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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Λέξεις ή φράσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς 
∆ιασύνδεσης έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.4070/2012 και εν γένει 
στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ελλείψει δε αυτών, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως στις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µε την 
Οδηγία 2009/140/ΕΚ: 
 
Απαντητικό Σήµα (answer signal) : Το σήµα, το οποίο στέλνεται από το 

κέντρο τερµατισµού του δικτύου µετα-
γωγής για να δώσει την ένδειξη πως ο 
καλούµενος έχει απαντήσει στην κλήση.  
 

Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής 
(CLIP) : 

Η υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 

εµφάνισης στον καλούµενο, του αριθµού 

του καλούντος Συνδροµητή. 
 

Απαγόρευση Αναγνώρισης Καλούσας 
Γραµµής (CLIR) : 

Η υπηρεσία η οποία δεν επιτρέπει την 

εµφάνιση στον καλούµενο, του αριθµού 

του καλούντος Συνδροµητή. 
 

∆είκτης Πιθανότητας Εµπλοκής (GoS): Το ποσοστό αποτυχίας Κλήσεων λόγω 
συµφόρησης στο δίκτυο ενός εκ των 
συµβαλλοµένων µερών ή/και στη Ζεύξη 
∆ιασύνδεσης. 
 

∆ηµόσιο ∆ίκτυο Επικοινωνιών : Το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 
οποίο χρησιµοποιείται, εν όλω ή κυρίως, 
για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 

∆ηµόσια Τηλεφωνική Υπηρεσία 
(∆ιαθέσιµη στο Κοινό Τηλεφωνική 
Υπηρεσία) : 

Υπηρεσία διαθέσιµη στο κοινό για τη 
δηµιουργία και τη λήψη εθνικών και 
διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, µέσω 
αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν σε 
εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 
αριθµοδότησης.  
 

∆ιασύνδεση : Η φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων 
δικτύων επικοινωνιών που χρησιµο-
ποιούνται από την ίδια ή διαφορετική 
επιχείρηση προκειµένου να παρέχεται 
στους χρήστες µίας επιχείρησης η 
δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες 
της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται 
από άλλη επιχείρηση.  
 

∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών : Τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά 
περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή 
δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που 
επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη 
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χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού 
ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου, 
συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών 
δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής 
δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων και πακε-
τοµεταγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του 
διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, 
των συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, 
εφόσον χρησιµοποιούνται για τη 
µετάδοση σηµάτων, των δικτύων που 
χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
εκποµπές, καθώς και των δικτύων 
καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από 
το είδος των µεταφερόµενων 
πληροφοριών. 
 

∆ίκτυο COSMOTE : Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της 
COSMOTE. 
 

∆ίκτυο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 

∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας : Το ∆ηµόσιο ∆ίκτυο επικοινωνιών, του 
οποίου τα τερµατικά σηµεία δεν 
βρίσκονται σε σταθερές θέσεις και η 
επικοινωνία µε αυτά συνίσταται, εν όλω ή 
εν µέρει, στην εγκατάσταση 
ραδιοεπικοινωνιών. 
 

DTMF : Dual Tone Multi Frequency signaling. 
 
ΕΕΤΤ :   

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων. 
 

Εικονικός Πάροχος Τηλεφωνικών 
Υπηρεσιών : 

Το πρόσωπο που αν και δεν διαθέτει δική 

του υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και συνεπώς και καµία διασύνδεση 

υλοποιηµένη µε άλλα δίκτυα, παρέχει 

τηλεφωνικές υπηρεσίες υπό δικό του 

εµπορικό σήµα και επιχειρηµατική 

οργάνωση, βασιζόµενο στην υποδοµή 

άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα 

ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών µε τα οποία έχει συνάψει σχετική 

σύµβαση. 

 
Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) : Ως ορίζεται από τη σχετική Απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
(Υ.Α. 26634/924 (ΦΕΚ 768/Β/15-5-2007), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

Επιτυχής Κλήση : Κλήση κατά την οποία ο καλών έχει λάβει 
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Απαντητικό Σήµα όπως ορίζεται από τις 
διεθνείς συστάσεις. 
 

ETSI : European Telecommunications Standards 
Institute – το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τυποποίησης για τις τηλεπικοινωνίες.  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Κάθε επιχείρηση (Τηλεπικοινωνιακός 
Πάροχος) που συνιστά, λειτουργεί, 
ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες η οποία έχει δικαίωµα 
διασύνδεσης µε το δίκτυο της COSMOTE, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 
κείµενης εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας. 
 

Ζεύξη ∆ιασύνδεσης : Το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού που απαιτείται για την 
υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ ενός 
κόµβου του δικτύου της COSMOTE 
(κέντρο µεταγωγής) και ενός κόµβου 
(κέντρο µεταγωγής) του δικτύου άλλου 
Παρόχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η 
οποία καθιστά δυνατή την διασύνδεση.  

ITU : International Telecommunications Union 
– η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 
 

ΙSBC : Interconnection Session Border 
Controller. 
 

ΙBCF : Interconnection Border Control Function. 
 

ΙBGF : 
 

Interconnection Border Gateway 
Function. 
 

Κίνηση ∆ιασύνδεσης : Η κίνηση που διέρχεται από τις Ζεύξεις 
∆ιασύνδεσης και αποτελεί αντικείµενο της 
Σύµβασης ∆ιασύνδεσης.  
 

Κλήση : 
 
 

Περιλαµβάνει την εγκατάσταση, κατά-
ληψη και απόλυση ενός καναλιού 
µετάδοσης από το δίκτυο εκάτερου 
συµβαλλόµενου µέρους προς το ∆ίκτυο 
του αντισυµβαλλόµενου για τη διαβίβαση 
σηµάτων (µε δυνατότητα µεταφοράς 
υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων) σε 
κάποια απόσταση και σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές που περι-
λαµβάνονται στην παρούσα ΠΑ∆. 
 

Πάροχος ∆ικτύου Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών : 

Η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, 
ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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Προσφορά Αναφοράς ∆ιασύνδεσης 
(ΠΑ∆) : 

Το κείµενο της παρούσας Προσφοράς 
Αναφοράς ∆ιασύνδεσης (συµπεριλαµβα-
νοµένων και των επισυναπτόµενων 
Προσαρτηµάτων). 
 

Πρακτικά Τεχνικών Συναντήσεων : Αφορούν τα πρακτικά των τεχνικών 
συναντήσεων σχετικά τις τεχνικές 
λεπτοµέρειες της φυσικής υλοποίησης της 
∆ιασύνδεσης, όπως αυτές συµφωνούνται 
µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων. 

Πρόσβαση : Η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε 
άλλη επιχείρηση βάσει καθορισµένων 
όρων σε αποκλειστική ή µη βάση, για το 
σκοπό παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
 

SIP : Session Initiation Protocol. 
 

Σηµείο ∆ιασύνδεσης : Το φυσικό σηµείο επί της ζεύξης 
διασύνδεσης το οποίο αποτελεί το 
διαχωριστικό όριο µεταξύ των δύο 
δικτύων COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και 
εποµένως και των αρµοδιοτήτων των δύο 
αυτών µερών. 
 

Σήµα Απόλυσης (release signal) : Το σήµα αποσύνδεσης Κλήσης σύµφωνα 
µε την Σύσταση D.150 της ITU-T. 
 

Σύµβαση ∆ιασύνδεσης : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η σύµβαση διασύνδεσης που συνάπτει η 
COSMOTE και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αποτέλε-
σµα διαπραγµατεύσεων µε βάση την 
παρούσα ΠΑ∆ για την παροχή των 
υπηρεσιών τερµατισµού φωνητικών 
κλήσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 3.4.Α.III 
της υπ’ αρ. 815/002/22.06.2017 Από-
φασης της ΕΕΤΤ – ΦΕΚ 
Β/2530/22.07.2017). 

Συναφείς Ευκολίες : Οι εγκαταστάσεις, υποδοµές, τεχνικά 
µέσα, λογισµικό κ.λπ., που σχετίζονται µε 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών µέσω του εν λόγω 
δικτύου ή / και υπηρεσίας.  
 

Συνεγκατάσταση : η παροχή (από έναν Υπόχρεο πάροχο) 
επί υφιστάµενης ή νέας υποδοµής του 
φυσικού χώρου και των τεχνικών 
προϋποθέσεων, καθώς και η από κοινού 
χρήση συστηµάτων και υποδοµών οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την µε 
εύλογο τρόπο τοποθέτηση, σύνδεση και 
λειτουργία του σχετικού εξοπλισµού ενός 
άλλου παρόχου (∆ικαιούχου). 
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Συνδροµητής : 

 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 
έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής 
διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 
 

Τελικός Χρήστης : Χρήστης που δεν παρέχει δηµόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες 
στο κοινό. 
 

Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης : Οι υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται η 
παρούσα ΠΑ∆, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται στο Προσάρτηµα Ι.  
 

Φόρµα ∆ιασύνδεσης : Το έγγραφο όπου αποτυπώνονται 
σχηµατικά οι τεχνικές λεπτοµέρειες της 
φυσικής υλοποίησης της ∆ιασύνδεσης, 
κατά την τεχνική συνάντηση. 
 

Χρόνος Χρέωσης : Ο χρόνος οµιλίας που αρχίζει µε την 
λήψη ενός Απαντητικού Σήµατος (answer 
signal) και περατούται µε την λήψη ενός 
Σήµατος Απόλυσης (release signal) στο 
σηµείο καταγραφής από το συµβαλλό-
µενο µέρος που καταγράφει την σχετική 
πληροφορία χρέωσης (σύµφωνα µε τη 
Σύσταση D.150 της ITU-T). 
 

 
2. ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 
 
2.1. Η παρούσα ΠΑ∆ αφορά στις υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης για τον τερµατισµό 

φωνητικών κλήσεων τις οποίες προσφέρει η COSMOTE στους δικαιούχους, 
σύµφωνα µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία Τηλεπικοινωνιακούς 
Παρόχους (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ως 
επιχείρηση µε Σηµαντική Ισχύ (εφεξής ΣΙΑ) στη σχετική χονδρική αγορά 
τερµατισµού φωνητικών κλήσεων σε µεµονωµένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

 
2.2. Η παρούσα ΠΑ∆ ρυθµίζει θέµατα που αφορούν τη ∆ιασύνδεση των ∆ικτύων της 

COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης που 
προσδιορίζονται στο Προσάρτηµα Ι της παρούσας ΠΑ∆.  
 
Ειδικότερα, η παρούσα Προσφορά εξειδικεύει την υποχρέωση της COSMOTE, 
να παρέχει την Υπηρεσία Τερµατισµού Φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο 
COSMOTE σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 815/002/22.06.2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ – 
ΦΕΚ Β/2530/20.07.2017 τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας και αµεροληψίας. 
Για την εφαρµογή της ΠΑ∆ υπογράφεται σχετική Σύµβαση ∆ιασύνδεσης την 
οποία συνάπτει η COSMOTE µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
την παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης για τον τερµατισµό φωνητικών κλήσεων 
στο ∆ίκτυο της COSMOTE είναι σύµφωνοι µε την παρούσα ΠΑ∆ και η 
COSMOTE δεν δύναται να διαπραγµατευθεί όρους που καθιστούν 
δυσµενέστερη τη θέση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
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2.3. Η ∆ιασύνδεση θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παροχή των Υπηρεσιών 
∆ιασύνδεσης που αναφέρονται στο Προσάρτηµα Ι. Τα µέρη δύνανται να 
παρέχουν επιπλέον Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης µόνο κατόπιν έγγραφης 
συµφωνίας. 

  
2.4. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα παρέχουν ∆ιασύνδεση στα σηµεία ∆ιασύνδεσης που 

προσδιορίζονται στο Προσάρτηµα ΙΙΙ. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να 
προβούν σε επαύξηση των σηµείων ∆ιασύνδεσης κατόπιν σχετικής συµφωνίας 
και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ΠΑ∆. 

 
2.5. Τα σηµεία ∆ιασύνδεσης βρίσκονται είτε στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε 

στις εγκαταστάσεις της COSMOTE είτε σε άλλο (τρίτο) από κοινού αποδεκτό 
σηµείο, βάσει σχετικής συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Προσάρτηµα III της παρούσας ΠΑ∆. Η Ζεύξη ∆ιασύνδεσης και οι 
απαιτούµενες διατάξεις τερµατισµού εγκαθίστανται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Η Ζεύξη ∆ιασύνδεσης θα γίνεται κατά περίπτωση µε οπτική ίνα ή µε άλλα 
ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, ίδια ή µισθωµένα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο Προσάρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ΠΑ∆. 

 
3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
3.1. Οι Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης παρέχονται από τα συµβαλλόµενα µέρη µε την ίδια 

ποιότητα µε αυτήν που εφαρµόζουν για τις δικές τους Υπηρεσίες προς τους 
Συνδροµητές τους και σε κάθε περίπτωση είναι σε συµφωνία µε τις Συστάσεις 
ITU-T, ETSI και 3GPP. Η COSMOTE δεν προβαίνει σε διακριτική µεταχείριση 
µεταξύ των παρόχων, και παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσίες διασύνδεσης υπό 
τους ίδιους όρους και µε την ίδια ποιότητα υπηρεσίας η οποία είναι αντίστοιχη µε 
αυτήν που παρέχει για τις δικές της υπηρεσίες ή τις θυγατρικές της ή 
συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Α, 
τµήµα ΙΙΙ, άρθρο 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/2017. 

 
3.2. Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι υπεύθυνα για τη διαστασιοποίηση των Ζεύξεων 

∆ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ΠΑ∆, ώστε ο δείκτης 
συµφόρησης κλήσεων GoS στις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης να διατηρείται όχι 
υψηλότερα από 1% την ώρα µέγιστης κίνησης, καθώς και η χρήση των 
καναλιών σηµατοδοσίας στην διασύνδεση TDM να µην υπερβαίνει το ποσοστό 
των 20%.  
Σε αντίθετη περίπτωση η COSMOTE δύναται κατ' επιλογή να πάρει τα 
απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση του ∆ικτύου της, σύµφωνα µε τη διεθνή 
πρακτική. Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής των ανωτέρω µέτρων τα µέρη τηρούν 
τις αρχές της διαφάνειας και της αµεροληψίας. 
Συµφόρηση εµφανίζεται όταν οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης δεν έχουν ελεύθερα 
κυκλώµατα/κανάλια φωνής ή/και οι κόµβοι διασύνδεσης αδυνατούν να 
διεκπεραιώσουν όλη την κίνηση. 

 
3.3. Η COSMOTE διασφαλίζει ότι για τις κλήσεις που τερµατίζονται στο ∆ίκτυό της, 

προερχόµενες από το ∆ίκτυο του έτερου συµβαλλόµενου µέρους, διατηρείται ο 
ίδιος δείκτης αποτυχίας κλήσεων µε εκείνον που ισχύει για την αντίστοιχη 
τηλεπικοινωνιακή κίνηση της COSMOTE στο ∆ίκτυό της. Για τις κλήσεις της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που τερµατίζονται στο δίκτυο της COSMOTE, θα διατηρείται ο ίδιος 
δείκτης συµφόρησης µε αυτόν που ισχύει για κλήσεις για υπηρεσίες που 
παρέχει η COSMOTE στο λιανικό της άκρο ή τις θυγατρικές της ή τις 
συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. 
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3.4. Η ποιότητα των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης καθορίζεται ενδεικτικά από τις εξής 
παραµέτρους: 

- ∆είκτης Αποτυχηµένων Κλήσεων 
- ∆είκτης Συµφόρησης Κλήσεων  
- Ποιότητα Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης 
- ∆είκτης Answer Seizure Ratio (ASR). 

Επιπλέον για τη διασύνδεση IP, η ποιότητα των υπηρεσιών µετάδοσης 
δεδοµένων (transport layer) καθορίζεται από τις εξής παραµέτρους: 

- Average Packet Loss Rate, 
- Average Round Trip Delay, 
- Average Jitter. 

Οι µετρήσεις αυτές µπορεί να γίνουν µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, τοπικά µε 
ανάλογο όργανο και µε διακοπή της κίνησης. 

 
Τα µέρη θα πραγµατοποιούν µετρήσεις του ∆είκτη Αποτυχηµένων Κλήσεων στις 
δέσµες των σηµείων διασύνδεσης για την εισερχόµενη στο κάθε µέρος κίνηση. Ο 
∆είκτης 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 στην συµπεριφορά των συνδροµητών.  
 
Τα δύο µέρη θα πραγµατοποιούν στα σηµεία διασύνδεσης µετρήσεις για την 
παρακολούθηση της ποιότητας επικοινωνίας. Θα µετράται ο ∆είκτης 
Συµφόρησης Κλήσεων για την απερχόµενη προς το άλλο µέρος κίνηση. Ο 
∆είκτης Συµφόρησης Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων οι οποίες δεν 
διεκπεραιώνονται λόγω µη εξεύρεσης ελευθέρου κυκλώµατος.  
 
Η ποιότητα των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης περιγράφεται ποιοτικά και ποσοτικά από 
τις παραµέτρους που αναφέρονται στο Προσάρτηµα V της παρούσας (ενότητα 4 
– Μετρήσεις /∆οκιµές, σύµφωνα µε τις συστάσεις G.821, G.823, και G.703 της 
ITU-T).  
 
Επιπροσθέτως τα δύο µέρη µπορούν να πραγµατοποιούν µετρήσεις του δείκτη 
ASR (Answer Seizure Ratio) και για τις δύο κατευθύνσεις. Το ASR παριστάνει το 
λόγο του αριθµού καταλήψεων κυκλωµάτων στις διασυνδέσεις της COSMOTE 
µε τα κέντρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που καταλήγουν σε απαντητικό σήµα δια του 
συνολικού αριθµού καταλήψεων κυκλωµάτων στις διασυνδέσεις της COSMOTE 
µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύµφωνα µε τη σύσταση ITU E.425. 

 
3.5. Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της ποιότητας των 

Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης είναι οι εξής: 
- Χρόνος άρσης βλάβης 
- Ρυθµός εµφάνισης βλαβών 
- Βαθµός διαθεσιµότητας 
 

3.6. Ο βαθµός διαθεσιµότητας υπολογίζεται ανά Ζεύξη ∆ιασύνδεσης σε σχέση µε το 
συνολικό χρόνο δυνητικής λειτουργίας µιας Ζεύξης ∆ιασύνδεσης (για περίοδο 3 
συνεχόµενων µηνών) ως εξής: 

 
 
3.7. Στην περίπτωση κατά την οποία εµφανισθεί βλάβη στο δίκτυο ενός εκ των δύο 

µερών η οποία επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών 
τερµατισµού φωνητικών κλήσεων, το µέρος στο δίκτυο του οποίου εµφανίσθηκε 
η βλάβη θα ενηµερώνει το άλλο µέρος και θα καταβάλλει κάθε δυνατή 

    Πραγµατικός Χρόνος διαθεσιµότητας ζεύξης (ώρες) 
Βαθµός διαθεσιµότητας (%) =        Χ 100 
    Συνολικός Χρόνος δυνητικής λειτουργίας ζεύξης (ώρες) 
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προσπάθεια άρσης της βλάβης το συντοµότερο δυνατόν, µε βάση τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα ΠΑ∆. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο χρόνος άρσης της 
βλάβης να µην υπερβαίνει τον χρόνο που ορίζεται στο Προσάρτηµα V της 
παρούσας ΠΑ∆. 

 
3.8. Το ποσοστό βλαβών των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

διεθνή πρότυπα όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική σύσταση της ITU-T 
G.821.  

 
3.9. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να µεριµνούν, ώστε οι Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης 

να λειτουργούν σύµφωνα µε τις εναρµονισµένες προδιαγραφές, όπως αυτές 
ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Ελλείψει δε τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών 
χρησιµοποιούνται πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται από 
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς τυποποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τυποποίησης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (ETSI) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC), ή ελλείψει τέτοιων πρότυπων ή/και προδιαγραφών από τα διεθνή 
πρότυπα ή συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), το ∆ιεθνή 
Οργανισµό Τυποποίησης (ΙRC) ή ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και 
προδιαγραφών ή/και συστάσεων από τα εθνικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να µεριµνούν για τη χρησιµοποίηση 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα των αδειοδοτούµενων Υπηρεσιών. O 
Τηλεπικοινωνιακός Τερµατικός Εξοπλισµός (ΤΤΕ), που συνδέεται µε το ∆ίκτυο 
θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από τα ισχύοντα 
πρότυπα ή/και προδιαγραφές.  

 
3.10. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 

ανταποκρίνονται στην απαιτούµενη από τις άδειές τους ποιότητα παροχής των 
σχετικών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.  

 
3.11. Οι παραπάνω µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται µόνιµα ή περιοδικά και ανάλογα 

µε τις τεχνικές δυνατότητες θα αφορούν το σύνολο των κλήσεων ή δείγµα 
αυτών. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα διαθέτουν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης ∆ιασύνδεσης τις αρµόδιες υπηρεσίες τους ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που παρέχονται µέσω των 
διασυνδεδεµένων ∆ικτύων τους.  

 
4. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
4.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα παρέχουν εκατέρωθεν τακτικές προβλέψεις σχετικές 

µε την Κίνηση ∆ιασύνδεσης ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαστασιοποίηση 
των ∆ικτύων µεταγωγής και µετάδοσης, καθώς και των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης 
που θα εξυπηρετήσουν την προβλεπόµενη Κίνηση ∆ιασύνδεσης, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας ΠΑ∆. 

 
4.2. Οι διαδικασίες πρόβλεψης χωρητικότητας των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης 

περιγράφονται στο Προσάρτηµα IV της παρούσας ΠΑ∆. 
 
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
5.1. Τυχόν αλλαγές που αφορούν την τοπολογία του ∆ικτύου, τα σηµεία διασύνδεσης 

(POI) και τα πρωτόκολλα διασύνδεσης του ∆ικτύου ενός εκ των Μερών, η οποία 
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επηρεάζει τη διασύνδεση, θα γνωστοποιείται στο άλλο Μέρος τουλάχιστον 
δώδεκα (12) µήνες πριν την πραγµατοποίηση των ως άνω αλλαγών ώστε το 
άλλο Μέρος να προβεί σε τυχόν απαραίτητες µεταβολές του δικού του ∆ικτύου. 
Ενώ τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το σχεδιασµό του ∆ικτύου των Μερών θα 
γνωστοποιούνται τουλάχιστον εννέα (9) µήνες πριν την πραγµατοποίηση των 
ως άνω αλλαγών ώστε το άλλο Μέρος να προβεί σε τυχόν απαραίτητες 
µεταβολές του δικού του ∆ικτύου. 

 
5.2. Τυχόν κόστος των τροποποιήσεων αυτών θα φέρεται από το συµβαλλόµενο 

µέρος που γνωστοποιεί την ανάγκη τροποποιήσεων, εφόσον οι σκοπούµενες 
αλλαγές είναι αντικειµενικά απαραίτητες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
∆ιασύνδεσης των ∆ικτύων. 

 
5.3. Σε περίπτωση επαύξησης των σηµείων διασύνδεσης η σχετική τροποποίηση θα 

περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα III (Σηµεία ∆ιασύνδεσης) της Σύµβασης 
∆ιασύνδεσης, το οποίο θα τροποποιείται ανάλογα. 

 

6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
6.1. Τα τέλη που θα εφαρµόζει και θα εισπράττει από τους Συνδροµητές του κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος θα καθορίζονται αποκλειστικά από το ίδιο. 
 
6.2. Τα τέλη τερµατισµού κλήσεων για τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης του 

Προσαρτήµατος I της παρούσας ΠΑ∆ καθορίζονται στο Προσάρτηµα ΙΙ της 
παρούσας ΠΑ∆ και αφορούν αποκλειστικά στις Επιτυχείς Κλήσεις που 
εξυπηρετήθηκαν από τις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης µεταξύ των ∆ικτύων των 
συµβαλλοµένων µερών. 

 
6.3. Το σύνολο των χρεώσεων που θα προκύπτουν από τη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης 

θα υπολογίζεται και θα εξοφλείται σε Ευρώ και θα προστίθεται ο εκάστοτε 
αναλογών φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.).  

 
6.4. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης αναφέρονται σε απαντηµένη 

Κίνηση, σε συµφωνία µε τη Σύσταση D.150 της ITU-T, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε το 1996. 

 
6.5. Μονάδα µέτρησης της διάρκειας των Κλήσεων είναι το δευτερόλεπτο. Η διάρκεια 

κάθε Κλήσης καταγράφεται από τα συστήµατα µέτρησης των συµβαλλοµένων 
µερών µε ακρίβεια δευτερολέπτου.  

 
Ο συνολικός Χρόνος Χρέωσης για το σύνολο των Επιτυχών Κλήσεων κάθε 
λογιστικής περιόδου, υπολογίζεται σε πρώτα λεπτά της ώρας ως το άθροισµα 
του Χρόνου Χρέωσης κάθε Κλήσης (µετρούµενο σε δευτερόλεπτα), όλων των 
Επιτυχών Κλήσεων της λογιστικής περιόδου το οποίο στη συνέχεια διαιρείται δια 
του 60, το δε αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο 
πλησιέστερο ολόκληρο λεπτό (χρονική περίοδος ίση ή µεγαλύτερη του µισού 
λεπτού στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, ενώ χρονική περίοδος µικρότερη του 
µισού λεπτού στρογγυλοποιείται προς τα κάτω). 

 
Ο πραγµατικός χρόνος για το σύνολο των Επιτυχών Κλήσεων κάθε λογιστικής 
περιόδου, υπολογίζεται σε λεπτά ως το άθροισµα της διάρκειας (µετρούµενο σε 
δευτερόλεπτα), όλων των Επιτυχών Κλήσεων της λογιστικής περιόδου, το οποίο 
στη συνέχεια διαιρείται δια του 60, το δε αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω στο πλησιέστερο ολόκληρο λεπτό (χρονική περίοδος ίση 
ή µεγαλύτερη του µισού λεπτού στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, ενώ χρονική 
περίοδος µικρότερη του µισού λεπτού στρογγυλοποιείται προς τα κάτω). 
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Για τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης όπου ισχύουν διαφορετικές χρονικές ζώνες 
χρέωσης, η χρέωση της διάρκειας των Κλήσεων που εκτείνονται σε 
περισσότερες της µίας ζώνης χρέωσης, θα γίνεται σύµφωνα µε την αναλογία της 
διάρκειας της Κλήσης σε κάθε ζώνη χρέωσης. 

 
6.6. Η τιµολόγηση για την παροχή των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης θα γίνεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο και θα πραγµατοποιείται βάσει λογιστικών 
περιόδων διάρκειας ενός (1) µήνα. Τα σχετικά τιµολόγια θα εκδίδονται εντός 15 
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της λογιστικής περιόδου στην οποία 
αφορούν. Ειδικά για τη λογιστική περίοδο ∆εκεµβρίου κάθε έτους, τα τιµολόγια 
θα φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της περιόδου αυτής, 
δηλαδή 31 ∆εκεµβρίου. Το τιµολόγιο θα εξοφλείται εντός της αναγραφόµενης σε 
αυτό προθεσµίας εξόφλησης η οποία δεν θα είναι µικρότερη από τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού 
τιµολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει παραδοθεί εντός πενθηµέρου από 
την έκδοσή του. Σε περίπτωση που το τιµολόγιο δεν τεθεί στη διάθεση της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός των 5 Εργάσιµων Ηµερών (ΕΗ), η προθεσµία εξόφλησης 
παρατείνεται αντίστοιχα τόσες ΕΗ όσες οι ΕΗ καθυστέρησης της προθεσµίας 
παραλαβής.  
 
Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες Κίνησης ∆ιασύνδεσης και τις υπηρεσίες 
συναφών ευκολιών και κατόπιν διαθεσιµότητας της απαραίτητης υλικοτεχνικής 
υποδοµής, η COSMOTE εκδίδει τιµολόγιο και πληροφορίες τιµολογίου σε 
ηλεκτρονική µορφή και το τοποθετεί εντός πέντε (5) ΕΗ από την έκδοσή του σε 
SFTP server, προκειµένου να αποκτήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόσβαση σ’ αυτό µέσω 
πρωτοκόλλου FTP. H COSMOTE αποστέλλει µέσω e-mail σε ηλεκτρονική (-ές) 
διεύθυνση (-εις) που έχει υποδείξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην COSMOTE (τουλάχιστον 
µία ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απαιτείται να είναι group mail) 
ενηµέρωση ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία του εν λόγω τιµολογίου είναι διαθέσιµα 
στον SFTP server. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε σχετικές ρυθµίσεις στον 
mail server του ώστε η διεύθυνση αποστολής της COSMOTE να είναι σε white 
list και να µην µπλοκάρονται τα e-mail της  COSMOTE ως ανεπιθύµητα. 
Αποδεικτικό παραλαβής του τιµολογίου αποτελεί το e-mail παράδοσης του 
ανωτέρω e-mail, που αποστέλλεται αυτόµατα από τον mail server της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε ο 
mail server της να αποστέλλει την εν λόγω απάντηση παραλαβής στον mail 
server της COSMOTE). Σε περίπτωση όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντιµετωπίσει τεχνικές 
δυσκολίες στην παραλαβή του τιµολογίου από τον SFTP server, οι οποίες 
οφείλονται στην τεχνική υποδοµή της COSMOTE, οφείλει να αποστείλει άµεσα 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην COSMOTE αναφέροντας την 
ηµεροµηνία και ώρα της αποτυχηµένης προσπάθειας πρόσβασης και περιγραφή 
του προβλήµατος. Η COSMOTE οφείλει να απαντήσει εντός µίας (1) ΕΗ από την 
παραλαβή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο χρόνος από την 
αποστολή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µέχρι 
την ενηµέρωση από την COSMOTE για την αποκατάσταση του προβλήµατος, 
θεωρείται ανενεργός χρόνος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να γνωστοποιεί στην 
COSMOΤΕ κάθε αλλαγή της (-ων) ηλεκτρονικής (-ών) διεύθυνσης (-ων) 
αποστολής των λογαριασµών, τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη θέση αυτής σε 
ισχύ. 
 
Σε περίπτωση µη πληρωµής των τιµολογίων εντός της ως άνω προθεσµίας, 
εφαρµόζονται οι όροι του άρθρου 16.10 της παρούσας ΠΑ∆. 
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6.7. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα αποστέλλει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος εντός 
12 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού µηνός 
πληροφορίες χρέωσης (εγγράφως και ανά σηµείο ∆ιασύνδεσης) για τις 
Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης του Προσαρτήµατος Ι που παρασχέθηκαν εντός του 
ηµερολογιακού µηνός που προηγήθηκε. Σε περίπτωση ανάγκης οικονοµικής 
τακτοποίησης αυτή θα πραγµατοποιείται είτε µε έκδοση χρεοπιστωτικού 
σηµειώµατος είτε µε χρεοπιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση του 
χρεοπιστωτικού σηµειώµατος, αυτό θα εκδίδεται στην αµέσως επόµενη περίοδο 
τιµολόγησης από το χρονικό σηµείο που προκύπτει η υποχρέωση για την 
έκδοσή του. Το ποσό του πιστωτικού σηµειώµατος θα συµψηφίζεται άµεσα µε το 
τιµολόγιο της ίδιας περιόδου τιµολόγησης µε το πιστωτικό. Στην περίπτωση της 
χρεοπιστωτικής εγγραφής, αυτή θα συµπεριλαµβάνεται στην εκκαθάριση της 
ακριβώς επόµενης περιόδου τιµολόγησης. Τα έγγραφα µέτρησης της Κίνησης 
∆ιασύνδεσης θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τις εξής πληροφορίες:  
 

• Αριθµός Επιτυχών Κλήσεων.  

• Πραγµατικός Χρόνος Επιτυχών Κλήσεων, σε λεπτά ανά κατεύθυνση 
(εισερχόµενη – εξερχόµενη) και ανά ζώνη χρέωσης. 

• Συνολικός Χρόνος Χρέωσης Επιτυχών Κλήσεων, σε λεπτά ανά κατεύθυνση 
(εισερχόµενη – εξερχόµενη) και ανά ζώνη χρέωσης. 

 
Τα παραπάνω στοιχεία Κίνησης ∆ιασύνδεσης θα δίνονται: 
 

• Ανά ηµερολογιακό µήνα, 

• Ανά Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης,  

• Ανά σηµείο ∆ιασύνδεσης (εάν ζητηθεί από κάποιο από τα δύο Μέρη), 

• Ανά κατεύθυνση (εξερχόµενη – εισερχόµενη κίνηση). 
 
Τα έγγραφα µέτρησης της Κίνησης ∆ιασύνδεσης θα περιλαµβάνουν επίσης τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα ισχύοντα τέλη ∆ιασύνδεσης και γενικά 
όλα τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την επιβεβαίωση του ορθού υπολογισµού 
των χρεώσεων.  

 
6.8. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, τα στοιχεία Κίνησης όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 6.7, για τη λογιστική περίοδο διάρκειας ενός (1) µήνα, 
δεν είναι διαθέσιµα εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην 
παράγραφο 6.7, έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δικαιούται να τιµολογήσει το 
έτερο συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τις µετρήσεις Κίνησης όπως αυτές 
καταγράφηκαν από το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των οφειλοµένων θα 
εξοφλείται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της 
λογιστικής περιόδου στην οποία αφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 6.6 της παρούσας ΠΑ∆.  

 
6.9. Κατά την περίπτωση όπου οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν καταβάλλει 

το οφειλόµενο ποσό εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παρ. 6.6 της 
παρούσας ΠΑ∆, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπό αµφισβήτηση διαφορά 
για το καταβαλλόµενο ποσό κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 6.10 & 
6.11 της παρούσας ΠΑ∆, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή του 
οφειλόµενου ποσού εντόκως, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµιµο τόκο 
υπερηµερίας για το χρονικό διάστηµα από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξεως 
της ανωτέρω προθεσµίας, µέχρι την ηµεροµηνία εξοφλήσεως των οφειλόµενων.  

   
6.10. Κατά την περίπτωση όπου υπάρξει διαφωνία µεταξύ των µερών σχετικά µε το 

ύψος κάποιας χρέωσης για µια µηνιαία λογιστική περίοδο, η υπό αµφισβήτηση 
διαφορά θα καταβάλλεται στο ακέραιο, εφ' όσον είναι µικρότερη από το 0.5% της 
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συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) 
ΕΥΡΩ. Η εν λόγω πληρωµή θα γίνεται µε την επιφύλαξη κάθε νόµιµου 
δικαιώµατος των µερών. Στην περίπτωση διαφωνίας, µε βάση τα ανωτέρω, τα 
µέρη θα χρησιµοποιούν τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς που περιγράφεται 
στο άρθρο 6.11. Σε ότι αφορά την τιµολόγηση του ποσού που αµφισβητείται 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.12 και µέχρι το πέρας της διαδικασίας 
επίλυσης της διαφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους. 
Το ποσό το οποίο δεν αµφισβητείται, τιµολογείται και εξοφλείται κανονικά για τη 
σχετική λογιστική περίοδο.  

 
6.11. Σε περίπτωση διαφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο άρθρο 6.10, τα 

συµβαλλόµενα µέρη θα αντιπαραθέτουν εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη 
της υπό αµφισβήτηση µηνιαίας λογιστικής περιόδου στοιχεία Κίνησης µέρα 
προς µέρα και ανά σηµείο διασύνδεσης σε σχέση µε την υπό αµφισβήτηση 
µηνιαία λογιστική περίοδο. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς κατά την 
ανωτέρω χρονική περίοδο των τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της υπό 
αµφισβήτηση µηνιαίας λογιστικής περιόδου, τα συµβαλλόµενα µέρη θα 
συγκροτούν µια Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών για την επίλυση των 
διαφορών αυτών. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντός σαράντα (40) ηµερών από τη 
λήξη της υπό αµφισβήτηση µηνιαίας λογιστικής περιόδου, θα προσκοµίζουν και 
θα αντιπαραβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία κλήση προς κλήση για τις 
συγκεκριµένες ηµέρες όπου εντοπίζεται η διαφορά, τα οποία στοιχεία θα 
αποδεικνύουν την ακρίβεια των υπολογισµών τους. Εφόσον κάποιο από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν προσκοµίζει τα στοιχεία αυτά εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας των σαράντα (40) ηµερών από τη λήξη της υπό αµφισβήτηση 
µηνιαίας λογιστικής περιόδου, τότε τα στοιχεία που προσκοµίζονται από το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος θα γίνονται αυτοµάτως αποδεκτά. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφορές να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης 
λύσης. Εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την επίλυση της διαφοράς από 
τη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της υπό αµφισβήτηση µηνιαίας 
λογιστικής περιόδου, το ποσό που οφείλεται σύµφωνα µε την απόφαση της 
Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών θα καταβάλλεται άµεσα εντόκως, 
επιβαρυνόµενο µε το νόµιµο τόκο από την ηµεροµηνία που το υπό αµφισβήτηση 
τιµολόγιο κατέστη ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 6.9 της παρούσας ΠΑ∆. Σε περίπτωση απροθυµίας πληρωµής 
εφαρµόζονται οι όροι του άρθρου 16.10 της παρούσας ΠΑ∆. 
 

6.12. Προκειµένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ασκήσει το δικαίωµα αµφισβήτησης, καταβάλει 
εµπρόθεσµα προς την COSMOTE το ύψος του τιµολογίου το οποίο δεν θέτει 
υπό αµφισβήτηση µε βάση τα αναφερόµενα στην παρ. 6.10 της παρούσας 
άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναφορικά µε το ποσό το οποίο αµφισβητεί, η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ µπορεί εναλλακτικά: 

• Να πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την οποία 
ορίζει το τιµολόγιο, ώστε να µη βαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας. 

• Να µην πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την 
οποία ορίζει το τιµολόγιο και να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας από την 
ηµεροµηνία λήξης και µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης , ανάλογα µε την 
αποδοχή ή όχι του ποσού της αµφισβήτησής του. Στην περίπτωση αυτή η 
COSMOTE δικαιούται να ζητήσει και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να 
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού 
της αµφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι 
τεσσάρων (4) µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική 
τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης οικονοµικής διαφοράς. Στην περίπτωση 
που η COSMOTE απαιτήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης 
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η αίτηση αµφισβήτησης δεν γίνεται δεκτή αν δεν κατατεθεί η εγγυητική 
επιστολή. 

 
7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (CLI) 
 
7.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ανταλλάσσουν, χωρίς να αλλοιώνουν ή 

παραποιούν, τις πληροφορίες που αφορούν στην υπηρεσία Αναγνώρισης 
Καλούσης Γραµµής (CLIP), χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο σηµατοδοσίας 
που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών. Η ύπαρξη της πληροφορίας του 
καλούντος αριθµού στη σηµατοδοσία είναι υποχρεωτική για επιτυχή κλήση, 
ανεξάρτητα από την εµφάνιση του αριθµού στον καλούµενο. Συγκεκριµένα, η 
πληροφορία του αριθµού του καλούντος Συνδροµητή (A-Number) που 
παραδίδεται στη ∆ιασύνδεση για τις Υπηρεσίες της παρούσας ΠΑ∆ 
(Προσάρτηµα Ι) πρέπει να είναι σε εθνική µορφή αριθµού (National Type 
Number). Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο Προσάρτηµα ΙΙΙ – 
(Αριθµοδότηση) της παρούσας ΠΑ∆, ο αριθµός που θα παρουσιάζεται στην 
οθόνη του τερµατικού εξοπλισµού του καλούµενου Συνδροµητή θα είναι ο 
Εθνικός Σηµαντικός Αριθµός (όπως αυτός ορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο 
Αριθµοδότησης) του καλούντα Συνδροµητή (εφόσον ο καλών Συνδροµητής δεν 
κάνει χρήση απόκρυψης κλήσεως).  

 
7.2. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα σέβονται την Απαγόρευση Αναγνώρισης Καλούσας 

Γραµµής (CLIR) όταν αυτό απαιτείται από τον καλούντα Συνδροµητή, σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία ή τους κανόνες δηµοσίας τάξεως (διατάξεις προστασίας 
προσωπικών στοιχείων κ.λπ.). Οι αριθµοί των καλούντων Συνδροµητών για 
τους οποίους ισχύει η υπηρεσία CLIR θα αναγνωρίζονται µόνον για τεχνικούς, 
διοικητικούς σκοπούς όπως δροµολόγηση κίνησης, χρέωση, τιµολόγηση, 
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συνεργασία των 
µερών στα πλαίσια το άρθρου 11.5 της παρούσας ΠΑ∆ και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και από τη Σύµβαση 
∆ιασύνδεσης. 

 
7.3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.2, τα µέρη είναι υπεύθυνα για τη µη αλλοίωση ή 

απόκρυψη του σήµατος CLIP που διοχετεύεται στη ∆ιασύνδεση. Σε περίπτωση 
που κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµπεριλαµβάνει την πληροφορία 
CLI στα µηνύµατα σηµατοδοσίας µεταξύ των διασυνδεόµενων δικτύων για 
συγκεκριµένο τύπο κλήσεων, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως το άλλο µέρος µε 
σχετική κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, εκθέτοντας αναλυτικά και αιτιολογώντας µε 
πληρότητα τους τεχνικούς λόγους οι οποίοι καθιστούν ανέφικτη την 
συµπερίληψη της πληροφορίας CLI για το συγκεκριµένο τύπο κλήσεων. 

 
7.4. Η µη τήρηση των αναφερόµενων στο παρόν άρθρο από κάποιο συµβαλλόµενο 

µέρος παρέχει στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση 
∆ιασύνδεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 16.1 της παρούσας ΠΑ∆. 
 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 
8.1. Το κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα πρέπει στο πλαίσιο της ∆ιασύνδεσης του 

∆ικτύου του µε το ∆ίκτυο του έτερου µέρους να εγγυάται και να προστατεύει µε 
πρακτικά µέτρα την ακεραιότητα του ∆ικτύου του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδεδεµένων 
∆ικτύων. 
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8.2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο για την ασφαλή λειτουργία του 
∆ικτύου του και θα λαµβάνει όλα τα λογικά και αναγκαία µέτρα κατά την 
εφαρµογή της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης για να εξασφαλίζει ότι το ∆ίκτυό του: 

 
α. ∆εν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των υπαλλήλων ή των 

προστηθέντων του άλλου συµβαλλοµένου µέρους και 
 
β. ∆εν βλάπτει ή δηµιουργεί ζηµία στη λειτουργία του ∆ικτύου του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους. 
 

8.3. Τα θέµατα προστασίας των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης και των σχετικών 
εγκαταστάσεων από τυχαία καταστροφή ή βλάβη θα αντιµετωπίζονται στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων διεθνών συστάσεων της ITU-T και του ETSI. 

 
8.4. Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωµάτων των συµβαλλοµένων µερών και των 

όσων ορίζονται σε άλλα άρθρα της παρούσας ΠΑ∆, σε περίπτωση που ένα 
συµβαλλόµενο µέρος θέτει σε διακινδύνευση την ασφάλεια και ακεραιότητα του 
∆ικτύου του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, τότε το επηρεαζόµενο µέρος 
κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης δύναται να προβεί άµεσα σε προσωρινή 
διακοπή της διασύνδεσης µέχρι την επίλυση του προβλήµατος. Σε περίπτωση 
που το πρόβληµα δεν επιλυθεί εντός τριάντα ηµερών, η Σύµβαση καταγγέλλεται 
κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης 15 ηµερών. 

 
9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

Το δικαίωµα της COSMOTE να ζητήσει την παροχή εγγυήσεων υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που της έχουν επιβληθεί ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στην αγορά 
τερµατισµού φωνητικών κλήσεων σε µεµονωµένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και ιδίως την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της αµεροληψίας και της διαφάνειας. Πρέπει δε 
να ασκείται σύµφωνα µε τις αρχές της αντικειµενικότητας και της 
αναλογικότητας, την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ακολουθώντας 
τα παρακάτω κριτήρια: 
 
Το ανώτατο ποσό της εγγυητικής επιστολής θα ορίζεται και θα 
αναπροσαρµόζεται ανά έτος, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (ο 
αναλογών ΦΠΑ συµπεριλαµβάνεται): 
ΕΕ = ΜΗΚ * 90 
Όπου : 
ΕΕ : Ύψος της Εγγυητικής Επιστολής 
ΜΗΚ: Η µέση ηµερήσια κίνηση. Εκτιµάται ως το άθροισµα των λογαριασµών των 
υπηρεσιών τερµατισµού φωνητικών κλήσεων του τελευταίου εξαµήνου, 
διαιρούµενο δια του αριθµού εκατόν ογδόντα (180). 
 
Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
130.000 €. Η προσκόµιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει µόνο τη νέα 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης µόνο για την 
περίπτωση όπου δεν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία συναλλαγών της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την COSMOΤΕ. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα 
αναπροσαρµοστεί µετά από τρείς (3) µήνες και στη συνέχεια µετά το πέρας του 
πρώτου χρόνου δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα αναπροσαρµόζεται 
ετησίως, σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προκύπτει από την 
προαναφερόµενη φόρµουλα υπολογισµού.  
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Σε περίπτωση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία δεν κατέστη υπερήµερη αναφορικά µε την 
καταβολή οφειλών της προς την COSMOTE, από την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την χρονική περίοδο των δύο (2) τελευταίων 
ετών από την ηµεροµηνία αξιολόγησής της, η COSMΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας 
µορφής εγγύηση πλέον της εγγύησης που προσκοµίστηκε προσυµβατικά, από 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υπογραφή της Σύµβασης. 
 
∆εν θεωρείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καταστεί υπερήµερη όταν στο 
προαναφερόµενο διάστηµα υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιµολόγια τα 
οποία δεν εξοφλήθηκαν: 

• επί τη βάση απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, και 

• λόγω του ότι η αµφισβήτηση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, δεν έχει 
ακόµη τελειώσει τις εργασίες της µόνο εφόσον υπάρχει εγγυητική επιστολή 
αµφισβήτησης  

 
Σε περίπτωση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οποία η COSMΟΤΕ υποχρεούται να κάνει 
επιστροφές ποσών (πιστωτικά) και διαπιστωθεί συγχρόνως ότι εκκρεµεί η 
προσκόµιση εγγύησης στα πλαίσια χρήσης υπηρεσιών διασύνδεσης, η 
COSMOTE έχει δικαίωµα να αναστείλει προσωρινά την καταβολή των 
προαναφερόµενων ποσών – µέχρι του ύψους της εγγύησης - έως την 
προσκόµιση της εγγύησης και να κρατήσει το ποσόν ως χρηµατική εγγύηση για 
το ύψος της εγγύησης που αναλογεί. Εφόσον η εγγύηση δεν προσκοµιστεί και 
προκύψει λύση της Σύµβασης η παρακράτηση των πιστωτικών επιστροφών 
γίνεται οριστική.  
 
Σε περίπτωση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία δεν έχει ήδη υπογεγραµµένη σχετική 
Σύµβαση και η οποία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα 
υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η υπογραφή της Σύµβασης 
γίνεται µε την προσκόµιση της εγγυητική επιστολής. Σε περίπτωση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η 
οποία έχει ήδη υπογεγραµµένη Σύµβαση και η οποία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν 
υλοποιούνται νέες Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης ή/και διακόπτεται προσωρινά η παροχή 
υπηρεσιών τερµατισµού κλήσεων, εφόσον δεν προσκοµίσει τη σχετική εγγυητική 
επιστολή, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από την COSMOTE για την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής. 
  

Αποδεκτά είδη εγγύησης 
 

Τα είδη εγγύησης που µπορεί να προσκοµίσει ο Τ.Π. στην COSMOTE στα 
πλαίσια της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης είναι: 
α) Εγγυητική επιστολή. 
β) Χρηµατική εγγύηση ή/και Συνδυασµός Εγγυητικής επιστολής και 
Χρηµατικής εγγύησης κατόπιν συµφωνίας του Τ.Π. µε την COSMOTE. 
γ) Θετική αξιολόγηση από ανεξάρτητο οργανισµό πιστωτικής αξιολόγησης 
αποδεκτό από την COSMOTE. 
Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών 
αξιολογήσεων βαρύνουν εξολοκλήρου τον T.Π. 
 
H COSMOTE δικαιούται εκτάκτως να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την 
αντικατάσταση του είδους της ήδη προσκοµισθείσας εγγύησης όταν διαπιστώσει 
αυξηµένο κίνδυνο στο είδος της εγγύησης που κατέχει. Τυχόν άρνηση της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θεωρείται άρνηση προσκόµισης της απαιτούµενης εγγύησης. Το 
αίτηµα της COSMOTE θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένο ως προς τη 
διαπίστωση και το είδος τους αυξηµένου κινδύνου και να παρέχει στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ εύλογη προθεσµία προκειµένου να ανταποκριθεί. 
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Εγγυήσεις 
 

α) Εγγυητική Επιστολή: 
 

Η εγγυητική επιστολή που προσκοµίζεται για εξασφάλιση καταβολής οφειλών θα 
είναι ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαµβάνει δήλωση της εγγυήτριας 
Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας, δήλωση περί παραίτησης 
της Τράπεζας από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, καθώς και δήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς 
την COSMΟΤΕ. Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης1 η οποία λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως 
αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του αντισυµβαλλοµένου 
και είναι αποδεκτή από τα Συµβαλλόµενα Μέρη για την εξασφάλιση καταβολής 
των οφειλών αναφορικά µε τις υπηρεσίες διασύνδεσης της Σύµβασης η οποία θα 
υπογραφεί µε βάση την παρούσα Προσφορά. Η διάρκεια της εγγυητικής 
επιστολής θα είναι ετήσια. 
 
Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, 
η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από την 
COSMOTE εξωδίκου δηλώσεως προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προ τριάντα (30) 
Ηµερολογιακών Ηµερών (ΗΗ) και µετά την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα 
υπεύθυνης δήλωσης της COSMOTE ότι οι οφειλές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις οποίες 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες που 
παρέχονται στα πλαίσια της σχετικής Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. 
 
Σε περίπτωση που έχει πραγµατοποιηθεί µερική ή ολική κατάπτωση τυχόν 
κατατεθείσας εγγύησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την 
εγγύηση στο απαιτούµενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε πριν την κατάπτωση, 
εφόσον είχε υπολογιστεί πρόσφατα, είτε αυτό που θα προκύψει από 
επανυπολογισµό, εφόσον πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόµενη ανανέωση 
της εγγυητικής επιστολής) εντός προθεσµίας τριάντα (30) ΕΗ. Μετά την άπρακτη 
παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, η COSMOTE δικαιούται να διακόψει 
προσωρινά την παροχή των υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης σύµφωνα µε την Σύµβαση 
η οποία θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα προσφορά. Σε κάθε περίπτωση τα 
έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών αξιολογήσεων βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
Εφόσον συµφωνείται από τα Συµβαλλόµενα Μέρη µπορεί να γίνει αποδεκτή 
εγγύηση και από τη µητρική εταιρεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την εξασφάλιση της 
εµπρόθεσµης εξόφλησης οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσµων οφειλών της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την COSMOTE για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης 
σύµφωνα µε την Σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα 
προσφορά. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή τραπέζης, αυτή δύναται να 
εκδοθεί µετά από αίτηµα της µητρικής Εταιρείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την 
τράπεζα για λογαριασµό της τελευταίας και υπέρ της για την εξόφληση ποσών 
που οφείλονται από αυτήν στην COSMΟΤΕ για την παροχή των υπηρεσιών 
διασύνδεσης σύµφωνα µε τη Σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα 
προσφορά. 
 

                                                           
1  

Σηµειώνεται ότι για τις Ελληνικές τράπεζες η µέγιστη αποδεκτή αξία ανά εγγύηση από Συνεταιριστικές Τράπεζες 

είναι €5.000, ενώ αποδεκτές κατόπιν έγκρισης της COSMOTE γίνονται εγγυήσεις από ξένες τράπεζες (εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν υποκαταστήµατα στην Ελλάδα καθώς και τράπεζες (εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

µε investment grade rating (τουλάχιστον BBB+) από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.  
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Στην περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε προσκόµιση Εγγυητικής 
Επιστολής διάρκειας µικρότερης της ετήσιας ισχύουν τα εξής: Για εξασφάλιση 
της COSMOTE λόγω της αναστολής προθεσµίας εξόφλησης οφειλών, οι οποίες 
έχουν αµφισβητηθεί ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, η 
εγγυητική αυτή έχει ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών (σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα στο προσάρτηµα) µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική 
τακτοποίηση της υπό αµφισβήτηση οικονοµικής διαφοράς. Η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από την COSMOΤΕ εξωδίκου 
δηλώσεως προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προ δέκα (10) ΗΗ και µετά την κατάθεση στην 
εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης της COSMOTE ότι οι οφειλές της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν 
αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές για τις οποίες εξεδόθη. 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται αµελλητί να προσκοµίσει ανανέωση της εγγυητικής 
επιστολής το αργότερο τριάντα πέντε (35) ΕΗ πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. Κατά την παράδοση της εγγυητικής 
επιστολής ανανέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα διέπεται από τους 
ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτωση ως χρόνο έναρξης την επόµενη 
ηµεροµηνία του χρόνου λήξης της εγγυητικής επιστολής που αντικαθιστά και ως 
χρόνο λήξης τον εκ νέου συµφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης. Παράταση 
εγγυητικής δεν µπορεί να υπάρξει µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας λήξης της πρώτης εγγυητικής. Η αρχική εγγυητική επιστολή, θα 
επιστρέφεται εκτός αν προσκοµιστεί επιστολή παράτασης οπότε η τελευταία θα 
επισυνάπτεται στο σώµα της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. Εφόσον η νέα 
εγγυητική επιστολή δεν προσκοµιστεί µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, η 
COSMOTE ειδοποιεί εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, 
τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) ΕΗ για την προσκόµιση της νέας εγγυητικής 
επιστολής, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας δικαιούται να διακόψει 
προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης σύµφωνα µε την Σύµβαση η 
οποία θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα προσφορά, την εποµένη της 
ηµεροµηνίας λήξης της εν ισχύ εγγυητικής επιστολής, ή και να προβεί στην 
κατάπτωση της εγγυητικής που έχει στη διάθεσή της µόνο εφόσον υπάρχουν 
ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές του ∆ικαιούχου προς την COSMOTE από 
την παροχή των υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης και µέχρι το ποσό αυτών. Εφόσον οι 
ληξιπρόθεσµες οφειλές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπερβαίνουν το ποσό της εγγύησης που 
έχει στη διάθεσή της η COSMOTE, παράλληλα µε την ολική κατάπτωση της 
εγγυητικής δύναται να υλοποιηθεί και προσωρινή διακοπή υπηρεσιών 
∆ιασύνδεσης. Με την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής, η COSMOTE 
οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τερµατισµού φωνητικών κλήσεων άµεσα 
και πάντως εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας. Υποδείγµατα των εγγυητικών 
επιστολών του παρόντος άρθρου προσαρτώνται στο Προσάρτηµα VI. 
 

β) Χρηµατική Εγγύηση (ή/και συνδυασµός της µε Εγγυητική Επιστολή)  
 

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα Συµβαλλόµενα Μέρη δύνανται να 
συµφωνήσουν την καταβολή ισόποσης εγγύησης σε µετρητά ή συνδυασµό 
µετρητών και εγγυητικής επιστολής το σύνολο των οποίων θα ισούται µε το 
ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης. Σηµειώνεται ότι το χρηµατικό ποσό που 
προσκοµίζεται ως εγγύηση παραµένει άτοκο για όσο χρονικό διάστηµα κρατηθεί. 
Προϋπόθεση εκτέλεσης της δυνατότητας αυτής είναι η προηγούµενη αποδοχή 
του τρόπου από την COSMOTE και η καθοδήγησή του για τον τόπο και τον 
τρόπο προσκόµισης και καταβολής του χρηµατικού ποσού καθώς και για την 
επιστροφή του όταν θα εκλείψει ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε. Για την 
προσκόµιση χρηµατικής εγγύησης ισχύουν σε γενικές γραµµές ακριβώς όσα 
ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ ανάλογη εφαρµογή.  
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γ) Θετική Αξιολόγηση 
 

Υπό τον όρο “Θετική Αξιολόγηση” καθορίζονται οι αξιολογούµενες εταιρείες και 
χώρες που λαµβάνουν Πιστωτικές Βαθµολογίες των οποίων οι αξιολογήσεις 
τοποθετούνται µεταξύ της γραµµής “Investment Grade” και της γραµµής 
“Speculative Grade” για µακροχρόνια εκτίµηση. Ως εκ τούτου οι θετικές 
αξιολογήσεις που είναι αποδεκτές από την COSMOTE βρίσκονται στο µέρος του 
πιο κάτω πίνακα που αφορά τη µακροχρόνια εκτίµηση στις θέσεις από 1-10. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

A/A 
Mακροχρόνια εκτίµηση Βραχυχρόνια εκτίµηση 

Moody's S & P Fitch Moody's S & P Fitch 

Investment Grade 

1 Aaa AAA AAA P-1 A-1+ F1+ 

2 Aa1 AA+ AA+ P-1 A-1+ F1+ 

3 Aa2 AA AA P-1 A-1+ F1+ 

4 Aa3 AA- AA- P-1 A-1+ F1+ 

5 A1 A+ A+ P-1 A-1(1) F1(1) 

6 A2 A A P-1(2) A-1(2) F1 

7 A3 A- A- P-1(3) A-1(3) F2(3) 

8 Baa1 BBB+ BBB+ P-2 A-2 F2 

9 Baa2 BBB BBB P-2 or P-3(4) A-2 or A-3(4) F2 or F3(4)+ 

10 Baa3 BBB- BBB- P-3 A-3 F3 

Speculative Grade (or High Yield) 

 
Επιλέγεται η θετική αξιολόγηση σε µακροχρόνια εκτίµηση διότι η µακροχρόνια 
έχει χρονικό ορίζοντα 12 µηνών – όσο δηλαδή η ισχύς της εγγύησης ενώ η 
βραχυχρόνια εκτίµηση έχει χρονικό ορίζοντα αρκετά µικρότερο των 12 µηνών. 
Η “θετική αξιολόγηση” είναι αποδεκτή όταν έχει παραχθεί από τους πιο κάτω 
Ανεξάρτητους Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας 
αποδοχής της COSMOTE: 
 

• Moody’s Investors Service: http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx 

• Standard & Poor’s: http://www.standardandpoors.com/home/en/us 

• Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm 
 

Στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ µπορεί να προσκοµίσει 
στην COSMOTE θετική αξιολόγηση της µητρικής της εταιρείας (εφόσον η 
µητρική εταιρεία αναλαµβάνει ως τριτεγγυητής της θυγατρικής της). Στην 
περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει υποχρέωση προσκόµισης άλλου είδους 
εγγύησης. Η θετική αυτή αξιολόγηση γίνεται αποδεκτή από την COSMOTE, 
εφόσον η µητρική εταιρεία, µε σύµβασή της µε την COSMOTE, εγγυάται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενη του δικαιώµατος της διζήσεως ως 
αυτοφειλέτρια, υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της 
θετικής αξιολόγησης, για την από αυτή προς την COSMOTE εκπλήρωση όλων 
των υποχρεώσεων της θυγατρικής της που απορρέουν από την παρούσα 
προσφορά και ειδικότερα για την εξόφληση οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσµων 
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οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για υπηρεσίες διασύνδεσης της Σύµβασης η οποία θα 
υπογραφεί µε βάση την παρούσα προσφορά.  
 
Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισµών Αξιολόγησης Οικονοµικής 
Φερεγγυότητας επανεξετάζεται από την COSMOTE σε κάθε αλλαγή του 
παρόντος κανονιστικού πλαισίου ή όταν προκύψει σηµαντική επιδείνωση ενός 
τουλάχιστον από του Οργανισµούς του ως άνω καταλόγου. Σε κάθε περίπτωση 
τηρεί αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια και δεν αποκλείει αδικαιολόγητα 
Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας οι οποίοι κατ’ εύλογη 
κρίση και σύµφωνα µε την αντίληψη των συναλλαγών κρίνονται διεθνώς ως 
αξιόπιστοι. 

 
 
10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 

10.1 Η COSMOTE, στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
πληροφορίες που αφορούν στη δοµή, οργάνωση και λειτουργία της. Ως εκ 
τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσµεύεται να εξασφαλίζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών που λαµβάνει από την COSMOTE. Οι παραπάνω πληροφορίες, 
υπό οποιαδήποτε µορφή και αν παρασχεθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν απόλυτα 
εµπιστευτικό χαρακτήρα και γνωστοποιούνται από την COSMOTE µόνο για τον 
σκοπό της παροχής των υπηρεσιών του Προσαρτήµατος Ι (εφεξής 
Εµπιστευτικές Πληροφορίες). Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες παρέχονται «ως 
έχουν». Σε καµία περίπτωση η COSMOTE δεν θα ευθύνεται έναντι της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την ακρίβεια ή την πληρότητα των Εµπιστευτικών Πληροφοριών.  

 
10.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να χρησιµοποιήσει τις ως άνω Εµπιστευτικές Πληροφορίες 

µόνο για τον ανωτέρω σκοπό και δύναται να τις γνωστοποιεί µέσα στο πλαίσιο 
του ανωτέρω σκοπού µόνο στους υπαλλήλους, συνεργάτες, υπεργολάβους ή 
προστηθέντες της (εφεξής Προστηθέντες) οι οποίοι, στο πλαίσιο της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, απαιτείται να έχουν πρόσβαση 
για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε η ίδια επιβεβληµένη 
εχεµύθεια να τηρηθεί και από τους Προστηθέντες της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα 
παρέχει Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε θυγατρικές της εταιρείες ή σε εταίρους, 
στους οποίους οι πληροφορίες αυτές θα παρείχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 
10.3 Για τον ως άνω λόγο οι Προστηθέντες που θα χρησιµοποιηθούν από την 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα έχουν ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την 
εµπιστευτικότητα των εν λόγω Εµπιστευτικών Πληροφοριών για την τήρηση της 
ως άνω υποχρέωσης. Επιπροσθέτως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενηµερώσει 
τους Προστηθέντες της και για την αστική και ποινική ευθύνη τους σε περίπτωση 
παράβασης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη 
Σύµβαση ∆ιασύνδεσης. Τις ως άνω Εµπιστευτικές Πληροφορίες θα τις χειρίζεται 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν και στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της 
Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. 

 
10.4 Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αναφορικά µε πληροφορίες που: 

• ήταν γνωστές στο Μέρος που τις λαµβάνει ήδη πριν την ηµεροµηνία 
παραλαβής τέτοιων πληροφοριών, όπως αποδεικνύεται από γραπτά 
έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαµβάνει, ή  

• νόµιµα αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο µέρος χωρίς την επιβολή 
οποιουδήποτε περιορισµού σχετικά µε την αποκάλυψη ή/και τη 
χρησιµοποίησή τους, ή 
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• καθίστανται δηµοσίως διαθέσιµες ή παρέχονται υποχρεωτικά στις 
∆ηµόσιες Αρχές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ή 

• χρησιµοποιούνται στα πλαίσια ενάσκησης νοµίµων δικαιωµάτων των 
Μερών ενώπιον της ΕΕΤΤ, ή άλλων διοικητικών ή / και δικαστικών 
αρχών, ή 

• έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση µε γραπτή 
εξουσιοδότηση του Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή 

• για τις πληροφορίες αυτές αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι 
εµπιστευτικές. 

 
10.5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέψει στην COSMOTE κάθε Εµπιστευτική Πληροφορία και 

τυχόν αναπαραγωγή της εφόσον η COSMOTE της το ζητήσει εγγράφως. 
 
10.6 Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να τηρήσει απόλυτη εχεµύθεια ως 

προς τις παρεχόµενες σ’ αυτήν Εµπιστευτικές Πληροφορίες και να µην τις 
αποκαλύψει, άµεσα ή έµµεσα, προφορικά ή εγγράφως ή µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο (πλην των Προστηθέντων της), χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της COSMOTE. 

 
10.7 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται για κάθε ζηµία της COSMOTE από την παράβαση των 

υποχρεώσεων της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. Σε περίπτωση παράβασης του 
καθήκοντος εχεµύθειας εκ µέρους των Προστηθέντων της ή του τρίτου πάντα και 
µόνο κατόπιν προηγούµενης έγγραφης συγκατάθεσης της COSMOTE, η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ευθύνεται εις ολόκληρον µε αυτούς. 

 
10.8 Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες στις οποίες θα έχει πρόσβαση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

δύνανται να περιέχουν και προσωπικά δεδοµένα των Συνδροµητών της 
COSMOTE. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται αυστηρώς η διαβίβαση, 
κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, να έχουν 
πρόσβαση στα ανωτέρω δεδοµένα µόνο τα απολύτως έµπιστα πρόσωπα της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τα οποία: 

 

• Θα παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 
προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

• Θα τελούν υπό την άµεση εποπτεία του νοµίµου εκπροσώπου της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτήν. 

• Θα έχουν ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την 
εµπιστευτικότητα των εν λόγω δεδοµένων και για την υποχρέωσή τους 
να εφαρµόζουν τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 4070/2012, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

• Θα ευθύνονται αστικά και ποινικά για παράβαση οποιωνδήποτε 
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 
και 4070/2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου αντικαταστήσει αυτούς και 
θα αφορά στην προστασία προσωπικών δεδοµένων. 

 
10.9 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι τα στοιχεία των Συνδροµητών - Χρηστών COSMOTE 

που της γνωστοποιούνται και τυχόν διαβιβάζονται στους Προστηθέντες της δεν 
θα µεταβιβασθούν, µεταπωληθούν ούτε και θα κοινοποιηθούν σε τρίτους για 
εµπορικούς σκοπούς (όπως π.χ. διαφήµιση και προώθηση προϊόντων), ούτε και 
θα χρησιµοποιηθούν από την ίδια ή τρίτους για δευτερογενή επικοινωνία (είτε 
φωνητικά είτε µέσω SMS/MMS) µε τους Συνδροµητές της COSMOTE σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  
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10.10 Η ύπαρξη, το περιεχόµενο της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, οι πληροφορίες που 
παρέχονται κατά τη διάρκειά της και οι συζητήσεις που σχετίζονται µε αυτήν 
είναι εµπιστευτικές και δε γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 
10.11 Η µη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων, αποτελεί σπουδαίο λόγο για την 

άµεση λήξη της συνεργασίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την COSMOTE ή την 
καταγγελία της οποιασδήποτε µεταξύ τους Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η 
COSMOTE επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο 
δικαιώµατά της και ιδίως του δικαιώµατός της για αποζηµίωση. 

 
10.12 Οι παραπάνω όροι δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη και µετά τη λήξη της 

ισχύος της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, χωρίς χρονικό περιορισµό. 
 
10.13 Αν σε οποιοδήποτε ∆ίκτυο προκύψει τεκµηριωµένα η ανάγκη για την ανίχνευση 

κακόβουλων κλήσεων, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να συµβάλει, κατά 
προτεραιότητα, στις εργασίες αυτές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε 
τις τεχνικές δυνατότητες που διαθέτει το σύστηµα του, λαµβανοµένων υπόψη 
των αναφεροµένων στο άρθρο 10.8 ανωτέρω.  

 
10.14 Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του Ν. 4070/2012, οι πληροφορίες που 

περιέρχονται σε µία επιχείρηση από µία άλλη επιχείρηση πριν την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
συµφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης, καθώς και µετά την ολοκλήρωση αυτής 
είναι εµπιστευτικές και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό 
για τον οποίο παρασχέθηκαν. Η εµπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών 
τηρείται και έναντι άλλων τµηµάτων της ίδιας επιχείρησης, θυγατρικών εταιρειών 
και συνεργατών της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα 
µπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 
11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
11.1 Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών για την πραγµατοποίηση και 

λειτουργία γενικώς της ∆ιασύνδεσης των συστηµάτων τους, καθορίζονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία, τις άδειες τους και τη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης. Τα 
συµβαλλόµενα µέρη θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους µε την ικανότητα 
και την επιµέλεια που αναµένονται από έναν φορέα τηλεπικοινωνιών. Έκαστο 
συµβαλλόµενο µέρος θα είναι υπεύθυνο για ζηµίες που προξενεί στο άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος, σύµφωνα µε όσα θα ορίζονται στη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης 
και την κείµενη νοµοθεσία. 

 
11.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να συµµορφώνονται στις συµβατικές και 

νόµιµες υποχρεώσεις τους στο πνεύµα που υπαγορεύουν η καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη.  

 
11.3 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση περιορισµού ή 

και ολικής άρσης της λειτουργίας της συνδέσεως εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από τις αρµόδιες τηλεπικοινωνιακές αρχές αρµοδίων τηλεπικοινωνιακών αρχών 
ή/και δικαστικές αρχές. Σε τέτοια περίπτωση το κάθε µέρος οφείλει να 
προειδοποιεί έγκαιρα το αντισυµβαλλόµενο µέρος.  

 
11.4 Τα δύο µέρη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης των υποχρεώσεων 

οι οποίες περιλαµβάνονται στη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης τόσο από πλευράς δικής 
τους, όσο και από µέρους τυχόν συνεργατών τους εσωτερικών ή εξωτερικών, 
υπεργολάβων και συνδεδεµένων εταιρειών οι οποίοι δύνανται να 
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χρησιµοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας. Η 
µη συµµόρφωση κάποιου συµβαλλόµενου µέρους, ή/και των συνεργατών του 
στα αναφερόµενα στη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης, δίνει το δικαίωµα στον 
αντισυµβαλλόµενο άµεσης καταγγελίας της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 16.3 της παρούσας ΠΑ∆. Σε περίπτωση προσθήκης νέων 
Υπηρεσιών στο Προσάρτηµα Ι, τα µέρη θα αναθεωρούν το παρόν άρθρο, σε 
συνάρτηση µε τυχόν ανακύπτοντα νοµικά θέµατα που συνδέονται µε τις νέες 
Υπηρεσίες. 

 
11.5 Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργάζονται για τον εντοπισµό και την 

καταπολέµηση περιστατικών όπως τηλεπικοινωνιακή απάτη και γενικά 
οτιδήποτε αποτελεί µη ενδεδειγµένη χρήση των υπηρεσιών διασύνδεσης. Κάθε 
µέρος οφείλει να ειδοποιεί τον αντισυµβαλλόµενο ο οποίος, εφόσον το 
περιστατικό αυτό πραγµατοποιείται στο δίκτυό του, οφείλει να το άρει και να 
ειδοποιήσει σχετικά τον αντισυµβαλλόµενο εντός 15 ηµερών. 

 
11.6 Τα µέρη υποχρεούνται να γνωστοποιούν αµελλητί οποιαδήποτε µεταβολή 

επελθούσα στο νοµικό τους πρόσωπο, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 
µετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, µεταβολές στην εκπροσώπηση της 
εταιρείας, καθώς και δυσµενείς µεταβολές στα οικονοµικά τους στοιχεία, 
δυνάµενες να παρεµποδίσουν τη λειτουργία της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. 

   
12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
12.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για τυχόν µη-

συµµόρφωση ή αδυναµία συµµόρφωσης προς οποιαδήποτε διάταξη της 
Σύµβασης ∆ιασύνδεσης εάν τέτοια αδυναµία οφείλεται σε ανωτέρα βία, τυχηρό ή 
στους λόγους σχετικά µε την ασφάλεια των λειτουργιών του δικτύου όπως αυτή 
αναφέρεται στη µε Αριθµ. απόφ. 205/2013 της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για την 
Ασφάλεια και την Ακεραιότητα ∆ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 37 και 67 παρ.3 του Ν.4070/2012. 
 

12.2 Το συµβαλλόµενο µέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται να 
ενηµερώσει αµελλητί το άλλο συµβαλλόµενο µέρος εγγράφως σχετικά µε την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας, την ακριβή αιτία αυτής καθώς και την αναµενόµενη 
διάρκεια και το βαθµό της αδυναµίας του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
συνεπεία αυτής. Όταν η αιτία της ανωτέρας βίας µεταβληθεί ή πάψει να 
υφίσταται, το συµβαλλόµενο µέρος που επηρεάζεται από την ανωτέρα βία, θα 
ενηµερώσει αµελλητί το άλλο συµβαλλόµενο µέρος εγγράφως σχετικά. 
 

12.3 Εάν, συνεπεία ανωτέρας βίας, επηρεασθεί η δυνατότητα εκτέλεσης 
υποχρεώσεων του συµβαλλοµένου µέρους που υφίσταται το γεγονός της 
ανωτέρας βίας, τότε το µέρος αυτό θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
εκείνες που δεν επηρεάζονται από αυτή.  
 

12.4 Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του ∆ικτύου ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως, κατ’ ενδεικτική αναφορά, ακραίες 
καιρικές συνθήκες, σεισµοί, πληµµύρες, κεραυνοί ή πυρκαγιές θα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για να διατηρείται η παρεχόµενη υπηρεσία στο ανώτατο 
δυνατό επίπεδο ώστε να αντιµετωπίζονται τυχόν προτεραιότητες που έχει θέσει 
το Κράτος σε αυτές ειδικά τις περιστάσεις. 

 
13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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13.1 Επιµέρους τεχνικά θέµατα συνεργασίας των ∆ικτύων των συµβαλλοµένων 
µερών, τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
και οµαλής διαλειτουργικότητας της ∆ιασύνδεσης, θα αποτελέσουν ανεξάρτητα 
προσαρτήµατα, τα οποία θα ενσωµατωθούν στη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης. 
 

13.2 Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης αµεροληψίας της COSMOTE σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Α, τµήµα ΙΙΙ, άρθρο 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/2017, η 
COSMOTE και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
ανταποκρίνονται στην απαιτούµενη από τη σχετική σύµβαση ποιότητα παροχής 
τηλεπ/κών υπηρεσιών. 

 
14 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ MEΡΟΣ 
 
14.1 Η COSMOΤΕ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δικαιούνται να µεταβιβάσουν οποιοδήποτε 

δικαίωµα ή υποχρέωσή τους, που απορρέει από τη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης, σε 
τρίτο µέρος χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου 
συµβαλλοµένου µέρους. 
 

14.2 Χωρίς την προβλεπόµενη ανωτέρω στην παράγραφο 14.1 συγκατάθεση του 
άλλου συµβαλλόµενου µέρους αλλά κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του άλλου 
συµβαλλόµενου µέρους, τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα να 
µεταβιβάζουν τα συµβατικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτο µέρος ως 
συνέπεια της µεταβίβασης των σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών ή/ και της 
αλλαγής του ελέγχου της επιχείρησης τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο µέρος αναλαµβάνει όλες τις συµβατικές 
υποχρεώσεις και ευθύνες του συµβαλλόµενου µέρους που τις µεταβιβάζει. Το 
κόστος των απαιτουµένων εργασιών θα επιβαρύνει τον εκδοχέα. 

 
15 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 
15.1 Η αρχική Σύµβαση ∆ιασύνδεσης, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη, έχει 

διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της και ανανεώνεται αυτοδικαίως για 
αόριστο χρόνο.  

 
16 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ / ΛΗΞΗ  
 
16.1 Η Σύµβαση ∆ιασύνδεσης λύεται: 

α) καθ’ οιονδήποτε χρόνο µε τη γραπτή συµφωνία και των δύο µερών, 
β) µετά την ανανέωση αυτής και εφόσον έχει καταστεί αορίστου χρόνου, µε 
έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κοινοποιούµενη προ εξήντα 
(60) ηµερολογιακών ηµερών στην COSMOTE, 
γ) µε έγγραφη καταγγελία για ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο, ιδίως για την 
περίπτωση υπαίτιας παράβασης ουσιώδους όρου αυτής, κοινοποιούµενη από 
το αναίτιο µέρος στο υπαίτιο µέρος. 
Στην περίπτωση αυτή, το αναίτιο µέρος θα δίνει στο υπαίτιο µέρος γραπτή 
ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριµένα την ή τις παραβάσεις και τάσσοντας 
προθεσµία συµµόρφωσης (30) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
ειδοποίησης.  
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης κατά την ως άνω ταχθείσα προθεσµία, το 
αναίτιο µέρος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης µε 
την αποστολή ειδοποίησης προ τριών (3) ηµερών προς το υπαίτιο µέρος.  
 

16.2 Ειδικό και σπουδαίο λόγο στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης συνιστούν: Η 
µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της παρούσας 
Προσφοράς, η µη καταβολή/ αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε 
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τις διαδικασίες και διατάξεις της παρούσας Προσφοράς, η διακινδύνευση της 
ακεραιότητας του δικτύου ενός εκ των αντισυµβαλλόµενων µερών σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην παρούσα Προσφορά, καθώς και η κήρυξη ενός εκ των 
µερών σε κατάσταση πτώχευσης, η θέση αυτού σε διαχείριση, η λύση του, η 
ακύρωση ή ανάκληση της άδειάς του. Κατόπιν συµφωνίας των µερών, δύνανται 
να προβλέπονται και άλλα περιστατικά τα οποία κατά την καλή πίστη είναι ικανά 
να θεµελιώσουν ειδικό και σπουδαίο λόγο καταγγελίας της Σύµβασης 
∆ιασύνδεσης. 

 
16.3 Η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας στην περίπτωση της µη εµπρόθεσµης 

εξόφλησης των µη αµφισβητουµένων τιµολογίων ρυθµίζεται ειδικά µε τα όσο 
αναφέρονται στο άρθρο 16.10 περί ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

 
16.4 Στις περιπτώσεις που η καταγγελία ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση, θέσης 

σε διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας του 
αντισυµβαλλοµένου, έχει άµεση ισχύ από την κοινοποίησή της. 

 
16.5 Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας θα πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το άρθρο 281 ΑΚ και την λοιπή εκάστοτε ισχύουσα εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως δε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 και 2α του 
Ν.703/77. 

 
16.6 Η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη δεν 

περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώµατα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την κείµενη εν ισχύ 
νοµοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το δικαίωµά της να 
υποβάλλει καταγγελία στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν. 4070/2012, σε περίπτωση παράβασης από την COSMOTE υποχρεώσεών 
της που απορρέουν από την παρούσα Προσφορά. 

 
16.7 Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κάθε εκκρεµής οφειλή του ενός µέρους προς το άλλο, απορρέουσα 
από την εκτέλεση της Σύµβασης, καθίσταται απαιτητή από το χρόνο ισχύος της 
καταγγελίας. 

 
16.8 Άµα τη λήξει της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα λάβει τα 

αναγκαία µέτρα για την ανάκτηση από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος τυχόν 
εξοπλισµού που το (άλλο) συµβαλλόµενο µέρος παρέσχε. 

 
16.9 Η λήξη της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης δε συνεπάγεται παραίτηση των µερών από 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί προ της λήξης της 
Σύµβασης. 
 

16.10 Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής τιµολογίου για υπηρεσίες 
τερµατισµού φωνητικών κλήσεων που παρέχονται µε βάση την παρούσα 
Προσφορά, και εφόσον δεν υπάρχει υπό αµφισβήτηση διαφορά για το ποσό της 
οφειλής κατά τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας το έτερο 
συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα να διακόψει προσωρινά την παροχή 
υπηρεσιών τερµατισµού φωνητικών κλήσεων, στις οποίες αναφέρεται η οφειλή, 
προς τον έτερο των συµβαλλοµένων µετά την πάροδο τριάντα (30) εργασίµων 
ηµερών από τη νόµιµη και προσήκουσα κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης η οποία κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ. 
 
Στην έγγραφη ειδοποίηση αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης διακοπής.  
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Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της 
ως άνω προθεσµίας, η διακοπή δεν πραγµατοποιείται. Σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης εξοφλήσει τις οφειλές του µετά την πραγµατοποίηση της διακοπής 
υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου της παρούσας 
ενότητας, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να προβεί εκ νέου σε παροχή 
των υπηρεσιών για τις οποίες είχε προβεί σε διακοπή εντός προθεσµίας µίας (1) 
εργάσιµης ηµέρας. 
 
Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής το αναίτιο µέρος δεν προχωρά σε 
κατάργηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης. 
 
Η οριστική διακοπή και η καταγγελία της σύµβασης που αφορά στη ∆ιασύνδεση  
για τον τερµατισµό φωνητικών κλήσεων επιτρέπεται µόνον µετά την πάροδο 
τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την 2η ειδοποίηση προς το υπαίτιο µέρος. 
Το αναίτιο µέρος µετά την άκαρπη παρέλευση της 1ης έγγραφης ειδοποίησης 
(µε βάση το άρθρο 16.1γ παραπάνω) θα δίνει στο υπαίτιο µέρος νέα 2η 
ειδοποίηση τάσσοντας προθεσµία συµµόρφωσης τριάντα (30) εργασίµων 
ηµερών, την οποία ειδοποίηση θα κοινοποιεί και στην ΕΕΤΤ). Μετά την άκαρπη 
παρέλευση της προθεσµίας, τα αποτέλεσµατα της καταγγελίας είναι άµεσα 
(κατάργηση ζεύξεων διασύνδεσης). Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος παράλληλα 
δύναται να λαµβάνει και κάθε άλλο µέτρο για την είσπραξη των οφειλοµένων.  
 
Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωµα της COSMOTE να προβεί σε καταγγελία της 
Σύµβασης ∆ιασύνδεσης η οποία υπογράφεται µε βάση την παρούσα τελεί υπό 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της ως ΣΙΑ µε βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 
815/002/2017. 
 
Στις περιπτώσεις επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης, ή µη εξόφλησης 
των λογαριασµών διασύνδεσης ή λόγω µη προσκόµισης εγγυητικών επιστολών 
ή άλλων µορφών εγγυήσεων ή µη αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών ή 
άλλων µορφών εγγυήσεων που κατέπεσαν, ή/και σε περιπτώσεις 
αποδεδειγµένης απάτης κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δύναται, αφού έχει 
ακολουθήσει την προβλεπόµενη διαδικασία δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύµβαση ∆ιασύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του έτερου συµβαλλόµενου. Κάθε 
Συµβαλλόµενο Μέρος παράλληλα δύναται να λαµβάνει και κάθε άλλο µέτρο για 
την είσπραξη των οφειλοµένων.  

 

17 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 
17.1 Οποιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών δύναται, κατόπιν εγγράφου 

σχετικής ειδοποίησης και µε την επιφύλαξη των σχετικών µε την Eπίλυση 
∆ιαφορών διαδικασιών της παρούσας, να ζητήσει αναθεώρηση της Σύµβασης 
∆ιασύνδεσης η οποία υπογράφεται µε βάση την παρούσα ΠΑ∆, και πάντα σε 
συµφωνία µε αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική ελληνική νοµοθεσία 
εάν:  

• Προκύψει ουσιαστική αλλαγή (συµπεριλαµβανοµένης και της επιβολής 
κάποιου όρου από την ΕΕΤΤ), που επηρεάζει σύµφωνα µε την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη την εµπορική ή την τεχνική βάση της 
παρούσας ΠΑ∆. 

• Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση 
∆ιασύνδεσης µεταβιβασθούν από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εκτός 
εάν δεν απαιτείται προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο 14.2. της παρούσας ΠΑ∆ και µε την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων της COSMOTE µε βάση την κείµενη νοµοθεσία 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως την ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/2017 καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 2 και 2α του Ν.703/77.  

 
17.2 Η ειδοποίηση αναθεώρησης θα καταγράφει λεπτοµερώς τα θέµατα που πρέπει 

να συζητηθούν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τα οποία περιορίζονται 
µόνο στα θέµατα για τα οποία επήλθε ουσιαστική αλλαγή σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω. Σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την 
κοινοποίηση του ειδοποιητηρίου αναθεώρησης τα συµβαλλόµενα µέρη θα 
συζητούν και θα διαπραγµατεύονται καλόπιστα µε σκοπό την τροποποίηση των 
όρων της Σύµβασης που αναφέρονται στην ειδοποίηση. 

 
17.3 Σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνούν ως προς τις 

τροποποιήσεις εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, τότε 
υποβάλλουν αίτηµα επίλυσης στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Ν. 
4070/2012. Κάθε Συµβαλλόµενο µέρος δύναται να προβεί στις κατά την κρίση 
του κατάλληλες ενέργειες εντός των πλαισίων του Ελληνικού ∆ικαίου και των 
αναφεροµένων στην παρούσα ΠΑ∆. 
 

17.4 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης έχουν ισχύ µέχρι και τα 
δυο µέρη να συµφωνήσουν επί της αναθεώρησης της. Τυχόν µονοµερής 
τροποποίηση της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος δεν 
γίνεται αποδεκτή, µε την εξαίρεση τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν εκ του 
νόµου ή από κανονιστικές διατάξεις της ΕΕΤΤ. 
 

17.5 Σε περίπτωση αναθεώρησης/τροποποίησης της παρούσας ΠΑ∆ σύµφωνα µε 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/2017 θα πρέπει να εναρµονιστεί συνακόλουθα και η 
σχετική Σύµβαση ∆ιασύνδεσης. 

   
18 ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
18.1 Με εξαίρεση των όσων προβλέπονται ρητά από την παρούσα ΠΑ∆, κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τις δικές του νοµικές, λογιστικές και άλλες 
δαπάνες, που αφορούν στην προετοιµασία της διαπραγµάτευσης και της 
εκτέλεσης της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης και τυχόν άλλης συµφωνίας που 
ενδεχοµένως προκύπτει ή αναφέρεται σ’ αυτήν. 
 

19 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
19.1 Η φυσική διασύνδεση των ∆ικτύων των συµβαλλοµένων µερών θα 

πραγµατοποιηθεί µε το επιτυχές πέρας των δοκιµών και των µετρήσεων πάνω 
στη ∆ιασύνδεση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Προσαρτήµατος V της 
παρούσας ΠΑ∆.  

 
20 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 
20.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα 
προκύπτουν από την ερµηνεία και εκτέλεση της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης.  
 

20.2 Η Σύµβαση ∆ιασύνδεσης (και τυχόν διαφορά, αντιδικία, δικαστική ενέργεια ή 
απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν µε οποιονδήποτε τρόπο 
από τη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης και τη διατύπωσή της) θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο. 
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20.3 Σε κάθε περίπτωση, αρµόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα ∆ικαστήρια της 
Αθήνας, που εφαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ COSMOTE 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

b b 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης 

Οι Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης είναι οι εξής: 
 
Α) Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης COSMOTE 

 

Α/Α 
 
Υπηρεσία διασύνδεσης 
 

Α1 
Υπηρεσία Χονδρικού τερµατισµού κλήσεων σε δίκτυο COSMOTE (Κλήσεις προς 
αριθµούς κινητής τηλεφωνίας COSMOTE).  
 

 
Β) Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Α/Α 
 
Υπηρεσία διασύνδεσης 
 

Β1 �. 

... � 

Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης 

Η πρόσβαση σε 3/4/5ψήφιες και άλλες Υπηρεσίες (Σύντοµοι Κωδικοί, Μη γεωγραφικά 
νούµερα, Προσωπικοί αριθµοί, Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, Υπηρεσίες 
αυξηµένης χρέωσης, Υπηρεσίες ατελούς χρέωσης, διαβίβασης Κλήσεων κλπ) θα είναι 
αντικείµενο ειδικής συµφωνίας. Η παροχή από την COSMOTE υπηρεσιών 
διαφορετικών από τις υπηρεσίες τερµατισµού φωνητικών κλήσεων θα είναι 
αντικείµενο ξεχωριστής συµφωνίας µε βάση το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ΕΕΤΤ. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

Α1 : Υπηρεσία Α1 Προσαρτήµατος Ι 
 
 

1. Περιγραφή υπηρεσίας 
 
1.1 Η υπηρεσία Α1 αφορά στην υπηρεσία Χονδρικού τερµατισµού Κλήσεων σε δίκτυο 

COSMOTE. Η COSMOTE παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού Κλήσεων 
φωνητικής τηλεφωνίας που προέρχονται από το δίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στους 
τελικούς χρήστες του ∆ικτύου της (εφ’ εξής υπηρεσίες τερµατισµού φωνητικών 
κλήσεων COSMOTE). 

 
1.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει τη µεταφορά στο σηµείο διασύνδεσης µε την 

COSMOTE των Κλήσεων προς Συνδροµητές COSMOTE. 
 
1.3 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν εκ των προτέρων για τους όρους τεχνικής 

υλοποίησης της διαβίβασης των παραπάνω Κλήσεων, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Προσαρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας ΠΑ∆. 

 
1.4 Κάθε συµβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο και θα καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τον εντοπισµό και άρση των τεχνικών προβληµάτων που 
εντοπίζονται στο ∆ίκτυό του, αναφορικά µε τη διαβίβαση των παραπάνω 
Κλήσεων.  

 
2. Αριθµοδότηση 
 

2.1 Η υπηρεσία Α1 του Προσαρτήµατος Ι αφορά στην υπηρεσία Χονδρικού 
τερµατισµού Κλήσεων σε δίκτυο COSMOTE (κλήσεις προς Συνδροµητικούς 
αριθµούς του ∆ικτύου της COSMOTE), µε βάση τους εκχωρηµένους από την 
ΕΕΤΤ αριθµούς κινητής τηλεφωνίας. 

  
2.2 Η υπηρεσία Α1 του Προσαρτήµατος Ι αφορά επίσης και τις Κλήσεις προς Ported-

in Συνδροµητές στο ∆ίκτυο της COSMOTE. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται 
να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις που τίθενται από την ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις 
απαιτήσεις για τη φορητότητα αριθµών (Πρόταση Υλοποίησης Φορητότητας 
∆ικτύων Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας).  

 
2.3 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη για την ερώτηση στην τοπική Βάση Φορητότητας για 

όλες τις εθνικές Κλήσεις προς κινητούς αριθµούς COSMOTE. Σε περίπτωση που 
ο καλούµενος κινητός Συνδροµητής έχει µεταφερθεί σε άλλο εθνικό ∆ίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας, η κλήση δεν θα δροµολογηθεί προς την COSMOTE.  

 
2.4 Σε περίπτωση που ο καλούµενος Συνδροµητής δεν έχει µεταφερθεί σε άλλο 

εθνικό ∆ίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η Κλήση θα δροµολογηθεί προς την 
COSMOTE, µέσω της ∆ιασύνδεσης µε ή χωρίς το κατάλληλο πρόθεµα της 
µορφής 597(000) να προηγείται του καλούµενου αριθµού.  

 
2.5 Αντίστοιχα, στην περίπτωση που Συνδροµητής άλλου εθνικού κινητού ∆ικτύου 

έχει µεταφερθεί στο δίκτυο της COSMOTE (Ported-in) η Κλήση θα δροµολογηθεί 
από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µέσω της ∆ιασύνδεσης προς την COSMOTE µε το πρόθεµα 
φορητότητας της COSMOTE 597(000) να προηγείται πάντα του καλούµενου 
αριθµού.  
 

3. ∆ροµολόγηση 
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3.1 Οι Κλήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα ενότητα ακολουθούν τις 

προδιαγραφές δροµολόγησης που περιλαµβάνονται στο Προσάρτηµα ΙΙΙ – 
∆ροµολόγηση της παρούσας ΠΑ∆.    

 
3.2 Η δροµολόγηση των Κλήσεων, για την Κίνηση της υπηρεσίας Α1 που τερµατίζεται 

στο δίκτυο της COSMOTE, θα γίνεται µέσω των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης που 
ορίζονται στο Προσάρτηµα ΙΙΙ – Σηµεία ∆ιασύνδεσης της παρούσας ΠΑ∆, βάσει 
του αριθµού του καλούµενου Συνδροµητή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 2 - Αριθµοδότηση της παρούσας ενότητας.  

 
3.3 Υπό κανονικές συνθήκες, η Κίνηση θα παραδίδεται στην COSMOTE στο 

κοντινότερο σηµείο διασύνδεσης µεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και COSMOTE από το σηµείο 
προέλευσης της Κλήσης.  

 
4. Χρεώσεις 
 

Τέλη υπηρεσίας Α1: Για Κλήσεις µε αριθµό καλούντα συνδροµητή A-Number που 
ανήκει σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), στην COSMOTE 
αποδίδονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα εκάστοτε οριζόµενα τέλη σύµφωνα µε το 
Τµήµα Α. III άρθρο 7.2 της υπ’ αρ. 815/002/22.07.2017 Απόφασης της ΕΕΤΤ 
(ΦΕΚ Β/2530/20.07.2017) όπως αυτή ισχύει. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

Αίτηση ∆ιασύνδεσης 

Για το σκοπό της υλοποίησης της ∆ιασύνδεσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποβάλλει στην 
COSMOTE σχετικό έγγραφο αίτηµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• Συνοπτική περιγραφή αντικειµένου/ δραστηριοτήτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
• Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυµεί 

να εντάξει στη ∆ιασύνδεση µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και 
Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης που επιθυµεί να λάβει από την COSMOTE. 

• Αντίγραφα αδειών παροχής των ανωτέρω Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από 
την ΕΕΤΤ. 

• Αντίγραφα αποφάσεων της ΕΕΤΤ για την εκχώρηση των σχετικών 
αριθµοδοτικών πόρων που απαιτούνται για την παροχή των ανωτέρω 
Υπηρεσιών. 

• Λοιπά στοιχεία όπως αυτά απαιτούνται µε βάση τους σχετικούς κανονισµούς 
της ΕΕΤΤ. 

 
Με αφετηρία την 1/1/2021, τυχόν αίτηµα ∆ιασύνδεσης υποβληθεί από νέο 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο θα αφορά αποκλειστικά σε ∆ιασύνδεση τεχνολογίας IP.  
 
Η COSMOTE αναγνωρίζει ήδη µε το παρόν και δεσµεύεται από τον εµπιστευτικό 
χαρακτήρα των στοιχείων τα οποία κοινοποιούνται σε αυτήν µε την αίτηση της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την παροχή της υπηρεσίας τερµατισµού φωνητικών κλήσεων της 
COSMOTE. Η COSMOTE υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αυτά µόνο για το σκοπό 
εξέτασης της αίτησης διασύνδεσης, ενώ δεν πρόκειται να κοινοποιήσει αυτά σε τρίτα 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι απολύτως αναγκαίο να λάβουν γνώση αυτών για τον 
ανωτέρω σκοπό. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται από την COSMOTE στο πλαίσιο 
της παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούνται µε οποιοσδήποτε τρόπο από το λιανικό άκρο της COSMOTE. 
 
Εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης ∆ιασύνδεσης από 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η COSMOTE ενηµερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά πόσο η αίτηση είναι 
πλήρης, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Σε περίπτωση υποβολής µη πλήρους αιτήσεως, 
η COSMOTE κοινοποιεί εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και 
τάσσει προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών για την συµπλήρωση της. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στην εν λόγω 
αίτηση για λόγους που εµπίπτουν στη κείµενη νοµοθεσία, η COSMOTE κοινοποιεί 
εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το συγκεκριµένο και νόµιµα αιτιολογηµένο λόγο απόρριψης 
της αιτήσεως. Εφόσον η αίτηση ∆ιασύνδεσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, η COSMOTE υποχρεούται να ξεκινήσει άµεσα και πάντως µέσα σε τρείς 
(3) εργάσιµες ηµέρες από την απάντηση επί της αιτήσεως, τις διαπραγµατεύσεις για 
την υπογραφή της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. Η COSMOTE καλεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε 
αρχική συνάντηση αναφορικά µε το αίτηµά της εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
λήψη της σχετικής επιστολής.  
 
Στην αρχική συνάντηση τα µέρη συζητούν ενδεικτικά: 

• Χρεώσεις Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, 
• Τεχνολογία & τεχνικά χαρακτηριστικά ∆ιασύνδεσης (IP/TDM), 
• Περιοχές ∆ιασύνδεσης (Σηµεία ∆ιασύνδεσης) που θα συµπεριληφθούν στη 

συµφωνία (Προσάρτηµα ΙΙΙ) και λεπτοµέρειες των κόµβων, 
• ∆ιαδικασία/ χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της ∆ιασύνδεσης 
• ∆ιαστασιοποίηση Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης:  
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- ∆ιασύνδεση TDM: Εκτίµηση αρχικής χωρητικότητας ανά σηµείο 
διασύνδεσης σε γραµµές 2Mbit/s και εκτίµηση απαιτήσεων 
σηµατοδοσίας (σε κανάλια σηµατοδοσίας 64 kbit/s). 

- ∆ιασύνδεση IP: Εκτίµηση αρχικής συνολικής χωρητικότητας (σε Mbps 
και αριθµό καναλιών φωνής). Η συγκεκριµένη χωρητικότητα θα 
εφαρµόζεται σε όλες τις IP διασυνδέσεις (SIP Trunks, 2 ή 4 ανάλογα µε 
το πλήθος των POI της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ). 

 
Οι διαπραγµατεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) 
µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης τους. Κατά την ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσεων εντός του χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία έναρξής τους και πριν την υπογραφή της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, κάθε 
µέρος υποβάλλει στο άλλο µέρος τα απαιτούµενα από αυτό νοµιµοποιητικά έγγραφα.  
 
Σε περίπτωση που µετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των δύο (2) 
µηνών δεν έχουν ευοδωθεί οι διαπραγµατεύσεις, αλλά και στην περίπτωση που 
προκύψει διαφορά µεταξύ των µερών σχετικά µε την διαπραγµατευόµενη διασύνδεση, 
κατά τη διάρκεια του διαστήµατος της παραπάνω παραγράφου, τα µέρη δύνανται να 
την υποβάλλουν προς επίλυση στην ΕΕΤΤ µε τη διαδικασία του άρθρου 34 του Ν. 
4070/2012, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
Η COSMOTE παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες 
διασύνδεσης για τον τερµατισµό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό της. Οι πληροφορίες 
παρέχονται κατόπιν αιτήµατος το οποίο υποβάλλεται εγγράφως, ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση της COSMOTE. 
 
Οι απαντήσεις της COSMOTE στα ερωτήµατα δίνονται εντός προθεσµίας που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. 
Για πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα ΠΑ∆, αλλά και για την υποβολή αίτησης 
διασύνδεσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
 
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων Παρόχων 
Υποδ/νση ∆ιασύνδεσης & Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων 
Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι 
Τηλ.:210 6115290 
Fax :210 6115719 
 
Η αίτηση, καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα περιλαµβάνονται στο Προσάρτηµα 
VIII της παρούσας. 
 
Η παρούσα ΠΑ∆ δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της COSMOTE στη θέση:  
https://www.cosmote.gr/mobile/content/el/attached_files/Company/ypodeigma_prosfor
as_diasyndeshs.pdf 
 
Η COSMOTE είναι υπεύθυνη για τη δηµοσίευση και τακτική ενηµέρωση γενικών και 
ειδικών πληροφοριών σχετικά µε τις Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης για τον τερµατισµό 
φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό της τις οποίες οφείλει να παρέχει σύµφωνα µε την 
παρούσα Προσφορά, οι οποίες περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο: 
 

• Κατάλογο των κόµβων ∆ιασύνδεσης. 

• Κατάλογο µε τα σηµεία και τα στοιχεία επικοινωνίας για θέµατα λειτουργίας, 
διαχείρισης σφαλµάτων, κλιµάκωσης προβληµάτων, άρσης σφαλµάτων, 
προγραµµατισµένων εργασιών, κλιµάκωσης προβληµάτων για διαδικασίες 
ελέγχου κίνησης. 
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Σηµεία ∆ιασύνδεσης - Τρόπος Υλοποίησης ∆ιασύνδεσης 
 
Α. ∆ιασύνδεση µε τεχνολογία TDM 
 
Για διασύνδεση τεχνολογίας TDM, η αρχική ∆ιασύνδεση θα υλοποιηθεί µε �(�) 
Ζεύξεις µεταξύ του ψηφιακού Κέντρου Μεταγωγής Κινητής τηλεφωνίας (Mobile 
Switching Center, MSC) της COSMOTE � και των κόµβων µεταγωγής της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ �, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα. 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

(ΝΟΜΟΣ) 

ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

COSMOTE 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 

  

 
 

� x E1 ... x 64Kbps  

  

 
 

� x E1 
... x 64Kbps  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   � x E1 ... x 64Kbps  

ΑΧΑΪΑ   � x E1 ... x 64Kbps  

ΛΑΡΙΣΑ   � x E1 ... x 64Kbps  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   � x E1 ... x 64Kbps 

 
H αρχική ∆ιασύνδεση TDM µεταξύ των ∆ικτύων της COSMΟΤΕ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
θα υλοποιηθεί µε συστήµατα 2Mbps, το πλήθος των οποίων θα συµφωνηθεί µεταξύ 
των µερών.  
 
B. ∆ιασύνδεση µε τεχνολογία IP 
 
Η ∆ιασύνδεση τεχνολογίας IP αφορά τη σύνδεση µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα 
επικοινωνίας ΙΡ των ∆ικτύων της COSMΟΤΕ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και συγκεκριµένα 
ενός κόµβου ISBC (Session Border Controller) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε αντίστοιχο κόµβο 
ISBC της COSMΟΤΕ. Η δικτυακή υποδοµή εκάστου των Μερών µετά από τους 
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κόµβους ISBC θεωρείται µέρος του ∆ικτύου κορµού των Μερών και κατά συνέπεια 
δεν αποτελεί αντικείµενο της ∆ιασύνδεσης IP. 
 
Η COSMOTE έχει εγκαταστήσει για λόγους εφεδρείας δύο (2) κόµβους ISBCs στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα στα παρακάτω σηµεία: 

• Σηµείο (1) : Αθήνα, Κτήριο ΝΥΜΑ (3ης Σεπτεµβρίου 102-108, TK 10343) 

• Σηµείο (2) : Θεσσαλονίκη, Κτήριο ΕΡΜΟΥ (Καρόλου Ντηλ 33, TK 54623)   
 
Τα ISBCs περιλαµβάνουν τα λειτουργικά στοιχεία IBCF (Interconnection Border 
Control Function) και IBGF (Interconnection Border Gateway Function) και βρίσκονται 
σε λειτουργία active-active, µε διαµοιρασµό κίνησης. Για τις ανάγκες της ∆ιασύνδεσης 
IP, ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή σηµατοδοσίας (signaling) και κίνησης φωνής 
(media), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρέπει να συνδεθεί µε τουλάχιστον ένα SIP trunk κύκλωµα 
µε κάθε ένα από τα ISBCs της COSMOTE.  

  
Η διαστασιοποίηση της ∆ιασύνδεσης καθορίζεται από τα πρωτόκολλα σε χρήση και 
τις ανάγκες χωρητικότητας για τη µεταφορά τηλεφωνικής κίνησης µεταξύ των ∆ικτύων 
της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 
H αρχική ∆ιασύνδεση IP µεταξύ των ∆ικτύων της COSMΟΤΕ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα 
υλοποιηθεί µε χωρητικότητα � Mbps και � καναλιών φωνής, κατόπιν συµφωνίας 
ανάµεσα στα µέρη. 
 
Η επικοινωνία των δύο ISBCs (COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) υλοποιείται µέσω Ethernet 
και ΙΡ πρωτοκόλλων και η χωρητικότητα της ∆ιασύνδεσης ποικίλλει ανάλογα µε τις 
ανάγκες διεκπεραίωσης της.  
 
Από τη µεριά του ∆ικτύου της COSMOTE, περιορισµός στην ταχύτητα µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε εφαρµογή C.A.R. (Committed Access Rate) στο Layer 2 (L2) 
κοµµάτι του ∆ικτύου του. 
 
Το πρωτόκολλο σηµατοδοσίας για την επικοινωνία των ISBCs είναι το SIP, ενώ το 
πρωτόκολλο για την κίνηση φωνής το RTP. 
 
Η υλοποίηση της ∆ιασύνδεσης IP ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ΗΗ από την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των απαραίτητων οπτικών υποδοµών των δρόµων 
διασύνδεσης. 
 
O τρόπος ∆ιασύνδεσης αποφασίζεται από κοινού από τα εκάστοτε συµβαλλόµενα 
µέρη µε βάση τεχνικοοικονοµικά κριτήρια. Ο αντικειµενικός σκοπός των µερών είναι η 
θεµελίωση και διατήρηση µιας τεχνικά και ποιοτικά άρτιας διασύνδεσης που: (α) να 
εξασφαλίζει µακροχρόνια βιωσιµότητα, (β) να βελτιστοποιεί τη χρήση δικτυακών 
πόρων και υποδοµών σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 2, σηµείο δ) του Ν.4070/2012 
και (γ) να εξασφαλίζει την ελάχιστη οικονοµική επιβάρυνση των µερών.  
 
Η ∆ιασύνδεση του ∆ικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε το δίκτυο της COSMOTE δύναται να 
υλοποιηθεί, µε τους ακόλουθους τρόπους ανάλογα µε την τοποθεσία του φυσικού 
Σηµείου ∆ιασύνδεσης µεταξύ των δύο ∆ικτύων. Η επιλογή του τρόπου ∆ιασύνδεσης 
αποφασίζεται από κοινού από τα συµβαλλόµενα µέρη µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου «Επιµερισµός Κόστους Υλοποίησης ∆ιασύνδεσης» του παρόντος 
Προσαρτήµατος. Αναφορικά µε τη διασύνδεση IP επιπλέον ισχύει το πλάνο 
ανταλλαγής κίνησης που περιλαµβάνεται στην ενότητα «Πλάνο Μετάβασης» του 
Προσαρτήµατος ΙΙΙ της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. 
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Τα Σηµεία ∆ιασύνδεσης βρίσκονται είτε στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε στις 
εγκαταστάσεις της COSMOTE είτε σε άλλο (τρίτο) από κοινού αποδεκτό σηµείο βάσει 
σχετικής συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παρόν Προσάρτηµα III. Εάν το Σηµείο ∆ιασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της 
COSMOTE, τότε η COSMOTE παρέχει συνεγκατάσταση των τερµατικών διατάξεων 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε βάση τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Συνεγκατάσταση» του 
παρόντος Προσαρτήµατος. Η Ζεύξη ∆ιασύνδεσης είναι δυνατόν να υλοποιηθεί κατά 
περίπτωση µε οπτική ίνα ή µε άλλα ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, ίδια ή µισθωµένα, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν Προσάρτηµα ΙΙΙ.  
 
Τα µέρη, κατά τις τεχνικές συναντήσεις που πραγµατοποιούνται πριν από την 
υπογραφή της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, θα συµφωνούν σχετικά µε την ακριβή 
υλοποίηση και την κατανοµή του κόστους υλοποίησης των ζεύξεων διασύνδεσης – 
στο πλαίσιο των οριζόµενων στην παράγραφο «Επιµερισµός Κόστους Υλοποίησης 
∆ιασύνδεσης» του παρόντος Προσαρτήµατος ΙΙΙ - λαµβάνοντας υπόψη και τις 
Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης που θα συµπεριληφθούν στη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών συναντήσεων, τα µέρη ανταλλάσσουν (µέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και συµφωνούν επί του κειµένου των Πρακτικών των 
συναντήσεων αυτών, και συντάσσουν και τη σχετική Φόρµα ∆ιασύνδεσης που 
περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες της φυσικής υλοποίησης της 
∆ιασύνδεσης. Τα συµφωνηθέντα Πρακτικά των συναντήσεων και οι όποιες αλλαγές 
στη Φόρµα ∆ιασύνδεσης είναι δεσµευτικά για τα µέρη, κατά την υλοποίηση της 
∆ιασύνδεσης. 
 
Σε περίπτωση συµφωνίας για νέες Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης πέραν των Υπηρεσιών Α1 
του Προσαρτήµατος Ι της παρούσας ΠΑ∆ ή/και σε περίπτωση επαύξησης της 
χωρητικότητας της ∆ιασύνδεσης και κατόπιν συνεννόησης των αρµοδίων τεχνικών 
τµηµάτων των δύο εταιρειών, τα δύο µέρη θα συµφωνήσουν εγγράφως σχετικά µε την 
ακριβή υλοποίηση και την κατανοµή των ευθυνών και του κόστους της υλοποίησης 
των φορέων διασύνδεσης.  
 
Ο τερµατισµός των φορέων θα πρέπει να γίνεται σε κοινά αποδεκτά σηµεία και στα 
δύο άκρα τους µε ευθύνη του εκάστοτε παρέχοντα το φορέα. Σε περίπτωση µίσθωσης 
φορέων ΟΤΕ, αυτή θα πρέπει να ακολουθεί την τυπική διαδικασία µίσθωσης µε 
ταυτόχρονη αµοιβαία αποδοχή.  
 
Τόσο η COSMΟΤΕ όσο και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο βαθµός 
ποιότητας της Ζεύξης ∆ιασύνδεσης είναι αντίστοιχος µε το βαθµό ποιότητας 
οποιωνδήποτε άλλων ζεύξεων, τις οποίες οι αντισυµβαλλόµενοι εγκαθιστούν για την 
παροχή Υπηρεσιών στους Συνδροµητές τους.  
 
Σε περίπτωση επαύξησης των Σηµείων ∆ιασύνδεσης, το παρόν προσάρτηµα θα 
τροποποιείται ανάλογα ώστε να συµπεριλαµβάνει τις αλλαγές στην τοπολογία της 
διασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 
Τα Μέρη έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την αύξηση των σηµείων ∆ιασύνδεσης 
εφόσον θεωρείται τεχνικά αναγκαίο ή είναι δύσκολη η επέκταση της χωρητικότητας 
της υπάρχουσας ∆ιασύνδεσης, κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, ενώ το κόστος 
κατανοµής των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα 
ακολουθεί τις παραπάνω προδιαγραφές. 

Μεταβατική Περίοδος παράλληλης λειτουργίας TDM και IP ∆ιασύνδεσης 
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Ως Μεταβατική Περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία θα 
συνυπάρχουν µεταξύ των ∆ικτύων COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι δύο τεχνολογίες 
διασύνδεσης (SS7/TDM και SIP/IP). Η διάρκεια της µεταβατικής περιόδου θα 
συµφωνείται ανάµεσα στα Μέρη µε βάση το Πλάνο Μετάβασης που θα αποφασισθεί. 
 
Στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ: 815/002/22.06.2017, η COSMOTE από 1/11/2018 θα 
µπορεί να δέχεται αίτηµα διασύνδεσης IP από µέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε βάση την 
ενότητα «Αίτηση ∆ιασύνδεσης» του παρόντος. Κατόπιν, αµφότερα τα Μέρη θα 
συµφωνούν στο χρονοδιάγραµµα / προθεσµίες υλοποίησης. 
 
Να σηµειωθεί ότι ειδικά για τις ∆ιασυνδέσεις µε παρόχους κινητής τηλεφωνίας θα 
παραµένουν υποχρεωτικά και διασυνδέσεις TDM σηµατοδοσίας για την διαχείριση 
των πρωτοκόλλων MAP (απαραίτητων για την υπηρεσία SMS). 
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση από τη ∆ιασύνδεση τεχνολογίας 
TDM στη ∆ιασύνδεση τεχνολογίας IP, τυχόν υφιστάµενη ∆ιασύνδεση TDM µεταξύ 
COSMOTE-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα διατηρηθεί για εύλογο χρονικό διάστηµα που θα 
συµφωνηθεί ανάµεσα στα µέρη (µέχρι δηλαδή τη λήξη της Μεταβατικής Περιόδου). 
 

Τα Μέρη λαµβάνουν υπόψη τους ότι η ∆ιασύνδεση IP µπορεί να λειτουργεί ως 
εφεδρική της ∆ιασύνδεσης TDM και αντιστρόφως σε περίπτωση βλάβης κατά τη 
Μεταβατική Περίοδο. 
 
Η κίνηση ∆ιασύνδεσης IP µεταξύ COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ακολουθεί το Πλάνο  
Μετάβασης, όπως αυτό ορίζεται στην επόµενη ενότητα. 

Πλάνο Μετάβασης (από ∆ιασύνδεση TDM σε ∆ιασύνδεση IP) 

 
Τα Μέρη συµφωνούν τα ακόλουθα όσον αφορά τα όρια κίνησης που θα 
ανταλλάσσεται µεταξύ των Μερών κατά τη Μεταβατική Περίοδο λειτουργίας 
διασύνδεσης TDM/IP:   
 

• Τα Μέρη θα συµφωνήσουν από κοινού στο Πλάνο Μετάβασης, το οποίο θα 
βασίζεται στον ετήσιο όγκο κίνησης (σε λεπτά) που παραδίδει η COSMOTE 
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
• Ο όγκος της κίνησης αυτής σε λεπτά (άνω και κάτω όριο) θα αποτυπώνεται 

στο σχετικό Πίνακα Ανταλλαγής Κίνησης, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί κατά 
την υπογραφή της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. Τα όρια κίνησης ανά εξάµηνο για 
τα επόµενα εξάµηνα της Μεταβατικής Περιόδου, θα οριστικοποιούνται ένα 
µήνα πριν τη λήξη του τρέχοντος εξαµήνου.  

 
• Κατόπιν συµφωνίας ανάµεσα στα δύο Μέρη, τα όρια της κίνησης ανά εξάµηνο 

θα µπορούν να τροποποιηθούν σε σχέση µε τον ισχύοντα Πίνακα Ανταλλαγής 
Κίνησης (π.χ. ταχύτερα). 

 
Πίνακας Ανταλλαγής Κίνησης  
 
Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η τεχνική υλοποίηση της ∆ιασύνδεσης IP µε 
βάση τα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα της παρούσας και δεν υπάρχει συµφωνία 
µεταξύ των Μερών για τον όγκο της συνολικής κίνησης διασύνδεσης που θα 
ανταλλάσσεται ανά κατεύθυνση µέσω της ∆ιασύνδεσης IP, αυτός θα καθορίζεται 
βάσει των ποσοστών του παρακάτω πίνακα: 
 

%Κίνησης IP / Α’ Εξάµηνο Β’ Εξάµηνο 
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Συνολική Κίνηση 
∆ιασύνδεσης ανά 
Εξάµηνο 

Έτος 1* 5%-15% 15%-30% 

Έτος 2 30%-45% 45%-60% 

Έτος 3 60%-80% 80%-100% 
* αφορά στο 1

ο
 έτος (12µηνη περίοδος) µε αφετηρία την έναρξη εµπορικής λειτουργίας της 

διασύνδεσης IP ανά πάροχο.  

 
Μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους, η κίνηση µεταξύ των Μερών θα ανταλλάσσεται 
αποκλειστικά στη ∆ιασύνδεση IP. 
 
Εφόσον ο απολογιστικός όγκος κίνησης ανά εξάµηνο που παραδίδεται σε ∆ιασύνδεση 
IP αποκλίνει του ελαχίστου ή µέγιστου ορίου του συµφωνηµένου όγκου µε βάση τον 
Πίνακα Ανταλλαγής Κίνησης, τότε θα εφαρµόζεται χρέωση η οποία θα προκύπτει από 
τη διαφορά «συµφωνηµένου όγκου – απολογιστικού όγκου» σε απόλυτη τιµή.  
 
Η ως άνω αναφερόµενη κίνηση του Πίνακα Ανταλλαγής Κίνησης αφορά πλήρη 
εξαµηνιαία περίοδο λειτουργίας της IP ∆ιασύνδεσης. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο 
της συνεργασίας των µερών η ενεργοποίηση της ανταλλαγής κίνησης ∆ιασύνδεσης 
διενεργηθεί εντός του εξάµηνου, τα ως άνω νούµερα για το πρώτο εξάµηνο 
λειτουργίας της IP ∆ιασύνδεσης θα αναπροσαρµόζονται κατά αναλογία (pro rata) µε 
τη σύµφωνη γνώµη των δύο Μερών. 
 
Τα Μέρη θα συνεργάζονται για το είδος της κίνησης ανά υπηρεσία ∆ιασύνδεσης η 
οποία δροµολογείται µέσω της ∆ιασύνδεσης IP, ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση των 
υποδοµών ∆ιασύνδεσης.  

Επιµερισµός Κόστους Υλοποίησης ∆ιασύνδεσης 
 

1. Επισηµαίνεται ότι η παρακάτω αναφερόµενη (παράγραφοι 2 έως και 7) 
µεθοδολογία επιµερισµού της ευθύνης και του κόστους υλοποίησης των Ζεύξεων 
∆ιασύνδεσης (τεχνολογίας TDM) αφορά αποκλειστικά την κίνηση διασύνδεσης της 
Υπηρεσίας Α1 του Προσαρτήµατος Ι, µε βάση σχετική σύσταση της ΕΕΤΤ, µε την 
επιφύλαξη των όσων ευθύς κατωτέρω αναφέρονται. 
 
Αν οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης χρησιµοποιηθούν και για άλλα είδη κίνησης από/και προς 
την COSMOTE (πέραν της υπηρεσίας Α1 του Προσαρτήµατος Ι) για σκοπούς πέραν 
της παρούσας Προσφοράς, τα µέρη υποχρεούνται να συµφωνούν σε καταµερισµό του 
κόστους των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης σεβόµενοι τις αρχές της διαφάνειας και 
αναλογικότητας. 
 
2. Αναφορικά µε την υπηρεσία Α1 του Προσαρτήµατος Ι, εφόσον οι Ζεύξεις 
∆ιασύνδεσης εγκαθίστανται από την COSMOTE, τo ετήσιο κόστος λειτουργίας των 
Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης (συµπεριλαµβανοµένων των πορτών διασύνδεσης), 
κατανέµεται µεταξύ των διασυνδεόµενων µερών (COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), µε 
κριτήρια τον όγκο και την κατεύθυνση της Κίνησης ∆ιασύνδεσης η οποία διαβιβάζεται 
µεταξύ των διασυνδεόµενων ∆ικτύων.     
 
Στην περίπτωση όπου η Σύµβαση αφορά αποκλειστικά τον τερµατισµό κλήσεων από 
το δίκτυο της ETAIΡΕΙΑΣ προς το δίκτυο της COSMOTE το κόστος των ζεύξεων 
διασύνδεσης (συµπεριλαµβανοµένων των καναλιών σηµατοδοσίας) το αναλαµβάνει η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης, στην περίπτωση όπου υπογράφεται Σύµβαση για τον τερµατισµό 
φωνητικών κλήσεων από το δίκτυο της COSMOTEπρος το δίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και 
ο συνολικός αριθµός ζεύξεων διασύνδεσης είναι µικρότερος ή ίσος µε (2), τότε το 
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κόστος των ζεύξεων διασύνδεσης (συµπεριλαµβανοµένων των καναλιών 
σηµατοδοσίας) το αναλαµβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
Στην περίπτωση όπου υπογράφεται Σύµβαση για τον τερµατισµό φωνητικών κλήσεων 
από το δίκτυο της COSMOTE προς το δίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και ο συνολικός 
αριθµός ζεύξεων διασύνδεσης είναι µεγαλύτερος από δύο (2) εφαρµόζεται ο 
ακόλουθος αλγόριθµος: 
 
2.1. Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της διασύνδεσης το κόστος των Ζεύξεων 
∆ιασύνδεσης το επιφορτίζεται το µέρος που αιτήθηκε τη ∆ιασύνδεση. 
2.2. Εντός τριµήνου από τη λήξη του πρώτου συµβατικού έτους λειτουργίας της 
διασύνδεσης και εφεξής σε ετήσια βάση, τα µέρη οφείλουν να αποφασίζουν σχετικά 
µε την κατανοµή του κόστους των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης για το επόµενο συµβατικό 
έτος. 
2.3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αποστέλλει εγγράφως στο άλλο µέρος τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία Κίνησης ∆ιασύνδεσης µεταξύ των διασυνδεόµενων ∆ικτύων 
για το προηγούµενο έτος, εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη του 
προηγούµενου συµβατικού έτους. 
 
3. Για τον υπολογισµό του επιµερισµού του κόστους Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης, 
εφαρµόζεται ο ακόλουθος αλγόριθµος, για την εφαρµογή του οποίου δίνονται οι 
παρακάτω ορισµοί: 
Κ∆ΤΠ: Ορίζεται η Κίνηση ∆ιασύνδεσης που περιλαµβάνει την Κίνηση ∆ιασύνδεσης 
τερµατισµού φωνητικών κλήσεων από το ∆ίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς το ∆ίκτυο της 
COSMOTE και την κίνηση διασύνδεσης µέσω της υπηρεσίας πρόσβασης σε αριθµούς 
807, 800 και άλλους αριθµούς ατελούς χρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.   
Κ∆ΕΚΤ: Ορίζεται ως η Κίνηση ∆ιασύνδεσης τερµατισµού κλήσεων από το ∆ίκτυο της 
COSMOTE προς το ∆ίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η οποία δεν περιλαµβάνεται στην 
Κ∆ΤΠ.  
ΠΚEKT: Ορίζεται το ποσοστό της Κίνησης ∆ιασύνδεσης Κ∆ΕΚΤ επί της συνολικής 
Κίνησης ∆ιασύνδεσης (η συνολική Κίνηση ∆ιασύνδεσης είναι το άθροισµα της Κ∆ΕΚΤ 
και της Κ∆ΤΠ ), ΠΚΕΚΤ = Κ∆ΕΚΤ /(Κ∆ΕΚΤ+Κ∆ΤΠ). 
A: Η ετήσια µέγιστη κίνηση σε εκατοµµύρια λεπτά που µπορεί να περάσει θεωρητικά, 
µέσα από µια Ζεύξη ∆ιασύνδεσης 2Mbps. Το Α ισούται µε 3.000.000 λεπτά. 
Β: Ο λόγος της Κ∆ΕΚΤ προς το Α. 
Γ: Το γινόµενο των συνολικών υφιστάµενων Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης επί το ΠΚΕΚΤ. 
 
4. Το κόστος επιµερίζεται µε βάση την Κίνηση ∆ιασύνδεσης ως εξής: 
i. Εάν η Κίνηση ∆ιασύνδεσης Κ∆ΕΚΤ είναι µικρότερη ή ίση από το 1% της συνολικής 
Κίνησης ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα πλαίσια της 
παρούσας ΠΑ∆, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφορτίζεται όλο το κόστος των Ζεύξεων 
∆ιασύνδεσης.  
ii. Εάν η Κίνηση ∆ιασύνδεσης Κ∆ΕΚΤ είναι µεγαλύτερη από το 1% της συνολικής 
Κίνησης ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τότε η COSMOTE 
επιφορτίζεται µε το κόστος των Ζ∆ΕΚΤ Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης, όπου το Ζ∆ΕΚΤ είναι ο 
µικρότερος ακέραιος µεταξύ του Β και του Γ (σε περίπτωση όπου το Β ή το Γ είναι 
δεκαδικός τότε στρογγυλοποιείται στον µεγαλύτερο ακέραιο). 
 
5. Το κόστος των καναλιών σηµατοδοσίας επιµερίζεται µεταξύ των µερών 
(COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) µε την ίδια αναλογία µε την οποία το κάθε µέρος 
συµµετέχει και στο κόστος των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης (στην περίπτωση που ο 
αλγόριθµος καταλήξει σε δεκαδικό αριθµό καναλιών για την COSMOTE, ο αριθµός 
στρογγυλοποιείται στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο). 
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6. Το κάθε µέρος είναι υπεύθυνο για την επιλογή του τρόπου υλοποίησης των 
Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης που του αντιστοιχούν βάσει της εφαρµογής του αλγόριθµου 
των σχετικών παραγράφων και για τις οποίες επωµίζεται το σχετικό κόστος.  
 
7. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αιτείται επαύξηση των κυκλωµάτων 
∆ιασύνδεσης µεταξύ συγκεκριµένων κόµβων ∆ιασύνδεσης λόγω υπερφόρτισης των 
υφιστάµενων, ο αλγόριθµος των παραγράφων 3 και 4 εφαρµόζεται εκ νέου, µε βάση 
τα τελευταία διαθέσιµα ετήσια εκκαθαριστικά στοιχεία κίνησης και αποφασίζεται ο 
επιµερισµός του επιπρόσθετου κόστους. 
 
8. Η διαστασιοποίηση και η τοπολογία των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης συµφωνείται 
µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα VI. 

Συνεγκατάσταση 
 

Στο πλαίσιο της ∆ιασύνδεσης του ∆ικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε το ∆ίκτυο της 
COSMOTE, τηρώντας την αρχή της αµεροληψίας και της ισότιµης µεταχείρισης, τα 
µέρη παρέχουν συνεγκατάσταση, δηλαδή πρόσβαση σε υλική υποδοµή, για την 
εξυπηρέτηση αναγκών ∆ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και ειδικότερα τα αναφερόµενα στο άρθρο 29 του Ν 4070/2012. 
Ειδικότερα, όταν το Σηµείο ∆ιασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της COSMOTE, 
τότε η COSMOTE παρέχει Συνεγκατάσταση των τερµατικών διατάξεων της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  
 
Τα αιτήµατα Συνεγκατάστασης υποβάλλονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην COSMOTE η 
οποία τα εξετάζει εντός (20) είκοσι εργασίµων ηµερών και ενηµερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. 
Τα αιτήµατα καλύπτουν τα Ψηφιακά Κέντρα COSMOTE στα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν 
έχει φυσική παρουσία και επιθυµεί να προχωρήσει σε φυσική Συνεγκατάσταση και τα 
Ψηφιακά Κέντρα COSMOTE στα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη φυσική παρουσία αλλά 
απαιτεί πρόσθετο χώρο. 
 
Για την υποβολή αιτηµάτων Συνεγκατάστασης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται: 
 
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων Παρόχων 
Υποδ/νση ∆ιασύνδεσης & Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων 
Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι 
Τηλ.:210 6115290 
Fax :210 6115719 
 
Σε περίπτωση που η COSMOTE για αντικειµενικούς λόγους δεν µπορεί να υλοποιήσει 
το αίτηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ενηµερώνει, εντός του ιδίου κατά τα ως άνω διαστήµατος, 
εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους ακριβείς λόγους απόρριψης του αιτήµατος του 
παραθέτοντας αναλυτική αιτιολόγηση για καθένα από αυτούς, κοινοποιώντας 
παράλληλα στην ΕΕΤΤ, και αποστέλλει ταυτόχρονα εναλλακτική πρόταση 
ικανοποίησης του αιτήµατος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 
Τα θέµατα πρόσβασης των εταιρειών σε χώρους του άλλου µέρους για την λειτουργία 
και την συντήρηση των εγκαταστάσεων τους και γενικότερα τα θέµατα ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων θα αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των µερών βάσει της αρχής της αµεροληψίας. Συγκεκριµένα, η 
διαδικασία πρόσβασης προσωπικού, ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 
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και λοιπά, θα αντιµετωπίζονται από τα συµβαλλόµενα µέρη µε γνώµονα την 
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση τους.  
 
Κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν προκύψει σε κτίριο COSMOTE κατά την εκτέλεση 
των εργασιών Συνεγκατάστασης, θα αποκαθίσταται άµεσα και αποτελεσµατικά από 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αρχή της αµοιβαιότητας ισχύει και για αντίστοιχες εργασίες στο χώρο 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  
 
Οι χρησιµοποιούµενες διατάξεις θα τοποθετούνται µε ευθύνη έκαστου συµβαλλόµενου 
µέρους και µετά από έγκριση του έτερου συµβαλλόµενου µέρους. 

∆ροµολόγηση 

 
Σε περίπτωση που υφίστανται δύο (2) ή περισσότερα Σηµεία ∆ιασύνδεσης (POI) 
µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τα σενάρια αναδροµολόγησης της Κίνησης 
∆ιασύνδεσης θα συµφωνούνται από κοινού. Το πλάνο δροµολόγησης θα 
περιλαµβάνει δεδοµένα που σχετίζονται µε αναδροµολόγηση της Κίνησης µεταξύ των 
διαθέσιµων POI και κατά προτεραιότητα, σε περιπτώσεις εµφάνισης βλαβών ή 
συµφόρησης. 
 
Σε περίπτωση που µεταβληθούν τα Σηµεία ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τα δύο µέρη θα συµφωνήσουν και θα αναπροσαρµόσουν ανάλογα τις 
αντίστοιχες περιοχές διασύνδεσης κάθε αριθµοδοτικής σειράς και θα συµφωνήσουν 
µε τα σηµεία παράδοσης της Κίνησης. 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα δηµιουργήσουν εναλλακτική όδευση της Κίνησης εντός 
των ∆ικτύων τους, ώστε να εξασφαλίσουν τη δροµολόγηση των Κλήσεων στο ∆ίκτυο 
του άλλου συµβαλλόµενου µέρους σε περιπτώσεις βλαβών ή συµφόρησης της 
δέσµης, µε την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την οµαλή κατανοµή της 
κίνησης στις υπόλοιπες διαθέσιµες δέσµες. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα στην 
εναλλακτική όδευση αποδεικνύεται ανεπαρκής για την ικανοποίηση της επιπλέον 
Κίνησης, τα µέρη θα συνεργάζονται για τη δροµολόγηση της Κίνησης αυτής σε κάποιο 
άλλο σηµείο ∆ιασύνδεσης. 

Αριθµοδότηση  

 
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα υπακούουν και θα συµµορφώνονται στις ρυθµίσεις και 
απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (ΕΣΑ), όπως αυτό δηµιουργείται ή 
τροποποιείται από την ΕΕΤΤ. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα αλληλοενηµερώνονται 
σχετικά µε τους αριθµούς που τους έχουν χορηγηθεί ή θα τους χορηγηθούν βάσει του 
ΕΣΑ, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη προσαρµογή των ∆ικτύων τους. 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να προβαίνουν εγκαίρως στις απαιτούµενες 
εργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εισαγωγή σε υπηρεσία νέων 
αριθµών, οι οποίοι εκχωρούνται σε οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ΠΑ∆ (Προσάρτηµα ΙΙΙ – Μεταβολές 
∆εδοµένων). Οι αριθµοσειρές που συµπεριλαµβάνονται στη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης 
αποτυπώνονται στο Προσάρτηµα ΙΙ, ανά Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα µέρη εφαρµόζουν ίδιες διαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα µε 
εκείνα που εφαρµόζουν µε λοιπούς διασυνδεδεµένους παρόχους. 
 
Αριθµοσειρές που σχετίζονται µε την παροχή επιπλέον / ειδικών Υπηρεσιών 
∆ιασύνδεσης συµφωνείται να αποτελούν µέρος της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, µε τη 
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σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλοµένων µερών. Σε αυτήν την περίπτωση τα 
Προσαρτήµατα της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης θα τροποποιούνται αναλόγως. 
 
Για τους σκοπούς της IP διασύνδεσης θα χρησιµοποιηθούν URIs της µορφής SIP URI 
και TEL URI σύµφωνα µε τα RFC 3261 και RFC 3966 αντίστοιχα. Οι τηλεφωνικοί 
αριθµοί πρέπει να έχουν Ε.164 International µορφή µε το σύµβολο «+» πριν από τον 
αριθµό. 

Τεχνικές Προδιαγραφές- Σηµατοδοσία 
 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα διασφαλίζουν ότι τα µηνύµατα σηµατοδοσίας που θα 
αποστέλλουν στο έτερο ∆ίκτυο θα κατευθύνονται αποκλειστικά προς τους 
συµφωνηµένους κόµβους σηµατοδοσίας του έτερου ∆ικτύου. ∆εν θα πρέπει να 
αποστέλλονται µηνύµατα προς έτερους (µη συµφωνηµένους) εσωτερικούς κόµβους 
του ∆ικτύου υποδοχής, ούτε προς κόµβους τρίτων ∆ικτύων. Οι κόµβοι υποδοχής των 
µηνυµάτων σηµατοδοσίας διατηρούν το δικαίωµα εφαρµογής διαδικασίας ελέγχου των 
εισερχοµένων µηνυµάτων σηµατοδοσίας, καθώς και το δικαίωµα απόρριψής τους 
εφόσον δεν κατευθύνονται προς τους συµφωνηµένους κόµβους σηµατοδοσίας. 
 

Α. ∆ιασύνδεση τεχνολογίας TDM 
 
Οι απαιτήσεις ποιότητας λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των διεπαφών των 
Ζεύξεων /σηµείων ∆ιασύνδεσης θα είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς συστάσεις ITU-T, 
ETSI και 3GPP. 
 
Οι ηλεκτρικές διεπαφές για την ψηφιακή παροχή 2.048Mbit/s θα είναι σύµφωνες µε 
την σύσταση G.703 (HDB3) της ITU-T. Η αντίσταση στις εισόδους /εξόδους των 
γραµµών 2.048Mbit/s θα είναι 75 Ohm από την πλευρά της COSMOTE, ενώ από την 
πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ � Οhm.  
 
Η οργάνωση του πλαισίου (frame) της ψηφιακής παροχής 2.048Mbit/s θα βασίζεται σε 
κανάλια των 64kbit/s που θα είναι δοµηµένα σύµφωνα µε τις συστάσεις G.703 και 
G.704. 
 
Η σηµατοδοσία µεταξύ του ∆ικτύου της COSMΟΤΕ και του ∆ικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα 
είναι CCSNo7, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που βασίζονται στις 
συστάσεις της ITU-Τ. Πιο συγκεκριµένα, από την πλευρά της COSMOTE θα 
χρησιµοποιηθεί το ISUP V.3 ( White Book). Το circuit hunting method θα είναι Method 
1 ή 2 µε βάση κοινή συµφωνία. Όλες οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης θα οριστούν εξαρχής Bi-
Directional. To TSL-1 των �� γραµµών 2Mbit/s (E1) θα χρησιµοποιηθεί σε 
σηµατοδοσία. Tα TSLs 2-31 θα χρησιµοποιηθούν σε χρήση φωνής. Να επισηµανθεί 
ότι για τις διασυνδέσεις της COSMOTE µε εταιρίες κινητής είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη και διασύνδεσης TDM για τη σηµατοδοσία πρωτοκόλλων MAP (για υπηρεσία 
SMS). 
 
Σε περιπτώσεις που υφίστανται περισσότερα από ένα Σηµεία ∆ιασύνδεσης 
σηµατοδοσίας POIs τα οποία ελέγχουν πλήθος διασυνδέσεων φωνής (άνω των δύο 
Ε1) θα πρέπει να εφαρµόζεται εναλλακτική δροµολόγηση σηµατοδοσίας ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία αυτής σε περίπτωση απώλειας του φορέα που την 
µεταφέρει ή άλλης βλάβης. 
 
B. ∆ιασύνδεση τεχνολογίας IP 
 
� Πρωτόκολλα IP ∆ιασύνδεσης 
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• ∆ιεπαφή Ic – Σηµατοδοσία (signaling) 
Για τη σηµατοδοσία θα χρησιµοποιηθεί το SIP πρωτόκολλο βάσει των προδιαγραφών 
που υποστηρίζουν το RFC 3261. [3GPP TS 24.229 (v.11.14.0)]. Για την ανίχνευση 
διαθεσιµότητας της υπηρεσίας, προτείνεται η χρήση µηχανισµού αποστολής 
µηνυµάτων “SIP OPTIONS” µεταξύ των SBCs COSMOTE και ΕΤΑΙΡEΙΑΣ. 
 
Τεχνικές λεπτοµέρειες, όπως ρυθµός αποστολής µηνυµάτων SIP OPTIONS θα 
συµφωνηθούν σε συνεννόηση µε την ΕΤΑΙΡEΙΑ. 
 
Επίσης η σηµατοδοσία SIP UPDATE δύναται να περνάει διαφανώς πάνω από την IP 
∆ιασύνδεση ωστόσο η πλήρης υποστήριξη αυτού συµπεριλαµβάνει την υποστήριξη 
του RFC3311 και από τον τερµατικό εξοπλισµό της εκάστοτε ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 
(διαλειτουργικότητα τερµατικών συσκευών). 
 
Για τον έλεγχο της κατάστασης των ενεργών κλήσεων θα γίνει χρήση του µηχανισµού 
Session Refresh βάσει του RFC 4028. 
 
• ∆ιεπαφή Iz – Φωνή (media) 
Για την κίνηση φωνής θα χρησιµοποιηθεί το RTP πρωτόκολλο βάσει των 
προδιαγραφών που υποστηρίζουν το RFC 3550.  
 
• Internet Protocol (IP) 
Τα διασυνδεόµενα δίκτυα θα πρέπει να χρησιµοποιούν την ίδια IP version (IPv4 ή 
IPv6) για την υλοποίηση των Ic και Iz διεπαφών. Το IPv4 θα πρέπει να ακολουθεί το 
RFC 791 ενώ το IPv6 το RFC 2460. 
Η χρήση του IPv6 θα πρέπει να συµφωνηθεί αµοιβαία.  
 
• Transport Protocol 
Στο transport layer θα χρησιµοποιηθεί το πρωτόκολλο UDP (RFC 768). 
Προαιρετικά, και κατόπιν συµφωνίας µε την εκάστοτε ΕΤΑΙΡEΙΑ είναι δυνατή η χρήση 
των πρωτοκόλλων SCTP(RFC4960) ή TCP (RFC 793). 
 
• Κρυπτογράφηση 
Προαιρετικά, και κατόπιν συµφωνίας µε την εκάστοτε ΕΤΑΙΡEΙΑ είναι δυνατή η χρήση 
πρωτοκόλλων για κρυπτογραφηµένη µετάδοση σηµατοδοσίας και φωνής, πάνω από 
τα SIP trunks µεταξύ των I-SBCs της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡEΙΑΣ. 
Ειδικότερα υποστηρίζονται τα πρωτοκόλλα κρυπτογράφησης TLS/sRTP (RFCs 2246, 
4346, 5246 και 4568) ή IPSec (RFCs 4301, 4302, 4303).  
 
� Codecs 

 
• Voice calls 
Για την διασύνδεση µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιµοποιηθεί ως βασική (default) 
παραµετροποίηση το codec G.711a (A-law) µε ptime ίσο µε 20ms. 
Συµπληρωµατικά εφόσον µπορεί να επιτευχθεί κατάλληλο codec negotiation θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το AMR-NB, AMR-WB, G.722 codec, κατόπιν συµφωνίας 
µεταξύ Cosmote και ΕΤΑΙΡEΙΑΣ. 
Το δίκτυο της ΕΤΑΙΡEΙΑΣ (σταθερής ή κινητής) θα είναι υπεύθυνο για την µετατροπή 
του codec και του ptime (transcoding) σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται η 
βασική (default) παραµετροποίηση (G.711a, ptime=20ms) ή δεν υποστηρίζεται codec 
negotiation. 
 
• Fax, Modem/PoS Terminal and ISDN Data Calls 

- Για τις κλήσεις µεταξύ συσκευών fax θα χρησιµοποιηθεί το G.711 (pass – 
through). 
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- Για τις κλήσεις τερµατικών Modems/PoS θα χρησιµοποιηθεί ο G.711a codec 
φωνής. 
- Για τις κλήσεις data µεταξύ ISDN τερµατικών θα χρησιµοποιηθεί το 
CLEARMODE codec (RFC4040).  

 
• DTMF tones 
Η IP διασύνδεση θα υποστηρίζει τη µεταφορά DTMF τόνων χρησιµοποιώντας και την 
outband («DTMF detection RTP Payload for DTMF digits» σύµφωνα µε τα RFCs 
2833, 4733) και την inband µέθοδο. 

Μεταβολές δεδοµένων 

 
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισµού στις 
µεταβολές δεδοµένων εκατέρωθεν, διατηρώντας την αποτελεσµατική δροµολόγηση 
των Κλήσεων και καταµέτρηση της Κίνησης. 
 
Οι µεταβολές δεδοµένων αφορούν τα παρακάτω: 

� ενεργοποίηση νέων ή διαγραφή υφιστάµενων αριθµών αναφορικά µε τις 
Υπηρεσίες του Προσαρτήµατος Ι, Α της COSMOTE στη ∆ιασύνδεση, 

� ενεργοποίηση νέων ή διαγραφή υφιστάµενων αριθµών αναφορικά µε τις 
Υπηρεσίες του Προσαρτήµατος Ι, Β της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στη ∆ιασύνδεση. 

 
Η ενηµέρωση για τις ως άνω µεταβολές θα γίνεται µε γραπτή επικοινωνία µεταξύ των 
∆ιαχειριστών κάθε µέρους, όπως αυτοί αναγράφονται στον πίνακα του 
Προσαρτήµατος VII, παρέχοντας την κατάλληλη πληροφορία αναφορικά µε το αίτηµα. 
Το εν λόγω αίτηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά την ή τις οµάδες των 
αριθµών, τις απαραίτητες πληροφορίες δροµολόγησης, την επιθυµητή ηµεροµηνία 
ενεργοποίησής τους από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος καθώς και αντίγραφο της 
απόφασης εκχώρησης των αριθµών από την ΕΕΤΤ. Το έτερο συµβαλλόµενο µέρος 
εφόσον δεν εκφράσει τη µη αποδοχή του αιτήµατος του αιτούµενου µέρους, 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να υλοποιήσει την ενεργοποίηση των αριθµών 
αυτών εντός αποκλειστικής προθεσµίας 45 ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή 
του σχετικού αιτήµατος. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι δοκιµές σύµφωνα µε 
την παρ. 4 Προσάρτηµα V της παρούσας ΠΑ∆, τα µέρη συνεννοούνται για την 
ηµεροµηνία ενεργοποίησης των νέων αριθµών. 
 
Σε περίπτωση που η αιτηθείσα µεταβολή σχετίζεται µε αλλαγές στη χωρητικότητα των 
Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης ή επηρεάζει το σύνολο της ∆ιασύνδεσης, τα δύο µέρη θα 
συµφωνήσουν για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Προσαρτήµατος 
V.  
 
Η ολοκλήρωση της υλοποίησης εντός του παραπάνω διαστήµατος των 45 ηµερών 
εξαρτάται από τα εξής: 

� το µέρος που αιτείται τη µεταβολή αποστέλλει στο άλλο µέρος την απόφαση 
εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων στο συµβαλλόµενο µέρος από την ΕΕΤΤ, 

� το µέρος που αιτείται τη µεταβολή παρέχει πληροφορίες για τις δοκιµές των 
νέων αριθµών (π.χ. αριθµοί που θα χρησιµοποιηθούν στις δοκιµές, κτλ.) – 
συντονισµός των ενεργειών δοκιµών, 

� το µέρος που αιτείται τη µεταβολή παρέχει πληροφορίες δροµολόγησης των 
κλήσεων προς την υπηρεσία που σχετίζεται µε το αίτηµα, 

� ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα µέχρι την ηµέρα ολοκλήρωσης της 
υλοποίησης. 
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Η COSMOTE θα ενηµερώνει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση αλλαγών ή 
εισαγωγής νέων αριθµοσειρών που περιλαµβάνονται στην Υπηρεσία Α1 του 
Προσαρτήµατος Ι. Σε κάθε περίπτωση οι αριθµοσειρές που παρέχονται στη 
∆ιασύνδεση συµβαδίζουν µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 καθώς και στα 
Προσαρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ και V παρ. 5.3 της παρούσας ΠΑ∆.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΕΥΞΕΩΝ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

 
Η αρχική χωρητικότητα της Ζεύξης ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τα Σηµεία ∆ιασύνδεσης και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις υλοποίησης 
της ∆ιασύνδεσης περιγράφονται στο Προσάρτηµα ΙΙΙ – Σηµεία ∆ιασύνδεσης.  
 
Για την αποτελεσµατική διαστασιοποίηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης η COSMOTE και 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παρέχουν εκατέρωθεν εξαµηνιαίες προβλέψεις Κίνησης ∆ιασύνδεσης, 
ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαστασιοποίηση των ∆ικτύων µεταγωγής και 
µετάδοσης, καθώς και των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης που θα εξυπηρετήσουν την 
προβλεπόµενη Κίνηση ∆ιασύνδεσης. 
 
Οι εν λόγω προβλέψεις θα περιλαµβάνουν: 

• Σύνολο τηλεπικοινωνιακής Κίνησης για κάθε Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης του 
Προσαρτήµατος Ι, 

• Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση σε ώρες αιχµής (σε Erlang, Busy Hour Call Attempts), 

• Προαιρετικά το Σύνολο απαντηµένης Κίνησης σε µηνιαία βάση, 

• Προβλεπόµενο πλήθος συστηµάτων ∆ιασύνδεσης 2 Μbps και καναλιών 
σηµατοδοσίας 64 Kbps (για διασύνδεση τεχνολογίας TDM).  

• Εκτίµηση αρχικής συνολικής χωρητικότητας σε Mbps και αριθµό καναλιών φωνής 
(για διασύνδεση τεχνολογίας IP). Για τον υπολογισµό της απαιτούµενης 
χωρητικότητας του φυσικού κυκλώµατος θεωρούµε ότι κάθε κανάλι φωνής 
αντιστοιχεί σε 100Kbps εύρος ζώνης. 

 
Οι προβλέψεις θα αφορούν κάθε Ζεύξη ∆ιασύνδεσης ξεχωριστά και κάθε τεχνολογία 
ξεχωριστά (σε περίπτωση µεταβατικής λειτουργίας διασύνδεσης TDM/IP). Στο 
Προσάρτηµα VIII περιλαµβάνεται ο σχετικός πίνακας που θα συνοδεύει τις ως άνω 
προβλέψεις. 
 
Όλες οι προβλέψεις Κίνησης θα συζητούνται στις τακτικές συναντήσεις ανάµεσα στα 2 
µέρη, όπου θα λαµβάνονται και οι σχετικές αποφάσεις υλοποίησης. Η υλοποίηση των 
προβλέψεων Κίνησης κατά το αµέσως επόµενο εξάµηνο προϋποθέτει την έγγραφη 
συµφωνία των µερών (µέσω ανταλλαγής πρακτικών) κατά τη διάρκεια των ως άνω 
συναντήσεων. Ακολούθως, τα σχετικά αιτήµατα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική και 
έντυπη µορφή στην COSMOTE. 

 

Υπεύθυνοι για την ανταλλαγή – συµφωνία των προβλέψεων Κίνησης ορίζονται οι 

εξής:  

 

Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο 

COSMOTE 
Τµήµα Σχεδιασµού 

∆ικτύου Φωνής 
Αγ. Λουκά & Ικάρου 1, 

19002, Παιανία 
210 6374743 

 
210 6374550 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 

   

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ορίσουν αντιπρόσωπο που θα είναι υπεύθυνος για τις 

προβλέψεις της Κίνησης, θα ελέγχει την κατάσταση και εξέλιξη της ∆ιασύνδεσης, και 

θα διαχειρίζεται τη διαδικασία παραγγελιών των φορέων υλοποίησης της 

∆ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Προσάρτηµα ΙΙΙ. 
 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την ενεργοποίηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης ή/και τυχόν 
καναλιών σηµατοδοσίας και την έναρξη εµπορικής εκµετάλλευσης των κυκλωµάτων 
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διασύνδεσης, θα προηγούνται οι διαδικασίες µετρήσεων και δοκιµών, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 4, Προσάρτηµα V, της παρούσας ΠΑ∆. 
 
Τα δύο µέρη έχουν το δικαίωµα να διαπραγµατευτούν αύξηση των Σηµείων 
∆ιασύνδεσης εφόσον θεωρείται τεχνικά ανέφικτη ή πολύπλοκη η επέκταση της 
χωρητικότητας µιας υπάρχουσας Ζεύξης ∆ιασύνδεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την επαύξηση της χωρητικότητας της 
∆ιασύνδεσης είναι η ικανοποίηση τυχών οικονοµικών εκκρεµοτήτων, ιδιαίτερα της 
εξόφλησης εκκρεµών τιµολογίων από προηγούµενη περίοδο τιµολόγησης, στο 
πλαίσιο της συµφωνίας ∆ιασύνδεσης µεταξύ COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 
Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου παράλληλης λειτουργίας TDM και IP 
∆ιασύνδεσης, η συνολική µείωση των κυκλωµάτων ∆ιασύνδεσης και η 
διαστασιοποίηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης συµφωνείται µεταξύ των δύο 
συµβαλλοµένων τουλάχιστον στο τέλος κάθε εξαµήνου του Πλάνου Μετάβασης. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  
 

1. Αντικείµενο 
 
Το παρόν Προσάρτηµα περιγράφει τις αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία και 
συντήρηση της ∆ιασύνδεσης του ∆ικτύου της COSMOTE µε το δίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
και αναλύει τις διαδικασίες που θα εφαρµόζονται στη συνεργασία των δύο 
συµβαλλοµένων µερών και στην ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών. 
 
Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης αµεροληψίας της COSMOTE, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/2017, και το άρθρο 3 της παρούσας ΠΑ∆, η 
COSMOTE και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
ανταποκρίνονται στην απαιτούµενη από τη σχετική σύµβαση ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών τερµατισµού φωνητικών κλήσεων. 
 
Κάθε µέρος φροντίζει για την ανίχνευση, εντοπισµό, αποκατάσταση και γενικότερα τη 
διαχείριση των σφαλµάτων του ∆ικτύου του και των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης 
αρµοδιότητάς του που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 
τον αντισυµβαλλόµενο. Για την αντιµετώπιση των σφαλµάτων, τα δύο µέρη θα 
συνεργάζονται µε στόχο την αποκατάστασή τους ώστε να τηρούνται οι συµβατικές 
τους υποχρεώσεις. 
 
Όταν κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη κρίνει αναγκαίο να ενεργοποιήσει 
διαδικασίες ελέγχου κίνησης του ∆ικτύου του που θα επηρεάσουν αρνητικά τις 
Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης για τον τερµατισµό φωνητικών κλήσεων, οφείλει να 
αποστείλει µε fax και e-mail (µε σχετική απόδειξη παραλαβής) την σχετική ειδοποίηση 
στο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του αντισυµβαλλόµενου. 
 
Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων για τους σκοπούς της λειτουργίας και της 
συντήρησης της ∆ιασύνδεσης των ∆ικτύων, θα είναι τέτοια ώστε οι απαραίτητες 
ενέργειες να ανταποκρίνονται στις σχετικές συστάσεις της ITU-T, οι οποίες είναι 
µεταξύ άλλων: G.821 (error performance), G823 (jitter wander), G703 (electrical 
characteristics). 
 
Οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης περιλαµβάνουν τη συνεργασία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, τη διαχείριση σφαλµάτων, τη διαχείριση της Κίνησης του 
∆ικτύου (Network Traffic Management), τη διασφάλιση της ποιότητας και την 
ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών.  
 
2. Συνεργασία 
 
Στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο συµβαλλοµένων µερών για τη λειτουργία και 
συντήρηση της ∆ιασύνδεσης, προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες των 
υπευθύνων ∆ιευθύνσεων και καθορίζονται οι συναντήσεις που θα πραγµατοποιούνται 
και οι εκθέσεις που θα υποβάλλονται. 
 
2.1. Ρόλοι και αρµοδιότητες 
 
Για την οµαλή συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών στα πλαίσια της καλής 
λειτουργίας και συντήρησης της ∆ιασύνδεσης, θα πρέπει να οριστούν οι λειτουργικές 
µονάδες τόσο στην COSMOTE όσο και στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες θα έχουν την 
ευθύνη διαχείρισης της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης. Ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει 
να καθορίσει εντός 10 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 
∆ιασύνδεσης τις αρµόδιες υπηρεσίες του στις οποίες θα ανατεθεί η ευθύνη 
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υλοποίησης των ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν Προσάρτηµα, σε 
συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του αντισυµβαλλόµενου. 
 
2.2. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Center) 
 
Υπεύθυνο για την καταγραφή των παραπόνων Συνδροµητών, τα οποία αφορούν τις 
Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης µεταξύ της COSMOTE και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι από πλευράς 
COSMOTE το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, µέσω του κωδικού 13838 και από 
πλευράς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών µέσω του αριθµού �. 
 
2.3. Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Κ∆∆) 
 
2.3.1 Αρµοδιότητες 
 
Το Κ∆∆ του κάθε συµβαλλόµενου µέρους είναι αρµόδιο για τη διαχείριση των θεµάτων 
που σχετίζονται µε τη λειτουργία και συντήρηση της ∆ιασύνδεσης, παρακολουθώντας 
και ελέγχοντας τη δροµολόγηση της Κίνησης στις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης. Το Κ∆∆ του 
κάθε συµβαλλόµενου µέρους θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για 7 ηµέρες την 
εβδοµάδα. 
 
Το Κ∆∆ θα είναι αρµόδιο για τη διαχείριση και αποκατάσταση των σφαλµάτων του 
∆ικτύου του ή των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης, που επηρεάζουν την ποιότητα των 
παρεχόµενων Υπηρεσιών προς τον αντισυµβαλλόµενο. Το Κ∆∆ κάθε συµβαλλόµενου 
µέρους οφείλει να συνεργάζεται µε το Κ∆∆ του έτερου συµβαλλόµενου µέρους. 
 
Το Κ∆∆ κάθε συµβαλλόµενου µέρους έχει την ευθύνη για: 
 

− την τήρηση στοιχείων για κάθε σφάλµα που αντιµετωπίσθηκε µεταξύ των 
δύο Κ∆∆.  

 

− την παροχή υποστήριξης σε 24ωρη βάση για 7 ηµέρες την εβδοµάδα.  
 

− το συντονισµό της διαδικασίας αποκατάστασης σφαλµάτων στο ∆ίκτυό του 
και την καταγραφή αυτών. 

 

− τη συνεργασία και επικοινωνία µε το Κ∆∆ του έτερου συµβαλλόµενου 
µέρους και την ενηµέρωση αυτού σχετικά µε γεγονότα τα οποία 
επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόµενων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης. 

 

− τη διασφάλιση της ποιότητας των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας ΠΑ∆. 

 
Οι υπεύθυνες υπηρεσίες των αντισυµβαλλόµενων για την αντιµετώπιση και επίλυση 
προβληµάτων που αφορούν τη διαχείριση της Κίνησης του ∆ικτύου και των Ζεύξεων 
∆ιασύνδεσης σε 24ωρη βάση είναι: 
 

Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Τηλέφωνο 

COSMOTE 
Τµήµα Κεντρικής 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου (Κ∆∆) 

Λεωφ. Κηφισίας 99, 
15124 Μαρούσι 

210 6374031 (IVR 1-2 ) 
210 6374189 
6976540010 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

 
Η επίλυση των προβληµάτων θα βασίζεται στην αρχή της καλής συνεργασίας µεταξύ 
των στελεχών των συµβαλλοµένων µερών.  
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Το Κ∆∆ κάθε µέρους οφείλει να κοινοποιεί άµεσα στο Κ∆∆ του άλλου µέρους την 
εµφάνιση σηµαντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη ∆ιασύνδεση. 
 
Το Κ∆∆ κάθε συµβαλλόµενου µέρους µπορεί να εφαρµόσει διαδικασίες ελέγχου 
(controls) στο ∆ίκτυό του για την αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν 
στο ∆ίκτυο του άλλου µέρους, µετά από σχετική επικοινωνία και έγκριση από το Κ∆∆ 
του άλλου µέρους.  
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να συµφωνούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών 
τους σχέδια εναλλακτικής δροµολόγησης της Κίνησης για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων στη διαχείριση της Κίνησης των ∆ικτύων. 
 
2.3.2 ∆ιαδικασίες εκτάκτου ανάγκης 
 
Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όπως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το Κ∆∆ 
κάθε µέρους οφείλει να επικοινωνήσει άµεσα µε το Κ∆∆ του άλλου µέρους µε σκοπό 
την συνεργασία για την αποφυγή σύγχυσης και ανώφελων ενεργειών και το 
συντονισµό των διαδικασιών αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας των ∆ικτύων και 
των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης. 
 
3. ∆ραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης της διασύνδεσης 
 
3.1. ∆ιαδικασίες διαχείρισης βλαβών 
 
Συµφωνείται αµοιβαία ότι οι βλάβες ταξινοµούνται ανάλογα σε βλάβες ∆ικτύου και 
βλάβες της Ζεύξης ∆ιασύνδεσης. Με βάση την ταξινόµηση αυτή προσδιορίζονται οι 
διαδικασίες αποκατάστασης της βλάβης και ο συµβατικός χρόνος που θα πρέπει να 
µεσολαβεί από την ανίχνευσή της µέχρι την αποκατάσταση της. 
 
Οι βλάβες ταξινοµούνται επίσης σε βλάβες που επηρεάζουν τη λειτουργία των 
Υπηρεσιών (Προτεραιότητα 1,2) και σε βλάβες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των 
Υπηρεσιών (Προτεραιότητα 3). 
 
3.2. Σηµεία επαφής 
 
Από πλευράς COSMOTE, το Κ∆∆ (email: NMC-CORE_VAS@COSMOTE.GR) είναι 
υπεύθυνο για τη διαχείριση βλαβών σε 24ώρη βάση, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, όλες τις 
ηµέρες του χρόνου, µέσω καθορισµένων αριθµών. 
Αναλόγως ορίζονται από πλευράς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 

Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Τηλέφωνο 

COSMOTE  
Τµήµα Κεντρικής 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου (Κ∆∆) 

Λεωφ. Κηφισίας 99, 
15124 Μαρούσι 

210 6374031 (IVR 1-2 ) 
210 6374189 
6976540010 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

 
3.3. ∆ιαπίστωση Βλάβης 
 
Στην περίπτωση βλάβης στο ∆ίκτυο ή τις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης ενηµερώνεται άµεσα το 
Κ∆∆ του συµβαλλόµενου µέρους το οποίο διαπίστωσε τη βλάβη. Το Κ∆∆ 
αναλαµβάνει την αποκατάσταση της βλάβης και ενηµερώνει ταυτόχρονα το Κ∆∆ του 
άλλου µέρους (µε την αποστολή σχετικού e-mail). Ωστόσο πριν την ενηµέρωση του 
άλλου µέρους το Κ∆∆ οφείλει να ελέγξει την πραγµατική ύπαρξη της βλάβης και αν 
αυτή αφορά το ∆ίκτυό του, τη Ζεύξη ∆ιασύνδεσης ή το ∆ίκτυο του άλλου µέρους. 
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Αν το Κ∆∆ διαπιστώσει την πραγµατική ύπαρξη βλάβης τότε οφείλει να ενηµερώσει το 
Κ∆∆ του άλλου µέρους αποστέλλοντας µε e-mail έκθεση ανίχνευσης της βλάβης. Στην 
περίπτωση αυτή τα Κ∆∆ των συµβαλλόµένων µερών συνεργάζονται για να 
διαπιστώσουν αν η βλάβη οφείλεται σε πρόβληµα του δικού τους ∆ικτύου ή του 
∆ικτύου του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 
 
Η ευθύνη αποκατάστασης της βλάβης ανήκει στο συµβαλλόµενο µέρος στο ∆ίκτυο 
του οποίου διαπιστώθηκε η βλάβη και το οποίο, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σηµαντικών 
βλαβών και αν ζητηθεί από το άλλο µέρος, οφείλει να του αποστείλει έκθεση 
αποκατάστασης της βλάβης σε διάστηµα δύο εργασίµων ηµερών από την άρση του 
προβλήµατος.  
 
3.4. Ανταλλαγή πληροφοριών 
 
Όλες οι εκθέσεις βλαβών ή σφαλµάτων οι οποίες επηρεάζουν την παροχή των 
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης θα πρέπει να κοινοποιούνται από το Κ∆∆ κάθε 
συµβαλλόµενου µέρους στο Κ∆∆ του άλλου µέρους µε e-mail. Οι παρεχόµενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς (λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
10 της παρούσας) και να παρέχουν τη δυνατότητα σε έκαστο εκ των συµβαλλοµένων 
µερών να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες µετρήσεις και να παρακολουθεί την πρόοδο 
αποκατάστασης της βλάβης.  
 
3.5. Εκτίµηση βλάβης 
 
Στην περίπτωση που ένας εκ των συµβαλλοµένων µερών αναφέρει στο άλλο µέρος 
βλάβη στη Ζεύξη ∆ιασύνδεσης, τόσο η COSMOTE όσο και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλουν να 
συµφωνήσουν αµοιβαία αν η βλάβη ανήκει στην Προτεραιότητα 1 και επηρεάζει τη 
λειτουργία των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης ή στην Προτεραιότητα 2 ή στην 
προτεραιότητα 3 και δεν επηρεάζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης. Σε 
περίπτωση διαφορών η βλάβη θεωρείται ότι ανήκει στην Προτεραιότητα 1. 
 

3.5.1 Προτεραιότητα Βλαβών 
 

Προτεραιότητα Βλάβη ∆ικτύου 

1 Πλήρης ή περιορισµένη απώλεια Κίνησης ∆ιασύνδεσης 
(µεγαλύτερη του 50%) από την COSMOTE ή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και αδυναµία δροµολόγησης κλήσεων µεταξύ των δύο ∆ικτύων 

2 Απώλεια χωρητικότητας διασύνδεσης σε ποσοστό < 50% και 
µεγαλύτερο του 20%. Υποβιβασµός της ποιότητας των 
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης (ASR, speech quality). 

3 Κάθε άλλη βλάβη η οποία δεν ανήκει στην Προτεραιότητα 1 & 2 

 

3.5.2 Επιδιωκόµενος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 
 
Χρόνος άρσης βλαβών είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της διαπίστωσης και 
αναγγελίας της βλάβης µε email µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 
 
Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης εξαρτάται άµεσα από τις ως άνω ταξινοµήσεις. 
Έτσι όταν η βλάβη αφορά τη Ζεύξη ∆ιασύνδεσης ή το ∆ίκτυο και ανήκει στην 
Προτεραιότητα 1 τότε ο χρόνος αποκατάστασής της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 
ώρες από τη στιγµή διαπίστωσης της βλάβης και της σχετικής έγγραφης ενηµέρωσης 
του άλλου µέρους µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας, µέχρι την αντίστοιχη ενηµέρωση για 
την αποκατάσταση της βλάβης. Όταν η βλάβη αφορά στη Ζεύξη ∆ιασύνδεσης και 
κατηγοριοποιείται ως Προτεραιότητα 2, ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να 
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υπερβαίνει τις 24 ώρες, ενώ όταν η βλάβη αφορά το ∆ίκτυο και κατηγοριοποιείται ως 
Προτεραιότητα 3 τότε ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται σε 48 ώρες. 
 

Ταξινόµηση Μέγιστος χρόνος 
αποκατάστασης βλάβης 

Προτεραιότητας 1 4 ώρες 

Προτεραιότητας 2 24 ώρες 

Προτεραιότητας 3 48 ώρες 

 
Σε περίπτωση αδυναµίας αποκατάστασης της βλάβης εντός του συµφωνηµένου 
χρόνου τότε εφαρµόζεται η διαδικασία κλιµακωτής ενηµέρωσης της παραγράφου 
3.5.3 παρακάτω. 
 

3.5.3 ∆ιαδικασίες κλιµάκωσης (escalation procedure) 
 
Η έναρξη της διαδικασίας κλιµάκωσης µπορεί να γίνει µε e-mail το οποίο θα αναλύει 
το πρόβληµα που έχει ανακύψει και το λόγο αδυναµίας εξεύρεσης αµοιβαία 
αποδεκτής λύσης. Αν η επίτευξη αµοιβαίας συµφωνίας δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί στο πρώτο επίπεδο κλιµάκωσης, κάθε συµβαλλόµενο µέρος 
δύναται να κλιµακώσει την ενηµέρωση στο δεύτερο επίπεδο παραθέτοντας το λόγο 
αδυναµίας επίτευξης αµοιβαίας συµφωνίας στο προηγούµενο επίπεδο.  
 
Οι χρονικές προθεσµίες κλιµάκωσης συµφωνούνται ως εξής: 
 

Κατάσταση βλάβης Μέγιστος Χρόνος κλιµακωτής ενηµέρωσης των 
αρµοδίων των συµβαλλοµένων µερών 

 Πρώτο 
Επίπεδο 

∆εύτερο 
Επίπεδο 

Τρίτο Επίπεδο 

Βλάβες της Ζεύξης ∆ιασύνδεσης ή 
του ∆ικτύου Προτεραιότητας 1 

Άµεσα 4 ώρες 8 ώρες 

Βλάβες της Ζεύξης Προτεραιότητας 2 Άµεσα 24ώρες 2 ηµερολογιακές 
ηµέρες 

Βλάβες ∆ικτύου Προτεραιότητας 3 Άµεσα 2 
ηµερολογιακές 
ηµέρες 

4ηµερολογιακές 
ηµέρες 

 
Τα σηµεία επικοινωνίας των δύο µερών κατά τη διαδικασία κλιµάκωσης των βλαβών 
έχουν ως εξής: 
 

Συµβαλλόµενος Επίπεδο 
Κλιµάκωσης 

Υπηρεσία ∆/νση Τηλέφωνο 

COSMOTE 

Α’ επίπεδο 
Τµήµα Κεντρικής 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου (Κ∆∆) 

Λεωφ. Κηφισίας 99, 
15124 Μαρούσι 

210 6374031 (IVR 1-2)  
210 6374189 
6976540010 

Β’ επίπεδο 
Υποδ/νση 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

Λεωφ. Κηφισίας 99, 
15124 Μαρούσι 

 
210 6374057 

 

Γ’ επίπεδο 
∆/νση ∆ιαχείρισης 

∆ικτύου & 
Βλαβοδιαχείρισης 

Λεωφ. Κηφισίας 99, 
15124 Μαρούσι 

 
210 6117085 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ     

 
3.6. Προγραµµατισµένες εργασίες 
 
Ως προγραµµατισµένες εργασίες αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να 
εκτελεσθούν στο ∆ίκτυο ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών και οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη ∆ιασύνδεση ή την ποιότητα των παρεχοµένων Υπηρεσιών 
∆ιασύνδεσης. 
 
Τέτοιες εργασίες είναι: 
 

− Οι εργασίες στον εξοπλισµό της γραµµής µετάδοσης 

− Επείγουσες εργασίες ως συνέπεια σφάλµατος ή βλάβης 

− Τροποποιήσεις στο software ή hardware των συστηµάτων µεταγωγής, 
µετάδοσης και σηµατοδοσίας και αναβάθµιση του λογισµικού του 
συστήµατος διαχείρισης του ∆ικτύου 

− Τροποποιήσεις των συστηµάτων του SDH δικτύου 

− Ενεργοποίηση νέων οµάδων αριθµών 

− Άλλες εργασίες στο δίκτυο ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών οι οποίες 
θα έχουν άµεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της ∆ιασύνδεσης. 

 
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να προγραµµατίζει και εκτελεί τις προβλεπόµενες 
εργασίες στο ∆ίκτυό του επιδιώκοντας την ολοκλήρωσή τους στο µικρότερο δυνατό 
χρονικό διάστηµα και την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων στην οµαλή ροή της 
Κίνησης και των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης. Οι προγραµµατισµένες εργασίες 
εκτελούνται σε ώρες χαµηλής τηλεπικοινωνιακής κίνησης ώστε να περιορίζεται η 
πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων. 
 
Η ενηµέρωση για τις προγραµµατισµένες εργασίες γίνεται πάντα εγγράφως (µέσω 
email) και κοινοποιείται στο Κ∆∆ εκάστου µέρους. Ο αντισυµβαλλόµενος οφείλει να 
απαντήσει άµεσα µε email στο πρώτο εκ των συµβαλλοµένων γνωστοποιώντας του 
ότι ενηµερώθηκε σχετικά. Τα σηµεία επαφής των δύο µερών αναφορικά µε το 
συντονισµό των εργασιών έχουν ως εξής: 
 

Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Τηλέφωνο 

COSMOTE  
Τµήµα Κεντρικής 

∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
(Κ∆∆) 

Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 
Μαρούσι 

210 6374031 (IVR 1-2) 
210 6374189 
6976540010 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

 
Η ενηµέρωση για εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών οφείλει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί 

• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 

• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας 

• Πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία ∆ικτύου και διασύνδεσης 

• Σχετική εργασία που πιθανώς πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος 

• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 
πραγµατοποιήσει το άλλο µέρος. 
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3.6.1 ∆ιαδικασίες ενηµέρωσης 
 
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος το οποίο πρόκειται να εκτελέσει προγραµµατισµένη 
εργασία στο ∆ίκτυό του που δύναται να επηρεάσει την οµαλή λειτουργία των Ζεύξεων 
∆ιασύνδεσης ενηµερώνει εγγράφως µε email το άλλο µέρος το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. Η 
προθεσµία αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Όσον αφορά νυκτερινές εργασίες, η 
παραπάνω ενηµέρωση θα γίνεται µόνο αν η προβλεπόµενη διάρκεια επίδρασης στην 
Κίνηση ∆ιασύνδεσης είναι µεγαλύτερη της µίας ώρας. Η ως άνω ενηµέρωση θα 
πρέπει να περιλαµβάνει την ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και διάρκεια της 
προβλεπόµενης εργασίας, το είδος της εργασίας που προβλέπεται να εκτελεσθεί, την 
ηµεροµηνία και ώρα ολοκλήρωσης της εργασίας, τη σχετική εργασία που πιθανώς 
πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος, τα πιθανά προτεινόµενα µέτρα 
προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιήσει το άλλο µέρος καθώς και 
τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του ∆ικτύου και των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης. 
 
Αν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος διαφωνεί µε την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών 
οφείλει να ενηµερώσει άµεσα το έτερο εκ των συµβαλλοµένων µερών, προτείνοντας 
εναλλακτική λύση. Στην περίπτωση αυτή τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να 
επιδιώξουν την εξεύρεση αµοιβαίας αποδεκτής λύσης ενεργοποιώντας τη διαδικασία 
κλιµακωτής ενηµέρωσης της παραγράφου 3.5.3 του παρόντος Προσαρτήµατος. 
 
3.6.2 ∆ιαδικασίες κλιµάκωσης 
 
Στην περίπτωση διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών σε επίπεδο Κ∆∆ των 
δύο µερών (πρώτο επίπεδο) σχετικά µε την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών 
ενεργοποιείται η διαδικασία της κλιµάκωσης µε σκοπό την εξεύρεση αµοιβαία 
αποδεκτής λύσης. Σύµφωνα µε την διαδικασία αυτή, κάθε µέρος ορίζει τα στελέχη που 
θα εµπλακούν σε δεύτερο επίπεδο προκειµένου να επιλυθεί οριστικά το θέµα. Τα 
στοιχεία των εµπλεκοµένων σε δεύτερο επίπεδο ανταλλάσσονται µεταξύ των Κ∆∆ 
ανάλογα µε το αντικείµενο της προγραµµατισµένης εργασίας και της εσωτερικής 
οργάνωσης κάθε µέρους. Σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται κοινή συµφωνία 
ούτε στo δεύτερο επίπεδο κλιµάκωσης, γίνεται κλιµάκωση στο τρίτο επίπεδο. Τα 
επίπεδα κλιµάκωσης για τις προγραµµατισµένες εργασίες έχουν ως εξής:  
 

Συµβαλλόµενος Επίπεδο 
Κλιµάκωσης 

Υπηρεσία ∆/νση Τηλέφωνο 

COSMOTE 

Α’ επίπεδο 
Τµήµα Κεντρικής 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου (Κ∆∆) 

Λεωφ. Κηφισίας 
99, 15124 
Μαρούσι 

210 6374031 (IVR1-2) 
210 6374189 

697 

Β’ επίπεδο 
Υποδ/νση 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

Λεωφ. Κηφισίας 
99, 15124 
Μαρούσι 

 
210 6374057 

 

Γ’ επίπεδο 

∆/νση 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου & 

Βλαβοδιαχείρισης 

Λεωφ. Κηφισίας 
99, 15124 
Μαρούσι 

 
210 6117085 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ     
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Η διαδικασία κλιµακωτής ενηµέρωσης πρέπει να ενεργοποιείται έγκαιρα ώστε να 
προκύπτει κοινή συµφωνία και να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην εκτέλεση 
των εργασιών.  
 
Οι µέγιστες χρονικές προθεσµίες κλιµακωτής ενηµέρωσης είναι οι εξής:  
 

Πρώτο επίπεδο Τρίτο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

1 εργάσιµη ηµέρα µετά 
την αρχική ενηµέρωση 

4 εργάσιµες ηµέρες µετά 
την αρχική ενηµέρωση 

6 εργάσιµες ηµέρες µετά 
την αρχική ενηµέρωση 

 
4. Μετρήσεις και ∆οκιµές 
 

Οι δοκιµές στα σηµεία διασύνδεσης θα πραγµατοποιούνται βάσει µετρήσεων και 
ελέγχων, που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (ETSI, ITU-T, 3GPP), θα είναι οι 
απαιτούµενες για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης και θα 
έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.  
 
Οι µετρήσεις και οι δοκιµές που θα πραγµατοποιούνται στα σηµεία διασύνδεσης 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της ακεραιότητας του ∆ικτύου και στην εξασφάλιση της 
πλήρους διαλειτουργικότητας και ποιότητας των Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση η COSMOTE υποχρεούται να τηρεί την αρχή της αµεροληψίας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Τµήµα ΙΙΙ, άρθρο 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/2017. 
Ειδικότερα δεν προβαίνει σε άνιση µεταχείριση µεταξύ των διασυνδεόµενων 
παρόχων, και εφαρµόζει προς αυτούς χρονοδιαγράµµατα και διαδικασίες µετρήσεων 
και δοκιµών οι οποίες είναι τουλάχιστον αντίστοιχες (ή οι ίδιες) µε αυτές που παρέχει 
στις θυγατρικές του ή συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις.  
 
Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου 
οι µετρήσεις και δοκιµές να προκαλούν την µικρότερη δυνατή ενόχληση στην 
παρεχόµενη διασύνδεση. 
 
Οι µετρήσεις και οι δοκιµές θα πραγµατοποιούνται στις εξής περιπτώσεις: 
 
α. Αρχική ∆ιασύνδεση του ∆ικτύου της COSMΟΤΕ µε το δίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  
β. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου τηλεπικοινωνιακού κόµβου 

µεταγωγής. 
γ.  Τροποποιήσεις στο hardware και software που αφορούν τις διεπαφές των 

∆ικτύων. 
δ.  Εισαγωγή νέων πρόσθετων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης που επηρεάζουν τις 

διεπαφές των ∆ικτύων. 
ε.  Αύξηση της χωρητικότητας των συστηµάτων µετάδοσης, σηµείων 

σηµατοδοσίας, σηµείων µεταφοράς σηµατοδοσίας και συστηµάτων 
µεταγωγής. 

στ.  Όποτε κριθεί αναγκαίο κατόπιν συµφωνίας των δύο πλευρών. 
 

Η ακριβής διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα των δοκιµών θα συµφωνούνται αµοιβαία 
µεταξύ της COSMΟΤΕ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα αφορούν στα εξής: 
 

• Τις µετρήσεις και δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στα σηµεία 
διασύνδεσης, 

• Τα σηµεία διασύνδεσης στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις και οι 
δοκιµές και η χρονική σειρά, 
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• Τα κυκλώµατα διασύνδεσης που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 
δοκιµών, 

• Τα προγράµµατα λογισµικού που θα χρησιµοποιηθούν, 

• Το χρονοδιάγραµµα των µετρήσεων και δοκιµών, 

• Οι αριθµοί που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δοκιµών, 

• Η σειρά των δοκιµών που θα πραγµατοποιηθούν. 
 
Ειδικά για την διασύνδεση τεχνολογίας IP, για τον έλεγχο των κυκλωµάτων Ethernet 
που θα χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεση των ∆ικτύων θα πραγµατοποιούνται οι 
παρακάτω µετρήσεις, σύµφωνα µε το RFC 2544: 
1. Throughput µε Frame Loss tests 
2. Latency tests 
3. Burst tests 
Οι µετρήσεις θα εκτελούνται από την COSMOTE µε χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού 
σε συνεργασία µε τον ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Όλες οι ακόλουθες δοκιµές Σηµατοδοσίας CCS Νο 7 (TDM) / SIP RFC 3261 (IP) θα 
πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση µε δοκιµαστικές κλήσεις από την COSMΟΤΕ 
προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αντίστροφα κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα δύο δίκτυα και κατόπιν συµφωνίας των µερών. Οι δοκιµές θα 
πραγµατοποιούνται για όλες τις τυχόν διαθέσιµες τεχνολογίες Ψηφιακών Κέντρων των 
µερών, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες διασυνδέσεις: 
 
1 Ανταλλαγή µηνυµάτων blocking και unblocking µε σκοπό την αντιστοίχιση των 

κυκλωµάτων. 
2 Κλήσεις από την COSMΟΤΕ προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε κάθε ένα από τα συστήµατα 

2Mbps και αντίστροφα. 
3 Κλήσεις από διαφορετικά προφίλ συνδροµητών COSMOTE (2G, 3G, συµβολαίου, 

καρτοκινητής και µε φορητότητα) προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απάντηση της κλήσης και 
απόλυσή της από την COSMOTE. 

4 Κλήσεις από κάρτα ξένου ∆ικτύου που κάνει περιαγωγή στην COSMOTE προς 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απάντηση της κλήσης και απόλυσή της από την COSMOTE. 

5 Κλήση από την COSMΟΤΕ προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και άµεση απόλυση της κλήσης 
από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

6 Κλήση από την COSMΟΤΕ προς συνδροµητή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι 
κατειληµµένος και αντίστροφα. 

7 Κλήση από την COSMΟΤΕ προς συνδροµητή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που δεν απαντά και 
αντίστροφα. 

8 Κλήση από την COSMΟΤΕ προς συνδροµητή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπου απαντά 
τηλεφωνητής (ανά περίπτωση). 

9 Κλήση από την COSMΟΤΕ προς συνδροµητή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έχει 
ενεργοποιήσει εκτροπή κλήσεων (για τις περιπτώσεις άµεσης, έµµεσης και on 
busy εκτροπής) και αντίστροφα (ανά περίπτωση). 

10 Έλεγχος CLIP και CLIR. 
11 Αποστολή DTMF τόνων µεταξύ COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
12 Έλεγχος των codecs που χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση. 
13 Πραγµατοποίηση των παραπάνω κλήσεων για υπηρεσία VideoTelephony (εφόσον 

παρέχεται) καθώς και για όλους τους συνδυασµούς για τις περιπτώσεις εκτροπών 
κλήσεων. 

 
Επίσης, η ορθή διαµόρφωση των δεδοµένων δροµολόγησης των Ψηφιακών Κέντρων 
Μεταγωγής ελέγχεται µε την πραγµατοποίηση δοκιµαστικών κλήσεων ως ακολούθως: 
 
1 Κλήσεις από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ που τερµατίζουν στο δίκτυο της COSMOTE ανά 

περιοχή και ζεύξη διασύνδεσης και αντίστροφα. 
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2 Κλήσεις από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους σύντοµους κωδικούς της COSMOTE, 
εφόσον παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες µε βάση τη Σύµβαση ∆ιασύνδεσης. 

3 Κλήσεις από το δίκτυο της COSMOTE που τερµατίζουν στο δίκτυο της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για περιπτώσεις φορητότητας και αντίστροφα.  

4 Ανταλλαγή µηνυµάτων SIP OPTIONS και έλεγχος της δροµολόγησης των 
κλήσεων κατά την απώλεια (failover) και επαναφορά (fallback) ενός ή 
περισσοτέρων SIP trunks της ∆ιασύνδεσης (για ∆ιασύνδεση IP). 
 

Ειδικά για την διασύνδεση τεχνολογίας IP θα πραγµατοποιείται µέτρηση της τιµής του 
συντελεστή εκτίµησης µετάδοσης (transmission Rating Factor) και αντιστοίχηση της 
φωνητικής υπηρεσίας σε συγκεκριµένη κατηγορία ποιότητας (πολύ υψηλή, υψηλή, 
µέση, χαµηλή, και πολύ χαµηλή) σύµφωνα µε τη σύσταση της ITU-T G.109. 
 
Οι µετρήσεις και οι δοκιµές που θα πραγµατοποιηθούν θα καταγράφονται στα κέντρα 
µεταγωγής τόσο της COSMΟΤΕ όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε σκοπό τη διασταύρωση 
των στοιχείων των δύο συµβαλλοµένων µερών. Τα εν λόγω στοιχεία θα 
κοινοποιούνται από κάθε συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο εντός τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ολοκλήρωση των µετρήσεων και δοκιµών. 
 
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η σωστή χρέωση των παρεχόµενων Υπηρεσιών θα 
πραγµατοποιούνται οι παρακάτω δοκιµές χρέωσης: 
 
1 Για όλες τις περιπτώσεις δοκιµαστικών Κλήσεων θα ελέγχεται δυναµικά η 

αποστολή - λήψη των κριτηρίων χρέωσης και από τα δύο µέρη. 
2 Έλεγχος της ορθής καταχώρησης της χρέωσης σε αρχεία, κατά τα πρότυπα του 

άρθρου 6 της παρούσας ΠΑ∆. 
3 Αντιπαραβολή των ατοµικών αρχείων χρέωσης των δοκιµαστικών Κλήσεων από 

τα δύο µέρη, προκειµένου να διαπιστωθεί η ταύτιση των καταχωρήσεων. 
4 Ανταλλαγή της συγκεντρωτικής πληροφορίας χρέωσης (για το σύνολο των 

δοκιµαστικών Κλήσεων), υπό τη µορφή που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών. 
 

Η περίοδος των δοκιµαστικών µετρήσεων και ελέγχων δεν θα υπερβαίνει τις 10 µέρες 
ανά σηµείο διασύνδεσης από την ηµεροµηνία που θα ολοκληρωθούν οι 
εγκαταστάσεις και θα έχουν τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία οι αντίστοιχες Ζεύξεις 
∆ιασύνδεσης.  
 
Η έναρξη λειτουργίας της ∆ιασύνδεσης θα πραγµατοποιείται µετά το επιτυχές πέρας 
των δοκιµών και των µετρήσεων πάνω στη ∆ιασύνδεση και µόνο εφόσον έχει 
πιστοποιηθεί η ορθότητα µέτρησης της Κίνησης ∆ιασύνδεσης και των σχετικών 
χρεώσεων στη ∆ιασύνδεση. 
 
5. Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA)  
 
5.1. Γενικά 
 
Η Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της ισχύουσας Προσφοράς ∆ιασύνδεσης και η παροχή της προϋποθέτει την 
υπογραφή της σχετικής Σύµβασης ∆ιασύνδεσης.  
 
Οι χρόνοι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αφορούν εργάσιµες ηµέρες, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά, και δεν συµπεριλαµβάνουν τους χρόνους µη παροχής της 
υπηρεσίας που δύναται να προκύψουν λόγω προγραµµατισµένων ή έκτακτων 
εργασιών για τις οποίες θα έχει ενηµερωθεί εµπρόθεσµα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την 
COSMOTE.  
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5.2. Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας COSMOTE»  
 

Για τον υπολογισµό των παρακάτω αναφερόµενων χρόνων, δεν υπολογίζεται το 
άθροισµα του χρόνου των συµβάντων τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα της COSMOTE (δόλο ή αµέλεια), καθώς και αυτών που συνιστούν 
ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου, 
συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται 
υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών.  
 
Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης µη υπαιτιότητας 
της COSMOTE, ορίζονται τα παρακάτω:  
 
α) Για την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών:  
- Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός ∆ικτύου COSMOTE, αλλά επηρεάζει την παροχή της 
σχετικής Υπηρεσίας.  
- Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της Υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων 
εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά. 
- Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία αποδεδειγµένα 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της COSMOTE.  
- Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο ή σε ασύρµατη 
υποδοµή µετάδοσης της COSMOTE. 
- Ανωτέρα βία.  
 
β) Για την άρση της βλάβης:  
-Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο της COSMOTE. 
-Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός ∆ικτύου της COSMOTE, αλλά επηρεάζει την παροχή 
της σχετικής Υπηρεσίας.  
-Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό εξοπλισµό του δικαιούχου. 
-Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε ενσύρµατη ή ασύρµατη υποδοµή µετάδοσης της 
COSMOTE.  
- Όταν έχει αναφερθεί βλάβη ζεύξης αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από την 
COSMOTE σε έλεγχο από άκρο σε άκρο (end to end test). 
- Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία αποδεδειγµένα 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της COSMOTE.  
- Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση της COSMOTE στο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την άρση της βλάβης.    
- Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στην 
ισχύουσα προσφορά.  
- Προγραµµατισµένες εργασίες σύµφωνα µε το Προσάρτηµα V της Προσφοράς 
Αναφοράς ∆ιασύνδεσης COSMOTE.  
- Ανωτέρα βία.  
 
5.3. Χρόνοι Παράδοσης  
 

5.3.1 Παροχή Καναλιών Σηµατοδοσίας 64kbps 
 
Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί συµφωνία µεταξύ COSMOTE και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για 
επαύξηση των χρησιµοποιούµενων καναλιών σηµατοδοσίας, µε βάση τα 
αναφερόµενα στο Προσάρτηµα IV, η COSMOTE ικανοποιεί το σχετικό αίτηµα εντός 
30 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. 
 

ΑΙΤΗΜΑ  
Εγγυηµένος Καθαρός Χρόνος 

Παράδοσης (εργάσιµες ηµέρες) 

Επαύξηση Καναλιών Σηµατοδοσίας  30 
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5.3.2 Ενεργοποίηση αριθµοδοτικού φάσµατος ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η COSMOTE οφείλει να ενεργοποιήσει νέο αριθµοδοτικό φάσµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (στα 
πλαίσια υφιστάµενης υπηρεσίας διασύνδεσης που ήδη παρέχεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο «Μεταβολές ∆εδοµένων» του 
Προσαρτήµατος ΙΙΙ της παρούσης, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιλαµβάνει επαρκή πληροφόρηση, σύµφωνα και µε το ισχύον 
ρυθµιστικό πλαίσιο. 
 

ΑΙΤΗΜΑ  
Εγγυηµένος Καθαρός Χρόνος 

Παράδοσης (ηµέρες) 

Ενεργοποίηση Νέου Αριοθµοδοτικού Φάσµατος (στα πλαίσια 
υφιστάµενης υπηρεσίας) 

45 

 

5.3.3 Βλάβες  
 
Η αίτηση / αναγγελία βλάβης υποβάλλεται στα σηµεία επικοινωνίας της COSMOTE 
που αναφέρονται στο Προσάρτηµα V, παρ.3.2. Η αίτηση εισάγεται καθ’ όλο το 24ωρο 
και για όλες τις ηµέρες και ώρες του έτους (24 x 7 x 365). 
 
Η COSMOTE οφείλει να αποκαθιστά τις βλάβες για τις οποίες έχει ενηµερωθεί 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα V εντός των χρονικών ορίων της 
παραγράφου 3.5 του Προσαρτήµατος V.  
 
Η COSMOTE δεσµεύεται (µε βάση τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα V, άρθρο 3.5.2) 
για τους παρακάτω χρόνους άρσης βλαβών Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης αποκλειστικά για 
µισθωµένες γραµµές διασύνδεσης υπευθυνότητας της COSMOTE αναφορικά µε την 
υπηρεσία A1 του Προσαρτήµατος Ι.  
 

Μισθωµένες Γραµµές ∆ιασύνδεσης 2 Mbps  Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης 
βλάβης 

Προτεραιότητας 1 4 ώρες 

Προτεραιότητας 2 24 ώρες 

Προτεραιότητας 3 48 ώρες 

 
Ο χρόνος άρσης βλάβης δεν περιλαµβάνει τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία 
άρσης της βλάβης, για τις οποίες δεν είναι υπαίτια η COSMOTE, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα παραπάνω στο άρθρο 5.2. 
 

5.3.4 Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης 
 
A. Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις οποίες η COSMOTE δεν έχει την ευθύνη υλοποίησης  
 
Ο µέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση των όποιων απαιτούµενων εργασιών από την 
πλευρά της COSMOTE καθορίζεται σε δέκα εργάσιµες ηµέρες, µετρούµενες από την 
ηµεροµηνία που αποδεδειγµένα ήταν διαθέσιµη η Ζεύξη ∆ιασύνδεσης. Στον 
υπολογισµό αυτού του χρόνου δεν λαµβάνονται υπόψη χρόνοι καθυστέρησης που 
αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της COSMOTE, όπως ορίζεται στην 
παρούσα. 
 
Σε περίπτωση όπου η COSMOTE για την ολοκλήρωση των όποιων απαιτούµενων 
εργασιών από την πλευρά της υπερβεί τον ανωτέρω χρόνο καταπίπτει αυτοδικαίως σε 
βάρος της και υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.5.2.Α περί ρητρών. 
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B. Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις οποίες η COSMOTE έχει την ευθύνη υλοποίησης  
 
Ρητά αναφέρεται ότι οι παρακάτω χρόνοι αφορούν τις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις 
οποίες η COSMOTE αναλαµβάνει την ευθύνη (και το σχετικός κόστος) υλοποίησης. 
Στον υπολογισµό αυτού του χρόνου δεν λαµβάνονται υπόψη χρόνοι καθυστέρησης 
που αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της COSMOTE όπως ορίζεται στην 
παρούσα. 
 
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης ανά 
κατηγορία αιτήµατος διασύνδεσης:  
 

ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  Εγγυηµένος Καθαρός Χρόνος 
Παράδοσης (Εβδοµάδες)  

Νέα σηµεία διασύνδεσης σε εφαρµογή νέας 
Σύµβασης ∆ιασύνδεσης (Αρχική διασύνδεση)  

15  

Νέα σηµεία διασύνδεσης στo πλαίσιο υφιστάµενης 
σύµβασης ∆ιασύνδεσης  

11   

Νέες Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης σε υπάρχοντα σηµεία 
διασύνδεσης  

7   

 
Σε περίπτωση όπου η COSMOTE για την ενεργοποίηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης 
υπερβεί τους χρόνους ενεργοποίησης που προβλέπονται ανωτέρω καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος της και υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ποινική ρήτρα η οποία 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.5.2.Β περί ρητρών. 
 
Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν αποκλειστικά στην ενεργοποίηση Ζεύξεων 
∆ιασύνδεσης και όχι στην ενεργοποίηση των παρεχόµενων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, 
η οποία συντελείται κατόπιν σχετικής συµφωνίας των µερών και σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο σηµείο Α ανωτέρω.  
 
5.4. Αιτήµατα Εκµίσθωσης Γραµµών - Προβλέψεις  
 
Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αφορούν αποκλειστικά τις προβλέψεις για 
µισθωµένες γραµµές ∆ιασύνδεσης υπευθυνότητας της COSMOTE. 
 
Οι προβλέψεις µισθωµένων γραµµών ∆ιασύνδεσης υπευθυνότητας της COSMOTE, 
υποβάλλονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε εξάµηνο και θα συµφωνούνται εγγράφως µε 
την COSMOTE, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτηµα IV της 
ΠΑ∆. Ακολούθως, τα σχετικά αιτήµατα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη 
µορφή στην Υποδ/νση Συστηµάτων Μεταγωγής της COSMOTE.  
 
Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής 
τους (ηλεκτρονικά και µε επιστολή), εφόσον ο εξαµηνιαίος αριθµός τους δεν 
διαφοροποιείται από τις συµφωνηµένες προβλέψεις µέχρι ποσοστού +10% αυτών 
του αντίστοιχου εξαµήνου.  
 
Αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το παραπάνω όριο του +10%, δεν περιλαµβάνονται 
στη παρούσα συµφωνία (Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών).  
 
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα εξάµηνο αντιστοιχούν σε 
ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων εξαµήνου, τότε η 
COSMOTE δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για το επόµενο 
εξάµηνο σε αριθµό ίσο των πραγµατικών παραγγελιών του προηγούµενου 



 62 

εξαµήνου, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των νέων τροποποιηµένων 
προβλέψεων είναι µικρότερος των προβλέψεων που είχε κάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
  
Επισηµαίνεται ότι εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποβάλλει προβλέψεις µέσα στις ως άνω 
καθορισµένες προθεσµίες ή/και δεν ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται 
στο Προσάρτηµα IV της ΠΑ∆, τότε οι σχετικές αιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν 
περιλαµβάνονται στη παρούσα Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών και θα 
ικανοποιούνται από την COSMOTE στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.  
 
5.5. Ρήτρες  
 

5.5.1 Άρση Βλάβης Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης ευθύνης COSMOTE 

 
Ρητά αναφέρεται ότι οι παρακάτω ρήτρες αναφορικά µε το χρόνο άρσης βλάβης 
αφορούν τις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις οποίες η COSMOTE αναλαµβάνει την 
ευθύνη (και το σχετικό κόστος) υλοποίησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 5.3.3 του παρόντος. Στον υπολογισµό αυτού του χρόνου δεν λαµβάνονται 
υπόψη χρόνοι καθυστέρησης που αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της 
COSMOTE όπως ορίζεται στην παρούσα. 
Σε περίπτωση που η COSMOTE υπερβεί τον χρόνο άρσης βλάβης που 
προβλέπονται στο άρθρο 5.3.3 του παρόντος Προσαρτήµατος, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος της και υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:  
 

Υπέρβαση από Χρόνο Άρσης 
Βλάβης 

Ρήτρα 

> 8 έως 12 ώρες 5% του µηνιαίου µισθώµατος* 

> 12 έως 24 ώρες 10% του µηνιαίου 
µισθώµατος* 

> 24 έως 48 ώρες 20% του µηνιαίου 
µισθώµατος* 

> 48 έως 72 ώρες 40% του µηνιαίου 
µισθώµατος* 

> 72 έως 96 ώρες 80% του µηνιαίου 
µισθώµατος* 

> 96 έως 120 ώρες 100% του µηνιαίου 
µισθώµατος* 

άνω των 120 ωρών 0,4% του µηνιαίου 
µισθώµατος* για κάθε 
επιπλέον ώρα καθυστέρησης 

 
* το µηνιαίο µίσθωµα (Σταθερό Μηνιαίο τέλος Αστικής Ζεύξης ∆ιασύνδεσης 2Mbps 
ΟΤΕ), όπως εκάστοτε ισχύει και δηµοσιεύεται στα αντίστοιχα ΦΕΚ του κοστολογικού 
ελέγχου του ΟΤΕ. 
 
Από την καταβολή ρητρών εξαιρείται το 5% των περιπτώσεων µε τους µεγαλύτερους 
χρόνους άρσης βλάβης.  

 

5.5.2 Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης  
 
A. Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις οποίες η COSMOTE δεν έχει την ευθύνη υλοποίησης 
 
Σε περίπτωση όπου η COSMOTE για την ολοκλήρωση των όποιων απαιτούµενων 
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εργασιών από την πλευρά της υπερβεί τον χρόνο της παραγράφου 5.3.4.Α 
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος της και υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ποινική ρήτρα η 
οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 
 

Εργάσιµες Ηµέρες Υπέρβασης του 
χρόνου ενεργοποίησης  

Ρήτρα  

1-15  Το 2 % του τέλους σύνδεσης* για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης  

16-25  Το 4 % του τέλους σύνδεσης* για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης  

26 και άνω  Το 8 % του τέλους σύνδεσης* για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης  

* το τέλος σύνδεσης Αστικής Ζεύξης ∆ιασύνδεσης 2Mbps ΟΤΕ, όπως εκάστοτε ισχύει 
και δηµοσιεύεται στα αντίστοιχα ΦΕΚ του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ. 
 
B. Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις οποίες η COSMOTE έχει την ευθύνη υλοποίησης  
 
Ρητά αναφέρεται ότι οι παρακάτω ρήτρες, αναφορικά µε το χρόνο ενεργοποίησης 
των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης, αφορούν τις Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης για τις οποίες η 
COSMOTE αναλαµβάνει την ευθύνη (και το σχετικό κόστος) υλοποίησης. Στον 
υπολογισµό αυτού του χρόνου δεν λαµβάνονται υπόψη χρόνοι καθυστέρησης που 
αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της COSMOTE. 
 
Σε περίπτωση που η COSMOTE για την ενεργοποίηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης 
υπερβεί τους χρόνους ενεργοποίησης που προβλέπονται ανωτέρω στην 
παράγραφο 5.3.4.Β καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος της και υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:  
 

Εργάσιµες Ηµέρες Υπέρβασης του 
χρόνου ενεργοποίησης  

Ρήτρα  

1-15  Το 2 % του τέλους σύνδεσης* για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης  

16-25  Το 4 % του τέλους σύνδεσης* για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης  

26 και άνω  Το 8 % του τέλους σύνδεσης* για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης 

* το τέλος σύνδεσης Αστικής Ζεύξης ∆ιασύνδεσης 2Mbps ΟΤΕ, όπως εκάστοτε ισχύει 
και δηµοσιεύεται στα αντίστοιχα ΦΕΚ του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ. 
 
Σε περίπτωση όπου οι Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης υλοποιούνται από την COSMOTE, 
εξαιρείται από την καταβολή ρητρών το 5% των περιπτώσεων µε τους µεγαλύτερους 
χρόνους ενεργοποίησης υπηρεσίας. 
 
5.6. Τακτοποίηση Ρητρών  
 
Οι οφειλόµενες µε βάση την παρούσα ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 
Συγκεκριµένα, η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται µέσω ετήσιων περιοδικών 
εκκαθαρίσεων (πίστωση), και πιστώνεται στο λογαριασµό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για το 
αντίστοιχο προϊόν. Τα µέρη συµφωνούν ότι οι ρήτρες που προβλέπονται στην 
παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η καταβολή των ρητρών που προβλέπονται στην 
παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα το δικαίωµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να επιδιώξει 
αποκατάσταση τυχόν επιπλέον ζηµίας την οποία τυχόν υπέστη από την µη 
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προσήκουσα εκπλήρωση (µη τήρηση των όρων της παρούσας), σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα παρακάτω:  
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστέλλει στην COSMOTE, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
του πρώτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους:  

 
1. Συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα περιέχεται ο υπολογισµός των υπηρεσιών 

διασύνδεσης για τον τερµατισµό φωνητικών κλήσεων που παραδόθηκαν κατά τη 
διάρκεια του προηγούµενου έτους και για τις οποίες διαπιστώθηκε υπέρβαση του 
χρόνου ενεργοποίησης υπηρεσίας ή χρόνου άρσης βλαβών (όπως αυτοί ορίζονται 
στην παρούσα) καθώς και το ύψος των ρητρών, που έχουν καταπέσει (και 
υπολογίζονται σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα και τις οποίες διεκδικεί από την COSMOTE. Στον συγκεντρωτικό 
πίνακα θα εµφανίζονται όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των καθυστερήσεων και των αντίστοιχων 
ρητρών καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τις υπερβάσεις.  

 
2. Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης που ήρθησαν από την 

COSMOTE και οι οποίες αναγγέλθηκαν στην COSMOTE το προηγούµενο έτος και 
στην άρση των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του χρόνου άρσης βλάβης (όπως 
αυτός ορίζεται στην παρούσα) καθώς και το ύψος των ρητρών, που έχουν 
καταπέσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Παράρτηµα και τις οποίες 
διεκδικεί από την COSMOTE. Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εµφανίζονται όλα τα 
σχετικά έντυπα και δελτία, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα 
και χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των υπερβάσεων καθώς και όλα τα 
απαιτούµενα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στην COSMOTE και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τις υπερβάσεις.  

 
Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφεροµένων ηµεροµηνιών και εφόσον δεν 
έχουν σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υφίστανται 
απαιτήσεις ρητρών. Εκπρόθεσµη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία που θα υποδεικνύεται 
εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την υπογραφή της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης.  

 
Εντός του πέµπτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, η COSMOTE θα ολοκληρώνει 
τον έλεγχο των πινάκων τους οποίους υπέβαλε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρούσας.  

 
Σε περίπτωση όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η COSMOTE συµφωνήσουν ως προς τον 
υπολογισµό των ρητρών θα πιστώνεται ο επόµενος λογαριασµός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε 
το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα ενηµερώνεται σχετικά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

 
Σε περίπτωση όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η COSMOTE δεν συµφωνήσουν ως προς τον 
υπολογισµό των ρητρών τότε για τα ποσά των ρητρών που δεν αµφισβητούνται 
πιστώνεται άµεσα ο επόµενος λογαριασµός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για τα ποσά των ρητρών 
που δεν υπάρχει συµφωνία:  

 
1. Η COSMOTE θα ενηµερώνει εγγράφως εντός της αποκλειστικής προθεσµίας 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη του έκτου µήνα του ηµερολογιακού έτους 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά µε τις αµφισβητήσεις και η διαφορά θα παραπέµπεται στην 
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών του άρθρου 6.11 της παρούσας ΠΑ∆.  
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2. Μη ενηµέρωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την COSMOTE αναφορικά µε τυχόν 

αµφισβήτηση των πινάκων / στοιχείων που της έχουν υποβληθεί εντός της 
προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου συνιστά σιωπηρή αποδοχή των 
στοιχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εκπρόθεσµη αµφισβήτηση δεν είναι αποδεκτή.  

 
3. Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει την διαφορά, 

η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο µέρη και θα ακολουθείται η 
διαδικασία σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

 
4. Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει την διαφορά 

εις βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο 
µέρη και θα πραγµατοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς.  



 66 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
 
 

 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 
 
Προς COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (COSMOTE)  
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 
bbbbbbbbbbb.. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: ������ 
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ 
της εταιρείας ��������������... µέχρι του ποσού των 
��������. για την από αυτήν προς εσάς οµαλή εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης που απορρέουν από την υπ’ 
αριθµόν ��.�.. µεταξύ σας Σύµβαση ∆ιασύνδεσης.  
Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και 
µέχρι την ������������ και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, 
όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις 
υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω Σύµβαση.  
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε επιστολή σας επιδιδόµενη µε δικαστικό 
επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες 
καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω Σύµβαση 
∆ιασύνδεσης και αφορούν ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις σας από παροχή υπηρεσιών 
διασύνδεσης ή / και συναφών ευκολιών τιµολογηθείσες σύµφωνα µε τις εκάστοτε εν 
ισχύ Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 
και τη σχετική νοµοθεσία, την οποία επιστολή θα πρέπει να έχετε προηγουµένως και 
προ τριάντα (30) ηµερών κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, 
προσκοµίζοντάς µας το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση 
της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός 
τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις 
µετρητοίς.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ����������. 
Αποδεχόµαστε δε να εξετάσουµε αίτηµα παράτασης της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 
από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα 
θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 
����������..  
Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή 
στη δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την 
καταβολή του ποσού που καταπίπτει. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 
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a. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής προς COSMOTE / ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την 

αναστολή της προθεσµίας καταβολής αµφισβητούµενων οφειλών  

 

 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ 
 
Προς COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (COSMOTE)  
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 
 
bbbbbbbbbbb.. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: ������ 
1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, 
υπέρ της εταιρείας �............................������.... µέχρι του ποσού των 
���������. για την από αυτήν προς εσάς οµαλή εξόφληση των 
αµφισβητούµενων οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθµόν 
����..�..�.. µεταξύ σας Σύµβαση ∆ιασύνδεσης οι οποίες έχουν υπαχθεί 
προς επίλυση στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών της ισχύουσας 
Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης και οι οποίες αφορούν χρεώσεις για 
υπηρεσίες διασύνδεσης.  

2. {ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ}. 
3. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και 

µέχρι την ���.. {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την 
έκδοσή της} και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες 
οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες.  

4. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε επιστολή σας επιδιδόµενη µε 
δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για 
τις οποίες καταπίπτει η παρούσα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό 
αµφισβήτηση οφειλές που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας την οποία 
επιστολή θα πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ δέκα (10) ηµερών 
κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντάς µας 
το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, 
οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) 
ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει 
τοις µετρητοίς.  

5. Η παρούσα ισχύει µέχρις {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από 
την έκδοσή της}. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, 
ύστερα από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.  

6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

7. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό 
της εγγύησης αυτής δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 
από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΕΠΑΦΕΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ COSMOTE 

   

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  

 TEL  

 EMAIL  

   

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 
(S/W & DATA PREPARATION) 

 

 TEL  

 EMAIL  

   

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ  

 TEL  

 EMAIL  

   

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 TEL  

 EMAIL  

   

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΕΩΣΗΣ  

 TEL  

 EMAIL  

   

 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

 TEL  

 EMAIL  

   

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ   

 TEL  

 EMAIL  
 

 
 



 69 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VIII : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ  

(Παρακαλούµε ανατυπώστε σε επιστολόχαρτο της εταιρείας σας)  
 
 

Ηµεροµηνία  
 
 
 
 
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων παρόχων 
Υποδ/νση ∆ιασύνδεσης & Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων 
Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι 
 
 
 
Κύριοι,  
 
Σας υποβάλλουµε µε την παρούσα αίτηµα έναρξης διαπραγµατεύσεων για την 
σύναψη Σύµβασης ∆ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της συνηµµένης αίτησης.  
Παρακαλούµε επικοινωνήσατε µε τον / την κ.................................... στο τηλέφωνο 
....................... για τις απαραίτητες συνεννοήσεις.  
 
Με τιµή  
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αίτηση ∆ιασύνδεσης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕ FAX (2106115719)  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (1 από 2) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο∆ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΠΟΛΗ/ΤΚ): 

ΑΜΦ: ∆ΟΥ: 

ΑΙΤΩΝ: 

ΘΕΣΗ: 

ΤΗΛ: FAX: WEB: 

ΤΗΛ: FAX: WEB: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

∆ιασύνδεση IP 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ COSMOTE: 

Τερµατισµός σε κινητούς αριθµούς COSMOTE 

∆ιασύνδεση TDM 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (2 από 2) 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ: 

Ο ∆ΗΛΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Τερµατισµός σε γεωγραφικούς αριθµούς 

Τερµατισµός σε ΣΚ 138ΧΧ 

Τερµατισµός σε ΣΚ 10-11 

Τερµατισµός σε ΣΚ 14ΥΧΧ 

Τερµατισµός σε αριθµούς 901/909 

Τερµατισµός σε ΣΚ 118ΧΧ 

Τερµατισµός σε ΛΟΙΠΟΥΣ αριθµούς 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ                     
(ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΣ) 

Αποδοχή 
Αιτήµατος 
∆ιασύνδεσης 

5 εργ. ηµέρες 
ΟΧΙ (έγγραφη 
αιτιολόγηση) 

ΝΑΙ (έναρξη διαπραγµατεύσεων 
εντός 5 ηµερών) 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ                          
(∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΜΗΝΕΣ) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ                          
(ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕΤΤ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

- Τεχνικό Παράρτηµα 

- ∆ροµολογήσεις 

- Υλοποίηση POIs 

- Πρωτόκολλα – Επικοινωνία - 
Σηµατοδοσία 

- Codecs, κτλ. 

- Αναλυτικές µετρήσεις - δοκιµές 
καλής λειτουργίας διασύνδεσης 

- Επιβεβαίωση καταγραφής 
χρεώσεων υπηρεσιών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
 ∆

ΙΑ
Ρ

Κ
Ε

ΙΑ
 Υ

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Σ

Η
Σ

 Σ
Υ

Μ
Φ

Ω
Ν

Α
 

Μ
Ε

 Τ
Η

 Σ
Υ

Μ
Β

Α
Σ

Η
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ∆ΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ / ΖΕΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΖΕΥΞΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΩΝ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΕΥΞΕΩΝ-ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ &∆ΙΕΝΕΡΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

Επιτυχής 
Ολοκλήρωση 

∆οκιµών / 
Μετρήσεων; 

ΝΑΙ 

∆ΟΚΙΜΕΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ 

∆ΟΚΙΜΕΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ψ/Κ 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ & 
BILLING 

ΟΧΙ (Επανάληψη δοκιµών µέχρι 
επιτυχία) 

Αφορά 
∆ιασύνδεση 

IP; 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

∆ΟΚΙΜΕΣ TRANSPORT 
LAYER 

10
 Η

Μ
Ε

Ρ
Ε

Σ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΌ Κ∆∆

Άρση Βλάβης εντός

χρονοδιαγράµµατος;

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4-

48
 Ω

Ρ
Ε

Σ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κ∆∆ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ –

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) -

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ (3 ΕΠΙΠΕ∆Α)

Αποκατάστασης

εντός διαστήµατος

από 4 έως 48 ώρες, 

αναλόγως της

προτεραιότητας

βλάβης

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Κ∆∆ Έγγραφη ενηµέρωση

Κ∆∆

αντισυµβαλλοµένου

για το είδος της

εργασίας, τα σχετικά

χρονοδιαγράµµατα

και πιθανές

επιπτώσεις στο

δίκτυο. 

Αποδοχή

σκοπιµότητας

εργασιών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ ( υποβολή

εναλλακτικής πρότασης)

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ (3 ΕΠΙΠΕ∆Α) 

5 
Ε

Ρ
Γ

Α
Σ

ΙΜ
Ε

Σ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΕΥΞΕΩΝ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (2 φορές/έτος)

Συµφωνία

επί των

στοιχείων

κίνησης;

ΟΧΙ (Αντιπρόταση

από COSMOTE)

ΝΑΙ (Συµφωνία επί των αναγκών

επαύξησης ζεύξεων – απάντηση εντός

5 ηµερών)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΕΥΞΕΩΝ-ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ –

ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Τ.Π

Συµφωνία για

νέα Σηµεία

∆ιασύνδεσης;

ΟΧΙ (Επαύξηση υφιστάµενων

ζεύξεων ή νέες ζεύξεις σε

υφιστάµενα σηµεία

διασύνδεσης)

ΝΑΙ

Ζεύξεις ευθύνης

COSMOTE;

ΝΑΙ*

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τ.Π.

Σηµεία διασύνδεσης

ευθύνης COSMOTE;
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ*
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ (11 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ)

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΖΕΥΞΕΩΝ (7 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ)

* ∆εν αναµένεται µε βάση την ΠΑ∆

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

2 
Ε

Β
∆

Ο
Μ

Α
∆

Ε
Σ



 76 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΣ)

Αποδοχή

Αιτήµατος

Συνεγκατάστασης;

ΟΧΙ (έγγραφη

αιτιολόγηση

και παροχή

εναλλακτικής

πρότασης)

ΝΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ Τ.Π.

Σηµείο

διασύνδεσης σε

εγκαταστάσεις

COSMOTE;

ΝΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΧΙ

(τερµατισµός

διαδικασίας)

20
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 
 

ΑΠΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ)  

ΤΗΛΕΦ.  

E - MAIL  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

ΠΡΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ COSMOTE ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ COSMOTE 

ΤΗΛΕΦ. 2106374031 (IVR 1-2 ), 2106374189 6976540010 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΩΡΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΡΟ Α  

ΑΚΡΟ Β  

ΠΛΗΘΟΣ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CCS N7 (CIC)  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ SIP RFC 3261   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΒΛΑΒΗΣ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (λεπτά) & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ

Σ 

MSC 
COSMOTE 

ΚΟΜΒΟΙ 
ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΕΤΟΣ 201(ν) 

Α'ΤΡΙΜ Β'ΤΡΙΜ Γ'ΤΡΙΜ ∆'ΤΡΙΜ 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ Ε1* 
/ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΦΩΝΗΣ** 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
Ε1* 

/ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
ΦΩΝΗΣ** 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ 
∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
Ε1* 

/ΚΑΝΑΛΙΩ
Ν ΦΩΝΗΣ** 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
Ε1* 

/ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
ΦΩΝΗΣ** 

                             

                             

                             

                             

                             

ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ

Σ 

MSC 
COSMOTE 

ΚΟΜΒΟΙ 
ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΕΤΟΣ 201(ν+1) 

Α'ΤΡΙΜ Β'ΤΡΙΜ Γ'ΤΡΙΜ ∆'ΤΡΙΜ 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ Ε1* 
/ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΦΩΝΗΣ** 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
Ε1* 

/ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
ΦΩΝΗΣ** 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ 
∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
Ε1* 

/ΚΑΝΑΛΙΩ
Ν ΦΩΝΗΣ** 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
COSMOTE 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
Ε1* 

/ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
ΦΩΝΗΣ** 

                             

                             

                             

                             

                             

 

                              

* ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ TDM 
** ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ IP 
 
ΗΜ/ΝΙΑ                    ΗΜ/ΝΙΑ          

ΟΝΟΜΑ                   ΟΝΟΜΑ         

                              

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ         

                              

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                  ΕΤΑΙΡΕΙΑ         
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