΚ προσφέρει κάθε αναγκαία υποστήριξη και
διευκόλυνση στο ∆ικαιούχο.

10.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10.1

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το ∆ικαιούχο για την πρόσβαση σε Υποστατικά της
ΑΤΗΚ είναι οι ακόλουθες:

10.1.1

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην ΑΤΗΚ κατάλογο µε τα στοιχεία του
προσωπικού του που είναι εξουσιοδοτηµένο να έχει πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης.
Ο κατάλογος αυτός θα χρησιµοποιείται από την ΑΤΗΚ για έκδοση των σχετικών καρτών
πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

10.1.2

Σε περίπτωση προγραµµατισµένης εργασίας για εγκατάσταση ή συντήρηση του Εξοπλισµού
Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να ενηµερώνει έγκαιρα την ΑΤΗΚ τουλάχιστον
δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας.

10.1.3

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος επιθυµεί πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης και δεν
µπορεί να δώσει το σχετικό χρόνο προειδοποίησης για προγραµµατισµένη εργασία, τότε η
αίτηση για πρόσβαση θα θεωρηθεί µη προγραµµατισµένη.

10.1.4

Μη προγραµµατισµένη αίτηση πρόσβασης µπορεί να υποβληθεί µόνο στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
•
•

10.1.5

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
αν ο ∆ικαιούχος επιθυµεί πρόσβαση για διερεύνηση προβλήµατος ή παρεµβολής που
επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του

Η µέγιστη ανταπόκριση από πλευράς ΑΤΗΚ για µη προγραµµατισµένη πρόσβαση σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι:
• µία(1) ώρα σε περίπτωση κανονικών ωρών εργασίας ΑΤΗΚ και
• τρεις (3) ώρες σε περίπτωση µη κανονικών ωρών εργασίας.
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10.1.6

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης από το
∆ικαιούχο, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε το κέντρο ασφάλειας της
ΑΤΗΚ στον τηλεφωνικό αριθµό «22707000» και στο τηλεοµοιότυπο µε αρ. «22702035».

10.1.7

Η ΑΤΗΚ θα συνοδεύει το προσωπικό του ∆ικαιούχου καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψης του
στο Χώρο Συνεγκατάστασης. Ο ∆ικαιούχος θα καταβάλλει τέλη για συνοδευτικές υπηρεσίες.

10.1.8

Η ΑΤΗΚ µπορεί να εισέλθει στο Χώρο Συνεγκατάστασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
για να προστατέψει τόσο το δικό της εξοπλισµό όσο και τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης
του ∆ικαιούχου και/ή Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών. Σε τέτοια περίπτωση η ΑΤΗΚ θα
ενηµερώνει σχετικά το ∆ικαιούχο.

11.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

11.1

Το Μέρος που λαµβάνει και/ή κατέχει πληροφορίες από πρόσωπα πριν, κατά ή µετά τη
διαδικασία διαπραγµατεύσεων υποχρεούται να τηρεί αυτές πάντοτε ως εµπιστευτικές και να
χρησιµοποιεί αυτές αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν.

11.2

Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τα Μέρη δεν θα πρέπει να µεταβιβάζονται σε κανένα
τρίτο µέρος, ιδίως σε άλλα τµήµατα, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες, στους οποίους η
απόκτηση των πληροφοριών θα µπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

11.3

Το Μέρος από τον οποίο αποχωρεί ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να επικοινωνεί καθ΄
οιονδήποτε τρόπο µε τον Τελικό Χρήστη για σκοπούς επανάκτησής του, για περίοδο τριών
(3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της βούλησης του Τελικού Χρήστη να
µετακινηθεί σε άλλο Μέρος. H εν λόγω επικοινωνία αφορά κάθε µέσο επαφής,
περιλαµβανοµένης της προσωπικής επαφής και/ή της αποστολής διαφηµιστικού ή άλλου
υλικού µέσω του ταχυδροµείου και/ή την τηλεφωνική επαφή, που σχετίζεται µε υπηρεσίες
κινητού δικτύου που παρέχονται από το Μέρος από τον οποίο µετακινείται ο Τελικός
Χρήστης. Νοείται ότι επιτρέπεται στο Μέρος από τον οποίο µετακινείται ο Τελικός Χρήστης
να επικοινωνεί έµµεσα µε το Τελικό Χρήστη µέσω γενικής διαφήµισης, όπως διαφήµιση σε
τηλεόραση και ραδιόφωνο.

11.4

Η απαγόρευση επικοινωνίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11.3 πιο πάνω, αφορά τόσο
τον παροχέα από τον οποίο µετακινείται ο Τελικός Χρήστης, όσο και τους προµηθευτές, τις
θυγατρικές, συνεργάτες ή εταίρους του.

11.5

Οι πρόνοιες της παραγράφου 11.3 πιο πάνω ισχύουν µόνο για Τελικούς Χρήστες που
µετακινούνται σε άλλο Μέρος για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

11.6

Οι πιο πάνω πρόνοιες δεν θα περιορίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωµα των Τελικών
Χρηστών να επικοινωνούν αυτόβουλα µε οποιοδήποτε παροχέα ∆ικτύων και/ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για οποιονδήποτε λόγο οι ίδιοι επιθυµούν.
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