ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της ∆ιασύνδεσης µε τις πρόνοιες του
να εφαρµόζονται µετά που η ∆ιασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει
τις αρχές και διαδικασίες που θα διέπουν την τεχνική διαχείριση της ∆ιασύνδεσης του
Σταθερού ∆ηµόσιου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ ή/και του ∆ηµοσίου
∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κινητής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ µε το ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ∆ικαιούχου.

2.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για να επιτευχθεί η βέλτιστη τεχνική διαχείριση των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης από την
ΑΤΗΚ και το ∆ικαιούχο, απαιτείται συνεργασία µεταξύ των δύο Μερών. Βασικά στοιχεία
της συνεργασίας αυτής είναι:
(α) Ο Καθορισµός συναντήσεων µεταξύ των Μερών
(β) Καθορισµός των σηµείων Επικοινωνίας µεταξύ των Μερών
(γ) Ο καθορισµός των διαδικασιών που τα δύο Μέρη θα ακολουθούν για την τεχνική
διαχείριση.

3.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

3.1

Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεµάτων:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)

Από κοινού ενηµέρωση
Συζήτηση γενικών θεµάτων λειτουργίας της ∆ιασύνδεσης
Επίλυση πιθανών προβληµάτων συνεργασίας
Συζήτηση τρόπων βελτίωσης των διαδικασιών
Επεξεργασία και συµφωνία σεναρίων αντιµετώπισης προβληµάτων σχετικά µε τη
διαχείριση της ∆ιασύνδεσης
Οποιαδήποτε άλλα θέµατα αφορούν την τεχνική διαχείριση της ∆ιασύνδεσης.

3.2

Για τις συναντήσεις θα συµφωνείται (µε γραπτή αλληλογραφία) η ηµεροµηνία, ο χώρος
της συνάντησης και τα θέµατα που θα συζητηθούν τουλάχιστο πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες προηγουµένως. Στην περίπτωση έκτακτης συνάντησης ο χρόνος αυτός µπορεί να
είναι µικρότερος. Τα στελέχη που θα συµµετέχουν στις συναντήσεις, θα ορίζονται κατά
περίπτωση από τα Μέρη ανάλογα µε τα προς συζήτηση θέµατα.

3.3

Οι αποφάσεις που θα λαµβάνονται στις συναντήσεις, αφού συµφωνηθούν σύµφωνα µε
τον όρο 17 της Συµφωνίας, θα είναι δεσµευτικές και για τα δύο Μέρη.

4.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4.1

Για την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ των δύο Μερών ειδικά στις περιπτώσεις
τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάζονται στη ∆ιασύνδεση των ∆ικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών τους και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, θα καθοριστεί µοναδικό σηµείο
επικοινωνίας για κάθε Μέρος. Η ευθύνη των σηµείων επικοινωνίας θα είναι η τεχνική
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διαχείριση της ∆ιασύνδεσης.
4.2

Το καθορισµένο σηµείο επικοινωνίας κάθε Μέρους θα:
(α) Είναι διαθέσιµο για επίλυση προβληµάτων και/ή βλαβών σε 24ωρη βάση, όλες τις
Ηµέρες του χρόνου.
(β) Έχει δυνατότητες ευρείας κάλυψης της λειτουργικής κατάστασης του ∆ικτύου κάθε
Μέρους (συµπεριλαµβανοµένων και των Σηµείων ∆ιασύνδεσης).

4.3

Τα σηµεία επικοινωνίας των Μερών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Μέρος
Cyta

Σηµείο

Τηλέφωνο

Τηλεοµοιότυπο

Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο

Κέντρο ∆ιαχείρισης
∆ικτύου (Κ∆∆) Cyta

22702580

22702586

fts-nmc@cyta.com.cy

∆ικαιούχος

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι διαδικασίες τεχνικής διαχείρισης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα::
(α)
(β)
(γ)
(δ)

5.1

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

∆ιαχείριση Απόδοσης (Performance Management) Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης
Η διαχείριση της απόδοσης των προσφερόµενων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης συνίσταται στις
παρακάτω ενέργειες:

5.1.1 Παρακολούθηση Απόδοσης (Performance Monitoring)
Τα Μέρη θα πραγµατοποιούν µετρήσεις στα Σηµεία ∆ιασύνδεσης 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 είναι οι
ακόλουθες:
5.1.1.1 Ποσοστό Συµφόρησης Κλήσεων για την απερχόµενη προς το άλλο µέρος κίνηση (Το
Ποσοστό Συµφόρησης Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων το οποίο δε
διεκπεραιώνεται λόγω µη εξεύρεσης ελεύθερης ζεύξης διασύνδεσης).
5.1.1.2 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 Συνδροµητών).
5.1.1.3 Μετρήσεις ASR (Answer Seizure Ratio) και για τις δύο κατευθύνσεις.
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5.1.2

Έλεγχος Απόδοσης
∆ιασύνδεσης

(Performance

Control)

Προσφερόµενων

Υπηρεσιών

5.1.2.1 Κάθε σηµείο επικοινωνίας έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει µέτρα ελέγχου κίνησης
(traffic controls) στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του τα οποία θα αποσκοπούν:
(α) Στην προστασία των µεταγωγικών κέντρων από υπερφόρτωση λόγω υψηλής κίνησης.
(β) Στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.
(γ) Στον περιορισµό της κίνησης τόσο στα ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των δύο
Μερών, όσο από και προς το ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους, η
οποία κίνηση έχει µικρές πιθανότητες επιτυχούς διεκπεραίωσης λόγω συµφόρησης και
στη διευκόλυνση της κίνησης µε µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
(δ) Στη βέλτιστη χρήση της διαθέσιµης χωρητικότητας των Ζεύξεων διασύνδεσης.
5.1.2.2 Η εφαρµογή των µέτρων αυτών ενδεχοµένως να επηρεάσει προσωρινά την ποιότητα της
∆ιασύνδεσης. 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.
5.1.2.3 Σε περιπτώσεις αναµενόµενων γεγονότων (π.χ. µαζικές κλήσεις από το ευρύ κοινό) ή
προγραµµατισµένων εργασιών, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, 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 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.
5.1.2.4 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 Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των
Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης.
5.2.

∆ιαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management)
Η διαχείριση ελέγχου τηλεφωνικής κίνησης
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 ∆ιασύνδεσης.

5.2.1

Ενεργοποίηση

5.2.1.1 Εάν οποιοδήποτε Μέρος κρίνει σκόπιµο να ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου κίνησης στο
∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του, που ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά την
ποιότητα των προσφερόµενων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, 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.
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5.2.1.2 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.
5.2.1.3 Το Μέρος που λαµβάνει την ειδοποίηση, οφείλει να αποστείλει γραπτή απάντηση στο
άλλο Μέρος, ότι ενηµερώθηκε σχετικά.
5.2.2

Απενεργοποίηση
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.

5.2.3

∆ιαφωνία

5.2.3.1 Έστω ότι το ένα Μέρος έχει ενεργοποιήσει µέτρα ελέγχου κίνησης µε τα οποία
επηρεάζεται το ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 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
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τηρούνται οι πρόνοιες του όρου 20 της Συµφωνίας.
5.2.3.2 Όταν ένα Μέρος αντιµετωπίζει έκτακτα προβλήµατα στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών 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.
5.3.

∆ιαχείριση Βλαβών/Σφαλµάτων (Fault Management)

5.3.1

Βασικές Αρχές

5.3.1.1 Κάθε Μέρος θα φροντίζει για τη διαχείριση των Βλαβών/Σφαλµάτων του ∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης.
5.3.1.2 Κάθε Μέρος θα τηρεί ιστορικά αρχεία (χρόνος αναγγελίας, χρόνος αποκατάστασης,
ενέργειες, κλπ), για κάθε Βλάβη/Σφάλµα που αντιµετωπίσθηκε. Τα αρχεία αυτά θα
τηρούνται για ένα έτος.
5.3.1.3 Η επικοινωνία για την ∆ιαχείριση Βλαβών/Σφαλµάτων θα γίνεται µεταξύ των σηµείων
επικοινωνίας των δύο Μερών (βλέπε παράγραφο 4.3 πιο πάνω).
5.3.2 Περιπτώσεις εφαρµογής ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Βλαβών/Σφαλµάτων
∆ιακρίνονται οι εξής δύο περιπτώσεις:
(α)

Βλάβη/Σφάλµα που εντοπίζεται στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους
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Α που διενεργεί τον έλεγχο και επηρεάζει τη ∆ιασύνδεση.
(β)

Βλάβη/Σφάλµα που εντοπίζεται στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους
Β από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο και επηρεάζει τη ∆ιασύνδεση.

5.3.3 ∆ιαδικασία χειρισµού βλάβης/σφάλµατος που εντοπίζεται στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α)
Το Μέρος Α:
•

•

•
•
•

Αναφέρει στο Μέρος Β τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης όπου αυτός είναι
δυνατό να καθοριστεί και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, εφόσον αυτές
επηρεάζουν το Μέρος Β.
Αναφέρει στο Μέρος Β, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες ώστε αυτό να είναι σε θέση
να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες µετρήσεις και δοκιµές και να παρακολουθεί την πρόοδο
αποκατάστασης της Βλάβης/Σφάλµατος.
Ζητά πρόσθετες πληροφορίες για τη Βλάβη/Σφάλµα από το Μέρος Β, εφόσον είναι
διαθέσιµες, καθώς και την πραγµατοποίηση κοινών δοκιµών, εφόσον είναι απαραίτητες.
Ενηµερώνει το µέρος Β για την πορεία αποκατάστασης των Βλαβών/Σφαλµάτων.
Σε περίπτωση που η Βλάβη/Σφάλµα εντοπίζεται σε εξοπλισµό του Μέρους που
διενεργεί τον έλεγχο ο οποίος βρίσκεται στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε τον
ενηµερώνει για την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε αυτά σε προσωπικό του.

Οι πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται από το Μέρος Α στο Μέρος Β µε την αποστολή του
εντύπου «Έντυπο Αναφοράς Βλαβών/Σφαλµάτων».
5.3.4 ∆ιαδικασία χειρισµού βλάβης/σφάλµατος που εντοπίζεται στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους (Μέρος Β) από το Μέρος Α που
διενήργησε τον έλεγχο και επηρεάζει τη ∆ιασύνδεση
Η αναφορά της Βλάβης/Σφάλµατος θα γίνεται ως ακολούθως:
•

Το Μέρος που εντοπίζει τη Βλάβη/Σφάλµα (Μέρος Α) θα ενηµερώνει το άλλο Μέρος (Β)
για την ύπαρξη της Βλάβης/Σφάλµατος συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µε
τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή/ και ηλεκτρονικά το Έντυπο Αναφοράς Βλαβών/Σφαλµάτων
στο σηµείο επικοινωνίας του άλλου Μέρους (Το Έντυπο Αναφοράς Βλαβών /Σφαλµάτων
περιλαµβάνεται στο παρόν Παράρτηµα-Έντυπο 1). Το Μέρος Β θα πρέπει να αποστείλει
µέσα σε διάστηµα µιας (1) ώρας µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή/και ηλεκτρονικά
βεβαίωση παραλαβής του Εντύπου 1.

•

Η Βλάβη/Σφάλµα θα καταχωρείται από το Μέρος που παραλαµβάνει το έντυπο (Μέρος
Β) µε µοναδικό αριθµό αναφοράς (Fault Ticket Number) και θα ενηµερώνει το Μέρος Α
για τον αριθµό αυτό. Η προτεραιότητα χειρισµού των βλαβών/σφαλµάτων θα
καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία αρχικά θα ενταχθούν, σύµφωνα µε τα
κριτήρια που φαίνονται στην παράγραφο 5.3.5 πιο κάτω, από το Μέρος που αναφέρει
το πρόβληµα (Μέρος Α). Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µετά την αρχική διερεύνηση
από το υπεύθυνο Μέρος, η βλάβη/σφάλµα µπορεί να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία οπότε
ο χρόνος ανταπόκρισης για διερεύνηση και ο τελικός χρόνος αποκατάστασης θα
αρχίσουν να µετρούν από την ώρα που έγινε αυτή η αλλαγή στην κατηγορία της
βλάβης/σφάλµατος. Βλάβες/Σφάλµατα που βρίσκονταν σε αναµονή τυγχάνουν
προτεραιότητας έναντι νέων βλαβών/σφαλµάτων της ίδιας κατηγορίας. Οποιαδήποτε
µετέπειτα επικοινωνία αναφορικά µε τη βλάβη/σφάλµα θα γίνεται µε χρήση του
αριθµού αναφοράς της (Fault Ticket Number).
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•

Το Μέρος που παραλαµβάνει το έντυπο (Μέρος Β) θα διερευνά και θα επιλύει το
πρόβληµα,, σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες και µε τη συνεργασία του
άλλου Μέρους (Μέρους Α) όπου αυτή είναι απαραίτητη.

•

Το δύο Μέρη θα αλληλοενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της διερεύνησης ή/και θα
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες µέχρι την επίλυση της Βλάβης/
Σφάλµατος.

•

Αν το Μέρος που διερευνά τη βλάβη/σφάλµα (Μέρος Β) χρειάζεται περισσότερες
ενέργειες από το Μέρος που αναφέρει τη βλάβη/σφάλµα (Μέρος Α), θα ενηµερώνει
γραπτώς το Μέρος Α για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί και η επίλυση της βλάβης/
σφάλµατος θα µπαίνει σε 48ωρη αναµονή. Αν το Μέρος Α δεν ανταποκριθεί εντός 48
ωρών η βλάβη/σφάλµα θα θεωρείται ότι έχει επιλυθεί. Αν η βλάβη/σφάλµα αναφερθεί
ξανά από το Μέρος Α µετά τις 48 ώρες τότε η νέα αναφορά θα θεωρείται νέα βλάβη/
σφάλµα και η διαδικασία θα αρχίζει από την αρχή.

Το πιο κάτω διάγραµµα παρουσιάζει τη διαδικασία αναφοράς Βλαβών/Σφαλµάτων για την
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.4:
∆ιάγραµµα 1: ∆ιαδικασία Αναφοράς Βλαβών/Σφαλµάτων

Α Ρ ΧΗ

1. Ε ν ηµέρωσ η M έρου ς Β
γ ια
Σ φ ά λµ α / Β λά β η
Μ έρος Α

2.2Κ αταχ ώρησ η

N AI

2 .1 . Ν έο Σ φ ά λµ α /
Β λά β η ;

Μ έρος Β

Μ έρος Β
O XI

2.3. Ε ν η µέρωσ η Μ έρου ς Α
γ ια α ρ ιθ µ ό κ α τ α χ ώ ρ η σ η ς
Μ έρος Β
3 . ∆ ια δ ικ α σ ίε ς
∆ ιε ρ ε ύ ν η σ η ς κ α ι
Ε π ίλ υ σ η ς
Μ έρος Β
( µ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία Μ έ ρ ο υ ς Α )

4. Ε ν ηµέρωσ η Μ έρους Α
Μ έρος Β
N AI
N AI
5 . 1 . Χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι
ε ν έ ρ γ ε ιε ς α π ό Μ έ ρ ο ς Α ;

5.2. Α π άν τη σ η
εν τός 48 ωρών ;

Μ έρος Β
O XI

Μ έρος Α
O XI

ΤΕ ΛΟ Σ
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5.3.5.1

Χειρισµός βλάβης/σφάλµατος που εντοπίζεται στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α ή Β)

5.3.5.1.1 Το Μέρος Α αφού εντοπίσει τη βλάβη/σφάλµα στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
του και η βλάβη/σφάλµα επηρεάζει τη ∆ιασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες
αποστέλλει µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή ηλεκτρονικά στο Μέρος Β έντυπο, το
«Έντυπο 1» το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει τη
∆ιασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της
• Την κατηγορία στην οποία εµπίπτει η βλάβη/σφάλµα σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου 5.3.6 πιο κάτω.
• Την ηµεροµηνία και ώρα εντοπισµού της Βλάβης/σφάλµατος στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
• Την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της διερεύνησης από το αρµόδιο προσωπικό του
για την αποκατάσταση της Βλάβης/σφάλµατος
• Τον αριθµό αναφοράς της Βλάβης/σφάλµατος (Fault Ticket Number) για
διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού των Σηµείων Επικοινωνίας των δύο
(2) Μερών.
• Περιγραφή
των
προβλεπόµενων
ενεργειών
για
αποκατάσταση
της
Βλάβης/σφάλµατος και τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης (fault clearance
time) όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί
• Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αναγκαίων µετρήσεων/δοκιµών από
το µέρος Β.
• Το όνοµα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου πρόσωπο του σηµείου
επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.
5.3.5.1.2 Το πιο πάνω έντυπο «Έντυπο 1» θα αποστέλλεται από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
διαχείρισης βλαβών/σφαλµάτων του Μέρους Α σε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
διαχείρισης βλαβών/σφαλµάτων του Μέρους Β.
5.3.5.1.3 Με την παραλαβή του πιο πάνω εντύπου το Μέρος Β οφείλει να επιβεβαιώσει την
παραλαβή του µέσα σε χρονικό διάστηµα µιας (1) ώρας.
5.3.5.1.4 Κατά την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης της βλάβης/σφάλµατος και ανά µια (1)
ώρα το Μέρος που διερευνά και ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης (Μέρος Α)
θα αποστέλλει στο Μέρος Β, έντυπο, το «Έντυπο 2» το οποίο θα περιγράφει τις
ενέργειες αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράµµατα των ενεργειών αποκατάστασης
µέχρι και την στιγµή αποστολής του σχετικού εντύπου.
5.3.5.1.5 Μετά την αποκατάσταση της βλάβης/σφάλµατος το υπεύθυνο Μέρος θα στείλει άµεσα
γραπτή βεβαίωση για άρση της βλάβης στο άλλο Μέρος και το αργότερο µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες µέρες το Μέρος που διενήργησε την διερεύνηση και αποκατάσταση της
βλάβης (Μέρος Α) θα αποστείλει στο άλλο Μέρος έντυπο, το «Έντυπο 3 » το οποίο θα
περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος (κατηγορία βλάβης, τεχνικοί λόγοι κλπ)
Αναλυτικά Χρονοδιαγράµµατα ενεργειών (εντοπισµός, διερεύνηση, ενηµέρωση,
αποκατάσταση) .
Αριθµό Αναφοράς της Βλάβης/σφάλµατος (Fault Ticket Number)
Περιγραφή ενεργειών του προσωπικού του Μέρους Α για αποκατάσταση της
Βλάβης/σφάλµατος
Το όνοµα, τον τίτλο του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του σηµείου επικοινωνίας
του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.
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5.3.5.2

Χειρισµός βλάβης/σφάλµατος που εντοπίζεται στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του άλλου Μέρους από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο,
και η βλάβη επηρεάζει την ∆ιασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της

5.3.5.2.1 Το Μέρος Α το οποίο διενήργησε τον έλεγχο αφού εντοπίσει τη βλάβη/σφάλµα στο
∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους, και η βλάβη/σφάλµα επηρεάζει
τη ∆ιασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, αποστέλλει µε τηλεοµοιοτυπικό
µήνυµα ή ηλεκτρονικά στο Μέρος Β έντυπο, το «Έντυπο 1», για την ενηµέρωση του
άλλου Μέρους, το οποίο θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•

Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει την
∆ιασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της,
Την κατηγορία στην οποία πιθανό –µετά από δική του εκτίµηση- να εµπίπτει η
βλάβη/σφάλµα σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 5.3.6 πιο κάτω.
Την ηµεροµηνία και ώρα εντοπισµού της Βλάβης/σφάλµατος στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Β,
Πιθανό αριθµό αναφοράς βλάβης/σφάλµατος (Ticket Fault Number) τον οποίο έχει
δώσει στην βλάβη,
Το όνοµα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου πρόσωπο του σηµείου
επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.

5.3.5.2.2 Το Μέρος Β µε την παραλαβή του εντύπου 1 οφείλει να αποστείλει γραπτή απάντηση
εντός µιας (1) ώρας για την παραλαβή του.
Το Μέρος Β αφού εντοπίσει τη βλάβη/σφάλµα στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
του αποστέλλει στο Μέρος Α έντυπο, το «Έντυπο 1» το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•

•

•
•

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει
την ∆ιασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της,
Την κατηγορία στην οποία εµπίπτει η βλάβη/σφάλµα σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου 5.3.6 πιο κάτω,
Την ηµεροµηνία και ώρα εντοπισµού της Βλάβης/σφάλµατος στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του,
Την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της διερεύνησης από το αρµόδιο προσωπικό του
για την αποκατάσταση της Βλάβης/σφάλµατος,
Τον αριθµό αναφοράς της Βλάβης/σφάλµατος (Fault Ticket Number) για
διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού των σηµείων επικοινωνίας των δύο
(2) Μερών,
Περιγραφή
των
προβλεπόµενων
ενεργειών
για
αποκατάσταση
της
Βλάβης/σφάλµατος και τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης (fault clearance
time) όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί.
Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αναγκαίων µετρήσεων/δοκιµών από
το Μέρος Α.
Το όνοµα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου πρόσωπο του σηµείου
επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.

5.3.5.2.3 Κατά την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης της βλάβης/σφάλµατος και ανά µια (1)
ώρα το Μέρος που διερευνά και ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης (Μέρος Β)
θα αποστέλλει στο Μέρος Α, έντυπο, το «Έντυπο 2» το οποίο θα περιγράφει τις
ενέργειες αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράµµατα των ενεργειών αποκατάστασης
όπου αυτό είναι δυνατό να καθοριστεί µέχρι και την στιγµή αποστολής του σχετικού
εντύπου.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-1 04/08/2021

8/13

5.3.5.2.4 Μετά την αποκατάσταση της βλάβης/σφάλµατος το υπεύθυνο Μέρος θα στείλει άµεσα
γραπτή βεβαίωση για άρση της βλάβης στο άλλο Μέρος και το αργότερο µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες µέρες το Μέρος που διενήργησε την διερεύνηση και αποκατάσταση της
βλάβης (Μέρος Β) θα αποστείλει στο άλλο Μέρος έντυπο, το «Έντυπο 3» το οποίο θα
περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•
5.3.6

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος (κατηγορία βλάβης, τεχνικοί λόγοι κλπ)
Αναλυτικά Χρονοδιαγράµµατα ενεργειών (εντοπισµός, διερεύνηση, ενηµέρωση,
αποκατάσταση) .
Αριθµό Αναφοράς της Βλάβης/σφάλµατος (Fault Ticket Number)
Περιγραφή ενεργειών του προσωπικού του Μέρους Β για αποκατάσταση της
Βλάβης/σφάλµατος
Το όνοµα, τον τίτλο του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του σηµείου επικοινωνίας
του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.

Ταξινόµηση Βλαβών/Σφαλµάτων
Οι Βλάβες/Σφάλµατα ταξινοµούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες, ως εξής:
Πίνακας
1:
Κατηγορίες
Αποκατάστασης
Προτεραιότητα/
κατηγορία
1. Α1
2. Α2

3. Α3

Βλαβών/Σφαλµάτων-Χρόνοι

Είδος Βλάβης/Σφάλµατος
Προκαλούν ολική απώλεια ∆ιασύνδεσης ή
Υπηρεσίας ∆ιασύνδεσης
Προκαλούν µερική απώλεια ∆ιασύνδεσης ή
επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία
Υπηρεσίας ∆ιασύνδεσης
Υπόλοιπες Βλάβες/Σφάλµατα

διερεύνησης/

Χρόνοι ∆ιερεύνησης/
Αποκατάστασης
Αµέσως και πάντως εντός
µίας (1) ώρας.
Το αργότερο, εντός τριών
ωρών.
Το αργότερο εντός έξι
ωρών

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:
Πίνακας 2: Κατηγορίες
Αποκατάστασης
Προτεραιότητα
/κατηγορία

1. Α1
2. Α2

Βλαβών/Σφαλµάτων

-

Είδος Σφάλµατος/Βλάβης

Προκαλούν ολική απώλεια ∆ιασύνδεσης ή
Υπηρεσίας ∆ιασύνδεσης
Προκαλούν µερική απώλεια ∆ιασύνδεσης ή
επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία
Υπηρεσίας ∆ιασύνδεσης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-1 04/08/2021

Επιπρόσθετοι

Χρόνοι

Επιπρόσθετος Χρόνος
Αποκατάστασης
Σφάλµατος/Βλάβης
∆ύο ώρες
∆ύο ώρες
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5.4

Αποζηµιώσεις για καθυστέρηση αποκατάστασης βλαβών/σφαλµάτων

5.4.1 Οι αποζηµιώσεις σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης ενός εκ των δύο (2) Μερών
να αποκαταστήσει βλάβες/σφάλµατα που επηρεάζουν τη ∆ιασύνδεση και τις
προσφερόµενες Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης καθορίζεται στο Ειδικό Παράτηµα 7 της Συµφωνίας.
5.5

Προγραµµατισµένες Εργασίες
Το κάθε Μέρος θα κοινοποιεί τις εργασίες που προγραµµατίζονται να γίνουν στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που ενδέχεται να επηρεάσουν τη ∆ιασύνδεση, και τις
προσφερόµενες υπηρεσίες τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν την ηµέρα των
προγραµµατισµένων εργασιών. 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 εκτάκτων εργασιών ή επουσιωδών αλλαγών ο πιο πάνω χρόνος
προειδοποίησης δύναται να σµικρυνθεί µετά από συµφωνία των Μερών. Σε περίπτωση
διαφωνίας ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Συστήνεται όπως οι
προγραµµατισµένες εργασίες γίνονται από τις 24:00µ.µ. της προηγούµενης µέχρι τις 06:00
π.µ. της επόµενης ηµέρας, 365 µέρες τον χρόνο, για µείωση της πιθανότητας διακοπής
υπηρεσιών που προσφέρονται σε συνδροµητές των δύο µερών εκτός εάν συµφωνηθεί
διαφορετικά από τα Μέρη.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-1 04/08/2021
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Έντυπα τα οποία θα ανταλλάσσονται µεταξύ των Μερών κατά την διαδικασία
∆ιαχείρισης Βλαβών/Σφαλµάτων
ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΗΣ
(Συµπληρώνεται από το Μέρος Α που εντοπίζει τη Βλάβη)
Αριθµός Αναφοράς Βλάβης «ΜΕΡΟΣ Α»:
Ηµεροµηνία Αναφοράς Βλάβης:
Ώρα Αναφοράς Βλάβης:
Όνοµα Αποστολέα:
Τίτλος Αποστολέα:
Υπογραφή Αποστολέα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ
Ηµεροµηνία Εντοπισµού Βλάβης:
Ώρα Εντοπισµού Βλάβης:
Κατηγορία Βλάβης:
Περιγραφή Βλάβης:

Αποτελέσµατα ∆ιερεύνησης Μέρους Α:

(Συµπληρώνεται από το Μέρος Β)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΗΣ
Αριθµός Αναφοράς Βλάβης «ΜΕΡΟΣ Β»:
Ηµεροµηνία Παραλαβής Αναφοράς Βλάβης:
Ώρα Παραλαβής Αναφοράς Βλάβης:
Όνοµα Παραλήπτη:
Τίτλος Παραλήπτη:
Υπογραφή Παραλήπτη:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Ηµεροµηνία Έναρξης ∆ιερεύνησης Βλάβης:
Ώρα Έναρξης ∆ιερεύνησης Βλάβης:
Κατηγορία Βλάβης:
Περιγραφή Ενεργειών ∆ιερεύνησης/Αποκατάστασης Βλάβης:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-1 04/08/2021
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ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
(θα αποστέλλεται µόνο ηλεκτρονικά)
(Συµπληρώνεται από το Μέρος Β που διερευνά τη Βλάβη)
Αριθµός Αναφοράς Βλάβης «ΜΕΡΟΣ Β»:
Αριθµός Αναφοράς Βλάβης «ΜΕΡΟΣ Α»:
Ηµεροµηνία Αποστολής Αναφοράς Ενεργειών Αποκατάστασης Βλάβης:
Ώρα Αποστολής Αναφοράς Ενεργειών Αποκατάστασης Βλάβης:
Όνοµα Αποστολέα:
Τίτλος Αποστολέα:
Υπογραφή Αποστολέα:
Περιγραφή Ενεργειών ∆ιερεύνησης/Αποκατάστασης Αναφοράς Βλάβης:

Αναµενόµενος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-1 04/08/2021
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ΕΝΤΥΠΟ 3 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
(Συµπληρώνεται από το Μέρος που διερευνά τη Βλάβη)
Αριθµός Αναφοράς Βλάβης «ΜΕΡΟΣ Α»:
Αριθµός Αναφοράς Βλάβης «ΜΕΡΟΣ Β»:
Περιγραφή Βλάβης:
Περιγραφή Ενεργειών Αποκατάστασης Βλάβης:

Ηµεροµηνία Αποκατάστασης Βλάβης:
Ώρα Αποκατάστασης Βλάβης:
Όνοµα Αποστολέα:
Τίτλος Αποστολέα:
Υπογραφή Αποστολέα:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-1 04/08/2021
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