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Ι. Γιαδικαζία Γιαβούλεςζηρ 

Σν παξόλ Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αθνξά ζηελ Σξνπνπνίεζε θαη 

Κσδηθνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 «Καζνξηζκόο ησλ 

δεηθηώλ πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ πξνο ην θνηλό ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ πξνο 

δεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ δεκνζίεπζήο ηνπο από 

ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ». 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη πξνηεηλόκελν ζρέδην 

Σξνπνπνίεζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο ηεο Απόθαζεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη 

ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη 

λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή παξαγξάθνπο 

πνπ αλαθέξνληαη. 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηελ 28-03-2011 κέρξη θαη ηελ 28-04-

2011. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε 

έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 28-04-2011 θαη ώξα 13:00 

µµ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα 

δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ 

εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ. 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηην Τροποποίηζη και Κωδικοποίηζη ηης 

Απόθαζης ηης ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 «Καθοριζμός ηων δεικηών ποιόηηηας 

ηων παρετόμενων προς ηο κοινό σπηρεζιών ηλεκηρονικών επικοινωνιών και 

προζδιοριζμός ηοσ περιετομένοσ και ηης μορθής ηων προς δημοζίεσζη πληροθοριών 

καθώς και ηοσ ηρόποσ και τρόνοσ δημοζίεσζής ηοσς από ηοσς παρότοσς σπηρεζιών 

ηλεκηρονικών επικοινωνιών». 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : QoS_PublicConsultation@eett.gr. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη από ηελ 

ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε 

δηεύζπλζε: QoS_PublicConsultation@eett.gr  

Σο παπόν κείμενο δεν δεζμεύει ηην ΔΔΣΣ υρ ππορ ηο πεπιεσόμενο ηηρ πύθμιζηρ 

πος θα επακολοςθήζει. 

mailto:QoS_PublicConsultation@eett.gr
mailto:QoS_PublicConsultation@eett.gr
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II. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η παξνύζα ηξνπνπνίεζε έρεη ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ 

πξνθύςεη αλαθνξηθά κε ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-2008, ε νπνία 

ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 24-06-2008, θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο Απόθαζεο ζηα 

ζύγρξνλα ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Παξαθάησ, αλαιύνπκε ηα 

βαζηθόηεξα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο ηεο Απόθαζεο απηήο. 

Από ηελ ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξαπάλσ Απόθαζεο έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά 

εξσηήκαηα θαη παξαηεξήζεηο παξόρσλ. Κξίλεηαη ζθόπηκν, νξηζκέλεο από ηηο 

απνζαθελίζεηο/επηζεκάλζεηο ηηο νπνίεο έρεη παξάζρεη ε ΔΔΣΣ αληαπνθξηλόκελε ζηα 

παξαπάλσ ζέκαηα λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη λα ελζσκαησζνύλ ζην παξόλ ζρέδην 

Σξνπνπνίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε πξνζζήθε ζην παξόλ ζρέδην 

Σξνπνπνίεζεο ησλ θαηεγνξηώλ πξννξηζκνύ εζληθώλ θαη δηεζλώλ δνθηκαζηηθώλ 

θιήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ Γ.Π. F01 θαη Β03, νη απνζαθελίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε λέσλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ ζε ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο κεηξήζεσλ, ε 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο δνθηκήο κεηαθνξάο ζε κεηξήζεηο ηνπ Γ.Π. Β01, ε 

απνζαθήληζε ησλ παξόρσλ πνπ ππέρνπλ ππνρξεώζεηο κέηξεζεο Γ.Π. ππεξεζηώλ 

VoIP, ε απνζαθήληζε ηνπ ππνινγηζκνύ εθαηνζηεκνξίσλ θαη κέζσλ πνζνζηώλ 

παξόρνπ ππεξεζίαο θαη δηαρεηξηζηή γξακκήο πξόζβαζεο, θιπ. Δπηπξόζζεηα, 

δηαπηζηώζεθε όηη νη ππνρξεώζεηο κέηξεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο Γ.Π., όπσο απηέο 

απνξξένπλ από ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 επηβαξύλνπλ 

δπζαλάινγα παξόρνπο κε ρακειή βάζε ζπλδξνκεηώλ. Γηα ην ιόγν απηό,  

ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηε δηεζλή πξαθηηθή όζν θαη ηα εηδηθόηεξα κεγέζε ησλ 

ειιεληθώλ εηαηξεηώλ, πξνηείλεηαη ε εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε κεηξήζεσλ (βι. 

εηδηθνύο όξνπο ζην ζρέδην Σξνπνπνίεζεο) παξόρσλ κε αξηζκό ζπλδξνκεηώλ 

κηθξόηεξν ησλ 50.000, γηα ηηο θαηεγνξίεο δεηθηώλ F (Γ.Π. ηαζεξήο Σειεθσλίαο), B 

(Γ.Π. ηαζεξώλ Δπξπδσληθώλ Τπεξεζηώλ), θαη Η (Γ.Π. Τπεξεζηώλ Δμππεξέηεζεο 

Σειηθώλ Υξεζηώλ). 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ην πιήζνο ησλ γξακκώλ έκκεζεο, είηε 

ζηελνδσληθήο είηε επξπδσληθήο, ππεξεζίαο παξνπζηάδεη δηαξθή θαη ζεκαληηθή 

κείσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ινπλίνπ 2010, ν αξηζκόο 

γξακκώλ WLR (Wholesale Line Rental) θαη CPS (Carrier Pre-Selection) έρεη κεησζεί 

πεξηζζόηεξν από 50% ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2004, ελώ ζηηο γξακκέο Α.ΡΤ. 

έρνπκε πεξηζζόηεξν από 70% κείσζε ζην Β' ηξίκελν ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ην Β’ 

ηξίκελν ηνπ 2008. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ έκκεζεο ππεξεζίαο γηα ην ζύλνιν ησλ Γ.Π. F, θαζώο θαη γηα 

ηνπο Γ.Π. Β03 θαη Β04. 

Όζνλ αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο επξπδσληθήο ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν (Γ.Π. 

Β01), απηή ζα πξέπεη λα αληαλαθιά κε κεγαιύηεξε πηζηόηεηα ηελ (κέζε) ηαρύηεηα 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν ηειηθόο ρξήζηεο. Έηζη, ελώ ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 

480/017/13-05-2008 νξίδεηαη όηη ε ζύλδεζε από ηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή κπνξεί 

λα γίλεη θαη ζην Σνπηθό Κέληξν (ΣΚ), ζην παξόλ ζρέδην Σξνπνπνίεζεο πξνηείλεηαη ε 

ζρεηηθέο κεηξήζεηο λα δηεμάγνληαη κε ζύλδεζε από ηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή ζε 

γεσγξαθηθή απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1000 κέηξσλ από ην ΣΚ, ζε ρώξν ζπλδξνκεηή. 

Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη δεκνζηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ 

κεηξήζεσλ Γ.Π. πξνηείλνληαη ζην ζρέδην Σξνπνπνίεζεο δηαδηθαζία αζθαινύο 

ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ Γ.Π. παξάιιεια κε ηελ έληππε 
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ππνβνιή. Αλακέλεηαη όηη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

θνηλνπνίεζεο ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ. 

Οη αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο Διιάδαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (Ν.3852/2010) επεξέαζαλ επηκέξνπο άξζξα ηεο 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-2008, θαη επηβάιινπλ επαλεμέηαζε ησλ 

ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Δπηπξόζζεηα, ην παξόλ ζρέδην Σξνπνπνίεζεο ελζσκαηώλεη 

αλαθνξέο ζε επηθαηξνπνηεκέλα πξόηππα δηεζλώλ νξγαληζκώλ (ETSI, ITU-T). 

Γεδνκέλνπ όηη, ε αγνξά ησλ ππεξεζηώλ ζπζηεκάησλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 

παξνπζηάδεη ξαγδαία αύμεζε ησλ ππεξεζηώλ επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αληίζεζε κε 

ηελ πνιύ κηθξή δηείζδπζε ησλ ππεξεζηώλ εηθνλνηειεθσλίαο, πξνηείλεηαη ε 

πξνζζήθε λέσλ Γ.Π. επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη αληίζηνηρα ε νιηθή αθαίξεζε ησλ 

Γ.Π εηθνλνηειεθσλίαο. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ακεξόιεπηεο κέηξεζεο ησλ Γ.Π. ησλ ζπζηεκάησλ θηλεηώλ 

επηθνηλσληώλ πξνηείλεηαη ππεύζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ελ ιόγσ κεηξήζεσλ λα 

είλαη αλά ηερλνινγία (GSM/DCS, UMTS, TETRA) ηξίην κέξνο (Αλάδνρνο), ην νπνίν 

ζα επηιέγεηαη από θνηλνύ από ηνπο αληίζηνηρνπο αλά ηερλνινγία παξόρνπο. Σν 

θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ εθάζηνηε Αλαδόρνπ επηβαξύλεη ηνπο αληίζηνηρνπο αλά 

ηερλνινγία παξόρνπο ησλ ζπζηεκάησλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ. 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε ελνπνίεζε παξεκθεξώλ Γ.Π.. πγθεθξηκέλα, 

ελνπνηήζεθαλ νη (πξώελ) Γ.Π. Β08 (Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε) θαη Β09 (Παξνρή 

ππεξεζηώλ εγγπεκέλεο πνηόηεηαο/Γπλαηόηεηα ζύλαςεο SLA). Δπίζεο ελνπνηήζεθαλ  

νη (πξώελ) Γ.Π. Η01 (Γηαζεζηκόηεηα ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθώλ ρξεζηώλ) θαη 

Η02 (Υξέσζε ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηειηθώλ ρξεζηώλ). Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε 

εμακεληαία αλαθνξά απνηειεζκάησλ γηα ην ζύλνιν ησλ Γ.Π. Η, θαηαξγώληαο ηελ 

ππνρξέσζε αλαθνξάο απνηειεζκάησλ αλά ηξίκελν γηα ηνπο (πξώελ) Γ.Π. Η03, Η04, 

θαη Η05. 

Για ηην ηασύηεπη επεξεπγαζία από ηην ΔΔΣΣ ηυν πποηάζευν / παπαηηπήζευν / 

ζσολίυν / απότευν  πος θα ςποβάλλοςν οι ζςμμεηέσονηερ ζηην παπούζα δημόζια 

διαβούλεςζη, παπακαλούμε για ηην πποζεκηική ανάγνυζη όλυν ηυν άπθπυν ηος 

επιζςναπηόμενος ζσεδίος Σποποποίηζηρ και ηην ςποβολή, καηά ηο δςναηόν, 

ζαθών και ηεκμηπιυμένυν πποηάζευν/παπαηηπήζευν/ζσολίυν/απότευν ανά 

άπθπο και παπάγπαθο. Διδικόηεπα, ζηην πεπίπηυζη πος οι πποηάζειρ / απότειρ 

ηυν ζςμμεηεσόνηυν διαθοποποιούνηαι από ηο πεπιεσόμενο ηος παπόνηορ ζσεδίος 

Σποποποίηζηρ, παπακαλούμε η ηεκμηπίυζη ηοςρ να γίνεηαι με ζαθή αναθοπά ζε 

ςζηάζειρ ή Ππόηςπα Γιεθνών Οπγανιζμών ή κοινά αποδεκηή ππακηική άλλυν 

συπών. 
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III. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ 

 

Σποποποίηζη και Κυδικοποίηζη ηηρ Απόθαζηρ ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-

2008 «Καθοπιζμόρ ηυν δεικηών ποιόηηηαρ ηυν παπεσόμενυν ππορ ηο κοινό 

ςπηπεζιών ηλεκηπονικών επικοινυνιών και πποζδιοπιζμόρ ηος πεπιεσομένος και 

ηηρ μοπθήρ ηυν ππορ δημοζίεςζη πληποθοπιών καθώρ και ηος ηπόπος και 

σπόνος δημοζίεςζήρ ηοςρ από ηοςρ παπόσοςρ ςπηπεζιών ηλεκηπονικών 

επικοινυνιών» 
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Μαξνύζη,   /  /2011 

ΑΠ.            /   

 

Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 
480/017/13.05.2008 «Καζνξηζκόο ησλ δεηθηώλ πνηόηεηαο ησλ 
παξερόκελσλ πξνο ην θνηλό ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 
θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ πξνο 
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ 
δεκνζίεπζήο ηνπο από ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ» 
 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

Έρνληαο ππόςε: 

α. ην Ν. 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
13/Α/2006), ηδίσο ηα άξζξα 12, εδάθηα ηβ, ιε θαη κα, 17, 21 θαη 57 παξ. 3 απηνχ, 

β. ην Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Ν. 2472/1997», (ΦΔΚ 133/Α/2006), φπσο ηζρχεη, 

γ. ην Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/2010) 

δ. ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 390/3/13-6-2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», 
(ΦΔΚ 748/Β/2006), φπσο ηζρχεη, 

ε. ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-5-2008 «Καζνξηζκφο ησλ δεηθηψλ 
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνο ην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ πξνο 
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ δεκνζίεπζήο ηνπο 
απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 
1153/Β/2008), ηδίσο ην άξζξν 15, 

ζη. ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 375/10/14.02.2006, «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο 
Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο» (ΦΔΚ 314/Β/2006), 

δ. ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 542/26/26-11-2009, «Παξνρή Δμνπζηνδνηήζεσο 
ζηνλ Αληηπξφεδξν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Άξζξν 13 ηεο Απφθαζεο ΑΠ. 480/017 ηεο 
ΔΔΣΣ «Καζνξηζκφο ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ πξνο ην θνηλφ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 72/Β/2010), 

ε. ηελ απφθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 2404/Φ 610/04-03-2010 
«πγθξφηεζε Δηδηθήο Οκάδαο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΑΠ 480/17/13-5-2008 
Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ», 

ζ. ηελ απφθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 2957/Φ 610/02-06-2010 
«πκπιήξσζε ηεο ζπγθξνηεζείζαο δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
2404/04-03-2010 Απφθαζεο Αληπξνέδξνπ Δηδηθήο Οκάδαο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 
ΑΠ ΔΔΣΣ 480/17/13-5-2008. Απαιιαγή θαζεθφλησλ γξακκαηέσο», 



 

 

7 

η. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο 
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Απνθαζίδεη : 

 

     Άξζξν 1 

θνπφο-Πεδίν Δθαξκνγήο 

1. θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη: 

α. ν νξηζκφο αληηθεηκεληθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ Γεηθηψλ Πνηφηεηαο παξερφκελσλ 
πξνο ην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ψζηε νη ηειηθνί ρξήζηεο 
λα δηεπθνιχλνληαη: 

i. ζηε ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 
δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

ii. ζηελ πηζηνπνίεζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ 
ήδε ηνπο παξέρνληαη, θαη 

β. ν θαζνξηζκφο ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ ππνρξεψζεσλ ησλ παξφρσλ δηθηχσλ 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζρεηηθά 
κε ηνπο Γείθηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ πξνο 
ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ην νπνίν εγγπάηαη αληηθεηκεληθή, δηαθαλή θαη 
ακεξφιεπηε ελεκέξσζε θαη άκεζε, εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ησλ 
ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ 
παξερφκελσλ ζε απηνχο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

2. Ζ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ: 

α. ηνπο Γείθηεο Πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα κεηξψληαη, 

β. ηε κεζνδνινγία κέηξεζεο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη ηελ κνξθή ησλ πξνο 
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ηειηθνί ρξήζηεο έρνπλ 
πξφζβαζε ζε πιήξεηο, ζπγθξίζηκεο θαη εχρξεζηεο πιεξνθνξίεο, 

γ. ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

δ. ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ε. ηελ ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ λα δηαηεξεί αληίγξαθν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 
κεηξήζεσλ θαζψο θαη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηηο πξνο δεκνζίεπζε 
πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπο. 

3. Ζ παξνχζα απφθαζε αθνξά ηνπο Γείθηεο Πνηφηεηαο ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ: 

α. ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, 

β. ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, 

γ. ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ VoIP, 

δ. ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ, θαη 

ε. ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ. 

4. Ζ παξνχζα Απφθαζε δελ επεξεάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ζχλδεζεο ή/θαη πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαζψο θαη 
ησλ άιισλ θνξέσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ απνξξένπλ απφ 
ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3431/2006 ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ζην πεξηερφκελν ησλ 
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ζπκβάζεσλ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαζψο θαη φξσλ 
απνδεκίσζεο θαη επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 
ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

1. «Άκεζε ππεξεζία»: ε ππεξεζία ηεο νπνίαο ν πάξνρνο παξέρεη θαη ην δίθηπν 
πξφζβαζεο. ηελ έλλνηα ηεο άκεζεο ππεξεζίαο εκπίπηεη ε παξνρή ππεξεζηψλ 
κέζσ Πιήξσο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαζψο θαη κέζσ 
Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. 

«Γείθηεο Πνηφηεηαο» (Γ.Π.): ην κέηξν ελφο ζπλφινπ κεγεζψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα, κέζσ ηνπ νπνίνπ απνηηκάηαη κέξνο/ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο 
παξερφκελεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

«Δηθνληθφο πάξνρνο»: ζεσξείηαη ην πξφζσπν ην νπνίν εάλ θαη δελ δηαζέηεη δηθή 
ηνπ ππνδνκή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, παξέρεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ ππφ δηθφ ηνπ εκπνξηθφ ζήκα θαη επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε, 
βαζηδφκελν ζηελ ππνδνκή άιισλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή θαη 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε ηα νπνία έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή 
ζχκβαζε. 

«Απιή κεηαπψιεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ»: ε απιή πξνψζεζε 
γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο θαη ε κεηαπψιεζε ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο 
επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

«Απιφο κεηαπσιεηήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ»: ην θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί απιή κεηαπψιεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ. 

«Έκκεζε ππεξεζία»: ε ππεξεζία ηεο νπνίαο ν πάξνρνο δελ δηαζέηεη ην δίθηπν 
πξφζβαζεο. ηελ έλλνηα ηεο έκκεζεο ππεξεζίαο εκπίπηεη ε παξνρή 
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απφ έλαλ πάξνρν κέζσ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο 
Πξφζβαζεο. 

«Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο»: νη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνπλ πξφζβαζε ζην 
Γηαδίθηπν κε ηαρχηεηεο άλσ ησλ 144 Κbps. 

«Ραδηνθάιπςε κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο απφ έλα δίθηπν»: έρνπκε φηαλ ην 
επίπεδν ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν 
απφ κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή (θαηψθιη), ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία 
κεηαμχ θηλεηνχ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ δηθηχνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή (θαηψθιη) 
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ δηθηχνπ θηλεηψλ ππεξεζηψλ θαη παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α. 

«Σππηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ»: ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνο ην θνηλφ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ φπσο νξίδεηαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ 
πάξνρν. 
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«Μεηξεηηθή εθζηξαηεία»: νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Γ.Π. 
ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. 

2. Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ 3431/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 
2 ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», 
(ΦΔΚ 748/Β/2006), φπσο ηζρχεη. Όξνη θαη θξάζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα, εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

 

Άξζξν 3 

Γεληθέο αξρέο 

1. Ζ δεκνζίεπζε ζπγθξίζηκσλ, επαξθψλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ 
ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζρεηηθά κε 
ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, είλαη απαξαίηεηε ηφζν 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, φζν θαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

2. Ζ κεζνδνινγία κέηξεζεο θαζψο θαη ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 
πιεξνθνξηψλ ησλ Γ.Π. πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο 
εμππεξεηεί. 

3. Ζ πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε πιήξεηο, ζπγθξίζηκεο θαη εχρξεζηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γ.Π. πξέπεη λα είλαη άκεζε, εχθνιε θαη ηαρεία. 

4. Ζ ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο ησλ Γ.Π. απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε κέηξεζε ηνπο 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή πάληνηε επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ 
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηνλ πάξνρν/ππεξεζία 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηζπκνχλ έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο επίθαηξα 
ζηνηρεία. 

5. Οη δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε απνηεινχλ ην ειάρηζην 
ζχλνιν δεηθηψλ, ην νπνίν νη ππφρξενη πάξνρνη ππνρξενχληαη λα παξνπζηάδνπλ. 
Οη πάξνρνη δχλαληαη λα κεηξνχλ θαη λα παξνπζηάδνπλ θαη άιινπο πξφζζεηνπο 
Γ.Π. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη αθελφο ε 
παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη κε ηξφπν εχιεπην θαη φρη παξαπιαλεηηθφ ζηνπο 
ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη αθεηέξνπ φηη 
ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε ησλ πξφζζεησλ δεηθηψλ απφ ηνπο Γ.Π. πνπ 
ππνρξενχληαη, κε βάζε ηελ παξνχζα, λα κεηξνχλ. 

6. Σα παξαγφκελα κεγέζε γηα θάζε Γ.Π. πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε 
αθνξνχλ ην ηππηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν 
ζπλδξνκεηήο θαηαβάιιεη πςειφηεξν/ρακειφηεξν αληίηηκν γηα θαιχηεξε/ρεηξφηεξε 
πνηφηεηα παξερφκελεο ππεξεζίαο απφ ην ηππηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, αληίζηνηρα. 

7. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4, ππεχζπλνο γηα ηελ 
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, γηα ηε δηεμαγσγή 
ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ αληίζηνηρσλ Γ.Π. ππεξεζηψλ 
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (Γ.Π. F), ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ππεξεζηψλ VoIP (Γ.Π. B), ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (Γ.Π. Ζ) 
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θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ (Γ.Π. Κ), φπσο νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα, είλαη ν πάξνρνο ππεξεζίαο πνπ ρξεψλεη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

8. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4, ππεχζπλνο γηα ηελ 
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζπζηήκαηα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 
είλαη ν πάξνρνο ππεξεζίαο πνπ ρξεψλεη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Τπεχζπλνο γηα ηε 
δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ Γ.Π. ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ αλά ηερλνινγία (GSM/DCS, UMTS, TETRA) είλαη ηξίην κέξνο 
(Αλάδνρνο), ην νπνίν ζα επηιέγεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 
ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
εθηάζηνηε κεηξεηηθήο εθζηξαηείαο απφ ηνλ Αλάδνρν επηβαξχλεη ηνπο παξφρνπο 
ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ αλά ηερλνινγία. 

9. Όηαλ ε θάιπςε κηαο ππεξεζίαο επί ηεο νπνίαο κεηξάηαη θάπνηνο Γ.Π. 
επεθηείλεηαη γεσγξαθηθά ζε κία ή πεξηζζφηεξεο λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νη λέεο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ηεο 
ακέζσο επφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 

Άξζξν 4 

Τπόρξενη Πάξνρνη 

1. Οη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ε παξνχζα απφθαζε βαξχλνπλ ηνπο παξφρνπο 
δεκνζίσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ ζην θνηλφ, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 
γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 
3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

α. Τπφρξενη παξνρήο ησλ Γ.Π. πνπ νξίδεη ην άξζξν 5, παξ. 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 
ηεο παξνχζαο θαη εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα είλαη νη πάξνρνη  πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο θαη 
παξέρνπλ δηαζέζηκε ζην θνηλφ άκεζε ηειεθσληθή ππεξεζία ζε ζηαζεξέο 
ζέζεηο κέζσ ελζχξκαησλ δηθηχσλ ψζηε απφ ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ δηθηχνπ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κέρξη ην πιεζηέζηεξν Tνπηθφ Kέληξν 
(local exchange) κεηαγσγήο ε ηειεθσληθή ππεξεζία παξέρεηαη κε ρξήζε 
ηερλνινγηψλ PSTN/ISDN, θαη επηπξφζζεηα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 
ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο απηήο ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα 
πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

β. Τπφρξενη παξνρήο ησλ Γ.Π. πνπ νξίδεη ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο θαη 
εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδεη ε παξνχζα είλαη νη 
πάξνρνη  πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο θαη παξέρνπλ 
ππεξεζίεο κέζσ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη εηδηθφηεξα κέζσ 
ζπζηεκάησλ GSM/DCS, UMTS θαη TETRA. 

γ. Τπφρξενη παξνρήο ησλ Γ.Π. πνπ νξίδεη ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο θαη 
εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδεη ε παξνχζα είλαη νη 
πάξνρνη  πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο θαη παξέρνπλ 
επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο κέζσ ελζχξκαησλ δηθηχσλ 
ηερλνινγηψλ xDSL θαη επηπξφζζεηα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 
ζπλδξνκεηέο άκεζεο ππεξεζίαο ή 50.000 ζπλδξνκεηέο έκκεζεο ππεξεζίαο 
ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
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δ. Τπφρξενη παξνρήο ησλ Γ.Π. πνπ νξίδεη ην άξζξν 8, παξ. 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 
ηεο παξνχζαο θαη εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη νη πάξνρνη 
ησλ εδαθίσλ α, β θαη γ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε. Τπφρξενη παξνρήο ηνπ Γ.Π. πνπ νξίδεη ην άξζξν 8 παξ. 7 θαη 8 ηεο 
παξνχζαο θαη εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα είλαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ. 

ζη. Τπφρξενο παξνρήο ηνπ Γ.Π. πνπ νξίδεη ην άξζξν 5, παξ. 3 ηεο παξνχζαο θαη 
εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδεη ε παξνχζα είλαη ν 
εθάζηνηε Πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

2. Απινί κεηαπσιεηέο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δελ ππνρξενχληαη λα 
πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο θαη λα δεκνζηνπνηνχλ απνηειέζκαηα Γ.Π. 
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

3. Δηθνληθνί πάξνρνη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα κεηαπσιεηέο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο δελ ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ 
κεηξήζεηο Γ.Π. ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα αιιά ππνρξενχληαη λα 
δεκνζηνπνηνχλ ην γεγνλφο απηφ θαζψο θαη ην φλνκα/νλφκαηα ησλ άιισλ 
παξφρσλ ησλ νπνίσλ ηηο ππνδνκέο ρξεζηκνπνηνχλ, θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ Γ.Π. ησλ παξφρσλ απηψλ. 

 

Άξζξν 5 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ηαζεξήο Σειεθσλίαο 

1. Οη ππφρξενη πάξνρνη κεηξνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηνπο αθφινπζνπο Γείθηεο 
Πνηφηεηαο (Γ.Π.) ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ παξέρνπλ: 

F01: Πνζνζηφ απνηπρίαο θιήζεσλ. 

F02: Πνζνζηφ θνηλνρξήζησλ ηειεθψλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

F03: Πνηφηεηα ζχλδεζεο γηα νκηιία. 

F04: Υξφλνο παξνρήο γηα αξρηθή ζχλδεζε. 

F05: πρλφηεηα αλαθνξψλ βιάβεο αλά ζχλδεζε. 

F06: Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

2. α. Ο Γ.Π. F01 (Πνζνζηφ απνηπρίαο θιήζεσλ) εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ 
απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απνηπρεκέλε 
θιήζε ζεσξείηαη ε απφπεηξα θιήζεο ζε έλαλ έγθπξν αξηζκφ, θαηάιιεια 
θαινχκελν, ε νπνία αθνινπζεί ηφλν πιεθηξνιφγεζεο (dial tone), φπνπ δελ 
έρεη αλαγλσξηζηεί νχηε ηφλνο θαηεηιεκκέλνπ νχηε ηφλνο θνπδνπλίζκαηνο 
(ringing tone) νχηε ζήκα απάληεζεο ζηε γξακκή πξφζβαζεο ηνπ θαινχληνο 
ρξήζηε κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 
πιεξνθνξία δηεχζπλζεο (ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή 
πνπ θαιείηαη) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θιήζεο γίλεη δεθηή 
απφ ην δίθηπν. 

β. Ο Γ.Π. F01 εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ θιήζεσλ κε αθξίβεηα 2 δεθαδηθψλ 
ςεθίσλ θαη ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα εζληθέο θιήζεηο θαη γηα δηεζλείο θιήζεηο 
σο ν ιφγνο ησλ απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
επηρεηξεζεηζψλ θιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F01 ρξεζηκνπνηνχληαη θιήζεηο ειέγρνπ (test 
calls) ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ Σνπηθψλ Κέληξσλ (Κέληξα 
Δθθίλεζεο, ΚΔ) πξνο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ζχλνιν πξννξηζκψλ. Οη 
κεηξήζεηο ζηα ΚΔ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην κέξνο ηνπ ζπλδξνκεηή, φπσο 
ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή (Main Distribution Frame) ή άιιν ζεκείν ζχλδεζεο ή 
θαηαλεκεηή ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο, ζε δεχγε θαισδίσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Ο 
ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ γίλεηαη ρσξηζηά 
γηα εζληθέο θαη δηεζλείο θιήζεηο θαη βαζίδεηαη ζην ETSI EG 202 057-2 v1.3.1  
ππνζέηνληαο ζρεηηθή αθξίβεηα 10% θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Ο 
ππνινγηζκφο απηφο ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο απαηηνχκελσλ 
θιήζεσλ ειέγρνπ ρσξηζηά γηα εζληθέο θαη δηεζλείο θιήζεηο είλαη 20.000. 
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ησλ θιήζεσλ 
ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Β, ελφηεηα 1. Σα ηεξκαηηθά ή/θαη ν 
εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηξήζεηο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ 
θνξέα ζηελ Διιάδα ή άιιν θνξέα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απνηπρεκέλεο 
θιήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ζθάικα ησλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε. 

δ. Σα δεδνκέλα (κεηξήζεηο) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F01 ζπιιέγνληαη θαη 
γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο ζε εμακεληαία βάζε μεθηλψληαο απφ ηε 2α  
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο γηα ην πξψην εμάκελν κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ θαη απφ 
ηελ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο γηα ην δεχηεξν εμάκελν κέρξη ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ. 
Οη κήλεο κέηξεζεο θαη γηα ηα δχν εμάκελα είλαη πέληε. ην πξψην εμάκελν 
εμαηξείηαη ν Ηνχληνο θαη ζην δεχηεξν ν Γεθέκβξηνο. ην πξψην εμάκελν δελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο Μεγάιν άββαην θαη Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. Οη 
κεηξήζεηο ην ζπγθεθξηκέλν αββαηνθχξηαθν επαλαιακβάλνληαη ζε 
αββαηνθχξηαθν εληφο ηνπ Ηνπλίνπ. 

ε. O Γ.Π. F01 εθαξκφδεηαη κφλν ζε άκεζεο ππεξεζίεο. 

ζη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F01 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

Η. Γεληθά 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: εκεηψλεηαη ε έλδεημε 
«Παλειιαδηθά» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία παξέρεηαη ζε φιε 
ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. ηελ πεξίπησζε κε παλειιαδηθήο θάιπςεο, 
ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά νη Πεξηθέξεηεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 
ζηηο νπνίεο ε ππεξεζία παξέρεηαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία παξέρεηαη ζε ηκήκα θάπνηαο Πεξηθέξεηαο 
ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη Γήκνη ηεο 
Πεξηθέξεηαο απηήο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε ππεξεζία. 

iii. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ΚΔ, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 
κεηξήζεηο θαζψο θαη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ 
δηθηχνπ εθθίλεζεο γηα θάζε ΚΔ (ρσξηζηή αλαθνξά γηα εζληθέο θαη 
δηεζλείο θιήζεηο). 

iv. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο γηα θάζε ηεξκαηηθφ ζεκείν δηθηχνπ ηεξκαηηζκνχ 
θαη γηα θάζε θαηεγνξία πξννξηζκνχ εζληθψλ θαη δηεζλψλ θιήζεσλ 
ειέγρνπ  [ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ (γηα δηεζλείο θιήζεηο), πάξνρνο 
δηθηχνπ ηεξκαηηζκνχ, ηαπηφηεηα ζέζεο ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ δηθηχνπ 
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ηεξκαηηζκνχ (γηα θιήζεηο πξνο ζηαζεξά), ζχζηεκα θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ (GSM/DCS ή/θαη UMTS) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ην 
ηεξκαηηθφ ζεκείν δηθηχνπ ηεξκαηηζκνχ (γηα θιήζεηο πξνο θηλεηά), 
ηειεθσληθφο αξηζκφο ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ δηθηχνπ ηεξκαηηζκνχ]. 

v. Πνζνζηφ απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ γηα εζληθέο θιήζεηο (θαη αλάιπζε 
γηα θάζε θαηεγνξία πξννξηζκνχ). 

vi. ρεηηθή αθξίβεηα θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ πνζνζηνχ απνηπρίαο 
ησλ δνθηκαζηηθψλ θιήζεσλ γηα εζληθέο θιήζεηο. 

vii. Σειηθφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ γηα εζληθέο θιήζεηο [δειαδή ηειηθέο 
Δβδνκάδεο Μέηξεζεο (ΔΜ) γηα εζληθέο θιήζεηο επί αξηζκφ θιήζεσλ 
αλά ΔΜ]. 

viii. Πνζνζηφ απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ γηα δηεζλείο θιήζεηο (θαη αλάιπζε 
γηα θάζε θαηεγνξία πξννξηζκνχ). 

ix. ρεηηθή αθξίβεηα θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ πνζνζηνχ απνηπρίαο 
ησλ δνθηκαζηηθψλ θιήζεσλ γηα δηεζλείο θιήζεηο. 

x. Σειηθφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ γηα δηεζλείο θιήζεηο (δειαδή ηειηθέο 
ΔΜ γηα δηεζλείο θιήζεηο επί αξηζκφ θιήζεσλ αλά ΔΜ). 

xi. Σειηθέο ΔΜ (αξηζκφο θαη εκεξνινγηαθή ηαπηφηεηα) αλά ΚΔ γηα εζληθέο 
θιήζεηο. 

xii. Σειηθέο ΔΜ (αξηζκφο θαη εκεξνινγηαθή ηαπηφηεηα) αλά ΚΔ γηα δηεζλείο 
θιήζεηο. 

xiii. Πνζνζηφ απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ γηα εζληθέο θιήζεηο αλά ΚΔ (θαη 
αλάιπζε γηα θάζε θαηεγνξία πξννξηζκνχ). 

xiv. Πνζνζηφ απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ γηα δηεζλείο θιήζεηο αλά ΚΔ (θαη 
αλάιπζε γηα θάζε θαηεγνξία πξννξηζκνχ). 

xv. Πνζνζηά ζηάζκηζεο αλά θαηεγνξία πξννξηζκνχ (ηεο ζπλνιηθήο 
εμεξρφκελεο θίλεζεο πνπ εθθηλεί θαη δηεθπεξαηψλεη ν πάξνρνο) θαζψο 
θαη πνζνζηά ζηάζκηζεο ζηνπο επηκέξνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο γηα 
θάζε θαηεγνξία πξννξηζκνχ, γηα εζληθέο θαη δηεζλείο θιήζεηο. 

xvi. Υξεζηκνπνηνχκελα ηεξκαηηθά ή/θαη εμνπιηζκφο θαη θνξέαο 
πηζηνπνίεζήο ηνπο. 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά ΚΔ θαη θιήζε) 

i. Έλδεημε εζληθήο ή δηεζλνχο θιήζεο. 

ii. Καηεγνξία πξννξηζκνχ θιήζεο. 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεο. 

iv. Σειεθσληθφο αξηζκφο (ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ δηθηχνπ) εθθίλεζεο. 

v. Σειεθσληθφο αξηζκφο (ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ δηθηχνπ) ηεξκαηηζκνχ. 

vi. Απνηέιεζκα (έλδεημε εάλ ε θιήζε απνθαηαζηάζεθε ή φρη). 

vii. Πάξνρνο θαινχκελνπ ζπλδξνκεηή θαη έλδεημε εάλ ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε ή φρη. 

δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
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i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη. 

iii. Πνζνζηά απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ γηα εζληθέο θαη δηεζλείο θιήζεηο. 

iv. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

3. α. Ο Γ.Π. F02 (Πνζνζηφ θνηλνρξήζησλ ηειεθψλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο) 
νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ ζε πιήξε θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο φπνπ ν ηειηθφο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπζεί ην 
ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ απφ απηά θαη φπσο 
απηέο δηαηίζεληαη ζε θαλνληθή βάζε. 

β. Ο Γ.Π. F02 εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ κε αθξίβεηα 2 
δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο 
ησλ εκεξψλ “θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο”, πξνο ην 
ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ εκεξψλ “θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ”. Μία εκέξα 
“θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο” ζεσξείηαη φηαλ έλα 
θνηλφρξεζην ηειέθσλν είλαη ζε πιήξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο γηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο (24σξε βάζε). Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F02 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. ηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλα θνηλφρξεζην ηειέθσλν ε πιεξσκή γίλεηαη 
κέζσ θάξηαο, απηφ ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, φηαλ 
παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ δχλαηαη λα δερζεί θάξηα. 

ii. Κνηλφρξεζηα ηειέθσλα πνπ παξέρνληαη απφ πεγέο άιιεο απφ ηνπο 
παξφρνπο ππεξεζίαο, φπσο μελνδνρεία, εηαηξίεο πνπ ελνηθηάδνπλ 
ηειέθσλα απφ παξφρνπο ππεξεζίαο θαη ηα πξνζθέξνπλ κε δηθέο ηνπο 
ρξεψζεηο θιπ, εμαηξνχληαη ηνπ δείθηε απηνχ. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F02 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

Η. Γεληθά 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Πνζνζηφ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
παλειιαδηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα. 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά θνηλφρξεζην ηειέθσλν) 

i. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θνηλφρξεζηνπ ηειεθψλνπ. 

ii. Καηάζηαζε (ιεηηνπξγία/βιάβε) αλά εκέξα (εληφο ηεο ρξνληθήο 
πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ). 

ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Πνζνζηφ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
παλειιαδηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα. 
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iii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

4. α. Ο Γ.Π. F03 (Πνηφηεηα ζχλδεζεο γηα νκηιία) απνηειεί Γ.Π. ηεο νκηιίαο απφ 
άθξν ζε άθξν ζε κία θιήζε θσλεηηθήο ππεξεζίαο ζην ίδην δίθηπν. Δθθξάδεηαη 
κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαηεγνξηψλ πνηφηεηαο: «πνιχ πςειή», 
«πςειή», «κέζε», «ρακειή» θαη «πνιχ ρακειή» πνηφηεηα. 

β. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. F03 βαζίδεηαη ζην «E–Model», φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζηε χζηαζε (Recommendation) ηεο ITU-T G.107. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 
πεξηγξάθνληαη ζην ETSI EG 202 057-2 V1.3.1, ελψ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «E–Model» θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
θαηεγνξίαο πνηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο πζηάζεηο (Recommendations) 
ηεο ITU-T G.108 θαη G.109, αληίζηνηρα. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 
ηεο ζέζεο ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξάο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Γ.Π. F03 πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Β, ελφηεηα 2. 

γ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ΓΠ F03 γίλεηαη αλά εμάκελν (ρσξηζηά γηα ψξεο αηρκήο 
θαη κε-αηρκήο θαη αλά θαηεχζπλζε κεηάδνζεο). Σν πξψην εμάκελν θαιχπηεη 
ην δηάζηεκα απφ ηε 2α Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ θάζε έηνπο ελψ ην 
δεχηεξν εμάκελν απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ κέρξη ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

δ. O Γ.Π. F03 εθαξκφδεηαη κφλν ζε άκεζεο ππεξεζίεο. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F03 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Γηαηάμεηο αλαθνξάο κε ηαπηνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαδξνκέο (paths) θαζψο θαη 
ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ αλά δηάηαμε αλαθνξάο θαη 
ζπλδπαζκφ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ. 

iv. Σερλνινγίεο/ηερληθέο κεηάδνζεο (φπσο θσδηθνπνίεζεο, ζπκπίεζεο θιπ). 

v. Δίδνο – ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεξκαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο 
ππνινγηζκνχο θαη θνξείο πηζηνπνίεζήο ηνπο. 

vi. Υξεζηκνπνηνχκελνο κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο θαη θνξέαο πηζηνπνίεζήο ηνπ. 

vii. Σηκή ηνπ πληειεζηή Δθηίκεζεο Μεηάδνζεο (Transmission Rating Factor) 
R θαη αληίζηνηρε θαηεγνξία πνηφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ γηα νκηιία ηεο 
θσλεηηθήο ππεξεζίαο (πνιχ πςειή, πςειή, κέζε, ρακειή θαη πνιχ 
ρακειή), ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο ITU-T G.109, αλά δηάηαμε 
αλαθνξάο, ψξεο αηρκήο θαη κε-αηρκήο, θαηεχζπλζε κεηάδνζεο θαη 
ζπλδπαζκφ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ. 

viii. Σηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πίλαθα 2 ηεο ITU-T χζηαζεο G.107 
(04/2009), κε έλδεημε γηα θάζε κηα εάλ πξνήιζε απφ ηηκέο θαηαζθεπαζηψλ 
ηεξκαηηθψλ/εμνπιηζκνχ, απφ ηηκέο ζρεδηαζκνχ/παξφρσλ δηθηχσλ, απφ 
κεηξήζεηο (αλά δηάηαμε αλαθνξάο, ψξεο αηρκήο θαη κε-αηρκήο, 
θαηεχζπλζε κεηάδνζεο θαη ζπλδπαζκφ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ) ή είλαη ε εμ 
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νξηζκνχ ηηκή ηνπ πίλαθα (αλά δηάηαμε αλαθνξάο θαη ζπλδπαζκφ 
ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ). 

ix. Γηα παξακέηξνπο ηνπ E-model πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο, ηνλ 
ηειηθφ αξηζκφ δνθηκψλ αλά δηάηαμε αλαθνξάο, ψξεο αηρκήο θαη κε-αηρκήο, 
θαηεχζπλζε κεηάδνζεο θαη ζπλδπαζκφ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ. 

x. Υξεζηκνπνηνχκελεο πζηάζεηο (επηπξφζζεηεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην 
παξαπάλσ εδάθην β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ). 

ζη. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Καηεγνξία πνηφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ γηα νκηιία ηεο θσλεηηθήο ππεξεζίαο 
(πνιχ πςειή, πςειή, κέζε, ρακειή θαη πνιχ ρακειή), ζχκθσλα κε ηε 
χζηαζε ηεο ITU-T G.109, αλά δηάηαμε αλαθνξάο, ψξεο αηρκήο θαη κε-
αηρκήο θαηεχζπλζε κεηάδνζεο θαη ζπλδπαζκφ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ. 

iv. Αλαθνξά ζε θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη: 

α. Σαπηνπνίεζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξάο 
(ηδίσο, Σνπηθφ Κέληξν, Γήκνο, Πεξηθέξεηα).  

β. Δίδνο–ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεξκαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
ηνπο ππνινγηζκνχο. 

γ. Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ πξφο ην θνηλφ. 

5. α. Ο Γ.Π. F04 (Υξφλνο παξνρήο γηα αξρηθή ζχλδεζε) εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ κία παξαδεθηή (έγθπξε) παξαγγειία ππεξεζίαο 
ζχλδεζεο γίλεηαη δεθηή απφ έλαλ πάξνρν άκεζεο ππεξεζίαο κέρξη ηε ζηηγκή 
πνπ ε ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε (νινθιήξσζε παξαγγειίαο). 

β. Ο Γ.Π. F04 εθθξάδεηαη κε δχν κεγέζε σο εμήο: 

i. Οη ρξφλνη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο (αθέξαηεο ηηκέο), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ, ζηνπο νπνίνπο ην 95% θαη ην 99% 
ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ νινθιεξψλνληαη. 

ii. Σν πνζνζηφ ησλ παξαγγειηψλ κε αθξίβεηα 2 δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνπ 
έρνπλ νινθιεξσζεί  κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ 
πειάηε (πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία). 

γ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγέζνπο ηνπ Γ.Π. F04 πνπ αλαθέξεηαη 
ζην παξαπάλσ εδάθην β, βαζίδεηαη ζην πξφηππν ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 
(Annex B). Δηδηθά γηα ηνπο παξφρνπο άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο, ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο 
θάζε παξαγγειίαο ζπλνδεχεηαη: 

i. απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο, ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο 

ii. απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο, ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ 
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ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν επηπιένλ ρξφλνο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηπρφλ θνξεηφηεηαο αξηζκνχ. 

Οη ελ ιφγσ πάξνρνη ππνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν παξαπάλσ 
πνζνζηψλ γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ πξψηνπ κεγέζνπο, ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ρσξηζηά γηα ην 95% 
θαη ην 99%. 

δ. Σν  δεχηεξν κέγεζνο ηνπ Γ.Π. F04 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ εδάθην β, 
αθνξά κφλν πεξηπηψζεηο παξφρσλ πνπ πινπνηνχλ ζπκθσλίεο κε πειάηεο 
γηα ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο, θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
παξαγγειίαο, θαη ε εκεξνκελία πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε 
(πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία) πξνθχπηεη απφ δπλάκελα λα απνδεηρζνχλ 
ζηνηρεία (φπσο ζπκπεξίιεςή ηεο ζηελ ππνγεγξακκέλε χκβαζε κεηαμχ 
παξφρνπ θαη πειάηε). 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F04 ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε ηα εμήο: 

i. Οη ππνινγηζκνί πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλδέζεσλ πνπ 
παξέρνληαη ζηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Γ.Π. F04 πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο: 

 Μία λέα γξακκή πξφζβαζεο ηνπνζεηείηαη (εγθαζίζηαηαη). 

 Μία ππάξρνπζα γξακκή πξφζβαζεο αλαβαζκίδεηαη απφ PSTN ζε 
ISDN. 

 Μία ππάξρνπζα γξακκή πξφζβαζεο παξαιακβάλεηαη απφ άιιν 
πάξνρν δηθηχνπ (αιιαγή παξφρνπ δηθηχνπ απφ πειάηε). 

iii. Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Γ.Π. F04 εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο: 

 Μία ππάξρνπζα γξακκή πξφζβαζεο παξαιακβάλεηαη απφ 
(κεηαθέξεηαη ζε) άιιν πειάηε. 

 Μία παξαγγειία αθπξψλεηαη. 

iv. Μία παξαγγειία ππεξεζίαο ζεσξείηαη παξαδεθηή εθφζνλ ηα ζηνηρεία θαη 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηε ζπλνδεχνπλ είλαη πιήξε θαη αθξηβή. 
Πεξηπηψζεηο φπνπ απαξαίηεηα ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε 
ή απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, πεξηιακβάλνληαη ζηηο κεηξήζεηο κφλν εθφζνλ 
(θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα) θαηαζηνχλ πιήξε θαη αθξηβή. 

v. Μία παξαδεθηή παξαγγειία ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη πξνθνξηθά ή 
εγγξάθσο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε απνδεθηή κνξθή. 

vi. ε πεξίπησζε πνπ πάξνρνο θαη πειάηεο ζπκθσλήζνπλ φηη κία 
παξαγγειία πνιιαπιψλ ζπλδέζεσλ ζα πινπνηεζεί ζηαδηαθά, θάζε 
ζπκθσλεκέλνο ρξφλνο παξάδνζεο ινγίδεηαη σο ρσξηζηή παξαγγειία. 

vii. Πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε πνιιαπιά ζεκεία 
ινγίδνληαη σο ρσξηζηέο παξαγγειίεο. 

viii. Απφ ην πξψην κέγεζνο ηνπ Γ.Π. F04 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ 
εδάθην β εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ 
νινθιήξσζε παξαγγειηψλ ιφγσ: 

 Αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. 



 

 

18 

 Αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ζε 
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε, 
εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη αλαγθαία. 

ix. Απφ ην δεχηεξν κέγεζνο ηνπ Γ.Π. F04 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ 
εδάθην β εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ 
νινθιήξσζε παξαγγειηψλ ιφγσ: 

 Μεηαγελέζηεξνπ (ηεο παξαγγειίαο) αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. 

 Αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ζε 
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε, 
εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη αλαγθαία. 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί ε πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο. 

x. Ζ παξνρή ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ πειάηε δελ ιακβάλεηαη ππφςε 
ζηε κέηξεζε ηνπ Γ.Π. F04. 

ζη. O Γ.Π. F04 εθαξκφδεηαη κφλν ζε άκεζεο ππεξεζίεο. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F04 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

I. Γεληθά (πεξηιακβάλνληαη νη παξαγγειίεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε) 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλεηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ1) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά 
Πεξηθέξεηα, (δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά 
Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία 
παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο 
ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 99% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλεηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ2) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά 
Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά 
Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία 
παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο 
ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γ. 

v. Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 
πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε (εθφζνλ ζπλάπηνληαη ηέηνηεο 
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ζπκθσλίεο) ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία 
(κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο παξαγγειηψλ ζχλδεζεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

vii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε 
(φπσο νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 

II. Δηδηθά (αλά Πεξηθέξεηα θαη θάζε παξαγγειία) 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζπλδξνκεηή. 

ii. Σχπνο ζχλδεζεο (PSΣΝ ή ISDN). 

iii. Σξφπνο ππνβνιήο παξαγγειίαο. 

iv. Ζκεξνκελία παξαιαβήο αξρηθήο παξαγγειίαο ππεξεζίαο ζχλδεζεο. 

v. Ζκεξνκελία παξαιαβήο παξαδεθηήο παξαγγειίαο ππεξεζίαο 
ζχλδεζεο. 

vi. Ζκεξνκελία νινθιήξσζεο παξαγγειίαο. 

vii. Υξφλνο νινθιήξσζεο παξαγγειίαο (ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο-ζε 
αθέξαηεο ηηκέο) [θαη πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο θαη πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ (κφλν 
ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη 
ηε γξακκή πξφζβαζεο)]. 

viii. Έλδεημε εάλ ε παξαγγειία ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
Γ.Π. F04 θη εάλ φρη πνηνο ν ιφγνο (φπσο αθχξσζε πειάηε). 

ix. Έλδεημε χπαξμεο πξνζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο 
παξαγγειίαο θαη πνηα ήηαλ απηή. 

x. Αλαθνξά εάλ ε παξνρή ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ πειάηε ήηαλ 
κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο παξαγγειίαο. 

ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλεηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ1) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν 
ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή 
γηα ηηο ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν 
είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ 
απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 99% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλεηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ2) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) 
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(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν 
ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή 
γηα ηηο ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν 
είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ 
απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

v. Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 
πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε (εθφζνλ ζπλάπηνληαη ηέηνηεο 
ζπκθσλίεο) ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε 
κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο παξαγγειηψλ ζχλδεζεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

vii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε (φπσο 
νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 

viii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

6. α. Ο Γ.Π. F05 (πρλφηεηα αλαθνξψλ βιάβεο αλά ζχλδεζε) εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ παξαδεθηψλ (έγθπξσλ) αλαθνξψλ βιάβεο αλά γξακκή πξφζβαζεο 
(ζχλδεζε). 

β. Ο Γ.Π. F05 εθθξάδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο 
αλά γξακκή πξφζβαζεο (ζχλδεζε) κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη 
ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ φισλ ησλ παξαδεθηψλ αλαθνξψλ 
βιάβεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηε κέζε ηηκή ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο ζην ππφ 
εμέηαζε δίθηπν ηνπ παξφρνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ κέζε 
ηηκή ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο ζε κία πεξίνδν πξνθχπηεη απφ ηε κέζε ηηκή 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ πιήζνπο γξακκψλ πξφζβαζεο ζην ηέινο θάζε 
εκέξαο ηεο πεξηφδνπ. 

Ωο παξαδεθηή αλαθνξά βιάβεο ζεσξείηαη κία πιήξεο θαη αθξηβήο αλαθνξά 
δηαθνπηφκελεο ή ππνβαζκηζκέλεο ππεξεζίαο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνλ 
πειάηε (ή απφ θάπνηνλ εθπξφζσπν απηνχ) ζην δεκνζηνπνηεκέλν ζεκείν 
επαθήο ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο (είηε πξνθνξηθά είηε ζε γξαπηή κνξθή είηε 
ζε νπνηαδήπνηε άιιε απνδεθηή κνξθή), απνδίδεηαη ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζίαο ή ζε νπνηνδήπνηε αιιεινζπλδεφκελν δεκφζην δίθηπν θαη δελ 
απνδεηθλχεηαη φηη είλαη αβάζηκε θαηά ηνλ έιεγρν. Δμαηξνχληαη νη βιάβεο ζε 
νπνηνδήπνηε κέξνο εμνπιηζκνχ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ζηα ηεξκαηηθά 
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 

Οη αλαθνξέο βιάβεο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο, εθηφο εάλ ζπληξέρεη 
ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα λα ζεσξεζνχλ κε παξαδεθηέο (αβάζηκεο). 
Πεξηπηψζε φπνπ πειάηεο αλαθέξεη βιάβε πνπ βξίζθεηαη επηδηνξζσκέλε 
θαηά ηνλ έιεγρν, κεηξάηαη σο παξαδεθηή αλαθνξά εθηφο θη εάλ ν πάξνρνο 
ππεξεζίαο έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ε βιάβε δελ ζπλέβε πνηέ θαη δχλαηαη 
λα ην ηεθκεξηψζεη. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F05 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 
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i. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. F05 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαδεθηέο αλαθνξέο 
βιάβεο πνπ ειήθζεζαλ ηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Βιάβε ζχλδεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία γξακκή πξφζβαζεο 
εμππεξεηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα θαλάιηα θσλήο, φπσο νη πεξηπηψζεηο 
γξακκψλ ISDN BRA/PRA, ινγίδεηαη σο κία βιάβε κίαο γξακκήο 
πξφζβαζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επεξεαδφκελσλ θαλαιηψλ 
θσλήο. 

iii. ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ αλαθνξψλ βιάβεο γηα ηελ ίδηα 
γξακκή πξφζβαζεο, πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, κφλν κία 
αλαθνξά ιακβάλεηαη ππφςε. 

iv. Αλαθνξέο βιάβεο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο 
πξφζβαζεο κεηαμχ πειαηψλ θαη Σνπηθψλ Κέληξσλ (local exchanges) 
κεηξψληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη θαη φρη κε 
βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε βιάβε. Όκσο 
κφλν κία αλαθνξά βιάβεο πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε επεξεαδφκελε 
γξακκή πξφζβαζεο. 

v. Αλαθνξά βιάβεο εηαηξηθνχ πειάηε, ε νπνία πεξηιακβάλεη βιάβεο γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο πξφζβαζεο ηνπ πειάηε, έζησ γηα Ν 
γξακκέο πξφζβαζεο, κεηξψληαη θαη θαηαγξάθνληαη σο Ν αλαθνξέο 
βιάβεο. 

vi. Παξαδεθηέο αλαθνξέο βιάβεο πνπ αθνξνχλ ζε θνηλφρξεζηα ηειέθσλα 
θαζψο θαη νη γξακκέο πξφζβαζεο πνπ ηα εμππεξεηνχλ, εμαηξνχληαη. 

vii. Πάξνρνη ππεξεζίαο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ 
παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο, βιαβψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ ηεξκαηηθφ 
εμνπιηζκφ ηνπ πειάηε ή αβάζηκσλ βιαβψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F05 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ 
βιαβψλ. 

δ. O Γ.Π. F05 εθαξκφδεηαη κφλν ζε άκεζεο ππεξεζίεο. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F05 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηα αθφινπζα ηνπιάρηζηνλ 
ζηνηρεία: 

Η. Γεληθά (πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο βιάβεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε) 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή 
γεσγξαθηθή θάιπςε). 

iv. Μέζε ηηκή γξακκψλ πξφζβαζεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα 
φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

v. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο αλά γξακκή πξφζβαζεο 
(ζχλδεζε) ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε 
ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 
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ΗΗ. Δηδηθά (αλά Πεξηθέξεηα θαη θάζε αλαθνξά βιάβεο) 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζπλδξνκεηή. 

ii. ηνηρεία αλαθνξάο βιάβεο (ηξφπνο ππνβνιήο, εκεξνκελία, ψξα, 
αλαθεξφκελε απφ ηνλ πειάηε βιάβε). 

iii. Αηηία βιάβεο. 

iv. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο είλαη παξαδεθηή θαη εάλ φρη πνηνο ν 
ιφγνο. 

v. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δείθηε θαη εάλ φρη πνηνο ν ιφγνο. 

ζη. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη  

πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή 
θάιπςε). 

iv. Μέζε ηηκή γξακκψλ πξφζβαζεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα  
φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

v. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο αλά γξακκή πξφζβαζεο 
(ζχλδεζε) ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε 
ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

vii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

7. α. Ο Γ.Π. F06 (Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ) εθθξάδεη ην ρξφλν απφ ηε 
ζηηγκή πνπ κηα παξαδεθηή (έγθπξε), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαθνξά βιάβεο ιακβάλεηαη απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζίαο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην/ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ή ε 
ππεξεζία εμ νινθιήξνπ απνθαηαζηαζεί ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 
φπσο ίζρπαλ πξηλ επέιζεη ε βιάβε. 

β. Ο Γ.Π. F06 εθθξάδεηαη κε δχν κεγέζε σο εμήο: 

i. νη ρξφλνη, κεηξεκέλνη ζε ρξνλνκεηξεκέλεο ψξεο (αθέξαηεο ηηκέο), ζηνπο 
νπνίνπο απνθαζίζηαληαη ην 80% θαη ην 95% ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαθνξέο 
βιάβεο θαη αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο (ηνπηθφο βξφρνο) 

ii. oη ρξφλνη, κεηξεκέλνη ζε ρξνλνκεηξεκέλεο ψξεο (αθέξαηεο ηηκέο), ζηνπο 
νπνίνπο απνθαζίζηαληαη ην 80% θαη ην 95% ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ ππνινίπσλ βιαβψλ (δειαδή ησλ βιαβψλ πνπ δελ 
αθνξνχλ ηελ γξακκή πξφζβαζεο (ηνπηθφο βξφρνο)) θαη αληηζηνηρνχλ ζε 
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παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6, αλαθνξέο 
βιάβεο. 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δχν παξαπάλσ κεγεζψλ ηνπ Γ.Π. F06 βαζίδεηαη 
ζην πξφηππν ETSI EG 201 769 v1.1.2 (Annex B). 

ηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο, ζην πξψην κέγεζνο ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ 
επηδηφξζσζεο θάζε βιάβεο ζπλνδεχεηαη: 

 απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο, ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο γξακκήο 
πξφζβαζεο 

 απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο, ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο. 

Οη πάξνρνη άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο 
ππνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν παξαπάλσ πνζνζηψλ γηα φιεο ηηο 
επηδηνξζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξψηνπ 
κεγέζνπο, ρσξηζηά γηα ην 80% θαη ην 95%. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F06 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. Ο Γ.Π. F06 εθαξκφδεηαη κφλν γηα ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ 
πξνζθέξνπλ «ηππηθνχο» ρξφλνπο απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζηνπο 
πειάηεο. 

ii. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. F06 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απνθαηαζηάζεηο 
βιαβψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ιήςεο ηεο αληίζηνηρεο παξαδεθηήο αλαθνξάο 
βιάβεο. Δμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο βιαβψλ, νη νπνίεο: 

 εληνπίδνληαη ζε άιια δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα απφ ηα νπνία ν πάξνρνο 
δελ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο βιάβεο 

 βξίζθνληαη επηδηνξζσκέλεο θαηά ηνλ έιεγρν. 

iii. ε πεξίπησζε ιήςεο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο γηα ηελ ίδηα βιάβε, 
απφ ηνλ ίδην πειάηε ή δηαθνξεηηθνχο, κφλν ε πξψηε αλαθνξά βιάβεο 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

iv. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F06 εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο φπνπ 
ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ιφγσ: 

 Αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. 

 Αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ηελ επηζπκεηή 
ψξα, εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη απαξαίηεηε. 

δ. O Γ.Π. F06 εθαξκφδεηαη κφλν ζε άκεζεο ππεξεζίεο. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F06 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

Η. Γεληθά (πεξηιακβάλνληαη νη απνθαηαζηάζεηο βιάβεο πνπ ιακβάλνληαη 
ππφςε) 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
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ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο απνθαζίζηαηαη (κφλν 
γηα άκεζε ππεξεζία) [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ1) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα 
(δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην 
ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ 
πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο απνθαζίζηαηαη (κφλν 
γηα άκεζε ππεξεζία) [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ2) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα  
(δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην 
ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ 
πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ.  

v. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
ππνινίπσλ βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή 
γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
ππνινίπσλ βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή 
γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vii. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

viii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε 
(φπσο νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά Πεξηθέξεηα θαη θάζε αλαθνξά βιάβεο) 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζπλδξνκεηή. 

ii. ηνηρεία αλαθνξάο βιάβεο (ηξφπνο ππνβνιήο, εκεξνκελία, ψξα, 
αλαθεξφκελε απφ ηνλ πειάηε βιάβε). 

iii. Aηηία βιάβεο. 

iv. Έλδεημε ηχπνπ βιάβεο (βιάβεο γξακκήο πξφζβαζεο ή ππφινηπεο 
βιάβεο). 

v. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο είλαη παξαδεθηή θη εάλ φρη πνηνο ν 
ιφγνο. 
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vi. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δείθηε θη εάλ φρη πνηνο ν ιφγνο. 

vii. Ζκεξνκελία θαη ψξα απνθαηάζηαζεο βιάβεο. 

viii. Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο (ζε ρξνλνκεηξεκέλεο ψξεο) [θαη 
πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή γξακκήο πξφζβαζεο θαη 
πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ (κφλν ζηελ πεξίπησζε 
βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο θαη ν πάξνρνο άκεζεο 
ππεξεζίαο δελ δηαρεηξίδεηαη ηε γξακκή πξφζβαζεο)]. 

ζη. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο: Όπσο νξίδεηαη ζην εδάθην ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ 
πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο απνθαζίζηαηαη (κφλν γηα άκεζε 
ππεξεζία) [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο πξφζβαζεο επί Υ1) 
θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) (κφλν ζηελ πεξίπησζε 
παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή 
πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα   (δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ 
νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). 
Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ 
πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο απνθαζίζηαηαη (κφλν γηα άκεζε 
ππεξεζία) [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο πξφζβαζεο επί Υ2) 
θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) (κφλν ζηελ πεξίπησζε 
παξφρσλ άκεζεο ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή 
πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα  (δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ 
νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). 
Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα Γ. 

v. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ ππνινίπσλ 
βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ 
παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ ππνινίπσλ 
βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ 
παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vii. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

viii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε (φπσο 
νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 
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ix. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

 

Άξζξν 6 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ πζηεκάησλ Κηλεηώλ Δπηθνηλσληώλ 

1. Οη Γείθηεο Πνηφηεηαο (Γ.Π.) πνπ κεηξψληαη θαη παξνπζηάδνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο 
ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

α. Γείθηεο αλεμάξηεηνη ηεο ππεξεζίαο: 

Μ01: Γηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ-ξαδηνθάιπςε. 

β. Γείθηεο ππεξεζίαο θσλήο: 

Μ02: Πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεο θσλήο. 

Μ03: Πηζαλφηεηα δηαθνπήο θιήζεο θσλήο. 

Μ04: Πνηφηεηα θσλήο. 

Μ05: Υξφλνο απνθαηάζηαζεο θιήζεο θσλήο. 

γ. Γ.Π. επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ: 

M06: Πηζαλφηεηα απνηπρίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http. 

Μ07: Μέζνο ξπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http. 

Μ08: Μέζνο ξπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {upload}. 

Μ09: Μέζνο ξπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {download}. 

2. α. Ο Γ.Π. Μ01 (Γηαζεζηκφηεηα Γηθηχνπ - Ραδηνθάιπςε) δειψλεη ηε γεσγξαθηθή 
θάιπςε γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο κέζσ ελφο δηθηχνπ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ ζε παλειιαδηθή θιίκαθα. 

β. Ο Γ.Π. Μ01 εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη 
νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο ζηα νπνία ππάξρεη 
ξαδηνθάιπςε πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο. Δπίζεο, ν 
Γ.Π. Μ01 εθθξάδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαηεγνξηψλ 
πνηφηεηαο ξαδηνθάιπςεο: «θαιή», «απνδεθηή», «θαθή» θαη «δελ ππάξρεη», 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ  ηνπ Γ.Π. Μ01 ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

i. Ο ππνινγηζκφο ηνπ γίλεηαη κέζσ κεηξήζεσλ ζην πεδίν κε θηλεηφ ζηαζκφ. 
Οη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
κεηξήζεσλ θαζνξίδνληαη ψζηε λα θαιχπηνπλ αληηπξνζσπεπηηθά φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο πεξηβάιινληνο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.), 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ. 

ii. Oη εμσηεξηθέο παξεκβνιέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 
ξαδηνθάιπςε, πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Οη κεηξήζεηο 
ζηηο πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα παξεκβνιψλ είηε εμαηξνχληαη 
απφ ην δείγκα είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε 
απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ. 

iii. H θάιπςε ησλ επίγεησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ κεηξάηαη ζε ζπλζήθεο 
παξφκνηεο κε απηέο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηειηθφο ρξήζηεο. 
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iv. H έληαζε πεδίνπ θαηαγξάθεηαη θαηά ηε δηαδξνκή πνπ δηαλχεη ην φρεκα 
κέηξεζεο κε επαξθή αλάιπζε, ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη απνδεθηέο 
κεηξήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Λακβάλεηαη κεγάινο αξηζκφο 
δεηγκάησλ θαηά ηε κέηξεζε ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνθχςνπλ νη κέγηζηεο θαη νη κέζεο ηηκέο ηεο έληαζεο πεδίνπ, ζχκθσλα 
κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζπζηάζεηο θαζψο θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή.  

v. Γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο ξαδηνθάιπςεο, νη δηαδξνκέο κέηξεζεο 
επηιέγνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκπεξηέρνληαη νη αιιαγέο ζηελ 
έληαζε ηνπ πεδίνπ θαζψο θαη θαηλφκελα πνιπδηαδξνκηθήο (multipath) 
δηάδνζεο. 

vi. Ζ κέηξεζε αθνξά κφλν ζηελ θαζνδηθή δεχμε (down link) ησλ δηθηχσλ. 

vii. Γηα ιφγνπο ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο νη κεηξήζεηο ηεο 
ξαδηνθάιπςεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα γηα δίθηπα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.  

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ01 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ: 

i.1 Γεσγξαθηθή ζέζε (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

i.2 Μέγεζνο κέηξεζεο (RxLev, RSCP-CPICH). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο. 

ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο 
κνξθέο: 

i. Πίλαθαο κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ Γ.Π. Μ01 αλά θαηεγνξία ησλ 
πεξηνρψλ πνπ δηεμήρζεζαλ νη κεηξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
δηαδξνκή, ηε ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα αλά εκέξα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

ii. Απνηχπσζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδξνκψλ ζε ράξηεο 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα GIS πιαηθφξκα. 

iii. Παξνρή ησλ ζπλαξηήζεσλ ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θαη αζξνηζηηθήο 
θαηαλνκήο γηα ην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ. 

iv. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

3. α. Ο Γ.Π. Μ02 (Πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεο θσλήο) αθνξά ζηελ εκπινθή 
θιήζεσλ θσλήο ζε έλα δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη ραξαθηεξίδεη ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ππεξεζία θσλήο ηνπ δηθηχνπ. 

β. Ο Γ.Π. Μ02 εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη 
νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ θιήζεσλ θσλήο ζηηο νπνίεο 
παξνπζηάζηεθε εκπινθή πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ θσλήο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ  ηνπ Γ.Π. Μ02 ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 
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i. Ο ππνινγηζκφο ηνπ γίλεηαη κέζσ κεηξήζεσλ ζην πεδίν κε θηλεηφ ζηαζκφ, 
νη νπνίεο εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα κε απηέο ηνπ Γ.Π. Μ01, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ. 

ii. Οη θιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ψξεο ηειεπηθνηλσληαθήο αηρκήο, νη 
νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ παξφρσλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη ψξεο δελ είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο 
παξφρνπο, ηφηε ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα θαζνξίζεη ηηο ψξεο ειέγρνπ. 
Μεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ 
επηθξαηνχλ αθξαίεο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο, φπσο ζπγθεληξψζεηο, 
θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.α. 

iii. Οη θιήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ππάξρεη ξαδηνθάιπςε 
(δηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ) ζην ζεκείν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

iv. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην ζην νπνίν νινθιεξψλεηαη κία θιήζε νξίδεηαη γηα 
δίθηπα GSM/DCS1800 θαη UMTS ζηα πξφηππα ηνπ ETSI TS 102 250-2 
θαη TS 102 250-5 θαη γηα ην δίθηπν TETRA ζην πξφηππν ETSI TS 100 
392-16.  

v. O ειάρηζηνο ρξφλνο αλακνλήο κεηαμχ δχν θιήζεσλ είλαη είθνζη (20) έσο 
ηξηάληα (30) δεπηεξφιεπηα, κε εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο θσλήο ησλ 
ζπζηεκάησλ TETRA. 

vi. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην νινθιήξσζεο κηα θιήζεο παξακέλεη ζηαζεξφ ζηε 
δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα θιήζε απνηχρεη ή 
δηαθνπεί βεβηαζκέλα απφ ην δίθηπν, ε επφκελε πξνζπάζεηα μεθηλά κε ην 
πέξαο ηνπ ζηαζεξνχ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. 

vii. Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ ηεξείηαη ε αθφινπζε ζεηξά ελεξγεηψλ: 

- Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο.  

- Γηαηήξεζε ηεο θιήζεο. 

- Σεξκαηηζκφο θιήζεο. 

- Αλακνλή κέρξη ηελ επφκελε θιήζε. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ02 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία:  

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο ηεο θιήζεο. 

iv. Έλδεημε εάλ ε θιήζε είλαη πξνο ζηαζεξφ ή πξνο θηλεηφ. 

v. Απνηέιεζκα θάζε θιήζεσο (επηηπρήο ή φρη). 

ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο 
θιήζεο θσλήο θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα πξφζβαζεο (πνπ πξνθχπηεη εάλ 
απφ ηε κνλάδα αθαηξεζεί ν Γ.Π. Μ02). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 
παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία δηθηχνπ ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηελ θαηεγνξία ηνπ Γηθηχνπ  

ii. ηε γεσγξαθηθή δηαδξνκή κέηξεζεο 
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iii. ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο 

iv. ηελ πηζαλφηεηα πξφζβαζεο 

v. ηε δηαδξνκή ησλ θιήζεσλ (θηλεηφ πξνο ζηαζεξφ ή θηλεηφ πξνο θηλεηφ) 

vi. ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 

vii. ηε ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

viii. ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλά εκέξα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

ix. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

4. α. Ο Γ.Π. Μ03 (Πηζαλφηεηα δηαθνπήο θιήζεο θσλήο) αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα 
ηεξκαηηζκνχ κηαο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο θιήζεο θσλήο γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν εθηφο απφ ηνλ ζθφπηκν ηεξκαηηζκφ ηνπ θαινχληνο ή ηνπ θαινχκελνπ. 

β. Ο Γ.Π. M03 εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη 
νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ επηηπρεκέλσλ θιήζεσλ θσλήο πνπ 
ηεξκαηίζηεθαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ ηνλ ζθφπηκν ηεξκαηηζκφ ηνπ 
θαινχληνο ή ηνπ θαινχκελνπ, πξνο ην ζπλνιηθφ πιήζνο θιήζεσλ. 

γ. Οη θιήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ππάξρεη ξαδηνθάιπςε (δηαζεζηκφηεηα 
δηθηχνπ) ζην ζεκείν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ03 ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

i. H δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ Γ.Π. Μ03 είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ Γ.Π. Μ02. 

ii. Σν ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ Γ.Π. 
Μ03 ζηα δίθηπα GSM/DCS1800 θαη UMTS πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηα 
πξφηππα ηνπ ETSI TS 102 250-2 θαη TS 102 250-5. 

iii. Σν ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ Γ.Π. 
Μ03 γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θσλήο ζηα δίθηπα TETRA παξνπζηάδνληαη 
ζην πξφηππν ηνπ ETSI TS 100 392-16. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ03 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο ηεο θιήζεο. 

iv. Έλδεημε εάλ ε θιήζε είλαη πξνο ζηαζεξφ ή πξνο θηλεηφ. 

v. Απνηέιεζκα θάζε θιήζεσο (επηηπρήο ή φρη). 

ζη. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηαθνπήο 
θιήζεο θσλήο θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο θιήζεο θσλήο (πνπ 
πξνθχπηεη εάλ απφ ηε κνλάδα αθαηξεζεί ν Γ.Π. Μ03). Σα απνηειέζκαηα ησλ 
κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία δηθηχνπ ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηελ θαηεγνξία ηνπ Γηθηχνπ 

ii. ηε γεσγξαθηθή δηαδξνκή κέηξεζεο 

iii. ηελ πηζαλφηεηα δηαθνπήο 
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iv. ηελ πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο 

v. ηε δηαδξνκή ησλ θιήζεσλ (θηλεηφ πξνο ζηαζεξφ ή θηλεηφ πξνο θηλεηφ) 

vi. ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 

vii. ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

viii. ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλά εκέξα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

ix. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

5. α. Ο Γ.Π. Μ04 (Πνηφηεηα θσλήο) απνηειεί ην Γ.Π. κεηάδνζεο απφ άθξν ζε άθξν 
ηεο θσλήο ηεο ππεξεζίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δθθξάδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο φξνπο θαηεγνξηψλ πνηφηεηαο: «πνιχ πςειή», «πςειή», «κέζε», 
«ρακειή» θαη «πνιχ ρακειή» πνηφηεηα. 

β. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. Μ04 πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν θαη 
ηηο παξακέηξνπο ησλ πζηάζεσλ P.862 θαη P.862.1 ηεο ITU-T θαζψο θαη ηνπ 
πξνηχπνπ ETSI TS 102 250-02 θαη βαζίδεηαη ζε νινθιεξσκέλεο θιήζεηο, 
δειαδή θιήζεηο ζηηο νπνίεο ν ηεξκαηηζκφο ηνπο έγηλε απφ ηελ δηάηαμε 
ηεξκαηηζκνχ. 

γ. Ζ κέηξεζε ηνπ Γ.Π. Μ04 πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ ηνπ Γ.Π. Μ03 πξνζζέηνληαο ηελ αλάινγε ιεηηνπξγηθή κνλάδα 
θαηαγξαθήο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ04 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο ηεο θιήζεο. 

iv. Έλδεημε εάλ ε θιήζε είλαη πξνο ζηαζεξφ ή πξνο θηλεηφ. 

v. Σν απνηέιεζκα θάζε θιήζεσο (θαηεγνξία πνηφηεηαο). 

ε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία δηθηχνπ ζε πίλαθεο, νη 
νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηελ θαηεγνξία ηνπ Γηθηχνπ 

ii. ηε γεσγξαθηθή δηαδξνκή κέηξεζεο 

iii. ηελ πνηφηεηα θσλήο 

iv. ηε δηαδξνκή ησλ θιήζεσλ (θηλεηφ πξνο ζηαζεξφ ή θηλεηφ πξνο θηλεηφ) 

v. ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 

vi. ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

vii. ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλά εκέξα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

viii. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 
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6. α. Ο Γ.Π. Μ05 (Υξφλνο απνθαηάζηαζεο θιήζεο θσλήο) εθθξάδεη ην ρξφλν ζηνλ 
νπνίν απνθαζίζηαηαη ε θιήζε θσλήο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηειηθφο ρξήζηεο 
ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ ηνπ θαινχκελνπ ζπλδξνκεηή. 

β. Ο Γ.Π. Μ05 εθθξάδεηαη ζε δεπηεξφιεπηα κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ 
θαη νξίδεηαη σο ν ρξφλνο απφ ηε ζπκπιήξσζε απφ ηνλ θαινχληα ηεο 
πιεξνθνξίαο δηεχζπλζεο, δειαδή ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπ θαινχκελνπ, 
κέρξη ηε ιήςε εηδνπνίεζεο εγθαηάζηαζεο θιήζεο θσλήο. 

γ. Ζ κεζνδνινγία, ε πινπνίεζε θαη νη κεηξεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ05 είλαη νη ίδηεο κε απηέο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην Γ.Π. Μ02. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ05 
εμαηξνχληαη νη θιήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη εκπινθή θιήζεο. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ05 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο ηεο θιήζεο. 

iv. Έλδεημε εάλ ε θιήζε είλαη πξνο ζηαζεξφ ή πξνο θηλεηφ. 

v. Απνηέιεζκα θάζε θιήζεσο (ρξφλνο απνθαηάζηαζεο θιήζεο). 

ε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία δηθηχνπ ζε πίλαθεο, νη 
νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηελ θαηεγνξία ηνπ Γηθηχνπ 

ii. ηε γεσγξαθηθή δηαδξνκή κέηξεζεο 

iii. ηνλ ρξφλν απνθαηάζηαζεο ηεο θιήζεο (κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε) 

iv. ηελ δηαδξνκή ησλ θιήζεσλ (θηλεηφ πξνο ζηαζεξφ ή θηλεηφ πξνο θηλεηφ) 

v. ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 

vi. ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

vii. ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλά εκέξα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

viiii. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

7. α. Ο Γ.Π. Μ06 (Πηζαλφηεηα απνηπρίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http) εθθξάδεη ηελ 
πηζαλφηεηα απνηπρίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα Γtd κε βάζε ην πξσηφθνιιν http. 

β. Ο Γ.Π. Μ06 εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη 
νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd κε βάζε ην 
πξσηφθνιιν http σο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ επηηπρψο αξρηθνπνηεκέλσλ 
πξνζπαζεηψλ. 

γ. Ο  Γ.Π. Μ06 θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TR 102 678 V1.1.1 θαη  
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ηα αθφινπζα: 

i. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ηαπηφρξνλα γηα φια ηα δίθηπα. 
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ii. Ο εμππεξεηεηήο (server) είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε αλεμάξηεην θνξέα θαη 
δελ βξίζθεηαη ζην δίθηπν ησλ παξφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Θα γίλνληαη πεξηνδηθνί 
έιεγρνη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ server ή πεξηνδηθνί έιεγρνη ηνπ ρξφλνπ 
πξφζβαζεο ζηνλ server. 

iii. Ο πινεγφο (web browser) ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηξήζεηο είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο.  

iv. Ο ηχπνο ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε είλαη ζπγθεθξηκέλνο ηφζν 
φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ (software) φζν θαη ην πιηθφ (hardware) θαη 
θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. Σν ηεξκαηηθφ κπνξεί λα είλαη είηε θνξεηφο 
ππνινγηζηήο εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα 
πξφζβαζε ζην δίθηπν ηξίηεο γεληάο, είηε ηεξκαηηθφ ηξίηεο γεληάο ην νπνίν 
λα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν http. H επηινγή ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε γηα θάζε πεξίπησζε γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

v. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο είλαη θνηλή γηα ηηο κεηξήζεηο ζε φια ηα ππφ 
εμέηαζε δίθηπα. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν 
ETSI TR 102 505 V1.1.1. 

vi. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ (download). 

vii. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν εμαζθαιηζκέλεο θάιπςεο 
ξαδηνδηθηχνπ θαζψο θαη ελ θηλήζεη ζε ζπκθσλεκέλεο δηαδξνκέο. Ζ 
επηινγή ησλ ζεκείσλ ησλ κεηξήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ. 

viii. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα (Παξάξηεκα 
Δ). 

ix. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ θιήζεσλ δνθηκήο ψζηε λα εμάγνληαη αζθαιή 
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TS 102 
250-6 V1.2.1. 

x. Δμαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο ζχλδεζεο ηνπ 
εμππεξεηεηή (server) κε ηα δίθηπα ησλ παξφρσλ αλάινγα ηνπ κεγέζνπο 
δεδνκέλσλ δνθηκήο. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ06 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο. 

iv. Απνηέιεζκα θάζε πξνζπάζεηαο κεηαθνξάο (επηηπρήο/αλεπηηπρήο). 

ε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http 

ii. ηελ θαηεγνξία Γηθηχνπ 

iii. ηελ εκεξνκελία θαη ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ 

iv. ηελ ηζηνζειίδα αλαθνξάο 

v. ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd 
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vi. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

8. α. Ο Γ.Π. Μ07 (Μέζνο ξπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http) εθθξάδεη ηνλ κέζν 
ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd κε 
βάζε ην πξσηφθνιιν http κεηά ηελ επηηπρεκέλε απνθαηάζηαζε ζχλδεζεο 
δεδνκέλσλ. 

β. Ο Γ.Π. Μ07 νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
κεηαθέξζεθαλ πξνο ην ρξφληθφ δηάζηεκα Γtd θαη κεηξάηαη ζε Kbps ζε 
αθέξαηεο ηηκέο. 

γ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. Μ07 γίλεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TR 102 678 
V1.1.1, θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ηα αθφινπζα: 

i. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ηαπηφρξνλα γηα φια ηα δίθηπα. 

ii. Ο εμππεξεηεηήο (server) είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε αλεμάξηεην θνξέα θαη 
δελ βξίζθεηαη ζην δίθηπν ησλ παξφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Θα γίλνληαη πεξηνδηθνί 
έιεγρνη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ server ή πεξηνδηθνί έιεγρνη ηνπ ρξφλνπ 
πξφζβαζεο ζηνλ server. 

iii. Ο πινεγφο (web browser) ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηξήζεηο είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

iv. Ο ηχπνο ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε είλαη ζπγθεθξηκέλνο ηφζν 
φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ (software) φζν θαη ην πιηθφ (hardware) θαη 
θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. Σν ηεξκαηηθφ κπνξεί λα είλαη είηε θνξεηφο 
ππνινγηζηήο εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα 
πξφζβαζε ζην δίθηπν ηξίηεο γεληάο, είηε ηεξκαηηθφ ηξίηεο γεληάο ην νπνίν 
λα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν http. H επηινγή ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε γηα θάζε πεξίπησζε γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ 

v. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο είλαη θνηλή γηα ηηο κεηξήζεηο ζε φια ηα ππφ 
εμέηαζε δίθηπα. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν 
ETSI TR 102 505 V1.1.1. 

vi. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ (download). 

vii. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν εμαζθαιηζκέλεο θάιπςεο 
ξαδηνδηθηχνπ θαζψο θαη ελ θηλήζεη ζε ζπκθσλεκέλεο δηαδξνκέο. Ζ 
επηινγή ησλ ζεκείσλ ησλ κεηξήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ. 

viii. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα (Παξάξηεκα 
Δ). 

ix, Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ ψζηε λα εμάγνληαη αζθαιή 
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TS 102 
250-6 V1.2.1. 

x. Δμαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο ζχλδεζεο ηνπ 
εμππεξεηεηή (server) κε ηα δίθηπα ησλ παξφρσλ αλάινγα ηνπ κεγέζνπο 
δεδνκέλσλ δνθηκήο. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ07 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 
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i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο. 

iv. Απνηέιεζκα θάζε κέηξεζεο [κέγεζνο ζειίδαο/ρξφλνο ιήςεο δεδνκέλσλ 
(download)]. 

ε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηνλ κέζν ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http 

ii. ηελ θαηεγνξία Γηθηχνπ 

iii. ηελ εκεξνκελία θαη ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ 

iv. ηελ ηζηνζειίδα αλαθνξάο 

v. ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd 

vi. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

9. α. Ο Γ.Π. Μ08 (Μέζνο ξπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {upload}) εθθξάδεη ηνλ 
κέζν ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd 
κε βάζε ην πξσηφθνιιν ftp, κεηά ηελ επηηπρεκέλε απνθαηάζηαζε ζχλδεζεο 
δεδνκέλσλ. 

β. Ο Γ.Π. Μ08 νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
κεηαθέξζεθαλ πξνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd θαη κεηξάηαη ζε Kbps ζε 
αθέξαηεο ηηκέο. 

γ. Ο ππνινγηζκφο  ηνπ Γ.Π. Μ08 γίλεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TR 102 678 
V1.1.1, θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ηα αθφινπζα: 

i. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ηαπηφρξνλα γηα φια ηα δίθηπα. 

ii. Ο εμππεξεηεηήο (server) είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε αλεμάξηεην θνξέα θαη 
δελ βξίζθεηαη ζην δίθηπν ησλ παξφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Θα γίλνληαη πεξηνδηθνί 
έιεγρνη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ server ή πεξηνδηθνί έιεγρνη ηνπ ρξφλνπ 
πξφζβαζεο ζηνλ server. 

iii. Ο πινεγφο (web browser) ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηξήζεηο είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

iv. Ο ηχπνο ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε είλαη ζπγθεθξηκέλνο ηφζν 
φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ (software) φζν θαη ην πιηθφ (hardware) θαη 
θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. Σν ηεξκαηηθφ κπνξεί λα είλαη είηε θνξεηφο 
ππνινγηζηήο εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα 
πξφζβαζε ζην δίθηπν ηξίηεο γεληάο, είηε ηεξκαηηθφ ηξίηεο γεληάο ην νπνίν 
λα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν ftp. H επηινγή ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε γηα θάζε πεξίπησζε γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

v. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο είλαη θνηλή γηα ηηο κεηξήζεηο ζε φια ηα ππφ 
εμέηαζε δίθηπα. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν 
ETSI TR 102 505 V1.1.1. 

vi. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ (upload). 
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vii. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν εμαζθαιηζκέλεο θάιπςεο 
ξαδηνδηθηχνπ θαζψο θαη ελ θηλήζεη ζε ζπκθσλεκέλεο δηαδξνκέο. Ζ 
επηινγή ησλ ζεκείσλ ησλ κεηξήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ. 

viii. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα (Παξάξηεκα 
Δ). 

ix. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ ψζηε λα εμάγνληαη αζθαιή 
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TS 102 
250-6 V1.2.1. 

x. Δμαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο ζχλδεζεο ηνπ 
εμππεξεηεηή (server) κε ηα δίθηπα ησλ παξφρσλ αλάινγα ηνπ κεγέζνπο 
δεδνκέλσλ δνθηκήο 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ08 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο. 

iv. Απνηέιεζκα θάζε κέηξεζεο [κέγεζνο αξρείνπ/ρξφλνο απνζηνιήο 
δεδνκέλσλ (upload)]. 

ε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. ηνλ κέζν ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {upload} 

ii. ηελ θαηεγνξία Γηθηχνπ 

iii. ηελ εκεξνκελία θαη ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ 

iv. ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο αξρείνπ 

v. ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd 

vi. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

10. α. Ο Γ.Π. Μ09 (Μέζνο ξπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {download}) εθθξάδεη 
ηνλ κέζν ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
Γtd κε βάζε ην πξσηφθνιιν ftp, κεηά ηελ επηηπρεκέλε απνθαηάζηαζε 
ζχλδεζεο δεδνκέλσλ. 

β. Ο Γ.Π. Μ09 νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
κεηαθέξζεθαλ πξνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd θαη κεηξάηαη ζε Kbps ζε 
αθέξαηεο ηηκέο. 

γ. Ο ππνινγηζκφο  ηνπ Γ.Π. Μ09 γίλεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TR 102 678 
V1.1.1, θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ηα αθφινπζα: 

i. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ηαπηφρξνλα γηα φια ηα δίθηπα. 

ii. Ο εμππεξεηεηήο (server) είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε αλεμάξηεην θνξέα θαη 
δελ βξίζθεηαη ζην δίθηπν ησλ παξφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Θα γίλνληαη πεξηνδηθνί 
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έιεγρνη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ server ή πεξηνδηθνί έιεγρνη ηνπ ρξφλνπ 
πξφζβαζεο ζηνλ server. 

iii. Ο πινεγφο (web browser) ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηξήζεηο είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

iv. Ο ηχπνο ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε είλαη ζπγθεθξηκέλνο ηφζν 
φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ (software) φζν θαη ην πιηθφ (hardware) θαη 
θνηλφο γηα φιεο ηηο κεηξήζεηο. Σν ηεξκαηηθφ κπνξεί λα είλαη είηε θνξεηφο 
ππνινγηζηήο εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα 
πξφζβαζε ζην δίθηπν ηξίηεο γεληάο, είηε ηεξκαηηθφ ηξίηεο γεληάο ην νπνίν 
λα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν ftp. H επηινγή ηεξκαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε γηα θάζε πεξίπησζε γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

v. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο είλαη θνηλή γηα ηηο κεηξήζεηο ζε φια ηα ππφ 
εμέηαζε δίθηπα. Ζ ηζηνζειίδα αλαθνξάο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν 
ETSI TR 102 505 V1.1.1. 

vi. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ (download).   

vii. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν εμαζθαιηζκέλεο θάιπςεο 
ξαδηνδηθηχνπ θαζψο θαη ελ θηλήζεη ζε ζπκθσλεκέλεο δηαδξνκέο. Ζ 
επηινγή ησλ ζεκείσλ ησλ κεηξήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ. 

viii. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα (Παξάξηεκα 
Δ). 

ix. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ ψζηε λα εμάγνληαη αζθαιή 
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πξφηππν ETSI TS 102 
250-6 V1.2.1. 

x. Δμαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο ζχλδεζεο ηνπ 
εμππεξεηεηή (server) κε ηα δίθηπα ησλ παξφρσλ αλάινγα ηνπ κεγέζνπο 
δεδνκέλσλ δνθηκήο 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Μ09 θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ 
απφ ινγηζκηθφ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε πηλάθσλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

i. Γεσγξαθηθή ζέζε ζεκείνπ κέηξεζεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο). 

ii. Υαξαθηεξηζκφο δηαδξνκήο (αζηηθή, αγξνηηθή, εζληθφο δξφκνο θ.α.). 

iii. Ζκεξνκελία θαη ψξα κέηξεζεο. 

iv. Απνηέιεζκα θάζε κέηξεζεο [κέγεζνο αξρείνπ/ρξφλνο ιήςεο δεδνκέλσλ 
(download)]. 

ε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i.  ηνλ κέζν ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {download} 

ii. ηελ θαηεγνξία Γηθηχνπ 

iii. ηελ εκεξνκελία θαη ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ 

iv. ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο αξρείνπ 

v. ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γtd 
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vi. αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

 

Άξζξν 7 

Γείθηεο Πνηόηεηαο ηαζεξώλ Δπξπδσληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Τπεξεζηώλ VoIP 

1. Οη ππφρξενη πάξνρνη κεηξνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηνπο αθφινπζνπο Γείθηεο 
Πνηφηεηαο (Γ.Π.) ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ: 

B01: Tαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην ηκήκα ζπγθέληξσζεο ηνπ δηθηχνπ 
πξφζβαζεο θαη ζην δίθηπν θνξκνχ: 

B02: Υσξεηηθφηεηα δηαζχλδεζεο. 

B03:  Πνζνζηφ απνηπρίαο θιήζεσλ VoIP. 

B04:  Πνηφηεηα ζχλδεζεο γηα νκηιία VoIP. 

B05:  Υξφλνο παξνρήο γηα αξρηθή ζχλδεζε. 

B06:  πρλφηεηα αλαθνξψλ βιάβεο αλά ζχλδεζε. 

B07:  Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

B08:  Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ εγγπεκέλεο 
πνηφηεηαο/δπλαηφηεηα ζχλαςεο πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο SLA. 

2. α. Ο Γ.Π. Β01 (Σαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην ηκήκα ζπγθέληξσζεο ηνπ 
δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη ζην δίθηπν θνξκνχ) νξίδεηαη σο ν ξπζκφο κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά αξρείσλ κέζσ εθαξκνγήο 
Πξσηνθφιινπ Μεηαθνξάο Αξρείσλ (File Transfer Protocol, FTP) κεηαμχ PC-
Γνθηκήο (Test PCs) θαη Δμππεξεηεηή-Γνθηκήο (Test Server). Σα PC-Γνθηκήο 
είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ ζεκείσλ ζε ρψξνπο 
ζπλδξνκεηψλ ελψ ν Δμππεξεηεηήο-Γνθηκήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο 
θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

β. Ο Γ.Π. Β01 εθθξάδεηαη κε ηέζζεξα κεγέζε, ηα νπνία κεηξψληαη ζε Kbit αλά 
δεπηεξφιεπην (Kbps) (ζε αθέξαηεο ηηκέο) σο εμήο: 

i. Σν πςειφηεξν 95% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη. 

ii. Σν ρακειφηεξν 5% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη. 

iii. Ζ κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο. 

iv. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο. 

Ο Γ.Π. Β01 ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ 
[κεηαθνξά αξρείσλ δνθηκήο ζε Test PCs απφ Test Server (download)] θαη ηελ 
θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ [κεηαθνξά αξρείσλ δνθηκήο απφ Test 
PCs ζε Test Server (upload)]. 

γ. Γηα ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία νλνκαζηηθέο 
ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηε ξνή θαζφδνπ (downstream speed) ή/θαη 
πεξηζζφηεξεο απφ κία νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηε ξνή 
αλφδνπ (upstream speed), ν Γ.Π. Β01 ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα ηνπο 
αθφινπζνπο δχν ζπλδπαζκνχο (παθέηα ζχλδεζεο/πξφζβαζεο): 

i. ρακειφηεξε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηε ξνή 
θαζφδνπ (downstream speed) θαη ζηε ξνή αλφδνπ (upstream speed) 
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ii. πςειφηεξε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηε ξνή θαζφδνπ 
(downstream speed) θαη ζηε ξνή αλφδνπ (upstream speed). 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξφκελνη ζπλδπαζκνί (παθέηα 
ζχλδεζεο/πξφζβαζεο) ηθαλνπνηνχλ κία αιιά φρη θαη ηηο δχν (αζξνηζηηθά) 
ζπλζήθεο (αλαθνξηθά κε ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηελ ξνή 
θαζφδνπ θαη ηελ ξνή αλφδνπ) ησλ πεξηπηψζεσλ i ή ii, ν Γ.Π. Β01 
ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα εθείλνπο ηνπο πξνζθεξφκελνπο ζπλδπαζκνχο 
(παθέηα ζχλδεζεο/πξφζβαζεο) πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δχν 
ζπλζήθεο θαη επηπξφζζεηα ζπγθεληξψλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 
ζπλδξνκεηψλ ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β01 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. Υξεζηκνπνηνχληαη δνθηκέο κεηαθνξάο αξρείσλ κέζσ ζπλφδσλ FTP (FTP 
sessions) θαη νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα PC-Γνθηκήο ή/θαη ζε 
κεηξεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζπλδέεηαη ζηα PC-Γνθηκήο. 

ii. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ (δνθηκψλ 
κεηαθνξάο αξρείσλ) γίλεηαη ρσξηζηά γηα ιήςε δεδνκέλσλ (download) θαη 
απνζηνιή δεδνκέλσλ (upload) θαη βαζίδεηαη ζην ETSI EG 202 057-4 
v1.2.1 ππνζέηνληαο ζρεηηθή αθξίβεηα 2% θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 
95%. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ γηα ιήςε θαη 
απνζηνιή δεδνκέλσλ είλαη 20.000. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή 
θαη ρξνληθή θαηαλνκή ησλ δνθηκψλ κεηαθνξάο αξρείσλ παξνπζηάδνληαη 
ζην Παξάξηεκα Β, ελφηεηα 3. 

iii. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ην πςειφηεξν 95% θαη ην ρακειφηεξν 5% 
πεξηγξάθεηαη ζην ETSI EG 202 057-4 v1.2.1 (Annex G). 

iv. Κάζε PC-Γνθηκήο ζπλδέεηαη ζηα Σνπηθά Κέληξα (ΣΚ) ζην κέξνο ηνπ 
ζπλδξνκεηή ηνπ ΣΚ ζε δεχγνο θαισδίνπ ηειηθνχ ρξήζηε (γξακκή 
πξφζβαζεο) θαη ζε γεσγξαθηθή απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1000) 
κέηξσλ απφ ην ΣΚ (απφζηαζε κεηξεκέλε ζηνλ ράξηε απφ ην ζεκείν ηνπ 
ΣΚ κέρξη ην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο δηάηαμεο 
Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο-Γξνκνιφγεζεο (Modem-Router) κε ην 
νπνίν ζπλδέεηαη ην PC-Γνθηκήο ζηελ γξακκή πξφζβαζεο). Κάζε PC-
Γνθηκήο (κε ή ρσξίο ηε κεζνιάβεζε κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ) ζπλδέεηαη 
ζηε γξακκή πξφζβαζεο κέζσ δηάηαμεο Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο-
Γξνκνιφγεζεο (Modem-Router). Ο ηχπνο ηεο δηάηαμεο 
Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο – Γξνκνιφγεζεο επηιέγεηαη απφ απηνχο 
πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαζέηεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

v. Ζ θάζε δνθηκή κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ επηηπρή 
εγθαηάζηαζε κηαο ζπλφδνπ FTP θαη αθνξά ζηε κεηάδνζε ελφο κφλν 
αξρείνπ. Μεηαθνξέο αξρείσλ γίλνληαη ηφζν γηα ιήςε δεδνκέλσλ 
(download) φζν θαη γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ (upload). Ζ δηάξθεηα ηεο 
δνθηκήο κεηαθνξάο (είηε ιήςεο είηε απνζηνιήο δεδνκέλσλ) είλαη 
εβδνκήληα (70) δεπηεξφιεπηα, κεηά απφ ηα νπνία ε δνθηκή κεηαθνξάο 
ηεξκαηίδεηαη. Ζ ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο δνθηκήο κεηαθνξάο (είηε ιήςεο 
είηε απνζηνιήο δεδνκέλσλ) είλαη ν κέζνο ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
ηεο δνθηκήο θαη νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ (ζε Kbit) πνπ 
δηαθηλήζεθαλ (ειήθζεζαλ/απεζηάιεζαλ) ζηα ηειεπηαία εμήληα (60) 
δεπηεξφιεπηα έρνληαο εμαηξέζεη ηα πξψηα δέθα δεπηεξφιεπηα πξνο ην 
ρξφλν απηφ ησλ εμήληα (60) δεπηεξνιέπησλ. 
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vi. Σα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δνθηκέο κεηαθνξάο είλαη 
ζπκπηεζκέλα αξρεία (φπσο αξρεία zip) ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ είλαη 
ηέηνην ψζηε ε πιήξεο κεηαθνξά ηνπο κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηελ αληίζηνηρε ξνή (αλφδνπ/θαζφδνπ) λα απαηηεί 
ρξφλν πνιιαπιάζην ηεο δηάξθεηαο κηαο δνθηκήο κεηαθνξάο [δειαδή ησλ 
εβδνκήληα (70) δεπηεξνιέπησλ]. Σν αξρείν απηφ δχλαηαη λα νξηζηεί απφ 
ηελ ΔΔΣΣ κεηά απφ πξφηαζε ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ θαη λα είλαη θνηλφ 
γηα φινπο ηνπο παξφρνπο. 

vii. Οη δνθηκέο κεηαθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ 
πινπνηνχληαη κέζσ ζηνηρείσλ θαη ηερλνινγηψλ/ηερληθψλ κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ην 
ηππηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

viii. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο ησλ δνθηκψλ κεηαθνξάο αξρείσλ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β, ελφηεηα 3. 

ix. Μεηξεηηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
Γ.Π. Β01, εγθαζίζηαληαη ζηα PC-Γνθηκήο θαη έρεη παξαρζεί απφ εμσηεξηθή 
πεγή, είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν. 

x. Μεηξεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ Γ.Π. Β01 είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ θνξέα ζηελ Διιάδα ή άιιν θνξέα 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ε.  Σα δεδνκέλα (κεηξήζεηο) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β01 ζπιιέγνληαη θαη 
γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο ζε εμακεληαία βάζε μεθηλψληαο απφ ηε 2α 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο γηα ην πξψην εμάκελν κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ θαη 
μεθηλψληαο απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο γηα ην δεχηεξν εμάκελν κέρξη ηελ 
30ε Γεθεκβξίνπ. Οη κήλεο κέηξεζεο θαη γηα ηα δχν εμάκελα είλαη πέληε. ην 
πξψην εμάκελν εμαηξείηαη ν Ηνχληνο θαη ζην δεχηεξν ν Γεθέκβξηνο. ην πξψην 
εμάκελν δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο Μεγάιν άββαην θαη Κπξηαθή ηνπ 
Πάζρα. Οη κεηξήζεηο ην ζπγθεθξηκέλν αββαηνθχξηαθν επαλαιακβάλνληαη ζε 
αββαηνθχξηαθν εληφο ηνπ Ηνπλίνπ. 

ζη. Ο Γ.Π. Β01 εθαξκφδεηαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο ππεξεζίεο θαη ππνινγίδεηαη 
ρσξηζηά γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β01 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε θαη έκκεζε], αλά παθέην 
ζχλδεζεο/πξφζβαζεο θαη αλά θαηεχζπλζε (ιήςεο δεδνκέλσλ θαη απνζηνιήο 
δεδνκέλσλ): 

Η. Γεληθά 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Σν πςειφηεξν 95% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη. 

iv. Σν ρακειφηεξν 5% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη. 

v. Ζ κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο. 

vi. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο. 
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vii. ρεηηθή αθξίβεηα θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο κέζεο ηηκήο ησλ 
δνθηκψλ κεηαθνξάο. 

viii. Σειηθφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ/δνθηκψλ [δειαδή ηειηθέο Δβδνκάδεο 
Μέηξεζεο (ΔΜ) επί αξηζκφ κεηξήζεσλ/δνθηκψλ αλά ΔΜ]. 

ix. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ΣΚ ζηα νπνία ζπλδένληαη ηα PC-Γνθηκήο 
γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ. 

x. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ εγθαζίζηαηαη ν/νη 
Δμππεξεηεηήο/έο-Γνθηκήο. 

xi. Σειηθέο ΔΜ (αξηζκφο θαη εκεξνινγηαθή ηαπηφηεηα) αλά ΣΚ. 

xii. Σν πςειφηεξν 95% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη αλά 
ΣΚ. 

xiii. Σν ρακειφηεξν 5% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη αλά 
ΣΚ. 

xiv. Ζ κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο αλά ΣΚ. 

xv. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο αλά ΣΚ. 

xvi. Υξεζηκνπνηνχκελν κεηξεηηθφ ινγηζκηθφ εγθαηεζηεκέλν ζηα PC-
Γνθηκήο θαη παξαγφκελν απφ εμσηεξηθή πεγή. 

xvii. Υξεζηκνπνηνχκελνο κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο θαη θνξέαο πηζηνπνίεζήο 
ηνπ. 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά ΣΚ θαη δνθηκή κεηαθνξάο) 

i. Έλδεημε ηχπνπ ππεξεζίαο (άκεζε ή έκκεζε). 

ii. Σαπηφηεηα παθέηνπ ζχλδεζεο/πξφζβαζεο. 

iii. Έλδεημε θαηεχζπλζεο (ιήςεο δεδνκέλσλ ή απνζηνιήο δεδνκέλσλ). 

iv. Ζκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο δνθηκήο κεηαθνξάο. 

v. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηεο δηάηαμεο 
Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο-Γξνκνιφγεζεο (Modem-Router) κε 
ην νπνίν ζπλδέεηαη ην αληίζηνηρν PC-Γνθηκήο ζηε γξακκή πξφζβαζεο 
γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ (πρ. γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ή 
δηεχζπλζε ή ηειεθσληθφο αξηζκφο, απφζηαζε απφ ην ΣΚ, θιπ). 

vi. Σαπηφηεηα Δμππεξεηεηή-Γνθηκήο. 

vii. Σαρχηεηα κεηάδνζεο δνθηκήο κεηαθνξάο (ζε Kbps). 

ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε 
θαη έκκεζε], αλά παθέην ζχλδεζεο/πξφζβαζεο θαη αλά θαηεχζπλζε (ιήςεο 
δεδνκέλσλ θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ): 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Σν πςειφηεξν 95% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη. 

iv. Σν ρακειφηεξν 5% ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη. 

v. Ζ κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο. 
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vi. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

3. α. Ο Γ.Π. Β02 (Υσξεηηθφηεηα δηαζχλδεζεο) παξνπζηάδεη ηελ εζληθή θαη δηεζλή 
ρσξεηηθφηεηα (bandwidth capacity) δηαζχλδεζεο πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ απαίηεζε ρσξεηηθφηεηαο, ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν, 
ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ. 

β. Ο Γ.Π. Β02 εθθξάδεηαη κε πέληε κεγέζε σο εμήο: 

i. Υσξεηηθφηεηα Δζληθήο Γηαζχλδεζεο (ΥΔΓ). 

ii. Υσξεηηθφηεηα Γηεζλνχο Γηαζχλδεζεο (ΥΓΓ). 

iii. Πιήζνο Σειηθψλ Υξεζηψλ (ΠΣΥ). 

iv. Ολνκαζηηθή Απαίηεζε Υσξεηηθφηεηαο (ΟΑΥ). 

v. Λφγνο ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ. 

Σα κεγέζε ΥΔΓ, ΥΓΓ θαη ΟΑΥ θαη νη κέζεο ηηκέο απηψλ ππνινγίδνληαη ζε Μbit 
αλά δεπηεξφιεπην (Mbps), ζε αθέξαηεο ηηκέο, ε κέζε ηηκή ηνπ κεγέζνπο ΠΣΥ 
ππνινγίδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζε αθέξαηα ηηκή θαη ε κέζε ηηκή ηνπ ιφγνπ 
ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ παξνπζηάδεηαη κε αθξίβεηα ηφζσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ φζσλ 
κέρξη θαη ηα δχν πξψηα κε-κεδεληθά ςεθία. 

Σα κεγέζε ΥΔΓ, ΥΓΓ, ΟΑΥ θαη ιφγνο ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά 
γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ (ξνή θαζφδνπ) (downstream) θαη ηελ 
θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ (ξνή αλφδνπ) (upstream). 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β02 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο :  

i. Ωο δηεζλήο γξακκή νξίδεηαη κηα ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε ζε ινγηθφ 
επίπεδν ηεο νπνίαο ην έλα άθξν βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη ην άιιν ζην 
εμσηεξηθφ. 

ii. Ωο εζληθή γξακκή νξίδεηαη κηα ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε ζε ινγηθφ 
επίπεδν ηεο νπνίαο θαη ηα δχν άθξα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη 
θάζε επηκέξνπο ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε ζε θπζηθφ επίπεδν εθηείλεηαη 
απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα. 

iii. Ωο Υσξεηηθφηεηα Δζληθήο Γηαζχλδεζεο (ΥΔΓ) νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ 
εγγπεκέλσλ ρσξεηηθνηήησλ φισλ ησλ εζληθψλ γξακκψλ ζπλδεζηκφηεηαο 
Γηαδηθηχνπ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ 
δηθηχνπ ηνπ κε ηα δίθηπα άιισλ εγρψξησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 
Γηαδηθηχνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ. ηε ΥΔΓ 
πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ζπλδέζεηο ζε Φνξείο Γηαζχλδεζεο φπσο ν 
θφκβνο νπδέηεξεο δηαζχλδεζεο GR-IX (Greek Internet Exchange) φζν θαη 
νη ζπλδέζεηο απεπζείαο δηαζχλδεζεο δηθηχσλ. Απφ ηε ΥΔΓ εμαηξείηαη 
ρσξεηηθφηεηα δηαζχλδεζεο κε δίθηπα επξπδσληθήο πξφζβαζεο [φπσο ηνπ 
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Πξφζβαζεο Υαιθνχ (ππεξεζίεο ηχπνπ ΟΚΤΑ)] θαη 
εγγπεκέλε ρσξεηηθφηεηα πνπ παξέρεηαη κέζσ πκθσληψλ Δπηπέδνπ 
Τπεξεζίαο (Service Level Agreements, SLAs) ζε ηειηθνχο ρξήζηεο  θαη 
παξφρνπο. 

iv. Ωο Υσξεηηθφηεηα Γηεζλνχο Γηαζχλδεζεο (ΥΓΓ) νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ 
εγγπεκέλσλ ρσξεηηθνηήησλ φισλ ησλ δηεζλψλ γξακκψλ ζπλδεζηκφηεηαο 
Γηαδηθηχνπ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ 
δηθηχνπ ηνπ κε ην Γηαδίθηπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 
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ηνπ. Απφ ηε ΥΓΓ εμαηξείηαη εγγπεκέλε ρσξεηηθφηεηα πνπ παξέρεηαη κέζσ 
πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο ζε ηειηθνχο ρξήζηεο θαη παξφρνπο. 

v. Ωο Πιήζνο Σειηθψλ Υξεζηψλ (ΠΣΥ) νξίδεηαη ν αξηζκφο ηειηθψλ ρξεζηψλ 
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ. Απφ ην ΠΣΥ εμαηξνχληαη ηειηθνί 
ρξήζηεο θαη πάξνρνη ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη εγγπεκέλε ρσξεηηθφηεηα 
κέζσ πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο. 

vi. Ωο Ολνκαζηηθή Απαίηεζε Υσξεηηθφηεηαο (ΟΑΥ) νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ 
νλνκαζηηθψλ ηαρπηήησλ ζχλδεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ επξπδσληθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ, νη νπνίνη πξνζκεηξνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
ΠΣΥ. Ωο νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ζχλδεζεο ελφο ηειηθνχ ρξήζηε λνείηαη ε 
κέγηζηε ηαρχηεηα πνπ νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε 
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ παξφρνπ.  

δ. Ο Γ.Π. Β02 εθαξκφδεηαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο ππεξεζίεο θαη ππνινγίδεηαη 
εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

ε. Σα κεγέζε ΥΔΓ, ΥΓΓ, ΠΣΥ, ΟΑΥ θαζψο θαη ν ιφγνο ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ 
κεηξψληαη θαη θαηαγξάθνληαη θάζε εκέξα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο θαη 
παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε κέζε ηηκή θάζε κεγέζνπο 
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ηνπ θάζε κεγέζνπο ζηηο 12 ην 
κεζεκέξη θάζε εκέξαο ηεο πεξηφδνπ, δηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηεο 
πεξηφδνπ. 

ζη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β02 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

Η. Γεληθά 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Μέζε ηηκή ΥΔΓ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ 
θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

iv. Μέζε ηηκή ΥΓΓ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ 
θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

v. Μέζε ηηκή ΠΣΥ. 

vi. Μέζε ηηκή ΟΑΥ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ 
θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

vii. Μέζε ηηκή ιφγνπ ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο 
δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά εκέξα κέηξεζεο) 

i. ΥΔΓ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

ii. ΥΓΓ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

iii. ΠΣΥ 

iv. ΟΑΥ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 
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v. Λφγνο ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ 
θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Μέζε ηηκή ΥΔΓ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

iv. Μέζε ηηκή ΥΓΓ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

v. Μέζε ηηκή ΠΣΥ. 

vi. Μέζε ηηκή ΟΑΥ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

vii. Μέζε ηηκή ιφγνπ ΥΓΓ πξνο ΟΑΥ γηα ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο δεδνκέλσλ 
θαη ηελ θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

viii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

4. α. Ο Γ.Π. Β03 (πνζνζηφ απνηπρίαο θιήζεσλ VoIP) εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ 
απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

β. Γηα ηνλ νξηζκφ, ηε κεζνδνινγία κέηξεζεο, ηελ πεξίνδν κεηξήζεσλ, ηελ 
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Γ.Π. Β03 
αθνινπζνχληαη ηα αληίζηνηρα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5, παξ. 2 γηα ην Γ.Π. 
F01, κε ηηο αθφινπζεο επηζήκαλζεηο: 

i. Τπφρξενη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ Γ.Π. Β03 είλαη κφλν νη πάξνρνη άκεζεο 
ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδάθηνπ γ νη νπνίνη απφ ην ζεκείν 
ηεξκαηηζκνχ δηθηχνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κέρξη ην 
πιεζηέζηεξν Σνπηθφ Κέληξν κεηαγσγήο παξέρνπλ ηειεθσληθή ππεξεζία 
ρξεζηκνπνηψληαο, κεξηθά ή νιηθά, ηερλνινγίεο IP (δειαδή δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηερλνινγίεο PSTN/ISDN). 

ii. Σα ηεξκαηηθά ή/θαη ν κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο ζπλδένληαη ζηε γξακκή 
πξφζβαζεο κέζσ δηάηαμεο Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο - 
Γξνκνιφγεζεο (Modem-Router). Ο ηχπνο ηεο δηάηαμεο Γηακφξθσζεο/ 
Απνδηακφξθσζεο – Γξνκνιφγεζεο επηιέγεηαη απφ απηνχο πνπ ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαζέηεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

5. α. Ο Γ.Π. Β04 (Πνηφηεηα ζχλδεζεο γηα νκηιία VoIP)) απνηειεί ην Γ.Π. ηεο 
νκηιίαο VoIP κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζε κηα θιήζε 
θσλεηηθήο ππεξεζίαο VoIP ζην ίδην δίθηπν. Δθθξάδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο φξνπο θαηεγνξηψλ πνηφηεηαο: «πνιχ πςειή», «πςειή», «κέζε», 
«ρακειή» θαη «πνιχ ρακειή» πνηφηεηα. 

β. Γηα ηνλ νξηζκφ, ηε κεζνδνινγία κέηξεζεο, ηελ πεξίνδν κεηξήζεσλ, ηελ 
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Γ.Π. Β04 
αθνινπζνχληαη ηα αληίζηνηρα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5, παξ. 4 γηα ην Γ.Π. 
F03, κε ηηο αθφινπζεο επηζεκάλεηο: 
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i. Τπφρξενη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ Γ.Π. Β04 είλαη κφλν νη πάξνρνη άκεζεο 
ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδάθηνπ γ νη νπνίνη απφ ην ζεκείν 
ηεξκαηηζκνχ δηθηχνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κέρξη ην 
πιεζηέζηεξν Σνπηθφ Κέληξν κεηαγσγήο παξέρνπλ ηειεθσληθή ππεξεζία 
ρξεζηκνπνηψληαο, κεξηθά ή νιηθά, ηερλνινγίεο IP (δειαδή δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηερλνινγίεο PSTN/ISDN) 

ii. Οη δηαηάμεηο αλαθνξάο αθνξνχλ επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ζηαζεξψλ 
ελζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ VoIP, νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηε 
γξακκή πξφζβαζεο κέζσ δηάηαμεο Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο - 
Γξνκνιφγεζεο (Modem-Router). Ο ηχπνο ηεο δηάηαμεο Γηακφξθσζεο/ 
Απνδηακφξθσζεο – Γξνκνιφγεζεο επηιέγεηαη απφ απηνχο πνπ ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαζέηεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

iii. Ο ηχπνο ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο πεξηιακβάλεηαη ηφζν ζηελ 
θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ φζν θαη ζην επεμεγεκαηηθφ θείκελν ηεο 
παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γ.Π. B04. 

iv. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β04 κπνξεί επηπξφζζεηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπζηάζεηο ITU-T Rec. G.108, G.109, G.177, Y.1541 
(02/2006) θαη ETSI TS 101 329-5 V1.1.2, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ζρεηηθέο ζπζηάζεηο. 

6. α. Ο Γ.Π. B05 (Υξφλνο παξνρήο γηα αξρηθή ζχλδεζε) εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ κία παξαδεθηή (έγθπξε) παξαγγειία ππεξεζίαο 
ζχλδεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο γίλεηαη δεθηή απφ έλαλ πάξνρν 
ππεξεζίαο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε 
(νινθιήξσζε παξαγγειίαο). Ζ επξπδσληθή πξφζβαζε/ζχλδεζε πεξηιακβάλεη 
ηφζν ηελ πξφζβαζε ζε θπζηθφ επίπεδν φζν θαη ηελ πξφζβαζε ζε ινγηθφ 
επίπεδν. 

β. Ο Γ.Π. Β05 εθθξάδεηαη κε δχν κεγέζε σο εμήο: 

i. Οη ρξφλνη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο (αθέξαηεο ηηκέο), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ, ζηνπο νπνίνπο ην 95% θαη ην 99% 
ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ νινθιεξψλνληαη. 

ii. Σν πνζνζηφ ησλ παξαγγειηψλ κε αθξίβεηα 2 δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνπ 
έρνπλ νινθιεξσζεί  κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ 
πειάηε (πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία). 

γ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγέζνπο ηνπ Γ.Π. Β05 πνπ αλαθέξεηαη 
ζην παξαπάλσ εδάθην β, βαζίδεηαη ζην πξφηππν ETSI EG 202 057-1 v1.3.1 
(Annex B). Δηδηθά γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο, ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο θάζε παξαγγειίαο 
ζπλνδεχεηαη: 

i. απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο, ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο 

ii. απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο, ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηπρφλ θνξεηφηεηαο αξηζκνχ. 
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Οη ελ ιφγσ πάξνρνη ππνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν παξαπάλσ 
πνζνζηψλ γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ πξψηνπ κεγέζνπο, ρσξηζηά γηα ην 95% θαη ην 99%. 

δ. Σν  δεχηεξν κέγεζνο ηνπ Γ.Π. Β05 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ εδάθην β, 
αθνξά κφλν πεξηπηψζεηο παξφρσλ πνπ πινπνηνχλ ζπκθσλίεο κε πειάηεο 
γηα ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο, θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
παξαγγειίαο θαη ε εκεξνκελία πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε 
(πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία) πξνθχπηεη απφ δπλάκελα λα απνδεηρζνχλ 
ζηνηρεία (φπσο ζπκπεξίιεςή ηεο ζηελ ππνγεγξακκέλε χκβαζε κεηαμχ 
παξφρνπ θαη πειάηε). 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β05 ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε ηα εμήο: 

i. Οη ππνινγηζκνί πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλδέζεσλ πνπ 
παξέρνληαη ζηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Γ.Π. Β05 πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο ιακβάλεη ρψξα: 

 Δγθαηάζηαζε λέαο ζχλδεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε πθηζηάκελε 
ή κε γξακκή πξφζβαζεο. 

 Αιιαγή παξφρνπ δηθηχνπ επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 

iii. Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Γ.Π. Β05 εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο: 

 Μία ππάξρνπζα ζχλδεζε επξπδσληθήο πξφζβαζεο παξαιακβάλεηαη 
απφ (κεηαθέξεηαη ζε) άιιν πειάηε. 

 Μία παξαγγειία αθπξψλεηαη. 

iv. Μία παξαγγειία ππεξεζίαο ζεσξείηαη παξαδεθηή εθφζνλ ηα ζηνηρεία θαη 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηε ζπλνδεχνπλ είλαη πιήξε θαη αθξηβή. 
Πεξηπηψζεηο φπνπ απαξαίηεηα ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε 
ή απνδεηρζνχλ αλαθξηβή πεξηιακβάλνληαη ζηηο κεηξήζεηο κφλν εθφζνλ 
(θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα) θαηαζηνχλ πιήξε θαη αθξηβή. 

v. Μία παξαδεθηή παξαγγειία ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη πξνθνξηθά ή ζε 
γξαπηή κνξθή ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε απνδεθηή κνξθή. 

vi. ε πεξίπησζε πνπ πάξνρνο θαη πειάηεο ζπκθσλήζνπλ φηη κία 
παξαγγειία πνιιαπιψλ ζπλδέζεσλ ζα πινπνηεζεί ζηαδηαθά, θάζε 
ζπκθσλεκέλνο ρξφλνο παξάδνζεο ινγίδεηαη σο ρσξηζηή παξαγγειία. 

vii. Πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε πνιιαπιά ζεκεία 
ινγίδνληαη σο ρσξηζηέο παξαγγειίεο. 

viii. Απφ ην πξψην κέγεζνο ηνπ Γ.Π. Β05 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ 
εδάθην β, εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ 
νινθιήξσζε παξαγγειηψλ ιφγσ: 

 Αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. 

 Αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ζε 
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε, 
εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη αλαγθαία. 
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ix. Απφ ην δεχηεξν κέγεζνο ηνπ Γ.Π. Β05 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ 
εδάθην β εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ 
νινθιήξσζε παξαγγειηψλ ιφγσ: 

 Μεηαγελέζηεξνπ (ηεο παξαγγειίαο) αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. 

 Αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ζε 
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε, 
εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη αλαγθαία. 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί ε πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο. 

x. Ζ παξνρή ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ πειάηε δελ ιακβάλεηαη ππφςε 
ζηε κέηξεζε ηνπ Γ.Π. Β05. 

ζη. O Γ.Π. Β05 εθαξκφδεηαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο ππεξεζίεο θαη ππνινγίδεηαη 
ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζηψλ. 

δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β05 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε θαη έκκεζε]: 

Η. Γεληθά (πεξηιακβάλνληαη νη παξαγγειίεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε) 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλεηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ1) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο 
ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε 
ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ 
απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 99% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλεηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ2) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο 
ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε 
ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ 
απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

v. Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 
πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε (εθφζνλ πινπνηνχληαη ηέηνηεο 
ζπκθσλίεο) ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία 
(κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο παξαγγειηψλ ζχλδεζεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 
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vii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε 
(φπσο νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά Πεξηθέξεηα θαη θάζε παξαγγειία) 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζπλδξνκεηή. 

ii. Έλδεημε ηχπνπ ππεξεζίαο (άκεζε ή έκκεζε). 

iii. Σχπνο ζχλδεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 

iv. Σξφπνο ππνβνιήο παξαγγειίαο. 

v. Ζκεξνκελία παξαιαβήο αξρηθήο παξαγγειίαο ππεξεζίαο ζχλδεζεο. 

vi. Ζκεξνκελία παξαιαβήο παξαδεθηήο παξαγγειίαο ππεξεζίαο 
ζχλδεζεο. 

vii. Ζκεξνκελία νινθιήξσζεο παξαγγειίαο. 

viii. Υξφλνο νινθιήξσζεο παξαγγειίαο (ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο-ζε 
αθέξαηεο ηηκέο) [θαη πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο θαη πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ (κφλν 
ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο)]. 

ix. Έλδεημε εάλ ε παξαγγειία ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
Γ.Π. B05 θη εάλ φρη πνηνο ν ιφγνο (φπσο αθχξσζε πειάηε). 

x. Έλδεημε χπαξμεο πξνζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο 
παξαγγειίαο θαη πνηα ήηαλ απηή. 

xi. Αλαθνξά εάλ ε παξνρή ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ πειάηε ήηαλ 
κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο παξαγγειίαο. 

ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε 
θαη έκκεζε]: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλνληαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ1) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο 
ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε 
ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ απηψλ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 99% ησλ ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλσλ 
παξαγγειηψλ νινθιεξψλνληαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο 
πξφζβαζεο επί Υ2) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
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ηθαλνπνηεκέλσλ παξαγγειηψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο 
ηαρχηεξα ηθαλνπνηεκέλεο παξαγγειίεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε 
ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ (κέζσλ) πνζνζηψλ απηψλ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

v. Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 
πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε (εθφζνλ πινπνηνχληαη ηέηνηεο 
ζπκθσλίεο) ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε 
κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο παξαγγειηψλ ζχλδεζεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

vii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε (φπσο 
νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 

viii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

7. α. Ο Γ.Π. Β06 (πρλφηεηα αλαθνξψλ βιάβεο αλά ζχλδεζε) εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο αλά γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο 
(ζχλδεζεο). Οη αλαθνξέο βιάβεο ζπλδέζεσλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο 
πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο βιάβεο ζε θπζηθφ επίπεδν φζν θαη ηηο βιάβεο ζε 
ινγηθφ επίπεδν. 

β. Ο Γ.Π. Β06 εθθξάδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο 
αλά γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ζχλδεζεο) κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ 
ςεθίσλ θαη ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ φισλ ησλ παξαδεθηψλ 
αλαθνξψλ βιάβεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηε κέζε ηηκή ησλ γξακκψλ επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο ζην ππφ εμέηαζε δίθηπν ηνπ παξφρνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ. Ζ κέζε ηηκή ησλ γξακκψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε κία 
πεξίνδν πξνθχπηεη απφ ηε κέζε ηηκή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ πιήζνπο 
γξακκψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηέινο θάζε εκέξαο ηεο πεξηφδνπ. 

Ωο παξαδεθηή αλαθνξά βιάβεο ζεσξείηαη κία πιήξεο θαη αθξηβήο αλαθνξά 
δηαθνπηφκελεο ή ππνβαζκηζκέλεο ππεξεζίαο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνλ 
πειάηε (ή απφ θάπνηνλ εθπξφζσπν απηνχ) ζην δεκνζηνπνηεκέλν ζεκείν 
επαθήο ηνπ παξφρνπ επξπδσληθήο ππεξεζίαο (είηε πξνθνξηθά είηε ζε γξαπηή 
κνξθή είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε απνδεθηή κνξθή), απνδίδεηαη ζην δίθηπν 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο ή ζε νπνηνδήπνηε αιιεινζπλδεφκελν δεκφζην 
δίθηπν θαη δελ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη αβάζηκε θαηά ηνλ έιεγρν. Δμαηξνχληαη: 

i. Οη βιάβεο ζε ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ππεξεζίεο εθηφο ηεο 
πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (φπσο ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

ii. Οη βιάβεο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο εμνπιηζκνχ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 
ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζηα 
πιαίζηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

iii. Οη βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία 
ηνπ δηθηχνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεηαη απφ 
ηνλ πάξνρν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 
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πξνθαινχκελεο απφ κε ελδεδεηγκέλε παξακεηξνπνίεζε απφ ηνλ πειάηε 
ή/θαη ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ. 

iv. Οη βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία 
ηνπ δηθηχνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεηαη απφ 
ηνλ πάξνρν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 
νθεηιφκελεο ζε αδπλακία αζθαινχο ρξήζεο θαη έθζεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Οη αλαθνξέο βιάβεο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο, εθηφο εάλ ζπληξέρεη 
ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα λα ζεσξεζνχλ κε παξαδεθηέο (αβάζηκεο). Ζ 
πεξίπησζε φπνπ πειάηεο αλαθέξεη βιάβε πνπ βξίζθεηαη επηδηνξζσκέλε 
θαηά ηνλ έιεγρν, κεηξάηαη σο παξαδεθηή αλαθνξά βιάβεο εθηφο θαη εάλ ν 
πάξνρνο ππεξεζίαο έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ε βιάβε δελ ζπλέβε πνηέ. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β06 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. Β06 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαδεθηέο 
αλαθνξέο βιάβεο πνπ ειήθζεζαλ ηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ αλαθνξψλ βιάβεο γηα ηελ ίδηα 
γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο, πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, 
κφλν κία αλαθνξά ιακβάλεηαη ππφςε. 

iii. Αλαθνξέο βιάβεο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο 
επξπδσληθήο πξφζβαζεο κεηαμχ πειαηψλ θαη Σνπηθψλ Κέληξσλ (local 
exchanges) κεηξψληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ αλαθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη 
θαη φρη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε 
βιάβε. Όκσο κφλν κία αλαθνξά βιάβεο πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε 
επεξεαδφκελε γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 

iv. Αλαθνξά βιάβεο εηαηξηθνχ πειάηε, ε νπνία πεξηιακβάλεη βιάβεο γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ πειάηε, 
έζησ γηα Ν γξακκέο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, κεηξψληαη θαη 
θαηαγξάθνληαη σο Ν αλαθνξέο βιάβεο. 

v. Πάξνρνη ππεξεζίαο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ 
παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο, βιαβψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ ηεξκαηηθφ 
εμνπιηζκφ ηνπ πειάηε (ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο 
ππεξεζίαο) ή αβάζηκσλ βιαβψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
Γ.Π. B06 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ βιαβψλ. 

δ. O Γ.Π. B06 εθαξκφδεηαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο ππεξεζίεο θαη ππνινγίδεηαη 
ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζηψλ. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β06 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηα αθφινπζα ηνπιάρηζηνλ 
ζηνηρεία ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε θαη έκκεζε]: 

Η. Γεληθά (πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο βιάβεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε) 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή 
γεσγξαθηθή θάιπςε). 
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iv. Μέζε ηηκή γξακκψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή 
γεσγξαθηθή θάιπςε). 

v. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο αλά γξακκή επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο (ζχλδεζε) ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ 
παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

ΗΗ. Δηδηθά (αλά Πεξηθέξεηα θαη θάζε αλαθνξά βιάβεο) 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζπλδξνκεηή. 

ii. Έλδεημε ηχπνπ ππεξεζίαο (άκεζε ή έκκεζε). 

iii. ηνηρεία αλαθνξάο βιάβεο (ηξφπνο ππνβνιήο, εκεξνκελία, ψξα, 
ηχπνο ζχλδεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, αλαθεξφκελε απφ ηνλ 
πειάηε βιάβε). 

iv. Aηηία βιάβεο. 

v. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο είλαη παξαδεθηή θαη εάλ φρη πνηνο ν 
ιφγνο. 

vi. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δείθηε θαη εάλ φρη πνηνο ν ιφγνο. 

ζη. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε 
θαη έκκεζε]: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή 
θάιπςε). 

iv. Μέζε ηηκή γξακκψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά 
Πεξηθέξεηα  φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή 
θάιπςε). 

v. Αξηζκφο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο αλά γξακκή επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο (ζχλδεζε) ζπλνιηθά θαζψο θαη αλά Πεξηθέξεηα  φπνπ 
παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

vii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

8. α. Ο Γ.Π. B07 (Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ) εθθξάδεη ην ρξφλν απφ ηε 
ζηηγκή πνπ κηα παξαδεθηή (έγθπξε), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαθνξά βιάβεο ιακβάλεηαη απφ ηνλ 
πάξνρν επξπδσληθήο ππεξεζίαο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην/ηα ζηνηρεία ηεο 
επξπδσληθήο ππεξεζίαο ή ε επξπδσληθή ππεξεζία εμ νινθιήξνπ 
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απνθαηαζηαζεί ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, φπσο ίζρπαλ πξηλ 
επέιζεη ε βιάβε. 

β. Ο Γ.Π. Β07 εθθξάδεηαη κε δχν κεγέζε σο εμήο: 

i. Οη ρξφλνη, κεηξεκέλνη ζε ρξνλνκεηξεκέλεο ψξεο (αθέξαηεο ηηκέο), ζηνπο 
νπνίνπο απνθαζίζηαληαη ην 80% θαη ην 95% ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαθνξέο 
βιάβεο θαη αθνξνχλ ηε γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ηνπηθφο 
βξφρνο). 

ii. Οη ρξφλνη, κεηξεκέλνη ζε ρξνλνκεηξεκέλεο ψξεο (αθέξαηεο ηηκέο), ζηνπο 
νπνίνπο απνθαζίζηαληαη ην 80% θαη ην 95% ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ ππνινίπσλ βιαβψλ (δειαδή ησλ βιαβψλ πνπ δελ 
αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο (ηνπηθφο βξφρνο)) θαη πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, αλαθνξέο βιάβεο, 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δχν παξαπάλσ κεγεζψλ ηνπ Γ.Π. Β07 βαζίδεηαη 
ζην πξφηππν ETSI EG 201 769 v1.1.2 (Annex B). 

ηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή 
πξφζβαζεο, ζην πξψην κέγεζνο ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ επηδηφξζσζεο θάζε 
βιάβεο ζπλνδεχεηαη: 

 απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο, ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο γξακκήο 
πξφζβαζεο 

 απφ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθνξά απαξαίηεηεο, γηα ηελ 
επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο, ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο. 

Οη πάξνρνη ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή πξφζβαζεο 
ππνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν παξαπάλσ πνζνζηψλ γηα φιεο ηηο 
επηδηνξζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξψηνπ 
κεγέζνπο, ρσξηζηά γηα ην 80% θαη ην 95%. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β07 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. Ο Γ.Π. Β07 εθαξκφδεηαη κφλν γηα ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ 
πξνζθέξνπλ «ηππηθνχο» ρξφλνπο απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζηνπο 
πειάηεο. 

ii. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γ.Π. Β07 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απνθαηαζηάζεηο 
βιαβψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ιήςεο ηεο αληίζηνηρεο παξαδεθηήο αλαθνξάο 
βιάβεο. Δμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο βιαβψλ, νη νπνίεο: 

 εληνπίδνληαη ζε δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα απφ ηα νπνία ν πάξνρνο δελ 
ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο βιάβεο 

 βξίζθνληαη επηδηνξζσκέλεο θαηά ηνλ έιεγρν. 

iii. ε πεξίπησζε ιήςεο παξαδεθηψλ αλαθνξψλ βιάβεο γηα ηελ ίδηα βιάβε, 
απφ ηνλ ίδην πειάηε ή δηαθνξεηηθνχο, κφλν ε πξψηε αλαθνξά βιάβεο 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

iv. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β07 εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο φπνπ 
ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ιφγσ: 
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 αηηήκαηνο ηνπ πειάηε 

 αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ηελ επηζπκεηή 
ψξα, εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη αλαγθαία. 

δ. O Γ.Π. Β07 εθαξκφδεηαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο ππεξεζίεο θαη ππνινγίδεηαη 
ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζηψλ. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Β07 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε θαη έκκεζε]: 

Η. Γεληθά (πεξηιακβάλνληαη νη απνθαηαζηάζεηο βιάβεο πνπ ιακβάλνληαη 
ππφςε) 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο 
απνθαζίζηαηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο επί Υ1) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν 
ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή 
γηα ηηο ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην 
ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ 
πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο 
απνθαζίζηαηαη [κε (κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο επί Υ2) θαη (κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) 
(κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε 
γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν 
ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή 
γηα ηηο ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην 
ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ 
πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

v. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
ππνινίπσλ βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ 
παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ 
ππνινίπσλ βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ 
παξέρεηαη ε ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vii. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

viii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε 
(φπσο νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 
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II. Δηδηθά (αλά Πεξηθέξεηα θαη θάζε αλαθνξά βιάβεο) 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζπλδξνκεηή. 

ii. Έλδεημε ηχπνπ ππεξεζίαο (άκεζε ή έκκεζε). 

iii. ηνηρεία αλαθνξάο βιάβεο (ηξφπνο ππνβνιήο, εκεξνκελία, ψξα, 
ηχπνο ζχλδεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, αλαθεξφκελε απφ ηνλ 
πειάηε βιάβε). 

iv. Aηηία βιάβεο. 

v. Έλδεημε ηχπνπ βιάβεο (βιάβεο γξακκήο πξφζβαζεο ή ππφινηπεο 
βιάβεο). 

vi. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο είλαη παξαδεθηή θαη εάλ φρη πνηνο ν 
ιφγνο. 

vii. Έλδεημε εάλ ε αλαθνξά βιάβεο ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δείθηε θη εάλ φρη πνηνο ν ιφγνο. 

viii. Ζκεξνκελία θαη ψξα απνθαηάζηαζεο βιάβεο. 

ix. Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο (ζε ρξνλνκεηξεκέλεο ψξεο) [θαη 
πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή γξακκήο επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο θαη πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ (κφλν 
ζηελ πεξίπησζε βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο θαη ν πάξνρνο ππεξεζίαο δελ δηαρεηξίδεηαη ηε γξακκή 
πξφζβαζεο)]. 

ζη. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε 
θαη έκκεζε]: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

iii. Υξφλνο Υ1 ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ 
πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο απνθαζίζηαηαη [κε 
(κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο επί Υ1) θαη 
(κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ1) (κφλν ζηελ πεξίπησζε 
παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ 
νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). 
Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα Γ. 

iv. Υξφλνο Υ2 ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ 
πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο απνθαζίζηαηαη [κε 
(κέζν πνζνζηφ Γηαρεηξηζηή γξακκήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο επί Υ2) θαη 
(κέζν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ επί Υ2) (κφλν ζηελ πεξίπησζε 
παξφρσλ ππεξεζίαο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη ηε γξακκή επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο)] ζπλνιηθά (δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ) θαη αλά Πεξηθέξεηα (δειαδή γηα ηηο ηαρχηεξα 
επηδηνξζσκέλεο βιάβεο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζηελ 
νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα ηεο). 
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Λεπηνκέξεηεο ππνινγηζκνχ ησλ κέζσλ πνζνζηψλ απηψλ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα Γ. 

v. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ ππνινίπσλ 
βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε 
ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vi. Υξφλνο ζηνλ νπνίν ην 95% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ ππνινίπσλ 
βιαβψλ απνθαζίζηαηαη ζπλνιηθά θαη αλά Πεξηθέξεηα φπνπ παξέρεηαη ε 
ππεξεζία (κε κεξηθή ή νιηθή γεσγξαθηθή θάιπςε). 

vii. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο αλαθνξψλ βιάβεο θαη 
αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεψζεηο. 

viii. Αθξίβεηα ζπλαληήζεσλ κε πειάηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε (φπσο 
νπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ψξα ή ην κηζφ κηαο εκέξαο) (εθφζνλ 
θαζνξίδεηαη). 

ix. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

9. α. Ο Γ.Π. Β08 (Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ εγγπεκέλεο 
πνηφηεηαο / δπλαηφηεηα ζχλαςεο πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLA)) 
είλαη πιεξνθνξηαθφο δείθηεο θαη εθθξάδεη: 

Η. ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ πάξνρν επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κεραληζκψλ νη 
νπνίνη ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε. ηνπο πεξηνξηζκνχο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

i. φξηα δηαθηλνχκελνπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζηελ θαηεχζπλζε ιήςεο 
δεδνκέλσλ ή/θαη ζηελ θαηεχζπλζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζπλνιηθά 
θαη ελδερνκέλσο (εάλ ππάξρνπλ) αλά ππεξεζία 

ii. κεραληζκνί κνξθνπνίεζεο θίλεζεο (traffic shaping) πνπ δχλαληαη λα 
πξνθαιέζνπλ θαζπζηέξεζε/ππνβάζκηζε ηεο θίλεζεο 

iii. πεξηνξηζκνί ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ/ππεξεζηψλ 

iv. πεξηνξηζκνί δπλαηφηεηαο παξακεηξνπνίεζεο ή/θαη πιήξνπο 
δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ν 
νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 
πάξνρν ζην πιαίζην παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

ΗΗ. ηελ παξερφκελε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ γηα 
ηελ παξνρή εγγπεκέλνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

β. Με ηνλ Γ.Π. Β08 ν πάξνρνο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ γλσζηνπνηεί: 

Η. εάλ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε θαη εάλ λαη, ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο 
θαζψο θαη ηηο επεξεαδφκελεο εθαξκνγέο/ππεξεζίεο 

ΗΗ. εάλ παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ γηα ηελ 
παξνρή εγγπεκέλνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή, γλσζηνπνηεί ηδίσο ηα εμήο: 

i. θαηεγνξίεο πειαηψλ πνπ παξέρεηαη 

ii. ην αληηθείκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ σο πξφο ην επίπεδν πνηφηεηαο 
ππεξεζίαο (π.ρ. ζπκθσλία ζε επίπεδν ππνζηήξημεο, εγγπεκέλεο 
ρσξεηηθφηεηαο, κέγηζηεο θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο, κέγηζηνπ ξπζκνχ 
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ιαζψλ, κέζεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θ.α.) αλά θαηεγνξία 
πειαηψλ 

iii. ηνπο φξνπο απηνχ ζε ζπλνπηηθή κνξθή αλά θαηεγνξία πειαηψλ 

iv. νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηειηθνχ ρξήζηε αλά θαηεγνξία πειαηψλ. 

γ. O Γ.Π. Β08 εθαξκφδεηαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο ππεξεζίεο θαη παξνπζηάδεηαη 
ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζηψλ. 

δ. Ο Γ.Π. Β08 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο ρσξηζηά αλά ηχπν ππεξεζίαο [άκεζε  θαη έκκεζε]: 

i. Γεσγξαθηθή θάιπςε ππεξεζίαο (αλά ηχπν ππεξεζίαο): Όπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. 

ii. Δάλ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θαη εάλ λαη, ηνπο ελ ιφγσ 
πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη ηηο επεξεαδφκελεο εθαξκνγέο/ππεξεζίεο, φπσο 
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην εδάθην α ζεκείν Η ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. 

iii. Σπρφλ χπαξμε δηαθνξνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ θαη κε βάζε πνηα θξηηήξηα. 

iv. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ γηα ηελ παξνρή 
εγγπεκέλνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή, γλσζηνπνίεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηo 
παξαπάλσ εδάθην β ζεκείν ΗΗ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

v. Σπρφλ χπαξμε δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο δπλαηφηεηαο θαη κε 
βάζε πνηα θξηηήξηα. 

iv. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

 

Άξζξν 8 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ Δμππεξέηεζεο Σειηθώλ Υξεζηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηώλ Καηαιόγνπ 

1. Οη ππφρξενη πάξνρνη κεηξνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηνπο αθφινπζνπο Γείθηεο 
Πνηφηεηαο (Γ.Π.) ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (πειαηψλ) πνπ 
παξέρνπλ: 

Ζ01:  Γηαζεζηκφηεηα θαη ρξέσζε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

Ζ02: Πνζνζηφ αλαπάληεησλ θιήζεσλ αλά ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο 
ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

Ζ03: Μέζνο ρξφλνο απφθξηζεο γξακκψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ. 

Ζ04: Πνζνζηφ εμππεξέηεζεο παξαπφλσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.  

Ζ05: Πνζνζηφ παξαπφλσλ νξζφηεηαο ινγαξηαζκνχ. 

2. α. Ο Γ.Π. Ζ01 (Γηαζεζηκφηεηα θαη ρξέσζε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ) παξνπζηάδεη γηα θάζε ρσξηζηή ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ: 
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1. ηα κέζα κε ηα νπνία κπνξνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία 
κε ηνλ ππφρξεν πάξνρν (ηειέθσλν, fax, e-mail θιπ.) θαη ην αληίζηνηρν 
σξάξην ιεηηνπξγίαο θάζε κέζνπ θαζψο θαη 

2. ηε ρξέσζε (αλά κνλάδα ρξφλνπ ή εθάπαμ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) 
ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ εμππεξέηεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

Ωο ρσξηζηέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ Γ.Π. 
Ζ01 λννχληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο δχν: 

i. ε ιήςε παξαγγειηψλ ή/θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ/βνήζεηαο, 

ii. ε βιαβνιεςία 

β. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο εθθξάδεηαη ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα θαζψο θαη 
ζε εκέξεο αλά εβδνκάδα (εξγάζηκεο / επίζεκεο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε fax 
θαη e-mail ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν πνπ νη εξγαδφκελνη 
ζηα ηκήκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ παξφρνπ ιακβάλνπλ ην fax θαη ην e-mail θαη 
εξγάδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ. 

γ. Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ δείθηε αλαθέξεηαη ρσξηζηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 
ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά 
κέζσ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ρσξηζηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 
ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθνχ ρξήζηε ζηελ νπνία ν ηειηθφο ρξήζηεο έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ ρεηξηζηή. 

δ. Ζ ρξέσζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) αλάγεηαη ζε Δπξψ αλά ιεπηφ 
ρξέσζεο ή εθάπαμ ρξέσζε ζε Δπξψ αλά πεξίπησζε θαη θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο δηθηχνπ ηνπ θαινχληνο ηελ αληίζηνηρε ηειεθσληθή γξακκή. 
Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ε ρξέσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιήζε ηεο 
ηειεθσληθήο γξακκήο απφ ην δίθηπν ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ αθνινπζνχκελε 
απφ κία παξέλζεζε εληφο ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ε κηθξφηεξε θαη ε 
κεγαιχηεξε ηηκή ρξέσζεο ηεο θιήζεο ηεο ελ ιφγσ γξακκήο απφ ηα δίθηπα 
ησλ ππφινηπσλ παξφρσλ (κε αλαγσγή ηεο ζε αλά ιεπηφ ρξέσζε ή εθάπαμ 
ρξέσζε αλά πεξίπησζε). 

ε. Ζ παξνπζίαζε ηνπ Γ.Π. Ζ01 πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηειεθσληθνχο 
αξηζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ ππεξβαίλεη ηνπο 
ηξείο αλά ρσξηζηή ππεξεζία, παξνπζηάδνληαη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ 
ηξηψλ πξψησλ ζε εηήζηα θίλεζε ππεξεζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί 
θαιχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ ηπρφλ παξέρνληαη απφ ηνλ ππφρξεν πάξνρν 
(ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ 
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ κε ζπκβφιαην θαη ππεξεζηψλ θαξηνθηλεηήο 
ηειεθσλίαο). Σειεθσληθνί αξηζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ ίδηα ππεξεζία 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ φηαλ θαινχληαη απφ ην ίδην ή άιιν δίθηπν δελ 
λννχληαη σο ρσξηζηνί αξηζκνί. 

ζη. O Γ.Π. Ζ01 εθαξκφδεηαη θαη γηα άκεζεο θαη γηα έκκεζεο ππεξεζίεο θαη 
ππνινγίδεηαη εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

δ. Ο Γ.Π. Ζ01 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

i. Ωξάξην ιεηηνπξγίαο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ αλά 
ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ, κέζν πινπνίεζεο (ηειέθσλν, 
fax, e-mail) θαη ηειεθσληθφ αξηζκφ/ειεθηξνληθή δηεχζπλζε εμππεξέηεζεο. 
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ii. Υξέσζε (αλά κνλάδα ρξφλνπ) ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ 
αλά ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ, κέζν πινπνίεζεο 
(ηειέθσλν, fax) θαη ηειεθσληθφ αξηζκφ εμππεξέηεζεο. 

iii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

3. α. Ο Γ.Π. Ζ02 (Πνζνζηφ αλαπάληεησλ θιήζεσλ αλά ηειεθσληθή γξακκή 
εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ) νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ αλαπάληεησλ 
θιήζεσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θιήζεσλ πξνο ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο 
εμππεξέηεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

β. Οη ηειεθσληθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Γ.Π. Ζ02 είλαη ίδηεο κε ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Γ.Π. Ζ01, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξακκψλ fax, γηα θάζε ρσξηζηή 
ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην εδάθην α ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

γ. Ο Γ.Π. Ζ02 εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ θιήζεσλ κε αθξίβεηα 2 δεθαδηθψλ 
ςεθίσλ θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ αλαπάληεησλ 
θιήζεσλ πξνο ηελ ππφ εμέηαζε ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ (ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν) δηά ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο 
(απαληεκέλσλ θαη αλαπάληεησλ) ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ πξνο ηελ 
ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (ζηελ ππφ εμέηαζε 
ρξνληθή πεξίνδν). 

Αλαπάληεηε θιήζε ζε ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ 
ζεσξείηαη ε θιήζε ζηελ νπνία: 

i. ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ 
αδπλαηεί λα εγθαηαζηήζεη θιήζε (φπσο ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηφλνπ 
θαηεηιεκκέλνπ) 

ii. ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ 
απνξξίπηεη ηελ θιήζε 

iii. ν θαιψλ ηειηθφο ρξήζηεο εγθαηαιείπεη ηελ θιήζε ζηελ πεξίνδν αλακνλήο 
θαη ζε ρξφλν κεγαιχηεξν απφ 5 δεπηεξφιεπηα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη 
εγθαηαζηαζεί ε θιήζε 

iv. ν θαιψλ ηειηθφο ρξήζηεο ιακβάλεη απαληεηηθφ ζήκα απφ 
απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ελψ έρεη επηιέμεη επηθνηλσλία κε ρεηξηζηή 
αιιά ε ζχλδεζε κε ην ρεηξηζηή ηειηθψο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ02 δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη θιήζεηο πνπ 
εγθαηαιείπνληαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ απφ ηε ζηηγκή 
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ε θιήζε πξνο ηελ ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ. 

δ. O Γ.Π. Ζ02 εθαξκφδεηαη θαη γηα άκεζεο θαη γηα έκκεζεο ππεξεζίεο θαη 
ππνινγίδεηαη εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ (άκεζεο θαη έκκεζεο). 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ02 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ γηα θάζε γξακκή 
εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

i. ρξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ii. εκεξνκελία θαη ψξα εηζεξρφκελεο θιήζεο 
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iii. ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο θιήζεο (φπσο αξηζκφο θαινχληνο ηειηθνχ 
ρξήζηε) 

iv. έλδεημε εάλ ε θιήζε απαληήζεθε ή φρη  

ζη. Ο Γ.Π. Ζ02 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Πνζνζηφ αλαπάληεησλ θιήζεσλ ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ αλά ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ, κέζν 
πινπνίεζεο (ηειέθσλν, fax) θαη ηειεθσληθφ αξηζκφ εμππεξέηεζεο. 

iii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

4. α. Ο Γ.Π. Ζ03 (κέζνο ρξφλνο απφθξηζεο γξακκψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο 
ηειηθψλ ρξεζηψλ) νξίδεηαη σο ν κέζνο ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηεο θιήζεο [φπσο ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηφλνπ 
θνπδνπλίζκαηνο (ringing tone)] πξνο ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο 
ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ κέρξη ηελ απάληεζε απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο θιήζεο 
απηήο. 

β. Οη ηειεθσληθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Γ.Π. Ζ03 είλαη ίδηεο κε ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Γ.Π. Ζ01, εμαηξνπκέλσλ ησλ γξακκψλ fax, γηα θάζε ρσξηζηή ππεξεζία 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

γ. Ο Γ.Π. Ζ03 εθθξάδεηαη ζε δεπηεξφιεπηα θαη ππνινγίδεηαη σο ε κέζε ηηκή ηνπ 
ρξφλνπ απφθξηζεο ησλ απαληεκέλσλ θιήζεσλ πξνο ηελ ππφ εμέηαζε 
ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (ζηελ ππφ εμέηαζε 
ρξνληθή πεξίνδν) αθνινπζνχκελε απφ παξέλζεζε εληφο ηεο νπνίαο 
αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ απαληάηαη ην 95% ησλ ηαρχηεξα 
απαληεκέλσλ θιήζεσλ πξνο ηελ ππφ εμέηαζε ηειεθσληθή γξακκή 
εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν). Ο 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ Γ.Π. Ζ03 βαζίδεηαη ζην πξφηππν ETSI EG 202 057-
1 v1.3.1 (Annex B). 

Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ 
πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα (π.ρ. απφ IVR 
ρσξίο δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ρεηξηζηή, ή απιά ερνγξαθεκέλεο 
πιεξνθνξίεο). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε γξακκή εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ πινπνηείηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ρεηξηζηή σο ρξφλνο απφθξηζεο ινγίδεηαη ν ρξφλνο κέρξη ηε 
ζχλδεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ηνλ ρεηξηζηή, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεη ηελ 
εξψηεζε ή ην πξφβιεκά ηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε γξακκή εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ πινπνηείηαη 
απφ απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαη παξάιιεια παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
επηθνηλσλίαο κε ρεηξηζηή, σο ρξφλνο απφθξηζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο κέρξη ηε 
ζχλδεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ην ρεηξηζηή, εθφζνλ απηφ έρεη επηιεγεί, ζηνλ 
νπνίν ζα αλαθέξεη ηελ εξψηεζε ή ην πξφβιεκά ηνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
ν ρξφλνο πεξηήγεζεο ζην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα). Οη πεξηπηψζεηο πνπ 



 

 

59 

ν ηειηθφο ρξήζηεο δελ επηιέγεη λα ζπλδεζεί κε ρεηξηζηή δελ ιακβάλνληαη 
ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ03. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ03 δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαπάληεηεο 
θιήζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

δ. O Γ.Π. Ζ03 εθαξκφδεηαη θαη γηα άκεζεο θαη γηα έκκεζεο ππεξεζίεο θαη 
ππνινγίδεηαη εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ03 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ γηα θάζε γξακκή 
εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Έλδεημε εάλ ε γξακκή πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ρεηξηζηή ή 
ζπλδπαζηηθά απφ ρεηξηζηή θαη απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα. 

iii. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο κεηξνχκελεο θιήζεο (φπσο αξηζκφο 
θαινχληνο ηειηθνχ ρξήζηε). 

iv. Ζκεξνκελία θαη ψξα εηζεξρφκελεο θιήζεο.  

v. Υξφλνο απφθξηζεο γηα ηηο κεηξνχκελεο θιήζεηο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηα παξαπάλσ εδάθηα α θαη γ. 

ζη. Ο Γ.Π. Ζ03 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Μέζνο ρξφλνο απφθξηζεο ησλ απαληεκέλσλ θιήζεσλ ππεξεζίαο 
εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ αλά ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ θαη ηειεθσληθφ αξηζκφ εμππεξέηεζεο. 

iii. O ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ απαληάηαη ην 95% ησλ ηαρχηεξα 
απαληεκέλσλ θιήζεσλ ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ αλά 
ππεξεζία εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη αλά ηειεθσληθφ αξηζκφ 
εμππεξέηεζεο. 

iv. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

5. α. Ο Γ.Π. Ζ04 (πνζνζηφ εμππεξέηεζεο παξαπφλσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ) νξίδεηαη 
σο ην πνζνζηφ ησλ παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ πνπ έρνπλ αληηκεησπηζζεί απφ 
ηνλ πάξνρν εληφο 20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

β. Ο Γ.Π. Ζ04 εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ κε αθξίβεηα 2 
δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ 
παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ εληφο ηεο ππφ εμέηαζε ρξνληθήο 
πεξηφδνπ, ηα νπνία αληηκεησπίζζεθαλ θαη ν ρξφλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 
ηνπο δελ μεπέξαζε ηηο 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο 
(αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ηνπο είηε έρεη γίλεη απεπζείαο απφ ην 
ζπλδξνκεηή είηε κέζσ θξαηηθήο αξρήο είηε κε άιιν ηξφπν θαη αλεμαξηήησο 
ηνπ κέζνπ ππνβνιήο ηνπο είηε έγγξαθα είηε κε fax είηε κε e-mail είηε 
ηειεθσληθά) πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ εληφο ηεο ππφ εμέηαζε ρξνληθήο πεξηφδνπ. Γηα ην Γ.Π. Ζ04 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξάπνλα/θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη εληφο 
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ρξνληθήο πεξηφδνπ νιηζζεκέλεο θαηά 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο λσξίηεξα απφ 
ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε κέηξεζε ηνπ δείθηε (πεξίνδνο 
αλαθνξάο), θαη νξίδεηαη ζην άξζξν 9 παξ. 4 ηεο παξνχζαο. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ04 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. Σα παξάπνλα/θαηαγγειίεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε αθνξνχλ φια ηα 
παξάπνλα/θαηαγγειίεο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

ii. Ζ εκεξνκελία ζηελ νπνία παξαιακβάλεηαη έλα παξάπνλν/θαηαγγειία 
ζεσξείηαη ε αξρηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ/ηεο. 

iii. ηελ έλλνηα ηνπ παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. 
Ζ04 δελ πεξηιακβάλνληαη ηα εξσηήκαηα (αηηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε) 
νχηε νη αλαθνξέο βιάβεο (φηαλ ν ηειηθφο ρξήζηεο αλαθέξεη κία βιάβε / 
έλα ζθάικα ζηελ ππεξεζία ή ζηνλ εμνπιηζκφ) αιιά νξίδεηαη σο ε 
έθθξαζε δπζαξέζθεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ έθθξαζήο ηεο, πνπ 
απεπζχλεη ν ηειηθφο ρξήζηεο  γηα ηνλ πάξνρν ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
ππεξεζία πνπ παξέρεη θαη αλεμαξηήησο εάλ ν πάξνρνο θξίλεη φηη ην 
παξάπνλν/θαηαγγειία δελ δηθαηνινγείηαη. Σν παξάπνλν/θαηαγγειία δελ 
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ 
ιέμεηο-θιεηδηά φπσο «θαηαγγειία» ή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηφλνο 
ηεο θσλήο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε είλαη νμχο. 

iv. Σν παξάπνλν/θαηαγγειία ζεσξείηαη φηη έρεη αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ 
πάξνρν εάλ ηζρχεη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- ν θαηαγγέιισλ ζπκθσλεί φηη φια ηα ζέκαηα ηνπ παξαπφλνπ/ 
θαηαγγειίαο έρνπλ επαξθψο αληηκεησπηζηεί, 

- ην παξάπνλν/θαηαγγειία έρεη απνζπξζεί, 

- ν πάξνρνο έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ, θαη έρεη πιεξνθνξήζεη 
ηνλ θαηαγγέιινληα ζρεηηθά, ή 

- γηα ην παξάπνλν/θαηαγγειία εθθξεκεί ζρεηηθή λνκηθή δηαδηθαζία 

θαη ν ηειηθφο ρξήζηεο δελ έρεη επαλέιζεη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία πιεξνθφξεζήο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε. 

v. πκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάπνλα/θαηαγγειίεο πνπ θαηαξρήλ 
αληηκεησπίζηεθαλ επαξθψο. 

vi. Παξφιν πνπ έλα παξάπνλν/θαηαγγειία κπνξεί λα αθνξά δηάθνξα 
δεηήκαηα γηα ηελ παξερνκέλε ππεξεζία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαζελφο εθ 
ησλ νπνίσλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδνο, ην 
παξάπνλν/θαηαγγειία απηφ ππνινγίδεηαη σο έλα παξάπνλν/θαηαγγειία. 
ηελ πεξίπησζε πνπ φια ηα δεηήκαηα δελ αληηκεησπηζηνχλ επαξθψο απφ 
ηνλ πάξνρν, ην παξάπνλν/θαηαγγειία δελ ζεσξείηαη φηη έρεη 
αληηκεησπηζηεί επαξθψο. 

vii. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ, κεηά ηελ πάξνδν  
πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ελφο παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο, κε ηνλ πάξνρν θαη 
εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο ζρεηηθά κε ην παξάπνλν/θαηαγγειία πνπ 
έρεη ήδε αληηκεησπηζηεί, ηφηε ε δπζαξέζθεηα απηή θαηαγξάθεηαη σο έλα 
λέν παξάπνλν/θαηαγγειία. 
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viii. πκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάπνλα/θαηαγγειίεο γηα ιάζε ζηα ηηκνιφγηα. 

ix. Σν παξάπνλν/θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ έλα ιάζνο/πξφβιεκα 
έρεη αληηκεησπηζηεί ππνινγίδεηαη σο λέα θαηαγγειία, αθφκα θαη αλ ε 
γλσζηνπνίεζε/αλαθνξά ηνπ αξρηθνχ ιάζνπο/πξνβιήκαηνο δελ ινγίδεηαη 
σο παξάπνλν/θαηαγγειία. 

x. Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ρξφλνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 
παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ. 

δ. O Γ.Π. Ζ04 εθαξκφδεηαη θαη γηα άκεζεο θαη γηα έκκεζεο ππεξεζίεο θαη 
ππνινγίδεηαη εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ04 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ γηα θάζε 
παξάπνλν/θαηαγγειία πνπ ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ  
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Ζκεξνκελία ππνβνιήο παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο. 

iii. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο (φπσο αξηζκφο 
ηειεθψλνπ ηειηθνχ ρξήζηε). 

iv. Σξφπνο ππνβνιήο παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο. 

v. Έλδεημε εάλ ην παξάπνλν/θαηαγγειία ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ή φρη (κε αηηηνινγία ζηε δεχηεξε πεξίπησζε). 

vi. Ζκεξνκελία αληηκεηψπηζεο ηνπ παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο κε αλαθνξά ζηνλ 
ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ/ηεο. 

vii. Έλδεημε εάλ ππάξρεη θαζπζηέξεζε αληηκεηψπηζεο κε επζχλε ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε θαη ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο απηήο. 

viii. Υξφλνο αληηκεηψπηζεο ηνπ παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο. 

ix. Έλδεημε εάλ ν ρξφλνο αληηκεηψπηζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 20 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

x. Αξηζκφο παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππφ εμέηαζε 
ρξνληθή πεξίνδν. 

xi. Αξηζκφο παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππφ εμέηαζε 
ρξνληθή πεξίνδν θαη αληηκεησπίζζεθαλ εληφο 20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

ζη. Ο Γ.Π. Ζ04 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Πνζνζηφ εμππεξέηεζεο παξαπφλσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

iii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

6. α. Ο Γ.Π. Ζ05 (Πνζνζηφ παξαπφλσλ νξζφηεηαο ινγαξηαζκνχ) νξίδεηαη σο ην 
πνζνζηφ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ παξάπνλα ησλ 
ζπλδξνκεηψλ ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηά ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εθδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ. 
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β. Ο Γ.Π. Ζ05 εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ ινγαξηαζκψλ κε αθξίβεηα 2 δεθαδηθψλ 
ςεθίσλ θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ ινγαξηαζκψλ γηα 
ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδεισζεί παξάπνλα απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζηελ ππφ 
εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ηνλ πάξνρν ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ05 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. ηνλ αξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδεισζεί 
παξάπνλα απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ππνινγίδνληαη φια ηα παξάπνλα 
ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ιακβάλνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
(απεπζείαο απφ ην ζπλδξνκεηή ή κέζσ θξαηηθήο αξρήο ή κε άιιν ηξφπν 
θαη αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ ππνβνιήο ηνπο είηε έγγξαθα είηε κε fax είηε κε 
e-mail είηε ηειεθσληθά) θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ παξαπφλσλ ζρεηηθά κε ηα 
πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ παξαπφλσλ ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθπξφηεηα ησλ 
παξαπφλσλ, ηηο εκεξνκελίεο ησλ θιήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο 
ππάξρνπλ παξάπνλα ή άιια πεξηζηαηηθά ζρεηηθά κε ηα παξάπνλα. ηνλ 
αξηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη επίζεο παξάπνλα θαη γηα επφκελνπο 
ινγαξηαζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα, γηα επαλαιακβαλφκελεο ρξεψζεηο 
ή ηειηθέο απαηηήζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη ηα παξάπνλα απφ 
ζεκεξηλνχο ή πξνεγνχκελνπο ζπλδξνκεηέο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ 
ηηκνινγίσλ πνπ ππνβάιινληαη κεηά απφ απνζχλδεζε ή παχζε παξνρήο 
ηεο ππεξεζίαο. 

ii. Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο παξαπφλσλ γηα νξζφηεηα ινγαξηαζκνχ πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο 
έρνπλ εθδεισζεί παξάπνλα απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο, είλαη παξάπνλα γηα: 

 ρξεψζεηο παγίνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ιαλζαζκέλεο ή δελ 
δίλνληαη 

 ρξεψζεηο παγίνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ιαλζαζκέλε ή απνπζηάδεη 
ε έθπησζε 

 ρξεψζεηο/θαηαγξαθέο θιήζεσλ πνπ ακθηζβεηεί ν ζπλδξνκεηήο, φπσο 
ιάζνο ή θαζφινπ έθπησζε, δηπινρξεψζεηο θιήζεσλ, ιάζνο 
ρξεψζεηο/θαηαγξαθέο θιήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ρξέσζεο, 
ηεο ψξαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο θιήζεο), θιήζε θάπνηνπ άιινπ ηειηθνχ 
ρξήζηε απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 
θιήζεσλ θιπ 

 πιεξσκέο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (απεπζείαο ρξέσζε, εληνιή 
πιεξσκήο απφ Σξάπεδα, επηηαγή, θ.ιπ.) πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί 
ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή φηη έρνπλ εηζπξαρζεί 

 ηε κε πινπνίεζε ζπκθσλεζέλησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

 ζθάικαηα ζηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ζπλδξνκεηψλ, ζηηο δηεπζχλζεηο, 
ηαρπδξνκηθνχο θψδηθεο, πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξντφληα 
ή/θαη ππεξεζίεο, θφζηε θαη εθπηψζεηο 

 ηελ νξζφηεηα ησλ πηζηψζεσλ, επηηαγψλ, θιπ (επηζηξνθέο απφ ηνλ 
πάξνρν ζηνλ ζπλδξνκεηή). 

iii. ηνλ αξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδεισζεί 
παξάπνλα απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο δελ ινγίδνληαη ηα εξσηήκαηα πνπ 
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ππνβάιινληαη απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο πάλσ ζε γεληθά ζέκαηα 
ινγαξηαζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνβνιή εξσηήζεσλ γηα ηελ 
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο, νχηε ινγίδνληαη 
ηα παξάπνλα ζρεηηθά κε ηε θφξκα παξνπζίαζεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηε 
ζπρλφηεηα ηηκνιφγεζεο. 

δ. O Γ.Π. Ζ05 εθαξκφδεηαη θαη γηα άκεζεο θαη γηα έκκεζεο ππεξεζίεο θαη 
ππνινγίδεηαη εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Ζ05 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ, γηα θάζε παξάπνλν 
νξζφηεηαο ινγαξηαζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

Η. Γεληθά 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Αξηζκφο ινγαξηαζκψλ πνπ εθδφζεθαλ ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή 
πεξίνδν. 

iii. Αξηζκφο ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ππνβιεζεί παξάπνλν 
ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν. 

ΗΗ. Δηδηθά (γηα θάζε παξάπνλν νξζφηεηαο ινγαξηαζκνχ)  

i. Ζκεξνκελία ππνβνιήο παξαπφλνπ γηα ηελ νξζφηεηα ελφο 
ινγαξηαζκνχ κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ. 

ii. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο παξαπφλνπ (φπσο αξηζκφο ηειεθψλνπ 
ζπλδξνκεηή). 

iii. Σξφπνο ππνβνιήο παξαπφλνπ. 

iv. Έλδεημε εάλ ην παξάπνλν γηα ηελ νξζφηεηα ελφο ινγαξηαζκνχ 
ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ή φρη (κε αηηηνινγία 
ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε). 

ζη. Ο Γ.Π. Ζ05 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Πνζνζηφ παξαπφλσλ νξζφηεηαο ινγαξηαζκνχ. 

iii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

7. Οη ππφρξενη πάξνρνη κεηξνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ αθφινπζν Γείθηε Πνηφηεηαο 
(Γ.Π.) ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ πνπ παξέρνπλ: 

Κ01: Υξφλνο απφθξηζεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ. 

8. α. Ο Γ.Π. Κ01 (ρξφλνο απφθξηζεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ) 
νξίδεηαη σο ν κέζνο ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο θιήζεο 
[φπσο ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηφλνπ θνπδνπλίζκαηνο (ringing tone)] πξνο 
ηελ ππεξεζία πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν ρεηξηζηήο ή έλα 
ηζνδχλακν ζχζηεκα απφθξηζεο κε ελεξγνπνίεζε θσλήο απαληά ζηνλ 
θαινχληα ηειηθφ ρξήζηε γηα ηελ παξνρή ηνπ δεηνχκελνπ αξηζκνχ. 

β. Ο Γ.Π. Κ01 εθθξάδεηαη ζε δεπηεξφιεπηα θαη ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ρξφλνο 
κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν ρεηξηζηήο ή έλα ηζνδχλακν ζχζηεκα απφθξηζεο κε 
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ελεξγνπνίεζε θσλήο απαληά ζηνλ θαινχληα ηειηθφ ρξήζηε γηα ηελ παξνρή 
ηνπ δεηνχκελνπ αξηζκνχ, αθνινπζνχκελνο απφ παξέλζεζε εληφο ηεο νπνίαο 
αλαγξάθεηαη ηo πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ 
πνπ απαληψληαη εληφο 20 δεπηεξνιέπησλ απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο 
ηεο θιήζεο εμαηξνπκέλεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο 
πιεξνθφξεζεο. 

γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Κ01 ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

i. Ο Γ.Π. Κ01 ππνινγίδεηαη γηα θάζε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ 
(δειαδή γηα θάζε ζχληνκν θσδηθφ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ). 

ii. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη 
αλακνλήο, επεηδή ν ρεηξηζηήο είλαη απαζρνιεκέλνο, θαη νη ρξφλνη 
πξνζέγγηζεο ζε ζπζηήκαηα απφθξηζεο θσλήο, φπνπ ην αίηεκα παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ κέζνπ ρξφλνπ εμαηξείηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηηήκαηνο (π.ρ. 
ζπδήηεζε κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ρξήζε απφ απηφλ 
νπνηαζδήπνηε βάζεο δεδνκέλσλ). 

iii. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο 
εγθαηάζηαζεο ησλ θιήζεσλ (call set-up time) πξνο ηνπο ζχληνκνπο 
θσδηθνχο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ. 

iv. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο 
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο θιήζεηο πξνο ππεξεζίεο θαηαιφγνπ, νη νπνίεο 
γίλνληαη κέζα ζηελ πεξίνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

δ. O Γ.Π. Κ01 εθαξκφδεηαη θαη γηα άκεζεο θαη γηα έκκεζεο ππεξεζίεο θαη 
ππνινγίδεηαη εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ. 

ε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. Κ01 θάζε ππφρξενο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαγξάθεη ππφ κνξθή επεμεξγάζηκσλ πηλάθσλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Ζκεξνκελία, ψξα (κε αθξίβεηα sec) ζηελ νπνία απνθαζίζηαηαη ε θιήζε 
ηνπ θαινχληνο ηειηθνχ ρξήζηε πξνο ηελ ππεξεζία πιεξνθνξηψλ 
θαηαιφγνπ. 

iii. Ζκεξνκελία, ψξα (κε αθξίβεηα sec) πνπ ν ρεηξηζηήο ή ηζνδχλακν ζχζηεκα 
απφθξηζεο απαληά ζηνλ θαινχληα ηειηθφ ρξήζηε γηα ηελ παξνρή ηνπ 
δεηνχκελνπ αξηζκνχ. 

iv. ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο θιήζεο (φπσο αξηζκφο ηειεθψλνπ θαινχληνο 
ηειηθνχ ρξήζηε). 

v. Γηάξθεηα αξρηθνχ κελχκαηνο πιεξνθφξεζεο. 

ζη. Ο Γ.Π. Κ01 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο εληαία θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

i. Υξνληθή πεξίνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

ii. Μέζνο ρξφλνο απφθξηζεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ 
αθνινπζνχκελνο απφ παξέλζεζε εληφο ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ηo 
πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνπ 
απαληψληαη εληφο 20 δεπηεξνιέπησλ απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο 
θιήζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο 
πιεξνθφξεζεο. 
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iii. Αλαθνξά ζε επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ δείθηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνο ην θνηλφ. 

 

Άξζξν 9 

πρλόηεηα Μεηξήζεσλ θαη Γεκνζηνπνίεζεο Απνηειεζκάησλ ησλ Γεηθηώλ 
Πνηόηεηαο 

1. Οη Γ.Π. Ζ01 θαη Β08 παξνπζηάδνληαη ακέζσο κφιηο επέξρεηαη κεηαβνιή ηνπο. 

2. Οη Γ.Π. F01, F03, Β01 θαη Β03 κεηξψληαη θαη παξνπζηάδνληαη αλά εμάκελν 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 εδάθην δ, ην άξζξν 5 παξ. 4 εδάθην γ, ην άξζξν 
7 παξ. 2. εδάθην ε θαη ην άξζξν 5 παξ. 2  εδάθην δ, αληίζηνηρα. 

3. Οη Γ.Π. F04, F05, F06, Ζ02, Ζ03, Ζ05, Κ01, Β02, Β04, Β05, Β06 θαη Β07 
κεηξψληαη θαη παξνπζηάδνληαη αλά εμάκελν αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ επηκέξνπο κεζνδνινγία θάζε Γ.Π., 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα. 

4. Ο Γ.Π. Ζ04 κεηξάηαη θαη ππνινγίδεηαη αλά εμάκελν αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 
Άξζξν 8, παξ. 5 ηεο παξνχζαο. Δηδηθφηεξα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηαγγειίεο 
πνπ ππνβιήζεθαλ: 

i. γηα ην 1ν εμάκελν θάζε έηνπο: απφ 12/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο έσο θαη 
10/6 ηνπ έηνπο 

ii. γηα ην 2ν εμάκελν θάζε έηνπο: απφ 11/6 έσο θαη 11/12 ηνπ έηνπο 

5. Ο Γ.Π. F02 κεηξάηαη θαη παξνπζηάδεηαη αλά έηνο αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ επηκέξνπο κεζνδνινγία ηνπ ελ ιφγσ 
Γ.Π., φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα. 

6. Οη Γ.Π. Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, Μ05, Μ06, Μ07, Μ08 θαη Μ09 κεηξψληαη θαη 
παξνπζηάδνληαη αλά δηεηία αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 
ζχκθσλα κε ηελ επηκέξνπο κεζνδνινγία θάζε Γ.Π., φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 
παξνχζα.  

7. Οη Γ.Π., ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο (είηε επί ηε βάζεη 
δηαηάμεσλ/θιήζεσλ/δνθηκψλ ειέγρνπ είηε επί ηε βάζεη ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο 
θίλεζεο/ζηνηρείσλ), ππνινγίδνληαη ην αξγφηεξν εληφο ησλ δέθα πξψησλ εκεξψλ 
ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο. ηε ζπλέρεηα, νη Γ.Π. 
θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΔΣΣ θαη δεκνζηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 10 

Γεληθέο Τπνρξεώζεηο Παξόρσλ 

1. Καηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
δηαηάμεηο/ζπζηήκαηα/ηερλνινγίεο/ηερληθέο ή ν,ηηδήπνηε άιιν πνπ βειηηψλνπλ ηα 
παξαγφκελα κεγέζε/απνηειέζκαηα, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηξήζεηο Γ.Π. ππεξεζηψλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξνχζα θαη φρη κε ηε δηαξθή παξνρή πξνο ην θνηλφ ππεξεζηψλ 
πςειφηεξεο πνηφηεηαο. 
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2.  Οη ππφρξενη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πάξνρνη δηαηεξνχλ ηα αξρεία 
θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ησλ Γ.Π. ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα δχν έηε. 

3. Οη πάξνρνη δηθηχσλ δηαζέηνπλ άκεζα ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ λα 
πξνκεζεπηνχλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ή/θαη φ,ηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ Γ.Π.. Δπηπξφζζεηα, ηνπο δηαζέηνπλ άκεζα 
θαηάιιεινπο ρψξνπο (πρ, ζηα πιαίζηα ζπλεγθαηάζηαζεο) θαη δηεπθνιχλζεηο 
πξνο ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη ηπρφλ ηειεθσληθνχο αξηζκνχο νη νπνίνη είλαη 
απαξαίηεηνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ Γ.Π.. 

4. Οη πάξνρνη ησλ δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
θαζνξίζνπλ απφ έλαλ αληηπξφζσπν ζηελ Δηδηθή Οκάδα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ.  

5. Σν θφζηνο ησλ θιήζεσλ (θσλήο θαη δεδνκέλσλ) γηα ηνπο Γ.Π. ηνπ άξζξνπ 6, 
επηβαξχλεη ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 

Άξζξν 11 

Αλσηέξα Βία 

1.  ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Απφθαζεο σο Αλσηέξα Βία λνείηαη θάζε απξφβιεπηε 
θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή ζπκβάλ, ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα επηξξνήο 
θαη ειέγρνπ ηνπ ππφρξενπ, κε βάζε ηελ παξνχζα, παξφρνπ θαη δελ ζα κπνξνχζε 
λα απνθεπρζεί αθφκε θαη εάλ ν πάξνρνο, ηεξψληαο ή ζπκκνξθνχκελνο κε 
θαλνληζκνχο θαη λφκνπο, είρε επηδείμεη ηελ επηκέιεηα πνπ αλακέλεηαη απφ έλα 
ινγηθφ θαη ζπλεηφ ρεηξηζηή, θαη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ Γ.Π. ππεξεζηψλ ή/θαη λα ππνβαζκίδνληαη νη 
Γ.Π. ππεξεζηψλ (φπσο ιφγσ ηεο πξφθιεζεο εμαηξεηηθά πςειήο θίλεζεο ζην 
δίθηπν ηνπ ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, παξφρνπ). 

2. α. ε πεξίπησζε Αλσηέξαο Βίαο, ν ππφρξενο, κε βάζε ηελ παξνχζα, πάξνρνο 
απαιιάζζεηαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο Γ.Π. 
ππεξεζηψλ θαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ παξνπζίαζε ησλ Γ.Π. πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηελ παξνχζα, θαηά ην κέηξν θαηά ην νπνίν ε κε 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζηελ Αλσηέξα Βία ή πξνθαιείηαη 
απφ απηήλ θαη κφλν γηα ηνπο δείθηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην γεγνλφο ηεο 
Αλσηέξαο Βίαο, εθφζνλ έρεη ηεξήζεη φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

β. Ζ απαιιαγή ππνρξεψζεσλ ηζρχεη φζν δηαξθεί ε Αλσηέξα Βία θαη δελ αθνξά 
ππνρξεψζεηο ησλ νπνίσλ ε εθπιήξσζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ 
γεγνλφηνο ηεο Αλσηέξαο Βίαο. 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία κέηξεζεο ελφο δείθηε επηηξέπεη ηελ 
επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ, φπσο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θιήζεηο ειέγρνπ, 
απνζηνιή/ιήςε αξρείσλ δνθηκήο, θιπ, κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
πξνβιεκάησλ/ θξίζεσλ θαη κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν κέηξεζεο πνπ έρεη 
θαζνξηζζεί  γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε, ηφηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζζεί θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο Αλσηέξαο Βίαο κε βάζε ηελ θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία, θαηαγξάθνληαη κε 
έλδεημε φηη απνηεινχλ αλαβιεζείζεο ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο θαη 
ελζσκαηψλνληαη ζηα παξνπζηαδφκελα απνηειέζκαηα. 
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δ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία κέηξεζεο ελφο δείθηε δελ επηηξέπεη ηελ 
επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ, φπσο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχλνιν 
πξαγκαηηθήο θίλεζεο – ζπλδέζεσλ – θιήζεσλ - παξαδεθηψλ αλαθνξψλ 
βιάβεο - βιαβψλ – παξαπφλσλ θιπ, ηφηε κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 
δηάζηεκα ηεο θαηάζηαζεο Αλσηέξαο Βίαο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε. 

3. Κάζε ππφρξενο, κε βάζε ηελ παξνχζα, πάξνρνο πνπ επηθαιείηαη ιφγν Αλσηέξαο 
Βίαο ππνρξενχηαη: 

α. Να γλσζηνπνηεί άκεζα εγγξάθσο ζηελ ΔΔΣΣ ην γεγνλφο ην νπνίν ζπληζηά 
Αλσηέξα Βία, πνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε Γ.Π. 
ππεξεζηψλ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ή/θαη ηνπο 
επεξεαδφκελνπο Γ.Π. ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο απηφ, θαζψο 
θαη ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν δηάξθεηαο ηεο Αλσηέξαο Βίαο. 

β. Να εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ΔΔΣΣ ζηνλ ηφπν φπνπ εθδειψζεθε ην 
γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επηζεσξήζεη.  

γ. Δληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 
Αλσηέξαο Βίαο, λα ππνβάιεη εγγξάθσο έθζεζε πξνο ηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ην 
γεγνλφο ηεο Αλσηέξαο Βίαο, ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηε κέηξεζε Γ.Π. ππεξεζηψλ, 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο κεηξήζεσλ γηα θάζε επεξεαδφκελν 
δείθηε ζε πεξίπησζε δπλαηφηεηαο επαλάιεςήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην εδάθην 
γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηηο ελέξγεηεο 
άξζεο/αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο Αλσηέξαο Βίαο (εθφζνλ είλαη 
εθηθηφ). Δπίζεο, καδί κε ηελ έθζεζε, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΔΣΣ 
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε 
Αλσηέξαο Βίαο. 

 

Άξζξν 12 

Τπνρξεώζεηο Γεκνζηνπνίεζεο ησλ Γεηθηώλ Πνηόηεηαο 

1. Με εμαίξεζε ηνπο Γ.Π. Ζ01 θαη Β08, νη ππφρξενη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, 
πάξνρνη θνηλνπνηνχλ ζηελ ΔΔΣΣ ηα απνηειέζκαηα θάζε Γ.Π. θαζψο θαη ηπρφλ 
άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
κέηξεζήο ηνπ, ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο «Ζιεθηξνληθή 
Κνηλνπνίεζε Απνηειεζκάησλ Γεηθηψλ Πνηφηεηαο» ε νπνία παξέρεηαη ζηνλ 
Γηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο θαη εληχπσο. Δάλ ε ΔΔΣΣ δελ απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά, ε δεκνζηνπνίεζε θάζε Γ.Π. απφ ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ 
ζηελ ΔΔΣΣ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν είθνζη εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζή ηνπ ζηελ ΔΔΣΣ. 

2. Οη ππφρξενη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πάξνρνη θνηλνπνηνχλ ζηελ ΔΔΣΣ ηνπο 
Γ.Π. Ζ01 θαη Β08, ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη εληχπσο,ηνπιάρηζηνλ 
δεθαπέληε εκέξεο πξηλ επέιζεη κεηαβνιή ηνπο θαη ηνπο δεκνζηνπνηνχλ ακέζσο 
κφιηο επέιζεη ε κεηαβνιή ηνπο. 

3. Οη πάξνρνη κεξηκλνχλ γηα ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ ηεο 
ππνρξέσζεο κεηξήζεσλ Γ.Π. πνπ ππέρνπλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πξηλ απφ 
ηε έλαξμε θάζε πεξηφδνπ κέηξεζεο, ψζηε λα απνθηνχλ πξφζβαζε θαη λα 
ιακβάλνπλ ηπρφλ ελεκεξψζεηο κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Γηα ηελ 
πξφζβαζε, ρξήζε θαη ιήςε ηπρφλ ελεκεξψζεσλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 
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εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 απαηηείηαη επίζεο  νη ππφρξενη πάξνρνη λα έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο δειψζεη πξνο ηελ ΔΔΣΣ ην δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο κε ηελ 
ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΔΣΣ ηεο «Γήισζεο Γηαρεηξηζηή» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Σ.  

4. Κάζε ππφρξενο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πάξνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Να δεκνζηεχεη ηνπο Γ.Π. (καδί κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζε επεμεγεκαηηθά 
θείκελα) ησλ παξερφκελσλ απφ απηφλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ππέρεη 
ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ζε εχθνια πξνζβάζηκν 
θαη δηαθξηηφ ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. Σν ζεκείν απηφ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
παξφρνπ επηπιένλ παξνπζηάδεηαη ζε πξνζηηή κνξθή γηα άηνκα κε 
πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. 

β. Να δηαζέηεη αηειψο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαηαλαισηή πνπ 
ππνβάιιεηαη είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθψο είηε κέζσ Γηαδηθηχνπ είηε 
απηνπξνζψπσο ζηα ζεκεία πψιεζεο ηνπ παξφρνπ είηε κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν, εθηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ παξφρνπ φπνπ 
δεκνζηεχνληαη νη Γ.Π. ησλ παξερφκελσλ απφ απηφλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 
ην παξαπάλσ εδάθην α. Ζ εθηχπσζε επηπιένλ δηαηίζεηαη ζε πξνζηηή κνξθή, 
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. 

γ. Να δηαζέηεη αηειψο ζε θάζε λέν ζπλδξνκεηή ηνπ, καδί κε ηνπο ζπκβαηηθνχο 
φξνπο, εθηχπσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, φπνπ ν πάξνρνο 
δεκνζηεχεη ηνπο Γ.Π. ησλ παξερφκελσλ απφ απηφλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 
ην παξαπάλσ εδάθην α. Ζ εθηχπσζε επηπιένλ δηαηίζεηαη ζε πξνζηηή κνξθή, 
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε.  

Ζ παξνπζίαζε/δηάζεζε ησλ δεηθηψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γίλεηαη κε ζαθή θαη 
εχιεπην ηξφπν θαη νη δείθηεο είλαη πάληνηε επηθαηξνπνηεκέλνη.  

5. Ζ ΔΔΣΣ δεκνζηεχεη ζε εχθνια πξνζβάζηκν ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 
ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο ησλ Γ.Π. γηα φινπο ηνπο παξφρνπο. Ζ παξνπζίαζε ησλ 
δεηθηψλ γίλεηαη θαηά ζαθή θαη εχιεπην ηξφπν θαη νη δείθηεο είλαη πάληνηε 
επηθαηξνπνηεκέλνη. 

6. Σξφπνο παξνπζίαζεο ησλ Γ.Π. παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ζην Παξάξηεκα Ε ηεο 
παξνχζαο. 

7. Σα θείκελα παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε Γ.Π. ή/θαη ηα ηπρφλ 
ζπλνδεπηηθά επεμεγεκαηηθά θείκελα πεξηιακβάλνπλ ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ απνζαθήληζε πξνο ην θνηλφ ηνπ θάζε δείθηε θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
απνηειεζκάησλ. Δπίζεο αλαθέξνπλ ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο 
ελφο δείθηε θαη ζπλνπηηθά ηνπο ιφγνπο ησλ απνθιίζεσλ απηψλ. Ζ ζχληαμή ηνπο 
είλαη επζχλε ηνπ θάζε ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, παξφρνπ, πξάγκα 
ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθέο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

8. Οη ππφρξενη πάξνρνη γηα ηνπο Γ.Π. ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο κεξηκλνχλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ 
ΔΔΣΣ απφ ηνλ θνηλφ Αλάδνρν ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηπρφλ άιισλ 
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηε νινθιήξσζε 
δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ,ειεθηξνληθά θαζψο θαη εληχπσο ζχκθσλα κε ηνπο 
πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε (αξηζκφο 2). Δάλ ε ΔΔΣΣ δελ απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά, ε δεκνζηνπνίεζε θάζε Γ.Π. απφ ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ 
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ζηελ ΔΔΣΣ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν είθνζη εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζή ηνπ ζηελ ΔΔΣΣ.  

 

Άξζξν 13 

Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ ησλ Γεηθηώλ Πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 
ζπζηεκάησλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 

1. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεηξήζεσλ ησλ Γ.Π. ησλ ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ιεηηνπξγεί ε Δηδηθή Οκάδα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Δ. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα κέιε ηεο ζπγθξνηεζείζαο Δηδηθήο 
Οκάδαο γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί ζε φια ηα κέιε ηεο.  

2. Ζ ζπγθξνηνχκελε Δηδηθή Οκάδα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΔΔΣΣ θαη είλαη 
αξκφδηα γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζηνλ εθάζηνηε Αλάδνρν αλαθνξηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ ζχκθσλα κε 
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ. 

3. Ο αθξηβήο ρξφλνο έλαξμεο ησλ κεηξήζεσλ αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηφζν ηεο 
ΔΔΣΣ φζν θαη ησλ παξφρσλ. ε θάζε πεξίπησζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 
έλαξμεο ησλ κεηξήζεσλ θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ δελ ππεξβαίλεη 
ηνπο είθνζη (20) κήλεο. 

 

Άξζξν 14 

Δπνπηεία 

1. Ζ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηεο επνπηηθήο θαη ειεγθηηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο βάζεη ηνπ Ν. 
3431/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 2.1.12 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηνπ Καλνληζκνχ Γεληθψλ 
Αδεηψλ, φπσο ηζρχνπλ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ησλ παξφρσλ δεκνζίσλ δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ παξέρνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ Γ.Π. ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πέξαλ απηψλ πνπ 
νξίδεη ε παξνχζα Απφθαζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη, κεηαμχ άιισλ, 
λα πξνβαίλεη ζε επηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζε 
ζπλερφκελεο ή/θαη κεκνλσκέλεο ηπραίεο δεηγκαηνιεςίεο ησλ παξερφκελσλ 
δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

2. Οη πάξνρνη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θνηλνπνηνχλ ζηελ ΔΔΣΣ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, θάζε 
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο Γ.Π. παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα Απφθαζε θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο 
ή γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 
Ν.3431/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

3. Οη πάξνρνη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θνηλνπνηνχλ ζηελ ΔΔΣΣ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, θάζε 
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο Γ.Π. παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεη ε παξνχζα Απφθαζε θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηελ 
ΔΔΣΣ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.3431/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
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Άξζξν 15 

Μεηαβνιή ησλ Γεηθηώλ Πνηόηεηαο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ θαηαγξαθήο 

1. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ή λα ζπκπιεξψλεη ηελ παξνχζα απφθαζε γηα 
ηνπο Γ.Π., εάλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ θαλφλσλ ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο, ε ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
θνξείο, ηδίσο ηνπο παξφρνπο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ρξεζηψλ. 

2. Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζηελ ΔΔΣΣ γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ θαλφλσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Ζ 
ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο θαη δχλαηαη λα πξνβεί ζε 
δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο δελ είλαη 
δεζκεπηηθέο γηα ηελ ΔΔΣΣ. 

 

Άξζξν 16 

Καηαγγειίεο, παξάιεηςε ζπκκόξθσζεο θαη θπξώζεηο 

1. Οη θαηαγγειίεο γηα κε ζπκκφξθσζε ησλ παξφρσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
ζεζπίδνληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε θαηαηίζεληαη ζηελ ΔΔΣΣ, ε νπνία ηηο 
εμεηάδεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2. Ζ ΔΔΣΣ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ηεο παξνχζαο είηε 
απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο, επηβάιιεη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 63 ηνπ Ν.3431/2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη, 
εθδίδνληαο εηδηθά αηηηνινγεκέλε Απφθαζε, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε αθξφαζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Άξζξν 17 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

1. Οη Γ.Π. ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (Γ.Π. F), ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ 
ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ VoIP (Γ.Π. Β), ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 
ρξεζηψλ (Γ.Π. Ζ) θαζψο θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ (Γ.Π. Κ01) 
μεθηλνχλ λα κεηξψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο απφ 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. Μέρξη ηφηε παξακέλνπλ ζε ηζρχ  νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 (ΦΔΚ 1153/Β/2008). 

2. Με ηελ εμαίξεζε ησλ Γ.Π. ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ (Γ.Π. 
Μ), νη Γ.Π. πνπ κεηξψληαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 παξνπζηάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 480/017/13-05-
2008 (ΦΔΚ 1153/Β/2008), φπσο ίζρπζαλ πξν ηεο εθδφζεσο ηεο παξνχζαο. 

3. Οη ππφρξενη πάξνρνη νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα θάζε πξνεγνχκελε 
πξνεηνηκαζία ή ζπιινγή δεδνκέλσλ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έγθαηξε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο. 

4. Μέρξη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ ΔΔΣΣ ηεο Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 
«Ζιεθηξνληθή Κνηλνπνίεζε Απνηειεζκάησλ Γεηθηψλ Πνηφηεηαο» ηνπ άξζξνπ 12, 
νη ππφρξενη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πάξνρνη θνηλνπνηνχλ ζηελ ΔΔΣΣ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ Γ.Π. ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (Γ.Π. F), ζηαζεξψλ 
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επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ VoIP (Γ.Π. Β), ππεξεζηψλ 
εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (Γ.Π. Ζ) θαζψο θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ 
θαηαιφγνπ (Γ.Π. Κ01) ηεο παξνχζαο, εληχπσο θαζψο θαη κέζσ ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο. 

5. Μέρξη έλαο ππφρξενο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πάξνρνο λα δειψζεη ζηελ 
ΔΔΣΣ ην δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 12, κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη 
ππνβνιή ζηελ ΔΔΣΣ ηεο «Γήισζεο Γηαρεηξηζηή» ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ, ν 
ππφρξενο παξνρνο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ ηα απνηειέζκαηα ησλ Γ.Π. ππεξεζηψλ 
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (Γ.Π. F), ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ππεξεζηψλ VoIP (Γ.Π. Β), ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (Γ.Π. Ζ) 
θαζψο θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ (Γ.Π. Κ01) ηεο παξνχζαο, 
εληχπσο θαζψο θαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 

6. Οη Γ.Π. ππεξεζηώλ ζπζηεκάησλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ (Γ.Π. Μ) μεθηλνύλ 
λα κεηξώληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο από ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. 

 

Άξζξν 18 

Σξνπνπνηνύκελεο θαη Καηαξγνύκελεο Γηαηάμεηο  

1. Απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: 

i. ην εδάθην δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 3.1.8 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β θαη  

ii. ην εδάθην δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 3.9.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β 

ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 390/3/13-6-2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ», 
(ΦΔΚ 748/Β/2006), φπσο ηζρχεη. 

2. Απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη νη απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ 
θαηά ην κέξνο πνπ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή θαηά ην κέξνο πνπ 
ξπζκίδνπλ θαηά δηάθνξν ηξφπν ζέκαηα, ηα νπνία ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα. 

 

Άξζξν 19 

Έλαξμε ηζρύνο  

1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα. 

2. Ζ παξνχζα Απφθαζε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο λα δεκνζηεπζνχλ ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΡΑΓΗΟΚΑΛΤΦΖ 

Σα φξηα ξαδηνθάιπςεο (θαηψθιη) αλά δίθηπν θηλεηψλ ππεξεζηψλ είλαη ηα εμήο: 

1. GSM/DCS1800 

RxLev  -100 dBm  

2. UMTS 
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RSCP – CPICH -115 

3. TETRA 

RxLev  -92 dBm  

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ξαδηνθάιπςεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Υαξαθηεξηζκφο 
ξαδηνθάιπςεο 

GSM/DCS1800  

RxLev (dBm) 

TETRA 

RxLev (dBm) 

UMTS 

RSCP- CPICH (dBm) 

Καιή RxLev  -85  RxLev  -85  RSCP- CPICH  -95  

Απνδεθηή -95 RxLev<-85  -92 RxLev<-85  -105  RSCP- CPICH <-95  

Καθή -110 RxLev<-95  -105 RxLev<-92  -115  RSCP- CPICH <-105 

Γελ ππάξρεη RxLev<-110  RxLev<-105  RSCP- CPICH <-115 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (Γ.Π.) 

1. Σνπηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ησλ θιήζεσλ ειέγρνπ γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηνπ Γ.Π. F01 (Πνζνζηό απνηπρίαο θιήζεσλ) 

Κάζε Κέληξν Δθθίλεζεο (ΚΔ) ζε κία Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, φπνπ 
ν ππφρξενο πάξνρνο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδάθην α, παξέρεη ππεξεζίεο, είλαη 
επηιέμηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο εθφζνλ ην ελ‟ ιφγσ ΚΔ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πάξνρν ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πνπ 
πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 
ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

Α. Σνπηθή θαηαλνκή θιήζεσλ ειέγρνπ 

Γηα ην ζθνπφ επηινγήο ησλ ΚΔ, νξίδεηαη σο «Τπφινηπε Διιάδα» ε Διιάδα 
εθηφο ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο, 
δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1. Γηα ππεξεζίεο παλειιαδηθήο θάιπςεο, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΚΔ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηξία 
ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα (πεξίπησζε 1). 

2. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο 
θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΚΔ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 
έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη έλα ή δχν ή ηξία ζε 
δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, εθφζνλ θαιχπηεηαη 
(νιηθά ή κεξηθά) κία ή δχν ή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Πεξηθέξεηεο ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, αληίζηνηρα (πεξίπησζε 2). 
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3. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο 
θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΚΔ ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο θαη έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πεξίπησζε 3). 

4. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 
νιηθά ή κεξηθά κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, 
ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΚΔ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη έλα ή δχν ή ηξία 
ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, εθφζνλ θαιχπηεηαη 
(νιηθά ή κεξηθά) κία ή δχν ή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Πεξηθέξεηεο ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, αληίζηνηρα (πεξίπησζε 4). 

5. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη νιηθά ή κεξηθά κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΚΔ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη έλα ή δχν ή ηξία ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, εθφζνλ θαιχπηεηαη (νιηθά ή κεξηθά) κία ή δχν ή 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, αληίζηνηρα 
(πεξίπησζε 5). 

6. Γηα ππεξεζίεο  θάιπςεο νιηθά ή κεξηθά κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή γηα ππεξεζίεο  θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν 
Πεξηθεξεηψλ ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΚΔ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή έλα ή 
δχν ή ηξία ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, εθφζνλ 
θαιχπηεηαη (νιηθά ή κεξηθά) κία ή δχν ή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Πεξηθέξεηεο 
ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, αληίζηνηρα (πεξίπησζε 6). 

ε θάζε πεξίνδν κέηξεζεο θαη εθφζνλ δχλαηαη, επηιέγεηαη δηαθνξεηηθφ ΚΔ 
ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη δηαθνξεηηθή θάζε 
θνξά Πεξηθέξεηα ζηελ Τπφινηπε Διιάδα. Μφλν φηαλ επηιεγνχλ φια ηα 
επηιέμηκα ΚΔ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή φιεο νη 
Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα ηνλ ίδην αξηζκφ θνξψλ κπνξεί λα 
επηιεγεί έλα ήδε επηιεγκέλν ΚΔ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο ή κηα ήδε επηιεγκέλε Πεξηθέξεηα ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, 
αληίζηνηρα, γηα θάπνην αξηζκφ θνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί κία ήδε 
επηιεγκέλε Πεξηθέξεηα ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, ην ΚΔ, εθφζνλ δχλαηαη, είλαη 
δηαθνξεηηθφ γηα θάζε πεξίνδν κέηξεζεο κέρξη λα επηιεγνχλ φια ηα επηιέμηκα 
ΚΔ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο ηνλ ίδην αξηζκφ θνξψλ. 

Κάζε επηιεγκέλν ΚΔ γηα θάζε εκέξα κέηξεζεο εθθηλεί θιήζεηο πξνο φιεο ηηο 
δπλαηέο θαηεγνξίεο πξννξηζκνχ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ζηαζκηζκέλνο 
αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή εμεξρφκελε θίλεζε πνπ εθθηλεί θαη δηεθπεξαηψλεη ν 
πάξνρνο θαη ζε δηάθνξνπο αξηζκνχο. 

Η. Οη θαηεγνξίεο πξννξηζκνχ γηα εζληθέο θιήζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

α. Κιήζεηο ζην ίδην δίθηπν 

Δπηινγή ελφο γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ ζε θάζε κία απφ ηηο 5 
Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ηεξκαηίδνπλ ηε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά θιήζεσλ) 
θίλεζε πνπ εθθηλεί απφ ην δίθηπν ηνπ παξφρνπ [θαη ζηηο νπνίεο 
(Πεξηθέξεηεο) δηαζέηεη άκεζε ππεξεζία]. Οη θιήζεηο ζηνπο  
γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο είλαη ζηαζκηζκέλεο αλάινγα κε ηελ θίλεζε 
(απηήο ηεο θαηεγνξίαο) πνπ ηεξκαηίδεη ζε θάζε επηιεγκέλε Πεξηθέξεηα. 
ε πεξίπησζε πνπ ε θίλεζε ηεξκαηίδεη ζε ιηγφηεξεο απφ 5 Πεξηθέξεηεο 
(Ν<5), επηιέγνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο Ν Πεξηθέξεηεο. 



 

 

74 

β. Κιήζεηο πξνο ζηαζεξά ζε άιια δίθηπα κε ηα νπνία ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε 

Δπηινγή δχν γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 3 
παξφρνπο, ζηνπο νπνίνπο ηεξκαηίδεηαη ε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά 
θιήζεσλ) θίλεζε θαη κε ηα δίθηπα ησλ νπνίσλ ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε. Καζέλαο απφ ηνπο δχν γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο αλήθεη 
ζε δηαθνξεηηθή Πεξηθέξεηα θαη επηιέγνληαη νη Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο 
ηεξκαηίδνπλ ηε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά θιήζεσλ) θίλεζε. Οη θιήζεηο 
ζηνπο επηιεγκέλνπο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο είλαη ζηαζκηζκέλεο 
αλάινγα κε ηελ θίλεζε (απηήο ηεο θαηεγνξίαο) πνπ ηεξκαηίδεη ζε θάζε 
επηιεγκέλν δίθηπν παξφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ θίλεζε (απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο) πνπ ηεξκαηίδεη ζε θάζε επηιεγκέλε Πεξηθέξεηα. Σα 
ηεξκαηηθά ζεκεία δηθηχσλ ηεξκαηηζκνχ ζπλδένληαη/ εμππεξεηνχληαη 
κέζσ άκεζεο ππεξεζίαο ησλ επηιεγκέλσλ παξφρσλ ησλ δηθηχσλ 
ηεξκαηηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία ηεξκαηίδεη ζε Ν<3 δίθηπα 
κε ηα νπνία ππάξρεη απεπζείαο δηαζχλδεζε ή/θαη Κ<2 Πεξηθέξεηεο ζηα 
επηιεγκέλα δίθηπα ηεξκαηηζκνχ, επηιέγνληαη Ν δίθηπα ή/θαη Κ 
Πεξηθέξεηεο, αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ Κ=1 (δειαδή ε 
Πεξηθέξεηα ηεξκαηηζκνχ είλαη κφλν κία γηα θάπνηνλ επηιεγκέλν 
πάξνρν δηθηχνπ ηεξκαηηζκνχ), επηιέγεηαη έλαο γεσγξαθηθφο αξηζκφο 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν πάξνρν. 

γ. Κιήζεηο πξνο θηλεηά ζε δίθηπα κε ηα νπνία ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε 

Δπηινγή ελφο κε-γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ (θαη ζπγθεθξηκέλα αξηζκνχ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο) ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 3 παξφρνπο 
(ηειεθσληθψλ) ππεξεζηψλ κέζσ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 
(GSM/DCS ή/θαη UMTS), ζηνπο νπνίνπο ηεξκαηίδεηαη ε κεγαιχηεξε 
(ζε ιεπηά θιήζεσλ) θίλεζε θαη κε ηα δίθηπα ησλ νπνίσλ ππάξρεη 
δηαζχλδεζε. Οη θιήζεηο ζηνπο επηιεγκέλνπο αξηζκνχο είλαη 
ζηαζκηζκέλεο αλάινγα κε ηελ θίλεζε (απηήο ηεο θαηεγνξίαο) πνπ 
ηεξκαηίδεη ζε θάζε επηιεγκέλν δίθηπν παξφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε 
ππεξεζία ηεξκαηίδεη ζε Ν<3 δίθηπα κε ηα νπνία ππάξρεη δηαζχλδεζε, 
επηιέγνληαη ηα Ν δίθηπα. 

δ. Κιήζεηο πξνο ζηαζεξά ζε άιια δίθηπα κε ην νπνία δελ ππάξρεη 
απεπζείαο δηαζχλδεζε 

Αληίζηνηρα κε ην παξαπάλσ ζεκείν β.  

ε. Κιήζεηο πξνο θηλεηά ζε δίθηπα κε ηα νπνία δελ ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε 

Αληίζηνηρα κε ην παξαπάλσ ζεκείν γ. 

ΗΗ. Οη θαηεγνξίεο πξννξηζκνχ γηα δηεζλείο θιήζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

α. Κιήζεηο πξνο ζηαζεξά ζε δίθηπα κε ηα νπνία ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε 

Δπηινγή ελφο γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ ζε έλαλ πάξνρν ηειεθσληθήο 
ππεξεζίαο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο κέζσ ελζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε κία ρψξα 
ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην δίθηπν ηνπ νπνίνπ (παξφρνπ) ππάξρεη 
απεπζείαο δηαζχλδεζε. ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ επηινγψλ 
επηιέγεηαη ν πάξνρνο ν νπνίνο ηεξκαηίδεη ηε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά 
θιήζεσλ) θίλεζε (απηήο ηεο θαηεγνξίαο). Σν ηεξκαηηθφ ζεκείν 
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ζπλδέεηαη/ εμππεξεηείηαη κέζσ άκεζεο ππεξεζίαο ηνπ επηιεγκέλνπ 
παξφρνπ ηνπ δηθηχνπ ηεξκαηηζκνχ. ε πεξίπησζε φπνπ ην δίθηπν ηνπ 
επηιεγκέλνπ παξφρνπ θαιχπηεη (δειαδή παξέρεη ηειεθσληθέο 
ππεξεζίεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο κέζσ ελζχξκαησλ δηθηχσλ ζε) 
πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηφηε επηιέγεηαη ε ρψξα ε 
νπνία ηεξκαηίδεη ηε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά θιήζεσλ) θίλεζε (απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο). 

β. Κιήζεηο πξνο θηλεηά ζε δίθηπα κε ηα νπνία ππάξρεη απεπζείαο 
δηαζχλδεζε 

Δπηινγή ελφο κε-γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ (θαη ζπγθεθξηκέλα αξηζκνχ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο) ζε έλαλ πάξνρν (ηειεθσληθψλ) ππεξεζηψλ κέζσ 
ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ (GSM/DCS ή/θαη UMTS) ζε κία 
ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην δίθηπν ηνπ νπνίνπ (παξφρνπ) ππάξρεη 
απεπζείαο δηαζχλδεζε. ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ επηινγψλ 
επηιέγεηαη ν πάξνρνο ν νπνίνο ηεξκαηίδεη ηε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά 
θιήζεσλ) θίλεζε (απηήο ηεο θαηεγνξίαο). ε πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν 
ηνπ επηιεγκέλνπ παξφρνπ θαιχπηεη [δειαδή παξέρεη (ηειεθσληθέο) 
ππεξεζίεο κέζσ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ (GSM/DCS ή/θαη 
UMTS) ζε] πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηφηε 
επηιέγεηαη ε ρψξα, ε νπνία ηεξκαηίδεη ηε κεγαιχηεξε (ζε ιεπηά 
θιήζεσλ) θίλεζε (απηήο ηεο θαηεγνξίαο). 

Ζ ζηάζκηζε ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξννξηζκνχ εζληθψλ θαη δηεζλψλ 
θιήζεσλ βαζίδεηαη ζε πξφζθαηα θαη δπλάκελα λα απνδεηρζνχλ ζηνηρεία. 

Β. Υξνληθή θαηαλνκή θιήζεσλ ειέγρνπ 

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πιήξεηο Δβδνκάδεο Μέηξεζεο (ΔΜ). Μηα 
πιήξεο ΔΜ απνηειείηαη απφ πέληε θαζεκεξηλέο, έλα άββαην θαη κηα 
Κπξηαθή. Ο αξηζκφο ησλ αξρηθψλ ΔΜ ππνινγίδεηαη απφ ην πειίθν ηνπ 
αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ δηα ηνπ αξηζκνχ κεηξήζεσλ αλά 
ΔΜ ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αθέξαην. Οη ΔΜ 
θαηαλέκνληαη (πάιη κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αθέξαην) 
ζηα Κέληξα Δθθίλεζεο (ΚΔ) αλάινγα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο 
ηεο ελφηεηαο Α (Σνπηθή θαηαλνκή θιήζεσλ ειέγρνπ). πγθεθξηκέλα: 

α. πεξίπησζε 1 

Αηηηθήο (60%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20%), ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ 
Τπφινηπεο Διιάδαο (6,67% αλά Πεξηθέξεηα) 

β. πεξίπησζε 2 

Αηηηθήο (70%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (25%), κίαο Πεξηθέξεηαο Τπφινηπεο 
Διιάδαο (5%) 

Αηηηθήο (70%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20%), δχν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο 
Διιάδαο (5% αλά Πεξηθέξεηα) 

Αηηηθήο (60%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20%), ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ 
Τπφινηπεο Διιάδαο (6,67% αλά Πεξηθέξεηα) 

γ. πεξίπησζε 3 

Αηηηθήο (70%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (30%) 

δ. πεξίπησζε 4 
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Αηηηθήο (90%), κίαο Πεξηθέξεηαο Τπφινηπεο Διιάδαο (10%)  

Αηηηθήο (85%), δχν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (7,50% αλά 
Πεξηθέξεηα) 

Αηηηθήο (80%), ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (6,67% αλά 
Πεξηθέξεηα) 

ε. πεξίπησζε 5 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (80%), κίαο Πεξηθέξεηαο Τπφινηπεο Διιάδαο 
(20%)  

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (70%), δχν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (15% 
αλά Πεξηθέξεηα) 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (60%), ηξηψλ Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο 
(13,33% αλά Πεξηθέξεηα) 

ζη. πεξίπησζε 6 

Αηηηθήο (100%) ή Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (100%) ή Πεξηθέξεηαο/σλ 
Τπφινηπεο Διιάδαο (100% γηα κία Πεξηθέξεηα – 50% αλά Πεξηθέξεηα γηα 
δχν Πεξηθέξεηεο – 33,33% αλά Πεξηθέξεηα γηα ηξεηο Πεξηθέξεηεο) 

Οη ηειηθέο (κεηά ηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο) ΔΜ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηνπο 
κήλεο κέηξεζεο μεθηλψληαο απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ησλ κελψλ κέηξεζεο, 
θαιχπηνληαο ζηε ζπλέρεηα ηηο δεχηεξεο θαη νχησ θαζεμήο (θαη ζπλερίδνληαο 
πάιη απφ ηελ αξρή εάλ ρξεηαζζεί) ελψ πξψηα ζπκπιεξψλνληαη νη ΔΜ ηνπ ΚΔ 
Αηηηθήο, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ΚΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηέινο ηνπ(σλ) ΚΔ 
Πεξηθεξεηαο(ψλ) Τπφινηπεο Διιάδαο.  

Οη θιήζεηο ειέγρνπ πινπνηνχληαη κε Παξάζπξν Κιήζεο (ΠΚ, Call Window) 
πνπ ζεκαίλεη φηη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε απφπεηξα θιήζεο επηηχρεη ή 
απνηχρεη, ε επφκελε απφπεηξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έιεπζε ηνπ 
επφκελνπ ΠΚ. Σν ΠΚ κεηαβάιιεηαη σο εμήο: 

α. Καζεκεξηλέο 

00:00 – 09:00: 5 ιεπηά 

09:00 – 21:00: 1,5 ιεπηά (πνπ είλαη θαη ην ειάρηζην ΠΚ αλά δεχγνο 
θαισδίνπ ηειηθνχ ρξήζηε) 

21:00 – 24:00: 2 ιεπηά 

β. άββαην 

00:00 – 09:00: 5 ιεπηά 

09:00 – 15:00: 3 ιεπηά 

15:00 – 21:00: 2 ιεπηά 

21:00 – 24:00: 3 ιεπηά 

γ. Κπξηαθή 

00:00 – 09:00: 5 ιεπηά 

09:00 – 24:00: 3 ιεπηά 

ε θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηαζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη 
θιήζεηο πξνο φιεο ηηο δπλαηέο θαηεγνξίεο πξννξηζκνχ γηα εζληθέο θαη δηεζλείο 
θιήζεηο ειέγρνπ, (ζηαζκηζκέλεο αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή εμεξρφκελε θίλεζε 
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πνπ εθθηλεί θαη δηεθπεξαηψλεη ν πάξνρνο) θαζψο θαη ηνπο επηκέξνπο 
ηειεθσληθνχο αξηζκνχο (ζηαζκηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα 
θξηηήξηα). Σα Παξάζπξα Κιήζεσλ (ΠΚ) γηα θάζε δπλαηή θαηεγνξία 
πξννξηζκνχ θαη ηνπο επηκέξνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο, θαιχπηνπλ, θαηά ην 
δπλαηφλ, ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαζηεκάησλ απηψλ θαη δελ 
πεξηνξίδνληαη ζε έλα ππνδηάζηεκα απηνχ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζπλερφκελα φιεο νη αληίζηνηρεο θιήζεηο. 

Δπηπξφζζεηα ηζρχεη φηη: 

1. Οη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ θιήζεσλ ειέγρνπ (test calls) είλαη 
δνθηκαζηηθνί αξηζκνί (test numbers), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα 
ην ζθνπφ απηφ θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλδξνκεηέο. 

2. Οη θιήζεηο ειέγρνπ ηεξκαηίδνπλ ζε ηππνπνηεκέλεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο  
ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

3. Σα ΚΔ γηα εζληθέο θαη δηεζλείο θιήζεηο είλαη θνηλά. 

4. Ζ ζηάζκηζε ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξννξηζκνχ εζληθψλ θαη δηεζλψλ 
θιήζεσλ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηνπο επηκέξνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο δε 
κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κέηξεζεο θαη 
βαζίδεηαη ζε δπλάκελα λα απνδεηρζνχλ ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο 
πεξηφδνπ κέηξεζεο. 

 

2. Καζνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξάο θαη ππνινγηζκόο 
παξακέηξσλ θαηά ηε κέηξεζε ηνπ Γ.Π. F03 (Πνηόηεηα ζύλδεζεο γηα 
νκηιία) 

Κάζε Σνπηθφ Κέληξν (ΣΚ) ζε κία Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, φπνπ ν 
ππφρξενο πάξνρνο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδάθην α, παξέρεη νιηθά ή κεξηθά 
ππεξεζίεο, είλαη επηιέμηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο εθφζνλ ην 
ελ‟ ιφγσ ΣΚ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πάξνρν ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηειεπηαίνπ 
κήλα πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζε ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

Α. Καζνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξάο 

Οη ζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γ.Π. F03 είλαη νη 
αθφινπζεο, αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θάιπςεο ηεο 
ππεξεζίαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 1.Α ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο: 

α. Πεξηπηψζεηο 1, 2 θαη 3 

Γηάηαμε φπνπ θαη ηα δχν ηεξκαηηθά ζεκεία πξφζβαζεο είλαη εληφο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε δηαθνξεηηθά, εθφζνλ δχλαηαη, Σνπηθά Κέληξα. 

Γηάηαμε φπνπ ην έλα ηεξκαηηθφ ζεκείν πξφζβαζεο είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο  θαη ην άιιν ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

β. Πεξίπησζε 4 

Γηάηαμε φπνπ θαη ηα δχν ηεξκαηηθά ζεκεία πξφζβαζεο είλαη εληφο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε δηαθνξεηηθά, εθφζνλ δχλαηαη, Σνπηθά Κέληξα. 

γ. Πεξίπησζε 5 
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Γηάηαμε φπνπ θαη ηα δχν ηεξκαηηθά ζεκεία πξφζβαζεο είλαη εληφο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε δηαθνξεηηθά, εθφζνλ δχλαηαη, 
Σνπηθά Κέληξα. 

δ. Πεξίπησζε 6 

Γηα ππεξεζίεο κεξηθήο θάιπςεο κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο: Γηάηαμε 
φπνπ θαη ηα δχν ηεξκαηηθά ζεκεία πξφζβαζεο είλαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο ζε δηαθνξεηηθά, εθφζνλ δχλαηαη, Σνπηθά Κέληξα. 

Γηα ππεξεζίεο κεξηθήο θάιπςεο κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο: Γηάηαμε φπνπ θαη ηα δχν ηεξκαηηθά ζεκεία πξφζβαζεο είλαη 
εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε δηαθνξεηηθά, εθφζνλ 
δχλαηαη, Σνπηθά Κέληξα. 

Γηα ππεξεζίεο κεξηθήο θάιπςεο κφλν Πεξηθεξεηψλ ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 
Γηάηαμε φπνπ θαη ηα δχν ηεξκαηηθά ζεκεία πξφζβαζεο είλαη εληφο ηεο ίδηαο 
Πεξηθέξεηαο ζε δηαθνξεηηθά, εθφζνλ δχλαηαη, ηνπηθά θέληξα. Ζ Πεξηθέξεηα 
πνπ επηιέγεηαη είλαη εθείλε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκεηέο. 

Οη δηαηάμεηο αλαθνξάο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία θαη ηερλνινγίεο/ηερληθέο 
κεηάδνζεο (φπσο θσδηθνπνίεζεο, ζπκπίεζεο, δξνκνιφγεζεο) πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ην ηππηθφ επίπεδν 
πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

Σν θάζε άθξν ηεο δηάηαμεο αλαθνξάο ζπλδέεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ 
ζπλδξνκεηή, φπσο ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή (Main Distribution Frame) ή άιιν 
ζεκείν ζχλδεζεο ή θαηαλεκεηή ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο, ζε δεχγε θαισδίσλ 
ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

ε θάζε δηάηαμε αλαθνξάο, απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη ρσξηζηά γηα θάζε κία 
απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο κεηάδνζεο. 

ε θάζε πεξίνδν κέηξεζεο θαη εθφζνλ δχλαηαη, επηιέγνληαη δηαθνξεηηθά 
δεχγε ΣΚ. Μφλν φηαλ επηιεγνχλ φια ηα δπλαηά δεχγε ΣΚ ηνλ ίδην αξηζκφ 
θνξψλ κπνξεί λα επηιεγεί μαλά έλα δεχγνο πνπ έρεη επηιεγεί ζε πξνεγνχκελε 
πεξίνδν κέηξεζεο γηα θάπνην αξηζκφ θνξψλ. 

Β. Τπνινγηζκόο παξακέηξσλ 

Οη παξάκεηξνη εηζφδνπ γηα ην «E–Model» αληηπξνζσπεχνπλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά κεηάδνζεο  ησλ επηιεγκέλσλ δηαηάμεσλ αλαθνξάο. Οη 
παξάκεηξνη ππνινγίδνληαη απφ ηηκέο θαηαζθεπαζηψλ ηεξκαηηθψλ/εμνπιηζκνχ, 
απφ ηηκέο ζρεδηαζκνχ/παξφρσλ δηθηχσλ, απφ κεηξήζεηο ή απφ πίλαθεο εμ 
νξηζκνχ ηηκψλ ησλ πζηάζεσλ. Δθηφο απφ ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ 
ππνινγίδνληαη απφ ηηκέο θαηαζθεπαζηψλ ηεξκαηηθψλ/εμνπιηζκνχ (φπσο D-
Values), κφλν ζε πεξίπησζε πνπ παξάκεηξνη δελ δχλαηαη λα ππνινγηζζνχλ 
απφ κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ/παξφρσλ δηθηχσλ (θαηά 
πξψην ιφγν) θαη νη εμ νξηζκνχ ηηκέο πηλάθσλ πζηάζεσλ (θαηά δεχηεξν 
ιφγν). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ πληειεζηή Δθηίκεζεο Μεηάδνζεο 
(Transmission Rating Factor) R γίλεηαη είηε ιακβάλνληαο δείγκαηα ησλ ηηκψλ 
απηνχ θαη ππνινγίδνληαο ηε κέζε ηηκή, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ζηνλ ηχπν 
ππνινγηζκνχ κέζεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ν ππνινγηζκφο ησλ κέζσλ ηηκψλ γίλεηαη επηηπγράλνληαο 
ζρεηηθή αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ 2% γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Γηα ηηο 



 

 

79 

κεηξήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθά απνδεθηή 
κέζνδνο ή κέζνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπζηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο, νη κεηξήζεηο γίλνληαη (αλά 
θαηεχζπλζε κεηάδνζεο) ρσξηζηά γηα ψξεο αηρκήο θαη γηα ψξεο κε-αηρκήο, θαη 
πξνθχπηνπλ ρσξηζηέο ηηκέο ηνπ πληειεζηή Δθηίκεζεο Μεηάδνζεο 
(Transmission Rating Factor) R θαη αληηζηνίρσο ηεο πνηφηεηαο θσλήο. 

Οη δηαηάμεηο αλαθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηππνπνηεκέλεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο  
ηειηθψλ ρξεζηψλ νη νπνίεο θαη  δηαηίζεληαη επξέσο ζηελ Διιεληθή αγνξά. Σα 
ηεξκαηηθά θαη ν κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 
πηζηνπνηεκέλα απφ θνξέα ζηελ Διιάδα ή θνξέα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπηπξφζζεηα ηζρχεη φηη: 

Οη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ δνθηκψλ είλαη δνθηκαζηηθνί αξηζκνί (test 
numbers), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ απηφ θαη δελ 
αληηζηνηρνχλ ζε ζπλδξνκεηέο. 

 

3. Υαξαθηεξηζηηθά δηάηαμεο δνθηκώλ κεηαθνξάο αξρείσλ θαη ηνπηθή 
θαη ρξνληθή θαηαλνκή δνθηκώλ κεηαθνξάο αξρείσλ γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηνπ δείθηε Β01 (Σαρύηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην 
ηκήκα ζπγθέληξσζεο ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο θαη ζην δίθηπν 
θνξκνύ) 

Κάζε Σνπηθφ Κέληξν (ΣΚ) ζε κία Πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, φπνπ ν 
ππφρξενο πάξνρνο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδάθην γ, παξέρεη νιηθά ή κεξηθά 
ππεξεζίεο, είλαη επηιέμηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο εθφζνλ ην 
ελ‟ ιφγσ ΣΚ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πάξνρν ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηειεπηαίνπ 
κήλα πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζε ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

Α. Υαξαθηεξηζηηθά δηάηαμεο δνθηκώλ κεηαθνξάο αξρείσλ 

Λνγηζκηθό PC-Γνθηκήο 

Δθαξκνγή FTP: Μέζσ Γξακκήο Δληνιψλ (Command Line) ή ελαξίσλ 
(Scripts) 

Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη Σηκέο παξακέηξσλ TCP: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην 
ETSI EG 202 057-4 v1.2.1 (Annex Β) 

ύλδεζε PC-Γνθηκήο 

χλδεζε PC-Γνθηκήο κε δηάηαμε Γηακφξθσζεο/Απνδηακφξθσζεο – 
Γξνκνιφγεζεο (Modem-Router): Μέζσ θάξηαο δηθηχνπ ηνπιάρηζηνλ Fast 
Ethernet  ή USB 2.0 θαη αληίζηνηρνπ θαισδίνπ 

ύλδεζε Δμππεξεηεηή-Γνθηκήο 

χλδεζε Δμππεξεηεηή-Γνθηκήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ: Μέζσ 
θάξηαο δηθηχνπ ηνπιάρηζηνλ Fast Ethernet/Gigabit Ethernet 100/1000 Mbps ή 
USB 2.0 θαη αληίζηνηρνπ θαισδίνπ 

Λνγηζκηθό Δμππεξεηεηή-Γνθηκήο 

Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη Δθαξκνγή FTP: Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux (Linux 
distributions) βαζηζκέλν ζε Linux Kernel 2.6.37 (ή λεφηεξε έθδνζε) θαη ρξήζε 
ελζσκαησκέλνπ Δμππεξεηεηή FTP (FTP Server). Μεηά απφ πξφηαζε ησλ 
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παξφρσλ, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα θαζνξίδεη δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην 
νπνίν ζα είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο παξφρνπο. 

Σηκέο παξακέηξσλ TCP φπσο αλαθέξνληαη ζην ETSI EG 202 057-4 v1.2.1 
(Annex Β). 

Β. Σνπηθή θαηαλνκή δνθηκώλ κεηαθνξάο αξρείσλ 

Γηα ην ζθνπφ επηινγήο ησλ ΣΚ, νξίδεηαη σο «Τπφινηπε Διιάδα» ε Διιάδα 
εθηφο ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο, 
δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1. Γηα ππεξεζίεο παλειιαδηθήο θάιπςεο, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΣΚ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
δψδεθα, έλα αλά Πεξηθέξεηα, ζηελ Τπφινηπε Διιάδα (πεξίπησζε 1). 

2. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο 
θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΣΚ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 
έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη έλα αλά Πεξηθέξεηα (κε 
νιηθή ή κεξηθή θάιπςε) ζηελ Τπφινηπε Διιάδα (πεξίπησζε 2). 

3. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο 
θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΣΚ ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο θαη έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πεξίπησζε 3). 

4. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 
νιηθά ή κεξηθά κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, 
ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΣΚ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη έλα αλά 
Πεξηθέξεηα (κε νιηθή ή κεξηθή θάιπςε) ζηελ Τπφινηπε Διιάδα 
(πεξίπησζε 4). 

5. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη νιηθά ή κεξηθά κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΣΚ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη έλα αλά Πεξηθέξεηα (κε νιηθή ή κεξηθή θάιπςε) ζηελ 
Τπφινηπε Διιάδα (πεξίπησζε 5). 

6. Γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή γηα ππεξεζίεο θάιπςεο, νιηθά ή κεξηθά, κφλν 
Πεξηθεξεηψλ ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, ν πάξνρνο επηιέγεη έλα ΣΚ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή έλα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή έλα 
αλά Πεξηθέξεηα (κε νιηθή ή κεξηθή θάιπςε) ζηελ Τπφινηπε Διιάδα, 
αληίζηνηρα (πεξίπησζε 6). 

ε θάζε πεξίνδν κέηξεζεο θαη εθφζνλ δχλαηαη, επηιέγεηαη δηαθνξεηηθφ ΣΚ ζε 
θάζε Πεξηθέξεηα. Μφλν φηαλ επηιεγνχλ φια ηα επηιέμηκα ΣΚ κηαο Πεξηθέξεηαο 
ηνλ ίδην αξηζκφ θνξψλ κπνξεί λα επηιεγεί μαλά έλα ΣΚ πνπ έρεη επηιεγεί ζε 
πξνεγνχκελε πεξίνδν κέηξεζεο γηα θάπνην θνξψλ. 

Ο Δμππεξεηεηήο-Γνθηκήο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ παξφρνπ θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ θφκβν (gateway) πνπ 
πξνζθέξεη δηαζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν. 

ε πεξίπησζε πνπ ην Γίθηπν Κνξκνχ ηνπ παξφρνπ δηαζπλδέεηαη κε ην 
Γηαδίθηπν ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
έζησ Ν, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη Ν Δμππεξεηεηέο-Γνθηκήο, έλαο ζε θάζε 
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ζεκείν δηαζχλδεζεο θαη νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη επίζεο, ζηηο αληίζηνηρεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνπο θφκβνπο 
(gateways) πνπ πξνζθέξνπλ ηε δηαζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, νη FTP ζχλνδνη ησλ δνθηκψλ κεηαθνξάο αξρείσλ γηα θάζε PC-
Γνθηκήο δξνκνινγνχληαη πξνο εθείλν ηνλ Δμππεξεηεηή-Γνθηκήο, ζχκθσλα κε 
ηα θξηηήξηα δξνκνιφγεζεο ηεο πξαγκαηηθήο θίλεζεο πνπ εθαξκφδεη ν 
πάξνρνο. 

Γ. Υξνληθή θαηαλνκή δνθηκώλ κεηαθνξάο αξρείσλ 

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πιήξεηο Δβδνκάδεο Μέηξεζεο (ΔΜ). Μηα 
πιήξεο ΔΜ απνηειείηαη απφ πέληε θαζεκεξηλέο, έλα άββαην θαη κηα 
Κπξηαθή. Ο αξηζκφο ησλ αξρηθψλ ΔΜ ππνινγίδεηαη απφ ην πειίθν ηνπ 
αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ δηα ηνπ αξηζκνχ κεηξήζεσλ αλά 
ΔΜ  ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αθέξαην. Οη ΔΜ 
θαηαλέκνληαη (πάιη κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αθέξαην) 
ζηα ΣΚ αλάινγα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ζηελ ελφηεηα Β 
(Σνπηθή θαηαλνκή δνθηκψλ κεηαθνξάο αξρείσλ). πγθεθξηκέλα: 

α. πεξίπησζε 1 

Αηηηθήο (60%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20%), δψδεθα Πεξηθεξεηψλ 
Τπφινηπεο Διιάδαο (1,67% αλά Πεξηθέξεηα). 

β. πεξίπησζε 2 

ππνπεξίπησζε 2.1: Μία Πεξηθέξεηα ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 

Αηηηθήο (70%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (25%), Πεξηθέξεηαο Τπφινηπεο 
Διιάδαο (5%). 

ππνπεξίπησζε 2.2: Γχν Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 

Αηηηθήο (70%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20%), δχν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο 
Διιάδαο (5% αλά Πεξηθέξεηα). 

ππνπεξίπησζε 2.3: Σξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε 
Διιάδα (έζησ Ν): 

Αηηηθήο (60%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (20%), Ν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο 
Διιάδαο (20% ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν ζηηο Ν Πεξηθέξεηεο). 

γ. πεξίπησζε 3 

Αηηηθήο (70%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (30%). 

δ. πεξίπησζε 4 

ππνπεξίπησζε 4.1: Μία Πεξηθέξεηα ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 

Αηηηθήο (90%), Πεξηθέξεηαο Τπφινηπεο Διιάδαο (10%). 

ππνπεξίπησζε 4.2: Γχν Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 

Αηηηθήο (85%), δχν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (7,50% αλά 
Πεξηθέξεηα). 

ππνπεξίπησζε 4.3: Σξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε 
Διιάδα (έζησ Ν): 

Αηηηθήο (80%), Ν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (20% ηζνκεξψο 
θαηαλεκεκέλν ζηηο Ν Πεξηθέξεηεο). 

ε. πεξίπησζε 5 
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ππνπεξίπησζε 5.1: Μία Πεξηθέξεηα ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (80%), Πεξηθέξεηαο Τπφινηπεο Διιάδαο (20%)  

ππνπεξίπησζε 5.2: Γχν Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε Διιάδα: 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (70%), δχν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (15% 
αλά Πεξηθέξεηα). 

ππνπεξίπησζε 5.3: Σξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο Πεξηθέξεηεο ζηελ Τπφινηπε 
Διιάδα (έζησ Ν): 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (60%), Ν Πεξηθεξεηψλ Τπφινηπεο Διιάδαο (40% 
ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν ζηηο Ν Πεξηθέξεηεο). 

ζη. πεξίπησζε 6 

Αηηηθήο (100%) ή Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (100%) ή Πεξηθεξεηψλ 
Τπφινηπεο Διιάδαο (έζησ Ν) (100% ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν ζηηο Ν 
Πεξηθέξεηεο). 

Οη ηειηθέο (κεηά ηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο) ΔΜ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηνπο 
κήλεο κέηξεζεο μεθηλψληαο απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ησλ κελψλ κέηξεζεο, 
θαιχπηνληαο ζηε ζπλέρεηα ηηο δεχηεξεο θαη νχησ θαζεμήο (θαη ζπλερίδνληαο 
πάιη απφ ηελ αξρή εάλ ρξεηαζζεί) ελψ πξψηα ζπκπιεξψλνληαη νη ΔΜ ηνπ ΣΚ 
Αηηηθήο, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ΣΚ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηέινο ηνπ(σλ) ΣΚ 
Πεξηθέξεηαο(ψλ) Τπφινηπεο Διιάδαο.  

Οη δνθηκέο κεηαθνξάο αξρείσλ πινπνηνχληαη κε Παξάζπξν Γνθηκήο (ΠΓ, Test 
Window) πνπ ζεκαίλεη φηη παξά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δνθηκήο 
κέζα ζην ΠΓ, ε επφκελε δνθηκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έιεπζε ηνπ 
επφκελνπ ΠΓ. Σν ΠΓ κεηαβάιιεηαη σο εμήο: 

α. Καζεκεξηλέο 

00:00 – 09:00 : 15 ιεπηά 

09:00 – 18:00 : 6 ιεπηά 

18:00 – 24:00 : 10 ιεπηά 

β. άββαην 

00:00 – 09:00 : 15 ιεπηά 

09:00 – 24:00 : 10 ιεπηά 

γ. Κπξηαθή 

00:00 – 09:00 : 15 ιεπηά 

09:00 – 24:00 : 10 ιεπηά 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Υ-ΟΣΟΤ ΔΚΑΣΟΣΖΜΟΡΗΟΤ ΔΝΟ 
ΣΑΣΗΣΗΚΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΠΟΟΣΧΝ ΣΟΤ 
ΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΣΖ 

ΓΡΑΜΜΖ ΠΡΟΒΑΖ 

Σα δείγκαηα ηηκψλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ κεγέζνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα θαηά 
αχμνπζα ηηκή θαη αξηζκεκέλα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Υ-νζηνχ εθαηνζηεκνξίνπ, 
πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην Υ% ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο 
δεηγκάησλ. Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο κέηξεζεο, έζησ n, πνπ αληηζηνηρεί ζην Υ% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιήζνπο δεηγκάησλ πξνθχπηεη κεηά απφ ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ 
πιεζηέζηεξν θαηψηεξν αθέξαην. Ζ ηηκή ηνπ n-νζηνχ δείγκαηνο αληηζηνηρεί ην 
δεηνχκελν εθαηνζηεκφξην πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ ηνπ ηδίνπ ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 
δηαρεηξηζηή ηεο γξακκήο πξφζβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνζδηνξίδνληαο γηα θάζε 
δείγκα κε αχμνληα αξηζκφ θαηάηαμεο απφ 1 έσο θαη n ην πνζνζηφ ηεο ηηκήο ηνπ ηδίνπ 
ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο γξακκήο θαη θαηφπηλ 
ππνινγίδνληαο μερσξηζηά ηε κέζε ηηκή γηα ηα πνζνζηά απηά γηα ηηο n κεηξήζεηο. 

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε, επηζπλάπηνπκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ 
ηνπ 80% ησλ ηαρχηεξα επηδηνξζσκέλσλ βιαβψλ θαζψο θαη ησλ κέζσλ πνζνζηψλ 
ηνπ ηδίνπ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο γξακκήο, γηα ηνλ Γ.Π. Β07, ζε έλα 
ηπραίν δείγκα κεηξήζεσλ. 

Α/Α 
κεηξήζεσλ 

Υξόλνη (ώξεο) 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ 
ηαμηλνκεκέλνη θαηά 

αύμνπζα ζεηξά 

Πνζνζηό (%) ρξόλσλ 
απνθαηάζηαζεο 
Ηδίνπ Παξόρνπ 

Πνζνζηό (%) ρξόλσλ 
απνθαηάζηαζεο 

Γηαρεηξηζηή Δπξπδσληθήο 
Πξόζβαζεο 

1 50 23 77 

2 58 27 73 

3 62 32 68 

4 67 40 60 

5 76 10 90 

6 82 45 55 

7 83 30 70 

8 89 27 73 

9 89 32 68 

10 90 29 71 

11 91 23 77 

12 92 50 50 

13 95 20 80 

14 101 55 45 

15 102 53 47 

16 105 32 68 

17 107 47 53 

18 110 65 35 

19 113 12 88 

20 114 73 27 

21 120 19 81 

    

    

 
(πλνιηθό) Πιήζνο 

κεηξήζεσλ (21 x 0,8=) 16,8  
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(δεηγκάησλ) επί 
80% : 

 

Αύμσλ αξηζκόο 
κέηξεζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 80% 
ησλ δεηγκάησλ 16  

 

Μέζε ηηκή 
πνζνζηνύ Ηδίνπ 

Παξόρνπ: 33  

 

Μέζε ηηκή 
πνζνζηνύ 

Γηαρεηξηζηή 
Γξακκήο: 67 

 

 

 

Υξόλνο Υ1 ζηνλ 
νπνίν ην 80% ησλ 

ηαρύηεξα 
επηδηνξζσκέλσλ 

βιαβώλ πνπ 
αθνξνύλ ηε γξακκή 

επξπδσληθήο 
πξόζβαζεο 

απνθαζίζηαηαη: 

105 

 

 

Μέζε ηηκή 
πνζνζηνύ ηνπ ίδηνπ 

ηνπ παξόρνπ επί 
Υ1: 34,65  

 

Μέζε ηηκή 
πνζνζηνύ 
δηαρεηξηζηή 

γξακκήο 
επξπδσληθήο 

πξόζβαζεο επί Υ1: 70,35  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ/ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΗΝΖΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο πεξηνρψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ή απφ ην 
πνζνζηφ πιεζπζκηαθήο ηνπο ξαδηνθάιπςεο, νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Άδεηα ηνπ θάζε 
παξφρνπ αλά ηερλνινγία ζπζηήκαηνο. 

Οη κεηξεηηθέο εθζηξαηείεο δηαθξίλνληαη ζε: 

- Μεηξεηηθή εθζηξαηεία: GSM/DCS1800 

- Μεηξεηηθή εθζηξαηεία: UMTS 

- Μεηξεηηθή εθζηξαηεία: TETRA 

Όιεο νη κεηξήζεηο ησλ ΓΠ ησλ ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κεηξεηηθή δηάηαμε πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα Ζ. 

Ζ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο δίλεηαη ζηνπο πίλαθεο Γ1 θαη Γ2 πνπ 
αθνινπζνχλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ. Λφγσ ηνπ φηη έλα 
ζεκείν κέηξεζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην θνξέα πνπ 
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δηεμάγεη ηε κέηξεζε, πξέπεη πάληα ζηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ λα ππάξρεη 
πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο κέηξεζεο γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

Πίλαθαο Γ1: Μεηξήζεηο κε όρεκα  

Καηεγνξία Σύπνο ηνπνζεζίαο Δπηπξόζζεηε 
πιεξνθνξία 

D2 Αζηηθέο πεξηνρέο (πφιεηο κεζαίνπ 
κεγέζνπο) 

 

D3 Δζληθέο νδνί, επαξρηαθνί δξφκνη  

D4 Μεγάιεο πφιεηο  

εκείσζε: Οη κεηξήζεηο κε φρεκα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε ην δέθηε δνθηκήο εληφο 
ηνπ νρήκαηνο κε ρξήζε εμσηεξηθήο θεξαίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
επηπξφζζεηεο απψιεηεο. 

 

Πίλαθαο Γ2: ηαηηθέο κεηξήζεηο 

Καηεγνξία Σύπνο ηνπνζεζίαο Δπηπξόζζεηε 
πιεξνθνξία 

S10 Αεξνδξφκηα/ζηαζκνί ηξέλσλ/εκπνξηθά 
θέληξα, ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ θαη 
ρψξνη εθζέζεσλ 

Μεηξήζεηο εμσηεξηθψλ 
ρψξσλ 

S11 Αεξνδξφκηα/ζηαζκνί ηξέλσλ/εκπνξηθά 
θέληξα, ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ θαη 
ρψξνη εθζέζεσλ 

Μεηξήζεηο εζσηεξηθψλ 
ρψξσλ 

χκθσλα κε ην ρέδην Καιιηθξάηεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσγξαθηθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, ρσξίδεηαη ε Δπηθξάηεηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

- Καηεγνξία 1: Ζπεηξσηηθή Εψλε 

- Καηεγνξία 2: Νεζησηηθή Εψλε 

- Καηεγνξία 3: Υεξζαία πλνξηαθή Εψλε 

Σα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο έθηαζεο αλά Καηεγνξία θαζψο θαη ε δηάθξηζε 
ησλ Γήκσλ ζε 5 ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή κφληκνπ 
πιεζπζκνχ απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο Γ3-Γ5: 

 

Πίλαθαο Γ3: Καηεγνξηνπνίεζε Γήκσλ πιεζπζκηαθά/Καηεγνξία 1 
Ζπεηξσηηθή Εώλε 

Αριθμόσ κατοίκων 
Αριθμόσ 
Δήμων 

 % επί του 
ςυνολικοφ 

πληθυςμοφ των 
ηπειρωτικών δήμων 

 % επί τησ  ςυνολικήσ 
ζκταςησ των 

ηπειρωτικών δήμων 

0-10000  21 1,50% 5,60% 

10000-15000 24 3,85% 13,80% 

15000-20000 24 4,96% 15,65% 

20000-50000  87 32,30% 51,26% 

Άνω των 50000 47 57,4 13,70% 
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Πίλαθαο Γ4: Καηεγνξηνπνίεζε Γήκσλ πιεζπζκηαθά/Καηεγνξία 2 
Νεζησηηθή Εώλε 

Αριθμόσ κατοίκων 
Αριθμόσ 
Δήμων 

 % επί του 
ςυνολικοφ 

πληθυςμοφ των 
νηςιωτικών δήμων 

 % επί τησ  ςυνολικήσ 
ζκταςησ των 

νηςιωτικών δήμων 

0-10000  41 8,3 21,5 

10000-15000 7 6,5 10,3 

15000-20000 8 11,1 15,9 

20000-50000  12 26,7 26,2 

Άνω των 50000 6 47,4 26,1 

 

Πίλαθαο Γ5: Καηεγνξηνπνίεζε Γήκσλ πιεζπζκηαθά/Καηεγνξία 3 
Υεξζαία πλνξηαθή Εώλε 

Αριθμόσ κατοίκων 
Αριθμόσ 
Δήμων 

 % επί του ςυνολικοφ 
πληθυςμοφ των 

ςυνοριακών δήμων 

 % επί τησ  ςυνολικήσ 
ζκταςησ των 

ςυνοριακών δήμων 

0-10000  9 4,3 18,8 

10000-15000 8 8,1 12,8 

15000-20000 11 15,8 20,3 

20000-50000  12 28,4 27,4 

Άνω των 50000 8 43,4 20,6 

Ζ επηινγή ησλ πεξηνρψλ/δηαδξνκψλ γίλεηαη έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ρσξηθά 
ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. 

 

α. Μεηξεηηθή εθζηξαηεία GSM/DCS1800 

Μεηξήζεηο Γ.Π. Μ01 

1. Οη δήκνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη, ζχκθσλα κε δήισζε ησλ ππφρξεσλ 
παξφρσλ, λα ξαδηνθαιχπηνληαη πεξηζζφηεξν ηνπ 10%. 

2. Με θιήξσζε επηιέγνληαη δχν (2) δήκνη απφ θάζε θαηεγνξία γηα θάζε 
ππνθαηεγνξία. Δηδηθά, ζηελ θαηεγνξία 1 ζα επηιέγεηαη έλαο (1) επηπιένλ 
Γήκνο απφ ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ θαη νη νπνίεο 
ζα είλαη ππνρξεσηηθά απφ ην Ννκφ Αηηηθήο. 

3. Οη επηιεγκέλνη δήκνη πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο άλσ ησλ 30 Κm. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη θαη 
κηθξφηεξε. 

4. Οη δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο επηιεγκέλνπο δήκνπο πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 100 Κm. Σν φξην απηφ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν γηα 
κεηξήζεηο ζε δήκνπο ηεο Νεζησηηθήο Εψλεο. 

5. Αλαθνξηθά κε ηηο εζληθέο νδνχο επηιέγνληαη θάζε θνξά ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
θαη κε κήθνο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 
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Σα αλσηέξσ πέληε ζεκεία δίλνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κεζνδνινγία 
επηινγήο ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε εθάζηνηε κεηξεηηθή εθζηξαηεία γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. 

Μεηξήζεηο Γ.Π. Μ02 θαη Μ03 

Οη κεηξήζεηο ησλ Γ.Π. Μ02 θαη Μ03 αληηζηνηρνχλ ζε κεηξήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο 
θαη δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζίαο αληίζηνηρα. 

Ο αξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ δελ απαηηείηαη λα είλαη ίδηνο κε 
ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ειέγρνπ ξαδηνθάιπςεο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπιινγήο ελφο αξηζκνχ δεδνκέλσλ γηα αζθαιή ζηαηηζηηθά 
ζπκπεξάζκαηα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Η. Πξνζβαζηκφηεηα ππεξεζηψλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κηαο ππεξεζίαο επηιέγνληαη έμη (6) 
δηαδξνκέο δνθηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γχν δήκνη επηιέγνληαη ηπραία απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο κε ηε 
κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ δχλαηαη λα επηιεγνχλ 
βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο πεξηνρέο κε κηθξή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. 

 Οη θιήζεηο γίλνληαη ζε ψξεο ηειεπηθνηλσληαθήο αηρκήο.  

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, νη κεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηα 
θαζνξηζκέλα απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα. χκθσλα κε απηά νη ελέξγεηεο 
αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: 

- Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο 

- Γηαηήξεζε ηεο θιήζεο  

- Σεξκαηηζκφο θιήζεο 

- Αλακνλή κέρξη ηελ επφκελε θιήζε 15 δεπηεξφιεπηα 

- ε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο κηαο θιήζεο, ν ρξφλνο αλακνλήο γηα 
ηελ επφκελε θιήζε είλαη πάιη 15 δεπηεξφιεπηα. 

 Ο απνδέθηεο ησλ θιήζεσλ είλαη έλαο ηειεθσλεηήο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο απ' επζείαο ζηνλ ππφ εμέηαζε πάξνρν γηα ηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο πνπ νθείινληαη ζε άιινλ πάξνρν. 

 Οη θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ κφλν εάλ ε ηζρχο 
ιήςεσο ζηα ζεκεία φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
θαηψθιη πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

ΗΗ. Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ Γ.Π Μ03 

 Γχν δήκνη επηιέγνληαη ηπραία απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο κε ηε 
κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ δχλαηαη λα επηιεγνχλ 
βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο πεξηνρέο κε κηθξή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. 

 Οη επηιεγκέλεο δηαδξνκέο πξέπεη λα είλαη εληφο ηεο ξαδηνθάιπςεο ησλ 
ππφ εμέηαζε παξφρσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, νη κεηξήζεηο 
πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

- Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο 
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- Γηαηήξεζε ηεο θιήζεο  

- Σεξκαηηζκφο θιήζεο 

- Αλακνλή κέρξη ηελ επφκελε θιήζε 15 δεπηεξφιεπηα 

- ε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο κηαο θιήζεο, ν ρξφλνο αλακνλήο γηα 
ηελ επφκελε θιήζε είλαη πάιη 15 δεπηεξφιεπηα. 

 Ο απνδέθηεο ησλ θιήζεσλ είλαη έλαο ηειεθσλεηήο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο απ' επζείαο ζηνλ ππφ εμέηαζε πάξνρν γηα ηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο πνπ νθείινληαη ζε άιινλ πάξνρν. 

ΗΗΗ. Σαπηφρξνλε κέηξεζε Πξνζβαζηκφηεηαο θαη Γηαζεζηκφηεηαο ππεξεζίαο 

ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη 
δηαζεζηκφηεηαο κε κία θιήζε θάζε θνξά ζέηνληαο σο ρξφλν δηαηήξεζεο ηεο 
θιήζεο ηα 90 sec. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαδξνκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο 
ζα είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ΗΗ). 

Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κέηξεζεο παξακέλνπλ φπσο έρνπλ 
πξναλαθεξζεί αλσηέξσ. 

β. Μεηξεηηθήο εθζηξαηεία UMTS 

Μεηξήζεηο Γ.Π Μ01 

1. Οη δήκνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη, ζχκθσλα κε δήισζε ησλ ππφρξεσλ 
παξφρσλ, λα ξαδηνθαιχπηνληαη πεξηζζφηεξν ηνπ 10%. 

2. Με θιήξσζε επηιέγνληαη δχν (2) δήκνη απφ θάζε θαηεγνξία γηα θάζε 
ππνθαηεγνξία. Δηδηθά, ζηελ θαηεγνξία 1 ζα επηιέγεηαη έλαο (1) επηπιένλ 
Γήκνο απφ ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ θαη νη νπνίεο 
ζα είλαη ππνρξεσηηθά απφ ην Ννκφ Αηηηθήο. 

3. Οη επηιεγκέλνη δήκνη πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο άλσ ησλ 30 Κm. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη θαη 
κηθξφηεξε. 

4. Οη δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο επηιεγκέλνπο δήκνπο πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 100 Κm. Σν φξην απηφ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν γηα 
κεηξήζεηο ζε δήκνπο ηεο Νεζησηηθήο Εψλεο. 

5. Αλαθνξηθά κε ηηο εζληθέο νδνχο επηιέγνληαη θάζε θνξά ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
θαη κε κήθνο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Σα αλσηέξσ πέληε ζεκεία δίλνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κεζνδνινγία 
επηινγήο ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε εθάζηνηε κεηξεηηθή εθζηξαηεία γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία.  

Μεηξήζεηο Γ.Π. Μ02 θαη Μ03 UMTS δηθηύνπ 

Ο αξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ δελ απαηηείηαη λα είλαη ίδηνο κε 
ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ειέγρνπ ξαδηνθάιπςεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ππεξεζίαο θσλήο ησλ ζπζηεκάησλ 
ηξίηεο γεληάο θηλεηψλ ππεξεζηψλ, σο θιήζε θσλήο UMTS ζα ιακβάλνληαη φζεο 
θιήζεηο αξρίδνπλ απφ ζχλδεζε κε ην δίθηπν UMTS ρσξίο φκσο λα ιακβάλεηαη 
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ππφςε ην δίθηπν (GSM/DCS1800 ή UMTS) ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε 
κεηξεηηθή ζπζθεπή ηνπ νρήκαηνο κεηξήζεσλ θαηά ην ηεξκαηηζκφ ηεο θιήζεο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπιινγήο ελφο αξηζκνχ δεδνκέλσλ γηα αζθαιή ζηαηηζηηθά 
ζπκπεξάζκαηα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Η. Πξνζβαζηκφηεηα ππεξεζίαο Γ.Π Μ02 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κηαο ππεξεζίαο ελφο δηθηχνπ 
επηιέγνληαη έμη (6) δηαδξνκέο δνθηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γχν δήκνη επηιέγνληαη ηπραία απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο κε ηε 

κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ γηα θάζε θαηεγνξία. Δπηπιένλ δχλαηαη 

λα επηιεγνχλ βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο πεξηνρέο κε κηθξή ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ. 

 Οη θιήζεηο γίλνληαη ζε ψξεο ηειεπηθνηλσληαθήο αηρκήο.  

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, νη κεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηα 
θαζνξηζκέλα απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα. χκθσλα κε απηά νη ελέξγεηεο 
αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: 

- Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο 

- Γηαηήξεζε ηεο θιήζεο  

- Σεξκαηηζκφο θιήζεο 

- Αλακνλή κέρξη ηελ επφκελε θιήζε 15 δεπηεξφιεπηα 

- ε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο κηαο θιήζεο, ν ρξφλνο αλακνλήο γηα 
ηελ επφκελε θιήζε είλαη πάιη 15 δεπηεξφιεπηα. 

 Ο απνδέθηεο ησλ θιήζεσλ είλαη έλαο ηειεθσλεηήο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο απ' επζείαο ζηνλ ππφ εμέηαζε πάξνρν γηα ηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο πνπ νθείινληαη ζε άιινλ πάξνρν. 

 Οη θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ κφλν εάλ ε ηζρχο 
ιήςεσο ζηα ζεκεία φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
θαηψθιη πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

ΗΗ. Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζίαο Γ.Π. Μ03 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κηαο ππεξεζίαο ελφο δηθηχνπ 
επηιέγνληαη έμη (6) δηαδξνκέο δνθηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

 Γχν δήκνη επηιέγνληαη ηπραία απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο κε ηε 
κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ γηα θάζε θαηεγνξία. Δπηπιένλ δχλαηαη 
λα επηιεγνχλ βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο πεξηνρέο κε κηθξή ππθλφηεηα 
πιεζπζκνχ.  

 Οη επηιεγκέλεο δηαδξνκέο πξέπεη λα είλαη εληφο ηεο ξαδηνθάιπςεο ησλ 
ππφ εμέηαζε παξφρσλ.  

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, νη κεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ 
αθφινπζε ζεηξά: 

- Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο 

- Γηαηήξεζε ηεο θιήζεο  
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- Σεξκαηηζκφο θιήζεο 

- Αλακνλή κέρξη ηελ επφκελε θιήζε 15 δεπηεξφιεπηα 

- ε πεξίπησζε κπινθαξίζκαηνο κηαο θιήζεο, ν ρξφλνο αλακνλήο γηα 
ηελ επφκελε θιήζε είλαη πάιη 15 δεπηεξφιεπηα. 

 Ο απνδέθηεο ησλ θιήζεσλ είλαη έλαο ηειεθσλεηήο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο απ' επζείαο ζηνλ ππφ εμέηαζε πάξνρν γηα ηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο πνπ νθείινληαη ζε άιινλ πάξνρν. 

ΗΗΗ. Σαπηφρξνλε κέηξεζε Πξνζβαζηκφηεηαο θαη Γηαζεζηκφηεηαο ππεξεζίαο 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνβιέπεηαη ε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο κε κία θιήζε θάζε θνξά ζέηνληαο σο 
ρξφλν δηαηήξεζεο ηεο θιήζεο ηα 90 sec. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαδξνκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο 
ζα είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ΗΗ). 

Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κέηξεζεο παξακέλνπλ φπσο έρνπλ 
πξναλαθεξζεί. 

Μεηξήζεηο πξνζβαζηκόηεηαο θαη δηαζεζηκόηεηαο δεδνκέλσλ UMTS δηθηύνπ 

Οη κεηξήζεηο ησλ Γ.Π. δεδνκέλσλ ησλ UMTS δηθηχσλ δηαθξίλνληαη ζε δχν είδε: 

Είδος 1: ηαηηθέο κεηξήζεηο 

 Οη πεξηνρέο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζηαηηθέο κεηξήζεηο πξνέξρνληαη 
απφ ηνλ πίλαθα Γ2. Σν πεξηερφκελν ηνπ πίλαθα Γ2 ζα θαζνξίδεηαη θαη ζα 
αλαλεψλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 Ο αξηζκφο ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαηηθέο κεηξήζεηο ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

Είδος 2: Μεηξήζεηο κε φρεκα 

Οη πεξηνρέο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ελ θηλήζεη κεηξήζεηο ησλ Γ.Π. 
δεδνκέλσλ ζα είλαη νη αζηηθέο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ φπνπ ζα επηιέγνληαη έμη (6) 
δηαδξνκέο δνθηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γχν δήκνη απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ήδε επηιεγεί γηα ηε κέηξεζε ησλ 
ππφινηπσλ Γ.Π. απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κε ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα 
πιεζπζκνχ ή αλ έρνπλ επηιεγεί βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο πεξηνρέο 
αλεμάξηεηα ηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 

γ. Μεηξεηηθήο εθζηξαηεία TETRA 

Σν δίθηπν TETRA ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρεη αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή 
θάιπςε ηεο Δπηθξάηεηαο, νη πεξηνρέο θαη νη δηαδξνκέο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
ΔΔΣΣ. 

Οη κεηξήζεηο Γ.Π θσλήο γηα ην δίθηπν TETRA ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα δχν 
είδε θιήζεσλ: 

- Group calls  

- Private calls 

Οη ηερληθέο παξάκεηξνη ησλ κεηξήζεσλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 
θαη απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα. 

 



 

 

91 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ E 

ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ Γ.Π. ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΚΗΝΖΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

1. Λεηηνπξγία ηεο Δ.Ο. 

Σα κέιε ηεο Δ.Ο νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη απφ ηηο Δηαηξίεο πζηεκάησλ Κηλεηψλ 
Δπηθνηλσληψλ (ΔΚΔ) θαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔΣΣ πξνεδξεχεη θαηά ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Ο.. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 παξ. 2 ηεο παξνχζαο, ε ζπγθξνηνχκελε E.O. 
ππνβάιιεη πξφηαζε ζηνλ εθάζηνηε Αλάδνρν κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ 
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη αλαθνξηθά κε ηνπο Γείθηεο 
Πνηφηεηαο (Γ.Π.) ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. 

ηε πξφηαζε απηή, ζα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά: 

α. Ζ πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη 
ζηελ παξνχζα Απφθαζε.  

β. Οη ηηκέο ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ ησλ κεηξεηηθψλ εθζηξαηεηψλ, νη νπνίεο δελ 
θαζνξίδνληαη απζηεξά απφ θάπνην Γηεζλή Πξφηππν ή χζηαζε (π.ρ., test server, 
κέγεζνο αξρείνπ ζηηο κεηξήζεηο data, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά USB modem θ.α.) 
φπσο ζα απνθαζίδνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Ο. 

Ζ πξφηαζε ηεο Δ.Ο. ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηνλ εθάζηνηε Αλάδνρν δχν κήλεο 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο εθάζηνηε κεηξεηηθήο εθζηξαηείαο. 

Όιεο νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Ο.: 

- Γηεμάγνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ή θαη εθηάθησο, ελψ φηαλ θξίλεηαη 
απαξαίηεην δχλαηαη λα δηεμάγνληαη θαη κε ηε κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο. ε 
θάζε πεξίπησζε -αλ θαη ε πξφζθιεζε ησλ Μειψλ δελ απνηειεί νπζηψδε 
ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο- πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη φηη άπαληα ηα Μέιε 
ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 
Γηα ηηο ζπλαληήζεηο, πιένλ θαηάιιεινο ρψξνο είλαη απηφο ησλ γξαθείσλ ηεο 
ΔΔΣΣ, σζηφζν, εθφζνλ πθίζηαηαη ζπλαίλεζε ησλ Μειψλ, νη ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Δ.Ο. δχλαηαη λα δηεμάγνληαη νπνπδήπνηε. 

- Γηαζέηνπλ νξηζκέλν θαηάινγν ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε (εκεξήζηα δηάηαμε) 
πνπ έρεη θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν εγγξάθσο λσξίηεξα ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, ελψ νπνηαδήπνηε πξνζζήθε/αθαίξεζε ζεκάησλ πξέπεη λα 
γίλεηαη κε γξαπηή επηθνηλσλία λσξίηεξα θαη φρη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Δ.Ο.. Κάζε Μέινο, κέρξη θαη ηελ απνζηνιή πξφζθιεζεο ζε 
ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Ο., έρεη δηθαίσκα λα πξνηείλεη νηνδήπνηε, ζρεηηθφ πξνο ηελ 
παξνχζα, ζέκα πξνο ζπδήηεζε. 

- Γχλαηαη λα ηεξνχληαη ζε πξαθηηθά. 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Ο. πνπ δηεμάγνληαη κε ηε 
κνξθή ηεο ηειεθσληθήο δηαζθέςεσο (teleconference). Δθφζνλ νη ζπλεδξηάζεηο 
θαηαγξάθνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζηα Μέιε. 

Έθαζην Μέινο ηεο Δ.Ο. έρεη κία θαη κφλνλ ςήθν. Γηθαίσκα ςήθνπ γηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία έρνπλ νη αδεηνδνηεκέλνη γηα ηελ ελ ιφγσ 
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ηερλνινγία πάξνρνη. Κάζε Μέινο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο/ςεθνθνξίεο 
ηεο Δ.Ο. νθείιεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην πξφζσπφ ηνπ.  

Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Ο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 
ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

Σπρφλ αδπλακία ηεο Δ.Ο. λα ιάβεη απφθαζε επί ζέκαηνο αξκνδηφηεηαο ηεο, γηα 
νηνδήπνηε ιφγν (είηε ιφγν δηαθσληψλ ησλ Μειψλ, είηε ιφγσ άξλεζεο ησλ Μειψλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε θαζαπηή) θαηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζε πξαθηηθφ 
(«πξαθηηθφ αδπλακίαο ιήςεο απφθαζεο»), ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη ηπρφλ 
αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ Μειψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη κφλνλ, ε ΔΔΣΣ 
δχλαηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Δ.Ο. ζηα θαζήθνληά ηεο, εθδίδνληαο Απφθαζε 
πεξηνξηζηηθά επί ηνπ ζέκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ε Δ.Ο. απέηπρε λα ιάβεη απφθαζε. 

 

2. Σερληθόο πξνζδηνξηζκόο θαηλνκέλσλ παξεκβνιώλ  

Οη παξεκβνιέο, απφ εμσηεξηθή πεγή, ζην θάζκα ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 
απνηεινχλ ηνλ αζηάζκεην παξάγνληα ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ απηφο 
πξνζθέξεη. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζή 
ηνπο ηελ πεξίνδν ησλ κεηξήζεσλ πνηφηεηαο έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε παξεκβνιψλ 
ζε πξνγξακκαηηδφκελε δηαδξνκή λα είλαη εθηθηφο ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο 
κέηξεζεο πνηφηεηαο κεηά ηελ εμάιεηςή ηεο παξεκβνιήο (κε ζπλδπαζηηθέο ελέξγεηεο 
ηνπ παξφρνπ θαη ηεο ΔΔΣΣ). 

ε θάζε πεξίπησζε, πξνηείλεηαη ε παξαθάησ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηεο 
παξεκβνιήο κε βάζε ζηαηηζηηθνχο δείθηεο απφ ην δίθηπν ηνπ παξφρνπ πνπ 
επεξεάδεηαη, σο θαηάιιειν ελδεηθηηθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ε θαζκαηηθή αθεηθφληζε 
ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο ζην πεδίν. Σα ζηνηρεία απηά ζα πεξηιακβάλνληαη ζε 
ηερληθή έθζεζε πνπ ζα ζπληάζεη ν πάξνρνο θαη ζα απνζηέιεηαη ζηελ ΔΔΣΣ εληφο 
θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (2 εξγάζηκσλ εκεξψλ) πξηλ απφ θάζε κέηξεζε 
πνηφηεηαο. 

ε πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ πάξνρν γηα χπαξμε 
παξεκβνιήο ηφηε νη κεηξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ. 

Σα ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ Σερληθή Έθζεζε κε ηελ νπνία ν 
πάξνρνο ζα δειψλεη ηελ χπαξμε παξεκβνιήο αλά θαηεγνξία ηερλνινγίαο είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 

2.1: Σερληθή Έθζεζε γηα ηερλνινγία GSM/DCS1800 

Ζ χπαξμε εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ ζηελ ηερλνινγία GSM/DCS1800 θαη θαηά πφζν 
απηέο επεξεάδνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κπνξεί λα θαζνξηζηεί βάζεη 
ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ αιιά θαη θαζκαηηθήο θαηαγξαθήο. 

Ζ Σερληθή Έθζεζε πνπ πξέπεη λα ζπληάμεη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ ηερλνινγίαο GSM/DCS1800, πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ελφηεηεο: 

α. πλζήθε Πηζηνπνίεζεο Παξεκβνιώλ 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία ιφγσ 
εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα κε ην θξηηήξην ησλ Idle Channel 
κεηξήζεσλ λα ηθαλνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ (Traffic, 
Dropped Call Rate, Control Channel Drop Rate & Uplink Quality Handovers). 
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Αλαιπηηθά, νη νξηζκνί θαη νη ζπλζήθεο ππνινγηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ είλαη: 

- Idle Channel Measurements, κεηξήζεηο έληαζεο ηζρχνο ζηα κε θαηεηιεκκέλα 
θαλάιηα ηεο θπςέιεο – εάλ ην 20% ησλ δεηγκάησλ (θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ψξαο 
ηνπιάρηζηνλ) είλαη ηζρπξφηεξν απφ -95 dBm, ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ 
παξεκβνιέο. ε πεξίπησζε πνπ απηέο πξνυπήξραλ, εμεηάδεηαη αλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ελδηαθέξνληνο ην πξναλαθεξζέλ πνζνζηφ ήηαλ απμεκέλν ζε ζρέζε 
κε ηε κέζε ηηκή ησλ ηξηάληα πξνεγνχκελσλ εκεξψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50%.  

- Traffic, ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε-αλ ε ηηκή ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο θαηά 
ηελ πην απαζρνιεκέλε ψξα, κεησζεί ζε ζρέζε κε ηε αληίζηνηρε κέζε ηηκή ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεθαπέληε εκεξψλ, κε ηελ παξνπζία παξεκβνιψλ, θαηά έλα 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50%, ζεσξείηαη φηη απηέο έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζηελ 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο κείσζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 

- Dropped Call Rate, πνζνζηφ θιήζεσλ πνπ δηεθφπεζαλ αθνχζηα – εάλ απηφ 
απμεζεί ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ κε ηελ 
παξνπζία παξεκβνιψλ, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζηελ 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Ο βαζκφο αχμεζεο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 
θσλεηηθή θίλεζε πνπ εμππεξεηεί ε θπςέιε εκεξεζίσο: ηνπιάρηζηνλ 100% 
ηειεπηθνηλσληαθή αχμεζε κέρξη 100 Erlangs, 50% απφ 100 κέρξη 200 Erlangs, 
θαη 25% γηα θίλεζε πάλσ απφ 200 Erlangs. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 
έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 

- Control Channel Drop Rate, πνζνζηφ δηαθνπήο θαλαιηψλ ζεκαηνδνζίαο – 
εάλ ε εκθάληζε παξεκβνιψλ απμήζεη απηφ ην πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% 
ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ, 
πηζηνπνηνχληαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία. ε θάζε 
πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο 
απηνχ ηνπ δείθηε. 

- Uplink Quality Handovers, πνζνζηφ handovers ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ζην 
uplink – επεξεάδεηαη άκεζα θαη έληνλα απφ εμσηεξηθέο παξεκβνιέο· ρξεηάδεηαη 
αχμεζε απηνχ ηνπ δείθηε θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ, ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ 
πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ, γηα λα πηζηνπνηεζεί αληίθηππνο ζηελ 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 

β. Υξνληθή Δκθάληζε Παξεκβνιώλ 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξακέηξνπο γηα ηε ζχληνκε επίιπζε ησλ 
θαηλνκέλσλ παξεκβνιήο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη πεξηφδνπ 
εκθάληζήο ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκθάληζεο ηεο παξεκβνιήο αιιά θαη 
ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θάζε 
παξφρνπ. 

γ. Φαζκαηηθή Καηαγξαθή Παξεκβνιώλ 

Ζ θαζκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο θπξίσο ζην IF επίπεδν ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνκπνδέθηε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 
γξήγνξε αλαγλψξηζε αιιά θαη εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ εθπνκπήο απηνχ. 

Σα δηαγξάκκαηα θαηαγξαθήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ παξφρνπ πξνο ηελ ΔΔΣΣ. 
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2.2: Σερληθή Έθζεζε γηα ηερλνινγία UMTS 

Ζ χπαξμε εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ ζηελ ηερλνινγία UMTS θαη θαηά πφζν απηέο 
επεξεάδνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κπνξεί λα θαζνξηζηεί βάζεη ζηαηηζηηθψλ 
δεηθηψλ θαη θαζκαηηθψλ θαηαγξαθψλ. 

Ζ Σερληθή Έθζεζε πνπ πξέπεη λα ζπληάμεη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ ηερλνινγίαο UMTS, πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ελφηεηεο: 

α. πλζήθε Πηζηνπνίεζεο Παξεκβνιώλ 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία ιφγσ 
εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα κε ην θξηηήξην ηνπ RTWP λα 
ηθαλνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ ππνινίπσλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ (Traffic, 
RRC Establishment Failure Rate, RRC Drop Rate & Voice Calls Drop Rate). 

Αλαιπηηθά, νη νξηζκνί θαη νη ζπλζήθεο ππνινγηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ είλαη: 

- RTWP, κεηξνχκελε ηζρχο ζην δέθηε (θάζκα 5MHz) – γηα λα αλαγλσξηζηεί ε 
χπαξμε εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ, θαη κε δεδνκέλν -105 dBm σο ζηάζκε 
εξεκίαο, ε θπςέιε πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηαζεξά κέζεο σξηαίεο ηηκέο 
αλψηεξεο ησλ -97 dBm θαηά ηηο ψξεο πνπ εμππεξεηεί ηελ ειάρηζηε θίλεζε (π.ρ. 
βξαδπλέο ψξεο) 

- Traffic, ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε- αλ ε ηηκή ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο 
θαηά ηελ πην απαζρνιεκέλε ψξα, κεησζεί ζε ζρέζε κε ηε αληίζηνηρε κέζε ηηκή 
ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαπέληε εκεξψλ, κε ηελ παξνπζία παξεκβνιψλ, θαηά 
έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50%, ζεσξείηαη ηφηε φηη απηέο έρνπλ ζνβαξή 
επίπησζε ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 
έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο κείσζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 

- RRC Establishment Failure Rate, πνζνζηφ απνηπρεκέλσλ θαλαιηψλ 
ζεκαηνδνζίαο – εάλ απηφ απμεζεί, ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ 
πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ, θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% κε ηελ παξνπζία 
παξεκβνιψλ, ζεσξείηαη ηφηε φηη απηέο έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζηελ ηθαλφηεηα 
απνθαηάζηαζεο θιήζεσλ ηεο θπςέιεο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 
έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε 

- RRC Drop Rate, πνζνζηφ δηαθνπήο θαλαιηψλ ζεκαηνδνζίαο – επηπηψζεηο 
ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία πηζηνπνηνχληαη αλ κε ηελ παξνπζία 
παξεκβνιψλ ν δείθηεο απηφο απμεζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 100%, ζπγθξηλφκελνο 
κε ηε κέζε ηηκή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζα 
πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε 

- Voice Calls Drop Rate, πνζνζηφ θσλεηηθψλ θιήζεσλ πνπ δηεθφπεζαλ 
αθνχζηα – ε εκθάληζε παξεκβνιψλ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε απηνχ ηνπ δείθηε, 
ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ ηξηάληα πξνεγνχκελσλ εκεξψλ, θαηά 
ηνπιάρηζηνλ 100% γηα θπςέιεο κέζεο θαη ρακειήο θσλεηηθήο θίλεζεο (κέρξη 
150 Erlangs εκεξεζίσο), θαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% γηα θπςέιεο θέξνπζεο 
πςειή θίλεζε (πάλσ απφ 150 Erlangs εκεξεζίσο). ε θάζε πεξίπησζε, ζα 
πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε 

β. Υξνληθή Δκθάληζε Παξεκβνιώλ 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξακέηξνπο γηα ηε ζχληνκε επίιπζε ησλ 
θαηλνκέλσλ παξεκβνιήο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη πεξηφδνπ 
εκθάληζήο ηνπο. 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκθάληζεο ηεο παξεκβνιήο αιιά θαη 
ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θάζε 
παξφρνπ. 

γ. Φαζκαηηθή Καηαγξαθή Παξεκβνιώλ 

Ζ θαζκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο θπξίσο ζην IF επίπεδν ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνκπνδέθηε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 
γξήγνξε αλαγλψξηζε αιιά θαη εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ εθπνκπήο απηνχ. 

Σα δηαγξάκκαηα θαηαγξαθήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ παξφρνπ πξνο ηελ ΔΔΣΣ. 

 

2.3: Σερληθή Έθζεζε γηα ηερλνινγία TETRA 

Ζ χπαξμε εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ ζηελ ηερλνινγία TETRA θαη θαηά πφζν απηέο 
επεξεάδνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κπνξεί λα θαζνξηζηεί βάζεη ζηαηηζηηθψλ 
δεηθηψλ θαη θαζκαηηθψλ θαηαγξαθψλ. 

Ζ Σερληθή Έθζεζε πνπ πξέπεη λα ζπληάμεη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ ηερλνινγίαο TETRA, πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ελφηεηεο: 

α. πλζήθε Πηζηνπνίεζεο Παξεκβνιώλ 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία ιφγσ 
εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα κε ην θξηηήξην ησλ  Idle Channel 
κεηξήζεσλ λα ηθαλνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ (Traffic, 
Dropped Call Rate, Control Channel Drop Rate). 

Αλαιπηηθά, νη νξηζκνί θαη νη ζπλζήθεο ππνινγηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ είλαη: 

- Idle Channel Measurements, κεηξήζεηο έληαζεο ηζρχνο ζηα κε θαηεηιεκκέλα 
θαλάιηα ηεο θπςέιεο – εάλ ην 20% ησλ δεηγκάησλ (θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ψξαο 
ηνπιάρηζηνλ) είλαη ηζρπξφηεξν απφ -100 dBm, ζεσξείηαη ηφηε φηη ππάξρνπλ 
παξεκβνιέο.· Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απηέο πξνυπήξραλ, εμεηάδεηαη αλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ελδηαθέξνληνο ην πξναλαθεξζέλ πνζνζηφ ήηαλ απμεκέλν ζε ζρέζε κε 
ηε κέζε ηηκή ησλ ηξηάληα πξνεγνχκελσλ εκεξψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50%. 

- Traffic, ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε-αλ ε ηηκή ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο θαηά 
ηελ πην απαζρνιεκέλε ψξα, κεησζεί ζε ζρέζε κε ηε αληίζηνηρε κέζε ηηκή ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεθαπέληε εκεξψλ, κε ηελ παξνπζία παξεκβνιψλ, θαηά έλα 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50%, ζεσξείηαη ηφηε φηη απηέο έρνπλ ζνβαξή επίπησζε 
ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο κείσζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 

- Dropped Call Rate, πνζνζηφ θιήζεσλ πνπ δηεθφπεζαλ αθνχζηα – εάλ απηφ 
απμεζεί ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ κε ηελ 
παξνπζία παξεκβνιψλ, ζεσξείηαη φηη απηέο έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζηελ 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Ο βαζκφο αχμεζεο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 
θσλεηηθή θίλεζε πνπ εμππεξεηεί ε θπςέιε εκεξεζίσο θαη ηνλ κέζν αξηζκφ 
affiliated subscribers πνπ εμππεξεηεί. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 

- Control Channel Drop Rate, πνζνζηφ δηαθνπήο θαλαιηψλ ζεκαηνδνζίαο – εάλ 
ε εκθάληζε παξεκβνιψλ απμήζεη απηφ ην πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ζε 
ζχγθξηζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηάληα εκεξψλ, πηζηνπνηνχληαη 
ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, ζα 
πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηεί ινηπνί παξάγνληεο αχμεζεο απηνχ ηνπ δείθηε. 
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β. Υξνληθή Δκθάληζε Παξεκβνιώλ 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξακέηξνπο γηα ηε ζχληνκε επίιπζε ησλ 
θαηλνκέλσλ παξεκβνιήο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη πεξηφδνπ 
εκθάληζήο ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκθάληζεο ηεο παξεκβνιήο αιιά θαη 
ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θάζε 
παξφρνπ. 

γ. Φαζκαηηθή Καηαγξαθή Παξεκβνιώλ 

Ζ θαζκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο θπξίσο ζην IF επίπεδν ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνκπνδέθηε ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 
γξήγνξε αλαγλψξηζε αιιά θαη εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ εθπνκπήο απηνχ. 

Σα δηαγξάκκαηα θαηαγξαθήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζήκαηνο παξεκβνιήο ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ παξφρνπ πξνο ηελ ΔΔΣΣ. 

 

3. Λεηηνπξγία κεηξεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ο ππεχζπλνο πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε κεηξεηηθήο εθζηξαηείαο, πξαγκαηνπνηεί 
θάπνηεο βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία 
ηνπ κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηφζν πξηλ ηελ έλαξμε, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
κεηξήζεσλ. Οη βαζηθέο ελέξγεηεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

3.1: Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ 

- Παξνρή πηζηνπνηεηηθψλ δηαθξίβσζεο γηα ηα δνθηκαζηηθέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, 
ην ζαξσηή θαη γηα ην θέξδνο θεξαίαο (UE, scanner & antenna gain 
measurements calibration certificates) κε ζαθή έλδεημε επφκελεο εκεξνκελίαο 
ειέγρνπ («validation due date») ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή απηψλ. Γηα ηηο 
ζπζθεπέο ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πεξηιακβάλεη ειέγρνπο – δνθηκέο («pass – fail» 
tests) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 3GPP.  

- Μεηξήζεηο antenna line measurements ζε φιν ην θάζκα 400/900/1800/2100 γηα 
ηηο παξακέηξνπο: total Loss, Distance to Fault, Return Loss VSWR. θαη ηε 
δεκηνπξγία αξρείνπ κε ηηο αξρηθέο ηηκέο απηψλ.  

- Πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ ησλ εμσηεξηθψλ θεξαηψλ απφ ρηππήκαηα θαη θζνξέο. 
Γελ είλαη απνδεθηή ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ κέζα απφ αλνηρηά παξάζπξα ή ηηο 
πφξηεο ηνπ νρήκαηνο θιπ.). Ζ ελέξγεηα απηή (θπξίσο ην Return Loss VSWR) ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ, αιιά θαη ζε εβδνκαδηαία 
βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ.  

- Μέηξεζε θαη πηζηνπνίεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θάζε passive element πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά κήθνπο ηνπ antenna line  

- Γηαζθάιηζε αζθαινχο εγθαηάζηαζεο θαη ζηεξέσζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 
κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην φρεκα θαη ηδηαίηεξα ησλ εμσηεξηθψλ. Γπλαηφηεηα 
ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ γηα 
πηζαλέο δηνξζψζεηο εθ κέξνπο ησλ παξφρσλ. 

- Γπλαηφηεηα δνθηκαζηηθψλ κεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή πξηλ ηελ έλαξμε 
ηνπ έξγνπ (pre-tests), κε ηαπηφρξνλε παξνπζία εθπξνζψπνπ θάζε παξφρνπ. Οη 
παξάκεηξνη πνπ θαη‟ ειάρηζην ζα πξέπεη λα δνζνχλ γηα θάζε ζπζθεπή μερσξηζηά 
είλαη θαηαλνκέο RxLev, RSCP, UL pesq, DL pesq, max pesq. Ζ θαηαλνκή ηεο 
παξακέηξνπ RSCP δελ αλαθέξεηαη γηα ην ζχζηεκα TETRA. Ζ ιεπηνκεξήο 
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δηακφξθσζε (configuration) – ζελάξην ησλ ελ ιφγσ δνθηκψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
ΔΔΣΣ.  

 

3.2: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ 

- Λίζηα ειέγρνπ (check list) ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε απφ ην ρεηξηζηή ηνπ κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθά, θαη‟ 
ειάρηζην, πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο είλαη ν νπηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
θαισδηψζεσλ, έιεγρνο γηα ραιαξνχο ζπλδέζκνπο (connectors), ελεξγφ ζηίγκα 
γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (gps active), ζηάζκε ζήκαηνο (RxLev/ RSCP 
static tests), έιεγρνο ζπζθεπψλ θαη ζαξσηή (UE vs Scanners check) θιπ. Ζ 
παξάκεηξν RSCP δελ αλαθέξεηαη γηα ην ζχζηεκα TETRA. 

- Έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο (software θαη hardware) 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε δηαδξνκήο, εζηηάδνληαο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
PCM θαη Scanner monitors, πξνο απνθπγή θαηαγξαθήο καδηθψλ άθπξσλ 
κεηξήζεσλ (fake call events). 

- πρλή ελαιιαγή θαξηψλ Sim (γηα παξάδεηγκα θάζε 2 κέξεο, αιιά ην αξγφηεξν ζε 
εβδνκαδηαία βάζε). Ζ ελ ιφγσ ελέξγεηα δελ αθνξά ηηο ζπζθεπέο κέηξεζεηο ηνπ 
TETRA.] 

- Μεηξήζεηο Return Loss VSWR γηα θάζε antenna line ζε εβδνκαδηαία βάζε.  

- Γηαδηθαζία εηδνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο Δ.Ο. ζε πεξηπηψζεηο 
ζεκαληηθψλ ζπκβάλησλ ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ (π.ρ. πξνβιήκαηα 
δηαζεζηκφηεηαο BSC / MSC / RNC θιπ.). Άκεζε δηαθνπή θαη επαλαζρεδηαζκφο 
πιάλνπ κεηξήζεσλ. 

 

3.3 Άθπξεο κεηξήζεηο 

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο έρνπλ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε  απηψλ ησλ άζηνρσλ δνθηκψλ ή 
άθπξσλ κεηξήζεσλ (fake events), ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κεξηά ζθάικαηνο ηεο 
κεηξεηηθήο δηάηαμεο. Οη κεηξήζεηο ζε κηα πεξηνρή πνπ ζεσξνχληαη άθπξεο, αιιά δελ 
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ, ζα αθαηξνχληαη απφ ηα αξρεία 
θαηαγξαθήο θαηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Σνχην ηζρχεη φηαλ 
έρνπλ επεξεαζηεί ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 5% ησλ θιήζεσλ (αλά δηαδξνκή) 
ηνπ θάζε Operator/ δηθηχνπ ζηελ ππφ κέηξεζε πεξηνρή. 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα κελχκαηα ζεκαηνδνζίαο πνπ ζεσξνχληαη ηθαλά ψζηε ε 
ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε λα ραξαθηεξηζηεί άθπξε: 

Γηα ην GSM/UMTS 

- Απνηπρία ζηαζεξνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (θαινχκελνπ αξηζκνχ – Β party) ή 
βιάβε ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ εμππεξεηεί ην 
θαινχκελν αξηζκφ. Σππηθή L3 ζεκαηνδνζία πνπ ππνδειψλεη αζηνρία Β party 
είλαη θιήζεηο πνπ θηάλνπλ έσο ην „Alerting state‟ without progress, L3 message 
„DL CC Alerting‟ is received but „DL CC Connect‟ is not received, so the Ue 
cannot acknowledge the call and send the „UL CC Connect Acknowledge‟ 
message 
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- Κιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ ειήθζε ζχληνκν γξαπηφ 
κήλπκα (not expected signalling). Κιήζεηο κε ιήςε sms θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ call 
setup 

- Κιήζεηο κε „UL Disconnect‟ message πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλακελφκελεο 
δηάξθεηαο θιήζεο (90sec) 

- Κιήζεηο ρσξίο „UL channel request‟ (GSM) ή „UL RRC connection request‟ 
message (UMTS) 

- ε πεξηνρέο απνδεθηήο θάιπςεο, χπαξμε γηα ηνπιάρηζηνλ 120 δεπηεξφιεπηα 
(επεξεάδνληαη 2 ζπλερφκελεο θιήζεηο) πξνβιήκαηνο (Ue or s/w „stuck‟, nothing 
decoded, nothing logged).  

Γηα ην TETRA 

- Απνηπρία ζηαζεξνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (θαινχκελνπ αξηζκνχ – Β party) ή 
βιάβε ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ εμππεξεηεί ην 
θαινχκελν αξηζκφ. Σππηθή L3 ζεκαηνδνζία πνπ ππνδειψλεη αζηνρία Β party 
είλαη θιήζεηο πνπ θηάλνπλ έσο ην „Alerting state‟ without progress, L3 message 
„D Alerting‟ is received but „D Connect‟ is not received, so the radio cannot 
acknowledge the call and send the „U Connect Acknowledge‟ message 

- Κιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ ειήθζε ζχληνκν γξαπηφ 
κήλπκα (not expected signalling). Κιήζεηο κε ιήςε SDS θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ call 
setup 

- Κιήζεηο κε „U Disconnect‟ message πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλακελφκελεο 
δηάξθεηαο θιήζεο (30sec) 

- Κιήζεηο ρσξίο „U SETUP‟ message 

- ε πεξηνρέο απνδεθηήο θάιπςεο, χπαξμε γηα ηνπιάρηζηνλ 30 δεπηεξφιεπηα 
(επεξεάδνληαη 2 ζπλερφκελεο θιήζεηο) πξνβιήκαηνο (Ue or s/w „stuck‟, nothing 
decoded, nothing logged).  

 

3.4 Δπαλάιεςε Μεηξήζεσλ 

Οη κεηξήζεηο ζε κηα πεξηνρή πνπ ζεσξνχληαη άθπξεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 
απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ιφγσ ζπλερφκελσλ, ή επαλαιακβαλφκελσλ, ή αζξνηζηηθά 
άζηνρσλ δνθηκψλ ή άιισλ γεγνλφησλ, δελ ζα αθαηξνχληαη, αιιά ζα 
επαλαιακβάλνληαη (ζε επίπεδν δηαδξνκήο ή θαη νιφθιεξεο ηεο πξνο κέηξεζε 
πεξηνρήο). Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη φηαλ έρνπλ επεξεαζηεί ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 
ηνπ 5% ησλ θιήζεσλ (αλά δηαδξνκή) ηνπ θάζε παξφρνπ αλά δίθηπν ζηελ ππφ 
κέηξεζε πεξηνρή ή θαη 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδξνκψλ.  

Οη ιφγνη επαλάιεςεο ησλ κεηξήζεσλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

- ε πεξίπησζε επηβεβαησκέλνπ ζπκβάληνο αλψηεξεο βίαο.  

- ε ζηάζε / θαζπζηέξεζε ηεο δηαδξνκήο κεγαιχηεξε ηεο κηζήο ψξαο ιφγσ 
αηπρήκαηνο ή άιινπ ηξνραίνπ ζπκβάληνο ή νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο ζρεηηθνχ 
κε ηελ αλσηέξσ βία. 

- Με ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ ζπκθσλεκέλν δείγκα θιήζεσλ αλά δηαδξνκή. 

- Αδηθαηνιφγεηε ζηάζε ηνπ ζπλεξγείνπ κέηξεζεο ελψ ε κεηξεηηθή ζπζθεπή είλαη 
ελεξγή. 
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- Αζηνρίεο θαη παξαιείςεηο πνπ νθείινληαη ζηνλ ππεχζπλν ηεο κεηξεηηθήο 
εθζηξαηείαο. 

- Μεγάιεο έθηαζεο ηερληθφ πξφβιεκα ηνπ δηθηχνπ θάπνηνπ παξφρνπ 
(MSC/BSC/RNC failure, major link failure, fibre optic failure θιπ) κε αληίζηνηρε 
επηβεβαίσζε. Αλ πξνθχςεη BTS/ Node B failure θαη έρεη επεξεαζηεί ην 5% ησλ 
θιήζεσλ ηεο εκέξαο.  

- Γηαθνξνπνίεζε ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο. 

- Αδπλακία επεμεξγαζίαο ησλ αξρείσλ κέηξεζεο (raw data) απφ ην 
πξνβιεπφκελν ινγηζκηθφ αλάιπζεο.  

- πλερφκελεο ή επαλαιακβαλφκελεο άθπξεο κεηξήζεηο. 

- Πξφβιεκα εμσηεξηθήο παξεκβνιήο έζησ θαη ελφο 
παξφρνπ/δηθηχνπ/ηερλνινγίαο ζηελ ππφ κέηξεζε πεξηνρή θαη απηή ηεθκεξησζεί 
απφ ηε ζπκθσλεκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ. 

- Πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ (Ue, Scanner, GPS, 
antenna line, εμαζζελεηψλ θιπ) έζησ θαη ελφο παξφρνπ ζηελ ππφ κέηξεζε 
πεξηνρή θαη απηφ ηεθκεξησζεί απφ antenna line measurements (φπσο 
νξίδνληαη παξαπάλσ). 

- Κιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ 
δηαδξνκψλ. 

Οη κεηξήζεηο ζε κηα πεξηνρή πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηνπο άλσζελ ιφγνπο, ζα 
αθαηξνχληαη απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο θαηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 
απνηειεζκάησλ. Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη φηαλ έρνπλ επεξεαζηεί ζε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 5% ησλ θιήζεσλ (αλά δηαδξνκή) ηνπ θάζε Operator/δηθηχνπ 
ζηελ ππφ κέηξεζε πεξηνρή. 

 

4. Τπνρξεώζεηο παξόρσλ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθάζηνηε κεηξεηηθήο εθζηξαηείαο, νη ππνρξεψζεηο ησλ 
εκπιεθνκέλσλ Παξφρσλ είλαη αλά ηερλνινγία: 

- GSM/UMTS: Γηάζεζε 2 SIM θαξηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ 
κε ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε (π.ρ. 
νηθνλνκηθνχο). Ζ δπλαηφηεηα πεξηαγσγήο (roaming) ζα είλαη 
απελεξγνπνηεκέλε. 

- TETRA: Σελ εγγξαθή ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο TETRA ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε 
κέηξεζε ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο ησλ θιήζεσλ ζην ππφ εμέηαζε δίθηπν ή ηε 
δηάζεζε 2 ηεξκαηηθψλ δηαθνξεηηθνχ θαηαζθεπαζηή (Motorola – Sepura), γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ κε ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο θαη ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε (π.ρ. νηθνλνκηθνχο). 

- Τπνρξέσζε ησλ παξφρσλ είλαη ε επηινγή ηνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ φπνπ 
απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε. 

- Έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηεο ΔΔΣΣ. γηα ζπκβάλ κεγάιεο θιίκαθαο 
ζην δηθηχσλ ησλ παξφρσλ (π.ρ. πξνβιήκαηα δηαζεζηκφηεηαο BSC / MSC / 
RNC θιπ.), πνπ ελδερφκελα επεξεάδνπλ ηηο κεηξήζεηο. 

- Κάζε πάξνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά (κε πηζαλή παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ) 
antenna line measurements (400/900/1800/2100), Total Loss, Distance to Fault, 
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Return Loss VSWR, θιπ ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ 
επεξεαζηεί απφ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλδεζκνινγίαο ή ηκήκαηνο 
ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

5. Λνηπνί όξνη 

- Πξνκήζεηα απφ ην θιηκάθην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ απνδεηθηηθψλ απφ 
δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ζπκβάληα πνπ παξαθσιχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κεηξήζεσλ. 

- Ζ ΔΔΣΣ κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο πνπ ηπρφλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο ζε ζηαηηθά ζεκεία (γηα παξάδεηγκα, αεξνδξφκηα, 
ιηκάληα, εκπνξηθά θέληξα θηι.). 

- Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηφ ηειέθσλν γηα ηελ 
εθθίλεζε ηεο θιήζεο θαη είηε ζηαζεξφ ηεξκαηηθφ είηε θηλεηφ ηεξκαηηθφ γηα ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηεο θιήζεο. ε θάζε κεηξεηηθή εθζηξαηεία, ην είδνο ηνπ ηεξκαηηθνχ, 
ζην νπνίν ηεξκαηίδνληαη νη θιήζεηο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ πξηλ απφ ηελ 
δηεμαγσγή ηεο εθζηξαηείαο. 

- Παξάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ εβδνκαδηαίσο απφ ηνλ εθάζηνηε Αλάδνρν 
ζε πξνθαζνξηζκέλε απφ ηελ Δ.Ο. αλαγλψζηκε κνξθή πξνο θάζε κέινο ηεο.  

- Γεκνζηνπνίεζε ζηελ Δ.Ο. εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
απνζηνιήο ησλ ηειεπηαίσλ πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηεθκεξησκέλεο ιίζηαο 
κε ηηο άθπξεο κεηξήζεηο (fake events-βι. αλσηέξσ ζεκείν 3.3.) πνπ πξέπεη λα 
αθαηξεζνχλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 

ΓΖΛΧΖ  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ» ΣΖ ΔΔΣΣ  

Αξηζκόο Μεηξώνπ ΔΔΣΣ: ……………………    

 

 

1) ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΓΡΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ:                               
…………………………………………………………………………….. 

(ΟΓΟ/ ΑΡΗΘΜΟ, Σ.Κ., ΓΖΜΟ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, ΥΧΡΑ)    
…………………………………………………………………………….. 

Α.Φ.Μ.: 
…………………………………………………………………….. 

Γ.Ο.Τ.: 
…………………………………………. 

ΣΖΛ.: …………………………….. FAX: ………………………….. 

E-mail: 
………………………………
… 

 

2) ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ  

Δπψλπκν: ………………….. Όλνκα: 
………………………… 

Αξ. ηαπηφηεηαο / Αξ. 
δηαβαηεξίνπ: 

……………………………………
……………..  

Γηεχζπλζε (Οδφο, Αξηζκφο, Σ.Κ., Γήκνο, Πεξηθέξεηα): 

……………………………………………………………………………
……….. 

Δθδνχζα αξρή: 

……………………………………
……………… 

ΣΖΛ:…………………………….. FAX: 
…………………………….. 

E-mail: 
……………………………………
… 

 

3) ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΔΣΣ  

Δπψλπκν: ………………….. Όλνκα: 
………………………… 

Αξ. ηαπηφηεηαο / Αξ. 
δηαβαηεξίνπ: 

……………………………………
……………..  

Γηεχζπλζε (Οδφο, Αξηζκφο, Σ.Κ., Γήκνο, Πεξηθέξεηα): 

……………………………………………………………………………
……….. 

Δθδνχζα αξρή: 

……………………………………
……………… 

ΣΖΛ:…………………………….. FAX: 
…………………………….. 

E-mail: 
……………………………………
… 
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4) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

Φπζηθό πξόζσπν 

Γηα ηεο παξνχζαο, δειψλσ ππεχζπλα φηη πξνηίζεκαη λα εγγξαθψ ζηε Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή 
«χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Κνηλνπνίεζεο Απνηειεζκάησλ Γεηθηψλ Πνηφηεηαο» ηεο ΔΔΣΣ. Γειψλσ, 
πεξαηηέξσ, φηη ν δηαρεηξηζηήο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δειψλνληαη κε ηελ παξνχζα, έρεη ηελ εηδηθή 
εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα θαηαρσξεί κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, 
ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ κνπ θάζε δήισζε, ζηνηρείν, έγγξαθν θαη πιεξνθνξία ηα νπνία 
αλαγλσξίδσ, εθ ησλ πξνηέξσλ, σο αιεζή θαη αθξηβή. Σέινο, αλαγλσξίδεηαη θάζε 
γλσζηνπνίεζε/πιεξνθνξία απφ ηελ ΔΔΣΣ πξνο ην δηαρεηξηζηή κέζσ ηεο εθαξκνγήο σο 
θνηλνπνηεζείζα πξνο εκέ ηνλ ίδην. Σέινο, ζεκεηψλσ φηη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηα νπνία ζα 
ππνβάιινπκε ή ηα νπνία έρνπκε ζην παξειζφλ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ εμαθνινπζνχλ λα ηεινχλ  ζε 
ηζρχ, είλαη αθξηβή θαη επηθαηξνπνηεκέλα. 

 

Φνξέαο/Δπηρείξεζε (Ννκηθό πξόζσπν) 

Γηα ηεο παξνχζαο, δειψλσ ππεχζπλα, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνξέα/επηρείξεζε ηνλ/ελ 
νπνίν/α εθπξνζσπψ λφκηκα ζηελ παξνχζα ππφ ηελ ηδηφηεηα κνπ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ή λφκηκα 
εμνπζηνδνηεζείο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, φηη ν θνξέαο/επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα εγγξαθεί ζηε 
Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή «χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Κνηλνπνίεζεο Απνηειεζκάησλ Γεηθηψλ Πνηφηεηαο» 
ηεο ΔΔΣΣ. Γειψλσ, πεξαηηέξσ φηη ν δηαρεηξηζηήο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηνχληαη κε ηελ 
παξνχζα, έρεη ηελ εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα θαηαρσξεί κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλσηέξσ θνξέα/επηρείξεζεο, θάζε 
δήισζε, ζηνηρείν, έγγξαθν θαη πιεξνθνξία, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ ηνλ/ελ 
θνξέα/επηρείξεζε σο αιεζή θαη αθξηβή. Σέινο, αλαγλσξίδεηαη θάζε γλσζηνπνίεζε/πιεξνθνξία απφ 
ηελ ΔΔΣΣ πξνο ην δηαρεηξηζηή κέζσ ηεο εθαξκνγήο σο θνηλνπνηεζείζα πξνο ηνλ/ελ 
θνξέα/επηρείξεζε. Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηα νπνία ζα ππνβάιινπκε ή 
ηα νπνία έρνπκε ζην παξειζφλ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ εμαθνινπζνχλ λα ηεινχλ  ζε ηζρχ, είλαη αθξηβή 
θαη επηθαηξνπνηεκέλα. 

 
 

……………………………………………….                                                         
……………………………………………………… 
Σφπνο, Ζκεξνκελία                                        Τπνγξαθή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 
                    & ζθξαγίδα επηρείξεζεο 

 

 



 

 

103 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

1. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο F01: Πνζνζηό απνηπρίαο θιήζεσλ 

 

Δπσλπκία 
Παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

2-1-12 έσο 31-5-12 

Γεσγξαθηθή Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο, … 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ 
θαιύπηνληαη πιήξσο): Θεζζαινλίθεο, … 

Πνζνζηό Απνηπρεκέλσλ 
Δζληθώλ Κιήζεσλ 

0,95% 

Πνζνζηό Απνηπρεκέλσλ 
Γηεζλώλ Κιήζεσλ 

1,40% 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο F02: Πνζνζηό θνηλνρξήζησλ ηειεθώλσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

 

Δπσλπκία 
Παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 31-12-12 

Πεξηθέξεηα 

Πνζνζηό θνηλνρξήζησλ 
ηειεθώλσλ ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
(%) 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΑ: 95,34% 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ: 97,52% 

ΑΣΣΗΚΖ: 94,42% 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: 92,69% 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 93,56% 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 96,71% 

ΖΠΔΗΡΟΤ 94,40% 

ΘΔΑΛΗΑ 95,87% 
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ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ 97,02% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 96,24% 

ΚΡΖΣΖ 93,79% 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 92,56% 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 96,48% 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 97,66% 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο F03: Πνηόηεηα ζύλδεζεο γηα νκηιία 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο, … 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο, … 

Θέζεηο 
ηεξκαηηθώλ 
ζεκείσλ 
δηάηαμεο 
αλαθνξάο 

Καηεύζπλζε 
Μεηάδνζεο 

Σεξκαηηθέο 
πζθεπέο 

Πνηόηεηα 

(ΣΚ 
ηεξκαηηθνύ 
ζεκείνπ 1) 

 

(ΣΚ 
ηεξκαηηθνύ 
ζεκείνπ 2) 

1→2 
Αλαινγηθέο 
πζθεπέο 

Ώξεο 
αηρκήο 

(--:--) 

Ώξεο κε αηρκήο 

(--:--) 

Τςειή Πνιύ πςειή 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο F04: Υξόλνο παξνρήο γηα αξρηθή ζύλδεζε 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο 
πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 30-6-12 
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Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο, … 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο, … 

Υξόλνο Παξνρήο 
γηα ην 95% ησλ 
Σαρύηεξα 
Ηθαλνπνηεκέλσλ 
Παξαγγειηώλ 

πλνιηθά:  21 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (14,70 Ζκέξεο ΟΣΔ 
+ 6,30 Ζκέξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

21 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (14 Ζκέξεο θαη 17 Ώξεο ΟΣΔ + 
6 Ζκέξεο θαη 7 Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο Παξνρήο 
γηα ην 99% ησλ 
Σαρύηεξα 
Ηθαλνπνηεκέλσλ 
Παξαγγειηώλ 

πλνιηθά:  25 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (18,75 Ζκέξεο ΟΣΔ 
+ 6,25 Ζκέξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

25 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (18 Ζκέξεο θαη 18 Ώξεο ΟΣΔ + 
6 Ζκέξεο θαη 6 Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  
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Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πνζνζηό 
Παξαγγειηώλ πνπ 
έρνπλ 
Οινθιεξσζεί 
κέρξη Ζκεξνκελία 
πνπ 
πκθσλήζεθε κε 
Πειάηε 

πλνιηθά:  87,56% 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πιεξνθνξίεο γηα 
Σξόπνπο 
Τπνβνιήο 
Παξαγγειηώλ θαη 
Ώξεο Λεηηνπξγίαο 

Μέζσ Καηαζηεκάησλ: 

Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00 – 20:00 θαη άββαην 09:00 
– 15:00 

 

Μέζσ Σειεθώλνπ 21ΥΥ…Υ:  

Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00 – 20:00 

 



 

 

107 

Αθξίβεηα 
πλαληήζεσλ κε 
Πειάηε 

Οπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ώξα 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο F05: πρλόηεηα αλαθνξώλ βιάβεο αλά ζύλδεζε 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο 
πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 30-6-12 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο, … 

Αξηζκόο 
Παξαδεθηώλ 
Αλαθνξώλ 
Βιάβεο 

πλνιηθά:  15.013 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Μέζε Σηκή 
Γξακκώλ 
Πξόζβαζεο 

πλνιηθά:  13.153 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  
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Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Αξηζκόο 
Παξαδεθηώλ 
Αλαθνξώλ 
Βιάβεο αλά 
Γξακκή 
Πξόζβαζεο 
(ύλδεζε) 

πλνιηθά:  1,14 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  
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Πιεξνθνξίεο γηα 
Σξόπνπο 
Τπνβνιήο 
Αλαθνξώλ 
Βιάβεο, Ώξεο 
Λεηηνπξγίαο θαη 
Υξεώζεηο 

Μέζσ Σειεθώλνπ 1Υ…Υ: 

Γεπηέξα-Κπξηαθή & Αξγίεο 00:00-24:00 

Αηειώο 

 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο F06: Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο 
πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 30-6-12 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο, … 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο, … 

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 80% ησλ 
Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 
Βιαβώλ πνπ 
Αθνξνύλ ηε 
Γξακκή 
Πξόζβαζεο 

πλνιηθά:  23 Γηαλπόκελεο Ώξεο (19,55 Ώξεο ΟΣΔ + 3,45 
Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

23 Γηαλπόκελεο Ώξεο (19 Ώξεο θαη 33 Λεπηά ΟΣΔ + 3 
Ώξεο θαη 27 Λεπηά ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ)]  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  
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Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 95% ησλ 
Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 
Βιαβώλ πνπ 
Αθνξνύλ ηε 
Γξακκή 
Πξόζβαζεο 

πλνιηθά:  29 Γηαλπόκελεο Ώξεο (25,52 Ώξεο ΟΣΔ + 3,48 
Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

29 Γηαλπόκελεο Ώξεο (25 Ώξεο θαη 31 Λεπηά ΟΣΔ + 3 
Ώξεο θαη 29 Λεπηά ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 80% ησλ 
Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 
Τπόινηπσλ 
Βιαβώλ 

πλνιηθά:  4 Ώξεο 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  
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Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 95% ησλ 
Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 
Τπόινηπσλ 
Βιαβώλ 

πλνιηθά:  5 Ώξεο 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πιεξνθνξίεο γηα 
Σξόπνπο 
Τπνβνιήο 
Αλαθνξώλ 
Βιάβεο, Ώξεο 
Λεηηνπξγίαο θαη 
Υξεώζεηο 

Μέζσ Σειεθώλνπ 1Υ…Υ: 

Γεπηέξα-Κπξηαθή & Αξγίεο 00:00-24:00 

αηειώο 
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Αθξίβεηα 
πλαληήζεσλ κε 
Πειάηε 

Οπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ώξα 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 
 

2. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΗΝΖΣΧΝ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ είηε αξηζκεηηθά είηε γξαθηθά ζα 
δηαθξίλεηαη αξρηθά αλάινγα ηελ ηερλνινγία ηνπ δηθηχνπ πνπ εμεηάδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη νη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ ζα είλαη: 

Καηεγνξία 1: πζηήκαηα ηερλνινγίαο GSM/DCS1800 

Καηεγνξία 2: πζηήκαηα ηερλνινγίαο UMTS 

Καηεγνξία 3: πζηήκαηα ηερλνινγίαο TETRA 

Οη πεξηνρέο θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ κεηξήζεσλ γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζα είλαη 
δηαθνξεηηθέο ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Γεληθέο 
Άδεηεο γηα θάζε ηερλνινγία. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ κέηξεζεο αιιά θαη 
θαηά πφζν νη κεηξήζεηο γίλνληαη ελ θηλήζεη ή ζηαηηθά, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

Δλδεηθηηθά, ε κνξθή θαη ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ αλά Γ.Π. είλαη ε αθφινπζε:  

Γηαζεζηκόηεηα Γηθηύνπ-Ραδηνθάιπςε (Μ01) 

Καηεγνξία Πεξηνρψλ  

Γηαδξνκέο ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

 

  Πάξνρνο 1 Πάξνρνο 2 Πάξνρνο 3 

Ρ
α

δ
ην

θ
ά

ι
π

ς
ε

 

Αξηζκφο δεηγκάησλ κεηξήζεσλ       

Μέζε Σηκή ήκαηνο (dBm)     

Σππηθή Απφθιηζε (dB)     

Πνζνζηφ ξαδηνθάιπςεο    

     

     

Υαξαθηεξηζκόο ξαδηνθάιπςεο     

Καιή     

Απνδεθηή     

Καθή     

Γελ ππάξρεη       

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 
Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Γ.Π. Μ01 ζα γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Απνηχπσζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδξνκψλ ζε ράξηεο 

 Γηαγξάκκαηα ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θαη αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο γηα ην ζχλνιν 
ησλ κεηξήζεσλ ηνπ Γ.Π. Μ01 

 

Πηζαλόηεηα εκπινθήο θιήζεο θσλήο (Μ02) 
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Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Γηαδξνκή ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

 Κηλεηφ πξνο θηλεηφ Κηλεηφ πξνο ζηαζεξφ 

Αξηζκφο θιήζεσλ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ 

Αξηζκφο θιήζεσλ κε εκπινθή ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ 

Πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεο 
θσλήο 

xxx% xxx% 

Πηζαλφηεηα πξφζβαζεο xxx% 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

Πηζαλόηεηα δηαθνπήο θιήζεο θσλήο (Μ03) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Γηαδξνκή ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

 Κηλεηφ πξνο θηλεηφ Κηλεηφ πξνο ζηαζεξφ 

Αξηζκφο θιήζεσλ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ 

Αξηζκφο θιήζεσλ κε δηαθνπή ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ 

Πηζαλφηεηα δηαθνπήο θιήζεο 
θσλήο 

xxx% xxx% 

Πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 
θιήζεο 

xxx% 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

Πνηόηεηα θσλήο (Μ04) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Γηαδξνκή ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

 Κηλεηφ πξνο θηλεηφ Κηλεηφ πξνο ζηαζεξφ 

Αξηζκφο θιήζεσλ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ 

Πνηφηεηα θσλήο  Καιή 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

Υξόλνο απνθαηάζηαζεο θιήζεο θσλήο (Μ05) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Γηαδξνκή ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

 Κηλεηφ πξνο θηλεηφ Κηλεηφ πξνο ζηαζεξφ 

Αξηζκφο θιήζεσλ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ 

Υξφλνο απνθαηάζηαζεο θιήζεο 
θσλήο  

Υ.ΥΥ sec 

Σππηθή απφθιηζε ρξφλνπ 
απνθαηάζηαζεο θιήζεο θσλήο 

Υ.ΥΥ sec 
  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

  Πηζαλόηεηα απνηπρίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http (Μ06) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 
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Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

Ηζηνζειίδα αλαθνξάο ΥΥΥΥΥ 

Πηζαλφηεηα απνηπρίαο 
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http 

XΥ,ΥΥ % 

Υξνληθφ δηάζηεκα Γtd Sec 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

Μέζνο ξπζκόο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ http (Μ07) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

Ηζηνζειίδα αλαθνξάο ΥΥΥΥΥ 

Υξνληθφ δηάζηεκα Γtd Sec 

Μέζνο ξπζκφο δεδνκέλσλ http XΥΥ  Kbps 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 
Μέζνο ξπζκόο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {upload} (Μ08) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

Tχπνο θαη κέγεζνο αξρείνπ ΥΥΥΥΥ 

Υξνληθφ δηάζηεκα Γtd Sec 

Μέζνο ξπζκφο δεδνκέλσλ ftp 
{upload} 

XΥΥ  Kbps 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

Μέζνο ξπζκόο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ftp {download} (Μ09) 

Καηεγνξία Γηθηχνπ ΥΥΥΥΥ 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ΥΥΥΥΥ 

Ώξεο κέηξεζεο ΥΥΥΥΥ 

Σχπνο θαη κέγεζνο αξρείνπ ΥΥΥΥΥ 

Υξνληθφ δηάζηεκα Γtd Sec 

Μέζνο ξπζκφο δεδνκέλσλ ftp 
{download} 

XΥΥ  Kbps 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ρρρρ 

 

 
3. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΑΘΔΡΧΝ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β01: Σαρύηεηα Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Σκήκα πγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ 
Πξόζβαζεο θαη ζην Γίθηπν Κνξκνύ 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή 
Πεξίνδνο 
πιινγεο 
Γεδνκέλσλ 

2-1-12 έσο 31-5-12 
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Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Άκεζεο 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Έκκεζεο 
Τπεξεζίαο 

Παλειιαδηθά 

 Απνηειέζκαηα Μεηξήζεσλ 

Σύπνο 
Τπεξεζίαο 

Παθέην 
ύλδεζεο 

[Λήςε 
(kbps) / 

Απνζηνιή 
(kbps)]  

Καηεύζπλζε 
Γεδνκέλσλ 

Τςειόηεξν 
95% (kbps) 

Υακειόηεξν 
5% (kbps) 

Μέζε Σηκή 
(kbps) 

 

 

Έκκεζε 
Τπεξεζία 

1024/256 Λήςε  852 153 625 

 Απνζηνιή 130 45 99 

24576/1024 Λήςε 18145 3479 8756 

 Απνζηνιή 743 75 257 

 

 

Άκεζε 
Τπεξεζία 

1024/256 Λήςε 910 167 640 

 Απνζηνιή 146 56 105 

24576/1024 Λήςε 19586 4856 9386 

 Απνζηνιή 819 87 315 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β02: Υσξεηηθόηεηα Γηαζύλδεζεο 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή 
Πεξίνδνο 
πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 30-6-12 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Άκεζεο 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 
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Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Έκκεζεο 
Τπεξεζίαο 

Παλειιαδηθά 

Μέζε 
Υσξεηηθόηεηα 
Δζληθήο 
Γηαζύλδεζεο 
(Mbps) 

Καηεύζπλζε Λήςεο 
Γεδνκέλσλ 

Καηεύζπλζε Απνζηνιήο Γεδνκέλσλ 

432 432 

Μέζε 
Υσξεηηθόηεηα 
Γηεζλνύο 
Γηαζύλδεζεο 
(Mbps) 

Καηεύζπλζε Λήςεο 
Γεδνκέλσλ 

Καηεύζπλζε Απνζηνιήο Γεδνκέλσλ 

2.178 2.178 

Μέζν Πιήζνο 
Σειηθώλ 
Υξεζηώλ  

113.975 

Μέζε 
Ολνκαζηηθή 
Απαίηεζε 
Υσξεηηθόηεηαο 
(Mbps) 

Καηεύζπλζε Λήςεο 
Γεδνκέλσλ 

Καηεύζπλζε Απνζηνιήο Γεδνκέλσλ 

245.147 34.789 

Μέζε ηηκή 
Λόγνπ 
Υσξεηηθόηεηαο 
Γηεζλνύο 
Γηαζύλδεζεο 
πξνο 
Ολνκαζηηθή 
Απαίηεζε 
Υσξεηηθόηεηαο 

Καηεύζπλζε Λήςεο 
Γεδνκέλσλ 

Καηεύζπλζε Απνζηνιήο Γεδνκέλσλ 

0,0089 0,063 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β03: Πνζνζηό απνηπρίαο θιήζεσλ VoIP 

 

Δπσλπκία 
Παξόρνπ 

Υξνληθή 
Πεξίνδνο 
πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

2-1-12 έσο 31-5-12 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 
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Πνζνζηό 
Απνηπρεκέλσλ 
Δζληθώλ 
Κιήζεσλ 

0,95% 

Πνζνζηό 
Απνηπρεκέλσλ 
Γηεζλώλ 
Κιήζεσλ 

1,40% 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο B04: Πνηόηεηα ζύλδεζεο γηα νκηιία VoIP 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή 
Πεξίνδνο 
πιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 
Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 

Θέζεηο 
ηεξκαηηθώλ 
ζεκείσλ 
δηάηαμεο 
αλαθνξάο 

Καηεύζπλζε 
Μεηάδνζεο 

Σεξκαηηθέο 
πζθεπέο 

Πνηόηεηα 

ΣΚ ηεξκαηηθνύ 
ζεκείνπ 1 

 

ΣΚ ηεξκαηηθνύ 
ζεκείνπ 2 

1→2 
Αλαινγηθέο 
πζθεπέο 

Ώξεο 
αηρκήο 

(--:--) 

Ώξεο κε αηρκήο 

(--:--) 

Τςειή Πνιύ πςειή 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β05: Υξόλνο παξνρήο γηα αξρηθή ζύλδεζε 

 

Δπσλπκία 
Παξόρνπ 

Υξνληθή 
Πεξίνδνο 
πιινγήο 

Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 30-6-12 

Σύπνο 
Τπεξεζίαο 

Άκεζε Τπεξεζία Έκκεζε Τπεξεζία 
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Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 

Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, 
Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ 
δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 

Παλειιαδηθά 

Υξόλνο 
Παξνρήο γηα ην 

95% ησλ 
Σαρύηεξα 

Ηθαλνπνηεκέλσλ 
Παξαγγειηώλ 

πλνιηθά:  21 Ζκεξνινγηαθέο 
Ζκέξεο (14,70 Ζκέξεο ΟΣΔ + 
6,30 Ζκέξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ 
Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

21 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (14 
Ζκέξεο θαη 17 Ώξεο ΟΣΔ + 6 
Ζκέξεο θαη 7 Ώξεο ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Παξόρνπ)] 

πλνιηθά:  14 Ζκεξνινγηαθέο 
Ζκέξεο (9,60 Ζκέξεο ΟΣΔ + 4,40 
Ζκέξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

14 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (9 
Ζκέξεο θαη 14 Ώξεο ΟΣΔ + 4 
Ζκέξεο θαη 10 Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ 
Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  
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Υξόλνο 
Παξνρήο γηα ην 

99% ησλ 
Σαρύηεξα 

Ηθαλνπνηεκέλσλ 
Παξαγγειηώλ 

πλνιηθά:  25 Ζκεξνινγηαθέο 
Ζκέξεο (18,75 Ζκέξεο ΟΣΔ + 
6,25 Ζκέξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ 
Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

25 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (18 
Ζκέξεο θαη 18 Ώξεο ΟΣΔ + 6 
Ζκέξεο θαη 6 Ώξεο ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Παξόρνπ)] 

πλνιηθά:  16 Ζκεξνινγηαθέο 
Ζκέξεο (10,15 Ζκέξεο ΟΣΔ + 5,85 
Ζκέξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

16 Ζκεξνινγηαθέο Ζκέξεο (10 
Ζκέξεο θαη 4 Ώξεο ΟΣΔ + 5 Ζκέξεο 
θαη 6 Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ 
Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πνζνζηό 
Παξαγγειηώλ 

πνπ έρνπλ 
Οινθιεξσζεί 

κέρξη 
Ζκεξνκελία πνπ 

πκθσλήζεθε 

πλνιηθά:  87,55% πλνιηθά:  90,96% 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  
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κε Πειάηε 
Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πιεξνθνξίεο 
γηα Σξόπνπο 
Τπνβνιήο 

Παξαγγειηώλ 
θαη Ώξεο 

Λεηηνπξγίαο 

Μέζσ Καηαζηεκάησλ: 

Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00 – 20:00 θαη άββαην 09:00 – 15:00 

 

Μέζσ Σειεθώλνπ 21ΥΥ…Υ:  

Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00 – 20:00 

 

Αθξίβεηα 
πλαληήζεσλ κε 

Πειάηε 
Οπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ώξα 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β06: πρλόηεηα αλαθνξώλ βιάβεο αλά ζύλδεζε 

 

Δπσλπκία  Άκεζε Τπεξεζία Έκκεζε Τπεξεζία 
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παξόρνπ 
Υξνληθή 
Πεξίνδνο 
πιινγήο 

Γεδνκέλσλ 

1-1-12 έσο 30-6-12 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 

Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ 
θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 

Παλειιαδηθά 

Αξηζκόο 
Παξαδεθηώλ 
Αλαθνξώλ 

Βιάβεο 

πλνιηθά:  15.013 πλνιηθά:  9.356 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Μέζε Σηκή 
Γξακκώλ 

Πξόζβαζεο 

πλνιηθά:  13.153 πλνιηθά:  8.965 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  
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Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Αξηζκόο 
Παξαδεθηώλ 
Αλαθνξώλ 
Βιάβεο αλά 

Γξακκή 
Πξόζβαζεο 
(ύλδεζε) 

πλνιηθά:  1.14 πλνιηθά:  1,04 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 
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Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πιεξνθνξίεο 
γηα Σξόπνπο 
Τπνβνιήο 
Αλαθνξώλ 

Βιάβεο, Ώξεο 
Λεηηνπξγίαο 

θαη Υξεώζεηο 

Μέζσ Σειεθώλνπ 1Υ…Υ: 

Γεπηέξα-Κπξηαθή & Αξγίεο 00:00-24:00 

Αηειώο 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β07: Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

 Άκεζε Τπεξεζία Έκκεζε Τπεξεζία 

Υξνληθή Πεξίνδνο 
πιινγήο 

Γεδνκέλσλ 
1-1-12 έσο 30-6-2012 

Γεσγξαθηθή 
Κάιπςε 

Τπεξεζίαο 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, 
Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ 
δελ θαιύπηνληαη πιήξσο): 
Θεζζαινλίθεο,… 

Παλειιαδηθά 

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 80% ησλ 

Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 

Βιαβώλ πνπ 
Αθνξνύλ ηε 

Γξακκή 
Δπξπδσληθήο 
Πξόζβαζεο 

πλνιηθά:  23 Γηαλπόκελεο 
Ώξεο (19,55 Ώξεο ΟΣΔ + 3,45 
Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

23 Γηαλπόκελεο Ώξεο (19 
Ώξεο θαη 33 Λεπηά ΟΣΔ + 3 
Ώξεο θαη 27 Λεπηά ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Παξόρνπ)] 

πλνιηθά:  17 Γηαλπόκελεο Ώξεο 
(14,30 Ώξεο ΟΣΔ + 2,70 Ώξεο ηνπ 
Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

17 Γηαλπόκελεο Ώξεο (14 Ώξεο 
θαη 18 Λεπηά ΟΣΔ + 2 Ώξεο θαη 42 
Λεπηά ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
& ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  
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Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 95% ησλ 

Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 

Βιαβώλ πνπ 
Αθνξνύλ ηε 

Γξακκή 
Δπξπδσληθήο 
Πξόζβαζεο 

πλνιηθά:  29 Γηαλπόκελεο 
Ώξεο (25,52 Ώξεο ΟΣΔ + 3,48 
Ώξεο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

29 Γηαλπόκελεο Ώξεο (25 
Ώξεο θαη 31 Λεπηά ΟΣΔ + 3 
Ώξεο θαη 29 Λεπηά ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Παξόρνπ)] 

πλνιηθά:  19 Γηαλπόκελεο Ώξεο 
(15,80 Ώξεο ΟΣΔ + 3,20 Ώξεο ηνπ 
Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ) 

[ή ηζνδύλακα 

19 Γηαλπόκελεο Ώξεο (15 Ώξεο 
θαη 48 Λεπηά ΟΣΔ + 3 Ώξεο θαη 12 
Λεπηά ηνπ Ίδηνπ ηνπ Παξόρνπ)] 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
& ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  
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Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 80% ησλ 

Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 

Τπόινηπσλ 
Βιαβώλ 

πλνιηθά:  4 Ώξεο πλνιηθά:  4 Ώξεο 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
& ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Υξόλνο 
Απνθαηάζηαζεο 
γηα ην 95% ησλ 

Σαρύηεξα 
Δπηδηνξζσκέλσλ 

Τπόινηπσλ 

πλνιηθά:  5 Ώξεο πλνιηθά:  4 Ώξεο 

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
& ΘΡΑΚΖ:  

Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  Πεξηθέξεηα ΑΣΣΗΚΖ:  
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Βιαβώλ 
Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΖΠΔΗΡΟΤ:  

Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΗΑ: 

Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  Πεξηθέξεηα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ:  

Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  Πεξηθέξεηα ΚΡΖΣΖ:  

Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  Πεξηθέξεηα ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ:  

Πεξηθέξεηα 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: 

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ:  

Πεξηθέξεηα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ:  

Πιεξνθνξίεο γηα 
Σξόπνπο 

Τπνβνιήο 
Αλαθνξώλ 

Βιάβεο, Ώξεο 
Λεηηνπξγίαο θαη 

Υξεώζεηο 

Μέζσ Σειεθώλνπ 1Υ…Υ: 

Γεπηέξα-Κπξηαθή & Αξγίεο 00:00-24:00 

αηειώο 

Αθξίβεηα 
πλαληήζεσλ κε 

Πειάηε 
Οπνηεδήπνηε κέζα ζε κία ώξα 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Β08: Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θαη Παξνρή ππεξεζηώλ εγγπεκέλεο πνηόηεηαο / 
Γπλαηόηεηα ζύλαςεο πκθσληώλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLAs) 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Ζκ/λία ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο 23/1/2012 

Άκεζε Τπεξεζία Έκκεζε Τπεξεζία 
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Γεσγξαθηθή Κάιπςε Γεσγξαθηθή Κάιπςε 

Πεξηθέξεηεο: Αηηηθήο, Κξήηεο,… 

Γήκνη (γηα Πεξηθέξεηεο πνπ δελ 
θαιύπηνληαη πιήξσο): Θεζζαινλίθεο,… 

Παλειιαδηθά 

Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε 

  

Παξνρή ππεξεζηώλ εγγπεκέλεο 
πνηόηεηαο/Γπλαηόηεηα ζύλαςεο SLA 

Παξνρή ππεξεζηώλ εγγπεκέλεο 
πνηόηεηαο/Γπλαηόηεηα ζύλαςεο SLA 

1. Δπίπεδα Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο: 1. Δπίπεδα Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο: 

2. Καηεγνξίεο ζπλδξνκεηώλ όπνπ 
παξέρνληαη: 

2. Καηεγνξίεο ζπλδξνκεηώλ όπνπ 
παξέρνληαη: 

3. Κόζηνο: 3. Κόζηνο: 

4. ΄Οξνη ζπκβνιαίνπ (ζπλνπηηθά): 4. ΄Οξνη ζπκβνιαίνπ (ζπλνπηηθά): 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

4. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΔΛΗΚΧΝ ΥΡΖΣΧΝ 
(ΠΔΛΑΣΧΝ) 

 
Γείθηεο Πνηόηεηαο Ζ01 : Γηαζεζηκόηεηα θαη ρξέσζε ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηειηθώλ 

ρξεζηώλ 
 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Ζκ/λία ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο:  23/1/2012 

Τπεξεζία 
εμππεξέηεζεο ηειηθώλ 

ρξεζηώλ 

Μέζν Χξάξην 
Λεηηνπξγίαο 

Υξέσζε (κε ΦΠΑ) 

Λήςε παξαγγειηώλ 
ή/θαη παξνρή 

πιεξνθνξηώλ/βνήζεηαο 

Σειέθσλν 
(13ΥΥΥ) 

Γεπηέξα – 
άββαην : 

08:00-18:30 

0,03 (0,08-0,21) Δπξώ/ιεπηό 

Γεπηέξα – 
άββαην : 

00:00-08:00 & 
18:30-24:00 

(κόλν απηόκ.) 

Κπξηαθή & 
αξγίεο : 00:00-

24:00 (κόλν 
απηόκ) 



 

 

128 

Σειέθσλν 
(12ΥΥ ή 

69ΥΥ…Υ) 

Γεπηέξα – 
άββαην : 

08:00-20:00 

Αηειώο 

Σειέθσλν 
(13ΥΥ) 

Γεπηέξα-
Κπξηαθή & 

αξγίεο 0,08 Δπξώ / θιήζε 

00:00-24:00 
(κόλν απηόκ) 

Fax 
(21ΥΥ…Υ) 

Γεπηέξα- 
Παξαζθεπή : 
08:00-16:00 

0,03 Δπξώ/ιεπηό 

E-mail Γεπηέξα- 
Παξαζθεπή : 
08:00-20:00 

Αηειώο 

Βιαβνιεςία 

Σειέθσλν 
(13ΥΥΥ) 

Γεπηέξα-
Κπξηαθή & 

αξγίεο : 00:00-
24:00 

Αηειώο 

E-mail Γεπηέξα-
Κπξηαθή & 

αξγίεο 00:00-
24:00 

Αηειώο 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 
Γείθηεο Πνηόηεηαο Ζ02 : Πνζνζηό αλαπάληεησλ θιήζεσλ αλά ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο 

ηειηθώλ ρξεζηώλ 
 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο Γεδνκέλσλ: 1-1-12 έσο 30-6-12 

Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο 
ηειηθώλ ρξεζηώλ 

Σειεθσληθή 
Γξακκή 

Πνζνζηό αλαπάληεησλ θιήζεσλ 

Λήςε παξαγγειηώλ ή/θαη 
παξνρή 

πιεξνθνξηώλ/βνήζεηαο 

Σειέθσλν 
(13ΥΥΥ) 

1.1% 

Σειέθσλν (12ΥΥ 
ή 69ΥΥ…Υ) 

2.1% 

Σειέθσλν 
(13ΥΥ) 

3.1% 

Fax (21ΥΥ…Υ) 0.8% 

Βιαβνιεςία Σειέθσλν 
(13ΥΥΥ) 

0.6% 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 
Γείθηεο Πνηόηεηαο Ζ03 : Μέζνο ρξόλνο απόθξηζεο γξακκώλ ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηειηθώλ 

ρξεζηώλ 
 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο Γεδνκέλσλ: 1-1-12 έσο 30-6-12 

Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο 
ηειηθώλ ρξεζηώλ 

Σειεθσληθή 
Γξακκή 

Μέζνο ρξόλνο απόθξηζεο γξακκώλ 
ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηειηθώλ 
ρξεζηώλ (ρξόλνο εληόο ηνπ νπνίνπ 

απαληάηαη ην 95% ησλ ηαρύηεξα 
απαληεκέλσλ θιήζεσλ) 

Λήςε παξαγγειηώλ ή/θαη 
παξνρή 

Σειέθσλν 
(13ΥΥΥ) 

55 sec (135 sec) 
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πιεξνθνξηώλ/βνήζεηαο Σειέθσλν (12ΥΥ 
ή 69ΥΥ…Υ) 

25 sec (140 sec) 

Σειέθσλν 
(13ΥΥ) 

80 sec (150 sec) 

Βιαβνιεςία 
Σειέθσλν 

(13ΥΥΥ) 
15 sec (120 sec) 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 
Γείθηεο Πνηόηεηαο Ζ04: Πνζνζηό εμππεξέηεζεο παξαπόλσλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο Γεδνκέλσλ: 12-12-11 έσο 10-6-12 

Πνζνζηό εμππεξέηεζεο παξαπόλσλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

83,17% 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 
Γείθηεο Πνηόηεηαο Ζ05: Πνζνζηό παξαπόλσλ νξζόηεηαο ινγαξηαζκνύ 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο Γεδνκέλσλ: 1-1-12 έσο 30-6-12 

Πνζνζηό παξαπόλσλ νξζόηεηαο ινγαξηαζκνύ 

0,79% 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

5. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 

 
Γείθηεο Πνηόηεηαο Κ01: Υξόλνο απόθξηζεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ 

 

Δπσλπκία 
παξόρνπ 

Υξνληθή Πεξίνδνο πιινγήο 
Γεδνκέλσλ: 

1-1-12 έσο 30-6-12 

Υξόλνο απόθξηζεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ (πνζνζηό θιήζεσλ πνπ 
απαληώληαη εληόο 20 sec) 

14 sec (95,03%) 

Πεπισσότεπερ πληπουοπίερ στο Επεξηγηματικό Κείμενο χχχχ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΜΔΣΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΗΝΖΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Ο κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη κέζα ζπιινγήο φισλ ησλ δεδνκέλσλ 
κέηξεζεο θαζψο θαη φισλ ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
κεηξήζεηο ζε έλα γεσγξαθηθφ ζεκείν. Ζ δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο 
κέηξεζεο εμαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθζεί είλαη 
αμηνπνηήζηκεο. 

Α. Κηλεηόο ηαζκόο Γνθηκήο - MQT 
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Ζ δηάηαμε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 
ζπζηεκάησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ETSI TS 102 250-
4 v1.1.1 θαη πεξηιακβάλεη : 

(1) Κηλεηφ ηαζκφ δνθηκήο: ν θηλεηφο ζηαζκφο πνπ 
πξνζνκνηψλεη έλαλ ηππηθφ ηειηθφ 
ρξήζηε 

(2) Κεξαία: εμσηεξηθή θεξαία ιήςεο ή ε θεξαία 
ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ 

(3) Μνλάδα ειέγρνπ: ειέγρεη φια ηα ελεξγά κέξε ηεο 
κεηξεηηθήο δηάηαμεο 

(4) Δπεμεξγαζηή: επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κέηξεζεο 
(5) Μνλάδα απνζήθεπζεο: απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα κέηξεζεο 

θαη ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

(6) ΜΜΗ: Μan Machine Interface γηα ηνλ 
έιεγρν κηαο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν ή ζε 
απνκαθξπζκέλν  

(7) GPS: ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ 

(8) PWR: παξνρή ελέξγεηαο 
 
Ζ κνλάδα MMI, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ εμεηάδεηαη, πεξηιακβάλεη θαη ην 
αλάινγν θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα είδε ινγηζκηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη είλαη ηα θάησζη: 

o Λνγηζκηθφ Αλαιπηή δηθηχνπ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηξήζεηο 
ξαδηνθάιπςεο θαη ησλ παξακέηξσλ απφδνζεο δηθηχνπ (θιήζεηο κε 
εκπινθή, θιήζεηο κε δηαθνπή, θ.α.) 

o Λνγηζκηθφ Δπεμεξγαζίαο νκηιίαο: ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηξήζεηο 
ππνινγηζκνχ ηεο πνηφηεηαο θσλήο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθσλίαο 
πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία MOS γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

o Λνγηζκηθφ Δπεμεξγαζίαο πνιπκέζσλ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο 
πνηφηεηαο θσλήο. 

1. Κηλεηόο ζηαζκόο δνθηκήο 

Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ δνθηκήο είλαη νη αθφινπζεο: 
 πκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο 3 GPP 
 Ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δνθηκέο 
 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ παξακέηξσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηηο κεηξήζεηο πνηφηεηαο 
 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

δνθηκέο πνηφηεηαο 
 Δπηηξέπεη ηε ξχζκηζε ζηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο πνπ παξέρνληαη απφ ην 

δίθηπν (π.ρ. κέγηζηνο αξηζκφο απφ TS, ν βέιηηζηνο ηχπνο θσδηθνπνίεζεο 
θσλήο θηι.) 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο είηε ηεο εζσηεξηθήο είηε εμσηεξηθήο θεξαίαο ιήςεο ζην 
θηλεηφ ζηαζκφ 

 Ζιεθηξηθή δηεπαθή γηα είζνδν θαη έμνδν ήρνπ 
 Δμσηεξηθφ έιεγρνο ηεο ηξνθνδνζίαο 
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2. Κεξαίεο δνθηκήο 

Αλάινγα κε ηε δνθηκή, ρξεζηκνπνηείηαη ή ελζσκαησκέλε ή εμσηεξηθή θεξαία. ε 
φπνηα πεξίπησζε, ε πιεξνθνξία απηή εκπεξηέρεηαη ζηα δεδνκέλα αξρεία κέηξεζεο. 

Ζ ελζσκαησκέλε θεξαία ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη: 
- εληφο ή εθηφο θηηξίνπ πεδά 
- ζηαηηθέο κεηξήζεηο ζε πεξηβάιινλ γξαθείνπ 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο θεξαίεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζηαζεξέο ζέζεηο, ζηηο νπνίεο 
ηθαλνπνηείηαη ε ειάρηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε γηα ηε κείσζε ηεο RF επίδξαζεο ζε 
απνδεθηά φξηα ζε αληίζηνηρν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απψιεηα ειεθηξηθήο 
ζχδεπμεο κεηαμχ δχν θηλεηψλ ζηαζκψλ πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην, ηεο ηάμεσο ησλ 
40.5 dB, φπσο νξίδεηαη ζηε δηάηαμε 2 ηνπ πξφηππνπ TS 100 910. 

Δμσηεξηθέο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεηξήζεηο κε νρήκαηα (π.ρ. απηνθίλεην, 
ηξέλν θιπ). 

 Οη πξνηεηλφκελνη ηχπνη θεξαηψλ γηα ηππηθά πξνθίι ηειηθψλ ρξεζηψλ: 

- εγθαηεζηεκέλε ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο: εμσηεξηθή θεξαία κε κε 
πξνζηηζέκελε εμαζζέλεζε 

ηηο κεηξήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ην θέξδνο ηεο θεξαίαο θαη νη απψιεηεο θαισδίσλ. 

3. Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 

Ο φξνο «ζχζηεκα θαηαγξαθήο» γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ελλνείηαη ην κέξνο ηεο 
κεηξεηηθήο δηάηαμεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 
απνζήθεπζε ησλ δνθηκψλ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο επηηξέπνπλ πςειή 
απφδνζε, ε νπνία δελ επεξεάδεη ηελ νξζφηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

Σν ινγηζκηθφ δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη 
επηηξέπεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο MQT. Όιεο νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα 
επνπηεχνληαη.  

4. ύζηεκα θαηαγξαθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

Γηα ηηο κεηξήζεηο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ε ζέζε κέηξεζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε 
ρξήζε κηαο κνλάδαο GPS. Ζ κνξθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ γίλεηαη κε βάζε ην WGS-84. 

ηελ πεξίπησζε κεηξήζεσλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν, νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ 
κέηξεζεο δίλνληαη σο πξνο θάπνην ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ ραξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη θαηά 
πξνηίκεζε 50x50. 

5. πγρξνληζκόο 

Γηα ην ζπγρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηεο 
κεηξεηηθήο δηάηαμεο (θηλεηφο θαη ζηαζεξφο ζηαζκφο δνθηκήο) ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ αθξίβεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ πεγψλ ζπγρξνληζκνχ είλαη πςειή γηα λα 
ηθαλνπνηεζεί ε απαηηνχκελε αθξίβεηα ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 
(π.ρ. ν ρξφλνο έλαξμεο ζε ms). 

 ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ζεκείν δηέγεξζεο ππνινγίδεηαη είηε ζηνλ θηλεηφ 
είηε ζην ζηαζεξφ ζηαζκφ δνθηκήο, ηφηε νη απφιπηεο ηηκέο ηεο εκεξνκελίαο 
θαη ψξαο κεηαμχ ησλ δχν δηαηάμεσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε 
αθξίβεηα, εθηφο θαη αλ ππάξρεη δηαδηθαζία ζπγρξνληζκνχ ηνπο πνπ κπνξεί 
λα ελεξγνπνηεζεί. 
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Β. ηαζεξόο ζηαζκόο δνθηκήο - FQT 

Αλάινγα κε ην ζελάξην δνθηκήο πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ζηαζεξνχ ζηαζκνχ δνθηκήο. 

1. FQT γηα ππεξεζίεο ρξήζηε –πξνο- ρξήζηε 

ηελ πεξίπησζε ηεο θιαζηθήο απιήο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο απαηηνχληαη: 

 Απνθιεηζηηθή ζπζθεπή, ε νπνία πξνζνκνηψλεη ηε ζπζθεπή ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε (π.ρ. PC-κνλάδα κε δηεπαθή ήρνπ) 

 πζθεπή πνπ απαληάεη ζηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο 

Σχπνη εμνπιηζκνχ θαη δηεπαθψλ γηα δηάθνξεο κνξθέο ηειηθψλ ρξεζηψλ (π.ρ. ISDN-
So, PSTN-ab, MSC build in) θαζνξίδνληαη ζην ζελάξην ηεο θάζε δνθηκήο. 

2. FQT γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 

Καζνξίδεηαη πξηλ ηηο δνθηκέο ν εμππεξεηεηήο (server) γηα θάζε ππεξεζία δεδνκέλσλ. 

3. ύζηεκα θαηαγξαθήο θαη ζπγρξνληζκόο 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαηαγξαθήο φζν θαη ηνπ ζπγρξνληζκνχ, ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ην MQT. 
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