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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Πποζθοπά Φονδπικήρ Εκμίζθυζηρ Γπαμμών

ΔΙΑΓΧΓΗ

1.1. Αληηθείκελν
Ζ παξνχζα Ξξνζθνξά Αλαθνξάο (εθεμήο Ξξνζθνξά ή πξνζθνξά) αθνξά ηηο
ππεξεζίεο Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ν ΝΡΔ ζηνπο
αδεηνδνηεκέλνπο Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζην
πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε εθαξκνγή ηεο 614/11/8-8-2011 Απφθαζεο
ηεο ΔΔΡΡ.
Ζ ππεξεζία Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ λα κηζζψλνπλ απφ ηνλ ΝΡΔ
ηε γξακκή πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε
κέζσ PSTN, ISDN BRA ελφο ζπλδξνκεηή ππφ φξνπο ρνλδξηθήο, πξνθεηκέλνπ
λα ηε δηαζέζνπλ ζην ζπλδξνκεηή. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ ηνπ ζπλδξνκεηή κέζσ
ηεο ππεξεζίαο Ξξνεπηινγήο Φνξέα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ξξνζθνξάο ππνγξάθεηαη ζρεηηθή Πχκβαζε Ξιαίζην
κεηαμχ ηνπ ΝΡΔ θαη ηνπ Ρ.Ξ ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 3 «Γεληθνί Όξνη» ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Ξιαίζην Ξαξνρήο
πεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. είλαη λα έρεη ζπλάςεη ν Ρ.Ξ. Πχκβαζε Γηαζχλδεζεο κε ηνλ
ΝΡΔ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππεξεζία Ππιινγήο Θιήζεσλ κέζσ Θσδηθνχ
Ξξνεπηινγήο Φνξέα.
1.2. Οξηζκνί
Νη θάησζη ιέμεηο θαη θξάζεηο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα
Ξξνζθνξά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ ζην παξφλ
Θεθάιαην:
«Σειεπηθνηλσληαθόο Πάξνρνο (Σ.Π.)»: Ν εθάζηνηε Ξάξνρνο πεξεζηψλ
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ λφκηκα αδεηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
«Τπεξεζία Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ (Υ.Δ.Γ.)»: Ζ ππεξεζία
Σ.Δ.Γ. ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ελφο Ρ.Ξ. λα κηζζψλεη απφ ηνλ ΝΡΔ ηε
γξακκή ηνπ ζπλδξνκεηή ππφ φξνπο ρνλδξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαπσιεί ν
ίδηνο ηε ζχλδεζε/πξφζβαζε ζην ζπλδξνκεηή. Ζ ππεξεζία Σ.Δ.Γ. αθνξά ηελ
πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ
πξφζβαζεο PSTN, ISDN-BRA
«πλδξνκεηήο»: Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε
ηνλ ΝΡΔ γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε
ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN-BRA.
«Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο ΟΣΔ»: Νη ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εγθαζίζηαληαη
απφ ηνλ ΝΡΔ ζην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή, αλαγθαίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην
Γεκφζην Ρειεθσληθφ Γίθηπν ηνπ ΝΡΔ.
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«Γξακκή πξόζβαζεο PSTN»: Απνθιεηζηηθή ηειεθσληθή γξακκή PSTN
(Public Switched Telephone Network) απφ ην θέληξν κεηαγσγήο πνπ αλήθεη ν
ηειηθφο ζπλδξνκεηήο κέρξη ην ζεκείν απφιεμεο ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ
δηθηχνπ ΝΡΔ πνπ καδί κε ηνλ αξηζκφ θιήζεο θαη ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή (ηειεθσληθή ζπζθεπή θιπ.) εμαζθαιίδνπλ ηε
ρξήζε ηνπ Γεκφζηνπ Ρειεθσληθνχ Γηθηχνπ.
«Γξακκή πξόζβαζεο ISDN-BRA»: Απνθιεηζηηθή ςεθηαθή γξακκή ISDNBRA (Integrated Services Digital Network – Basic Rate Access) απφ ην ISDN
θέληξν κεηαγσγήο ηνπ ΝΡΔ πνπ αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο κέρξη ην ζεκείν
απφιεμεο ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ΝΡΔ, θαζψο θαη κία ηεξκαηηθή
δηάηαμε απφιεμεο δηθηχνπ (NT/LTE), πνπ καδί κε ηνλ αξηζκφ θιήζεο θαη ηνλ
ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή (ηειεθσληθή ζπζθεπή θιπ.)
εμαζθαιίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ Γεκφζηνπ Ρειεθσληθνχ Γηθηχνπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

2.1. Γεληθά
Ν ΝΡΔ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο, παξέρεη ζηνλ Ρ.Ξ ηηο
αθφινπζεο ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ:
1. Σνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ Ξξφζβαζεο PSTN
2. Σνλδξηθή Δθκίζζσζε Τεθηαθψλ Γξακκψλ Ξξφζβαζεο ISDN-BRA
3. Τεθηαθέο πεξεζίεο κέζσ Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ Ξξφζβαζεο
PSTN θαη ISDN-BRA
Νη Ρ.Ξ. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο, κέζσ ηεο
ππεξεζίαο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ, ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζπλδένληαη
ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ηνπ ΝΡΔ κε γξακκέο πξφζβαζεο PSTN ή
ISDN-BRA θαη νη νπνίνη έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ ππεξεζία Ξξνεπηινγήο
Φνξέα κε ηνλ ίδην Ρ.Ξ., ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,
φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή Πχκβαζε Γηαζχλδεζεο - πεξεζία
Ππιινγήο Θιήζεσλ κέζσ Θσδηθνχ Ξξνεπηινγήο Φνξέα. Δπηπιένλ ν ΝΡΔ:
-

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο λα αηηεζνχλ ζπγρξφλσο ηε
ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ θαη ηελ ππεξεζία πξνεπηινγήο θνξέα.

-

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο λα εθδίδνπλ εληαίν ινγαξηαζκφ,
παξαδίδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ θιήζεσλ (CDRs -Call Data Records) ησλ
ζπλδξνκεηψλ κε Σ.Δ.Γ., νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην δεκφζην
ηειεθσληθφ δίθηπν ηνπ ΝΡΔ. Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο
Σ.Δ.Γ. ελεξγνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ε θξαγή ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ
θιήζεσλ:

-

1777

-

129

-

136

-

139

-

1320

-

1502

-

14300

-

17xx 1777

Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θξαγήο, ζα
εηδνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαβνιή απηή φινη νη Ρ.Ξ. πνπ έρνπλ ππνγξάςεη
ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ.
Νη θιήζεηο πξνο ηνπο αξηζκνχο ησλ γξακκψλ πνπ εθκηζζψλνληαη ρνλδξηθά
απφ ηνλ ΝΡΔ ηεξκαηίδνληαη απφ ην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ.
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2.2. Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ PSTN
Ζ ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ρ.Ξ. λα πξνζθέξεη
ζε ζπλδξνκεηέο γξακκέο πξφζβαζεο PSTN κε ηελ εθκίζζσζε ηεο γξακκήο
ιηαληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΝΡΔ. Νη γξακκέο PSTN παξέρνπλ έλα θαλάιη
επηθνηλσλίαο αξρηθά ζρεδηαζκέλν γηα θίλεζε θσλήο θαη κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ fax θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ modem κε ηαρχηεηεο έσο
56 Kbps.
2.3. Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ
ISDN-BRA
Ζ ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ρ.Ξ. λα πξνζθέξεη
ζε ζπλδξνκεηέο γξακκέο πξφζβαζεο ISDN-BRA κε ηελ εθκίζζσζε ηεο
γξακκήο ιηαληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΝΡΔ. Ζ γξακκή ISDN-BRA ππνζηεξίδεη 2
θαλάιηα επηθνηλσλίαο είηε γηα ρξήζε θσλήο είηε γηα ρξήζε δεδνκέλσλ.
2.4. Πεξηγξαθή Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ κέζσ Υνλδξηθήο
Δθκίζζσζεο Γξακκώλ Πξόζβαζεο PSTN θαη ISDN-BRA
Ν Ρ.Ξ. δχλαηαη λα δηαζέηεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ πξφζβαζεο, PSTN θαη ISDN-BRA, ςεθηαθέο
ππεξεζίεο. Ν αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη κέζσ ηεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ παξνπζηάδεηαη ζην
Ξαξάξηεκα ΗΗ.
2.5. Αξηζκνδόηεζε
Ν αξηζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. αλήθεη ζην αξηζκνδνηηθφ θάζκα
ηνπ ΝΡΔ θαη είηε έρεη δεπηεξνγελψο εθρσξεζεί ζε απηφλ απφ ηνλ ΝΡΔ είηε έρεη
κεηαθεξζεί απφ άιιν πάξνρν ζηνλ ΝΡΔ κέζσ ηεο ππεξεζίαο θνξεηφηεηαο
αξηζκψλ. Ν αξηζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή δηαηεξείηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο
Σ.Δ.Γ.
Ν ΝΡΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο ησλ αξηζκψλ πνπ
ν ίδηνο έρεη δεπηεξνγελψο εθρσξήζεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο Σ.Δ.Γ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1. Αξρή ηεο Δκπηζηεπηηθόηεηαο-πκθσλία
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζνπλ, ή πεξηέξρνληαη ζε
γλψζε ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε
ζπκθσλίαο Σ.Δ.Γ. θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, δπλάκεη ηεο παξνχζαο
Ξξνζθνξάο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, θαζψο θαη κεηά ηε
ιχζε ή ιήμε απηήο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα. Ρα Κέξε
αλαγλσξίδνπλ θαη ζπκθσλνχλ φηη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο
ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία ζπλδξνκεηψλ, νη νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο θαη ηερληθέο
πιεξνθνξίεο, αλαιχζεηο αγνξάο θαη ζρέδηα επέθηαζεο αγνξάο, πιεξνθνξίεο
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, ινγηζκηθνχ, ηερλνγλσζίαο θαη ινγαξηαζκψλ θαη
γεληθά θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή (εγγξάθσο, πξνθνξηθψο,
ειεθηξνληθά) ραξαθηεξίδνληαη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο.
Νη σο άλσ ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ην
πξνζσπηθφ ηνπο, θαη γεληθφηεξα ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο ή άιια
πξφζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηνχο θαη δξνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο
πξνο ην ζθνπφ ή επ‟ επθαηξία πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππφζρνληαη θαη ππνρξενχληαη λα
δηαζθαιίδνπλ, ιακβάλνληαο θάζε απαξαίηεην κέηξν, ηελ ηήξεζε ησλ
αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ θαη απφ θάζε έλα απφ ηα ζηειέρε, ππαιιήινπο,
εξγνιάβνπο θαη ινηπνχο ζπλεξγάηεο ηνπο. Θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ
ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, ηα δεζκεπφκελα
πξφζσπα (ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην), νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ
ηνπιάρηζηνλ ηελ επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα ηηο Δκπηζηεπηηθέο
Ξιεξνθνξίεο ηνπ ηδίνπ κέξνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ επηκέιεηα πνπ
επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο.
Ζ αλσηέξσ δηάηαμε δελ ηζρχεη αλαθνξηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ:
ήηαλ ήδε ππφ ηελ απεξηφξηζηε θαηνρή ηνπ Κέξνπο πνπ ηηο ιακβάλεη
θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο
απνδεηθλχεηαη απφ γξαπηά έγγξαθα ζηνπο θαθέινπο ηνπ Κέξνπο πνπ
ηηο ιακβάλεη, ή
λφκηκα απνθηήζεθαλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο ρσξίο ηελ επηβνιή
νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ απνθάιπςε ή/θαη ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ή
θαζίζηαληαη δεκνζίσο δηαζέζηκεο κε ηξφπν πνπ
παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ ηηο
ππαιιήινπο ή ηνπο πξνζηεζέληεο ησλ εηαηξεηψλ
ππνρξεσηηθά ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο ζχκθσλα κε
λνκνζεζία, ή
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελάζθεζεο λνκίκσλ δηθαησκάησλ ησλ
Κεξψλ ελψπηνλ ηεο ΔΔΡΡ, ή άιισλ δηνηθεηηθψλ ή / θαη δηθαζηηθψλ
αξρψλ, ή
• έρνπλ εγθξηζεί γηα απεξηφξηζηε απνθάιπςε ή ρξήζε κε γξαπηή
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Κέξνπο πνπ ηηο απνθαιχπηεη, ή
• γηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο αλαθέξεηαη εηδηθά θαη ξεηά φηη δελ είλαη
εκπηζηεπηηθέο.
Ζ ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ κεξψλ απφ ην παξφλ άξζξν εθηείλεηαη
ηφζν
θαηά
ηε
δηάξθεηα
ηζρχνο
ηεο
κεηαμχ
ηνπο
Πχκβαζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη θάζε ηπρφλ δηαζηήκαηνο αλαλέσζεο ηεο ηζρχνο
ηεο, θαη γηα δχν (2) έηε κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ή ιήμε απηήο.
Δηδηθά δε, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ, ηα
κέξε ππνρξενχληαη λα κελ ηα γλσζηνπνηήζνπλ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαζ‟
νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο.
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ζηνλ
αληηζπκβαιιφκελφ ηνπο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή δεκία πνπ απηφο ππέζηε
εμ αηηίαο ηεο σο άλσ παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελ γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπ.
3.2. Απαγόξεπζε θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ ζην ιηαληθό άθξν ηνπ
ΟΣΔ
Γελ επηηξέπεηαη ε θνηλνπνίεζε ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ, νχηε ε θαζ‟
νηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε απφ απηφ, πιεξνθνξηψλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη ν ΝΡΔ
απφ ηνπο Ρ.Ξ., ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο ζήκαλζεο ζηα Ξ.Π ηνπ ΝΡΔ φηη παξέρεηαη ππεξεζία απφ άιινλ Ρ.Ξ. Ν
ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη έγγξαθε δέζκεπζε πξνο ην ζθνπφ απηφ ζηε
Πχκβαζε ηνπ κε ηνλ Ρ.Ξ. Ν ΝΡΔ δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο
ζπλδξνκεηέο πνπ ηπρφλ επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ, αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζε απηνχο απφ Ρ.Ξ. κέζσ ηεο Σ.Δ.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο αλαθνξάο βιαβψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΝΡΔ παξαπέκπεη ηνπο
ζπλδξνκεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ Ρ.Ξ. πνπ ηνπο παξέρεη ππεξεζίεο
κέζσ Σ.Δ.Γ.
3.3. Δθρώξεζε Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ
Ν Ρ.Ξ. δελ απνθηά θαλέλα εκπξάγκαην ή ελνρηθφ δηθαίσκα, ηίηιν ηδηνθηεζίαο
ή/ θαη βάξνο επί ησλ αθηλήησλ θαη θηλεηψλ ηδηνθηεζίαο, λνκήο ή/θαη ρξήζεο
ηνπ ΝΡΔ κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο πνπ ηνπ παξέρνληαη
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ξξνζθνξά.
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ δχλαληαη λα εθρσξήζνπλ ή λα αλαζέζνπλ νιηθψο
ή κεξηθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κεηαμχ
ηνπο Πχκβαζε ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κέξνπο,
άιισο παξέρεηαη δηθαίσκα έγγξαθεο θαηαγγειίαο ηνπ παξφληνο.
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Θαη‟ εμαίξεζε νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη α) λα αλαζέζεη ή λα
εθρσξήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ζε νπνηαδήπνηε ζπλδεφκελε κε απηφλ
επηρείξεζε (ζπγαηξηθή, εηαηξεία ηνπ νκίινπ θ.ι.π.) ή/ θαη β) λα εθρσξήζεη ην
δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ ζε
αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ηεο Διιάδνο ή/ θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ.
3.4. Γεκνζηόηεηα
Θάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείιεη λα κελ αλαθέξεη ή ρξεζηκνπνηεί
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα ινγφηππα ή ζήκαηα
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ άιινπ Κέξνπο θαη/ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ
Δηαηξηψλ ηνπ ή γισζζηθνχο φξνπο πνπ λα εκπεξηέρνπλ, λα ππνδειψλνπλ ή
αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα άιινπ Κέξνπο θαη/ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηνπ
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηνπ. Δπίζεο, ζπκθσλείηαη λα κελ
πξνβεί επηπιένλ ζηελ έθδνζε ή ηε ρξήζε πιηθνχ δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο
πσιήζεσλ, αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Ρχπν ή άιινπ πιηθνχ δεκνζηφηεηαο ζηα νπνία
αλαθέξνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα Πήκαηα, ρσξίο
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ Κέξνπο.
3.5. Αλσηέξα Βία
1.

Θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ θαζίζηαηαη ππαίηην γηα νπνηαδήπνηε
αδπλακία εθπιήξσζεο ή κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Ξξνζθνξά, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ε
απνηπρία νθείιεηαη ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξφ. Υο γεγνλφο
αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ ζεσξείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, θάζε γεγνλφο ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ
κεξψλ θαη ην νπνίν αληηθεηκεληθά δελ ζα κπνξνχζε λα απνηξαπεί νχηε κε ηελ
επίδεημε άθξσο εμεηδηαζκέλεο επηκέιεηαο, εθφζνλ απηφ ζπλεπάγεηαη
αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ πιεηηφκελνπ κέξνπο πξνο εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ.

2.

Πε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ ηα δηθαηψκαηα
θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θαη
ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ αλσηέξα βία ή ην ηπρεξφ αλαζηέιινληαη γηα φιε
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ γεγνλφησλ απηψλ.

3.

Δκθαληδνκέλνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ πνπ δελ ζα είλαη θνηλψο
γλσζηφο, ην πιεηηφκελν κέξνο ππνρξενχηαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο
εκθαλίζεψο ηνπ, λα ηνλ γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην άιιν κέξνο. Δλφζσ
πθίζηαηαη θαη δηαξθεί ν ιφγνο ηεο αλσηέξαο βίαο ή ηνπ ηπρεξνχ θαηά ηα
αλσηέξσ, ηα κέξε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια
κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ πνπ ήζειε πξνθχςνπλ θαη λα
πξαγκαηνπνηνχλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα άξνπλ ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο αλσηέξαο βίαο ή
ηπρεξνχ θαη επίζεο λα αλαδεηνχλ εχινγεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ
επίηεπμε ηζνδχλακσλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε θαη ηελ
παξνχζα Ξξνζθνξά.
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4.

Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ
ζπλερηζηνχλ γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ηφηε ηα
Κέξε ζα ζπλελλνεζνχλ κε θαιή πίζηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε
ζπκθσλία γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο ή γηα λα
ηξνπνπνηήζνπλ (εθ‟ φζνλ είλαη επαξθψο δηθαηνινγεκέλν) ηνπο φξνπο ηεο
Πχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο ζπλεπεία ηεο εμαθνινχζεζεο ηεο
αλσηέξαο βίαο ή ηνπ ηπρεξνχ, θαη λα θαζνξίζνπλ ηαπηφρξνλα ηηο πεξαηηέξσ
ζρέζεηο ηνπο. Αλ ηα κέξε δελ θαηνξζψζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ λα αλαιάβνπλ
δξάζε ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο ή λα ιχζνπλ ηε
Πχκβαζε θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο, ηφηε, ζε πεξίπησζε δηάξθεηαο ησλ
γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ κεγαιχηεξεο απφ ελελήληα (90)
εξγάζηκεο εκέξεο, νπνηνδήπνηε ησλ κεξψλ έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη
κνλνκεξψο ηε Πχκβαζε, εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ην άιιν κέξνο, ρσξίο λα
παξαβιάπηνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πθίζηαλην πξηλ απφ
ηελ ελ ιφγσ ιχζε ηεο Πχκβαζεο, δειαδή θάζε κέξνο ζα εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο πξηλ ηελ
εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ.

5.

Δάλ, ζπλεπεία γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο ή ηπρεξνχ, ην Κέξνο, πνπ πθίζηαηαη
ηα γεγνλφηα απηά, αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη κέξνο ησλ εθ ηεο Πχκβαζεο
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ηφηε απηφ ζα ζπλερίζεη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ εθείλεο πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηα γεγνλφηα απηά.
3.6. Απνδεκίσζε – Δπζύλε
Θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επζχλεηαη έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ
ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζεηηθέο δεκίεο ηνπ πνπ
πξνέξρνληαη:
απφ νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή, απψιεηα, θζνξά ή δεκηά πξνθαιέζεη
νπνηνδήπνηε εμ απηψλ, θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ,
ππαιιήισλ ηνπ, πξνζηεζέλησλ ή βνεζψλ εθπιήξσζεο απηνχ, ή
νπνηνδήπνηε ελ γέλεη πξφζσπν ρξεζηκνπνηεί απηφ πξνο εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ επί ηεο πεξηνπζίαο, θηλεηήο θαη αθίλεηεο ηνπ
αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ, ή επί ηεο πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ,
απφ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο ή βιάβεο
ηεο πγείαο πξνζψπσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ,
ππαιιήισλ, πξνζηεζέλησλ ή βνεζψλ εθπιήξσζεο απηνχ ή
νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη πξνζψπνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ πξνο εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο
απφ αμίσζε ηξίηνπ θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε παξαβίαζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο ή ζε πξνζβνιή
δηθαησκάησλ ερεκχζεηαο/ απνξξήηνπ ηξίησλ.
Ν ΝΡΔ θέξεη ηελ επζχλε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ ζε
ρψξνπο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε
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Πχκβαζε – Ξιαίζην κε ηνλ Ρ.Ξ. γηα ηελ παξνρή Σ.Δ.Γ. Αληίζηνηρα, ν ΝΡΔ
νπδεµία επζχλε θέξεη γηα ηηο εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή, νη νπνίεο
γίλνληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Ρ.Ξ. Ν Ρ.Ξ. νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΝΡΔ µε ηελ ππνγξαθή ηεο σο
άλσ Ππκβάζεσο – Ξιαίζην ηα νλφκαηα ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ γηα ηελ
ππνγξαθή ησλ αηηήζεψλ ηνπ πξνο ηνλ ΝΡΔ πξνζσπηθνχ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ
θαζψο θαη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε κεηαβνιή.
3.7. Δπίιπζε Γηαθνξώλ – Ιζρύνλ Γίθαην
Ρα Ππκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ θαη ηπρφλ δηαθσληψλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Πχκβαζεο πιαίζην.
Ζ Πχκβαζε πιαίζην ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην θαη
αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
απηήλ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
3.8. Σξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο - Πιαίζην
Ζ Πχκβαζε - Ξιαίζην δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε θνηλή ζπκθσλία ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (ΝΡΔ θαη Ρ.Ξ.), θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο
νπνηνπδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηελ εζληθή
λνκνζεζία, ηδίσο ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο
Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 614/11/08-08-2011 Απφθαζε ηεο
ΔΔΡΡ.
3.9. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Π..)
3.9.1.

θνπόο Π..

Ν ΝΡΔ εγθαζηζηά θαη ιεηηνπξγεί Ξ.Π. πξνθεηκέλνπ ν Ρ.Ξ. λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ. Ρν
Ξ.Π. ζα παξέρεη ζηνλ Ρ.Ξ ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο
ησλ αηηεκάησλ ηνπ θαζψο ησλ βιαβψλ.
3.9.2.

ύλδεζε κε ην ζύζηεκα

Ρν ζχζηεκα είλαη δηαζέζηκν θαζ‟ φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ
έηνπο (24x7x365) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.otewholesale.gr ζε φινπο
ηνπο Ρ.Ξ. πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία Σ.Δ.Γ. κε ηνλ ΝΡΔ θαη ζηελ ΔΔΡΡ.
Γηα ηελ εηζαγσγή θάπνηνπ ζπλδξνκεηή ζην ζχζηεκα, απαηηείηαη ε ρξήζε
νλφκαηνο ρξήζηε (username) θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) πνπ δίλεηαη
απφ ηνλ ΝΡΔ ζηνπο Ρ.Ξ. θαη ηελ ΔΔΡΡ.
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3.9.3.

Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία

Ν Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο
ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ. πνπ έρεη αηηεζεί ή πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. Ξην
ζπγθεθξηκέλα έρεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ησλ εμήο ηδίσο ζηνηρείσλ:
-

-

Δλεξγέο Ππλδέζεηο αλά θαηεγνξία ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή
Δθθξεκείο Ππλδέζεηο αλά θαηεγνξία ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή
Απνξξηθζείζεο αηηήζεηο κε ηελ αηηηνινγία απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν
Θαηαξγεκέλεο Ππλδέζεηο αλά θαηεγνξία γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν
Αξηζκφο Βιαβψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ειεθηξνληθά αλά θαηεγνξία
ζχλδεζεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
Αξηζκφο Βιαβψλ πνπ απνθαηαζηάζεθαλ αλά θαηεγνξία ζχλδεζεο εληφο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
Αξηζκφο Βιαβψλ πνπ εθθξεκνχλ αλά θαηεγνξία ζχλδεζεο εληφο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
Ξνζνζηφ ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. εληφο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρνξήγεζεο
Σ.Δ.Γ. κηθξφηεξν ή ίζν κε 5 ΔΖ απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ.
Ξνζνζηφ ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ κε πξαγκαηηθφ ρξφλν άξζεο βιάβεο κηθξφηεξν ή ίζν κε 3 ΔΖ
απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αλαγγειίαο βιάβεο

3.9.4.

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο (ΓΑ)

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ, ην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
γηα εμαγσγή ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν,
γηα ην ζχλνιν ησλ Ρ.Ξ. θαη γηα θάζε έλα μερσξηζηά. Ξην ζπγθεθξηκέλα
παξέρνληαη απφ ην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ ζε θάζε Ρ.Ξ. ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
Α. Ξαξνρή ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ.
- Αξηζκφο παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί
- Αξηζκφο παξαγγειηψλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαη νη ιφγνη απφξξηςεο
- Αξηζκφο παξαγγειηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ εγθαίξσο
- Κέζνο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
- Αξηζκφο ελεξγψλ Σ.Δ.Γ αλά εκεξνκελία
Β. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ:
-

Αξηζκφο βιαβψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ
Κέζνο ρξφλνο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ
Αξηζκφο βιαβψλ πνπ απνθαηαζηάζεθαλ εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ
ρξφλνπ (Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ − SLA)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1. Γεληθά
Ν Ρ.Ξ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ ΝΡΔ ηα ηέιε ησλ ππεξεζηψλ
Σ.Δ.Γ., εθάπαμ θαζψο θαη κεληαία ηέιε απηψλ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε
ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ ΝΡΔ. Ρα πξναλαθεξζέληα ηέιε ηεο ππεξεζίαο
Σ.Δ.Γ. ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε πξνζέγγηζε retail minus,
ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΡΡ θαη δεκνζηεχνληαη κε πξφζθνξν ηξφπν απφ
ηνλ ΝΡΔ.
Ρα δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ
ππεξεζηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΞΑ. Δπηβαξχλνληαη κε ηνλ ηζρχνληα
ζπληειεζηή ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Πε θάζε πεξίπησζε, ν ελ ιφγσ ηηκνθαηάινγνο ελεκεξψλεηαη θαη είλαη
δηαζέζηκνο θαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΝΡΔ (www.otewholesale.gr).
Ρα πξνβιεπφκελα απφ ην ηηκνιφγην κεληαία ηέιε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, είλαη
απαηηεηά θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο θαη
ινηπψλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ν ΝΡΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηε λφκηκε εμαγγειία
ηνπο απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Νη
αλαπξνζαξκνζκέλεο ηηκέο εθαξκφδνληαη, απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπο,
ηφζν γηα ηηο λέεο ζπλδέζεηο Σ.Δ.Γ. φζν θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ ήδε
ελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ.
Ζ ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. μεθηλάεη ηελ επνκέλε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο
γλσζηνπνίεζεο απφ ην Ξ.Π. ΝΡΔ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ.
Πηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο Σ.Δ.Γ. θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηάξγεζεο, ε απνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. μεθηλά απφ ηελ επνκέλε
εκέξα ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηάξγεζεο ζην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ.
Νη ρξεψζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. ζα γίλνληαη βάζεη κεληαίσλ
ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ. Ν ΝΡΔ απνζηέιιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ Ρ.Ξ.
ηηκνιφγην θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ηηκνινγίνπ κέζσ πξσηνθφιινπ ftp
εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ρξέσζεο θαη
ζπλνπηηθφ ηηκνιφγην ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ
ζηε δηεχζπλζε απνζηνιήο πνπ έρεη νξίζεη ν Ρ.Ξ. ζηε Πχκβαζε – Ξιαίζην πνπ
ζα ππνγξαθεί κε βάζε ηελ παξνχζα Ξξνζθνξά. Ν Ρ.Ξ. νθείιεη λα
γλσζηνπνηεί ζηνλ ΝΡΔ θάζε αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο απνζηνιήο ησλ
ινγαξηαζκψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ ηε ζέζε απηήο ζε ηζρχ.
Ρν ελ ιφγσ ηηκνιφγην πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα θαη‟ ειάρηζην ηηο παξαθάησ
πιεξνθνξίεο:
Γηεχζπλζε απνζηνιήο ηηκνινγίνπ ζηελ νπνία έρεη δειψζεη ν Ρ.Ξ. φηη
επηζπκεί λα ιακβάλεη ηα ηηκνιφγηα.
Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηηκνινγίνπ
Αξηζκφο ηηκνινγίνπ
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ΑΦΚ θαη ΓΝ Ρ.Ξ.
Δπσλπκία Ρ.Ξ.
Ξεξίνδνο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ρα κεληαία ηέιε ησλ ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ.
πξνηηκνινγνχληαη. Ζ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ έπεηαη ηεο
πεξηφδνπ ρξέσζεο.
Ρξφπνο πιεξσκήο
Θσδηθφ εληνιήο πιεξσκήο ζε ηξάπεδα
Ξεξηγξαθή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ
Αξηζκφο κνλάδσλ αλά ππεξεζία (αθνξά ζηηο πάγηεο ρξεψζεηο)
Ρηκή κνλάδαο αλά ππεξεζία (αθνξά ζηηο πάγηεο ρξεψζεηο)
Πχλνιν ρξεψζεσλ ρσξίο ΦΞΑ
Ξνζνζηφ ηζρχνληνο ΦΞΑ
Πχλνιν ρξέσζεο ΦΞΑ
Ππλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο κε ΦΞΑ
Ζκεξνκελία ιήμεο πιεξσκήο
Ρπρφλ εθπηψζεηο
Ν ΝΡΔ απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ρξεψζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε
εηψλ. Νη πιεξνθνξίεο ρξεψζεσλ δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ ζε ζπλδξνκεηέο ηνπ Ρ.Ξ., ππεχζπλνο είλαη ν
Ρ.Ξ. Πε πεξηπηψζεηο παξαπφλσλ ρξεψζεσλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ Ρ.Ξ. ζρεηηθά κε
ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηφλ, ππεχζπλνο είλαη ν Ρ.Ξ.
Ρα πηζησηηθά ζεκεηψκαηα εθδίδνληαη απφ ηνλ ΝΡΔ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ
έθδνζή ηνπο. Ρν πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζησηηθφ ζεκείσκα ζπκςεθίδεηαη
απφ ηνλ ΝΡΔ ζηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ, εθηφο αλ πθίζηαηαη νκνεηδήο
ιεμηπξφζεζκε απαηηεηή νθεηιή απφ ην δηθαηνχκελν ηελ πίζησζε κέξνο ζε
βάξνο ηνπ άιινπ κέξνπο, νπφηε ζα γίλεηαη πάξαπηα ζπκςεθηζκφο κε απηή, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο εθάζηνηε θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
4.2. Δμόθιεζε ηηκνινγίσλ
Ν Ρ.Ξ. ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηκνιφγηα εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε
απηά πξνζεζκίαο εμφθιεζεο νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ
παξαζηαηηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη παξαιεθζεί ην αξγφηεξν
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ (ε παξάδνζε ζα
απνδεηθλχεηαη πάληα κε απνδεηθηηθφ), εθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο
δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ Κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζεο
ακεξνιεςίαο ηελ νπνία θέξεη ν ΝΡΔ.
Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηηκνιφγην δελ παξαδνζεί εληφο
πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπ ηφηε ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ
παξαηείλεηαη έσο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε είθνζη
πέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ ζηνλ Ρ.Ξ.
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Θαηά ηελ πεξίπησζε φπνπ ν Ρ.Ξ. δελ θαηαβάιιεη ην νθεηιφκελν πνζφ εληφο
ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ηφηε ππνρξενχηαη
ζηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ εληφθσο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε
ηζρχνληα λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. Ν ηφθνο επί ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα
ππνινγίδεηαη απφ ηελ πάξνδν ηεο δήιεο εκέξαο ε νπνία νξίδεηαη ζην
ηηκνιφγην γηα ηελ εμφθιεζή ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθά νξηδφκελα ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε θαη ηελ παξάδνζε ησλ
ηηκνινγίσλ.
Πε θάζε
πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκνχ εθαξκφδνληαη
πξνβιεπφκελα ζηελ ελφηεηα 4.4 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο αλαθνξάο.

ηα

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ν ΝΡΔ δελ
επζχλεηαη γηα πνζά απνδεκίσζεο ή θαη επηζηξνθέο ζηνλ ηειηθφ ζπλδξνκεηή,
ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ ιφγσ κε παξνρήο ή πιεκκεινχο παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο απφ ηνλ Ρ.Ξ.
Πηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηεο ζπκθσλεκέλεο ππεξεζίαο
πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα (ή ηελ εηδηθφηεξε ζπκθσλία ησλ
κεξψλ/advanced SLA) ρξφλνπ παξάδνζήο ηεο, θαζψο θαη ζηηο .πεξηπηψζεηο
θαζπζηέξεζεο άξζεο βιάβεο πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα (ή ζε
ηπρφλ εηδηθφηεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ/ advanced SLA) ρξφλνπ άξζεο
βιάβεο, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΝΡΔ, o OTE νθείιεη
λα θαηαβάιιεη ζηνλ Ρ.Ξ. πνηληθή ξήηξα ε νπνία ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ − Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ
πεξεζηψλ (Basic SLA) ηεο παξνχζαο (ή ηελ εηδηθφηεξε ζπκθσλία εθφζνλ
έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία γηα advanced SLA).
Ν Ρ.Ξ. δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
ηνπ πξνο ηνλ ΝΡΔ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. κε βάζε
ηελ παξνχζα πξνζθνξά κε νκνεηδείο απαηηήζεηο ηνπ πξνο ηνλ ΝΡΔ, νη νπνίεο
δελ έρνπλ ππαρζεί πξνο επίιπζε δηαθνξάο ζηε Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.
Ρν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο εθάζηνηε θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη πξνυπνζέηεη
πξνεγνχκελε φριεζε ηνπ νθεηιέηε. Υο νκνεηδήο απαίηεζε ζεσξείηαη θάζε
απαίηεζε πνπ πξνέξρεηαη ή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. ζηα
πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαβνιήο
πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ. δπλάκεη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο
παξνχζαο πξνζθνξάο.
Ρν ίδην δηθαίσκα (ζπκςεθηζκνχ) έρεη θαη ν ΝΡΔ αλαθνξηθά κε ιεμηπξφζεζκεο
απαηηήζεηο ηνπ πξνο ηνλ Ρ.Ξ., νη νπνίεο απνξξένπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. ζηα πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. θαη γηα ηηο
νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε επαλεμέηαζεο/ δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
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4.3. Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή δηαθνπή ησλ ππεξεζηώλ
Δθφζνλ ν Ρ.Ξ. δελ εμνθιήζεη εκπξφζεζκα ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη δελ έρεη
ππνβάιεη εγγξάθσο αίηεζε επαλεμέηαζεο / δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ γηα ην
νθεηιφκελν πνζφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηεο
παξνχζαο, ν ΝΡΔ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Ρ.Ξ. γηα ηελ θαζπζηέξεζε
εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ηνπ, ηάζζνληαο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο φριεζεο. Απφ
ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αλσηέξσ φριεζεο ν ΝΡΔ δχλαηαη λα κελ
πινπνηεί λέεο αηηήζεηο γηα παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ.
Δάλ δελ εμνθιεζεί ππαίηηα ε νθεηιή ζηελ σο άλσ ηαρζείζα πξνζεζκία, ή ζε
πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεσλ δελ έρεη εμνθιεζεί ππαίηηα ε νθεηιή ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ παξφληνο, ν ΝΡΔ αθνχ πξνεγεζεί ε
απνζηνιή ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ε νπνία πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη
ζηνλ Ρ.Ξ. θαη ζηελ ΔΔΡΡ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε
δηαθνπή δηθαηνχηαη:
α) λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. ζηηο
νπνίεο αλαθέξεηαη ε νθεηιή κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπ εθθξεκνχληνο
Ρηκνινγίνπ ή/θαη
β) λα αξλεζεί ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ
Σ.Δ.Γ., ή/θαη
γ) λα πξνβεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ηεο δεχηεξεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ζε θαηάπησζε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ψζηε λα θαιχςεη ην πνζφ ηεο νθεηιήο πνπ
εθθξεκεί. Πε πεξίπησζε πνπ ε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή είλαη κεγαιχηεξε
ηεο εγγπεηηθήο, ηφηε ην ππφινηπν παξακέλεη σο ππνρξέσζε ηνπ Ρ.Ξ.
ή/θαη
δ) ζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ νθεηιήο λα θαηαπέζεη ηελ Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4.
Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν Ρ.Ξ. εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ πξηλ ηελ εθπλνή ηεο
εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, ε δηαθνπή δελ πξαγκαηνπνηείηαη. Πηελ πεξίπησζε
πνπ ν Ρ.Ξ. εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο
ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ν ΝΡΔ νθείιεη λα πξνβεί εθ λένπ ζε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο
νπνίεο είρε πξνβεί ζε δηαθνπή εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Πε πεξίπησζε ππαίηηαο κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ/
ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ Ρ.Ξ., ν Ρ.Ξ. επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηφθν
ππεξεκεξίαο.
Πηηο πεξηπηψζεηο επαλεηιεκκέλεο εθπξφζεζκεο εμφθιεζεο ή κε εμφθιεζεο
ινγαξηαζκψλ απφ παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ., ν ΝΡΔ, αθνχ έρεη αθνινπζήζεη
ηε δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα
ζχκβαζε ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
ελφηεηα 8.2 (Ιχζε-Θαηαγγειία Πχκβαζεο Σ.Δ.Γ.) ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο κε
ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ κε βάζε ηελ ΑΞ ΔΔΡΡ 614/11/08-082011.
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Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δελ απνθιείεηαη δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο ηνπ ΝΡΔ
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
4.4. Ακθηζβήηεζε Λνγαξηαζκνύ
4.4.1.

Γεληθά

Πχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ν Ρ.Ξ. έρεη δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκνινγήζεσλ πνπ έθαλε ν ΝΡΔ. Γηθαηνχηαη πξνο
ηνχην λα δεηήζεη:
Έιεγρν νξζφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απφ ηνλ ΝΡΔ (πξψην
ππεξεζηαθφ επίπεδν ειέγρνπ).
Δπαλέιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απφ Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ, ζπζηαζείζαο απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηφζν ηνπ ΝΡΔ φζν θαη
ηνπ Ρ.Ξ., εθφζνλ ζπλερίζεη λα ακθηζβεηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ
αξρηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ ΝΡΔ.
Ρν απνηέιεζκα ηνπ ππεξεζηαθνχ επηπέδνπ ειέγρνπ απφ ηνλ ΝΡΔ αιιά θαη ηεο
Κηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ κπνξεί λα είλαη κεξηθή ή νιηθή δηθαίσζε
ηνπ πξνζθεχγνληνο κέξνπο ή ην αληίζηξνθν.
Σξνλνινγηθά, ε ακθηζβήηεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί:
α)
νπνηεδήπνηε ζην δηάζηεκα “Έθδνζεο Ρηκνινγίσλ θαη
Ξαξάδνζεο - Ξαξαιαβήο ηνπο” ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κεηαμχ
ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη έσο ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία εμφθιεζήο ηνπ. Πην δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί νιηθή ή κεξηθή ακθηζβήηεζε ηνπ ηηκνινγίνπ,
β)
νπνηεδήπνηε ζην δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ κεηά ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. Πην δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί νιηθή ή κεξηθή ακθηζβήηεζε ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη
γ)
νπνηεδήπνηε κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ εάλ
ε ακθηζβήηεζε αθνξά κε ζπκκφξθσζε ηνπ ΝΡΔ κε απφθαζε ηεο
ΔΔΡΡ ή δηάηαμε λφκνπ, ε νπνία θαηαηέζεθε έγθαηξα αιιά ηειεζηδίθεζε
κεηά ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ σο αλσηέξσ. Πηελ πεξίπησζε
απηή ν ΝΡΔ θαιείηαη λα δηαηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία ρξέσζεο κέρξη ηελ
έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ηειεζίδηθεο απφθαζεο.
Ρν δηθαίσκα Ακθηζβήηεζεο ππνβάιιεηαη κε έγγξαθε αίηεζε απφ ηνλ Ρ.Ξ.
πξνο ηνλ ΝΡΔ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ επίκαρνπ ηηκνινγίνπ. Πηελ αίηεζε
πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ην κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ακθηζβεηείηαη θαη θαηά
πφζν ν Ρ.Ξ. έρεη θαηαβάιεη ή φρη πξνο ηνλ ΝΡΔ, θαηά ηε δήιε εκεξνκελία ηελ
νπνία φξηδε ην ηηκνιφγην, ην πνζφ ην νπνίν ακθηζβεηεί. Ξαξάιιεια, ζηελ
αίηεζε επηζπλάπηεηαη θαη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν/ πιεξνθνξία επαιήζεπζεο.
Ν ΝΡΔ απαληά ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε ηνπ Ρ.Ξ. εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1)
κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλσο, απνζηέιινληαο
φια ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο.
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Πξνϋπόζεζε

Ξξνθεηκέλνπ ν Ρ.Ξ. λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο, θαηαβάιεη
εκπξφζεζκα πξνο ηνλ ΝΡΔ ην χςνο ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν δελ ζέηεη ππφ
ακθηζβήηεζε άιισο ε αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή. Αλαθνξηθά κε ην πνζφ ην
νπνίν ακθηζβεηεί, ν Ρ.Ξ. κπνξεί ελαιιαθηηθά:
Λα πιεξψζεη ην πνζφ ην νπνίν ακθηζβεηεί ζηε δήιε εκεξνκελία ηελ
νπνία νξίδεη ην ηηκνιφγην, ψζηε λα κε βαξχλεηαη κε ηφθνπο
ππεξεκεξίαο.
Λα κελ πιεξψζεη ην πνζφ ην νπνίν ακθηζβεηεί ζηε δήιε εκεξνκελία
ηελ νπνία νξίδεη ην ηηκνιφγην θαη λα επηβαξπλζεί κε ηφθνπο
ππεξεκεξίαο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία
εμφθιεζεο , αλάινγα κε ηελ απνδνρή ή φρη ηνπ πνζνχ ηεο
ακθηζβήηεζήο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΝΡΔ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη
θαη ν Ρ.Ξ. ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία λα
θαιχπηεη ην 100% ηνπ πνζνχ ηεο ακθηζβήηεζεο. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη ηεζζάξσλ (4) κελψλ κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ππφ ακθηζβήηεζεο
νηθνλνκηθήο δηαθνξάο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ΝΡΔ απαηηήζεη ηελ σο
άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ακθηζβήηεζεο ε αίηεζε ακθηζβήηεζεο δελ
γίλεηαη δεθηή αλ δελ θαηαηεζεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή.
4.4.3.

Ακθηζβήηεζε ελώπηνλ ηνπ ΟΣΔ

Πηελ πεξίπησζε. φπνπ ε ακθηζβήηεζε θαηαηίζεηαη ζηνλ ΝΡΔ θαη δελ αθνξά
ηελ πεξίπησζε γ) ηεο παξαγξάθνπ 4.4.1. Ρν ελ ιφγσ δηθαίσκα αζθείηαη κε
ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο επαλεμέηαζεο / δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
ηηκνινγίνπ., Πε πεξίπησζε –νιηθήο ή κεξηθήο– απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ
ΝΡΔ ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ ησλ ήδε εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ:
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ρ.Ξ. έρεη θαηαβάιεη ην ππφ
ακθηζβήηεζε πνζφ, ν ΝΡΔ εθδίδεη εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ
απάληεζή ηνπ πξνο ηνλ Ρ.Ξ., πηζησηηθφ ηηκνιφγην γηα ην πνζφ ην νπνίν
ν ΝΡΔ απνδέρζεθε σο κε νθεηιφκελν απφ ηνλ Ρ.Ξ., πξνζαπμεκέλν κε
ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. Ν ηφθνο ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδεηαη απφ
ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ηνλ Ρ.Ξ. πξνο ηνλ ΝΡΔ ή
απφ ηε δήιε εκέξα ηελ νπνία ην αξρηθφ ηηκνιφγην φξηδε γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ, φπνηα εθ ησλ δχν είλαη ρξνληθά κεηαγελέζηεξε.
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ρ.Ξ. δελ έρεη θαηαβάιεη ην ππφ
ακθηζβήηεζε πνζφ, ν ΝΡΔ εθδίδεη, εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ
απάληεζή ηνπ πξνο ηνλ Ρ.Ξ., πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ ηηκνιφγην ζην
νπνίν ζα ζπλππνινγίδνληαη: i) πίζησζε γηα ην πνζφ ην νπνίν ν ΝΡΔ
απνδέρζεθε σο κε νθεηιφκελν απφ ηνλ Ρ.Ξ., ii) ρξέσζε γηα ηνπο
ηφθνπο ηνπ πνζνχ, ην νπνίν ν ΝΡΔ εμαθνινπζεί λα ζεσξεί σο
νθεηιφκελν απφ ηνλ Ρ.Ξ.. Ν ηφθνο ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδεηαη απφ
ηελ δήιε εκέξα ηελ νπνία ην αξρηθφ ηηκνιφγην φξηδε γηα ηελ πιεξσκή
ηνπ.
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Ακθηζβήηεζε ελώπηνλ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ

Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ Ρ.Ξ. απφ ηνλ ΝΡΔ,
ν Ρ.Ξ. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ΝΡΔ κε έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν
απνζηέιιεη ζηνλ ΝΡΔ εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηε ιήςε ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ηνπ ΝΡΔ πξνο απηφλ γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή απφξξηςε ηεο
αίηεζήο ηνπ, ηε ζπγθξφηεζε Κηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε νπνία
ζα εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζή ηνπ θαηά ην κέξνο πνπ απνξξίθζεθε απφ ηνλ
ΝΡΔ, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα κε ην έγγξαθφ ηνπ απηφ δχν (2)άηνκα ηα νπνία
ζα κεηέρνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. Ν
ΝΡΔ, κεηά ηε ιήςε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ηνπ Ρ.Ξ., νξίδεη δχν (2) άηνκα ηα
νπνία ζα κεηέρνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε Κηθηή Δπηηξνπή
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηα νπνία γλσζηνπνηεί ζηνλ Ρ.Ξ. κε έγγξαθφ ηνπ. Κε ηε
ιήςε απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ηνπ ΝΡΔ ζπγθξνηείηαη ε ελ
ιφγσ Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε νπνία ζπλεδξηάδεη ζην Γηνηθεηηθφ
Κέγαξν ηνπ ΝΡΔ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδνπλ απφ θνηλνχ ηα κέιε ηεο,
ηα νπνία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κπνξνχλ λα
ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ζπκβνχινπο ηνπο. Νη ζχκβνπινη ησλ κειψλ ηεο Κηθηήο
Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δελ κεηέρνπλ ζηε ιήςε απφθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο
Ρα δχν κέξε ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ κηθηή Δπηηξνπή
Δκπεηξνγλσκφλσλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν
πξνθχπηεη ε δηαθσλία, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα εξγαζίκσλ (10)
ΔΖ απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηεο. Ρα ελ ιφγσ ζηνηρεία έρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ επίιπζεο ηεο
ζρεηηθήο δηαθνξάο πνπ έρεη πξνθχςεη. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε δελ πξνζθνκίδεη ηα ζηνηρεία απηά εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ηφηε ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα γίλνληαη
απηνκάησο απνδεθηά. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηα ζρεηηθά
αξρεία θίλεζεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη εθθξεκήο δηαθνξά κεηαμχ
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε αθνξά ζηελ πεξίπησζε γ) ηεο
παξαγξάθνπ 4.4.1 νη σο άλσ πξνζεζκίεο εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΡΡ ή ηεο δηάηαμεο λφκνπ.
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ελεξγνχλ θαιφπηζηα ψζηε νη δηαθνξέο λα αίξνληαη
κε δηάζεζε εμεχξεζεο ιχζεο. Ζ Κηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξάο εθδίδεη
αηηηνινγεκέλε απφθαζε επί ηεο δηαθνξάο ην αξγφηεξν ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (30)
εκεξψλ, απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηεο, πξνηνχ απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα
ιχζεη ηελ δηαθνξά.
Πε πεξίπησζε – νιηθήο ή κεξηθήο – απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππ‟
φςηλ ηπρφλ ρξεψζεσλ/πηζηψζεσλ, κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ:
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ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ρ.Ξ. έρεη θαηαβάιεη ην ππφ
ακθηζβήηεζε πνζφ, ν ΝΡΔ εθδίδεη, εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο ηεο Κηθηήο Δπηηξνπήο, πηζησηηθφ ηηκνιφγην γηα ην πνζφ
ην νπνίν ε Δπηηξνπή απνδέρζεθε σο κε νθεηιφκελν απφ ηνλ Ρ.Ξ.,
πξνζαπμεκέλν κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. Ν ηφθνο ππεξεκεξίαο
ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ηνλ
Ρ.Ξ. πξνο ηνλ ΝΡΔ ή απφ ηε δήιε εκέξα ηελ νπνία ην αξρηθφ ηηκνιφγην
φξηδε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ, φπνηα εθ ησλ δχν είλαη ρξνληθά
κεηαγελέζηεξε.
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ρ.Ξ. δελ έρεη θαηαβάιεη ην ππφ
ακθηζβήηεζε πνζφ, ν ΝΡΔ εθδίδεη, εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο ηεο Κηθηήο Δπηηξνπήο, πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ ηηκνιφγην
ζην νπνίν ζα ζπλππνινγίδνληαη: i) πίζησζε γηα ην πνζφ ην νπνίν ε
Δπηηξνπή απνδέρζεθε σο κε νθεηιφκελν απφ ηνλ Ρ.Ξ., ii) ρξέσζε γηα
ηνπο ηφθνπο ηνπ πνζνχ ην νπνίν ε Δπηηξνπή θαηέιεμε σο νθεηιφκελν
απφ ηνλ Ρ.Ξ.. Ν ηφθνο ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ δήιε
εκέξα ηελ νπνία ην αξρηθφ ηηκνιφγην φξηδε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.
Νξίδεηαη, εηδηθά, φηη ζηελ ακθηζβήηεζε ινγαξηαζκνχ:
θάζε πίζησζε πνζνχ απφ ηνλ ΝΡΔ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν
ινγαξηαζκφ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ρ.Ξ. πεξί απνδνρήο ηεο
αίηεζήο ηνπ απφ ηνλ ΝΡΔ ή απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Κηθηήο
Δπηηξνπήο
ηα ρξεσζηηθά ηηκνιφγηα ζα είλαη πιεξσηέα ην αξγφηεξν έσο ηε δέθαηε
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ Ρ.Ξ. (ε παξάδνζε ζα
απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ)
Γηεπθξηλίδεηαη, φκσο, φηη κεηά ην πέξαο θάζε ζηαδίνπ απφ ηα αλσηέξσ, ηα
κέξε δχλαληαη λα ζπκςεθίζνπλ ηηο δηαθνξέο γηα ηα πνζά ηα νπνία
θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθάζηνηε θείκελεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζηα πιαίζηα ηεο Κηθηήο Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο Γηαθνξάο, ηα πνζά ζα πιεξψλνληαη πξνζαπμεκέλα κε ην λφκηκν
επηηφθην, εληφο ζαξάληα (40) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε
Δπηηξνπή ζα απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα ιχζεη ηε δηαθνξά ή κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν δηκήλνπ απφ ηελ ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζε απηήλ, εθηφο
ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ ρνξεγεζνχλ
ζρεηηθά πξνζσξηλά κέηξα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή θαη ηεο ΔΔΡΡ
(εθφζνλ ε δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία/εθαξκνγή απφθαζεο ηεο
ΔΔΡΡ) άιισο θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ακθηζβήηεζεο πνπ έρεη
θαηαζέζεη ν Ρ.Ξ.
Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε θαηαβνιή ηνπ ππφ
ακθηζβήηεζε πνζνχ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ζπληζηά ζπλνκνιφγεζε
ηεο νθεηιήο, νχηε άιισο πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ζ ΔΔΡΡ κπνξεί λα αξλείηαη ηελ επίιπζε δηαθνξάο κε δεζκεπηηθή απφθαζε,
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 3 ηνπ Λ. 3431/2006, εθφζνλ ηα κέξε δελ
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έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμαληιήζεη ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ηνπο
ζηελ Κηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ΝΡΔ θαη Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ
Λ. 3431/2006, ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηελ Δπηηξνπή
Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ζηεξεί απφ ην ελδηαθεξφκελν
κέξνο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θαηαγγειία, φηη άιινο Ρ.Ξ. παξαβηάδεη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ηνπ λ. 703/1977, φπσο ηζρχεη, ή λα δεηά ηε ιήςε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηεο ΔΔΡΡ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
63 ή θαη λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ.
Πε πεξίπησζε πνπ κεηά θαη ην πέξαο ηεο επίιπζεο ηπρφλ δηαθσληψλ δελ
εμνθιεζεί ππαίηηα ε νθεηιή ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ην έηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο έρεη δηθαίσκα
α) λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο πξνζθνξά
ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε νθεηιή, πξνο ηνλ έηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4.3. ηεο παξνχζαο ή/θαη β) λα
θαηαπέζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4.7.
Νη πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκψλ εθαξκφδνληαη
αληηζηνίρσο θαη ζηελ πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηνλ ΝΡΔ ησλ ξεηξψλ πνπ
αηηείηαη ν Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 6 ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο.
4.5. Καηεγνξίεο ηειώλ ππεξεζηώλ Υ.Δ.Γ.
Mε ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο απφθαζεο ηεο EETT, νη θαηεγνξίεο ηειψλ γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. απφ ηνλ ΝΡΔ πξνο ηνλ Ρ.Ξ. είλαη νη αθφινπζεο:
-

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ππεξεζίαο αλά γξακκή

-

Πηαζεξφ κεληαίν κίζζσκα αλά γξακκή

-

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ.

-

Κεηαβιεηφ κεληαίν κίζζσκα εμαξηψκελν απφ ηηο πξφζζεηεο ςεθηαθέο
ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ αλά ππεξεζία.

-

Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο

-

Δθάπαμ ηέινο αιιαγήο ηερλνινγίαο PSTN – ISDN

-

Δθάπαμ ηέινο απφξξηςεο αίηεζεο

-

Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο

-

Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο γξακκήο Σ.Δ.Γ.

-

Δθάπαμ ηέινο πξνζσξηλήο δηαθνπήο & άξζεο ζχλδεζεο Σ.Δ.Γ.

-

Σξεψζεηο CDR‟s θιήζεσλ εθηφο πξνεπηινγήο Γπλαηφηεηαο 3 (Όιεο νη
θιήζεηο) ησλ ζπλδξνκεηψλ κε Σ.Δ.Γ.
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4.6. Γηάξθεηα θαη ιύζε ηεο ύκβαζεο Υ.Δ.Γ.
4.6.1.

Γηάξθεηα ζύκβαζεο Υ.Δ.Γ.

Δθηφο αλ άιισο ζπκθσλεζεί απφ ηα κέξε, ε Πχκβαζε – Ξιαίζην παξνρήο
Σ.Δ.Γ. έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κεηά
ηελ παξέιεπζε ηνπ ειάρηζηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο
ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Πε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί απφ ηνλ Ρ.Ξ. πξηλ ηε ιήμε ηνπ
ειάρηζηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 4.6.1, ν Ρ.Ξ. ππνρξενχηαη
ζηελ θαηαβνιή κεληαίσλ παγίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εθάζηνηε
ειάρηζηνπ ρξφλνπ.
4.6.2.

Λύζε - Καηαγγειία ζύκβαζεο Υ.Δ.Γ.

Ζ Πχκβαζε - Ξιαίζην γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. ιχεηαη:
i.

θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν κε ηε γξαπηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ,

ii.

κεηά ηελ αλαλέσζή ηεο θαη εθφζνλ έρεη θαηαζηεί ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε
έγγξαθε αλαηηηνιφγεηε θαηαγγειία ηνπ Ρ.Ξ., θνηλνπνηνχκελε πξν ηξηάληα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηνλ ΝΡΔ,

iii.

κε έγγξαθε θαηαγγειία γηα νξηζκέλν εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν απφ
νπνηνδήπνηε Ππκβαιιφκελν, ηδίσο γηα ηελ πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο
νπζηψδνπο φξνπ απηήο, θνηλνπνηνχκελε απφ ην αλαίηην κέξνο ζην ππαίηην
κέξνο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην αλαίηην κέξνο ζα δίλεη ζην ππαίηην κέξνο
γξαπηή εηδνπνίεζε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα ηελ ή ηηο παξαβάζεηο θαη
ηάζζνληαο πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ (ΔΖ)
απφ ηελ ελ ιφγσ εηδνπνίεζε. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαηά ηελ σο
άλσ ηαρζείζα πξνζεζκία, ην αλαίηην κέξνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα
θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία κε ηελ απνζηνιή εηδνπνίεζεο πξν
ηξηψλ (3) εκεξψλ πξνο ην ππαίηην κέξνο. Δηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζπληζηνχλ:

- ε κε εμφθιεζε νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο ηεο
παξνχζαο πξνζθνξάο,
- ε κε θαηαβνιή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, θαζψο θαη ε κε αληηθαηάζηαζε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έιεμε ή πνπ θαηέπεζε νιηθά ή κεξηθά,
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο,
- ε δηαθηλδχλεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ελφο εθ ησλ
Ππκβαιιφκελσλ κεξψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα
πξνζθνξά, θαζψο θαη ε θήξπμε ελφο εθ ησλ κεξψλ ζε θαηάζηαζε
πηψρεπζεο,
- ε ζέζε απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
- ε ιχζε ηνπ,
- ε αθχξσζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηάο ηνπ,
- ε πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 4 ηεο ελφηεηαο 3.5.
Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο κε εκπξφζεζκεο
εμφθιεζεο ησλ κε ακθηζβεηνπκέλσλ ηηκνινγίσλ ξπζκίδεηαη εηδηθά κε ηελ
ελφηεηα 4.3. ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο. Θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ,
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δχλαληαη λα πξνβιέπνληαη θαη άιια πεξηζηαηηθά ηα νπνία θαηά ηελ θαιή πίζηε
είλαη ηθαλά λα ζεκειηψζνπλ εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο
παξνχζαο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαγγειία αζθείηαη ιφγσ θήξπμεο ζε
πηψρεπζε, ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ιχζεο, αθχξσζεο ή αλάθιεζεο
ηεο άδεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, έρεη άκεζε ηζρχ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
Πε θάζε πεξίπησζε, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ζα πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ην άξζξν 281 ΑΘ θαη ηε ινηπή εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηάηαμε
δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ απφ ηελ
θείκελε ελ ηζρχ λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΡΡ, ηδίσο ην
δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάιινπλ θαηαγγειία ζηελ ΔΔΡΡ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ. 3431/2006, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηα
κέξε ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα πξνζθνξά.
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4.7. Πηζησηηθέο δηαζθαιίζεηο
4.7.1.

Γεληθά.

Πηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, ν ΝΡΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ηελ
παξνρή εγγπήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ απφ ππεξεζίεο ηεο
παξνχζαο. Ρν δηθαίσκα απηφ ηνπ ΝΡΔ ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ
έρνπλ επηβιεζεί σο επηρείξεζε κε ΠΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε ΑΞ ΔΔΡΡ 614/11/8-8-2011 (ΦΔΘ 1907/30-82011), θαη ηδίσο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο θαη πξέπεη λα αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο ν ΝΡΔ πξέπεη λα
δηαζέηεη δηαθαλέο ζχζηεκα πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο (credit check) ην νπνίν ζα
παξέρεη αληηθεηκεληθή θαη δίθαηα βαζκνιφγεζε (credit score) θαη ζα ππνινγίδεη
ινγηθή εγγχεζε.
4.7.2.

ύζηεκα ππνινγηζκνύ εγγύεζεο.

Ρν αλψηαην χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο ζα νξίδεηαη θαη ζα
αλαπξνζαξκφδεηαη αλά έηνο (θπξίσο), ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν ηχπν (ν αλαινγψλ ΦΞΑ ζπκπεξηιακβάλεηαη):
Δ = ΥΣΜ * 2
Όπνπ:
Δ:

Ύςνο ηεο Δγγχεζεο

ΥΣΜ: (Σξέσζε Ρειεπηαίνπ Κήλα) - Ρν πνζφ ρξέσζεο βάζεη εθδνζέλησλ
ηηκνινγίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα κε βάζε ηελ παξνχζα πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία αμηνιφγεζεο.
4.7.3.

Πνιηηηθή εγγπνδνζίαο.

Πε θάζε πεξίπησζε ππάξρνληνο Ρ.Ξ. ην χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο
ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο, ππνινγίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ
αξηζκεηηθή θφξκνπια θαη αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο.
Πε πεξίπησζε ππνςήθηνπ Ρ.Ξ. (λένο) γηα ηνλ νπνίν ν ΝΡΔ δελ δηαζέηεη
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (πρ κέζν κεληαίν
ινγαξηαζκφ, ππεξεκέξεηεο πιεξσκψλ, πιήζνο εθθξεκψλ εκεξψλ θιπ), ην
αξρηθφ χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο είλαη 10.000 €. Κεηά ην πέξαο ηνπ
πξψηνπ ρξφλνπ εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρ.Ξ., ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε
πξνζπκβαηηθά σο εγγχεζε (10.000 €), ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
ππνινγηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε θφξκνπια
ππνινγηζκνχ, εθηφο αλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ θφξκνπια πνζφ
κηθξφηεξν ησλ 10.000 € νπφηε ε εγγχεζε παξακέλεη ζηα 10.000 €.
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Ζ πξνζθφκηζε “ζεηηθήο αμηνιφγεζεο” απαιιάζζεη κφλν ηνλ λέν Ρ.Ξ. απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο δειαδή ηνλ πάξνρν γηα ηνλ
νπνίν ν ΝΡΔ δελ δηαζέηεη ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηνλ
πάξνρν γηα ηνλ νπνίν ν ΝΡΔ δηαζέηεη ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηελ θαηάζεζε ή κε εγγχεζεο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα (βιέπε ζρεηηθά ζε επφκελε
παξάγξαθν).
Πε πεξίπησζε ππνςήθηνπ λένπ Ρ.Ξ. γηα ηνλ νπνίν ν ΝΡΔ δηαζέηεη
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ην αξρηθφ χςνο ηεο
πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο ππνινγίδεηαη κε ην νηθείν κνληέιν αμηνιφγεζεο ηνπ
ΝΡΔ. Ρν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα αλαπξνζαξκνζηεί κεηά απφ 6
κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ Ρ.Ξ., ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε θφξκνπια ππνινγηζκνχ.
Πηελ πεξίπησζε ππάξρνληνο Ρ.Ξ. ν νπνίνο αλ θαη θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ ηεο
παξνχζαο Ξξνζθνξάο δελ έρεη ππνγεγξακκέλε ηελ πξνζήθνπζα Πχκβαζε,
ππνρξενχηαη ζε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε
εγγχεζεο. Ρν χςνο ηεο εγγχεζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε αξηζκεηηθή θφξκνπια. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Ρ.Ξ. θιεζεί απφ
ηνλ ΝΡΔ λα ππνγξάςεη ζχκβαζε θαη λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε αιιά αξλεζεί, ν
ΝΡΔ έρεη δηθαίσκα ζε πξνζσξηλή θαη κεηέπεηηα ζε νξηζηηθή δηαθνπή
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ελφηεηα θαη ζηελ
ελφηεηα γηα ηελ πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηήο νθεηιήο ηηκνινγίνπ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Ρ.Ξ. δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΝΡΔ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ δχν (2)
ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζήο ηνπ, ν ΝΡΔ δελ απαηηεί
θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε πιεφλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε
πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Γελ ζεσξείηαη φηη ν Ρ.Ξ. έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο φηαλ ζηελ
πξναλαθεξφκελε δηεηία ππάξρνπλ νθεηιέο πνπ νθείινληαη ζε ηηκνιφγηα ηα
νπνία δελ εμνθιήζεθαλ επί ηε βάζε απφθαζεο ηεο ΔΔΡΡ ή αξκφδηαο
δηθαζηηθήο αξρήο, θαη ιφγσ ηνπ φηη ε ακθηζβήηεζε ελψπηνλ ηεο ζρεηηθήο
Δπηηξνπήο, δελ έρεη αθφκε ηειεηψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο.
Θαη΄ εμαίξεζε ηεο ηαθηηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πνζνχ ηεο απαηηνχκελεο
εγγχεζεο, ν ΝΡΔ δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη λα πξνρσξεί εθηάθησο ζε
επαλαμηνιφγεζε θαη ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο απαηηνχκελεο
εγγχεζεο ζχκθσλα κε ηε θφξκνπια ππνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
ελφηεηα 4.7.2 ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Ρ.Ξ.
Θαη„ εμαίξεζε ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο ηεο εγγχεζεο, εγγπήζεηο κηθξφηεξεο ή
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ηνπ έηνπο πξνζθνκίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν
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Ρ.Ξ. ακθηζβεηεζεί νθεηιέο πνπ ηνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί απφ ηνλ ΝΡΔ ελψπηνλ
ηεο Κηθηήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ. Ππγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο ππνρξενχηαη ζε πξνζθφκηζε ηζφπνζεο (κε ηελ ακθηζβεηνχκελε
ηηκνιφγεζε) Δγγχεζεο σο εμαζθάιηζε ηνπ ΝΡΔ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
πξνζεζκίαο εμφθιεζεο νθεηιψλ. Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε
ηεο ακθηζβήηεζεο θαη εμνθιείηαη ην ηηκνιφγην εθφζνλ ε δηαθνξά θαηαιήμεη
ππέξ ΝΡΔ.
Πηελ πεξίπησζε ππάξρνληνο Ρ.Ξ. ζηνλ νπνίν ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα θάλεη
επηζηξνθέο πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ αδηθαηνιφγεηα (πηζησηηθέο επηζηξνθέο)
θαη δηαπηζησζεί ζπγρξφλσο φηη εθθξεκεί ε πξνζθφκηζε εγγχεζεο ζηα πιαίζηα
ρξήζεο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο, ν ΝΡΔ έρεη δηθαίσκα λα
αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηελ θαηαβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνζψλ - κέρξη
ηνπ χςνπο ηεο εγγχεζεο - έσο ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο, λα θξαηήζεη ην
πνζφλ σο ρξεκαηηθή εγγχεζε γηα ην χςνο ηεο εγγχεζεο πνπ αλαινγεί κέρξη
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο.
4.7.4.

Απνδεθηά είδε εγγύεζεο.

Ρα είδε εγγχεζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ν Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ ζηα πιαίζηα
ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο είλαη:
α)
Δγγπεηηθή επηζηνιή.
β)
Σξεκαηηθή εγγχεζε (ή/θαη Ππλδπαζκφο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαη Σξεκαηηθήο εγγχεζεο θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Ρ.Ξ. κε ηνλ ΝΡΔ.
γ)
Αζθαιηζηηθή Θάιπςε απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδεθηή απφ
ηνλ ΝΡΔ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Ρ.Ξ. κε ηνλ ΝΡΔ.
δ)
Θεηηθή αμηνιφγεζε απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζησηηθήο
αμηνιφγεζεο απνδεθηφ απφ ηνλ ΝΡΔ..
Ν Ρ..Ξ δχλαηαη κε αίηεκά ηνπ πξνο ηνλ ΝΡΔ λα αιιάμεη ην είδνο ηεο εγγχεζεο
πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο
εγγπήζεσλ.
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 281 θαη 288 ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα, ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή απφ
ηνλ ΝΡΔ εμψδηθνπ δειψζεσο πξνο ηνλ Ρ.Ξ. πξν δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ζηελ εγγπήηξηα Ρξάπεδα ππεχζπλεο δήισζεο
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΝΡΔ φηη νη νθεηιέο ηνπ ππφρξενπ γηα ηηο νπνίεο
θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο ππφ
ακθηζβήηεζε νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο εμεδφζε. Ζ ελ ιφγσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
επηζηξέθεηαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ
ζρεηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνλ ΝΡΔ ζε βάξνο ηνπ Ρ.Ξ. απφ ηελ αηηία απηή.
Πε θάζε πεξίπησζε, ηα έμνδα ηξαπεδψλ, ζπκβνιαίσλ θαη πηζησηηθψλ
αμηνινγήζεσλ βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ T.Ξ..
Ν ΝΡΔ δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη εθηάθησο λα δεηήζεη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο φηαλ
δηαπηζηψζεη απμεκέλν θίλδπλν ζην είδνο ηεο εγγχεζεο πνπ θαηέρεη. Ρπρφλ
άξλεζε ηνπ Ρ.Ξ. ζεσξείηαη άξλεζε πξνζθφκηζεο ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο.
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Ρν αίηεκα ηνπ ΝΡΔ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλν σο πξνο ηε
δηαπίζησζε θαη ην είδνο ηνπο απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαη λα παξέρεη ζηνλ Ρ.Ξ.
εχινγε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί.
4.7.5.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ πξνζθνκίδεηαη γηα εμαζθάιηζε θαηαβνιήο νθεηιψλ
ζα είλαη αλέθθιεηε ζε πξψηε δήηεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη δήισζε ηεο
εγγπήηξηαο Ρξάπεδαο πεξί ηεο επζχλεο ηεο σο απηφ-νθεηιέηξηαο, δήισζε πεξί
παξαίηεζεο ηεο Ρξάπεδαο απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη ηεο δηδήζεσο, θαζψο θαη δήισζε πεξί θαηαβνιήο θάζε πνζνχ πνπ
θαηαπίπηεη πξνο ηνλ ΝΡΔ ρσξίο λα εμεηάδεηαη ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη Ρξαπέδεο ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ
Διιάδα ή ζε άιιν Θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (φπσο απηφ
βεβαηψλεηαη απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο) ππέξ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη
είλαη απνδεθηή απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηαβνιήο
ζαθψο νξηζκέλσλ νθεηιψλ, φπσο απηέο έρνπλ ηππνπνηεζεί ζηα ζρεηηθά
ππνδείγκαηα (Ξξνζάξηεκα V), αλάινγα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ρ.Ξ. θαη δχλαηαη
λα πεξηιακβάλνπλ θαη ξήηξεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ζπκπεθσλεκέλα. Θα
πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζην: α) δήισζε ηεο εγγπήηξηαο Ρξάπεδαο πεξί ηεο
επζχλεο ηεο σο απηφ-νθεηιέηξηαο, β) δήισζε πεξί παξαίηεζεο ηεο Ρξάπεδαο
απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαζψο
θαη γ) δήισζε πεξί θαηαβνιήο θάζε πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη πξνο ην δηθαηνχρν
κέξνο ηνηο κεηξεηνίο.
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 281 θαη 288 ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα, ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γίλεηαη κεηά ηελ απνζηνιή
απφ ηνλ ΝΡΔ εμσδίθνπ δειψζεσο πξνο ηνλ Ρ.Ξ. πξν ηξηάληα (30) ΖΖ θαη κεηά
ηελ θαηάζεζε ζηελ εγγπήηξηα Ρξάπεδα ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ΝΡΔ φηη νη
νθεηιέο ηνπ Ρ.Ξ. γηα ηηο νπνίεο θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
πξνζθνξάο θαη νη ζρεηηθέο ρξεψζεηο ηνπ ΝΡΔ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
Απνθάζεηο ηεο ΔΔΡΡ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.
Δθφζνλ είλαη εχινγν θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, γίλεηαη
απνδεθηή εγγχεζε θαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο νπνησλδήπνηε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Ρ.Ξ.
πξνο ηνλ ΝΡΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηελ
ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε βάζε ηελ παξνχζα πξνζθνξά. Δθφζνλ
πξφθεηηαη γηα εγγπεηηθή επηζηνιή ηξαπέδεο, απηή δχλαηαη λα εθδνζεί κεηά απφ
αίηεκα ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Ρ.Ξ. πξνο ηελ ηξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
ηειεπηαίνπ θαη ππέξ ηνπ γηα ηελ εμφθιεζε πνζψλ πνπ νθείινληαη απφ απηφλ
ζηνλ ΝΡΔ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ
ζα ππνγξαθεί κε βάζε ηελ παξνχζα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο δεηείηαη γηα εμαζθάιηζε
ηνπ ΝΡΔ ιφγσ ηεο αλαζηνιήο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο νθεηιψλ νη νπνίεο έρνπλ
ακθηζβεηεζεί ελψπηνλ ηεο Κηθηήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ, ε εγγπεηηθή
απηή έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) κελψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο
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κέρξη ηελ νξηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ππφ ακθηζβήηεζε νηθνλνκηθήο δηαθνξάο.
Ζ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γίλεηαη κεηά ηελ απνζηνιή απφ ηνλ
ΝΡΔ εμσδίθνπ δειψζεσο πξνο ηνλ Ρ.Ξ. πξν πέληε (5) εκεξψλ θαη κεηά ηελ
θαηάζεζε ζηελ εγγπήηξηα Ρξάπεδα ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ΝΡΔ φηη νη
νθεηιέο ηνπ Ρ.Ξ. γηα ηηο νπνίεο θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο ππφ ακθηζβήηεζε νθεηιέο
Ν Ρ.Ξ. ππνρξενχηαη ακειιεηί λα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ην αξγφηεξν ηξηάληα πέληε (35) ΔΖ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Θαηά ηελ παξάδνζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλαλέσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα δηέπεηαη απφ ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη ζα έρεη ζε θάζε πεξίπησζε σο ρξφλν έλαξμεο ηνλ ρξφλν
ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ αληηθαζηζηά θαη σο ρξφλν ιήμεο ηνλ εθ
λένπ ζπκθσλεζέληα ρξφλν αλαλέσζεο. Ξαξάηαζε εγγπεηηθήο δελ κπνξεί λα
ππάξμεη κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξψηεο
εγγπεηηθήο. Ζ αξρηθή εγγπεηηθή επηζηνιή, ζα επηζηξέθεηαη εθηφο αλ
πξνζθνκηζηεί επηζηνιή παξάηαζεο νπφηε ε ηειεπηαία ζα επηζπλάπηεηαη ζην
ζψκα ηεο πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Δθφζνλ ε λέα εγγπεηηθή
επηζηνιή δελ πξνζθνκηζηεί κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ν ΝΡΔ εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ Ρ.Ξ., κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΡΡ, ηάζζνληαο πξνζεζκία ηξηάληα
(30) ΔΖ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, κεηά ηελ άπξαθηε
παξέιεπζε ηεο νπνίαο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο, ή θαη λα πξνβεί ζηελ θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο
θαη απαηηεηέο νθεηιέο ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηνλ ΝΡΔ απφ ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηεο παξνπζαο θαη κέρξη ην πνζφ απηψλ. Κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο
παξνχζαο άκεζα θαη πάλησο εληφο ηεο ίδηαο ΔΖ.
πνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαξηψληαη
ζην Ξαξάξηεκα V.
4.7.6.

Υξεκαηηθή Δγγύεζε (ή/θαη ζπλδπαζκόο ηεο κε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή)

Δλαιιαθηηθά ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα
ζπκθσλήζνπλ ηελ θαηαβνιή ηζφπνζεο εγγχεζεο ζε κεηξεηά ή ζπλδπαζκφ
κεηξεηψλ θαη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζα ηζνχηαη κε ην
χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο. Πεκεηψλεηαη φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ
πξνζθνκίδεηαη σο εγγχεζε παξακέλεη άηνθν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
θξαηεζεί. Ξξνυπφζεζε εθηέιεζεο ηεο δπλαηφηεηαο απηήο είλαη ε
πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ ηξφπνπ απφ ηνλ ΝΡΔ θαη ε θαζνδήγεζή ηνπ γηα
ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν πξνζθφκηζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ
θαζψο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ φηαλ ζα εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
θαηαβιήζεθε. Γηα ηελ πξνζθφκηζε ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ηζρχνπλ ζε γεληθέο
γξακκέο αθξηβψο φζα ηζρχνπλ γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαη΄ αλάινγε
εθαξκνγή.
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Αζθαιηζηηθή Κάιπςε.

Δλαιιαθηηθά ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα
ζπκθσλήζνπλ ζηελ πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ απφ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία απνδνρήο ηνπ ΝΡΔ. Πε θάζε πεξίπησζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην
ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθφ, λα θαιχπηεη δειαδή ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κε
ηνλ Ρ.Ξ. θαη φρη γεληθά ηνλ εκπνξηθφ θίλδπλν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ Ρ.Ξ. κε
φπνηνλ ηξίηνλ θαη αλ απηφο ζπκβάιιεηαη. Γηα ηελ πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο ηζρχνπλ ζε γεληθέο γξακκέο αθξηβψο φζα ηζρχνπλ γηα ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή.
4.7.8.

Θεηηθή Αμηνιόγεζε.

πφ ηνλ φξν “Θεηηθή Αμηνιφγεζε” θαζνξίδνληαη νη αμηνινγνχκελεο εηαηξείεο
θαη ρψξεο πνπ ιακβάλνπλ Ξηζησηηθέο Βαζκνινγίεο ησλ νπνίσλ νη αμηνινγήζεηο
ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ηεο γξακκήο “Investment Grade” θαη ηεο γξακκήο
“Speculative Grade” γηα καθξνρξφληα εθηίκεζε. Υο εθ ηνχηνπ νη ζεηηθέο
αμηνινγήζεηο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηνλ ΝΡΔ βξίζθνληαη ζην κέξνο ηνπ πην
θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηε καθξνρξφληα εθηίκεζε ζηηο ζέζεηο απφ 1-10.
ΠΊΝΑΚΑ ΘΔΣΙΚΏΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΧΝ
Mαθξνρξόληα
Βξαρπρξόληα
εθηίκεζε
εθηίκεζε
A/A
Moody's S & P
Fitch Moody's S & P
Fitch
Investment Grade
1
Aaa
AAA
AAA
P-1
A-1+
F1+
2
Aa1
AA+
AA+
P-1
A-1+
F1+
3
Aa2
AA
AA
P-1
A-1+
F1+
4
Aa3
AAAAP-1
A-1+
F1+
(1)
5
A1
A+
A+
P-1
A-1
F1(1)
6
A2
A
A
P-1(2)
A-1(2)
F1
(3)
(3)
7
A3
AAP-1
A-1
F2(3)
8
Baa1
BBB+
BBB+
P-2
A-2
F2
A-2 or A9
Baa2
BBB
BBB
P-2 or P-3(4)
F2 or F3(4)+
(4)
3
10
Baa3
BBBBBBP-3
A-3
F3
Speculative Grade (or High Yield)

Δπηιέγεηαη ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζε καθξνρξφληα εθηίκεζε δηφηη ε καθξνρξφληα
έρεη ρξνληθφ νξίδνληα 12 κελψλ – φζν δειαδή ε ηζρχο ηεο εγγχεζεο ελψ ε
βξαρπρξφληα εθηίκεζε έρεη ρξνληθφ νξίδνληα αξθεηά κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ.
Ζ “ζεηηθή αμηνιφγεζε” είλαη απνδεθηή φηαλ έρεη παξαρζεί απφ ηνπο πην θάησ
Αλεμάξηεηνπο Νξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο
απνδνρήο ηνπ ΝΡΔ:
Σελίδα 31

ΟΤΕ Α.Ε.

Πποζθοπά Φονδπικήρ Εκμίζθυζηρ Γπαμμών

Moody‟s Investors Service: http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx
Standard & Poor‟s: http://www.standardandpoors.com/home/en/us
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm
Πηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο ν Ρ.Ξ. κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηνλ
ΝΡΔ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο κεηξηθήο ηνπ εηαηξείαο (εθφζνλ ε κεηξηθή
εηαηξεία αλαιακβάλεη σο ηξηηεγγπεηήο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο). Πηελ πεξίπησζε
απηή ν Ρ.Ξ. δελ έρεη ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο άιινπ είδνπο εγγχεζεο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αλεμάξηεησλ Νξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο
Φεξεγγπφηεηαο επαλεμεηάδεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ ζε θάζε αιιαγή ηνπ παξφληνο
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ή φηαλ πξνθχςεη ζεκαληηθή επηδείλσζε ελφο
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπ Νξγαληζκνχο ηνπ σο άλσ θαηαιφγνπ. Πε θάζε
πεξίπησζε ηεξεί αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα θαη δελ απνθιείεη
αδηθαηνιφγεηα Νξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο νη
νπνίνη θαη‟ εχινγε θξίζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ
θξίλνληαη δηεζλψο σο αμηφπηζηνη.
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Παξάξηεκα I. Γηαδηθαζίεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο Υ.Δ.Γ
I.1. Παξνρή Πιεξνθνξηώλ από ηνλ ΟΣΔ
Ζ παξνχζα πξνζθνξά δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΡΔ
(www.otewholesale.gr). Δπηπιένλ ν ΝΡΔ παξέρεη ζηνπο Ρ.Ξ. γεληθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηηο πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζεο ηεο ππεξεζίαο, ην ρξφλν ελεξγνπνίεζεο θαη ην θφζηνο ηεο
ππεξεζίαο Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ.
Νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη χζηεξα απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο
εγγξάθσο, ηειεθσληθψο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ
αξκφδηα Δκπνξηθή πεξεζία ηνπ ΝΡΔ.
Νη απαληήζεηο ηνπ ΝΡΔ ζε εξσηήκαηα δίλνληαη εληφο ην πνιχ ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Ξξνζθνξά, νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη:
OTE A.E.
Γεληθή Γηεχζπλζε Δγρψξησλ Ξαξφρσλ
Γ/λζε Ξσιήζεσλ & Δμππεξέηεζεο Ξαξφρσλ
πνδ/λζε Ξσιήζεσλ & Γηαρείξηζεο Ξαξφρσλ
Γ.Κ. ΝΡΔ, Θεθηζίαο 99, 151 25 Καξνχζη,
Ρειέθ : 210 6117112
Fax
: 210 6118001
e-mail : dep-wlr@ote.gr
I.2. Γηαρείξηζε Αηηεκάησλ ρεηηθώλ κε ηηο Τπεξεζίεο Υ.Δ.Γ.

I.2.1. Γεληθνί Όξνη
Νη αηηήζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ κε αληηθείκελν ηε ρνξήγεζε ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ.
ππνβάιινληαη ζηνλ Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ελεξγνπνίεζεο ηεο Ξξνεπηινγήο Φνξέα, βάζεη ηεο
Απφθαζεο ηεο ΔΔΡΡ 366/48/8-12-2005 «Ρξνπνπνίεζε θαη Θσδηθνπνίεζε ζε
εληαίν θείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ Δηζαγσγήο ηεο Ξξνεπηινγήο Φνξέα ζηελ
Διιεληθή Αγνξά», ηξνπνπνηεζείζαο απφ ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΡΡ 478/114/0605-2008, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. πνδείγκαηα ησλ αηηήζεσλ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα πξνζθνξά σο Ξαξάξηεκα V.
Νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ
Ππζηήκαηνο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.9 ηεο Ξξνζθνξάο θαη
κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ
αηηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Νη αηηήζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε Σ.Δ.Γ. δηαρεηξίδνληαη θαη εμππεξεηνχληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
βαζηζκέλε ζηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε
Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. (Ξαξάξηεκα III).
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I.2.2. Καηάζεζε – Παξαιαβή Αηηήζεσλ
Νη αηηήζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζηνλ
ΝΡΔ κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ. Ζ ππνβνιή κίαο αίηεζεο
κε αληηθείκελν ππεξεζία Σ.Δ.Γ. δελ απνηειεί θαη απηφκαηε απνδνρή ηεο
αίηεζεο θαη παξνρή ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο.
Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα III, παξάγξαθνο 4.2 θαη 4.3.

I.2.3. Απαξαίηεηεο Πιεξνθνξίεο Αηηεκάησλ
Νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ ΝΡΔ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
αηηεκάησλ κε αληηθείκελν ηηο ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ. είλαη:
Δίδνο αηηήκαηνο (Αίηεκα ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ., αίηεκα ρνξήγεζεο
πξφζζεηεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. θιπ.)
Πηνηρεία Ρ.Ξ.
Αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηχπνο γξακκήο πξφζβαζεο
Πηνηρεία ζπλδξνκεηή:
o Δπψλπκν θαη Όλνκα (Δπσλπκία ζε πεξίπησζε εηαηξείαο)
o ΑΦΚ (εθφζνλ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ), αξηζκφ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο
Ραπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αηηψλ δελ
είλαη θάηνρνο ΑΦΚ.

I.2.4. Γηαπηζηεπκέλνη εθπξόζσπνη Σ.Π.
Ν Ρ.Ξ. ζα πξέπεη λα νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, νη νπνίνη ζα είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζεζε αηηεκάησλ θαη ηνλ απαξαίηεην ζπληνληζκφ
ελεξγεηψλ.
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I.3. Αηηήκαηα Τπεξεζηώλ Υ.Δ.Γ.

I.3.1. Αίηεκα ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.
Ρν αίηεκα ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. αθνξά ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκήο
πξφζβαζεο ελφο ζπλδξνκεηή απφ ηνλ ΝΡΔ ζε έλαλ Ρ.Ξ. Γηα ηε ρνξήγεζε
ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. ν Ρ.Ξ. ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ειεθηξνληθά ζηνλ ΝΡΔ κέζσ
ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.8
ηεο Ξξνζθνξάο.
Ν ΝΡΔ, αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα, πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο
ειέγρνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο απνξξίπηεη ην
αίηεκα, ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα ηελ αηηηνινγεκέλε
απφξξηςε εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ. Νη ιφγνη απφξξηςεο αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζηελ παξάγξαθν I.3.2 ηνπ
παξφληνο θαη αλαθέξνληαη απφ ηνλ ΝΡΔ κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ I.3.2.
Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο ελεξγνπνίεζεο ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ.,
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν ζπλδξνκεηήο λα έρεη ελεξγνπνηεκέλε ηελ
ππεξεζία πξνεπηινγήο θνξέα γηα ηελ δπλαηφηεηα 3 (Όιεο νη θιήζεηο) κε ηνλ
ίδην Ρ.Ξ. πνπ ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα είηε ν Ρ.Ξ λα αηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο.
Πρεηηθά δηαθξίλνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο:
α. Ο ζπλδξνκεηήο δελ δηαζέηεη ήδε ελεξγνπνηεκέλε ηελ
ππεξεζία Υ.Δ.Γ. αιιά δηαζέηεη ήδε ελεξγνπνηεκέλε ηελ
ππεξεζία πξνεπηινγήο θνξέα γηα ηε Γπλαηόηεηα 3 (Όιεο νη
θιήζεηο) κε ηνλ ίδην Σ.Π., ν νπνίνο ππνβάιεη θαη ην αίηεκα
Υ.Δ.Γ.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. απαηηείηαη κφλν ε ππνβνιή
αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν
ΝΡΔ, εθφζνλ ην αίηεκα Σ.Δ.Γ. δελ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, πινπνηεί ην αίηεκα X.Δ.Γ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ ελφηεηα 4.1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IΗΗ .
β. Ο ζπλδξνκεηήο δελ δηαζέηεη ήδε ελεξγνπνηεκέλε ηελ
ππεξεζία Υ.Δ.Γ. νύηε ηελ ππεξεζία πξνεπηινγήο θνξέα γηα ηε
Γπλαηόηεηα 3 (Όιεο νη θιήζεηο) κε ηνλ ίδην Σ.Π., ν νπνίνο
ππνβάιεη θαη ην αίηεκα Υ.Δ.Γ.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., ν Ρ.Ξ. ππνβάιιεη ζπλδπαζκέλν
i. αίηεκα ρνξήγεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. θαη
ii. θαηάιιειν αίηεκα πξνεπηινγήο θνξέα (αίηεκα ρνξήγεζεο
πξνεπηινγήο, αιιαγήο ζρήκαηνο ή αιιαγήο πξνεπηιεγκέλνπ
παξφρνπ αλά πεξίπησζε) γηα ηε Γπλαηφηεηα 3 ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο πξνεπηινγήο
θνξέα.
Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππεξεζίαο
Σ.Δ.Γ. ζα απνξξίπηεηαη απηφκαηα. Ν ΝΡΔ, εθφζνλ ην αίηεκα Σ.Δ.Γ. δελ
απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πινπνηεί ην αίηεκα X.Δ.Γ εληφο
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ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ελφηεηα 4.1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
IΗΗ.
γ. Ο ζπλδξνκεηήο δηαζέηεη ήδε ελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία
Υ.Δ.Γ. κε δηαθνξεηηθό Σ.Π. απ΄ απηόλ πνπ ππνβάιεη ην αίηεκα
Υ.Δ.Γ. (Σ.Π. Β)
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., ν Ρ.Ξ. Β ππνβάιιεη
ζπλδπαζκέλν
i. αίηεκα ρνξήγεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ θαη
ii. θαηάιιειν αίηεκα πξνεπηινγήο θνξέα (αίηεκα αιιαγήο
πξνεπηιεγκέλνπ παξφρνπ) γηα ηε Γπλαηφηεηα 3 ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο πξνεπηινγήο
θνξέα.
Κε ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο Σ.Δ.Γ. ν ΝΡΔ ζα ελεκεξψλεη ηνλ
πθηζηάκελν πάξνρν κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ
γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή παξφρνπ, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο Σ.Δ.Γ. ηνπ Ρ.Ξ. Β ζην Ξιεξνθνξηαθφ
Πχζηεκα ηνπ ΝΡΔ. Δπίζεο, ν πθηζηάκελνο Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ
Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ γηα ηα αηηήκαηα πνπ
πινπνηήζεθαλ θαη ηα αηηήκαηα πνπ απνξξίθζεθαλ εληφο πξνζεζκίαο
δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο
ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. ή απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο.
Ζ ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ απφ ηνλ ΝΡΔ είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα
γξακκέο ζπλδξνκεηψλ πνπ ε ππεξεζία ηειεθσληθήο ζχλδεζεο είλαη
ελεξγνπνηεκέλε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ππνβάιιεηαη ην αίηεκα απφ ηνλ Ρ.Ξ.
θαη δελ εθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο ή ε ζχλδεζε δελ βξίζθεηαη
ζε πξνζσξηλή δηαθνπή.
Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., δηαηεξνχληαη φιεο νη ππάξρνπζεο
ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ ζην ζπλδξνκεηή απφ ηνλ ΝΡΔ πξηλ ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο Σ.Δ.Γ. θαη νη νπνίεο απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
Ξξνζθνξάο. Ν ΝΡΔ ελεκεξψλεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Σ.Δ.Γ. ηνλ Ρ.Ξ. γηα
φιεο ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ ζην ζπλδξνκεηή απφ ηνλ ΝΡΔ
πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Σ.Δ.Γ. θαη νη νπνίεο δηαηεξνχληαη θαηά ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο Σ.Δ.Γ. Νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή
πξφζβαζεο ηνπ ζπλδξνκεηή θαη δελ παξέρνληαη κέζσ Σ.Δ.Γ. ζα θαηαξγνχληαη
απηφκαηα, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ΝΡΔ θαη Ρ.Ξ. Απφ
ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. ζηνλ Ρ.Ξ.
ν ΝΡΔ παχεη λα ηηκνινγεί ηνλ ζπλδξνκεηή γηα ηε γξακκή πξφζβαζεο θαη ηηο
ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. θαη ηηκνινγεί
αληίζηνηρα ηνλ Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηα ηέιε ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Ξαξάξηεκα IV, φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 4.1.
Ινηπέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε γξακκή πξφζβαζεο ηνπ
ζπλδξνκεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα κεξηδφκελνο ηνπηθφο βξφρνο, ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε θιπ, δηαηεξνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Σ.Δ.Γ., ελψ
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θαηαξγνχληαη απηφκαηα φια ηα εθπησηηθά παθέηα ιηαληθήο ΝΡΔ πνπ
πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο.
Ν Ρ.Ξ. είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ
ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 4.2, Ξαξάξηεκα III.

I.3.2. Λόγνη απόξξηςεο ελόο αηηήκαηνο ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.
Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε Σ.Δ.Γ. κφλν γηα ηνπο
παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Α1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
Α1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Α1.3
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Α1.4
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Α1.5
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Α1.6
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Α1.7
Δίδνο ζχλδεζεο άιιν απφ ηα πξνζθεξφκελα πξνο Σ.Δ.Γ.
Α2.1
Ραπηφρξνλε εηζαγσγή ίδηαο αίηεζεο απφ 2 παξφρνπο
Α2.2
Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή
Α2.3
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο
Α3.1
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε
Α4.1
Γελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ππεξεζία πξνεπηινγήο θνξέα γηα ηε
Γπλαηφηεηα 3 κε ηνλ ίδην Ρ.Ξ. θαη δελ έρεη ππνβιεζεί
ζπλδπαζκέλε αίηεζε Σ.Δ.Γ. θαη πξνεπηινγήο θνξέα
Α4.2
Απφξξηςε ηεο αίηεζεο πξνεπηινγήο θνξέα ζε πεξίπησζε
ζπλδπαζκέλεο αίηεζεο
Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ ε αίηεζε
ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ
λένπ ηελ αίηεζε Σ.Δ.Γ. επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ
Γηαβαηεξίνπ ηνπ ζπλδξνκεηή πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ
αξηζκνχ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ. Βάζεη ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ν ΝΡΔ νθείιεη
λα ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο.
Ν ιφγνο απφξξηςεο Α2.2 αθνξά κφλν πξνζσξηλή δηαθνπή ιφγσ νθεηιήο. Πηελ
πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιφγσ επηζπκίαο πειάηε, ην αίηεκα
ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ πινπνηείηαη θαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή αίξεηαη.
Γηεπθξηλίδεηαη πσο ζηελ πεξίπησζε ISDN-BRA DDI ζχλδεζεο ζα
ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αίηεζε κφλν ν θεθαιηθφο αξηζκφο. Αληίζεηα, ζηελ
πεξίπησζε ISDN-BRA ζχλδεζεο κε MSN, απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζνχλ ζηελ
αίηεζε φινη νη πνιιαπινί ζπλδξνκεηηθνί αξηζκνί, δηαθνξεηηθά ε αίηεζε ζα
απνξξίπηεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κε ιφγν απφξξηςεο Α1.5.
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Δπηπιένλ, αλ θαηά ηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. εθθξεκεί άιιν
αίηεκα πξνεπηινγήο, ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη κε ιφγν απφξξηςεο Α4.1. Πε
πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί νπνηνδήπνηε άιιν αίηεκα (εθηφο ησλ αηηεκάησλ
θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηειεθσληθή ζχλδεζε, ηφηε
ην αίηεκα Σ.Δ.Γ. ζα παξακέλεη ζε αλακνλή σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ άιινπ
αηηήκαηνο. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αηηήκαηνο Σ.Δ.Γ. σο
ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθθξεκνχο αηηήκαηνο ζα πξνζκεηξάηαη ζηνλ αλελεξγφ
ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο Σ.Δ.Γ.
Ρν ηέινο απφξξηςεο αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα IV.

I.3.3. Αίηεκα Παξνρήο Πξόζζεησλ Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ κέζσ
Υ.Δ.Γ.
Ν Ρ.Ξ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηείηαη ηελ παξνρή ζε γξακκή πξφζβαζεο
ζπλδξνκεηή ζηνλ νπνίν ήδε δηαζέηεη ηελ ππεξεζία Σ.Δ.Γ. πξφζζεησλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ν Ρ.Ξ. θαηαρσξεί ζρεηηθφ αίηεκα ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ν Ρ.Ξ. κπνξεί λα αηηεζεί ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο
απφ κία ςεθηαθέο ππεξεζίεο. Γηα θάζε κία απφ ηηο αηηνχκελεο ςεθηαθέο
ππεξεζίεο δεκηνπξγείηαη μερσξηζηφ αίηεκα, ηα νπνία θαη ηθαλνπνηνχληαη
αλεμάξηεηα. Ν ΝΡΔ, αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπ
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα θάζε αίηεκα μερσξηζηά θαη ζε πεξίπησζε πνπ
ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο απνξξίπηεη ην αίηεκα, ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ.
κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε εληφο πξνζεζκίαο δχν (2)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
Ν ΝΡΔ, ζε
ςεθηαθψλ
πεξίπησζε
πινπνίεζή
πνπ ν ΝΡΔ

πεξίπησζε κε απφξξηςεο, πινπνηεί ην αίηεκα παξνρήο πξφζζεησλ
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Σ.Δ.Γ. εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο. Πε θάζε
ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ
ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν
πξνζθέξεη ζηε ιηαληθή ηνπ.

Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα γηα παξνρή πξφζζεησλ ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Σ.Δ.Γ. κφλν γηα ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζηηθά
αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Β1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
Β1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Β1.3
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Β1.4
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Β1.5
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Β1.6
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Β1.7
Γελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε Σ.Δ.Γ. ή δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
ζηνλ ίδην Ρ.Ξ.
Β2.1
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο
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Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή
Ζ αηηνχκελε ςεθηαθή ππεξεζία είλαη ήδε ελεξγνπνηεκέλε
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιιε ηελ αίηεζε
Ζ αηηνχκελε ςεθηαθή ππεξεζία είλαη κε δηαζέζηκε γηα ηνλ ηχπν
ηεο ζχλδεζεο

Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ, ε αίηεζε
ρνξήγεζεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ δχλαηαη
λα ππνβάιιεη εθ λένπ ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ
Γηαβαηεξίνπ ηνπ ζπλδξνκεηή πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ
αξηζκνχ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ. Βάζεη ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ν ΝΡΔ νθείιεη
λα ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο.
Γηα ηελ πξφζζεηε ςεθηαθή ππεξεζία Σ.Δ.Γ. πνπ ελεξγνπνηήζεθε θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ., ν ΝΡΔ ηηκνινγεί αληίζηνηρα ηνλ Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηα ηέιε
ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα IV, φπσο νξίδεηαη ζηελ
ελφηεηα 4.1.

I.3.4. Αίηεκα Καηάξγεζεο Πξόζζεησλ Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ κέζσ
Υ.Δ.Γ.
Ν Ρ.Ξ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηείηαη ηελ θαηάξγεζε πξφζζεησλ ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ γηα ηε γξακκή
πξφζβαζεο ζπλδξνκεηή ζηνλ νπνίν ήδε δηαζέηεη ηελ ππεξεζία Σ.Δ.Γ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ν Ρ.Ξ. θαηαρσξεί ζρεηηθφ αίηεκα ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ν Ρ.Ξ. κπνξεί λα αηηεζεί ηαπηφρξνλα ηελ θαηάξγεζε
πεξηζζφηεξσλ απφ κία ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Γηα θάζε κία απφ ηηο πξνο
θαηάξγεζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο δεκηνπξγείηαη μερσξηζηφ αίηεκα, ηα νπνία θαη
ηθαλνπνηνχληαη αλεμάξηεηα. Ν ΝΡΔ, αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί
φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα θάζε αίηεκα μερσξηζηά θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο απνξξίπηεη ην αίηεκα,
ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε
εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
Ν ΝΡΔ, ζε πεξίπησζε κε απφξξηςεο, πινπνηεί ην αίηεκα θαηάξγεζεο
πξφζζεησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Σ.Δ.Γ. εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο.
Πε θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη
ηελ πινπνίεζή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν
πνπ ν ΝΡΔ πξνζθέξεη ζηε ιηαληθή ηνπ.
Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα γηα θαηάξγεζε πξφζζεησλ ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Σ.Δ.Γ. κφλν γηα ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά
αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
ΘΤ1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
ΘΤ1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
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ΘΤ1.3
ΘΤ1.4
ΘΤ1.5
ΘΤ1.6
ΘΤ1.7
ΘΤ2.1
ΘΤ2.2
ΘΤ2.3
ΘΤ3.1
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Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Γελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε Σ.Δ.Γ. ή δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
ζηνλ ίδην Ρ.Ξ.
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο
Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή
Ζ αηηνχκελε ςεθηαθή ππεξεζία δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιιε ηελ αίηεζε

Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ ε αίηεζε
θαηάξγεζεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ δχλαηαη
λα ππνβάιιεη εθ λένπ ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ
Γηαβαηεξίνπ ηνπ ζπλδξνκεηή πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ
αξηζκνχ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ. Βάζεη ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ν ΝΡΔ νθείιεη
λα ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηελ θαηάξγεζε ησλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο.
Ζ απνρξέσζε απφ ηνλ ΝΡΔ ηεο θαηαξγνχκελεο πξφζζεηεο ςεθηαθήο
ππεξεζίαο μεθηλά απφ ηελ επφκελε εκεξνινγηαθή ηεο εκεξνκελίαο
νινθιήξσζεο ηεο θαηάξγεζεο ζην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ.

I.3.5. Αίηεκα Μεηαηξνπήο ύλδεζεο PSTN ζε ISDN- BRA θαη
αληίζηξνθα
Ρν αίηεκα κεηαηξνπήο ζχλδεζεο PSTN ζε ISDN-BRA (θαη αληίζηξνθα) αθνξά
ηε κεηαηξνπή ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ελφο πειάηε PSTN ηνπ ΝΡΔ γηα ηνλ
νπνίν έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ππεξεζία ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο ζηνλ
Ρ.Ξ., ζε γξακκή ISDN-BRA, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο ππεξεζίαο
ρνλδξηθήο εθκίζζσζήο ηεο ζηνλ Ρ.Ξ. (θαη αληίζηξνθα).
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ν Ρ.Ξ. θαηαρσξεί ζρεηηθφ αίηεκα ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ν ΝΡΔ, αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί
φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο
απφξξηςεο απνξξίπηεη ην αίηεκα, ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα
ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
Ν ΝΡΔ, ζε πεξίπησζε κε απφξξηςεο, πινπνηεί ην αίηεκα κεηαηξνπήο
ζχλδεζεο PSTN ζε ISDN-BRA (θαη αληίζηξνθα) κέζσ ηεο Σ.Δ.Γ. εληφο
εχινγεο πξνζεζκίαο. Πε θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ πινπνίεζή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν πνπ ν ΝΡΔ πξνζθέξεη ζηε ιηαληθή
ηνπ. Ν Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη απφ ην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ γηα ηελ εκεξνκελία
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πινπνίεζεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ηερλνινγίαο ην αξγφηεξν εληφο δχν (2)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ πινπνίεζε.
Θαηά ηε κεηαηξνπή ηερλνινγίαο νη πθηζηάκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο
δηαηεξνχληαη εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην λέν ηχπν ζχλδεζεο. Πε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηε κεηαηξνπή ηερλνινγίαο θαηαξγνχληαη ςεθηαθέο
ππεξεζίεο, ν Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ ην αξγφηεξν
εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηάξγεζε.
Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα κεηαηξνπήο ζχλδεζεο PSTN ζε ISDNBRA (θαη αληίζηξνθα) κφλν γηα ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο
ιφγνπο:
Γ1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
Γ1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Γ1.3
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Γ1.4
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Γ1.5
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Γ1.6
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Γ1.7
Γελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε Σ.Δ.Γ. ή δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
ζηνλ ίδην Ρ.Ξ.
Γ2.1
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο
Γ2.2
Ζ αηηνχκελε ηερλνινγία είλαη ήδε ελεξγνπνηεκέλε
Γ2.3
Ζ αηηνχκελε ηερλνινγία δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί γηα ηερληθνχο
ιφγνπο
Γ2.4
Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή
Γ3.1
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιιε ηελ αίηεζε
Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ ε αίηεζε
κεηαηξνπήο απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ δχλαηαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ
ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ ηνπ
ζπλδξνκεηή πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή ηνπ
Γηαβαηεξίνπ. Βάζεη ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηα
ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ηεο κεηαηξνπήο, εθφζνλ δελ
ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Ρα ηέιε ηεο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα IV.

I.3.6. Αίηεκα Γηαθνπήο Τπεξεζίαο Υ.Δ.Γ.
Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο αηηεκάησλ δηαθνπήο
ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. :
Α) Αίηεκα πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Υ.Δ.Γ. πνπ
ππνβάιεη ν Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ
Δηδηθφηεξα, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο δηαθνπήο
ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ.:
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α. ε πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ κεηαμύ Σ.Π. θαη
ζπλδξνκεηή
Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη εηζεξρφκελεο θιήζεηο
αιιά δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί εμεξρφκελεο θιήζεηο, κε ηελ
εμαίξεζε ησλ θιήζεσλ πξνο θσδηθνχο έθηαθηεο αλάγθεο.
β. ε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί
πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο, είηε πεξηνδηθή, είηε ιόγσ
απνπζίαο ηνπ ζπλδξνκεηή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.
Πηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο, ν
ζπλδξνκεηήο δελ ιακβάλεη εηζεξρφκελεο θιήζεηο νχηε πξαγκαηνπνηεί
εμεξρφκελεο θιήζεηο κε ηελ εμαίξεζε ησλ θιήζεσλ πξνο θσδηθνχο
έθηαθηεο αλάγθεο.. Ρα δεηήκαηα ηεο παξνρήο πξνζσξηλήο δηαθνπήο
θαζνξίδνληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ΝΡΔ θαη Ρ.Ξ. Πε θάζε
πεξίπησζε ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο
ππεξεζίαο είηε πεξηνδηθή είηε ιφγσ απνπζίαο ηνπ ζπλδξνκεηή,
ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ παξέρεη ζηε ιηαληθή ηνπ.
O Ρ.Ξ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο θαηαβάιιεη ζηνλ
ΝΡΔ ηα αλαινγνχληα ηέιε Σ.Δ.Γ.
Ρν αίηεκα νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. πνπ ππνβάιεη ν Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ
αθνξά ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ κεηαμχ Ρ.Ξ. θαη
ζπλδξνκεηή θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί
ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο κε ην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.
Β) Αίηεκα νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Υ.Δ.Γ. πνπ ππνβάιεη ν ΟΣΔ
ζηνλ Σ.Π.
Ρν αίηεκα νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. πνπ ππνβάιεη ν ΝΡΔ ζηνλ Ρ.Ξ.
αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηελ νξηζηηθή
δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Ρ.Ξ. θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ,
ππνβάιινληαο ζηνλ ΝΡΔ αίηεκα θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ.

I.3.7. Αίηεκα πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Υ.Δ.Γ.
πνπ ππνβάιεη ν Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ν Ρ.Ξ. θαηαρσξεί ζρεηηθφ αίηεκα ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ν ΝΡΔ, αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί
φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο
απφξξηςεο απνξξίπηεη ην αίηεκα, ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα
ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
Ν ΝΡΔ, ζε πεξίπησζε κε απφξξηςεο, πινπνηεί ην αίηεκα πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο. Πε θάζε
πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ
πινπνίεζή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν
πνπ ν ΝΡΔ πξνζθέξεη ζηε ιηαληθή ηνπ. Ν Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη απφ ην Ξ.Π. ηνπ
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ΝΡΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ην
αξγφηεξν εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ.
Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο κφλν
γηα ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Γ1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
Γ1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Γ1.3
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Γ1.4
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Γ1.5
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Γ1.6
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Γ1.7
Γελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε Σ.Δ.Γ. ή δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
ζηνλ ίδην Ρ.Ξ.
Γ2.1
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο.
Γ3.1
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιιε ηελ αίηεζε
Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ ε αίηεζε
πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ δχλαηαη
λα ππνβάιιεη εθ λένπ ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ
Γηαβαηεξίνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή
ηνπ Γηαβαηεξίνπ. Βάζεη ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ν ΝΡΔ νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο δηαθνπήο, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο νξηζηηθήο δηαθνπήο ν
ζπλδξνκεηήο
παχεη
λα
ιακβάλεη
ππεξεζίεο
ηειεθσλίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ), εθηφο θαη εάλ ππνβάιεη
αίηεκα λέαο ζχλδεζεο ζηνλ ΝΡΔ ή ζε θάπνηνλ άιιν πάξνρν.
Γηα ηελ πινπνίεζε αηηήκαηνο άξζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο
Σ.Δ.Γ. ν Ρ.Ξ. θαηαρσξεί ζρεηηθφ αίηεκα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ν ΝΡΔ,
αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο απνξξίπηεη ην αίηεκα,
ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε
εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
Ν ΝΡΔ, ζε πεξίπησζε κε απφξξηςεο, πινπνηεί ην αίηεκα άξζεο ηεο
πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο. Πε
θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη
ηελ πινπνίεζή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν
πνπ ν ΝΡΔ πξνζθέξεη ζηε ιηαληθή ηνπ. Ν Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη απφ ην Ξ.Π. ηνπ
ΝΡΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο άξζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ην
αξγφηεξν εληφο δχν εξγάζηκσλ (2) εκεξψλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ.
Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα άξζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο κφλν γηα
ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Δ1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
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Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Γελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε Σ.Δ.Γ. ή δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
ζηνλ ίδην Ρ.Ξ.
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο.
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιιε ηελ αίηεζε
Ζ ζχλδεζε δε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο

I.3.8. Αίηεκα νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο Υ.Δ.Γ. πνπ ππνβάιεη ν
ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π.
Νη αηηήζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ κε αληηθείκελν ηελ θαηάξγεζε ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ.
ππνβάιινληαη ζηνλ Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαηάξγεζεο ηεο Ξξνεπηινγήο Φνξέα, βάζεη ηεο
Απφθαζεο ηεο ΔΔΡΡ 366/48/8-12-2005 «Ρξνπνπνίεζε θαη Θσδηθνπνίεζε ζε
εληαίν θείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ Δηζαγσγήο ηεο Ξξνεπηινγήο Φνξέα ζηελ
Διιεληθή Αγνξά», ηξνπνπνηεζείζαο απφ ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΡΡ 478/114/0605-2008, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ρν αίηεκα θαηάξγεζεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. πνπ
ππνβάιιεη ν ζπλδξνκεηήο ζηνλ ΝΡΔ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη κφλν
ζπλδπαζκέλα κε αίηεκα θαηάξγεζεο πξνεπηινγήο Φνξέα. Δπηπξφζζεηα, ηα
αηηήκαηα απηά κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ απφ ηνλ Ρ.Ξ. κφλν ζε ζπλδπαζκφ θαη
φρη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Ρ.Ξ. νθείιεη λα
αθπξψζεη ην αίηεκα θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. ην νπνίν απηφκαηα επηθέξεη αθχξσζε
θαη ηνπ αηηήκαηνο θαηάξγεζεο πξνεπηινγήο θνξέα.
Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηάξγεζεο ηεο Σ.Δ.Γ. απφ ηνλ ΝΡΔ πξαγκαηνπνηείηαη
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο:
i. έρεη παξέιζεη δίκελν απφ ηελ έλαξμε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
Ξξνεπηινγήο Φνξέα,
ii. έρνπλ παξέιζεη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ Ρ.Ξ. ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαηάξγεζεο
ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. θαη
iii. ν ΝΡΔ δελ έρεη ιάβεη απφ ηνλ Ρ.Ξ. αίηεκα αθχξσζεο ηεο αίηεζεο
θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ..
Γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. ελφο ζπλδξνκεηή, ην ιηαληθφ άθξν
ηνπ ΝΡΔ ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ
Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα I.2.3 ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.
Ν ΝΡΔ (ππεξεζίεο ρνλδξηθήο), αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα κέζσ ηνπ Ξ.Π. ΝΡΔ
ελεκεξψλεη ζρεηηθά, εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο, γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
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αηηήκαηνο ηνλ Ρ.Ξ., ζηνλ νπνίν έρεη εθκηζζσζεί ε γξακκή, ηεο νπνίαο ην
ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ αηηείηαη ηελ θαηάξγεζε Σ.Δ.Γ.
Ν ΝΡΔ (ππεξεζίεο ρνλδξηθήο), αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί
φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο
απφξξηςεο απνξξίπηεη ην αίηεκα, ελεκεξψλνληαο ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ
κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ. Δπίζεο, ν πθηζηάκελνο Ρ.Ξ.
ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ γηα ηα
αηηήκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηα αηηήκαηα πνπ απνξξίθζεθαλ εληφο
πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ή
απφξξηςεο.
Ζ θαηάξγεζε ηεο Σ.Δ.Γ. πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
Ξξνεπηινγήο Φνξέα. Κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. ζηε γξακκή
πξφζβαζεο, δηαηεξνχληαη φιεο νη ππάξρνπζεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαλ ζην ζπλδξνκεηή πξηλ ηελ θαηάξγεζε ηεο Σ.Δ.Γ. θαη νη νπνίεο
απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο. Νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ηε γξακκή πξφζβαζεο ηνπ ζπλδξνκεηή θαη παξέρνληαη κέζσ Σ.Δ.Γ.
δηαηεξνχληαη. Ινηπέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε γξακκή πξφζβαζεο
ηνπ ζπλδξνκεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα κεξηδφκελνο ηνπηθφο βξφρνο, ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε θιπ, δηαηεξνχληαη θαηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Σ.Δ.Γ.
Ρν ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζπλδέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ αηηήκαηα θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. θαηά
πιήξε αληηζηνηρία ησλ νξηδνκέλσλ ζην Ξαξάξηεκα III, παξάγξαθνο 4.2 γηα
ηηο πξνβιέςεηο (ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ
αηηήκαηα ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ.) ησλ Ρ.Ξ. Γηα ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ ηζρχεη
κέγηζην εκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηήζεσλ θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. πνπ
ππνβάιινληαη ζην Ξ.Π. ΝΡΔ, θαη‟ αληηζηνηρία ησλ νξηδνκέλσλ ζην Ξαξάξηεκα
III, παξάγξαθνο 4.3 γηα ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. πνπ ππνβάιινπλ νη
Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ.
Ν ΝΡΔ (ρνλδξηθέο ππεξεζίεο) δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα γηα θαηάξγεζε
Σ.Δ.Γ. κφλν γηα ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Ε1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
Ε1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Ε1.3
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Ε1.4
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Ε1.5
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Ε1.6
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Ε2.1
Ραπηφρξνλε εηζαγσγή ίδηαο αίηεζεο απφ 2 παξφρνπο
Ε2.2
Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή
Ε2.3
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο
Ε3.1
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ (ιηαληθφ άιξν) πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε
Ε4.1
Γελ έρεη ππνβιεζεί ζπλδπαζκέλε αίηεζε θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. θαη
θαηάξγεζεο πξνεπηινγήο θνξέα
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Απφξξηςε ηεο αίηεζεο θαηάξγεζεο πξνεπηινγήο θνξέα ζε
πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο αίηεζεο

Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ ε αίηεζε
νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. απνξξίπηεηαη, ην ιηαληθφ άθξν ηνπ
ΝΡΔ δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηελ αίηεζε θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ.
επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα
αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ. Ν ΝΡΔ νθείιεη
λα ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο
ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο.
Ζ απνρξέσζε ηεο θαηαξγεζείζαο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πξφζζεησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο θαηαξγεζείαο ζχλδεζεο, μεθηλά απφ
ηελ επφκελε εκεξνινγηαθή ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηάξγεζεο
ζην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ.

I.3.9. Αίηεκα Φνξεηόηεηαο Αξηζκνύ ζε Γξακκή πνπ Δθκηζζώλεηαη
Υνλδξηθά
Όηαλ έλαο πάξνρνο (πάξνρνο-δέθηεο) αηηείηαη (θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
ζπλδξνκεηή) λα κεηαθέξεη ζην δίθηπφ ηνπ κέζσ ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ
ηνλ αξηζκφ ζχλδεζεο ζηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί Σ.Δ.Γ., πξέπεη λα ππνβάιεη
αίηεκα θνξεηφηεηαο ηνπ αξηζκνχ ζηνλ ΝΡΔ (πάξνρνο-δφηεο), ην νπνίν
εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε θνξεηφηεηα αξηζκψλ.
Ν πθηζηάκελνο Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ
ΝΡΔ γηα ην αίηεκα θνξεηφηεηαο, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο ηνπ παξφρνπ-δέθηε. Ν πθηζηάκελνο
Ρ.Ξ. ελεκεξψλεηαη ελ ζπλερεία κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ
ΝΡΔ γηα ηα αηηήκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηα αηηήκαηα πνπ απνξξίθζεθαλ
θαζψο θαη γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πινπνηήζεθε ε θνξεηφηεηα αξηζκνχ εληφο
πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ή
απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο.
Κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία θνξεηφηεηαο αξηζκνχ, ε Σ.Δ.Γ. θαη ε Ξξνεπηινγή Φνξέα
θαηαξγνχληαη απηφκαηα.

I.3.10. Λνηπά Αηηήκαηα Τπεξεζίαο Υ.Δ.Γ.
O Ρ.Ξ. πνπ παξέρεη ήδε ππεξεζίεο ζε ζπλδξνκεηή κέζσ Σ.Δ.Γ. δχλαηαη λα
ππνβάιιεη κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ αίηεκα κεηαθνξάο
ηεο ζχλδεζεο ζε άιιε δηεχζπλζε. Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηφζν γηα
κεηαθνξά ζην ίδην αζηηθφ θέληξν φζν θαη γηα κεηαθνξά ζε άιιν αζηηθφ
θέληξν κε δηαηήξεζε ηνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ (εζσηεξηθή θνξεηφηεηα). Ρν
αίηεκα απνξξίπηεηαη εθφζνλ ε κεηαθνξά ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηνπ
ηειεθσληθνχ αξηζκνχ.
Ν ΝΡΔ, αθνχ παξαιάβεη ην αίηεκα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο
ειέγρνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο απνξξίπηεη ην
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αίηεκα, ελεκεξψλνληαο ηνλ Ρ.Ξ. κέζσ ηνπ Ξ.Π. γηα ηελ αηηηνινγεκέλε
απφξξηςε εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ.
Δθφζνλ ην αίηεκα κεηαθνξάο ηεο ζχλδεζεο Σ.Δ.Γ. δελ απνξξηθζεί ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ, ν ΝΡΔ πινπνηεί ην αίηεκα εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο. Πε θάζε
πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κεηαθνξάο
κέρξη ηελ πινπνίεζή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν
ρξφλν πνπ ν ΝΡΔ πξνζθέξεη ζηε ιηαληθή ηνπ.
Ν ΝΡΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα γηα κεηαθνξά ηεο ζχλδεζεο Σ.Δ.Γ.,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο πνπ ππέρεη, κφλν γηα
ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Κ1.1
Γηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπκία
Κ1.2
Γηαθνξεηηθφ φλνκα
Κ1.3
Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ΓΑΡ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΚ)
Κ1.4
Γηαθνξεηηθφ ΑΦΚ
Κ1.5
Ιάζνο αξηζκφο ηειεθψλνπ
Κ1.6
Ιάζνο είδνο ζχλδεζεο
Κ1.7
Δίδνο ζχλδεζεο άιιν απφ ηα πξνζθεξφκελα πξνο Σ.Δ.Γ.
Κ2.1
Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή
Κ2.2
Δθθξεκεί αίηεζε θαηάξγεζεο ηεο ζχλδεζεο.
Κ3.1
Ιάζνο θαηαρψξεζε (εθ παξαδξνκήο ιάζνο) κφλνλ θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ρ.Ξ. πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε
Κ4.1
Ζ κεηαθνξά ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγή ηειεθσληθνχ αξηζκνχ
Κ4.2
Απαηηείηαη εηδηθή/πξφζζεηε θαηαζθεπή
Πε πεξίπησζε φπνπ ιφγσ αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ ΓΑΡ ή Γηαβαηεξίνπ, ε αίηεζε
κεηαθνξάο ζχλδεζεο απνξξίπηεηαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ν Ρ.Ξ δχλαηαη λα ππνβάιεη
εθ λένπ ηελ αίηεζε κεηαθνξάο ζχλδεζεο Σ.Δ.Γ. επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν
ηνπ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ αιιαγή ηνπ
αξηζκνχ ΓΑΡ ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ. Βάζεη ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ν ΝΡΔ νθείιεη
λα ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζηε κεηαθνξά ηεο
ζχλδεζεο, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο.
Ρα ηέιε κεηαθνξάο/απφξξηςεο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα IV. Ρέιε
απφξξηςεο δελ θαηαβάιινληαη φηαλ ν ιφγνο απφξξηςεο είλαη νη Κ4.1 θαη Κ4.2.
Άιια αηηήκαηα, φπσο αιιαγή ζηνηρείσλ ζπλδξνκεηή, κεηαηξνπή ηειεθσληθνχ
αξηζκνχ ζε κε αλαθνηλψζηκν θιπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζηνλ
Ρ.Ξ. θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
ηνπ ΝΡΔ. Ρα αηηήκαηα απηά δηεθπεξαηψλνληαη θαη‟ αλαινγία ησλ αηηεκάησλ
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο θαη
ακεξνιεςίαο ηνπ ΝΡΔ.
Γίλνληαη νη παξαθάησ δηεπθξηλήζεηο:
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-

Αηηήζεηο εζσηεξηθήο θνξεηφηεηαο κε δηεχζπλζε κεηαθνξάο εληφο ηνπ
ίδηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ζα απνξξίπηνληαη κε ιφγν απφξξηςεο Κ4.1.

-

Αηηήζεηο κεηαθνξάο ζην ίδην αζηηθφ θέληξν θαη αηηήζεηο εζσηεξηθήο
θνξεηφηεηαο γηα ηηο νπνίεο δειψλνληαη ιαλζαζκέλα ή ειιηπή ζηνηρεία
δηεχζπλζεο κεηαθνξάο ζα απνξξίπηνληαη κε ιφγν απφξξηςεο Κ4.1.

-

Αηηήζεηο αιιαγήο ζηνηρείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αιιαγή θπζηθνχ
πξνζψπνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππνβάιινληαη κε απνδεθηά ή ειιηπή
λέα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή ή δελ πξνζθνκίδνληαη εληφο εχινγνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε
ηεο αιιαγήο ζηνηρείσλ, ζα απνξξίπηνληαη κε ιφγν απφξξηςεο Κ1.1.

I.4. Λόγνη Απηόκαηεο Καηάξγεζεο Τπεξεζίαο Υ.Δ.Γ.
Ζ ππεξεζία Σ.Δ.Γ. πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε γηα κία γξακκή πξφζβαζεο
ζπλδξνκεηή ζε ζπγθεθξηκέλν Ρ.Ξ. θαηαξγείηαη απηφκαηα κφλν ζηηο παξαθάησ
πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο:
Θ1:
Θ2:
Θ3:
Θ4:

Θ5:
Θ6:
Θ7:
K8:
Θ9:
Θ10:
Θ11:

Θαηάξγεζε ηνπ πξνζέκαηνο πξνεπηινγήο θνξέα ηνπ Ρ.Ξ.
ηεο Σ.Δ.Γ.
ινπνίεζε αίηεζεο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ή ελεξγνπνίεζε
πξνεπηινγήο θνξέα ζε άιινλ Ρ.Ξ.
ινπνίεζε αίηεζεο θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. ή θαηάξγεζε
πξνεπηινγήο θνξέα.
Αιιαγή ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ηεο γξακκήο πξφζβαζεο
ηνπ ηειηθνχ ζπλδξνκεηή ρσξίο ηε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ
ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αιιαγή θαη κφλν ηεο ηαρπδξνκηθήο
δηεχζπλζεο ηνπ ζπλδξνκεηή, εθφζνλ δελ αιιάδεη
παξάιιεια θαη ν αξηζκφο θιήζεο ηεο ηειεθσληθήο
ζχλδεζεο, δελ απνηειεί ιφγν θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο
Σ.Δ.Γ.
Αιιαγή αξηζκνχ ζπλδξνκεηή
ινπνίεζε αηηήκαηνο κεηαθνξάο αξηζκνχ (θνξεηφηεηαο) ζε
πάξνρν άιινλ απφ ηνλ ΝΡΔ
Πε πεξίπησζε ιήμεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο Σ.Δ.Γ. ηνπ
ΝΡΔ κε ηνλ Ρ.Ξ.
Κεηαηξνπή απφ PSTN ζε MSN
Κεηαηξνπή απφ PSTN / ISDN-BRA ζε ISDN-PRA
Αιιαγή ζρήκαηνο Ξξνεπηινγήο Φνξέα ζε κε ζπλδπαδφκελν
κε ηε Σ.Δ.Γ.
Κεηά απφ αίηεκα νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ Ρ.Ξ. Σ.Δ.Γ.

Πε θάζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ
θαηαξγνχκελν πάξνρν Σ.Δ.Γ. γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ην ιφγν θαηάξγεζεο
αθνινπζψληαο ηελ αλσηέξσ θσδηθνπνίεζε, ην αξγφηεξν εληφο δχν
εξγάζηκσλ (2) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάξγεζεο.
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I.5. Αθύξσζε αηηήκαηνο
Πε πεξίπησζε πνπ ν Ρ.Ξ. επηζπκεί ηελ αθχξσζε νηνπδήπνηε θαηαηεζέληνο
αηηήκαηνο εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ θαηαρσξεί ζρεηηθφ αίηεκα
ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα. Αίηεζε αθχξσζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζην
Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα εθφζνλ δελ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο
ηεο αξρηθήο αίηεζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηέινο αθχξσζεο
αίηεζεο φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα IV. Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο
αηηήκαηνο αθχξσζεο πξηλ ηελ έλαξμε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο, δελ θαηαβάιινληαη ηέιε αθχξσζεο αηηήκαηνο.
Δηδηθά γηα ηα αηηήκαηα αιιαγήο δηεχζπλζεο, αθχξσζε επηηξέπεηαη κέρξη ηελ
θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο ζηελ λέα δηεχζπλζε. Πε πεξίπησζε φπνπ αίηεκα
αιιαγήο δηεχζπλζεο αθπξσζεί κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ζχλδεζεο ζηελ παιηά
δηεχζπλζε θαη πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ζηε λέα δηεχζπλζε,
θαηαξγείηαη ηφζν ε ππεξεζία Σ.Δ.Γ. φζν θαη ε ηειεθσληθή ζχλδεζε.
I.6. Αηηήκαηα άξζεο βιαβώλ

I.6.1. Λήςε βιαβώλ από ζπλδξνκεηέο
Νη βιάβεο ησλ ζπλδξνκεηψλ, ησλ νπνίσλ νη γξακκέο πξφζβαζεο έρνπλ
εθκηζζσζεί ρνλδξηθά απφ ηνλ Ρ.Ξ., αλαθέξνληαη απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζηνλ
Ρ.Ξ. θαη φρη ζηνλ ΝΡΔ.

I.6.2. Γηαρείξηζε βιαβώλ
Κε ηελ ππνβνιή απφ ην ζπλδξνκεηή βιάβεο, ν Ρ.Ξ. ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα
επηβεβαηψζεη φηη ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο ή ζπζηήκαηα εθηφο
ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ θαη κφλν εάλ ε βιάβε νθείιεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ, ζα
ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ. Γηα
ηελ επίιπζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ΝΡΔ ζα πξέπεη ν Ρ.Ξ. λα δηαζέηεη ζηνλ
ΝΡΔ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζή ηνπ ζηνηρεία. Απφξξηςε αηηήκαηνο
δηαρείξηζεο βιάβεο εθ κέξνπο ηνπ ΝΡΔ ζα πξέπεη λα είλαη εκπεξηζηαησκέλε
θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Ν ΝΡΔ δηαρεηξίδεηαη ηηο βιάβεο πνπ αλαθέξνληαη
απφ ηνλ Ρ.Ξ. κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο βιάβεο ησλ ζπλδξνκεηψλ
ηνπ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ν ΝΡΔ δχλαηαη λα επηθνηλσλεί ή
λα επηζθέπηεηαη ην ζπλδξνκεηή κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη επηζθεπή ηεο
βιάβεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ θαη
ζπλεξγείν ΝΡΔ επηζθέπηεηαη ην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή ν Ρ.Ξ., ιακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο πνπ ππέρεη ν ΝΡΔ, επηβαξχλεηαη κε ην
ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗV.
Ρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Ρ.Ξ. ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε
ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Νη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ελεκέξσζε ηνπ
Ρ.Ξ. γηα ηελ επηθείκελε επίζθεςε ζπλεξγείνπ.
Νη ρξφλνη εληφο ησλ νπνίσλ ν ΝΡΔ απνθαζηζηά ηηο βιάβεο παξέρνληαη ζην
Ξαξάξηεκα IΗΗ. Πε πεξίπησζε βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ, δελ
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ πάγηα ηέιε κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε
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ηεο βιάβεο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα ελ ιφγσ ηέιε δελ θαηαβάιινληαη ζην
ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ ζε πεξίπησζε ζπλδξνκεηή ΝΡΔ κε ην ίδην πεξηζηαηηθφ
βιάβεο.
I.7. Σειεθσληθόο θαηάινγνο
Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Απφθαζεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο Θαζνιηθήο
πεξεζίαο ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλδξνκεηή Σ.Δ.Γ. ζηνλ εληαίν
ηειεθσληθφ θαηάινγν θαζψο θαη ε δηφξζσζε ή ε δηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο
θαηαρψξεζεο κεηά απφ αίηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
ΝΡΔ, ν νπνίνο είηε έρεη εθρσξήζεη ζηνλ ζπλδξνκεηή ηνλ αξηζκφ απηφ είηε
είλαη ν πάξνρνο-δέθηεο ηνπ αξηζκνχ ιφγσ θνξεηφηεηάο ηνπ (πξηλ ηε
ρνξήγεζε Σ.Δ.Γ.) ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ. Δπηπξφζζεηα ν ΝΡΔ είλαη αξκφδηνο γηα
ηελ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζέζεο ηνπ ζπλδξνκεηή
φηαλ πξαγκαηνπνηεί θιήζε ζηνλ εληαίν αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Ρπρφλ αηηήκαηα ζπλδξνκεηψλ γηα κεηαηξνπή ηνπ αξηζκνχ ηνπο ζε κε
αλαθνηλψζηκν ή αληίζηξνθα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζηνλ ΝΡΔ κέζσ ηνπ
Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ ΝΡΔ.
I.8. Αίηεκα ρνξήγεζεο CDRs

I.8.1. Γεληθνί όξνη
Νη εμεξρφκελεο θιήζεηο ζπλδξνκεηψλ Σ.Δ.Γ. πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο
θιήζεσλ ηνπ ζρήκαηνο 3 πξνεπηινγήο θνξέα, δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην δίθηπν
ηνπ ΝΡΔ. Νη Ρ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ θιήζεσλ
(CDRs - Call Data Records) ησλ ζπλδξνκεηψλ κε Σ.Δ.Γ. νη νπνίεο
δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ, πξνθεηκέλνπ λα εθδίδνπλ εληαίν
ινγαξηαζκφ ζην ζπλδξνκεηή.
Ζ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ θιήζεσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ κε Σ.Δ.Γ. νη
νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ, απνζθνπεί απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ζηελ έθδνζε εληαίνπ ινγαξηαζκνχ. Ρα ζηνηρεία ησλ θιήζεσλ πεξηέρνπλ
πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπλδξνκεηψλ, γηα ην ιφγν απηφ απαγνξεχεηαη
απζηεξά ε δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε ή γλσζηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζε
ηξίηνπο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ή ρξήζε ηνπο πξνο φθεινο ηνπ
Ρ.Ξ. ή άιισλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ν Ρ.Ξ.

I.8.2. Όξνη - πξνϋπνζέζεηο
Ρα ζηνηρεία ησλ θιήζεσλ ζα απνζεθεχνληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν
κνξθφηππν ην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζχκβαζε Σ.Δ.Γ. πνπ
ππνγξάθεηαη κεηαμχ Ρ.Ξ. θαη ΝΡΔ. Ρν κνξθφηππν απηφ ζα είλαη θνηλφ γηα
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φινπο ηνπο παξφρνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
πνπ ζα ρξεηάδεηαη ν Ρ.Ξ. γηα λα ηηκνινγήζεη ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ.
Ζ έθδνζε CDRs γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλδξνκεηψλ κε
Σ.Δ.Γ. ηνπ Ρ.Ξ. θαη φρη επηιεθηηθά αλά ζπλδξνκεηή.
Ζ άληιεζε ησλ CDRs ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε πξσηνθφιινπ SFTP (SSH File
Transfer Protocol). Ζ πεξίνδνο δηαθξάηεζεο ησλ CDRs ζε θάζε θάθειν ζα
είλαη 10 εκέξεο (απφ ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο).
.

I.8.3. Υξεώζεηο
Νη ρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θιήζεηο γηα ηηο νπνίεο παξέρνληαη CDRs, ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή ζην κεληαίν ηηκνιφγην πνπ
απνζηέιιεηαη ζηνλ Ρ.Ξ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1.
Ν ΝΡΔ θαη ν Ρ.Ξ. ππνρξενχληαη λα θπιάζζνπλ ηα CDRs ζε αζθαιέο κέξνο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηθαλφ λα εγγπεζεί ηελ ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
παξάγξαθν 4.4 ζρεηηθά κε ηελ ακθηζβήηεζε ινγαξηαζκνχ.
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Παξάξηεκα II. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο κέζσ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο
Γξακκώλ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΣΤΠΟ ΤΝΓΔΗ

ΥΡΔΧΗ

ΤΠΗΡΔΙΑ
PSTN

1

Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρφκελσλ
θιήζεσλ

ISDN BRA

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΔΛΟ

ΑΛΛΟΤ ΔΙΓΟΤ ΥΡΔΧΗ

√

Σξεψλεηαη θάζε κεηαβνιή
ζηελ θαηεγνξία θξαγήο
Ν ζπλδξνκεηήο πνπ θαιεί
επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε
επηθνηλσλίαο κέρξη ηνλ αξρηθά
θαινχκελν ζπλδξνκεηή, ελψ ν
θαινχκελνο θαη ρξήζηεο ηεο
επθνιίαο εθηξνπήο,
επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ
πξνσζνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο
θιήζεο

2

Δθηξνπή θιήζεο ζε άιινλ αξηζκφ

√

√

3

Έλδεημε αλακνλήο θιήζεο

√

√

4

Αθχπληζε – πφκλεζε

√

√

5

Ππλνκηιία γηα ηξεηο

√

√

6

Γηςήθηα θιήζε

√

7

Άκεζε θιήζε

√

8

Ξξνζσξηλή θξαγή εηζεξρφκελσλ
θιήζεσλ

√

√

9

Αλαγλψξηζε θιήζεο (CLIP)

√

√

1
0
1
1

Κε εκθάληζε θαινχληνο αξηζκνχ
(CLIR)
Νινθιήξσζε θιήζεο ζε θαηεηιεκκέλε
ζχλδεζε

√

√

√

√

Σξέσζε κέζσ CDR:
Πηελ ελεξγνπνίεζε θαη γηα
θάζε αθχπληζε-ππφκλεζε
ΛΑΗ
ΛΑΗ
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ΛΑΗ*

Σξέσζε κέζσ CDR:
Πηελ ελεξγνπνίεζε
Σξέσζε κέζσ CDR:
Πηελ ελεξγνπνίεζε
*Πηηο ISDN ζπλδέζεηο
παξέρεηαη δσξεάλ
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ISDN BRA

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΥΡΔΧΗ

1

Γηεπηινγή εηζφδνπ*

Κεληαίν ηέινο

2

Ξνιιαπιφο Ππλδξνκεηηθφο Αξηζκφο (MSN)**

3

πνδηεπζπλζηνδφηεζε

4

Ππγθξάηεζε θιήζεο θαη ζέζε ζε αλακνλή

5

Φνξεηφηεηα ηεξκαηηθνχ

6

Ξαξνπζίαζε ηαπηφηεηαο ζπλδεδεκέλνπ αξηζκνχ

7

Απαγφξεπζε παξνπζίαζεο ηαπηφηεηαο ζπλδεδεκέλνπ
αξηζκνχ

8

Πεκαηνδνζία απφ ζπλδξνκεηή ζε ζπλδξνκεηή

Κεληαίν ηέινο γηα θάζε MSN

Κεληαίν ηέινο

*Αλ ππάξρεη δηεπηινγή εηζφδνπ ηελ ζηηγκή ηεο πινπνίεζεο ηεο αίηεζεο ηφηε
απηή δηαηεξείηαη.
**Γηαηεξνχληαη ηα ήδε ππάξρνληα MSN.
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Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ
Κφλν ζε ζπλδξνκεηέο PSTN δηθηχνπ, θαηφπηλ αίηεζεο πξνο ηνλ Ρ.Ξ., ζηελ
νπνία θαη ζα πξνζδηνξίδεη ν ζπλδξνκεηήο ηελ θαηεγνξία θξαγήο πνπ επηζπκεί
(δηεζλείο θιήζεηο, ππεξαζηηθέο θιήζεηο, θιήζεηο πξνο θηλεηά, θιήζεηο ζε
αξηζκνχο πξφζζεηεο ρξέσζεο θιπ).

-

Δθηξνπή θιήζεο ζε άιινλ αξηζκό
Ζ πεξεζία Δθηξνπήο Θιήζεσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζπλδξνκεηή λα
θαηεπζχλεη ηηο θιήζεηο ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ ζε άιινλ αξηζκφ ηειεθψλνπ πνπ ν
ίδηνο ζα πξνθαζνξίζεη/επηιέμεη.

-

Αλακνλή θιήζεο
Ζ πεξεζία Αλακνλήο θιήζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζπλδξνκεηή λα κελ
ράλεη θακία θιήζε φηαλ κηιάεη ζην ηειέθσλν θαη θάπνηνο ηξίηνο ηνλ θαιεί.

-

Αθύπληζε - Τπόκλεζε
Ζ ππεξεζία Αθχπληζεο-πφκλεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζπλδξνκεηή
λα δέρεηαη θιήζεηο αθχπληζεο ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ν ίδηνο (κε
αθξίβεηα 5ιέπηνπ) κέζα ζην επφκελν 24σξν.

-

πλνκηιία γηα ηξεηο
Κε ηελ ππεξεζία απηή, εάλ ν ζπλδξνκεηήο κηιάεη κε θάπνηνλ, ηαπηφρξνλα
κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαη ηξίην πξφζσπν ζηε ζπλδηάιεμή ηνπ.

-

Γηςήθηα θιήζε
Ζ ππεξεζία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηηζηνχλ έσο θαη 100
ηειεθσληθνί αξηζκνί κε έλαλ επθνινκλεκφλεπην δηςήθην αξηζκφ, δίρσο ην
ηειέθσλν λα έρεη θακία κλήκε.

-

Άκεζε θιήζε
Κε ηελ Άκεζε θιήζε, πιεθηξνινγείηαη κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ ν αξηζκφο
ηνπ ηειεθψλνπ φπνπ ζα βξίζθεηαη ν ζπλδξνκεηήο . Έηζη ζεθψλνληαο ην
αθνπζηηθφ θαη πεξηκέλνληαο κφλν 5 δεπηεξφιεπηα ε θιήζε πξνσζείηαη
απηφκαηα ζηνλ αξηζκφ απηφ πνπ ζα βξίζθεηαη ν ζπλδξνκεηήο.

-

Πξνζσξηλή θξαγή εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ
Ζ ππεξεζία Ξξνζσξηλή Φξαγή Δηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
ζην ζπλδξνκεηή λα κελ επηηξέπεη ηηο εηζεξρφκελεο κφλν θιήζεηο ζην
ηειέθσλφ ηνπ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκεί, ελψ ν ίδηνο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεί εμεξρφκελεο θιήζεηο. Ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο αθνχεη ην κήλπκα:
«Ν θαινχκελνο έρεη ελεξγνπνηήζεη ηελ ππεξεζία „κελ ελνριείηε‟,
παξαθαινχκε θαιέζηε αξγφηεξα».

-

Αλαγλώξηζε θιήζεσλ - CLIP
H ππεξεζία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζπλδξνκεηή, λα βιέπεη ζηελ νζφλε
ηεο ζπζθεπήο ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ πνπ ηνλ θαιεί, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηφο πνπ θαιεί επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ θαη
φηη ν ζπλδξνκεηήο δηαζέηεη ηειεθσληθή ζπζθεπή (ελζχξκαηε ή αζχξκαηε)
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πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ή εηδηθή ζπζθεπή (Caller ID Box) πνπ
ζπλδέεηαη παξάιιεια κε ηελ ππάξρνπζα ηνληθή ζπζθεπή.
-

Με εκθάληζε Αξηζκνύ – CLIR
Νη αξηζκνί ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ππεξεζία CLIR δελ ζα
εκθαλίδνληαη ζηηο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππεξεζία αλαγλψξηζεο
θιήζεο (CLIP) ηφζν ζην ζηαζεξφ δίθηπν PSTN θαη ISDN φζν θαη ζην δίθηπν
φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.

-

Οινθιήξσζε Κιήζεσλ ζε θαηεηιεκκέλε ύλδεζε
Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζπλδξνκεηή, φηαλ πξαγκαηνπνηεί κηα θιήζε θαη ε
γξακκή ηνπ θαινχκελνπ ζπλδξνκεηή είλαη θαηεηιεκκέλε, λα θάλεη ρεηξηζκφ
έηζη ψζηε λα εηδνπνηεζεί φηαλ ε γξακκή ειεπζεξσζεί θαη λα απνθαηαζηαζεί ε
ζχλδεζε.

-

Γηεπηινγή εηζόδνπ (DDI-Direct Dialing In)
Mε ηε Γηεπηινγή Δηζφδνπ ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 10
ζπλερφκελνπο αξηζκνχο θιήζεο. Έηζη θάζε ηεξκαηηθή ζπζθεπή κπνξεί λα έρεη
δηαθνξεηηθφ αξηζκφ θιήζεο, πνπ ζα θαιείηαη απ' επζείαο. (Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε χπαξμε
ηειεθσληθνχ θέληξνπ).

-

Πνιιαπιόο
Number)

ζπλδξνκεηηθόο

αξηζκόο

(MSN-Multiple

Subscriber

Πηελ ζχλδεζε παξέρνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αξηζκνί θιήζεο (κέρξη θαη 8
δηαθνξεηηθνί). Θάζε αξηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί ζε ρσξηζηή ζπζθεπή.
-

Τπν-δηεπζπλζηνδόηεζε (SUB-Sub-addressing)
Ν ζπλδξνκεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη πξφζζεηα ςεθία επηινγήο ζαλ
πξνέθηαζε ηνπ αξηζκνχ θιήζεο ηνπ.

-

πγθξάηεζε θιήζεο θαη ζέζε ζε αλακνλή (CH-Call Hold)
Απηή ε ππεξεζία επηηξέπεη ζην ζπλδξνκεηή λα ζέζεη κηα θιήζε "πνπ
βξίζθεηαη ζε εμέιημε" ζε αλακνλή, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα λέα θιήζε.

-

Φνξεηόηεηα Σεξκαηηθνύ (TP-Terminal Portability)
Ν ζπλδξνκεηήο ζε ISDN-BRA ζχλδεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα:
α) λα κεηαθέξεη ηελ ηειεθσληθή ηνπ ζπζθεπή απφ έλα ζεκείν ζ' έλα άιιν, ην
νπνίν αλήθεη ζηελ ίδηα γξακκή, ρσξίο λα δηαθνπεί ε ζπλδηάιεμε πνπ βξίζθεηαη
ζε εμέιημε θαη
β) λα ζέζεη κηα θιήζε ζε αλακνλή θαη λα ηε κεηαθέξεη ζε κηα άιιε ηεξκαηηθή
ζπζθεπή αξθεί λα είλαη ηδίνπ ηχπνπ δειαδή απφ ISDN ζπζθεπή ζε ISDN
ζπζθεπή ή απφ αλαινγηθή ζε αλαινγηθή ζπζθεπή εθφζνλ θαη νη δχν
αλαινγηθέο ζπζθεπέο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηνλ ίδην Ρεξκαηηθφ Ξξνζαξκνγέα
ΡΑ.

-

Παξνπζίαζε Σαπηόηεηαο ζπλδεδεκέλνπ αξηζκνύ (COLP-Connected
Line Identification Presentation)
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Ν ζπλδξνκεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ζηελ νζφλε ηεο ηειεθσληθήο
ζπζθεπήο ηνπ ηνλ αξηζκφ ηνλ νπνίνλ έρεη θαιέζεη θαη ζπλνκηιεί. Πε πεξίπησζε
εθηξνπήο παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο κε ηνλ νπνίν έγηλε ηειηθά ε ζχλδεζε.
-

Απαγόξεπζε Παξνπζίαζεο Σαπηόηεηαο ζπλδεδεκέλνπ
(COLR-Connected Line Identification Restriction)

αξηζκνύ

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαινχκελνπο λα κε θαίλεηαη ν ηειεθσληθφο ηνπο
αξηζκφο ζηελ νζφλε ηνπ θαινχληνο.
-

εκαηνδνζία από πλδξνκεηή ζε πλδξνκεηή (UUS-User to User
Signalling)
Νη ζπλδξνκεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο γξαπηά
κελχκαηα κηθξνχ κεγέζνπο (κέρξη 128 ραξαθηήξεο). Ν απνζηνιέαο
πιεθηξνινγεί ζηε ζπζθεπή ηνπ ην κήλπκα θαη ν παξαιήπηεο ην δηαβάδεη ζηελ
νζφλε ηεο δηθήο ηνπ ζπζθεπήο. Ρν κήλπκα ζηέιλεηαη ζηε θάζε ησλ θιήζεσλ
θαη κέρξη ηελ απάληεζε.
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Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ (Basic SLA)

III.1. Οξηζκνί
Ξιένλ ησλ νξηζκψλ ηεο ηζρχνπζαο πξνζθνξάο, νη νπνίνη παξακέλνπλ σο
έρνπλ, ιέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία
έρνπλ ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη παξαθάησ.
Υξόλνο ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.: Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. κέζσ
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Ξ.Π.) ηνπ ΝΡΔ, κέρξη ηελ εκεξνκελία
ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ. φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην Ξ.Π.
Αλελεξγόο ρξόλνο ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.: Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο
ρνξήγεζεο ηεο ππεξεζίαο Σ.Δ.Γ., ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ ΝΡΔ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 3 ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο.
Πξαγκαηηθόο ρξόλνο ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.: Ν ρξφλνο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. κείνλ
ηνλ αλελεξγφ ρξφλν ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ.
Υξόλνο άξζεο βιάβεο: Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξψηε
εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέζσ ηνπ Ξ.Π., κέρξη ηελ
εκεξνκελία άξζεο βιάβεο φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα Ξ.Π.
Αλελεξγόο ρξόλνο άξζεο βιάβεο: Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο
άξζεο ηεο βιάβεο, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
ΝΡΔ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 3 ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο.
Πξαγκαηηθόο ρξόλνο άξζεο βιάβεο: Ν ρξφλνο άξζεο βιάβεο κείνλ ν
αλελεξγφο ρξφλνο άξζεο βιάβεο.
Δξγάζηκεο εκέξεο (ΔΗ): Απφ ηε Γεπηέξα έσο θαη ηελ Ξαξαζθεπή, πιελ ησλ
επηζήκσλ αξγηψλ θαη εζληθψλ ενξηψλ.
III.2. Γεληθά
Ζ Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ
(Σ.Δ.Γ.), απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηζρχνπζαο Ξξνζθνξάο Αλαθνξάο
θαη ε παξνρή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πιαίζην.
Ζ παξνχζα Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ κεηαμχ ΝΡΔ θαη Ρ.Ξ.,
πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ, ν ΝΡΔ
δεζκεχεηαη λα ηθαλνπνηεί αηηήκαηα ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά
φξηα θαη λα απνθαζηζηά επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα ηηο βιάβεο πνπ
ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο πνηληθέο
Σελίδα 57

ΟΤΕ Α.Ε.

Πποζθοπά Φονδπικήρ Εκμίζθυζηρ Γπαμμών

ξήηξεο πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν ΝΡΔ γηα ηελ πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο,
ηδίσο κε έγθαηξεο εθπιήξσζεο ηεο ζπκθσλεζείζαο παξνρήο, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξνζθνξά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη φξνπο.
Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. εηζάγεηαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ. Ζ
αίηεζε εηζάγεηαη θαζ‟ φιν ην 24σξν γηα φιεο ηηο κέξεο ηνπ έηνπο (24x7x365).
Νη ρξφλνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία, αθνξνχλ εθφζνλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο
ρξφλνπο κε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ
πξνγξακκαηηζκέλσλ ή εθηάθησλ εξγαζηψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ
ηζρχνπζα πξνζθνξά, θαη γηα ηηο νπνίεο ζα έρεη ελεκεξσζεί εκπξφζεζκα ν Ρ.Ξ.
απφ ηνλ ΝΡΔ.
III.3. Λόγνη Καζπζηέξεζεο «ΜΗ ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ ΟΣΔ»
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαζπζηέξεζεο γηα ηνλ νπνίν νθείιεηαη ξήηξα
θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, δελ ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ ησλ
ζπκβάλησλ ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ΝΡΔ (δφιν
ή ακέιεηα), θαζψο θαη απηψλ πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή ηπρεξφ, ζηελ
έλλνηα ηεο νπνίαο, θαηά ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ,
ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα
βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ.
Υο ζπκβάληα ηα νπνία δχλαληαη λα ζπληζηνχλ ιφγν θαζπζηέξεζεο κε
νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΝΡΔ, νξίδνληαη ηα παξαθάησ:
Γηα ηε ρνξήγεζε Σ.Δ.Γ.:
1. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΝΡΔ
2. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ παξνρή
ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο
3. Όηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ
ή έθηαθησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πξνζθνξά
4. Κε έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ρ.Ξ. ή ηνπ ζπλδξνκεηή ηνπ
Ρ.Ξ. ε νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΝΡΔ
5. Αλσηέξα βία (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζρχνπζα πξνζθνξά)
Γηα ηελ Άξζε ηεο Βιάβεο ησλ ππεξεζηψλ:
1. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΝΡΔ
2. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ
παξνρή ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο
3. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή
4. Όηαλ έρεη αλαθεξζεί βιάβε αιιά απνδεδεηγκέλα δελ αληρλεχεηαη απφ ηνλ
ΝΡΔ ζε έιεγρν απφ άθξν ζε άθξν (end to end test)
5. Κε έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ρ.Ξ. ή ηνπ ζπλδξνκεηή ηνπ
Ρ.Ξ., ε νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΝΡΔ
6. Αλσηέξα βία (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζρχνπζα πξνζθνξά)
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7. Όηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ
ή έθηαθησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πξνζθνξά
8. Όηαλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπ ΝΡΔ ζην ρψξν ηνπ
Ρ.Ξ./ζπλδξνκεηή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο
9. Όηαλ δελ αλαθεξζεί ε βιάβε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξνχζα Ξξνζθνξά
10. Όηαλ ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δελ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Δζληθνχο θαη
Γηεζλείο θαλνληζκνχο.
III.4. Υνξήγεζε Υ.Δ.Γ.
Ζ Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. θαιχπηεη ηε ρνξήγεζε Σ.Δ.Γ.
γξακκήο πξφζβαζεο PSTN θαη ηε ρνξήγεζε Σ.Δ.Γ. ςεθηαθήο γξακκήο
πξφζβαζεο ISDN-BRA. Πηε Βαζηθή Ππκθσλία δελ πεξηιακβάλνληαη ηα
αηηήκαηα ηνπ Ρ.Ξ. γηα πξφζζεηεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, κεηαηξνπέο γξακκψλ,
θιπ.

III.4.1. Υξόλνο ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.
Ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ζηνπο
πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1:
ΠΙΝΑΚΑ 1
Α/Α
1

2

ΞΖΟΔΠΗΑ Σ.Δ.Γ.
Αίηεζε ρνξήγεζεο
Σ.Δ.Γ. γξακκήο
πξφζβαζεο PSTN
Αίηεζε ρνξήγεζεο
Σ.Δ.Γ. ςεθηαθήο
γξακκήο πξφζβαζεο
ISDN-BRA

ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΣΟΝΛΝΠ
ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ Σ.Δ.Γ.
≤ 5 ΔΖ

≤ 5 ΔΖ

ΔΛΑΟΜΖ
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ
Απφ ηελ επφκελε
ΔΖ ηεο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο
Απφ ηελ επφκελε
ΔΖ ηεο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο

III.4.2. Πξνβιέςεηο
Ζ παξνρή πξνβιέςεσλ απφ ηνλ Ρ.Ξ. είλαη ππνρξεσηηθή ζηα πιαίζηα ηεο
Βαζηθήο Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ (Basic SLA) γηα ηηο ππεξεζίεο Σ.Δ.Γ. Ρα ζηνηρεία
πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
ζπλδέζεσλ (δει. ην ζχλνιν PSTN θαη ISDN-BRA γξακκψλ) γηα ηηο νπνίεο
πξνβιέπεηαη λα ππνβιεζνχλ αηηήκαηα ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν I.3.1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο Ξξνζθνξάο Αλαθνξάο.
Ρα ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη κεληαία θαη ζα αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα ηνλ
επφκελν κήλα. Ππγθεθξηκέλα, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα ν
Ρ.Ξ. ζα θαηαζέηεη πξνβιέςεηο γηα ηνλ επφκελν κήλα.
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Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνβιέςεηο ηνπ Ρ.Ξ. γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν κήλα
δηαθέξνπλ ±20% απφ ηα αηηήκαηα ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. πνπ θαηαρψξεζε ν Ρ.Ξ.
γηα ην κήλα απηφ, ηφηε νη πξνβιέςεηο ηνπ επφκελνπ κήλα ζα ηξνπνπνηνχληαη
ζε αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ηνπ
πξνεγνχκελνπ κήλα. Πε πεξίπησζεο ηξνπνπνίεζεο, ν Ρ.Ξ. ζα ελεκεξψλεηαη
απφ ην Ξ.Π. γηα ηελ ηειηθή πξφβιεςε.
Νη πξνβιέςεηο ζα θαηαηίζεληαη ειεθηξνληθά ζην Ξ.Π. θαη ζα απνζηέιινληαη ζε
έληππε κνξθή ζηε Γ/λζε Ξσιήζεσλ & Δμππεξέηεζεο Ξαξφρσλ ηνπ ΝΡΔ. Πε
πεξίπησζε πνπ απηέο δηαθέξνπλ, ζα ππεξηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο πνπ
θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά ζην Ξ.Π.
Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ φισλ ησλ Ρ.Ξ., ν ΝΡΔ κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ
δεθαεκέξνπ θάζε κήλα ππνινγίδεη ην αλαινγνχλ κέγηζην εκεξήζην φξην
ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. αλά Ρ.Ξ., ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα
4.3. Ζ ελεκέξσζε ηνπ Ρ.Ξ. γηα ην αλαινγνχλ κέγηζην εκεξήζην φξην γίλεηαη
κέζσ ηνπ Ξ.Π.
Νη ππνβαιιφκελεο αηηήζεηο εμππεξεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 4.3.

III.4.3. Αλαινγνύλ κέγηζην εκεξήζην όξην ππνβνιήο αηηεκάησλ
ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ. αλά Σ.Π.

Πε θάζε Ρ.Ξ. ζα αλαινγεί θάζε κήλα έλα κέγηζην εκεξήζην φξην ππνβνιήο
αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ζην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν
αξηζκφο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ αηηεκάησλ κηα ζπγθεθξηκέλε εξγάζηκε εκέξα
ππεξβεί ην φξην απηφ, ν Ρ.Ξ. δελ ζα κπνξεί λα ππνβάιεη άιιεο αηηήζεηο
ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγάζηκε
εκέξα.
Γηα θάζε κήλα, ην αλαινγνχλ κέγηζην εκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηεκάησλ
ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. αλά Ρ.Ξ. ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Κέγηζην εκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. αλά Ρ.Ξ. =
(Ζκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. κεκνλσκέλνπ
Ρ.Ξ.1/¨Άζξνηζκα ησλ εκεξήζησλ νξίσλ ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο
Σ.Δ.Γ. φισλ ησλ Ρ.Ξ. θαη ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ ππνβνιήο αηηεκάησλ
θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. ηνπ ΝΡΔ2)*Ζκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο
θαη θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Ρν Ζκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο θαη θαηάξγεζεο Σ.Δ.Γ. ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ίζν κε 10.000 αηηήζεηο ηελ εκέξα.

1

Γηα θάζε κήλα, ην εκεξήζην όξην ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Υ.Ε.Γ. κεκνλσκέλνπ Σ.Π.
ππνινγίδεηαη από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηνπ Σ.Π. γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα, βάζεη ησλ
αληίζηνηρσλ ΕΗ ηνπ εθάζηνηε κήλα.
2

Γηα θάζε κήλα, ην εκεξήζην όξην ππνβνιήο αηηεκάησλ θαηάξγεζεο Υ.Ε.Γ. ηνπ ΟΣΕ
ππνινγίδεηαη από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΟΣΕ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ
ΕΗ ηνπ εθάζηνηε κήλα.
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Υζηφζν, ζε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ππνινγηζκνχ ην αλαινγνχλ κέγηζην
εκεξήζην φξην ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. αλά Ρ.Ξ.
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:
-

Ρν φξην δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 25.

-

Ν Ρ.Ξ. πνπ έρεη ππνβάιεη κεδεληθέο πξνβιέςεηο ζα κπνξεί λα ππνβάιεη
θαη‟ αλψηαην φξην 25 αηηήζεηο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. εκεξεζίσο.

-

Ν Ρ.Ξ. πνπ δελ έρεη ππνβάιεη πξνβιέςεηο ζα κπνξεί λα ππνβάιεη θαη‟
αλψηαην φξην 25 αηηήζεηο ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. εκεξεζίσο.

III.4.4. Ρήηξεο ρξόλνπ ρνξήγεζεο Υ.Δ.Γ.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ΝΡΔ δελ ηεξεί ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ.
ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 4.1, ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 85% ησλ ζπλνιηθά
ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ., γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ Ρ.Ξ.,
πνηληθή ξήηξα. Πηελ έλλνηα ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη
νη αηηήζεηο νη νπνίεο απνξξίπηνληαη ή αθπξψλνληαη απφ ηνλ Ρ.Ξ.
Ν ππνινγηζκφο θαη εθθαζάξηζε ησλ ξεηξψλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε Ρ.Ξ. ζε
εηήζηα βάζε.
Νη ελ ιφγσ ξήηξεο θαηαβάιινληαη κφλν γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη
εθπξφζεζκα θαη είλαη πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνζηνχ ηνπ 15%. Ρν
πνζνζηφ 15% γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιινληαη ξήηξεο αληηζηνηρεί ζηηο
αηηήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη εθπξφζεζκα κε ηε κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε.
Ζ ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ. ζε
ΔΖ θαη γηα θάζε ηέηνηα ΔΖ θαζπζηέξεζεο ε ξήηξα νξίδεηαη ζην 1/22 ηνπ
αληίζηνηρνπ βαζηθνχ κεληαίνπ ηέινπο. Υζηφζν ε ζπλνιηθή απνδεκίσζε αλά
γξακκή Σ.Δ.Γ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην βαζηθφ κεληαίν ηέινο πνπ
θαηαβάιιεη ν Ρ.Ξ. γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ ρνλδξηθήο.

III.5. Βιάβεο

III.5.1. Γηαρείξηζε βιάβεο
1. Αξρηθά ν Ππλδξνκεηήο νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Ρ.Ξ. γηα
λα δειψζεη ηε βιάβε ηεο ππεξεζίαο.
2. Ζ
αλαγγειία ηεο βιάβεο εηζάγεηαη απφ ηνλ Ρ.Ξ. ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
3. Ζ αλαγγειία ηεο βιάβεο εηζάγεηαη θαζ‟ φιν ην 24σξν θαη γηα
φιεο ηηο κέξεο ηνπ έηνπο (24x7x365)
4. Κε ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ν Ρ.Ξ. ζα παξέρεη ζηνλ ΝΡΔ φιεο
ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο φπσο ζπκπηψκαηα βιάβεο. Γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ν Ρ.Ξ ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψλεη ην έληππν αλαγγειίαο βιάβεο ην νπνίν ππάξρεη
ζην Ξ.Π.
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5. Πε πεξίπησζε πνπ ε αλαγγειία βιάβεο είλαη ειιηπήο, ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 4 αλσηέξσ, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηή απφ ηνλ ΝΡΔ.

III.5.2. Υξόλνο Άξζεο Βιάβεο
Ν ΝΡΔ ππνρξενχηαη λα άξεη ηελ αλαγγειζείζα βιάβε ηνπ δηθηχνπ ηνπ γηα ηηο
Σ.Δ.Γ. γξακκέο πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN-BRA ην αξγφηεξν ζηνπο
πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2:
ΠΙΝΑΚΑ 2
Α/Α

ΔΙΓΟ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ
ΥΡΟΝΟ ΑΡΗ
ΒΛΑΒΗ

1

Γξακκή πξφζβαζεο
PSTN

≤ 3 ΔΖ

2

Γξακκή πξφζβαζεο
ISDN-BRA

≤ 3 ΔΖ

ΔΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηεο
ππνβνιήο ηεο
αλαγγειίαο ηεο βιάβεο
κέζσ ηνπ Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ
Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηεο
ππνβνιήο ηεο
αλαγγειίαο ηεο βιάβεο
κέζσ ηνπ Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ

5.3. Ρήηξεο Υξόλνπ Άξζεο Βιάβεο

Πε πεξίπησζε πνπ ν ΝΡΔ δελ ηθαλνπνηεί ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηνλ
πξαγκαηηθφ ρξφλν άξζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 5.2, ηνπιάρηζηνλ
ζε πνζνζηφ 85% ησλ ζπλνιηθά αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ, γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ Ρ.Ξ.,
πνηληθή ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πηελ
έλλνηα ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη αλαγγειίεο βιάβεο
πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ θαζψο θαη απηέο πνπ
δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 5 ηεο ελφηεηαο 5.1.
Ν ππνινγηζκφο θαη εθθαζάξηζε ησλ ξεηξψλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε Ρ.Ξ. ζε
εηήζηα βάζε.
Νη ελ ιφγσ ξήηξεο θαηαβάιινληαη κφλν γηα ηηο βιάβεο πνπ απνθαζίζηαληαη
εθπξφζεζκα θαη είλαη πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνζηνχ ηνπ 15%. Ρν
πνζνζηφ 15% γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιινληαη ξήηξεο αληηζηνηρεί ζηηο βιάβεο
πνπ απνθαζίζηαληαη εθπξφζεζκα κε ηε κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε.
Ζ ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ
αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ σο εμήο:

πξαγκαηηθνχ
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ΠΙΝΑΚΑ 3
Τπέξβαζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ
άξζεο ησλ αλαγγειζεηζώλ
βιαβώλ ζε ΔΗ
1ε - 4ε
Γηα ηελ 5ε θαη κεηά

Ρήηξα
Ρν 1/22 ηνπ αληίζηνηρνπ βαζηθνχ
κεληαίνπ ηέινπο γηα θάζε ΔΖ
θαζπζηέξεζεο
Ρν 1/11 ηνπ αληίζηνηρνπ βαζηθνχ
κεληαίνπ ηέινπο γηα θάζε ΔΖ
θαζπζηέξεζεο

III.6. Σαθηνπνίεζε ξεηξώλ
Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ξεηξψλ γίλεηαη κέζσ εηήζησλ πεξηνδηθψλ εθθαζαξίζεσλ
(πίζησζε) θαη πηζηψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ πξντφληνο.
Ρα κέξε ζπκθσλνχλ φηη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα
είλαη εχινγεο θαη δίθαηεο. Ζ θαηαβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Ρ.Ξ. λα επηδηψμεη
απνθαηάζηαζε ηπρφλ επηπιένλ δεκίαο ηελ νπνία ππέζηε απφ ηε κε
πξνζήθνπζα εθπιήξσζε (κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο), ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ζ πεξηνδηθή εθθαζάξηζε (πίζησζε) ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο :
i. O Ρ.Ξ. ζα απνζηέιιεη ζηνλ ΝΡΔ, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ δεπηέξνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο:
i.1. Ππγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Σ.Δ.Γ., ηα νπνία
εμππεξεηήζεθαλ εθπξφζεζκα βάζεη ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ην
ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηπρφλ ξεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Σ.Δ.Γ., πνπ δεηάεη απφ
ηνλ ΝΡΔ. Ν ελ ιφγσ πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία
ππνινγηζκνχ ησλ ξεηξψλ θαζψο επίζεο θαη φια ηα απαηηνχκελα
ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ ζην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ. Όινη νη αλσηέξσ
ππνινγηζκνί ζα γίλνληαη κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ.
i.2. Ππγθεληξσηηθφ πίλαθα βιαβψλ πνπ ήξζεζαλ απφ ηνλ ΝΡΔ θαη νη
νπνίεο αλαγγέιζεθαλ ζηνλ ΝΡΔ ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ζηελ άξζε
ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε ππέξβαζε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ άξζεο βιάβεο (φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα). Πην
ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ζα εκθαλίδνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία
πνπ εηζήρζεζαλ ζην Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ
απνδεηθλχεη ηελ ππέξβαζε. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα ζα πεξηέρεηαη
αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ξεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα Βαζηθή Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. Όινη νη
αλσηέξσ ππνινγηζκνί ζα γίλνληαη κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Ξ.Π. ηνπ ΝΡΔ.
ii. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ
δελ έρνπλ ζηαιεί απαηηήζεηο ηαθηνπνίεζεο ξεηξψλ, ζεσξείηαη φηη δελ
ππάξρνπλ απαηηήζεηο ξεηξψλ.
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iii. Δθπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.
iv. Νη πίλαθεο ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ ζα
ππνδεηθλχεηαη ζηνλ Ρ.Ξ. εγγξάθσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο θαη ζα
πηζηνπνηείηαη κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπο.
v. Δληφο ηνπ ηξίηνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν ΝΡΔ ζα νινθιεξψλεη
ηνλ έιεγρν ησλ πηλάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ Ρ.Ξ., φπσο αλαθέξεηαη
ζηα αλσηέξσ ζεκεία i.1 θαη i.2.
vi. Πε πεξίπησζε φπνπ ν Ρ.Ξ. θαη ν ΝΡΔ ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ξεηξψλ, ζα πηζηψλεηαη ν επφκελνο ινγαξηαζκφο ηνπ Ρ.Ξ. κε
ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ζα ελεκεξψλεηαη ν Ρ.Ξ.
vii. Πε πεξίπησζε φπνπ ν Ρ.Ξ. θαη ν ΝΡΔ δελ ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ξεηξψλ ηφηε γηα ηα πνζά ησλ ξεηξψλ πνπ δελ
ακθηζβεηνχληαη πηζηψλεηαη άκεζα ν επφκελνο ινγαξηαζκφο ηνπ Ρ.Ξ. Γηα ηα
πνζά ησλ ξεηξψλ πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία:
o Θα ελεκεξψλεηαη ν Ρ.Ξ. εγγξάθσο εληφο ησλ πξψησλ δεθαπέληε (15)
εκεξψλ ηνπ ηεηάξηνπ κήλα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ηα πνζά ησλ
πεξηπηψζεσλ i.1, i.2 θαη ε δηαθνξά ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Κηθηή
Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή
ελφηεηα ηεο Ξξνζθνξάο. Κε ελεκέξσζε ηνπ Ρ.Ξ. απφ ηνλ ΝΡΔ
αλαθνξηθά κε ηπρφλ ακθηζβήηεζε ησλ πηλάθσλ / ζηνηρείσλ πνπ ηνπ
έρνπλ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
ζπληζηά ζησπεξή απνδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ρ.Ξ. Δθπξφζεζκε
ακθηζβήηεζε δελ είλαη απνδεθηή.
o Πε πεξίπησζε πνπ ε Κηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ επηιχζεη ηε
δηαθνξά, ε επίιπζε ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο θαη απφ ηα δχν κέξε θαη
ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ππφ vi.
o Πε πεξίπησζε πνπ ε Κηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ επηιχζεη ηε
δηαθνξά εηο βάξνο ηνπ Ρ.Ξ., ε επίιπζε ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο θαη
απφ ηα δχν κέξε θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο
δηαθνξάο.
o Πε πεξίπησζε κε επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε
ζρεηηθή παξάγξαθν ηεο Ξξνζθνξάο.
III.7. Πξνγξακκαηηζκέλεο & έθηαθηεο εξγαζίεο
Ν ΝΡΔ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) ΔΖ λσξίηεξα ηνλ Ρ.Ξ. γηα φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Σ.Δ.Γ. πνπ ηνπ
παξέρνληαη, αλαθέξνληαο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, θαζψο θαη ηελ
ππνινγηδφκελε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάινπλ
ηηο εξγαζίεο απηέο.
Ν ΝΡΔ δελ επζχλεηαη γηα ηε δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο πνπ κπνξεί
λα πξνθιεζεί απφ εξγαζίεο ηξίησλ (π.ρ. έξγα νδνπνηίαο ή δίθηπα ηξίησλ) ή
ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο νθείιεη λα θαηαβάιεη
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θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο βάζεη ηεο
παξνχζαο Βαζηθήο Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Σ.Δ.Γ..
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Παξάξηεκα IV.

Σέιε ηεο ππεξεζίαο Υ.Δ.Γ.

Α/Α

Ξεξηγξαθή Ρέινπο

1

Δθάπαμ Ρέινο Πχλδεζεο ΣΔΓ (PSTN)

2

Δθάπαμ Ρέινο Πχλδεζεο ΣΔΓ (ISDN BRA)

3

Κεληαία Ρέιε ΣΔΓ (PSTN)

4

Κεληαία Ρέιε ΣΔΓ (ISDN BRA)

5

Δθάπαμ ηέινο απφξξηςεο/αθχξσζεο αίηεζεο ΣΔΓ

6

Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζε πεξίπησζε
βιάβεο γξακκήο ΣΔΓ

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ρέινο
(€)

Θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΡΡ
θαηφπηλ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ

Αληηζηνηρεί ζην ηέινο απνξξηθζείζαο
αίηεζεο Ξξνεπηινγήο Φνξέα φπσο
απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΡΡ
Αληηζηνηρεί ζην εθάπαμ θφζηνο
άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα
άξζε βιάβεο Ρνπηθνχ Βξφρνπ
ππαηηηφηεηαο Ξαξφρνπ φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΡΡ

Δθάπαμ ηέινο πξνζσξηλήο δηαθνπήο & άξζεο
ζχλδεζεο ΣΔΓ (PSTN)
Δθάπαμ ηέινο πξνζσξηλήο δηαθνπήο & άξζεο
ζχλδεζεο ΣΔΓ (ISDN BRA)
Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο γξακκήο ΣΔΓ (PSTN)
(ίδην θέληξν)
Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο γξακκήο ΣΔΓ (PSTN)
(δηαθνξεηηθφ θέληξν κε δηαηήξεζε αξηζκνχ)
Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο γξακκήο ΣΔΓ (ISDN
BRA) (ίδην θέληξν)
Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο γξακκήο ΣΔΓ (ISDN
BRA) (δηαθνξεηηθφ θέληξν κε δηαηήξεζε
αξηζκνχ)
Δθάπαμ ηέινο αιιαγήο ηερλνινγίαο ΣΔΓ PSTN ζε
ISDN BRA
Δθάπαμ ηέινο αιιαγήο ηερλνινγίαο ΣΔΓ ISDN
BRA ζε PSTN
Κεληαίν ηέινο δηαηήξεζεο Γηεπηινγήο Δηζφδνπ ζε
ISDN BRA (ΣΔΓ)

16

Τεθηαθέο/ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο-Ινηπά
αηηήκαηα (ΣΔΓ)

17

CDR‟s θιήζεσλ ζπλδξνκεηψλ κε ΣΔΓ, πνπ
δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην δίθηπν ΝΡΔ θαη
παξαδίδνληαη ζηνπο Ρ.Ξ. πξνθεηκέλνπ λα
εθδίδνπλ εληαίν ινγαξηαζκφ *

Θαηφπηλ εκπνξηθήο ζπκθσλίαο
κεηαμχ Ρ.Ξ. θαη ΝΡΔ

* Ρα CDR's
αθνξνχλ ζε θιήζεηο πξνο αξηζκνχο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Γπλαηφηεηα 3 (Όιεο νη θιήζεηο). Ζ δπλαηφηεηα απηή πεξηιακβάλεη αζηηθέο, ππεξαζηηθέο,
θηλεηά θαη δηεζλή.
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Παξάξηεκα V. Έληππα – Τπνδείγκαηα
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V.1.

Αίηεζε ρνξήγεζεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο

Λογόηςπο Παπόσος

ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΥΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΘΧΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ
ΙΔΙΧΣΗ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΧΝΤΜΟ*:

ΕΠΧΝΤΜΙΑ*:

ΟΝΟΜΑ*:
ΑΦΜ ή
ΑΔΣ ή
Αξ. Δηαβαηεξίνπ*:

ΑΦΜ *:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Νόκηκνο Εθπξόζσπνο*:

ΣΤΠΟ ΓΡΑΜΜΗ*:

PSTN

ΤΝΔΤΑΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ:

ISDN-BRA

ISDN-BRA DDI

ΥΟΡΗΓΗΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΥΗΜΑΣΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΥΟΤ

ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΧΝ ΑΡΙΘΜΧΝ (MSN):
(ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζε πεξίπησζε ηύπνπ γξακκήο ISDN-BRA κε MSN)
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΧΝΟΤ

1

________________

2

________________

3

________________

4

________________

5

________________

6

________________

7

________________

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Με ηελ παξνύζα:
Δειώλσ ππεύζπλα όηη είκαη ζπλδξνκεηήο ηεο αλσηέξσ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνλ αξηζκό δελ έρσ ελεξγνπνηεκέλν ην ζρήκα 3 πξνεπηινγήο κε ηνλ ίδην Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν, εμνπζηνδνηώ ηνλ
ππόςε Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν λα θαηαζέζεη εθ κέξνπο κνπ θαηάιιειν αίηεκα ρνξήγεζεο, αιιαγήο ζρήκαηνο ή αιιαγήο παξόρνπ πξνεπηινγήο,
θαζώο θαη ηνλ Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Ειιάδνο λα ελεξγνπνηήζεη ην αληίζηνηρν ζρήκα πξνεπηινγήο.
Γλσξίδσ όηη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ από ηνλ ΟΣΕ πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαη νη
νπνίεο πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο Υ.Ε.Γ. δηαηεξνύληαη, ελώ νη ππόινηπεο θαηαξγνύληαη. Επηπξόζζεηα, δηαηεξνύληαη όιεο νη ππεξεζίεο
επξπδσληθήο πξόζβαζεο πνπ ηπρόλ ιακβάλσ, ελώ θαηαξγνύληαη απηόκαηα όια ηα εθπησηηθά παθέηα ιηαληθήο ΟΣΕ.
Απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο έρσ ελεκεξσζεί
από ηνλ αλσηέξσ Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΣΗ
Σόπνο:

Ηκεξνκελία:

Τπνγξαθή*:

εκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά, εηδάιισο ε αίηεζε ζα ζεσξείηαη ειιηπήο θαη ζα απνξξίπηεηαη.
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V.2.

Αίηεζε παξνρήο πξόζζεησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ κέζσ

ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο
Λογόηςπο Παπόσος

ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΟΘΕΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ
ΜΕΧ ΥΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΘΧΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ
ΙΔΙΧΣΗ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΧΝΤΜΟ*:

ΕΠΧΝΤΜΙΑ*:

ΟΝΟΜΑ*:
ΑΦΜ ή
ΑΔΣ ή
Αξ. Δηαβαηεξίνπ*:

ΑΦΜ *:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Νόκηκνο Εθπξόζσπνο*:

ΣΤΠΟ ΓΡΑΜΜΗ*:

PSTN

ISDN-BRA

ISDN-BRA MSN

ISDN-BRA DDI

ΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΦΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Επιλεκηική θπαγή εξεπσόμενυν κλήζευν

Πολλαπλόρ Σςνδπομηηικόρ Απιθμόρ (MSN)

Εκηποπή κλήζηρ ζε άλλον απιθμό

Υποδιεςθςνζιοδόηηζη

Ένδειξη αναμονήρ κλήζηρ

Σςγκπάηηζη κλήζηρ και θέζη ζε αναμονή

Αθύπνιζη - Υπόμνηζη

Φοπηηόηηηα Τεπμαηικού

Σςνομιλία για ηπειρ

Παποςζίαζη ηαςηόηηηαρ ζςνδεδεμένος απιθμού

Διτήθια κλήζη

Απαγόπεςζη παποςζίαζηρ ηαςηόηηηαρ ζςνδεδεμένος απιθμού

Άμεζη κλήζη

Σημαηοδοζία από σπήζηη ζε σπήζηη

Πποζυπινή θπαγή ειζεπσόμενυν κλήζευν
Αναγνώπιζη κλήζευν – CLIP
Μη εμθάνιζη καλούνηορ απιθμού – CLIR
Ολοκλήπυζη κλήζευν ζε καηειλημμένη ζύνδεζη

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Με ηελ παξνύζα:
Δειώλσ ππεύζπλα όηη είκαη ζπλδξνκεηήο ηεο αλσηέξσ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο.
Γλσξίδσ όηη γηα ηελ θάζε ςεθηαθή ππεξεζία πνπ ελεξγνπνηείηαη ζα ηηκνινγνύκαη από ηνλ αλσηέξσ Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν.
Απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο έρσ ελεκεξσζεί
από ηνλ αλσηέξσ Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΣΗ
Σόπνο:

Ηκεξνκελία:

Τπνγξαθή*:

εκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά, εηδάιισο ε αίηεζε ζα ζεσξείηαη ειιηπήο θαη ζα απνξξίπηεηαη.
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V.3.

Αίηεζε θαηάξγεζεο πξόζζεησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ κέζσ

ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο
Λογόηςπο Παπόσος

ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΠΡΟΘΕΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ
ΜΕΧ ΥΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΘΧΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ
ΙΔΙΧΣΗ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΧΝΤΜΟ*:

ΕΠΧΝΤΜΙΑ*:

ΟΝΟΜΑ*:
ΑΦΜ ή
ΑΔΣ ή
Αξ. Δηαβαηεξίνπ*:

ΑΦΜ *:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Νόκηκνο Εθπξόζσπνο*:

ΣΤΠΟ ΓΡΑΜΜΗ*:

PSTN

ISDN-BRA

ISDN-BRA MSN

ISDN-BRA DDI

ΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΦΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Επιλεκηική θπαγή εξεπσόμενυν κλήζευν

Πολλαπλόρ Σςνδπομηηικόρ Απιθμόρ (MSN)

Εκηποπή κλήζηρ ζε άλλον απιθμό

Υποδιεςθςνζιοδόηηζη

Ένδειξη αναμονήρ κλήζηρ

Σςγκπάηηζη κλήζηρ και θέζη ζε αναμονή

Αθύπνιζη - Υπόμνηζη

Φοπηηόηηηα Τεπμαηικού

Σςνομιλία για ηπειρ

Παποςζίαζη ηαςηόηηηαρ ζςνδεδεμένος απιθμού

Διτήθια κλήζη

Απαγόπεςζη παποςζίαζηρ ηαςηόηηηαρ ζςνδεδεμένος απιθμού

Άμεζη κλήζη

Σημαηοδοζία από σπήζηη ζε σπήζηη

Πποζυπινή θπαγή ειζεπσόμενυν κλήζευν
Αναγνώπιζη κλήζευν – CLIP
Μη εμθάνιζη καλούνηορ απιθμού – CLIR
Ολοκλήπυζη κλήζευν ζε καηειλημμένη ζύνδεζη

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Με ηελ παξνύζα:
Δειώλσ ππεύζπλα όηη είκαη ζπλδξνκεηήο ηεο αλσηέξσ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο.
Απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο έρσ ελεκεξσζεί
από ηνλ αλσηέξσ Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΣΗ
Σόπνο:

Ηκεξνκελία:

Τπνγξαθή*:

εκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά, εηδάιισο ε αίηεζε ζα ζεσξείηαη ειιηπήο θαη ζα απνξξίπηεηαη.
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V.4.

Αίηεζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο

γξακκήο
Λογόηςπο Παπόσος

ΑΙΣΗΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΥΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΘΧΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ
ΙΔΙΧΣΗ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΧΝΤΜΟ*:

ΕΠΧΝΤΜΙΑ*:

ΟΝΟΜΑ*:
ΑΦΜ ή
ΑΔΣ ή
Αξ. Δηαβαηεξίνπ*:

ΑΦΜ *:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Νόκηκνο Εθπξόζσπνο*:

ΣΤΠΟ ΓΡΑΜΜΗ*:

PSTN

ISDN-BRA

ISDN-BRA DDI

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Με ηελ παξνύζα:
Δειώλσ ππεύζπλα όηη είκαη ζπλδξνκεηήο ηεο αλσηέξσ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο.
Εμνπζηνδνηώ ηνλ Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Ειιάδνο λα θαηαξγήζεη ηόζν ηελ ππεξεζία ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο όζν θαη ηελ ηειεθσληθή
ζύλδεζε.
Γλσξίδσ όηη κε ηελ νινθιήξσζεο ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο παύσ λα ιακβάλσ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ).

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΣΗ

Σόπνο:

Ηκεξνκελία:

Τπνγξαθή*:

εκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά, εηδάιισο ε αίηεζε ζα ζεσξείηαη ειιηπήο θαη ζα απνξξίπηεηαη.
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V.5.

Αίηεζε γηα ηελ θαηάξγεζε ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο

+
Λογόηςπο Παπόσος

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΟΣΕ Α.Ε.
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΥΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΘΧΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ
ΙΔΙΧΣΗ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΧΝΤΜΟ*:

ΕΠΧΝΤΜΙΑ*:

ΟΝΟΜΑ*:
ΑΦΜ ή
ΑΔΣ ή
Αξ. Δηαβαηεξίνπ*:

ΑΦΜ *:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Αξηζκόο ηειεθώλνπ*:

Νόκηκνο Εθπξόζσπνο*:

ΣΤΠΟ ΓΡΑΜΜΗ*:

PSTN

ISDN-BRA

ISDN-BRA DDI

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Με ηελ παξνύζα:
Δειώλσ ππεύζπλα όηη είκαη ζπλδξνκεηήο ηεο αλσηέξσ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο.
Εμνπζηνδνηώ ηνλ Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Ειιάδνο λα θαηαζέζεη εθ κέξνπο κνπ αίηεκα θαηάξγεζεο πξνεπηινγήο θαη λα θαηαξγήζεη ηόζν ηελ
ππεξεζία ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκήο όζν θαη ηελ ππεξεζία πξνεπηινγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύζα κέρξη ζήκεξα. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ελ
ιόγσ ππεξεζηώλ, ζα επαλαζπλδεζεί ε γξακκή κνπ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΕ από ην νπνίν ζα δη εθπεξαηώλνληαη πιένλ όιεο νη θιήζεηο.
Δειώλσ όηη έρνπλ παξέιζεη εμήληα (60) εκέξεο από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πξνεπηινγήο ζηνλ αλσηέξσ Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΣΗ
Σόπνο:

Ηκεξνκελία:

Τπνγξαθή*:

εκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά, εηδάιισο ε αίηεζε ζα ζεσξείηαη ειιηπήο θαη ζα απνξξίπηεηαη.
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Δγγπεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ ΟΣΔ

ΔΘΓΝΡΖΠ
ΞΟΝΠ ΡΝΛ: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΔ (ΝΡΔ ΑΔ)
Θεθηζίαο 99, Καξνχζη Αηηηθήο
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΑΟΗΘΚ.: ………......………
1. Κε ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο σο απηνθεηιέηεο, ππέξ
ηεο
εηαηξείαο
……..…….............…….............…
κέρξη
ηνπ
πνζνχ
ησλ
……..................…….............……............ γηα ηελ απφ απηήλ πξνο εζάο νκαιή
εμφθιεζε νθεηιψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ππ‟ αξηζκφλ ……….. ……............. κεηαμχ ζαο Πχκβαζε Σνλδξηθήο
Δθκίζζσζεο Γξακκψλ.
2. Ζ εγγχεζε απηή παξέρεηαη ππέξ ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο πξνο εζάο απφ ζήκεξα θαη
κέρξη ηελ …….............……............. θαη θαιχπηεη, θαζ‟φιν ην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο,
φιεο ηηο θχξηεο νθεηιέο, ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη δαπάλεο θαη ελ γέλεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε.
3. Πε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε κε εμψδηθε επηζηνιή ζαο επηδηδφκελε κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή, πνπ ζα καο απεπζχλεηε, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζαο, φηη νη νθεηιέο ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, γηα ηηο νπνίεο
θαηαπίπηεη ε παξνχζα, πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε
Σνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ θαη αθνξνχλ ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζαο, ηελ
νπνία επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεηε πξνεγνπκέλσο θαη πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ
θνηλνπνηήζεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηελ πξσηνθεηιέηξηα, πξνζθνκίδνληάο καο ην
ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ επίδνζεο, λα θεξχζζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο παξνχζαο, νπφηε
εκείο ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ
ρσξίο απφ κέξνπο καο θακίαο αληίξξεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο.
4. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε
δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε
ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ ……..................
5. Απνδερφκαζηε δε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ
έγγξαθν ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
6. Θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ εγγχεζε ή
ζηε δεινχκελε θαηάπησζε δελ αλαηξεί νχηε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε καο γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη.
7. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
8. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο πνπ έρνπλ δνζεί, καδί κε ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδα καο.

Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή
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V.7. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξνο ΟΣΔ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ακθηζβεηνύκελσλ νθεηιώλ πνπ έρνπλ
ππαρζεί ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ
ΔΘΓΝΡΖΠ
ΞΟΝΠ ΡΝΛ:
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΔ (ΝΡΔ ΑΔ)
Θεθηζίαο 99, Καξνχζη Αηηηθήο
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΑΟΗΘΚ.: ……............
1. Κε ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο σο απηνθεηιέηεο, ππέξ
ηεο εηαηξείαο .....……...................... κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ …….............…............ γηα
ηελ απφ απηήλ πξνο εζάο νκαιή εμφθιεζε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ νθεηιψλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ππ‟ αξηζκφλ ……............. .. κεηαμχ ζαο Πχκβαζε Σνλδξηθήο
Δθκίζζσζεο Γξακκψλ νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί πξνο επίιπζε ζηελ Κηθηή Δπηηξνπή
Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ρξεψζεηο γηα
Σνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ, ή θαη (ΚΝΛΝ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΞΝ Ζ ΔΓΓΖΡΗΘΖ
ΞΑΟΔΣΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΡΔ) ξήηξεο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνλ ΝΡΔ ησλ φξσλ ηεο
Βαζηθήο Ππκθσλίαο Δπηπέδνπ πεξεζηψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 6 ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
2. {ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΝΦΔΗΙΝΚΔΛΥΛ ΞΝΠΥΛ ΘΑΗ ΑΗΡΗΑ ΝΦΔΗΙΖΠ}.
3. Ζ εγγχεζε απηή παξέρεηαη ππέξ ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο πξνο εζάο απφ ζήκεξα θαη
κέρξη ηελ {ειάρηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ έθδνζή ηεο} θαη
θαιχπηεη, θαζ φιν ην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο, φιεο ηηο θχξηεο νθεηιέο, ηφθνπο
ππεξεκεξίαο θαη δαπάλεο αλαθνξηθά κε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηεο παξνχζαο.
4. Πε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε κε εμψδηθε επηζηνιή ζαο επηδηδφκελε κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή, πνπ ζα καο απεπζχλεηε, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζαο, φηη νη νθεηιέο ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, γηα ηηο νπνίεο
θαηαπίπηεη ε παξνχζα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο ππφ ακθηζβήηεζε νθεηιέο
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο ηελ νπνία επηζηνιή ζα πξέπεη λα
έρεηε πξνεγνπκέλσο θαη πξν δέθα (10) εκεξψλ θνηλνπνηήζεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή
ζηελ πξσηνθεηιέηξηα, πξνζθνκίδνληάο καο ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ επίδνζεο, λα
θεξχζζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο παξνχζαο, νπφηε εκείο ππνρξενχκαζηε λα ζαο
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ρσξίο απφ κέξνπο καο θακίαο
αληίξξεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, ην
πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο.
5. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο {ειάρηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ
έθδνζή ηεο}. Απνδερφκαζηε δε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ
ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζα
καο ππνβιεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
6. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
7. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο πνπ έρνπλ δνζεί, καδί κε ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδα καο.
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