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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Οι ορισµοί από τον ΟΤΕ λέξεων ή φράσεων που περιλαµβάνονται στο παρόν 
Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης δεν δύνανται να περιορίσουν µε κανένα τρόπο τα 
δικαιώµατα των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων ως προς το περιεχόµενο και τους όρους 
παροχής διασύνδεσης, όπως αυτά προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 
 
Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής       Η υπηρεσία που  παρέχει  τη δυνατότητα  
(C.L.I.P.)                                      εµφάνισης στον καλούµενο του         

αριθµού του  καλούντος 
 
 
  
Απαγόρευση Αναγνώρισης Καλούσας  Η υπηρεσία η οποία απαγορεύει την      
Γραµµής  (C.L.I.R.)                                    εµφάνιση στον καλούµενο, του αριθµού 

του καλούντος 
 
 
 
Βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης Οι Υπηρεσίες     διασύνδεσης     µεταξύ     

ΟΤΕ     και Τ.Π.,   που   περιλαµβάνουν τον 
τερµατισµό κλήσεων (call termination) στο 
δίκτυο ΟΤΕ, την συλλογή κλήσεων (call 
origination) από το δίκτυο ΟΤΕ, τη χρήση 
του δικτύου ΟΤΕ ως transit για τη διαβίβαση 
κλήσεων  από έναν Τ.Π. σε έναν άλλον 
Τ.Π., την υπηρεσία ∆ιεθνούς κίνησης και 
την υπηρεσία τερµατισµού κίνησης στο 
δίκτυο του Τ.Π. 
 
 

 
∆είκτης συµφόρησης   Το ποσοστό αποτυχίας κλήσεων λόγω 

συµφόρησης στο δίκτυο ενός εκ των 
συµβαλλοµένων µερών ή/και  στη ζεύξη 
διασύνδεσης 

 
 
 
∆ίκτυο κινητής τηλεφωνίας  ∆ίκτυο  όπου οι  κλήσεις εκκινούν 

καταλήγουν σε κινητό τερµατικό σηµείο 
 
 

 
∆ιασύνδεση Η φυσική και λογική σύνδεση 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων των 
συµβαλλοµένων µερών προκειµένου να 
παρέχεται στους χρήστες τους η δυνατότητα 
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να επικοινωνούν µεταξύ τους ή µε χρήστες 
τρίτου µέρους ή να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτο µέρος 

 
 
 
Επιτυχής κλήση Ο καλών έχει λάβει απαντητικό σήµα όπως 

ορίζεται από τις διεθνείς συστάσεις 
 
 
 
 
Ε.Ε.Τ.Τ.  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων 
 
 
 
E.T.S.I. European Telecommunications Standards 

Institute 
 
Εθνικός Σηµαντικός Αριθµός Το τµήµα του αριθµού που ακολουθεί τον 

κωδικό της χώρας, σύµφωνα µε την 
ορολογία του ΕΣΑ  

 
 
 
Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) Το Σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει τους 

αριθµούς που χρησιµοποιούνται από τους 
παρόχους δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων ή και υπηρεσιών για τις υπηρεσίες 
κινητών και προσωπικών επικοινωνιών 
 

 
 
 
Εµπιστευτικές πληροφορίες Οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν το 

εµπορικό ή επαγγελµατικό απόρρητο των 
εταιρειών και οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από τα µέρη ως εµπιστευτικού χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε την παρούσα. ∆ύνανται να 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τεχνογνωσία, 
ιδέες, όρους, έννοιες, τεχνολογία, 
διαδικασίες παραγωγής, εµπορικές 
πληροφορίες. ∆εν θεωρούνται εµπιστευτικές 
πληροφορίες αυτές που είναι ή καθίστανται 
δηµοσίως διαθέσιµες.  
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Ζεύξη Το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού που απαιτείται για την 
υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ δύο 
σηµείων ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

 
 
 
Ζεύξη διασύνδεσης  Η ζεύξη µεταξύ ενός κέντρου µεταγωγής 

(κόµβου) του ΟΤΕ και ενός κέντρου 
µεταγωγής (κόµβου) του δικτύου του Τ.Π., 
η οποία καθιστά δυνατή τη διασύνδεση 

 
 
 
I.S.D.N. Integrated Services Digital Network 
 
 
 
I. N. Intelligent Network 
 
 
 
I.T.U. International Telecommunications Union 
 
 
 
Κίνηση διασύνδεσης  Η κίνηση που διέρχεται από τις ζεύξεις 

διασύνδεσης 
 
 
 
Κόµβος Το κέντρο µεταγωγής (switching center) του 

Ο.Τ.Ε. ή του Τ.Π., κατά περίπτωση, µέσω 
των οποίων διασυνδέονται τα  δίκτυα ΟΤΕ 
και Τ.Π. 

 
 
 
Κωδικός Επιλογής Φορέα (ΚΕΦ) Κωδικός ο οποίος χορηγείται από την 

Ε.Ε.Τ.Τ. σε εναλλακτικούς φορείς και 
χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση 
επιλογής φορέα. 

 
 
 
Μισθωµένες γραµµές/ υπηρεσίες µετάδοσης  Τα τηλεπικοινωνιακά µέσα τα 

οποία παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς 
µετάδοσης µεταξύ των σηµείων απολήξεως 
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του δικτύου και δεν περιλαµβάνουν 
κατ�απαίτηση µεταγωγή.  

 
 
 
 
 
Περιοχή διασύνδεσης Μια από τις έντεκα (11) περιοχές 

διασύνδεσης στις οποίες χωρίζεται το 
δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ΟΤΕ 
και οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό των τελών των υπηρεσιών 
διασύνδεσης 

  
 
 

Πληροφορίες χρέωσης Οι πληροφορίες που αφορούν σε κλήσεις 
συνδροµητών, οι οποίες, µεταξύ άλλων, θα 
µπορούν να περιλαµβάνουν: 
- τον αριθµό του καλούντος 
- τον αριθµό του καλούµενου 
- τη διάρκεια της κλήσης, σε 
δευτερόλεπτα, από τη στιγµή  
αποκατάστασής της (σήµα απάντησης) 
µέχρι τη στιγµή αποσύνδεσής της (σήµα 
απόλυσης) 

- την ηµεροµηνία και την ώρα 
αποκατάστασης της κλήσης 

- τυχόν ειδικά τέλη σχετιζόµενα µε την 
κλήση, µετά από σχετική συµφωνία 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

 
 
 
Προσάρτηµα  Μέρος του παρόντος υποδείγµατος  

προσφοράς διασύνδεσης   
  

 
 
 
Περιαγωγή (Roaming) Υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα σε 

συνδροµητές εταιρίας κινητής τηλεφωνίας 
να πραγµατοποιούν κλήσεις µέσω άλλων 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας, από αυτό στο 
οποίο είναι συνδροµητές 
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S.L.A. Συµφωνίες επιπέδου Υπηρεσιών 
 (Service Level Agreement) 

 
 
 
S.T.P. Σηµείο ∆ιαβίβασης της Σηµατοδοσίας 

(Signal Transfer Point)  
 
 
 
Συνεγκατάσταση  ∆ιάθεση-εκµίσθωση χώρων Ο.Τ.Ε. (π.χ. 

αίθουσες εγκατάστασης µηχανηµάτων, ιστοί 
κεραιών, κ.λ.π.) προς τον Τ.Π. για την 
εξυπηρέτηση αναγκών διασύνδεσης 

 
 
 
Σήµα απάντησης  Το σήµα, το οποίο στέλνεται από το κέντρο 

τερµατισµού για να δώσει την ένδειξη πως ο 
καλούµενος έχει απαντήσει στην κλήση 

 
 
 
Σήµα απόλυσης  Το σήµα αποσύνδεσης από τον καλούντα 

προς τον καλούµενο (εµπροσθαπόλυσης) 
σύµφωνα µε την Σύσταση D.150 της ITU-T 

 
 
 
Σηµείο διασύνδεσης  Το φυσικό σηµείο επί της ζεύξης 

διασύνδεσης το οποίο αποτελεί το 
διαχωριστικό όριο µεταξύ των δύο δικτύων 
ΟΤΕ και Τ.Π. και εποµένως και των 
αρµοδιοτήτων των δύο αυτών µερών 

 
 
 
Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Τ.Π.) Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος ο οποίος 

έχει δικαίωµα διασύνδεσης µε το δίκτυο του 
ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας 

 
 
 
Τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία  Κάθε υπηρεσία που µπορεί να προσφερθεί 

µέσω ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου  
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Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο  Ο συνδυασµός συστηµάτων και µέσων 
µετάδοσης και µεταγωγής που επιτρέπει τη 
µεταφορά σηµάτων πληροφορίας µεταξύ 
τερµατικών σηµείων 

 
 
 
Υπηρεσία διαβίβασης κλήσης Η υπηρεσία όπου το ένα εκ των 

συµβαλλοµένων µερών διαβιβάζει στο 
δίκτυο τρίτου µέρους µια κλήση, 
προερχόµενη από το δίκτυο του άλλου 
Συµβαλλοµένου µέρους  

 
 
 
Υπηρεσία επιλογής φορέα  (Carrier Selection) Η υπηρεσία µέσω της οποίας 

δίνεται η δυνατότητα στο συνδροµητή του 
ΟΤΕ, µέσω της πληκτρολόγησης ενός 
Κωδικού Επιλογής Φορέα, να  επιλέξει  
άλλον Τ.Π. για την διεκπεραίωση µιας 
ξεχωριστής κλήσης (επιλογή ανά κλήση)  

 
 
 
Υπηρεσία συλλογής κλήσεων Η τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία όπου µια 

κλήση, προερχόµενη από συνδροµητή του 
ΟΤΕ προωθείται στο δίκτυο εναλλακτικού 
Τ.Π, προκειµένου να διεκπεραιωθεί.   

 
 
 
Υπηρεσία τερµατισµού κλήσης  Η τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, όπου το ένα 

εκ των συµβαλλοµένων µερών τερµατίζει 
στο δίκτυο του µια κλήση η οποία 
προέρχεται από το δίκτυο του άλλου 
Συµβαλλοµένου µέρους 

 
 
 
Χ.Α.Κ.             Χαρακτηριστικός  Αριθµός Κλήσης 
 
Χρόνος χρέωσης Ο «χρόνος οµιλίας» που αρχίζει µε την λήψη 

ενός απαντητικού σήµατος (answer signal) 
και περατούται µε την λήψη ενός σήµατος 
απόλυσης (release signal) στο σηµείο 
καταγραφής, από το Συµβαλλόµενο µέρος 
που καταγράφει την σχετική πληροφορία 
χρέωσης 
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
 
2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ  ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ 

 
2.1.1. H τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, όπου ο ΟΤΕ τερµατίζει στο δίκτυο του κίνηση 
προερχόµενη από το δίκτυο άλλου Τ.Π. 
 
2.1.2. Ο Τ.Π. θα είναι υπεύθυνος για τα εξής: 
α) Την πρόβλεψη της κίνησης τερµατισµού στο δίκτυο του ΟΤΕ, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 8. 
β) Τον έλεγχο της εγκυρότητας του καλούµενου αριθµού σύµφωνα µε το ΕΣΑ. 
γ) Την συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του και οι 
οποίες χρησιµοποιούν   την υπηρεσία τερµατισµού στο δίκτυο ΟΤΕ. 
 
2.1.3. Οι κλήσεις  θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. σε σηµείο διασύνδεσης µε το 
δίκτυο ΟΤΕ, το οποίο βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον προορισµό  τους 
και σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου ΟΤΕ. Η εφαρµογή των ανωτέρω σε 
καµία περίπτωση δεν δύναται να επιφέρει µετατροπή του απλού τερµατισµού κλήσεων 
(single call termination) σε διπλό τερµατισµό κλήσεων (double call termination), 
καθώς επίσης και του τοπικού τερµατισµού κλήσεων (local call termination) σε απλό ή 
διπλό τερµατισµό κλήσεων (single/double call termination). 
 
2.1.4. Η χρέωση διπλού τερµατισµού κλήσης  (double call termination )  εφαρµόζεται 
όταν o Τ.Π. παραδίδει την κλήση στον ΟΤΕ σε  σηµείο διασύνδεσης  µίας περιοχής 
διασύνδεσης (Προσάρτηµα Ι, πίνακας 4.2), διαφορετικής από αυτή στην οποία 
βρίσκεται η τηλεφωνική σύνδεση  του καλούµενου συνδροµητή του ΟΤΕ. 
 
2.1.5. Η χρέωση απλού τερµατισµού κλήσης  (single call termination)  εφαρµόζεται 
όταν ο Τ.Π. παραδίδει την κλήση στον ΟΤΕ σε  σηµείο διασύνδεσης µίας περιοχής 
διασύνδεσης (Προσάρτηµα Ι, πίνακας 4.2), στην οποία βρίσκεται και η τηλεφωνική 
σύνδεση  του καλούµενου συνδροµητή του ΟΤΕ. 
 
2.1.6 H χρέωση τοπικού τερµατισµού κλήσης  (local call termination) εφαρµόζεται 
όταν ο Τ.Π. έχει διασυνδεθεί σε τοπικό επίπεδο, (επίπεδο αστικού ψηφιακού κέντρου) 
και τερµατίζει κίνηση αποκλειστικά στην τοπική περιοχή αυτού του κέντρου (σε 
συνδροµητές ΟΤΕ που ανήκουν στο αστικό ψηφιακό κέντρο που έχει διασυνδεθεί ο 
Τ.Π.). 
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2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΦΟΡΕΑ (ΚΕΦ) 
 
2.2.1. Η υπηρεσία αυτή αφορά στη δυνατότητα χρήσης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα 
(ΚΕΦ) από τον συνδροµητή του ΟΤΕ, ώστε να επιλέξει άλλον Τ.Π. για τη 
διεκπεραίωση κάθε µιας  ξεχωριστής κλήσης του (επιλογή ανά κλήση). 
 
2.2.2. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες στις οποίες µπορεί να έχει 
πρόσβαση ένας συνδροµητής του ΟΤΕ µέσω της υπηρεσίας συλλογής κλήσεων µε 
χρήση ΚΕΦ:  
 
α)  Κλήσεις µε προορισµό εθνικούς γεωγραφικούς αριθµούς, όπως ορίζονται στο ΕΣΑ 
και αναγνωρίζονται µε χρήση ενός Εθνικού Κωδικού Προορισµού  
β) Κλήσεις µε  προορισµό διεθνείς  γεωγραφικούς αριθµούς σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Σχέδιο Αριθµοδότησης και αναγνωρίζονται µε χρήση του διεθνούς κωδικού 
πρόσβασης «00» ακολουθούµενου από τον κωδικό χώρας  
γ) Κλήσεις µε προορισµό αριθµούς κινητής τηλεφωνίας, όπως αυτοί ορίζονται στο 
ΕΣΑ και αναγνωρίζονται µε χρήση του κωδικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
 
2.2.3.  Η διαδικασία κλήσης (για τις παραπάνω ενδεικτικές περιπτώσεις) στην 
περίπτωση όπου αυτή γίνεται σε µια φάση (one stage dialing) είναι η εξής:   
Η διάταξη και ο αριθµός των ψηφίων που θα αποστέλλονται κάθε φορά έχει ως εξής:  
 

 ∆ιάταξη Μήκος 
Ψηφίων 

Σηµατοδοσία 

Γεωγραφικοί αριθµοί . ΑΒXΧ(Χ)ΕΣΑ 14 ή 15 En-bloc 
Αρ. Κινητής τηλεφ. ΑΒXΧ(Χ)ΑΚΤ 14 ή 15 En-bloc 
∆ιεθνείς Αριθµοί ΑΒXΧ(Χ)(00)ΚΧΕΣ

Α 
13-24 Overlap 

 
ΑΒXΧ(Χ) : 16XΧ(Χ)-17XΧ(Χ)- (Τετραψήφιοι ή πενταψήφιοι)  
ΕΣΑ : Εθνικός Σηµαντικός Αριθµός 
ΑΚΤ : Αριθµός Κινητής Τηλεφωνίας  
ΚΧ : Κωδικός χώρας  
 
2.2.4. Ο ΟΤΕ δεν θα ζητήσει χρέωση  από τους συνδροµητές του   για τις κλήσεις που 
πραγµατοποιούνται µε χρήση κωδικού επιλογής φορέα. 
 
2.2.5. Η χρήση της υπηρεσίας συλλογής κλήσεων µε χρήση ΚΕΦ είναι δυνατόν να µην 
είναι προσβάσιµη από ορισµένες κατηγορίες πελατών ΟΤΕ, οι οποίοι επωφελούνται 
από συγκεκριµένα πακέτα εµπορικών προσφορών. Ο περιορισµός αυτός ισχύει µόνο 
κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω πακέτων εµπορικών προσφορών και τελεί υπό 
την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων περί ανταγωνισµού.  
 
2.2.6. Ο ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος: 
α) Για την συλλογή των κλήσεων που γίνονται µε χρήση έγκυρου ΚΕΦ και την 
δροµολόγησή τους στα σηµεία διασύνδεσης µε τον Τ.Π.  
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β) Τη διαβίβαση του CLI στον Τ.Π. για την αναγνώριση του καλούντα. Ο Τ.Π. θα 
χρησιµοποιεί το CLI αποκλειστικά και µόνο για ανάγκες  αναγνώρισης, πιστοποίησης 
και τιµολόγησης.  
 
2.2.7. Ο Τ.Π. θα πρέπει να ενηµερώσει τον  ΟΤΕ σχετικά µε τον ΚΕΦ που του έχει 
χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ.  Ο Τ.Π. θα παρέχει στον ΟΤΕ κατάλληλη βεβαίωση  της 
Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής (ΕΕΤΤ) ή υπεύθυνη δήλωση του Τ.Π. η οποία θα 
πιστοποιεί τον κωδικό που του έχει  χορηγηθεί.  
 
2.2.8. Ο T.Π. θα είναι υπεύθυνος : 
α) Για την πρόβλεψη της κίνησης που θα πραγµατοποιηθεί µέσω της χρήσης ΚΕΦ, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8.  
β)  Για την παραλαβή των κλήσεων στα σηµεία διασύνδεσης και την κατάλληλη στη 
συνέχεια δροµολόγησή τους.  
γ) Για την συνολική διαχείριση των κλήσεων των συνδροµητών του, που γίνονται 
µέσω της υπηρεσίας συλλογής κλήσεων (µε χρήση κωδικού επιλογής φορέα) του ΟΤΕ. 
δ) Για τη µέτρηση και χρέωση των κλήσεων που πραγµατοποιούν οι πελάτες του µε τη 
χρήση ΚΕΦ µέσω των σταθερών συνδέσεων τους  µε τον ΟΤΕ, την συλλογή των 
πληρωµών και την διαχείριση των επισφαλειών.  
 
2.2.9. Κλήσεις  που εκκινούν από το δίκτυο του ΟΤΕ µε την επιλογή ΚΕΦ θα 
παραδίδονται στον Τ.Π. σε σηµεία διασύνδεσης τα οποία βρίσκονται όσον το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σηµείο εκκίνησης των κλήσεων, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του 
δικτύου ΟΤΕ. ∆ιευκρινίζεται ότι η εφαρµογή των ανωτέρω σε καµία περίπτωση δεν 
δύναται να επιφέρει µετατροπή της απλής συλλογής κλήσεων (single call origination) 
σε διπλή συλλογή κλήσεων (double call origination), καθώς επίσης και της τοπικής 
συλλογής κλήσεων (local call origination) σε απλή ή διπλή συλλογή κλήσεων 
(single/double call origination). 
 
2.2.10. Από τη στιγµή που η κλήση έχει παραδοθεί από τον ΟΤΕ στο σηµείο 
διασύνδεσης µε το δίκτυο του Τ.Π, η ευθύνη για περαιτέρω χειρισµό και δροµολόγηση 
της κλήσης µεταφέρεται στον επιλεγµένο Τ.Π.   
 
 
2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 0807    
 
2.3.1.Η υπηρεσία αυτή αφορά στην πρόσβαση από το δίκτυο του ΟΤΕ σε αριθµούς 
0807  T.Π., για κλήσεις µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου.  
 
2.3.2 Ο ΟΤΕ δεν θα ζητήσει χρέωση από τους συνδροµητές του   για τις κλήσεις που 
πραγµατοποιούνται προς αριθµούς 0807 µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου. 
 
2.3.3.  Ο T.Π. θα είναι υπεύθυνος : 
α) Για την πρόβλεψη της κίνησης που θα πραγµατοποιηθεί σε αριθµούς του 0807, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8.  
β) Για την παραλαβή των κλήσεων από τα σηµεία διασύνδεσης και την κατάλληλη στη 
συνέχεια δροµολόγησή τους. 
γ) Για την συνολική διαχείριση των κλήσεων των συνδροµητών του, που γίνονται 
µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου.  
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δ) Για τη µέτρηση και χρέωση των κλήσεων που πραγµατοποιούν οι συνδροµητές του 
µε  χρήση προπληρωµένων καρτών  
 
2.3.4. Κλήσεις που εκκινούν από το δίκτυο του ΟΤΕ µε πρόθεµα 0807 θα παραδίδονται 
στον Τ.Π. σε σηµεία διασύνδεσης τα οποία βρίσκονται όσον το δυνατόν πλησιέστερα 
στο σηµείο εκκίνησης των κλήσεων, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου 
ΟΤΕ. ∆ιευκρινίζεται ότι η εφαρµογή των ανωτέρω σε καµία περίπτωση δεν δύναται να 
επιφέρει µετατροπή της απλής συλλογής κλήσεων (single call origination) σε διπλή 
συλλογή κλήσεων (double call origination), καθώς επίσης και της τοπικής συλλογής 
κλήσεων (local call origination) σε απλή ή διπλή συλλογή κλήσεων (single/double call 
origination). 
 
2.3.5. Από τη στιγµή που η κλήση έχει παραδοθεί από τον ΟΤΕ στο σηµείο 
διασύνδεσης µε το δίκτυο του Τ.Π, η ευθύνη για περαιτέρω χειρισµό και δροµολόγηση 
της κλήσης µεταφέρεται στον  Τ.Π.   
 
2.3.6. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη και από τα κοινόχρηστα τηλέφωνα του ΟΤΕ. 
 
2.3.7. Η χρέωση ξεκινάει από τη στιγµή που θα αποκατασταθεί επικοινωνία µε τον 
κόµβο του Τ.Π. 
 
 
2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (TRANSIT) 
 
2.4.1 Η υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων µέσω του δικτύου ΟΤΕ, προσφέρει τη 
µεταφορά κλήσεων από δίκτυο ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου �Α (Τ.Π.-Α) σε 
δίκτυο ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου �Β (Τ.Π.-Β) το οποίο βρίσκεται εντός της 
εθνικής επικράτειας. 
2.4.2 Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας είναι αφενός η ύπαρξη συµφωνίας 
διασύνδεσης µεταξύ ΟΤΕ και του Τ.Π.-Β στο δίκτυο του οποίου θα τερµατίζουν οι 
κλήσεις και αφετέρου η ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ Τ.Π-Α και Τ.Π.-Β. 
2.4.3 Ο Τ.Π.-Α θα είναι υπεύθυνος για τα εξής: 
Α) Την πρόβλεψη της κίνησης, σύµφωνα µε ττην παράγραφο  8 
Β) Τον έλεγχο της εγκυρότητας του καλούµενου αριθµού σύµφωνα µε το ΕΣΑ 
Γ) Τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του και οι 
οποίες χρησιµοποιούν την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων στο δίκτυο του ΟΤΕ. 
Οι κλήσεις που µεταφέρονται από το δίκτυο του Τ.Π.-Α µέσω του δικτύου ΟΤΕ στο 
δίκτυο του Τ.Π.-Β, θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π.-Α, σε σηµείο διασύνδεσης µε 
το δίκτυο του ΟΤΕ, το οποίο βρίσκεται όσο το δυνατό πλησιέστερα σε σηµείο 
διασύνδεσης µε το δίκτυο του Τ.Π.-Β και σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου 
του ΟΤΕ. Η εφαρµογή της τελευταίας αρχής σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπει την 
µετατροπή της απλής διαβίβασης (single transit) σε διπλή διαβίβαση (double transit). 
2.4.4 Η αµοιβή του ΟΤΕ για την προσφορά της υπηρεσίας (όπως αυτή καθορίζεται 
στο Προσάρτηµα II) αφορά αποκλειστικά τη διαβίβαση κλήσεων από το δίκτυο του 
Τ.Π.-Α σε δίκτυο Τ.Π.-Β και δεν περιλαµβάνει τα τέλη τερµατισµού στο δίκτυο του 
Τ.Π.-Β. Τα τέλη τερµατισµού στο δίκτυο του Τ.Π.-Β επιβαρύνουν τον Τ.Π.-Α.  Η 
καταβολή των τελών τερµατισµού θα γίνεται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους, 
κατ� επιλογή του Τ.Π- Α: 
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α. τα τέλη καταβάλλονται από τον Τ.Π.-Α απευθείας στον Τ.Π.-Β, µετά από 
συµφωνία µεταξύ Τ.Π.-Α  και Τ.Π.-Β και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν, ή 
β. Μετά από ειδική συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π.-Α, ο ΟΤΕ αναλαµβάνει τον 
οικονοµικό διακανονισµό µε τον Τ.Π.-Β. Στην περίπτωση αυτή ο Τ.Π.-Β έχει δικαίωµα 
να απαιτήσει τα τέλη τερµατισµού απευθείας από τον ΟΤΕ. 
2.4.5  Η χρέωση απλής διαβίβασης (single transit) εφαρµόζεται όταν ο Τ.Π.-Β στου 
οποίου το δίκτυο θα τερµατίσει η κλήση, έχει σηµείο διασύνδεσης µε τον ΟΤΕ στην 
περιοχή διασύνδεσης όπου βρίσκεται το σηµείο διασύνδεσης στο οποίο ο Τ.Π.-Α 
παραδίδει την κίνηση διαβίβασης. 
2.4.6 Η χρέωση διπλής διαβίβασης (double transit) εφαρµόζεται όταν ο Τ.Π.-Β στο 
δίκτυο του οποίου θα τερµατίσει η κλήση, δεν έχει σηµείο διασύνδεσης µε τον ΟΤΕ 
στην περιοχή διασύνδεσης όπου βρίσκεται το σηµείο διασύνδεσης στο οποίο ο Τ.Π.-Α 
παραδίδει την κίνηση διαβίβασης. 
 
 
2.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ   
 
2.5.1. Οι υπηρεσίες  ∆ιεθνούς κίνησης είναι οι εξής: 
α. Τερµατισµός κίνησης από το ∆ίκτυο του Τ.Π., σε δίκτυα άλλων χωρών, µέσω του 
δικτύου του ΟΤΕ. 
β. Τερµατισµός κίνησης από τα δίκτυα άλλων χωρών, στο δίκτυο του Τ.Π., µέσω 
του δικτύου του ΟΤΕ.  

 
2.5.2  Σε περίπτωση όπου η συνολική διεθνής κίνηση ενός ΤΠ ο οποίος δεν έχει 
διασυνδεθεί στα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ είναι τέτοια ώστε αποδεδειγµένα να 
δηµιουργεί προβλήµατα συµφόρησης στις ζεύξεις διασύνδεσης των κέντρων του ΟΤΕ 
(ΑΥΚ) µε τα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ, τότε ο ΤΠ υποχρεούται να διασυνδεθεί απ΄ 
ευθείας σε διεθνές κέντρο του ΟΤΕ (∆ιεθνές Α ΝΥΜΑ, ∆ιεθνές Β-Κωλλέτη, ∆ιεθνές 
Θες/κης 5 ΕS) 
 
2.5.3 Στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
συνδεδεµένα ή µη µε αυτόν, για την παροχή της υπηρεσίας ∆ιεθνούς κίνησης, τα 
πρόσωπα αυτά έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις τις οποίες εκπληρώνουν υπό τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τον ΟΤΕ, και φέρουν κάθε σχετική ευθύνη 
αλληλεγγύως προς τον ΟΤΕ.  
 
2.5.4 Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δεν δύναται να προκαλεί αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις στην διαδικασία παροχής της υπηρεσίας ∆ιεθνούς Κίνησης σεβόµενος 
την αρχή της αµεροληψίας και της ισότιµης µεταχείρισης.  
 
2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠ 

 
2.6.1 Η υπηρεσία όπου ο Τ.Π τερµατίζει κίνηση στο δίκτυό του προερχόµενη από το 
δίκτυο του ΟΤΕ. 
2.6.2 Οι κλήσεις προερχόµενες από το δίκτυο του ΟΤΕ θα παραδίδονται µε ευθύνη του 
ΟΤΕ σε σηµεία διασύνδεσης µε το δίκτυο του Τ.Π. τα οποία θα συµφωνούνται µεταξύ 
του Τ.Π και του ΟΤΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. οι κλήσεις θα 
παραδίδονται σε σηµεία διασύνδεσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην περιοχή 
εκκίνησης της κλήσης. 
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2.6.3 Ο Τ.Π υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ΟΤΕ τα τέλη τερµατισµού για το 
δίκτυό του, ενώ ο ΟΤΕ θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την 
γνωστοποίηση των εν λόγω τελών να ανακοινώνει τις λιανικές χρεώσεις για τις κλήσεις 
από το δίκτυο του ΟΤΕ προς το δίκτυο του Τ.Π.  
2.6.4 Το διαχειριστικό τέλος το οποίο παρακρατείται από τον ΟΤΕ για κάθε κλήση, 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 2.6.3, πρέπει να είναι κοστοστρεφές.  
 
 
3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
 
3.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ  3ψήφιες� 4ψήφιες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
3.1.1 Ο ΟΤΕ αναλαµβάνει να παρέχει πρόσβαση στους συνδροµητές του Τ.Π. στις 
ειδικές υπηρεσίες (Προσάρτηµα ΙΙ) που διατίθενται και στους δικούς του συνδροµητές 
και στις οποίες υπάρχει πρόσβαση µέσω 3ψήφιων- 4ψήφιων  αριθµών κλήσης 
(σύντοµοι αριθµοί κλήσης). 
 
3.1.2. Οι κλήσεις προς 3ψήφιες-4ψήφιες υπηρεσίες θα δροµολογούνται από το δίκτυο 
του ΤΠ σε κόµβους διασύνδεσης ΟΤΕ, οι οποίοι είναι τα Tandem των Αθηνών, στα 
οποία οι Τ.Π είναι διασυνδεδεµένοι. 
 
3.1.3. Στην περίπτωση που οι κλήσεις  προέρχονται από συνδροµητές του Τ.Π. εκτός 
περιοχής Κέντρου Ειδικών Υπηρεσιών (ΚΕΥ) Αθήνας, θα προτάσσεται από τον Τ.Π. 
το πρόθεµα ΕΚΠ +0 πριν από το σύντοµο κωδικό, όπου ΕΚΠ ο Εθνικός Κωδικός 
Προορισµού της Κύριας Περιοχής του ΟΤΕ από όπου προέρχεται η κλήση. Κατ� αυτόν 
τον τρόπο οι κλήσεις θα δροµολογούνται στο αντίστοιχο Κέντρο Ειδικών Υπηρεσιών 
του συνδροµητή. 
 
3.1.4  Ο Τ.Π. υποχρεούται να παρέχει το CLI  του  καλούντος συνδροµητή   στον ΟΤΕ, 
στην περίπτώση που η κλήση πραγµατοποιείται  προς αριθµούς  εκτάκτου ανάγκης.   
Σε περίπτωση που υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ζητήσουν αριθµό ή όνοµα ή την  
διεύθυνση του καλούντος, τότε οι Συµβαλλόµενοι πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία 
αυτά άµεσα, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 
 
3.2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ  FREEPHONE, ONEPHONE 
ΟΤΕ 
 
3.2.1. Ο ΟΤΕ θα παρέχει τη   µεταφορά κλήσεων  από το δίκτυο του Τ.Π µε προορισµό 
αριθµούς Freephone, Onephone  ΟΤΕ.  
 
3.2.2. Κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ο ΟΤΕ τηρεί την αρχή της 
αµεροληψίας, παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυο του σε άλλους Τ.Π, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις και µε την ίδια ποιότητα όπως παρέχει στις θυγατρικές του ή τους 
εταίρους του, ενώ παράλληλα επιβάλλει παρόµοιες προϋποθέσεις υπό παρόµοιες 
περιστάσεις στους οργανισµούς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. 
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3.2.3. Ο καλών συνδροµητής του δικτύου του Τ.Π. δεν θα χρεώνεται για κλήσεις προς 
αριθµούς Freephone. Η κλήση θα χρεώνεται στον καλούµενο πελάτη Freephone ΟΤΕ 
από τον ΟΤΕ. 
 
3.2.4. Ο ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή της κίνησης από το δίκτυο του 
Τ.Π. µε προορισµό ενεργούς αριθµούς Freephone, Onephone ΟΤΕ.  
 
3.2.5. Ο T.Π. θα είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη της κίνησης σε αριθµούς 
Freephone, Onephone  OTE, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.  
 
3.2.6. Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τον  Τ.Π. κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων  για 
τους  αριθµούς Freephone OTE για τους οποίους οι κάτοχοι των αριθµών Freephone, 
Onephone,  επιτρέπουν την πρόσβαση από το δίκτυο του. 
 
3.2.7. Ο Τ.Π. θα είναι υπεύθυνος για τον  έλεγχο της εγκυρότητας του καλούµενου 
αριθµού Freephone, Onephone  λαµβανοµένης υπόψη της παραγρ. 3.2.6.   
   
3.2.8 Σε περίπτωση κινδύνου συµφόρησης στο δίκτυο του, ο ΟΤΕ θα εφαρµόζει 
µέτρα περιορισµού των κλήσεων, µε τους ίδιους όρους που  εφαρµόζει για οµοειδείς  
κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο του σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 6.  
 
3.2.9. Τα µηνύµατα της υπηρεσίας Freephone που είναι γενικά για όλους (και όχι 
εξειδικευµένα ανά εταιρεία) δεν χρεώνονται στον καλούντα αλλά ούτε και στον 
καλούµενο. Για το λόγο αυτό δεν θα καταβάλλονται µερίδια από κανένα µέρος για τις 
συγκεκριµένες κλήσεις και για τα συγκεκριµένα µηνύµατα.  
 
3.2.10. Για κάθε επιτυχή κλήση από το δίκτυο του Τ.Π. προς αριθµούς Freephone  του 
ΟΤΕ, ο ΟΤΕ θα αποδίδει στον Τ.Π  το τέλος συλλογής (single ή double ανάλογα µε 
την περιοχή εκκίνησης και την περιοχή παράδοσης της κλήσης) της παραγράφου 1.Α 
του προσαρτήµατος II.  
 
3.2.11 Για κάθε επιτυχή κλήση από το δίκτυο του Τ.Π. προς αριθµούς Onephone ΟΤΕ 
o Τ.Π. θα αποδίδει στον ΟΤΕ τα τέλη αστικής χρονοχρέωσης και  ο ΟΤΕ θα αποδίδει 
στον Τ.Π. το τέλος συλλογής (single ή double ανάλογα µε την περιοχή εκκίνησης και 
την περιοχή παράδοσης της κλήσης) της παραγράφου 1.Α  του προσαρτήµατος ΙΙ.  
 
 
3.3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ AUDIOTEX, TELEVOTING-IN ΚΑΙ 
PREMIUM RATE SERVICES ΟΤΕ  
 
3.3.1. Ο ΟΤΕ θα παρέχει τη µεταφορά κλήσεων από το δίκτυο του Τ.Π. µε  προορισµό 
αριθµούς Audiotex, Televoting-IN και Premium Rate υπηρεσίες. 
 
3.3.2. Ο Τ.Π. θα συλλέγει τις πληρωµές των συνδροµητών του και θα αποδίδει στον 
ΟΤΕ, για κάθε επιτυχή κλήση, το ποσό που  ορίζεται σε συµφωνία µε τον ΟΤΕ και 
κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. 
 
3.3.3. Κατά την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης προς αριθµούς  Audiotex, 
Televoting-IN και Premium Rate Services ΟΤΕ, ο ΟΤΕ τηρεί την αρχή της 
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αµεροληψίας, παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυο του σε άλλους Τ.Π, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις και µε την ίδια ποιότητα όπως παρέχει στις θυγατρικές του ή τους 
εταίρους του. Παράλληλα επιβάλλει παρόµοιες προϋποθέσεις, (συµπεριλαµβανοµένου 
του διαχειριστικού τέλους το οποίο εισπράττει από τον Τ.Π.) υπό παρόµοιες 
περιστάσεις στους οργανισµούς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες.  
 
3.3.4. Ο ΟΤΕ δεν έχει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο της υπηρεσίας   Audiotex, 
Televoting-IN και Premium Rate Services ΟΤΕ. 
 
3.3.5. Σε περίπτωση κινδύνου συµφόρησης στο δίκτυο του, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 6, ο ΟΤΕ θα εφαρµόζει µέτρα περιορισµού των 
κλήσεων, µε τους ίδιους όρους που  εφαρµόζει για τις κλήσεις που προέρχονται από το 
δίκτυο του. 
  
3.3.6. O OTE θα παρέχει περιοδικά ή / και κατόπιν σχετικής αιτήσεως στους Τ.Π που 
έχουν ήδη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές,  κατάλογο µε τους ενεργούς αριθµούς 
Audiotex, Televoting-IN και Premium Rate Services ΟΤΕ.   
 
3.3.7. Ο Τ.Π. θα είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη της κίνησης προς τους αριθµούς 
Audiotex, Televoting-IN και Premium Rate Services ΟΤΕ.  
 
3.3.8 Οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες Audiotex θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. στα 
Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών (ΚΕΥ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η δυνατότητα 
διασύνδεσης σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ θα παρέχεται στον 
Τ.Π. κατόπιν ειδικής συµφωνίας.  
 
3.3.9. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αλλάξει την λιανική χρέωση των κλήσεων σε              
αριθµούς Audiotex, Televoting-IN και Premium Rate Services ΟΤΕ,  θα πρέπει να 
ενηµερώσει άµεσα τον T.Π. και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν 
την ηµεροµηνία εφαρµογής των νέων τιµολογίων.  
 
 
3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ 
 
Η υπηρεσία περιαγωγής χρησιµοποιείται   για  την  προώθηση της   σηµατοδοσίας από 
τον Ο.Τ.Ε., έτσι ώστε ένα κινητό   τηλέφωνο του   δικτύου του  Τ.Π. να µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ένα τρίτο δίκτυο κινητής  τηλεφωνίας.  
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τον ΟΤΕ µετά από αίτηση του Τ.Π. και υλοποιείται 
µέσω των ∆ικτύων Εταιριών µε τις οποίες ο ΟΤΕ µπορεί να εξασφαλίσει τη σχετική 
συνεργασία.  Οι υπηρεσίες περιαγωγής  παρέχονται είτε µε τη χρήση ∆ιεθνών Κέντρων 
του ΟΤΕ ως σηµείων µεταφοράς σηµατοδοσίας (STP) είτε µε τη χρήση των 
πρωτοκόλλων SCCP ή SCCP/TCAP στα διεθνή κέντρα ΟΤΕ. Η τιµολόγηση της 
υπηρεσίας δύναται να πραγµατοποιηθεί είτε µε χρέωση ανά δίκτυο, είτε µε µικτή 
τιµολόγηση (Πάγιο +χρέωση /µήνυµα) και θα αποτελέσει αντικείµενο εµπορικής 
συµφωνίας µεταξύ του Τ.Π. και του ΟΤΕ.  Ο ΟΤΕ κατά την παροχή της εν λόγω 
υπηρεσίας τηρεί την αρχή της αµεροληψίας, επιβάλλοντας τις ίδιες προϋποθέσεις και 
την ίδια ποιότητα που παρέχει στις θυγατρικές του ή τους εταίρους του, ενώ 
παράλληλα επιβάλλει παρόµοιες προϋποθέσεις υπό παρόµοιες περιστάσεις στους 
οργανισµούς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. 
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4. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  �  ΖΕΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
Το δίκτυο του  Τ.Π. µπορεί να διασυνδεθεί µε το δίκτυο του ΟΤΕ µε τους ακόλουθους 
τρόπους κατ΄ επιλογή του Τ.Π., που προσδιορίζουν το φυσικό σηµείο διασύνδεσης 
µεταξύ των δύο δικτύων: 
α.   To σηµείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τ.Π. 
Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύνδεσης και οι απαιτούµενες διατάξεις    
τερµατισµού εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ µε επιβάρυνση του Τ.Π.. 
 
β. Το σηµείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ.                            
Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύνδεσης και οι απαιτούµενες διατάξεις     
τερµατισµού εγκαθίστανται από τον Τ.Π., µε επιβάρυνση του  ιδίου. 
 
γ. Το σηµείο διασύνδεσης να βρίσκεται στην άµεση γειτνίαση µε τις  εγκαταστάσεις 
του ΟΤΕ (απόσταση της τάξεως των 50 µέτρων). 
Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύνδεσης και οι απαιτούµενες διατάξεις τερµατισµού 
εγκαθίστανται από τον Τ.Π. µε επιβάρυνση του ιδίου. 
Η υπαίθρια καµπίνα (cabinet/box) θα παρέχεται και θα εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ µε 
επιβάρυνση του Τ.Π. ή από τον Τ.Π. σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΤΕ. 
Το µέρος που προβαίνει στην εγκατάσταση των απαιτούµενων διατάξεων 
τερµατισµού, υποχρεούται σε αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης ή φθοράς η οποία 
προκαλείται στις εγκαταστάσεις του άλλου µέρους κατά την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών, εφόσον ευθύνεται για αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ. 
 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ � ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 
Οι περιοχές διασύνδεσης, τα σηµεία πρόσβασης (κόµβοι), οι όροι και οι προϋποθέσεις 
διασύνδεσης, αναφέρονται στο προσάρτηµα Ι. 
 
 

 
6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
6.1. Η ποιότητα και   η   διασφάλιση  των  υπηρεσιών διασύνδεσης, είναι αντίστοιχη 
της ποιότητας και της διασφάλισης των αντίστοιχων υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ 
στο δίκτυο του.  
 
6.2. Η παραπάνω αρχή  θα πρέπει να εφαρµόζεται  αντίστοιχα  και  από τον Τ.Π., 
εφόσον αυτός έχει ορισθεί ως κατέχων σηµαντική ισχύ στην αγορά και αυτό 
επιβάλλεται στην συγκεκριµένη περίπτωση από τις κείµενες διατάξεις 
6.3. Τα Συµβαλλόµενα µέρη είναι υπεύθυνα για τη διαστασιοποίηση των ζεύξεων 
διασύνδεσης του δικτύου τους ώστε να διατηρούν το δείκτη συµφόρησης κλήσεων στις  
ζεύξεις διασύνδεσης όχι υψηλότερα από 1%  την ώρα µεγίστης κίνησης.   
Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΤΕ θα µπορεί να πάρει τα απαραίτητα µέτρα για τη 
διασφάλιση του δικτύου του,  σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική και τις συστάσεις Ε.412, 
Ε.411 και Q.542 της ITU-T (π.χ. Code blocking control, call gapping κτλ.).  
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Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής των ανωτέρω µέτρων ο ΟΤΕ τηρεί τις αρχές της 
διαφάνειας και της αµεροληψίας. 
 
6.4. Για τις κλήσεις του Τ.Π. που τερµατίζονται στο δίκτυο του ΟΤΕ, θα διατηρείται ο 
ίδιος δείκτης συµφόρησης µε αυτόν που ισχύει για  κλήσεις για υπηρεσίες που παρέχει 
ο ΟΤΕ ή /και οι θυγατρικές του εταιρείες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κατωτέρω  
στην παράγραφο 6.7. του ΥΠ∆. 
 
6.5. Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στην, απαιτούµενη από τις 
άδειές τους, ποιότητα παροχής των σχετικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στην 
περίπτωση κατά την οποία  εµφανισθεί βλάβη στο δίκτυο ενός εκ των Συµβαλλοµένων 
µερών η οποία επηρεάζει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών διασύνδεσης, το 
Συµβαλλόµενο µέρος στο δίκτυο του οποίου εµφανίσθηκε η βλάβη θα ενηµερώνει το 
άλλο Συµβαλλόµενο µέρος εντός µιας (1) ώρας από τον χρόνο εντοπισµού της και θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια άρσης της βλάβης, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 
IV (∆ιαδικασίες Συνεργασίας & Συντήρησης) του παρόντος. 

6.6 Η ποιότητα των υπηρεσιών διασύνδεσης καθορίζεται ενδεικτικά από τις εξής 
παραµέτρους: 

− Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων 

− Ποιότητα ζεύξεων διασύνδεσης  
 
Ο ΟΤΕ οφείλει να διασφαλίζει ότι για τις κλήσεις που τερµατίζονται στο δίκτυο του θα 
διατηρείται ο ίδιος δείκτης αποτυχίας κλήσεων µε εκείνον που ισχύει για την 
αντίστοιχη τηλεπικοινωνιακή κίνηση του ΟΤΕ στο δίκτυο του. Μέγιστη µηνιαία τιµή 
για το ποσοστό αποτυχίας κλήσεων είναι 1%. Η τιµή αυτή δύναται να διαφοροποιείται 
µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Η ποιότητα των ζεύξεων διασύνδεσης περιγράφεται 
ποιοτικά και ποσοτικά από τις παραµέτρους που αναφέρονται στο Προσάρτηµα IV του 
παρόντος (Κεφάλαιο ∆ιαχείρισης Aπόδοσης σύµφωνα µε τις συστάσεις G.821, G. 823, 
και G.703 της ITU-T). 
6.7 Συµφόρηση στο δίκτυο του ΟΤΕ εµφανίζεται στις κάτωθι περιπτώσεις: 

i. είτε όταν δεν υπάρχουν ελεύθερα κυκλώµατα  
ii. είτε λόγω αδυναµίας του τερµατικού κέντρου να δεχθεί την 
εισερχόµενη κίνηση  

iii. είτε λόγω αδυναµίας των κέντρων µεταγωγής να δροµολογήσουν 
όλες τις εισερχόµενες κλήσεις. 

Σε περίπτωση συµφόρησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ υποχρεούται να λαµβάνει 
κάθε µέτρο που είναι αντικειµενικά απόλυτα αναγκαίο για την άρση της συµφόρησης. 
Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρµόζει για κλήσεις που προέρχονται 
από το δίκτυο του Τ.Π τους ίδιους όρους που εφαρµόζει για οµοειδείς κλήσεις που 
προέρχονται από το δίκτυό του, ιδίως να εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους 
αναδροµολόγησης που εφαρµόζει για κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυό του, 
καθώς επίσης και να διατηρεί τον ίδιο δείκτη αποτυχίας κλήσεων λόγω συµφόρησης, 
µε εκείνον που ισχύει για κλήσεις που προέρχονται από το δικό του δίκτυο. Η 
παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που η συµφόρηση είναι προϊόν 
αµέλειας του ΟΤΕ. 
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7. ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   � ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
7.1. Στην έγγραφη αίτηση διασύνδεσης του Τ.Π., σύµφωνα µε το προσάρτηµα ΙΙΙ,  
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση του για τις υπηρεσίες και τις γεωγραφικές περιοχές για τις 

οποίες διαθέτει άδεια παροχής τηλεπικονωνιακής υπηρεσίας. 
• Οι υπηρεσίες διασύνδεσης που επιθυµεί να λάβει από τον ΟΤΕ 
• Ο  τύπος και τα βασικά χαρακτηριστικά των τηλεφωνικών του κέντρων 
• Οι κόµβοι ΟΤΕ στους οποίους επιθυµεί να διασυνδεθεί 
• Η τοποθεσία των κόµβων του που θα διασυνδεθούν 
• Εκτίµηση αρχικής χωρητικότητας ανά σηµείο  διασύνδεσης σε γραµµές              

2Mbit/s 
• Προβλεπόµενη κατανοµή κίνησης, σε περίπτωση που η προβλεπόµενη              

χωρητικότητα ανά σηµείο διασύνδεσης υπερβαίνει τα 16x2Mbit/s,  
• Ηµεροµηνία ενεργοποίησης των αιτούµενων υπηρεσιών  
 
Ο ΟΤΕ αναγνωρίζει ήδη µε το παρόν και δεσµεύεται από τον εµπιστευτικό χαρακτήρα 
των στοιχείων τα οποία κοινοποιούνται σε αυτόν µε την αίτηση του Τ.Π για παροχή 
διασύνδεσης. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αυτά µόνο για το σκοπό 
εξέτασης της αίτησης διασύνδεσης, ενώ δεν πρόκειται να κοινοποιήσει αυτά σε τρίτα 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι απολύτως αναγκαίο να λάβουν γνώση αυτών για τον 
ανωτέρω σκοπό. 
7.2 Ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης να απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης, περιλαµβάνουσα όλα τα 
στοιχεία της παραγράφου 7.1 του ΥΠ∆. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο ΟΤΕ 
κοινοποιεί εγγράφως στον Τ.Π το συγκεκριµένο λόγο απόρριψης της αιτήσεως.  
Εφόσον η αίτηση διασύνδεσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να ξεκινήσει άµεσα και πάντως µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 
την απάντηση επί της αιτήσεως τις διαπραγµατεύσεις για την υπογραφής της 
συµφωνίας διασύνδεσης. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης τους.  
Σε περίπτωση που µετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος δεν έχουν 
ευοδωθεί οι διαπραγµατεύσεις, αλλά και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά 
µεταξύ των µερών σχετικά µε την διαπραγµατευόµενη διασύνδεση, κατά τη διάρκεια 
του διαστήµατος του ενός µηνός, τα µέρη δύνανται να την υποβάλλουν προς επίλυση 
στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 παρ. 5 της Οδηγίας 97/33/ΕΚ. 
 
7.3 Ο µέγιστος χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση της σύµβασης διασύνδεσης 
θα έχει ως εξής:  
 

ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(Εβδοµάδες) 

Νέα σηµεία διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του Τ.Π. 
σε εφαρµογή νέας σύµβασης διασύνδεσης (Αρχική 
διασύνδεση) 

11 

Νέα σηµεία διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του Τ.Π. 
στα πλαίσια υφιστάµενης συµφωνίας διασύνδεσης 

9 
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Νέες ζεύξεις διασύνδεσης σε υπάρχοντα σηµεία 
διασύνδεσης 

7 

Επαύξηση χωρητικότητας σε υφιστάµενες ζεύξεις 
διασύνδεσης 

5 

 
 
 
 
 
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
8.1 Ο Τ.Π. οφείλει να παρέχει προβλέψεις κίνησης  για τις υπηρεσίες διασύνδεσης που 
λαµβάνει από τον ΟΤΕ, εκφρασµένες σε συστήµατα των 2 Μbit/s. Ο ΟΤΕ οφείλει να 
παρέχει προβλέψεις κίνησης (σε συνεργασία µε τον Τ.Π.) για κλήσεις που εκκινούν 
από το δίκτυο του ΟΤΕ προς το δίκτυο του Τ.Π. (υπηρεσία τερµατισµού κίνησης στο 
δίκτυο του Τ.Π.). 
 
8.2 Ο Τ.Π. θα παρέχει ανά  εξάµηνο  τις απαραίτητες προβλέψεις για τη 
διαστασιοποίηση της χωρητικότητας διασύνδεσης µεταξύ των δύο δικτύων. 
    
8.3 Οι προβλέψεις κίνησης θα παρέχονται για όλα τα υπάρχοντα και 
προγραµµατισµένα σηµεία διασύνδεσης καθώς και για κάθε προβλεπόµενο 
µελλοντικό σηµείο διασύνδεσης, µε βάθος χρόνου ενός (1) έτους. Οι προβλέψεις δεν 
είναι δεσµευτικές για τον Τ.Π., τα συµβαλλόµενα µέρη όµως συµφωνούν ρητώς ότι οι 
προβλέψεις που παρέχονται από τον Τ.Π. δεν θα παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις 
από τις πραγµατικές ανάγκες, δεδοµένου ότι αυτές είναι αναγκαίες στον ΟΤΕ για 
λόγους προγραµµατισµού των προµηθειών και έγκαιρη αντιµετώπιση τυχόν αλλαγών 
στην τεχνολογία.  
 
 
8.4 Ο ΟΤΕ οφείλει, µε βάσει τις προβλέψεις κίνησης του Τ.Π, να προβεί στον 
απαιτούµενο προγραµµατισµό και τις κατάλληλες προµήθειες, προκειµένου να 
διατηρηθεί ο δείκτης συµφόρησης στις ζεύξεις διασύνδεσης, σε επίπεδο όχι υψηλότερο 
από 1% την ώρα της µέγιστης κίνησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
6 του παρόντος. Εάν οι πραγµατικές απαιτήσεις αποκλίνουν σηµαντικά από τις 
προβλέψεις κίνησης, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Τ.Π.  
 
 
8.5 Κάθε πακέτο προβλέψεων θα παρέχεται κατά προτίµηση σε ηλεκτρονική µορφή, 
µαζί µε συνοδευτικό έγγραφο, όπου θα αναφέρεται η περίοδος πρόβλεψης που 
καλύπτεται. 
 
 
8.6. Όλες οι πληροφορίες  που ανταλλάσσονται  σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία,  
θα χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαστασιοποίησης δικτύου και µόνο. Ο ΟΤΕ 
αναγνωρίζει ήδη µε το παρόν και δεσµεύεται από τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
ανωτέρω στοιχείων και υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αυτά µόνο για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου, ενώ δεν πρόκειται να κοινοποιήσει αυτά σε τρίτα πρόσωπα τα 
οποία δεν είναι απολύτως αναγκαίο να λάβουν γνώση αυτών για τους  ανωτέρω 
σκοπούς. 
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8.7 Οι παραγγελίες για τα συστήµατα 2Mbit/s (Ε1) θα περιέχονται σε ξεχωριστό 
πίνακα από αυτόν των προβλέψεων (το έντυπο για τις παραγγελίες και τις προβλέψεις 
είναι κοινό). 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

Α' ΤΡΙΜ. Β' ΤΡΙΜ Γ' ΤΡΙΜ ∆'ΤΡΙΜ
TANDEM ΡΕΝΤΗΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ
TANDEM ΚΩΛΛΕΤΗΣ - ΑΡΗΣ
TANDEM ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  - ΑΛΥΣΙ∆Α
ΚΟΚ Α - ΚΟΚ Β
ΑΥΚ Α - ΑΥΚ Β
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟ∆ΟΣ
IΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΛΟΠΑΣ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  & ΝΟΤΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ∆ΥΤ.     
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΘΕΣ/ΚΗ & ΠΡΟΑΣΤΙΑ  ΕΡΜΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΣΕΡΡΕΣ
ΒΕΡΟΙΑ

Β.Α. ΕΛΛΑ∆Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

∆ΙΕΘΝΕΣ Α' ΝΥΜΑ - Β' ΚΩΛΛΕΤΗ
∆ΙΕΘΝΕΣ 5ΕS ΘΕΣ/ΚΗΣ

(*) Στον πίνακα θα αναγράφται η συνολική πρόβλεψη του Τ.Π., η οποία στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισοδύναµα κέντρα του ΟΤΕ θα µοιράζεται 50%-50% στα δύο κέντρα.

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΑΘΗΝΑ & ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2Μb/s (*)

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΟΜΒΟΙ ΟΤΕ ΚΟΜΒΟΙ 
ΠΑΡΟΧΟΥ

ΕΤΟΣ 200(n)

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΙΕΘΝΗ ΚΕΝΤΡΑ           ΟΤΕ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Β.∆. ΕΛΛΑ∆Α
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9. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ  
 
9.1 Οι µετρήσεις και οι δοκιµές των διασυνδέσεων θα πραγµατοποιούνται βάσει 
φύλλων δοκιµών που θα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και συστάσεις (G821, G823, 
G703, G813 της ΙΤU-T). Στο προσάρτηµα V περιγράφονται αναλυτικά ενδεικτικές 
µετρήσεις και δοκιµές. 

 
 
9.2 Ενδεικτικά, µετρήσεις και δοκιµές δύνανται να πραγµατοποιούνται µε 

πρωτοβουλία εκάστου των συµβαλλοµένων στις εξής περιπτώσεις:  

α. Αρχική διασύνδεση του δικτύου του ΟΤΕ µε το δίκτυο τουΤ.Π.. 
β. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου τηλεπικοινωνιακού κόµβου µεταγωγής. 

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

δ. Εισαγωγή νέων πρόσθετων υπηρεσιών διασύνδεσης που επηρεάζουν τις διεπαφές 
των δικτύων. 

ε. Αύξηση της χωρητικότητας των συστηµάτων µετάδοσης, των σηµείων 
σηµατοδοσίας, των σηµείων µεταφοράς σηµατοδοσίας και των συστηµάτων 
µεταγωγής. 

9.3 Η ακριβής διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα των δοκιµών θα συµφωνούνται 
αµοιβαία µεταξύ του ΟΤΕ και του Τ.Π.. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
τηρεί την αρχή της αµεροληψίας, όσον αφορά τα χρονοδιαγράµµατα και τις 
διαδικασίες των δοκιµών που εφαρµόζει προς τους διασυνδεόµενους οργανισµούς. Οι 
συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου οι 
µετρήσεις και δοκιµές να προκαλούν την µικρότερη δυνατή ενόχληση στην 
παρεχόµενη διασύνδεση. 
 

9.4 Η περίοδος των δοκιµαστικών µετρήσεων και δοκιµών δεν θα υπερβαίνει υπό 
κανονικές συνθήκες τις 5 ηµέρες ανά σηµείο διασύνδεσης, από την  ηµεροµηνία που θα 
ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και θα έχουν τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία οι 
αντίστοιχες ζεύξεις διασύνδεσης.  

Μετά το πέρας των µετρήσεων και δοκιµών τα συµβαλλόµενα µέρη θα συντάσσουν 
πρωτόκολλο επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτών. 
 

9.5 Μετά την πάροδο των 5 ηµερών και εφόσον οι δοκιµές και οι µετρήσεις  
βρίσκονται σύµφωνες µε τις ∆ιεθνείς συστάσεις ( G821, G823, G703, G813 της ITU-T) 
και τις  προδιαγραφές του ΟΤΕ η ζεύξη διασύνδεσης τίθεται σε κανονική λειτουργία. 
 
 
 
10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (C.L.I.) 
 
10.1  Οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες της Αναγνώρισης Καλούσης Γραµµής (CLIP) 
και της Απαγόρευσης Αναγνώρισης Καλούσης Γραµµής (CLIR) εξαρτώνται από την 
διαθεσιµότητα του CLI και από την κατάσταση των παραµέτρων που µεταδίδονται στο 
πρωτόκολλο σηµατοδοσίας  και  που δείχνουν κατά πόσον το σχετικό σήµα  µπορεί να 



 

 25

εµφανιστεί στον καλούµενο.  Οι κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο του ΟΤΕ και 
κατευθύνονται στο δίκτυο του Τ.Π. µπορούν να περιλαµβάνουν το σήµα CLIP, για 
τεχνικούς  όµως λόγους, το σήµα αυτό  µπορεί να ελλείπει ολικά ή µερικά. To CLIP 
µπορεί να ελλείπει ολικά όταν τα κέντρα είναι αναλογικά και µερικά όταν έχουµε 
κλήσεις µέσω PBX (δευτερεύουσες εγκαταστάσεις). . 
 
10.2 Τα Συµβαλλόµενα µέρη θα σέβονται τον Περιορισµό Αναγνώρισης Καλούσας 
Γραµµής (C.L.I.R.) όπου αυτό  απαιτείται από τον καλούντα συνδροµητή ή από 
κανόνες δηµοσίας τάξεως (διατάξεις  προστασίας προσωπικών στοιχείων κ.λ.π.).  Οι 
αριθµοί των καλούντων συνδροµητών για τους οποίους ισχύει ο C.L.I.R. θα 
αναγνωρίζονται µόνον για χρέωση, τιµολόγηση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σε 
σχέση µε τις τηλεφωνικές υπηρεσίες που διαθέτουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 

 
 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
11.1  Τυχόν σηµαντική µεταβολή του δικτύου ενός Συµβαλλοµένου µέρους, η οποία  
επηρεάζει τη διασύνδεση, θα γνωστοποιείται στο άλλο µέρος τουλάχιστον τρεις (3) 
µήνες νωρίτερα ώστε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος να προβεί σε τυχόν απαραίτητες 
µεταβολές του δικού του δικτύου.  
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Συµβαλλοµένους προχωρήσει σε αλλαγές 
επιβαλλόµενες από την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τα 
διασυνδεόµενα ∆ίκτυα, θα πρέπει να ενηµερώσει  τρεις (3) µήνες νωρίτερα την άλλη 
πλευρά. Στην ενηµέρωση αυτή θα περιλαµβάνονται τεχνικές λεπτοµέρειες και 
πληροφορίες των σκοπούµενων αλλαγών.  
11.2 Εάν η πραγµατοποίηση αλλαγών στο ∆ίκτυο ή στα συστήµατα του ∆ικτύου του 
Συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την ανωτέρω 
παράγραφο οι σκοπούµενες αλλαγές, είναι αντικειµενικά (ή αποδεδειγµένα) 
απαραίτητες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ∆ιασύνδεσης των ∆ικτύων, το 
κόστος των αλλαγών αυτών θα επωµισθεί το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο προκάλεσε 
τις αλλαγές αυτές. Στις παραπάνω αλλαγές δεν συµπεριλαµβάνεται η αναβάθµιση του 
λογισµικού (upgrading) των υφιστάµενων συστηµάτων µεταγωγής και µετάδοσης. 
11.3 Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να µην προβαίνει σε 
αλλαγές του δικτύου του οι οποίες προκαλούν προβλήµατα στην διασύνδεση και 
εφόσον είναι εφικτό και δεν συνιστά ουσιώδη επιβάρυνση του οφείλει να επιλέγει 
τρόπους ανάπτυξης του δικτύου του που δεν προκαλούν προβλήµατα στην παρεχόµενη 
διασύνδεση. 
 
 
 
 
12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
12.1 Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων για τους σκοπούς της λειτουργίας και 
της συντήρησης των διασυνδεδεµένων δικτύων, θα είναι τέτοια ώστε οι απαραίτητες 
ενέργειες και δράσεις να ανταποκρίνονται στις σχετικές συστάσεις της ITU-T, οι 
οποίες είναι: G821 (error performance), G823 (jitter wander), G703 (electrical 
characteristics) 
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 12.2 Παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας 
Κατά τους πρώτους 12 (δώδεκα) µήνες της λειτουργίας θα πραγµατοποιούνται ανά 
τρίµηνο συναντήσεις µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών των Συµβαλλόµενων µερών µε 
αντικείµενο τη διασφάλιση της ποιότητας.  
 
 
 
13. ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
13.1 Ο χρόνος χρέωσης για κάθε κλήση θεωρείται ο χρόνος οµιλίας που αρχίζει µε 
την λήψη του απαντητικού σήµατος (answer signal) και περατούται µε τη λήψη ενός 
σήµατος απόλυσης (release signal) στο σηµείο καταγραφής, από το Συµβαλλόµενο 
µέρος που καταγράφει τη σχετική πληροφορία χρέωσης. 
Ο ολικός χρόνος χρέωσης για κάθε ηµερολογιακό µήνα, θα υπολογίζεται έτσι, ώστε ο 
ολικός αριθµός δευτερολέπτων, για όλες τις κλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου που σχετίζονται µε µία συγκεκριµένη  υπηρεσία, προστίθενται συνολικά και 
διαιρούνται δια του 60 και το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω στο πλησιέστερο ολόκληρο λεπτό (περίοδος µισού λεπτού ή µεγαλύτερη 
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, ενώ περίοδος µικρότερη του µισού λεπτού 
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω). 
13.2 Η χρέωση κλήσεων για την συνδιάλεξη αφορά αποκλειστικά τις επιτυχείς 
κλήσεις. 
13.3 Θα ισχύει ως αρχή ότι κάθε Συµβαλλόµενο µέρος θα παρέχει στο άλλο 
πληροφορίες χρέωσης (εγγράφως και ανά σηµείο ∆ιασύνδεσης) για την κίνηση που 
προέρχεται από το δίκτυο του και τερµατίζει στο δίκτυο του άλλου µέρους, καθώς 
επίσης και για την κίνηση που τερµατίζεται στο δίκτυο του και προέρχεται από το 
δίκτυο του άλλου, όπως επίσης και για κάθε άλλη υπηρεσία διασύνδεσης. 
Τα έγγραφα κίνησης θα περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:  

• Αριθµό επιτυχηµένων κλήσεων  
• Συνολική διάρκεια κλήσεων σε λεπτά 

ανά υπηρεσία διασύνδεσης, κατεύθυνση και ανά είδος και ζώνη χρέωσης και θα 
αποστέλλονται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την έκδοση του σχετικού 
τιµολογίου. 
Ειδικά για τις υπηρεσίες Audiotex, τα έγγραφα κίνησης θα εκδίδονται σε µηνιαία βάση 
και θα αποστέλλονται  εντός του πρώτου 15ηµέρου του εποµένου µηνός.  
 
13.4  Οι χρεώσεις για την παροχή των υπηρεσιών διασύνδεσης (περιλαµβανοµένων και 
των   τελών σηµατοδοσίας και διασύνδεσης) θα γίνονται βάσει δίµηνων λογιστικών 
περιόδων. Τα σχετικά παραστατικά θα εκδίδονται εντός τριάντα πέντε (35) 
ηµερολογιακών ηµερών από το τέλος της λογιστικής περιόδου κατά την οποία 
παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες διασύνδεσης. Τα οφειλόµενα ποσά θα πρέπει να 
καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης 
του  του σχετικού παραστατικού από τον Τ.Π. 
 
13.5     Τα τέλη που θα εφαρµόζει και θα εισπράττει από τους συνδροµητές του κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος θα καθορίζονται αποκλειστικά από το ίδιο. 
 
13.6    Κατά την περίπτωση όπου υπάρξει διαφωνία µεταξύ των Συµβαλλοµένων 
µερών σχετικά µε το ύψος κάποιας χρέωσης, η υπό αµφισβήτηση διαφορά θα 
καταβάλλεται στο ακέραιο, εφ' όσον είναι µικρότερη από το 3% της συνολικής 
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χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) και δεν  υπερβαίνει τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια  
(29,300€) ΕΥΡΩ. Η συνολική χρέωση αναφέρεται στην συγκεκριµένη χρέωση στην 
οποία υπάρχει διαφωνία. Η εν λόγω πληρωµή θα γίνεται µε την επιφύλαξη κάθε 
δικαιώµατος των συµβαλλοµένων µερών. 
 
13.7     Σε περίπτωση διαφωνίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στην παραγρ. 13.6 
(και στην περίπτωση που η διαφορά είναι µεγαλύτερη του 3% ή  υπερβαίνει τα 
29,300€.),  τότε συγκροτείται µικτή Επιτροπή εµπειρογνωµόνων ΟΤΕ και Τ.Π. για την 
διευκρίνιση της διαφωνίας. Τα δύο µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφωνίες να 
αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Μετά την άρση της διαφωνίας, η οποία θα 
πρέπει να γίνει εντός διµήνου από την διαπίστωση της, τα ποσά θα πληρώνονται 
εντόκως, µε επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης της Τράπεζας της 
Ελλάδος προσαυξηµένο κατά δύο (2) εκατοστιαίες µονάδες, υπολογιζόµενων από την 
ηµεροµηνία λήξεως της ανωτέρω προθεσµίας. Το διαµορφούµενο επιτόκιο δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το επιτόκιο υπερηµερίας. 
 
13.8  Το σύνολο των χρεώσεων που θα προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση θα 
υπολογίζονται και θα εξοφλούνται σε Ευρώ και θα προστίθεται ο εκάστοτε αναλογών 
φόρος προστιθέµενης αξίας. 
 
13.9 Κατά την περίπτωση όπου οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν καταβάλλει το 
οφειλόµενο ποσό εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγρ.13.4, και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει υπό αµφισβήτηση διαφορά για το καταβαλλόµενο ποσό 
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 13.6, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται στην  
καταβολή τόκων, µε επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης της Τράπεζας 
της Ελλάδος προσαυξηµένο κατά δυο (2) εκατοστιαίες µονάδες, υπολογιζόµενων από 
την ηµεροµηνία λήξεως της ανωτέρω προθεσµίας. Το διαµορφούµενο επιτόκιο δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο υπερηµερίας. 
 
13.10   Σε περίπτωση απροθυµίας πληρωµής των παραστατικών κίνησης, µετά και το 
πέρας της επίλυσης τυχόν διαφωνιών, τότε µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του ενός των συµβαλλοµένων, παύει η παροχή υπηρεσιών από 
τον έτερο των συµβαλλοµένων. 
 
13.11   Αν κατά τη διάρκεια της σύµβασης τα δύο µέρη συµφωνήσουν αµοιβαία για 
καλύτερη διαχείριση των χρεώσεων παροχής υπηρεσιών, τότε µετά από έγγραφη κοινή 
συµφωνία αντί των δίµηνων λογιστικών περιόδων της παραγρ.13.4 θα ισχύει η µηνιαία 
λογιστική περίοδος και τα σχετικά παραστατικά θα εκδίδονται εντός του εποµένου 
µηνός και κατά τα λοιπά ως η σύµβαση. 
 
13.12 Στην περίπτωση που τα στοιχεία κίνησης δεν είναι διαθέσιµα εξ αιτίας σοβαρού 
λόγου εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην παράγραφο 13.4, έκαστο 
συµβαλλόµενο µέρος  δύναται να ζητήσει και να λάβει την καταβολή έναντι ποσού 
ίσου µε τα διαχειριστικά µερίδια που αντιστοιχούν στο 90% τη κίνησης, όπως αυτή 
καταγράφηκε από το ίδιο, ή το 90% των διαχειριστικών µεριδίων της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου και η εκκαθάριση της εν λόγω λογιστικής περιόδου να γίνει 
στην επόµενη λογιστική περίοδο. 
 
 
 



 

 28

14. ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
14.1 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του, βάσει της αρχής της αµεροληψίας, ο 
ΟΤΕ µπορεί να παρέχει κατά περίπτωση προς τον Τ.Π.  συνεγκατάσταση στα πλαίσια 
της διασύνδεσης των δικτύων τους, δηλαδή διάθεση/εκµίσθωση χώρων του στις 
εγκαταστάσεις του (όπως σε αίθουσες εγκαταστάσεως µηχανηµάτων, κ.λπ.), µετά από 
έγγραφη αίτηση του Τ.Π. Ειδικά ο ΟΤΕ παρέχει συνεγκατάσταση όπου ουσιώδεις 
απαιτήσεις στερούν από τον Τ.Π την πρόσβαση σε βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις. 
 
14.2 Σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο ΟΤΕ µπορεί να µην προβεί σε 
παραχώρηση χώρων συνεγκατάστασης. Η παροχή συνεγκατάστασης από τον ΟΤΕ 
δύναται να περιοριστεί για λόγους εφαρµογής προγραµµάτων επέκτασης ή νέων 
προγραµµάτων αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που η παροχή της θα 
οδηγούσε σε αδυναµία ή υπέρµετρη παρεµπόδιση των προγραµµάτων επέκτασης ή 
των νέων προγραµµάτων του ΟΤΕ και εφόσον δεν υπάρχουν για αυτόν βιώσιµες 
εναλλακτικές λύσεις.  
 
14.3 Οι αιτήσεις των Τ.Π για συνεγκατάσταση θα εξετάζονται και θα 
εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα  µε  τον χρόνο υποβολής από τους Τ.Π. 
των σχετικών αιτήσεων για τον ίδιο χώρο. 
 
14.4 Τα θέµατα πρόσβασης των εταιριών σε χώρους ΟΤΕ για την λειτουργία και την     
συντήρηση των εγκαταστάσεων τους και γενικότερα τα θέµατα ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων θα αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων του ΟΤΕ βάσει της αρχής της αµεροληψίας 
Συγκεκριµένα, η διαδικασία  πρόσβασης προσωπικού, ασφάλειας και  συντήρησης  των 
εγκαταστάσεων και λοιπά,  θα αντιµετωπίζονται   από τα συµβαλλόµενα µέρη µε 
γνώµονα την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση τους. 
 
14.5 Κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν προκύψει στο κτίριο ή στις εγκαταστάσεις 
ΟΤΕ, κατά την εκτέλεση των εργασιών συνεγκατάστασης, θα αποκαθίσταται άµεσα 
και αποτελεσµατικά από τον Τ.Π.. Ισχύει η αρχή της αµοιβαιότητας για αντίστοιχες 
εργασίες στο χώρο του Τ.Π. 
 
14.6 Ο  Τ.Π.  θα πρέπει να υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΟΤΕ εγγράφως 
όλες τις ηλεκτρικές καταναλώσεις   που θα τοποθετήσει στο κτίριο του ΟΤΕ. 
Η ηλεκτροπαροχή θα εξασφαλίζεται από τον Τ.Π. ή από τον ΟΤΕ κατά περίπτωση 
σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς της ∆ΕΗ και µε δαπάνες του Τ.Π.. 
 
14.7 Για την ορθολογική  χρήση  του χώρου του  ο ΟΤΕ θα παρέχει κατά 
προτεραιότητα συνεγκατάσταση  µε βάση τον όγκο  της µεταδιδόµενης πληροφορίας 
στο σηµείο διασύνδεσης.  
 
14.8 Οι χρησιµοποιούµενες διατάξεις θα τοποθετούνται µε ευθύνη του Τ.Π. και µετά 
από έγκριση του ΟΤΕ. 
 
14.9 Το σύνολο των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τελούν υπό την αίρεση 
των διατάξεων περί καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης και της 
σχετικής νοµολογίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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15. ΤΕΛΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   
 
Τα τέλη  για τις βασικές και για τις ειδικές υπηρεσίες διασύνδεσης που προσφέρει ο 
ΟΤΕ  αναφέρονται  στο  προσάρτηµα  II. 
 
            
 
16. ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
16.1 Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π.  θα αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τους αριθµούς που τους 
έχουν χορηγηθεί ή θα τους χορηγηθούν βάσει του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη προσαρµογή των δικτύων τους 
 
16.2 Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρµόζει ίδιες διαδικασίες και 
χρονοδιαγράµµατα µε εκείνα που εφαρµόζει για τις δικές του υπηρεσίες ή υπηρεσίες 
θυγατρικών του εταιρειών. Η προσαρµογή των δικτύων των Συµβαλλοµένων δεν 
δύναται να επιφέρει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών 
διασύνδεσης οι οποίες παρέχονται µέσω νεοεκχωρηθέντων αριθµών από το ΕΣΑ. 
 
 
17.∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
17.1 Τόσο ο ΟΤΕ όσο και ο Τ.Π. θα πρέπει στα πλαίσια της διασύνδεσης των ∆ικτύων 
τους να εγγυώνται και να προστατεύουν µε πρακτικά µέτρα την ακεραιότητα του 
δικτύου της άλλης πλευράς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των 
διασυνδεδεµένων ∆ικτύων. 
 
17.2 Ο ΟΤΕ σε περιπτώσεις αναγκαίας συντήρησης του δικτύου, ειδοποιεί έναν (1) 
µήνα πριν τον Τ.Π. για το χρόνο έναρξης και λήξης των απαιτούµενων εργασιών. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ εξαντλεί κάθε δυνατότητα για αναδροµολόγηση της 
συγκεκριµένης κίνησης, κατά την διάρκεια της ως άνω συντήρησης του δικτύου του. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρµόζει ίδιες διαδικασίες αναδροµολόγησης, υπό όµοιες 
συνθήκες , τις οποίες εφαρµόζει για δικές του υπηρεσίες ή υπηρεσίες που παρέχονται 
από θυγατρικές του εταιρείες.  
 
17.3 Άµα τη λήξει  της συµφωνίας διασύνδεσης κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα λάβει τα 
αναγκαία µέτρα για την ανάκτηση από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος τυχόν εξοπλισµού 
που το (άλλο) συµβαλλόµενο µέρος παρέσχε. 
 
17.4 Η λήξη της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης δε συνεπάγεται παραίτηση των         
Συµβαλλόµενων µερών  από δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί προ 
της λήξης της Σύµβασης. 
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18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
18.1 Τα θέµατα προστασίας των ζεύξεων διασύνδεσης και των σχετικών 
εγκαταστάσεων από   τυχαία καταστροφή ή βλάβη θα αντιµετωπίζονται στα πλαίσια 
των αντιστοίχων διεθνών συστάσεων ITU-T, ETSI και προδιαγραφών του ΟΤΕ για 
θέµατα προστασίας και ασφάλειας. 

18.2  Κάθε συµβαλλόµενος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου 
του και θα λάβει όλα τα πρόσφορα  και αναγκαία µέτρα κατά την εφαρµογή αυτής της 
σύµβασης για να εξασφαλίσει ότι το δίκτυο του: 

α. ∆εν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία του προσωπικού  του 
αντισυµβαλλοµένου 

β. ∆εν βλάπτει ή δηµιουργεί ζηµία στη λειτουργία του δικτύου του 
αντισυµβαλλοµένου 
 
19. ΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  
 
 Τα τέλη ακύρωσης αιτήµατος  θα είναι ανάλογα µε τη ζηµία η οποία έχει προκληθεί 
στον ΟΤΕ µέχρι την ηµέρα υποβολή της σχετικής αίτησης ακύρωσης. 
 
 
 
20.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
20.1 Ο ΟΤΕ δικαιούνται να απαιτήσει ανέκκλητη εγγυητική επιστολή Τραπέζης η 
οποία λειτουργεί στην Ελλάδα και είναι αποδεκτή ή, εφόσον τούτο είναι εύλογο και 
συµφωνείται από τα µέρη, εγγύηση από τη µητρική Εταιρία ή παρόµοιο τύπο 
ασφάλισης για την εξόφληση όλων των ποσών που οφείλονται σ� αυτούς για την 
παροχή των υπηρεσιών διασύνδεσης, σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση. 
 
20.2   Το αρχικό ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής, σε περίπτωση που θα την 
ζητήσει ο ΟΤΕ από τον Τ.Π, θα συµφωνείται ανάµεσα στα µέρη και θα προσδιορίζεται 
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, λαµβάνοντας υπόψη την 
έκταση της πιθανής επένδυσης και το κόστος που πιθανά συνεπάγεται η διασύνδεση 
για τον ΟΤΕ και εφόσον πράγµατι συνεπάγεται τέτοιο κόστος, της έκτασης της 
σκοπούµενης και περιλαµβανόµενης στην αίτηση πρόβλεψης κίνησης που θα γίνεται 
και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του Τ.Π. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του 
ποσού της εγγυητικής δεν µπορεί να συνιστά έµµεσο λόγο άρνησης παροχής 
διασύνδεσης σε δικαιούχο οργανισµό ή οποιουδήποτε είδους περιορισµό του 
δικαιώµατός του.  
20.3 Ο ΟΤΕ σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Τ.Π. προσφέρει αντίστοιχης µορφής 
εξασφάλιση, εφόσον προκύψουν χρεώσεις από τον Τ.Π. προς τον ΟΤΕ λόγω τελών 
διασύνδεσης.  
 
21. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
21.1Τα Συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να εξασφαλίζουν τον εµπιστευτικό 

χαρακτήρα  των πληροφοριών που λαµβάνουν, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν 
χαρακτηρισθεί εµπιστευτικές από το άλλο µέρος. 
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21.2 Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει αναφορικά για πληροφορίες που: 
• νόµιµα αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο µέρος χωρίς την επιβολή                 
οποιουδήποτε περιορισµού σχετικά µε την αποκάλυψη ή/και τη  χρησιµοποίησή τους. 
• καθίστανται δηµοσίως διαθέσιµες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
21.3  Αναφορικά µε οποιαδήποτε γνωστοποίηση πληροφοριών, τα συµβαλλόµενα 
µέρη υποχρεούνται να προστατεύουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω 
πληροφοριών, στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν 
ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους στα πλαίσια της σύµβασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους από τη 
σύµβαση. 
 
21.4  Οι εµπιστευτικές πληροφορίες δεν θα διατίθενται, παρά µόνο στα αρµόδια 
στελέχη των Συµβαλλοµένων µερών, στα οποία οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου τους, όπως αυτό απορρέει από την 
παρούσα. 
 
21.5  Οι Συµβαλλόµενοι θα τηρούν τους κανόνες προστασίας δεδοµένων σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία και τις διατάξεις της Οδηγίας 97/66/ΕΚ (Αριθµ. L 24/1) περί 
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 
 
21.6  Οι διατάξεις που αφορούν στην εµπιστευτικότητα των πληροφοριών θα 
ισχύουν για πέντε (5) έτη µετά την διακοπή ή τη λήξη της σύµβασης. 
 
21.7 Ο Συµβαλλόµενοι θα χρησιµοποιούν τις πληροφορίες τις οποίες λαµβάνουν 
µόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και δεν πρέπει να τις παρέχουν  σε 
άλλες υπηρεσίες, σε θυγατρικές του εταιρίες ή σε εταίρους, στους οποίους οι 
πληροφορίες αυτές θα παρείχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
 
21.7 Aν σε οποιοδήποτε δίκτυο προκύψει τεκµηριωµένα η ανάγκη για την ανίχνευση 
κακόβουλων κλήσεων, το άλλο µέρος οφείλει να συµβάλλει, κατά προτεραιότητα, στις 
εργασίες αυτές σύµφωνα µε τις τεχνικές δυνατότητες που διαθέτει, λαµβανοµένων 
υπόψη των αναφεροµένων στην παράγραφο 23.4. 
 
 
22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
22.1 Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων για την πραγµατοποίηση και λειτουργία 
γενικώς της διασύνδεσης των συστηµάτων τους, καθορίζονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, τις άδειες τους και την παρούσα σύµβαση. Τα Συµβαλλόµενα µέρη θα 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους µε την ικανότητα και την επιµέλεια που 
αναµένονται από έναν φορέα τηλεπικοινωνιών. Έκαστο Συµβαλλόµενο µέρος θα είναι 
υπεύθυνο για ζηµίες που προξενεί στο άλλο Συµβαλλόµενο µέρος, σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία. 
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23. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
23.1 Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι του άλλου για τυχόν µη-
συµµόρφωση ή αδυναµία συµµόρφωσης προς οποιαδήποτε διάταξη της σύµβασης, εάν 
τέτοια αδυναµία οφείλεται σε ανωτέρα βία ή τυχηρό. 
 
23.2 Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζουν την παρούσα σύµβαση ή ότι 
είναι υπεύθυνοι προς τον άλλο Συµβαλλόµενο για τυχόν καθυστέρηση της εκτέλεσης ή 
της µη-εκτέλεσης τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα (και ο χρόνος 
εκτέλεσης θα παρατείνεται αντίστοιχα), εάν και στο µέτρο που η καθυστέρηση αυτή 
οφείλεται σε ανωτέρα βία ή τυχηρό. 
 
23.3 Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. υποχρεούνται να ενηµερώνουν το άλλο Συµβαλλόµενο µέρος 
σχετικά µε την αιτία ανωτέρας βίας και την αναµενόµενη διάρκεια και το βαθµό της 
αδυναµίας τους να εκπληρώσουν  τις υποχρεώσεις τους συνεπεία αυτής. Όταν η αιτία 
της ανωτέρας βίας µεταβληθεί ή πάψει να υφίσταται, το Συµβαλλόµενο µέρος που 
επηρεάζεται από την ανωτέρα βία, θα ενηµερώσει αµέσως το άλλο Συµβαλλόµενο 
µέρος σχετικά. 
 
23.4 Εάν, συνεπεία ανωτέρας βίας, επηρεασθεί η δυνατότητα εκτέλεσης 
υποχρεώσεων του Συµβαλλοµένου µέρους που υφίσταται την ανωτέρα βία, τότε το 
µέρος αυτό θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εκείνες που δεν επηρεάζονται 
από αυτή.  
 
23.5 Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π., σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, σεισµοί, 
πληµµύρες, κεραυνοί ή πυρκαγιές θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διατηρείται 
η παρεχόµενη υπηρεσία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ώστε να αντιµετωπίζονται τυχόν 
προτεραιότητες που έχει θέσει το Κράτος σ΄ αυτές ειδικά τις περιστάσεις. 
 
 
 
24.  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Οι συµβαλλόµενοι σε περίπτωση εκτάκτων εθνικών αναγκών υποχρεώνονται, σε 
συνεργασία και µεµονωµένα, να παρέχουν, στα πλαίσια των νόµων, διευκολύνσεις στις 
αρµόδιες κρατικές αρχές. 
 
 
 
25.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Επιµέρους τεχνικά θέµατα συνεργασίας των δικτύων των συµβαλλοµένων µερών, τα 
οποία ενδέχεται να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και οµαλής 
διαλειτουργικότητας της διασύνδεσης, θα αποτελέσουν ανεξάρτητα προσαρτήµατα, τα 
οποία θα ενσωµατωθούν στις Συµβάσεις µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. 
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26. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 
26.1 Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π.  δεν δικαιούνται να µεταβιβάσουν οποιοδήποτε δικαίωµα ή 
υποχρέωσή τους, που απορρέει από την παρούσα, σε τρίτο µέρος χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου Συµβαλλοµένου µέρους. 
 
26.2 Χωρίς την προβλεπόµενη στην παράγραφο 26.1 συγκατάθεση του άλλου 
συµβαλλόµενου µέρους, τα Συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα να 
µεταβιβάζουν τα συµβατικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτο µέρος ως 
συνέπεια της µεταβίβασης των σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών ή/και της αλλαγής 
του ελέγχου της επιχείρησης τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την 
προϋπόθεση ότι το τρίτο µέρος αναλαµβάνει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις και 
ευθύνες του συµβαλλόµενου µέρους που τις µεταβιβάζει. Το κόστος των απαιτουµένων 
εργασιών θα επιβαρύνει τον εκδοχέα. 
 
 
 
27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 
27.1  Οποιοδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων µερών δύναται, κατόπιν εγγράφου 
σχετικής ειδοποίησης και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 31, να ζητήσει 
αναθεώρηση της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική Ελληνική 
νοµοθεσία και ιδιαίτερα εάν:  
• Προκύψει ουσιαστική αλλαγή (συµπεριλαµβανοµένης και της                 
επιβολής από τη Ρυθµιστική Αρχή), που επηρεάζει ή ευλόγως                            
θεωρηθεί ότι επηρεάζει την εµπορική ή την τεχνική βάση της                            
παρόντος. 
 
• Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµφωνία 
διασύνδεσης µεταβιβασθούν από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εκτός εάν δεν 
απαιτείται προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση σύµφωνα µε την  υποπαράγραφο 26.2 
 
 
27.2 Η ειδοποίηση αναθεώρησης θα καταγράφει λεπτοµερώς και στο µέτρο του 
δυνατού, τα θέµατα που πρέπει να συζητηθούν µεταξύ των µερών. 
 
27.3 Σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από της κοινοποίησης του 
ειδοποιητηρίου αναθεώρησης τα συµβαλλόµενα µέρη θα συζητούν και θα 
διαπραγµατεύονται καλόπιστα  µε σκοπό την τροποποίηση των όρων της σύµβασης 
που αναφέρονται στην ειδοποίηση. 
 
27.4Σε περίπτωση που τα Συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνούν ως προς τις 

τροποποιήσεις εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, τότε 
ισχύει η παρ.7 του άρθρου 9 του π.δ. 165/99. Κάθε Συµβαλλόµενο µέρος δύναται 
να προβεί στις κατά την κρίση του ενέργειες εντός των πλαισίων του Ελληνικού 
∆ικαίου και των αναφεροµένων στην παρούσα σύµβαση. 

. 
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28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η παρούσα προσφορά ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.   
 
 
 
29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
29.1 Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δύο µερών, σε περίπτωση που ένα 
Συµβαλλόµενο µέρος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση 
διασύνδεσης, τότε το άλλο µέρος δύναται µε έγγραφη ειδοποίηση να τάξει προθεσµία 
ενός (1) µηνός για συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του, άλλως θα καταγγείλει τη 
σύµβαση.  Η διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης θα είναι σύµφωνη µε την εκάστοτε 
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 
 
 
30. ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
Με εξαίρεση των όσων προβλέπονται ρητά από την παρούσα, έκαστο Συµβαλλόµενο 
µέρος αναλαµβάνει τις δικές του νοµικές, λογιστικές και άλλες δαπάνες, που αφορούν 
στην προετοιµασία της διαπραγµάτευσης και της εκτέλεσης της σύµβασης και τυχόν 
άλλης συµφωνίας που ενδεχοµένως προκύπτει ή αναφέρεται σ΄ αυτή. 
 
31. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
31.1 Τα Συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που 
προκύπτουν από την ερµηνεία και την υλοποίηση της παρούσας.  
 
31.2 Η σύµβαση διασύνδεσης (και τυχόν διαφορά, αντιδικία, δικαστική ενέργεια ή 
απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν µε οποιονδήποτε τρόπο από την 
παρούσα σύµβαση και τη διατύπωσή της) θα διέπεται από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία σύµφωνα µε τις οποίες και θα ερµηνεύονται. 
 
31.3 Αρµόδια για την τελική επίλυση διαφορών είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας, 
που εφαρµόζουν το Ελληνικό ∆ίκαιο, λαµβανοµένης υπόψη και της διατάξεως του 
Άρθρου 9 του π.δ. 165/99.  
 
 
 
32. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (S.L.A.) 
 
32.1  Το επίπεδο των επιµέρους υπηρεσιών διασύνδεσης, όπως αυτό περιγράφεται 
στο παρόν Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης, αποτελεί το ελάχιστο βασικό επίπεδο 
το οποίο παρέχεται υποχρεωτικά από τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. 
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32.2 Αιτήµατα συµβαλλοµένων για  παροχή υπηρεσιών συµφωνηµένου επιπέδου 
(ειδικής ποιότητος), ανώτερο του βασικού επιπέδου υπηρεσιών, όπως αυτό 
περιγράφεται στο παρόν Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης, θα αντιµετωπίζονται 
κατά περίπτωση, στα πλαίσια ειδικών διαπραγµατεύσεων,  µε τις εµπορικές και 
τεχνικές υπηρεσίες. 
 
32.3 Το SLA θα µπορεί να καλύπτει τουλάχιστον τα εξής θέµατα:  
 Βλαβοληψία και άρση βλαβών, Συντήρηση, Παραγγελιοληψία (παροχή και 
ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών), ∆ιαθεσιµότητα ζεύξεων διασύνδεσης, Ποιότητα 
λειτουργίας, Αναφορές, Τίµηµα, Ποινικές Ρήτρες. 
 
32.4 Κατά την παροχή υπηρεσιών συµφωνηµένου επιπέδου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
(παρ. 32.3), ο ΟΤΕ τηρεί την αρχή της ισότιµης µεταχείρισης. 
 
33.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Ο Τ.Π. δεν έχει κανένα δικαίωµα να χρησιµοποιεί το εµπορικά σήµα ή το λογότυπο του 
ΟΤΕ στις πωλήσεις των υπηρεσιών στους πελάτες του. Στα πνευµατικά δικαιώµατα 
περιλαµβάνεται επίσης η Σηµατοδοσία SS7/ΟΤΕ καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο που φέρει το Εµπορικό Σήµα του ΟΤΕ 
 
 
34.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε το παρόν Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται : 
  
ΟΤΕ Α.Ε. 
∆/νση Ανταγωνισµού  & Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 
Υποδ/νση Ανάπτυξης  Τηλεπ. Παρόχων 
Κηφισίας 99, Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι, Αθήνα 
Fax: 010 611 8001 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ & ∆ΙΕΠΑΦΩΝ 
 
1.1 Οι απαιτήσεις ποιότητας λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των διεπαφών των 
ζεύξεων/σηµείων διασύνδεσης  θα είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς συστάσεις ITU-T 
(G821, G823, G813, G703, G704), ETSI και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του 
ΟΤΕ, οι οποίες και βασίζονται στις παραπάνω συστάσεις. 

 
1.2 Τα θέµατα προστασίας των ζεύξεων διασύνδεσης από τυχαία καταστροφή ή βλάβη 
θα αντιµετωπίζονται στα πλαίσια των αντιστοίχων διεθνών συστάσεων ITU-T (G821, 
G823, G813, G703, G704), ETSI και προδιαγραφών του  ΟΤΕ για θέµατα προστασίας 
και ασφάλειας. 

 
1.3 Οι ηλεκτρικές διεπαφές για την ψηφιακή παροχή 2,048Mbit/s θα είναι σύµφωνες µε 
τη σύσταση G.703 της ITU-T. Η αντίσταση στις εισόδους/εξόδους των γραµµών 
2,048Mbit/s θα είναι 75 Ohm και σε ορισµένες  περιπτώσεις µπορεί να είναι 120 Ohm. 
 
1.4 Η οργάνωση του πλαισίου (frame) της ψηφιακής παροχής 2,048Mbit/s θα βασίζεται 
σε κανάλια των 64kbit/s που θα είναι δοµηµένα σύµφωνα µε τις συστάσεις G.703 και 
G.704. 

 
1.5 Οι τεχνικές προδιαγραφές  ΟΤΕ που σχετίζονται µε την καλή λειτουργία και 
συνεργασία των δύο δικτύων, θα παρέχονται στον Τ.Π. µετά την παραλαβή της 
διευκρινισµένης παραγγελίας. 
 
 
 
2. ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ  

 
2.1 Η σηµατοδοσία µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του δικτύου του Τ.Π. θα είναι 
CCSNo7, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του ΟΤΕ που βασίζονται  
στις  συστάσεις της ITU-Τ (G700, G701, G702, G703, G704, G705, G706, G707 ), ETSI . 
 
2.2 Οι προδιαγραφές των µερών Message Transfer Part-MTP & Integrated Services 
User Part-ISUP θα είναι σύµφωνες µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές του ΟΤΕ,   
που βασίζονται στις  συστάσεις της ITU-Τ (G700, G701, G702, G703, G704, G705, G706, 
G707 ), ETSI . 
 
2.3 Ο ΟΤΕ για τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου σηµατοδοσίας του, έχει διαθέσιµα  
εθνικά συζυγή  ζεύγη Σηµείων Μεταφοράς Σηµατοδοσίας (STP). 
 
2.4 Ο Τ.Π. για την µετάδοση της σηµατοδοσίας, δύναται να  χρησιµοποιεί τις ζεύξεις 
διασύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, οι ζεύξεις σηµατοδοσίας του Τ.Π. θα πρέπει να 
συνδεθούν µε Σηµεία Σηµατοδοσίας (SP)  του ΟΤΕ. Όλοι οι διαθέσιµοι προς 
διασύνδεση κόµβοι του ΟΤΕ, αποτελούν και σηµεία σηµατοδοσίας   
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2.5 Για να χρησιµοποιηθούν όµως τα STP του ΟΤΕ,  πρέπει οι ζεύξεις σηµατοδοσίας 
του Τ.Π. να προεκταθούν από τα SP-OTE στα αντίστοιχα STP-ΟΤΕ, µε τη χρήση  
κυκλωµάτων 64kbit/s, τα οποία θα παρέχονται από τον ΟΤΕ.  

 
 

Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει STP:  
 
• Κάθε σηµείο σηµατοδοσίας (SP) του Τ.Π. πρέπει να συνδεθεί µε τα αντίστοιχα 

STP ΟΤΕ τα οποία καλύπτουν την περιοχή ευθύνης που βρίσκεται το SP του 
Τ.Π.. 

 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ      ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

∆ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ      ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην περίπτωση που ο Τ.Π.ς έχει STP: 

ΚΟΜΒΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ 

ΚΟΜΒΟΣ STP 

STP 

STP 

STP 

ΚΟΜΒΟΣΚΟΜΒΟΣ



 

 

• To STP του Τ.Π. πρέπει να  συνδεθεί εις διπλούν µε τα αντίστοιχα STP OTE, τα 
οποία καλύπτουν την περιοχή ευθύνης που βρίσκεται το STP του Τ.Π.. 

 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ      ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
 
3.1 Το δίκτυο του Τ.Π. πρέπει να 
 

α.    Με το δίκτυο του Ο
slave.  
Στην περίπτωση αυτή ο χ
και η όλη λειτουργία χρον

 
β.   Με πλαισιόχρονη λε

Καισίου) σύµφωνα 
µακροπρόθεσµη ακρίβ

 
3.2 Το ρολόι  αναφοράς (PRC)
τάξεως του 5*10-12. 
 

ΚΟΜΒΟΣ

STP 

STP 

STP 

STP 

ΚΟΜΒΟΣ

STP 

STP 
STP 

ΚΟΜΒΟΣ

Ο
ΚΟΜΒ
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συγχρονίζεται  ως εξής: 

ΤΕ σύµφωνα µε την αρχή του ιεραρχηµένου master    

ρονισµός master θα προέρχεται από το δίκτυο ΟΤΕ  
ισµού θα ανταποκρίνεται στη σύσταση G.813  ITU-T. 

ιτουργία από ρολόι αναφοράς (π.χ. ατοµικό ρολόι  
µε την σύσταση της G.811 της ITU-T µε 
εια της τάξεως του 10-11.  

  του ΟΤΕ παρέχει  µακροπρόθεσµη ακρίβεια της 
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3.3 Μετά από σχετική συµφωνία ο ΟΤΕ θα µπορεί να παραδίδει σήµα συγχρονισµού το 
οποίο θα έχει µακροπρόθεσµη σταθερότητα της τάξεως του 10-11 και θα είναι σύµφωνο 
µε τη σύσταση G823 της ITU-T αναφορικά µε το jitter και wander. Σε περίπτωση 
βλάβης η ακρίβεια συγχρονισµού στα σηµεία διασύνδεσης δεν θα υπερβαίνει το 
4,6*10-6. 
 
3.4 Ο συγχρονισµός θα διανέµεται από  τους κόµβους του ΟΤΕ στα  σηµεία 
διασύνδεσης, µέσω  σηµάτων  2,048 Mbit/s ή 2,048 MHz. 
 
3.5 Εάν  τα συστήµατα 2,048Μbit/s δροµολογούνται µέσω SDH, ο ΟΤΕ θα παραδίδει 
το σήµα συγχρονισµού στα 2,048 MHz, σύµφωνα µε τη  σύσταση G703 (παράγραφος  
10) της ΙΤU-T. 
Στην περίπτωση αυτή, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η µακροπρόθεσµη 
σταθερότητα θα είναι καλύτερη του 10-11, ενώ στην περίπτωση βλάβης (απώλειας 
συγχρονισµού) η ακρίβεια θα είναι της τάξεως του 4,6*10-6. 
 
 
 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
4.1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  - ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 
4.1.1. Το δίκτυο του ΟΤΕ έχει χωριστεί για τις ανάγκες της διασύνδεσης σε 11 
περιοχές διασύνδεσης.  Οι περιοχές αυτές φαίνονται στον Πίνακα της παραγράφου 4.2 

 
4.1.2. Σε κάθε περιοχή διασύνδεσης  ο ΟΤΕ διαθέτει κόµβους (κέντρα µεταγωγής) οι 
οποίοι αποτελούν και τα σηµεία πρόσβασης του δικτύου του για τρίτους και 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
 
α. Κόµβοι µέσω των οποίων προσφέρεται πρόσβαση στην αντίστοιχη περιοχή 
διασύνδεσης (single tandem ) ή/και σε άλλες περιοχές διασύνδεσης του ΟΤΕ (double 
tandem ). 
Οι κόµβοι αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου 4.2. 
Στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ διαθέτει ζεύγος ισοδυνάµων κέντρων, (Tandem Ρέντης � 
Ακρόπολη, Tandem Κωλλέτης � Άρης,  Tandem Αλεξάνδρα � Αλυσίδα, AYK A � 
AYK B, KOK A � KOK B, Σκιαγιοπούλειο - Πέλοπας (Πάτρα),  Αριάδνη - Θέρισσος 
(Ηράκλειο),  Μεταµόρφωση � Φιλελλήνων (Λάρισα), Ερµού - Αµπελόκηποι (Θεσ 
/νίκη)), η διασύνδεση θα πρέπει να γίνει και στα δύο κέντρα µε ίσο αριθµό 
κυκλωµάτων και ίση κατανοµή κίνησης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. αιτηθεί µόνο µία 
δέσµη διασύνδεσης χωρητικότητας 2Mbps (1 Ε1) σε ένα µόνο από τα ισοδύναµα 
κέντρα, ο ΟΤΕ είναι υποχρεωµένος να ικανοποιήσει το αίτηµα. 
  
β. Κόµβοι στους οποίους φέρεται αποκλειστικά τοπική κίνηση, η οποία τερµατίζεται ή 
συλλέγεται στην περιορισµένη τοπική περιοχή τους (local). 
Η διασύνδεση σε τοπικό επίπεδο υλοποιείται µε ξεχωριστές ζεύξεις από τις οποίες 
εξυπηρετείται αποκλειστικά τοπική κίνηση. 
 
Οι κόµβοι αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα της παραγράφου 4.3. του 
προσαρτήµατος Ι.   Σηµειώνεται ότι όλοι οι αναφερόµενοι κόµβοι είναι πάντα 
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διαθέσιµοι για διασύνδεση. Ενδέχεται σε ελάχιστες και οριακές περιπτώσεις, για 
αντικειµενικούς πραγµατικούς λόγους (τεχνικής ή άλλης φύσεως), ορισµένοι κόµβοι 
στους οποίους δεν έχει ζητηθεί διασύνδεση στο παρελθόν να  είναι προσωρινά µη 
διαθέσιµοι. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ κοινοποιεί άµεσα στην ΕΕΤΤ και στον 
ενδιαφερόµενο ΤΠ τους λόγους µη διαθεσιµότητας του κόµβου, καθώς επίσης και το 
χρονοδιάγραµµα των απαιτούµενων ενεργειών από τον ΟΤΕ προκειµένου ο εν λόγω 
κόµβος να καταστεί διαθέσιµος προς διασύνδεση στο απολύτως αναγκαίο χρονικό 
διάστηµα.  

 
4.1.3. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ένας Τ.Π. έχει λάβει άδεια για να παρέχει 
υπηρεσίες µόνο για µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή,  η υποχρέωση διασύνδεσης 
περιορίζεται στην εν λόγω περιοχή. 

 
4.1.4 Σε περίπτωση όµως που σε  οποιοδήποτε χρονικό σηµείο αµέσως µετά την 
αρχική διασύνδεση ενός Τ.Π. µε το δίκτυο του ΟΤΕ, η συνολική τηλεπικοινωνιακή 
κίνηση από µία περιοχή διασύνδεσης  προς µία άλλη στην οποία ο Τ.Π. δεν έχει 
διασυνδεθεί, είναι µεγαλύτερη των 300.000 min./µήνα, τότε ο Τ.Π. οφείλει να 
διασυνδεθεί άµεσα και  στην εν λόγω περιοχή διασύνδεσης. Με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων µη διάκρισης και ισότιµης µεταχείρισης του ΟΤΕ, η ανωτέρω ρύθµιση 
δύναται να διαφοροποιείται στις περιπτώσεις διασύνδεσης µε δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, λόγω της διαφορετικής δοµής των δικτύων κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας, ιδίως δε λόγω της κινητικότητας των χρηστών των δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ τους συγκεκριµένους 
αντικειµενικούς λόγους που επιβάλλουν και δικαιολογούν την διαφορετική ρύθµιση 
και οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικό στόχο την διαφύλαξη της ακεραιότητας του 
δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ και την προστασία του από κίνδυνο 
συµφόρησης. 
 
4.1.5 Εάν ο Τ.Π. δεν έχει διασυνδεθεί σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
περιοχές διασύνδεσης: Στερεάς Ελλάδας, Ν. Αιγαίου, ∆. Ελλάδας, Κεντρικής & Νότιας 
Πελοποννήσου και Κρήτης, θα πρέπει  για  να τερµατίζει κίνηση στις περιοχές αυτές  
να διασυνδεθεί στο ζεύγος ΑΥΚ Α � ΑΥΚ Β, ενώ για να συλλέγει κλήσεις από τις 
περιοχές αυτές, µέσω Κωδικού Επιλογής Φορέα, να διασυνδεθεί στο ζεύγος ΚΟΚ Α � 
ΚΟΚ Β. 
4.1.6 Σε περίπτωση όπου σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µετά την διασύνδεση του 
δικτύου ενός Τ.Π µε το δίκτυο του ΟΤΕ, αποδεδειγµένα δηµιουργηθούν προβλήµατα 
συµφόρησης στο δίκτυο του ΟΤΕ λόγω του τηλεπικοινωνιακού φορτίου που 
προέρχεται από το δίκτυο του Τ.Π, ο ΟΤΕ δύναται να πάρει τα απαραίτητα µέτρα για 
την επίλυση του ανωτέρω προβλήµατος, σεβόµενος πάντοτε τις αρχές της διαφάνειας, 
της αµεροληψίας και της µη διακριτικής µεταχείρισης. Τα εν λόγω µέτρα πρέπει να 
είναι τα απολύτως αναγκαία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και να 
επιφέρουν τη µικρότερη δυνατή διατάραξη της διασύνδεσης η οποία παρέχεται στον 
συγκεκριµένο Τ.Π από τον ΟΤΕ.  
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4.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ- ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΤΕ 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΟΤΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ1 
ΑΘΗΝΑ & 
ΠΡΟΑΣΤΙΑ 

• Tandem Ρέντης � Ακρόπολη 
• Tandem Κωλλέτης � Άρης 
• Tandem Αλεξάνδρα � Αλυσίδα 
• AYK A � AYK B 
• KOK A � KOK B 

21, 229, 2263   
 
 
Για τις διεκπεραίωση κίνησης 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.5      

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α • Χαλκίδα 
• Λιβαδειά 

222, 223, 226 

Ν.  ΑΙΓΑΙΟΥ • Μυτιλήνη 
• Ρόδος 

224, 225, 227, 228 

Β∆ ΕΛΛΑ∆Α • Ιωάννινα 
• Κέρκυρα 

265, 266, 268 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α • Σκιαγιοπούλειο - Πέλοπας (Πάτρα)� 261, 262, 263, 264, 267,  269 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & Ν. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

• Λαγοπάτη Τρίπολης 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279 

ΚΡΗΤΗ • Αριάδνη  -  Θέρισσος (Ηράκλειο) 281, 282, 283, 284, 289 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• Μεταµόρφωση  - Φιλελλήνων  (Λάρισα) 
 

241, 242, 243, 244, 246, 249 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΣΤΙΑ 

• Ερµού  - Αµπελόκηποι (Θεσ/νίκη) 
 

231, 239 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ • Σέρρες 
• Βέροια 

232, 233, 234, 235, 237, 238 

ΒΑ ΕΛΛΑ∆Α • Φίλιππος -  Πέργαµος  (Καβάλα) 251, 252, 253, 254, 255, 259 

 
 
 
 
4.3. ΤΟΠΙΚΑ (LOCAL) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΤΕ 
 

A/A ΑΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΗ 

1 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ 

4 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 

5 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ 

                                                 
1 Με την επιφύλαξη των σχετικών προβλέψεων που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία για την 
εισαγωγή του ΕΣΑ 
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6 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

7 ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 

8 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ 

9 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ 

10 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 

11 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 

12 ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 

13 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 

14 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

15 ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

16 ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α 

17 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΣ 

18 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

19 ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 

20 ΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝ∆ΡΟΣ 

21 ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

22 ΑΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ 

23 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ 

24 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

25 ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

26 ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

27 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

28 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ 

29 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

30 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 

31 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

32 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

33 ΑΦΙ∆ΝΕΣ  ΑΦΙ∆ΝΕΣ 

34 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 

35 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

36 ΒΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΣ 

37 ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

38 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

39 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΘΗΝΑΣ 

40 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

41 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

42 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

43 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 

44 ΓΥΘΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟ 

45 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 

46 ∆ΑΓΚΛΗ ΑΘΗΝΑΣ 

47 ∆ΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 

48 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 

49 ∆ΙΟΙΚ.ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

50 ∆ΙΣΤΟΜΟ ∆ΙΣΤΟΜΟ 

51 ∆ΡΑΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ 

52 Ε∆ΕΣΣΑ Ε∆ΕΣΣΑ 

53 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ 

54 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

55 ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ  
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56 ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

57 ΕΥ∆ΗΛΟΣ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ 

58 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

59 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

60 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ 

61 ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

62 ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ 

63 ΘΗΡΑ ΘΗΡΑ 

64 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ 

65 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

66 ΙΛΙΟΝ (Ν.ΛΙΟΣΙΑ) ΑΘΗΝΑΣ 

67 ΙΛΙΣΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

68 ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

69 ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 

70 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

71 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΘΗΝΑΣ 

72 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

73 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

74 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

76 ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 

77 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

78 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

79 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ 

80 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

81 ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

82 ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

83 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

84 ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

85 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

86 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

87 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

88 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΘΗΝΑΣ 

89 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 

90 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

91 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

92 ΚΝΩΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

93 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 

94 ΚΟΖΑΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 

95 ΚΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

96 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

97 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

98 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

99 ΚΡΑΝΙ∆Ι ΚΡΑΝΙ∆Ι 

100 ΚΥ∆ΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

101 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

102 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΑ 
103 ΚΩΣ ΚΩΣ 

103 ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΑΓΚΑ∆Α 
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104 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

105 ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ 

106 ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟ 

107 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ 

108 ΛΕΥΚΑ∆Α ΛΕΥΚΑ∆Α 

109 ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ 

110 ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΕΧΑΙΝΑ 

111 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 

112 ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

113 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ 

114 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

115 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

116 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑΣ 

117 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

118 ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

119 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

120 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

121 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

122 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

123 ΜΟΙΡΕΣ ΜΟΙΡΩΝ 

124 ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 

125 ΜΥΡΙΝΑ ΜΥΡΙΝΑ 

126 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

127 ΝΑΞΟΣ ΝΑΞΟΣ 

128 ΝΑΟΥΣΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 

129 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

130 ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

131 ΝΕΑ ΒΑΡΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

132 ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

133 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

134 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 

135 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

136 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΡΑΦΗΝΑ 

137 ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ 

138 ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΑΦΙ∆ΝΩΝ 

139 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 

140 ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

141 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 

142 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

143 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

144 ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑ 

145 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤAΣ 

146 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 

147 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

148 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΗΒΑ 

149 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 

150 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑΣ 

151 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

152 ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΣ 

153 ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
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154 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

155 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

156 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑ 

157 ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΘΗΝΑΣ 

158 ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 

159 ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

160 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

161 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑΣ 

162 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ 

163 ΠΛΑΚΑ ΠΛΑΚΑΣ 

164 ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
165 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

166 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 

167 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 

168 ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

169 ΡΑΦΗΝΑ  ΡΑΦΗΝΑ 

170 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

171 ΡΕΝΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

172 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ 

173 ΡΟ∆ΟΣ ΡΟ∆ΟΣ 

174 ΡΟΣΤΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

175 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΘΗΝΑΣ 

176 ΣΑΜΗ ΣΑΜΗ 

177 ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

178 ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟ∆ΟΣ 

179 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 

180 ΣΗΤΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

181 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

182 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 

183 ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

184 ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟ 

185 ΣΟΛΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

186 ΣΠΑΡΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 

187 ΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ 

188 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

189 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 

190 ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

191 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

192 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ 

193 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

194 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

195 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 

196 ΦΡΕΑΤΤΥ∆Α ΑΘΗΝΑΣ 

197 ΦΥΤΕΙΕΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 

198 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΘΗΝΑΣ 

199 ΧΑΛΚΙ∆Α ΧΑΛΚΙ∆Α 

200 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

201 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ 

202 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

203 ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ 
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4.4. ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
4.4.1. Η διαδικασία διαστασιοποίησης των ζεύξεων διασύνδεσης συνίσταται στον : 

• Υπολογισµό του αριθµού των ψηφιακών κυκλωµάτων  2048Kbit/s (Ε1) 
• Υπολογισµό του αριθµού των καναλιών  σηµατοδοσίας (64 Kbit/s) 

 
4.4.2.1 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  ΦΩΝΗΣ 
Ο αριθµός των καναλιών φωνής ανάµεσα σε ένα σηµείο πρόσβασης ΟΤΕ και το 
αντίστοιχο σηµείο πρόσβασης Τ.Π. για κάθε ορισµένη δέσµη, θα καθορίζεται από την 
εφαρµογή του τύπου ERLANG στην προβλεπόµενη Ώρα Μεγίστης Κίνησης  µε 
αναλογία χαµένων κλήσεων 1 στα 100 στην ώρα της µέγιστης αιχµής. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα, αναφέρονται τα τυπικά αποτελέσµατα εφαρµογής του τύπου 
Erlang, υπό την προυπόθεση ότι ένα Ε1 περιέχει 31 κανάλια φωνής (30 εάν ένα κανάλι 
έχει διαµορφωθεί για µεταφορά σηµατοδοσίας)  
 
     
     
Απαιτούµενος  
Aριθµός Ε1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

�. Μέχρι Χ Erlangs 20,3 47,9 76,6 105,8 135,4 165,2 195,2 225,4 225,6 286 
         

Απαιτούµενος  
Aριθµός Ε1 

11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 

�. Μέχρι Χ Erlangs 316 346 377 406 435 580 725 870 1015 1160 
         

Απαιτούµενος  
Aριθµός Ε1 

45 50 60 70 80 90 100 Integer 
(X/29)+1 

 

�. Μέχρι Χ Erlangs 1305 1450 1740 2030 2320 2610 2900 X   
 
 
4.4.2.2 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 
O συντελεστής φόρτισης του καναλιού σηµατοδοσίας υπό Κανονικές Συνθήκες 
λειτουργίας θα είναι 0,2 και µε µέγιστη φόρτιση 0,4. 
 
 
 



 

 47

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΟΤΕ 
 
 
Α. Τερµατισµός κίνησης προερχόµενης από το δίκτυο του Τ.Π. στο δίκτυο του ΟΤΕ 
(call termination) 
 

 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
 

Χρέωση Ανά Λεπτό  
(Ευρωλεπτά) 

Local 
 

 0.655  

Single call 
termination 
 

 1.166  

Double  call 
termination  
 

 2.590  

 
 
Β.   Συλλογή κλήσεων (call origination) από το δίκτυο του ΟΤΕ (εκκίνηση κλήσεων 
από το δίκτυο του ΟΤΕ  στο δίκτυο του Τ.Π.), µέσω της χρήσης Κωδικού Επιλογής 
Φορέα (Carrier  Selection) 

 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
   
 

Χρέωση Ανά Λεπτό  
(Ευρωλεπτά) 

Local 
 

 0.655   

     Single call 
origination  
 

 1.166  

     Double  call 
origination  
 

 2.590   

 
 
 
Γ. ∆ιαβίβαση Κλήσεων (Transit) από το δίκτυο του Τ.Π. σε δίκτυο τρίτου Τ.Π, 
µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. 
 
 
 

Χρέωση Ανά Λεπτό  
(Ευρωλεπτά) 

Single Transit 
 

0,62 

Double Transit 
 

0,955 
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∆. Πρόσβαση από το δίκτυο του ΟΤΕ σε αριθµούς 0807 τηλεπ. παρόχων για κλήσεις 
µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου. 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 0807 

 
   
 

Χρέωση Ανά Λεπτό  
(Ευρωλεπτά) 

Local 
 

 0.655   

     Single  
 

 1.166  

     Double   
 

 2.590   

 
 

 
 
 
Ε. ∆ιεθνής κίνηση  
 
Α. Τερµατισµός κίνησης από το ∆ίκτυο του Τ.Π., σε δίκτυα άλλων χωρών, µέσω 
του δικτύου του ΟΤΕ (εξερχόµενη διεθνής κίνηση) 

 
Τα τέλη διασύνδεσης που αφορούν εξερχόµενη διεθνή κίνηση καθορίζονται 
µετά από συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π, λαµβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα 
accounting rates. 

 
Β. Τερµατισµός Κίνησης από τα δίκτυα άλλων χωρών, στο δίκτυο του Τ.Π., µέσω 
του δικτύου του ΟΤΕ (εισερχόµενη διεθνής κίνηση). 

 
Τα τέλη διασύνδεσης που αφορούν εισερχόµενη διεθνή κίνηση καθορίζονται 
µετά από συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π., µε την επιφύλαξη της εφαρµογής 
των κανόνων του ανταγωνισµού. 

 
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Τ.Π τα εν λόγω accounting rates, 
άµεσα και πάντως εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υποβολή σχετικού 
αιτήµατος από τον ∆ικαιούχο Τ.Π. Η υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση µεταβολής των ανωτέρω accounting rates , 
προκειµένου να καθοριστούν µεταξύ των µερών τα νέα τέλη διεθνούς κίνησης. Στην 
περίπτωση αυτή η προθεσµία των πέντε (5) ηµερών εκκινεί από την ηµεροµηνία που 
επήλθε η µεταβολή. Ο ΟΤΕ κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ τα ισχύοντα accounting rates, καθώς 
και κάθε τροποποίησή τους. 

 
 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
Α. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και οι αντίστοιχοι αριθµοί κλήσεων είναι οι   εξής: 
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• (100)       Αστυνοµία 
• (108)       Άµεση Επέµβαση Λιµενικού Σώµατος 
• (112)       Ευρωπαϊκός Αριθµός Εκτάκτου Ανάγκης 
• (166)       ΕΚΑΒ 
• (199)       Πυροσβεστική 

 
Για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες ο Συµβαλλόµενος θα καταβάλλει στον 
ΟΤΕ τα εξής : 

 
Τέλος  πρόσβασης: 2,64  Ευρωλεπτά.  
 
Β. Κλήσεις προς σύντοµους κωδικούς ΟΤΕ  
 
Σύντοµοι κωδικοί ΟΤΕ προστιθέµενης αξίας 
 

Αριθµός Κλήσης Παρεχόµενη Υπηρεσία 
102 Εφηµ. Φαρµακεία Προαστίων 
106 Εφηµερεύοντα  Νοσοκοµεία 
107 ∆ιηµερεύοντα  Εφηµερεύοντα Φαρµακεία 

Αθηνών �Πειραιώς 
111 ΟΠΑΠ 
115 Χρηµατιστήριο-Οµόλογα 
119 Πληροφορίες Χρηµατιστηρίου-Μετοχών- 

Συναλλάγµατος 
121 Αναγγελία Βλάβης Τηλεφ. Σύνδεσης ΟΤΕ 
122 Αναγγελία Βλάβης Σύνδεσης Τelex ΟΤΕ 

1500 Μεγάλοι πελάτες ΟΤΕ 
124 Βλάβες καρτοτηλεφώνων ΟΤΕ 
129 Βλάβες Ιδιωτικών Συνδρ. Κέντρων ΟΤΕ 
134 Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ΟΤΕ 
140 Ατµοσφαιρική Ρύπανση 
141 Ώρα 
142 Τηλέφωνα Λεωφορείων 
143 ∆ροµολόγια Πλοίων 
144 ∆ροµολόγια Ολυµπιακής Αεροπορίας 
145 ∆ροµολόγια Σιδηροδρόµων Εσωτερικού 
147 ∆ροµολόγια Σιδηροδρόµων Εξωτερικού 
148 Μετεωρολογικό ∆ελτίο Αττικής 
149 Μετεωρολογικό ∆ελτίο Χώρας Πλην 

Αττικής 
169 Οδηγίες ∆ιεθνούς Επικοινωνίας 
180 ΚΤΕΟ Αττικής 
181 Θέατρα  - Κινηµατογράφοι  

1112 Προπό � Σούπερ 13 
1113 Λόττο � Τζόκερ � Πρότο 
1145 Εθνικό �Λαϊκό Λαχείο 
1148 Ιππόδροµος 
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1602 Εφηµερεύοντα Ιατρεία Αττικής  
151 Αγγελία Υπεραστικών Συνδιαλέξεων 

Εσωτερικού 
155 Τηλεγραφήµατα Εσωτερικού  
158 Αγγελία Πληροφοριών Ραδιοσυνδιαλέξεων 
161 Αναγγελία Συνδιαλέξεων Εξωτερικού 
165 Τηλεγραφήµατα Εξωτερικού 
182 Αφύπνιση Υπόµνηση 
187 Πληροφορίες Επικοινωνιών Τέλεξ 

1502 Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
1899 Υπηρεσίες Προσωπικού Τηλεφωνητή 
1965 Βλάβες Hellascom 

 
 

Τα τέλη πρόσβασης και χρήσης στις παραπάνω ειδικές 3-ψήφιες ή 4-ψήφιες υπηρεσίες 
του ΟΤΕ ή στις ειδικές υπηρεσίες τρίτων µερών που είναι προσπελάσιµες µέσω του 
δικτύου του ΟΤΕ, είναι: 
 
 

 Τέλος Αποκατάστασης  
(Ευρωλεπτά) 

Χρέωση Ανά Λεπτό 
(Ευρωλεπτά) 

Πρόσβαση σε 3-ψήφιες 
4-ψήφιες υπηρεσίες 

5,28 2,64 

 
 
 
Γ.  Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου «131» 
 
Τα τέλη πρόσβασης στην υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου του   ΟΤΕ   είναι: 
 14,67 Ευρωλεπτά  

 
Εναλλακτικά ο Τ.Π. µπορεί να προσφέρει πρόσβαση στους πελάτες του µέσω των 
ειδικών οπτικών δίσκων (CD ROMs) µε τους ονοµαστικούς / επαγγελµατικούς 
καταλόγους όλης της χώρας.  Για την χρησιµοποίηση αυτής της δυνατότητας 
απαιτείται ξεχωριστή  συµφωνία.  
 
∆. Υπηρεσία Πρόσβασης σε αριθµούς Freephone, Onephone   OTE 
 

• Freephone  
Για κάθε επιτυχηµένη κλήση θα αποδίδεται από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. το ποσό που 
αντιστοιχεί µε τη χρέωση single ή double call origination (ανάλογα µε την περιοχή 
εκκίνησης της κλήσης) των τελών  συλλογής της παραγράφου 1.Α. του 
προσαρτήµατος ΙΙ 
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• Onephone  
Για κάθε επιτυχή κλήση από το δίκτυο του Τ.Π. προς αριθµούς Onephone ΟΤΕ o 
Τ.Π. θα αποδίδει στον ΟΤΕ τα τέλη αστικής χρονοχρέωσης και  ο ΟΤΕ θα αποδίδει 
στον Τ.Π. το τέλος  συλλογής single ή double call origination(ανάλογα µε την 
περιοχή εκκίνησης της κλήσης)της παραγράφου 1.Α  του προσαρτήµατος ΙΙ.  

 
 
 
3. ΤΕΛΗ  ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 2Mbit/s 
 
Τα τέλη  ανά ψηφιακή παροχή  2Mbit/s  είναι : 

 
 

 Εφάπαξ  Χρέωση 
(Ευρώ) 

Ετήσια Χρέωση           
(Ευρώ) 

 
 

ΤΕΛΗ   
ΑΝΑ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΑΡΟΧΗ 2Mbit  

 

5400 4100 

 
 
4.  ΤΕΛΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ  
 
 
Τέλη σηµατοδοσίας ανά κανάλι σηµατοδοσίας 64 Κbit/s:   1320  Ευρώ ετησίως 
 
 
5.  ΤΕΛΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  
 
 
 
Τα τέλη µισθωµένων γραµµών που χρησιµοποιούνται ως ζεύξεις διασύνδεσης θα είναι 
τα τέλη µισθωµένων γραµµών χοντρικής. Σε κάθε περίπτωση τα τέλη µισθωµένων 
γραµµών χονδρικής δεν δύνανται να είναι υψηλότερα των αντίστοιχων τελών λιανικής 
µειωµένων κατά 15 %. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IΙΙ � ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

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

(Παρακαλούµε ανατυπώστε σε επιστολόχαρτο της εταιρείας σας) 
 

Ηµεροµηνία 

 

Προς ΟΤΕ ΑΕ 

∆/νση Ανταγωνισµού & Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

Υποδ/νση Εµπορικών Σχέσεων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

Λ. Κηφισίας 99 

15124, ΜΑΡΟΥΣΙ 

 

Κύριοι, 
Σας υποβάλλουµε µε την παρούσα αίτηµα έναρξης διαπραγµατεύσεων για την 
σύναψη σύµβασης διασύνδεσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της συνηµµένης αίτησης. 

Παρακαλούµε επικοινωνήσατε µε τον/την κ.................................... στο 
τηλέφωνο ....................... για τις απαραίτητες συνεννοήσεις. 

Με τιµή 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αίτηση διασύνδεσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕ FAX (0106118493) 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο∆ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΚΛΗΣΕΩΝ

3-4 ΨΗΦΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
AUDOTEXT/PRS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FREEPHONE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΑΦΜ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΘΕΣΗ:

Ο∆ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΤΚ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ:

ΘΕΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX emailΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX WEB ADDS

∆ΟΥ

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑKATΩ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0807
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ:

Ο ∆ΗΛΩΝ

ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ:
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ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ................... ΦΥΛΛΑ

(ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΩΝ)

ΚΟΜΒΟΙ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ................... ΦΥΛΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ

Ο ΑΙΤΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΘΕΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α

(ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΩΝ)
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AITHMA ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΟΣ)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ∆ΟΚΙΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 ΕΡΓ. ΗΜΕΡΕΣ

ΝΑΙ
(ΕΝΤΟΣ 3 ΕΡΓ. ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΠ
ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΧΙ
(ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕΤΤ

ΕΝΑΡΞΗ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

#

! Τεχνικό Παράρτηµα
! Μελέτη δροµολόγησης
κλήσεων
! Μελέτη υλοποίησης
ζευκτικού δικτύου
! Μελέτη υλοποίησης δικτύου
πρόσβασης
! Υλοποίηση ζεύξεων
! ∆ιασύνδεση-επιβεβαίωση
επικοινωνίας κέντρων
! ∆ιασύνδεση σηµατοδοσίας
! Αναλυτικές
µετρήσεις-δοκιµές καλής
λειτουργίας
! Επιβεβαίωση σωστής
καταγραφής όλων των ειδών
χρέωσης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV � ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το παρόν παράρτηµα περιγράφει τις αρχές, που θα διέπουν τη λειτουργία, και 
συντήρηση της διασύνδεσης του δικτύου του ΟΤΕ µε το δίκτυο του παρόχου καθώς και 
τις παρεχόµενες εκατέρωθεν υπηρεσίες. 
Οι αρχές αυτές, αφορούν: 
1) Τη συνεργασία των δύο µερών και την ανταλλαγή πληροφοριών. 
2) Τη διαχείριση σφαλµάτων (Fault Management). 
3) Τη διαχείριση απόδοσης (Performance Management)  
4) Την αντιµετώπιση γεγονότων που επηρεάζουν τα Τηλεπ/κά ∆ίκτυα και υπηρεσίες. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Ο ΟΤΕ και ο πάροχος θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
ανταποκρίνονται στην απαιτούµενη από τη σχετική σύµβαση ποιότητα 
παροχήςτηλεπ/κών υπηρεσιών.  
Στα πλαίσια αυτά, θα αποκατασταθεί συνεχής συνεργασία στα θέµατα λειτουργίας, 
όπως περιγράφεται κατά περίπτωση στα επόµενα κεφάλαια.  
Βασικό χαρακτηριστικό της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή των εκάστοτε 
απαιτούµενων πληροφοριών στα πλαίσια των υποχρεώσεων κάθε µέρους.   
Στην πορεία λειτουργίας της διασύνδεσης, το κάθε µέρος µπορεί να προτείνει 
εγγράφως τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών, οι οποίες µετά από κοινή συµφωνία θα 
εφαρµόζονται. 
Για την προώθηση της συνεργασίας στα θέµατα λειτουργίας θα πραγµατοποιούνται  
συναντήσεις των δύο µερών όταν παρίσταται ανάγκη.  
Στις συναντήσεις αυτές θα γίνεται κοινή ενηµέρωση και θα συζητούνται γενικά θέµατα 
λειτουργίας, πιθανά προβλήµατα συνεργασίας, προτάσεις κ.λ.π.  
Ο χρόνος και ο τόπος των τακτικών συναντήσεων θα καθορίζεται µε κοινή συµφωνία.  
Κάθε µέρος θα γνωστοποιεί εγγράφως στο άλλο την ανάγκη πραγµατοποίησης της 
συνάντησης, µια εβδοµάδα πριν τη συνάντηση, καθώς και τα θέµατα που θα προτείνει 
προς συζήτηση. 
Τα στελέχη που θα συµµετέχουν στις τακτικές συναντήσεις, θα ορίζονται κατά 
περίπτωση από τα δύο µέρη ανάλογα µε τα προς συζήτηση θέµατα. 
Τα σηµεία επικοινωνίας των συµβαλλόµενων για τα γενικά θέµατα λειτουργίας των 
διασυνδέσεων και τις τακτικές συναντήσεις εµφανίζονται στον προσαρτηµένο πίνακα 
IV/1. 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
Γενικά 
Κάθε µέρος θα φροντίζει για την ανίχνευση, εντοπισµό, αποκατάσταση και γενικότερα 
τη διαχείριση των σφαλµάτων του δικτύου του και των ζεύξεων διασύνδεσης 
αρµοδιότητάς του, που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 
τον Αντισυµβαλλόµενο.  
Για την αντιµετώπιση των σφαλµάτων, τα δύο µέρη θα συνεργάζονται µε στόχο την 
αποκατάστασή τους ώστε να τηρούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις τους. 
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Αναγγελλόµενα  Σφάλµατα  Συνδροµητών 
Κάθε συµβαλλόµενος θα µεριµνά για την λήψη και αποκατάσταση των  σφαλµάτων 
που αναγγέλλονται  απο τους συνδροµητές του και αφορούν προβλήµατα των γραµµών 
του δικτύου του ή των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει. 
Εάν τα σφάλµατα αφορούν και το δίκτυο του αντισυµβαλλόµενου, θα ακολουθούνται 
οι διαδικασίες συνεργασίας µέσω των Κέντρων ∆ιαχείρισης Σφαλµάτων όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 
Κέντρα ∆ιαχείρισης Σφαλµάτων 
Η συνεργασία µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων για την αντιµετώπιση σφαλµάτων που 
αφορούν την διασύνδεση των δικτύων τους και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, θα 
πραγµατοποιείται µέσω ενός µοναδικού σηµείου για κάθε συµβαλλόµενο. Στη 
συνέχεια, το σηµείο επαφής θα αναφέρεται ως Κέντρο ∆ιαχείρισης Σφαλµάτων � 
Κ.∆.Σ. 
Το Κ.∆.Σ. κάθε συµβαλλόµενου µέρους εµφανίζεται στον Πίνακα IV/2. 
Σε περίπτωση αλλαγών των σηµείων επικοινωνίας του πίνακα IV/2  (Fax, τηλ. κ.λ.π.), 
το κάθε µέρος θα ενηµερώνει εγγράφως το άλλο για τις αλλαγές. 
Χαρακτηριστικά Κ.∆.Σ. 
Το Κ.∆.Σ. κάθε µέρους θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- Θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες του χρόνου. 
- Θα καλύπτει όλο το δίκτυο και τα σηµεία διασύνδεσης αρµοδιότητας κάθε µέρους. 
- Θα λαµβάνει τις αναγγελίες σφαλµάτων του άλλου µέρους και θα αναγγέλει 
σφάλµατα στο άλλο µέρος. 

- Θα ενηµερώνει το άλλο µέρος για την πορεία αποκατάστασης των σφαλµάτων. 
- Θα ενεργοποιεί, και παρακολουθεί τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε µέρους 
προκειµένου να αποκατασταθούν τα σφάλµατα. 

- Θα γνωστοποιεί στο άλλο µέρος (Κ.∆.Σ.) τα στοιχεία των εµπλεκόµενων τεχνικών 
Υπηρεσιών   και στελεχών του, όταν απαιτείται άµεση συνεργασία κατά περίπτωση 
για πραγµατοποίηση τοπικών δοκιµών µετρήσεως επισκευών, εντοπισµό 
σφαλµάτων κλπ.. 

-  Θα τηρεί ιστορικά αρχεία (χρόνος αναγγελίας, αποκατάστασης, ενέργειες, κλπ), 
για κάθε σφάλµα που αντιµετωπίσθηκε µεταξύ των δύο Κ.∆.Σ. Τα αρχεία αυτά θα 
τηρούνται για ένα έτος. 

 Ταξινόµηση σφαλµάτων 
Τα σφάλµατα ταξινοµούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες, ως εξής: 
- Σφάλµατα που προκαλούν ολική απώλεια υπηρεσίας διασύνδεσης � Προτεραιότητα 

1. 
- Σφάλµατα που προκαλούν µερική απώλεια ή επηρεάζουν την οµαλή  λειτουργία 
υπηρεσίας διασύνδεσης  � Προτεραιότητα 2. 

- Υπόλοιπα σφάλµατα  � Προτεραιότητα 3. 
Τα σφάλµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε βάση την προτεραιότητάς τους και να 
εξασφαλίζεται ο συµβατικός χρόνος, που θα πρέπει να µεσολαβεί από την ανίχνευσή 
τους ή την αναγγελία τους από το άλλο µέρος µέχρι την αποκατάστασή τους.  
 
∆ιαπίστωση � Αποκατάσταση  σφαλµάτων 
Όταν ένα µέρος ανιχνεύσει την ύπαρξη σφάλµατος το οποίο σχετίζεται µε την 
διασύνδεση και  επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών διασύνδεσης, 
οφείλει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 

• Ελέγχει και εντοπίζει την πραγµατική ύπαρξη βλάβης. 
• Εάν η βλάβη αφορά το δικό του δίκτυο και εγκαταστάσεις: 
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o Αναλαµβάνει την αποκατάσταση της βλάβης ανάλογα µε την 
προτεραιότητά της. 

o Αναφέρει στο άλλο µέρος,  τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης 
και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί εφόσον αυτές επηρεάζουν το 
άλλο µέρος. 

o Αναφέρει στο άλλο µέρος, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες ώστε το 
άλλο µέρος να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες µετρήσεις 
και δοκιµές και να παρακολουθεί την πρόοδο αποκατάστασης της 
βλάβης 

o Ζητάει πρόσθετες πληροφορίες για την βλάβη από το άλλο µέρος 
εφόσον είναι διαθέσιµες καθώς και την πραγµατοποίηση κοινών 
δοκιµών εφόσον είναι απαραίτητες 

o Ενηµερώνει το άλλο µέρος για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία 
του έχει αναγγελθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

• Εάν η βλάβη αφορά τις εγκαταστάσεις του άλλου µέρους: 
o Ενηµερώνει µε Fax το άλλο µέρος για την ύπαρξη της βλάβης καθώς και 
για τον βαθµό προτεραιότητάς της. 

o Αναφέρει σχετικές τεχνικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην 
αποκατάσταση του προβλήµατος. 

o Αναφέρει τυχόν άµεσες ενέργειες που έγιναν για περιορισµό των 
επιπτώσεων της βλάβης στις παρεχόµενες υπηρεσίες από το δίκτυό του. 

o Συνεργάζεται µε το άλλο µέρος  για την αποκατάσταση του 
προβλήµατος.  

Για την αποκατάσταση των σφαλµάτων και την συντήρηση, κάθε µέρος θα φροντίζει 
για την απρόσκοπτη πρόσβαση τεχνικών του άλλου µέρους σε χώρους του, εφόσον 
είναι εγκατεστηµένα εκεί συστήµατα  αρµοδιότητας του άλλου µέρους. 
Κατά την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις του άλλου µέρους θα τηρούνται οι συµβατικές 
υποχρεώσεις ασφαλείας και εχεµύθειας. 
Κάθε µέρος οφείλει να  γνωστοποιεί  τα στοιχεία των τεχνικών του που εµπλέκονται 
στις διαδικασίες συντήρησης και άρσης σφαλµάτων και υπάρχει πιθανότητα 
µετάβασης σε χώρους του άλλου µέρους.  
Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται έγκαιρα ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την 
έκδοση των απαιτούµενων αδειών εισόδου. 
Επιδιωκόµενοι χρόνοι αποκατάστασης σφαλµάτων 
Τα δύο µέρη θα καταβάλoυν κάθε δυνατή προσπάθεια  για τον εντοπισµό και την άρση 
των σφαλµάτων σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την προτεραιότητα και τις 
συγκεκριµένες συνθήκες και τους όρους που ορίζει η Κανονιστική Αρχή  (ΕΕΤΤ). 
Το διάστηµα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες, εφόσον δεν πρόκειται για µεγάλη ή 
εκτεταµένη βλάβη.  
«Ενδεικτικές περιπτώσεις µεγάλων ή εκτεταµένων βλαβών είναι: 

-απώλεια ∆ακτυλίων µετάδοσης, 
-απώλεια κέντρων µεταγωγής.  

Ο µέγιστος χρόνος αποκατάστασης των µεγάλων ή εκτεταµένων βλαβών είναι 48 ώρες 
από τον χρόνο εντοπισµού τους εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας. Σε κάθε 
περίπτωση τα χρονοδιαγράµµατα που εφαρµόζει ο ΟΤΕ για την αντιµετώπιση και την 
αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών δεν θα υπερβαίνουν τα χρονοδιαγράµµατα 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης αντίστοιχων βλαβών που εφαρµόζει ο ΟΤΕ για τις 
δικές του υπηρεσίες ή τις θυγατρικές του εταιρείες. 



 

 60

Το χρονικό διάστηµα  για την αποκατάσταση των σφαλµάτων µπορεί να 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ειδικές Συµφωνίες Επιπέδου Εξυπηρέτησης µεταξύ των 
δύο µερών. 
  
 
Κλιµάκωση άρσης σφαλµάτων 
Οταν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων σε πρώτο επίπεδο (δηλαδή 
µεταξύ των Κέντρων ∆ιαχείρισης Σφαλµάτων) ως προς τον εντοπισµό των σφαλµάτων 
ή τις διαδικασίες άρσης τους, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία κλιµακωτής 
ενηµέρωσης. 
Σύµφωνα µε την διαδικασία αυτή, κάθε µέρος ορίζει τα στελέχη ή τις υπηρεσίες του 
που θα εµπλακούν  σε επόµενο επίπεδο προκειµένου να επιλυθεί οριστικά  το θέµα. 
 Τα  επίπεδα κλιµάκωσης  για την άρση των σφαλµάτων  αναφέρονται στον πίνακα 
IV/3. 
Η διαδικασία κλιµακωτής ενηµέρωσης πρέπει να ενεργοποιείται έγκαιρα ώστε να 
προκύπτει κοινή συµφωνία και να  µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην εκτέλεση 
των εργασιών.. 
 
Οι µέγιστες χρονικές προθεσµίες κλιµακωτής ενηµέρωσης είναι οι εξής: 
 

Μέγιστος χρόνος κλιµακωτής ενηµέρωσης των αρµοδίων των 
συµβαλλοµένων µερών Κατάσταση σφάλµατος  

Πρώτο επίπεδο ∆εύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 
Σφάλµα προτεραιότητας 1 Αµεσα 4 ώρες 8 ώρες 
Σφάλµα προτεραιότητας 2 Αµεσα 8 ώρες 1 εργάσιµη ηµέρα 
Σφάλµα προτεραιότητας 3 Αµεσα 1 εργάσιµη ηµέρα 2 εργάσιµες ηµέρες 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Γενικά 
Ως προγραµµατισµένες εργασίες αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να 
εκτελεσθούν στο δίκτυο ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών και οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη διασύνδεση ή την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών διασύνδεσης. 
Τέτοιες εργασίες είναι: 

• Εργασίες προληπτικής συντήρησης 
• Αναβαθµίσεις-Τροποποιήσεις στο υλικό ή λογισµικό των συστηµάτων 

µεταγωγής, µετάδοσης, σηµατοδοσίας και συγχρονισµού 
• Μεταγωγές και αναδροµολογήσεις 
• Μεταβολές αριθµοδότησης 

 
Οι προγραµµατισµένες εργασίες πρέπει να εκτελούνται σε ώρες χαµηλής τηλεπ/κής 
κίνησης ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων. 
∆ιαδικασίες ενηµέρωσης 
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος  το οποίο πρόκειται να εκτελέσει προγραµµατισµένη 
εργασία οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως µε fax  τον αντισυµβαλλόµενο το αργότερο 5 
ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία  έναρξης των εργασιών. 
Η προθεσµία αυτή µπορεί κατ� εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης 
Ο αντισυµβαλλόµενος οφείλει να απαντήσει άµεσα µε fax στο πρώτο εκ των 
συµβαλλοµένων µερών γνωστοποιώντας του ότι ενηµερώθηκε σχετικά. 
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Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί 
• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 
• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας 
• Πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου και της διασύνδεσης 
• Σχετική εργασία που πιθανώς πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος. 
• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 
πραγµατοποιήσει το άλλο µέρος 

Η αρχική επικοινωνία σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πραγµατοποιείται µέσω των 
Κέντρων ∆ιαχείρισης ∆ικτύου των αντισυµβαλλοµένων τα στοιχεία των οποίων 
αναφέρονται στον Πίνακα IV/5. 
Σε περίπτωση διαφωνίας του άλλου µέρους όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών, 
του χρόνου πραγµατοποίησης κλπ. καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης κοινά 
αποδεκτής λύσης σε πρώτο επίπεδο (µεταξύ των Κ.∆.∆.) 
Σε περίπτωση µη εξεύρεσης λύσης το θέµα κλιµακώνεται σε δεύτερο επίπεδο προς 
επίλυση. 
∆ιαδικασίες Κλιµακωτής ενηµέρωσης 
Όταν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων σε πρώτο επίπεδο (δηλαδή 
µεταξύ των Κέντρων ∆ιαχείρισης ∆ικτύου) για την εκτέλεση προγραµµατισµένης 
εργασίας τότε ενεργοποιείται η διαδικασία κλιµακωτής ενηµέρωσης. 
Σύµφωνα µε την διαδικασία αυτή, κάθε µέρος ορίζει τα στελέχη ή τις υπηρεσίες του 
που θα εµπλακούν  σε δεύτερο επίπεδο προκειµένου να επιλυθεί οριστικά  το θέµα. 
Τα στοιχεία των εµπλεκοµένων σε δεύτερο επίπεδο ανταλλάσσονται µεταξύ των 
Κ.∆.∆. ανάλογα µε το αντικείµενο της προγραµµατισµένης εργασίας και της 
εσωτερικής οργάνωσης κάθε µέρους. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται κοινή συµφωνία ούτε στo δεύτερο 
επίπεδο κλιµάκωσης , γίνεται κλιµάκωση στο τρίτο επίπεδο. 
Τα  επίπεδα κλιµάκωσης  για τις προγραµµατισµένες εργασίες αναφέρονται στον 
πίνακα IV/4. 
Η διαδικασία κλιµακωτής ενηµέρωσης πρέπει να ενεργοποιείται έγκαιρα ώστε να 
προκύπτει κοινή συµφωνία και να  µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην εκτέλεση 
των εργασιών  
Οι µέγιστες χρονικές προθεσµίες κλιµακωτής ενηµέρωσης είναι οι εξής: 
Πρώτο επίπεδο ∆εύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 
Αµεσα 3 εργάσιµες ηµέρες µετά 

την αρχική ενηµέρωση 
4 εργάσιµες ηµέρες µετά 
την αρχική ενηµέρωση 

 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Γενικά 
Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να εποπτεύουν  να συντηρούν  και γενικά να 
διαχειρίζονται τις  εγκαταστάσεις διασύνδεσης και τα δίκτυα αρµοδιότητάς τους ώστε  
να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων µέσω των διασυνδέσεων υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις  του κάθε µέρους. 
 
 Ζεύξεις διασύνδεσης 
Για τις ζεύξεις διασύνδεσης και τα δύο µέρη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες 
συστάσεις της ITU-T:  G821, G823, G703. 
Η ποιότητα του ψηφιακού φορέα 2 Mbps θα ελέγχεται µε τις παρακάτω µετρήσεις: 
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Severely Errored Seconds   -  SES ≤ 0,4% 
Eroded Seconds   -  ES < 8% 
Error Free Seconds   -  EFS > 92% 
Degraded Minutes   -  DM ≤ 10% 
Unavailable Seconds  -  US ≤ 0,2% 
Bit Error Rate   -  BER ≤ 1.10-8 

Clock Freq. Offset   - 2048 Mbps ± 50 ppm ( BEC=0 errors) 
Jitter Frequency  από 40-2400 Hz - Jitter Amplitude =1.5 UIp-p 
Jitter Frequency  από 18-2400 KHz - Jitter Amplitude =0.2 UIp-p 
Οι παραπάνω µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται εάν είναι δυνατό  In Service. 
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται και µετά από κοινή συµφωνία θα πραγµατοποιούνται 
Out Of Service. 
 
Μετρήσεις ∆ιεκπεραίωσης κλήσεων 
Τα δύο µέρη θα πραγµατοποιούν στα σηµεία διασύνδεσης  µετρήσεις για την 
παρακολούθηση της ποιότητας επικοινωνίας. 
Θα µετράται το Ποσοστό Συµφόρησης Κλήσεων για την απερχόµενη προς το άλλο 
µέρος κίνηση. 
Το ποσοστό συµφόρησης κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων το οποίο δεν 
διεκπεραιώνεται λόγω µη εξεύρεσης ελευθέρου κυκλώµατος. 
Οι συµβαλλόµενοι θα πραγµατοποιούν µετρήσεις του Ποσοστού των Αποτυχηµένων 
Κλήσεων στις δέσµες των σηµείων διασύνδεσης και για την εισερχόµενη στο κάθε 
µέρος κίνηση. 
Το Ποσοστό Αποτυχηµένων Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων οι οποίες δεν 
διεκπεραιώνονται λόγω τεχνικών προβληµάτων (π.χ. βλάβες, συµφόρηση κλπ.) και η 
αποτυχία τους δεν οφείλεται στην συµπεριφορά των συνδροµητών. 
Επιπροσθέτως τα δύο µέρη µπορούν να πραγµατοποιούν µετρήσεις ASR (Answer 
Seizure Ratio) και για τις δύο κατευθύνσεις. 
Οι παραπάνω µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται µόνιµα ή περιοδικά και ανάλογα µε τις 
τεχνικές δυνατότητες θα αφορούν το σύνολο των κλήσεων ή δείγµα αυτών.    
Τα στοιχεία των µετρήσεων θα ανταλλάσσονται µεταξύ των Κ∆∆ των συµβαλλοµένων 
κατά την διάρκεια αντιµετώπισης έκτακτων προβληµάτων. 
Κάθε µέρος µπορεί να ζητά εγγράφως από το άλλο µέρος την παροχή ιστορικών 
στοιχείων για τις παραπάνω µετρήσεις  µέσω τ ων σηµείων επαφής του Πίνακα IV/1. 
 
Κέντρα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
Τα δύο µέρη πρέπει να διαθέτουν Κέντρα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Κ.∆.∆.)  τα οποία θα 
είναι αρµόδια για τη διαχείριση της χωρητικότητας διασύνδεσης σε σχέση µε τη 
διαχείριση της κίνησης των  δικτύων τους. 
Τα Κ.∆.∆ των συµβαλλοµένων : 

• Θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση  όλες τις ηµέρες του χρόνου. 
• Θα επιλύουν τα έκτακτα προβλήµατα λειτουργίας  µε βάση την αρχή της καλής 
συνεργασίας µεταξύ των στελεχών τους. 

• Θα φροντίζουν για την λειτουργία και καταγραφή των µετρήσεων των ζεύξεων 
διασύνδεσης και της διεκπεραίωσης των κλήσεων. 

• Θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν τη διεκπεραίωση της κίνησης στις ζεύξεις 
διασύνδεσης και θα επιδιώκουν τη βέλτιστη χρήση της διαθέσιµης 
χωρητικότητας. 
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• Θα κοινοποιούν άµεσα στο Κ∆∆ του αντισυµβαλλόµενου την εµφάνιση 
σηµαντικών προβληµάτων στο δίκτυό του τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη 
κίνηση  και ποιότητα της διασύνδεσης. 

• Θα κοινοποιούν στο Κ∆∆ του αντισυµβαλλόµενου τις προγραµµατισµένες 
εργασίες  

• Θα µπορούν να εφαρµόζουν διαδικασίες ελέγχου (controls) στο δίκτυό τους  
Τα Κ.∆.∆. των συµβαλλοµένων καθώς και τα αντίστοιχα σηµεία επικοινωνίας 
εµφανίζονται στον πίνακα IV/3. 
 
Μέτρα Ελέγχου Κίνησης   
Γενικά 
Κάθε µέρος θα µπορεί να εφαρµόζει µέτρα ελέγχου κίνησης  (traffic controls)  στο 
δίκτυό του τα  οποία ενδεχοµένως να επηρεάσουν τις παρεχόµενες µέσω των 
διασυνδέσεων υπηρεσίες του άλλου µέρους,. 
Τα µέτρα αυτά θα εφαρµόζονται  στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Εµφάνιση  καταγεγραµµένων σφαλµάτων 
• Εκτέλεση Προγραµµατισµένων εργασιών 
• Αναµενόµενα γεγονότα (π.χ. µαζικές τηλεφωνικές κλήσεις από το ευρύ κοινό) 
• Έκτακτα γεγονότα   

Τα µέτρα ελέγχου κίνησης θα αποσκοπούν στη: 
• Προστασία των κέντρων µεταγωγής από υπερφόρτωση λόγω υψηλής κίνησης  
• ∆ιατήρηση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών 
• Περιορισµό της κίνησης τόσο στα εσωτερικά δίκτυα των δύο µερών όσο από 
και προς το δίκτυο του άλλου µέρους, η οποία έχει µικρές πιθανότητες 
επιτυχούς τερµατισµού λόγω συµφόρησης  και στη διευκόλυνση της κίνησης µε 
µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς τερµατισµού. 

Οι διορθωτικοί έλεγχοι µε αναδροµολόγηση της κίνησης σε επιπρόσθετους 
εναλλακτικούς δρόµους ή  διανοµή της  σε διαφορετικά σηµεία διασύνδεσης, θα 
εφαρµόζονται µετά από την ύπαρξη ειδικής κοινής συµφωνίας  µεταξύ των δύο µερών. 
Οι έλεγχοι θα αφορούν κατά το ίδιο ποσοστό τόσο την κίνηση του συµβαλλοµένου 
µέρους που τις εφαρµόζει όσο και την κίνηση του αντισυµβαλλοµένου. 
Κατά την διάρκεια εφαρµογής ελέγχων της κίνησης από το Κ∆∆ κάθε συµβαλλόµενου 
µέρους, πρέπει να πραγµατοποιούνται µετρήσεις της επίδρασης των διαδικασιών 
αυτών. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων θα µπορούν να κοινοποιηθούν στον 
αντισυµβαλλόµενο µετά από σχετικό έγγραφο αίτηµά του στο σηµείο επαφής του 
πίνακα IV/1 
Τα δύο µέρη µπορούν να επεξεργάζονται και να συµφωνούν  σενάρια αντιµετώπισης 
προβληµάτων και λύσεων σχετικά µε την διαχείριση της κίνησης. Τα θέµατα αυτά θα 
συζητούνται και θα συµφωνούνται κατά τις τακτικές συναντήσεις των δύο µερών  
 
∆ιαδικασίες ενεργοποίησης  ελέγχων κίνησης 
Όταν κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη κρίνει σκόπιµο να ενεργοποιήσει διαδικασίες 
ελέγχου κίνησης του δικτύου του  που θα επηρεάσουν  αρνητικά τις υπηρεσίες 
διασύνδεσης, οφείλει να αποστείλει µε fax την σχετική ειδοποίηση   στο Κ∆∆ του 
αντισυµβαλλόµενου. 
Στην ειδοποίηση αυτή θα αναφέρονται οι λόγοι ενεργοποίησης των διαδικασιών 
ελέγχου κίνησης, το είδος των ελέγχων , ο χρόνος εφαρµογής (εάν έχει γίνει ήδη η 
ενεργοποίηση ή ο προβλεπόµενος χρόνος έναρξης για επικείµενη ενεργοποίηση)  
καθώς και ο εκτιµώµενος χρόνος λήξης τους. 
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Το Κ∆∆ του αντισυµβαλλόµενου που λαµβάνει την ειδοποίηση, οφείλει να απαντήσει 
µε fax ότι ενηµερώθηκε σχετικά. 
Όταν το µέρος το οποίο έχει ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης  προβεί  
στην απενεργοποίησή τους οφείλει να ενηµερώσει σχετικά το άλλο µέρος  για τη λήξη 
τους µε την αποστολή fax. 
 Εάν κατά το χρονικό διάστηµα που το ένα µέρος (µέρος α�) έχει ενεργοποιήσει τις 
διαδικασίες, το άλλο µέρος  (µέρος β�) εκτιµήσει ότι έχουν αρθεί οι λόγοι που 
επέβαλλαν την εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου, δύναται να αποστείλει µε fax 
αίτηµα διακοπής των διαδικασιών. Εάν το µέρος α΄ συµφωνεί µε το αίτηµα του µέρους 
β΄ διακόπτει τις  διαδικασίες ελέγχου κίνησης και ενηµερώνει σχετικά το µέρος β΄. Σε 
αντίθετη περίπτωση το µέρος α΄ ενηµερώνει το µέρος β΄ για την αδυναµία 
ικανοποίησης του αιτήµατός του εκθέτοντας τους λόγους συνέχισης των διαδικασιών 
ελέγχου κίνησης του δικτύου. Σε περίπτωση σοβαρών διαφωνιών γίνεται κλιµάκωση 
του προβλήµατος σύµφωνα µε τον πίνακα IV/6. 
Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατόν ένα µέρος να ζητήσει µε fax από το άλλο µέρος να 
ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου κίνησης στο δικό του δίκτυο. ∆ηλαδή όταν ένα 
µέρος αντιµετωπίζει έκτακτα προβλήµατα στο δίκτυό του µπορεί να ζητήσει από το 
άλλο µέρος να λάβει µέτρα ελέγχου κίνησης (περιορισµός) προς αυτό (εάν είναι 
δυνατό) προκειµένου να το προστατέψει και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση ή 
πλήρης απώλειά του. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. 
αναµενόµενα γεγονότα) όπως αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο του 
Προσαρτήµατος IV. Συστάσεις Ε. 412, Ε.411, και Q.542 της ITU - Τ 
Στη περίπτωση αυτή ακολουθούνται µε παρόµοιο τρόπο οι παραπάνω διαδικασίες  
ενεργειών, αλληλοενηµέρωσης και κλιµάκωσης. 
Σε περιπτώσεις αναµενόµενων γεγονότων (π.χ. µαζικές κλήσεις από το ευρύ κοινό) ή 
προγραµµατισµένων εργασιών, το κάθε µέρος οφείλει να γνωστοποιήσει αιτήµατα για 
ενεργοποίηση διαδικασιών ελέγχου κίνησης  από το άλλο µέρος τουλάχιστον 5 
εργάσιµες ηµέρες πριν την επέλευση των γεγονότων ή την πραγµατοποίηση των 
εργασιών  
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή από τον ΟΤΕ µέτρων ελέγχου κίνησης θα πρέπει να 
συνάδει µε την αρχή της ισότιµης και µη διακριτικής µεταχείρισης. 
 
∆ιαδικασίες εκτάκτου ανάγκης 
Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης όπως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το Κ∆∆ 
του κάθε συµβαλλοµένου, οφείλει να επικοινωνήσει  άµεσα µε το Κ∆∆ του 
αντισυµβαλλοµένου, µε σκοπό την συνεργασία για την αποφυγή σύγχυσης  και 
ανώφελων ή εσφαλµένων ενεργειών καθώς και τον συντονισµό των διαδικασιών 
αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας των δικτύων  και των ζεύξεων διασύνδεσης. 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Τα δύο µέρη θα φροντίζουν  ώστε στα σήµατα συγχρονισµού να εµφανίζεται Μέγιστος 
Ρυθµός Ολισθήσεων  ≤  5  SLIPs ανά 24/ωρο για 98,9% του χρόνου, σύµφωνα µε την 
σύσταση G.822 της ITU-T. 
Για το υπόλοιπο µέρος του χρόνου Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για ριπές λαθών και άλµατα 
(drifts) συγχρονισµού τα οποία οφείλονται σε µεταγωγικούς διακόπτες των 
συστηµάτων µετάδοσης (π.χ. cross connect, µεταγωγές δακτυλίων κλπ.) καθώς επίσης 
και για τον χρόνο διαλείψεων ραδιοζεύξεων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV/1 
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο E-Mail 

OTE 

∆/νση 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου και 
Συντήρησης 

Κηφισίας 99, Τ.Κ. 
151 81 
Μαρούσι 

 
6117833 

 
6115471 

 

 
 
 
 

     

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV/2 
 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ � ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο E-Mail 

OTE 

Κεντρικό 
Σηµείο 
Αναφοράς 

(Εθνικό 
Κέντρο 

∆ιαχείρισης 
∆ικτύου)  

 
Κηφισίας 99, Τ.Κ. 

151 81 
Μαρούσι 

 
 

6108284 

 
 

6115632 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV/3 

 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Συµβαλλόµενος Επίπεδο 

Κλιµάκωσης 
Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο E-Mail 

Α� επίπεδο Κέντρο 
∆ιαχείρισης 
Σφαλµάτων 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

6108284 6115632  

Β� επίπεδο Εθνικό 
Κέντρο 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

6117606 6115074  

OTE 

Γ� επίπεδο ∆/νση 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου και 
Συντήρησης 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

6117833 6115471  

 
 
 

Α� επίπεδο 

     

 
 
 

Β� επίπεδο 

     

 

 
 
 

Γ� επίπεδο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV/4 

 
 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

Συµβαλλόµενος Επίπεδο 
Κλιµάκωσης 

Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο E-Mail 

Α� επίπεδο Εθνικό 
Κέντρο 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

 
6117606 
6108284 

 
6115632 

 

 

Β� επίπεδο Κατά 
περίπτωση 

    
OTE 

Γ� επίπεδο ∆/νση 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου και 
Συντήρησης 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

6117833 6115471  

 
 
 

Α� επίπεδο 

     

 
 
 

Β� επίπεδο 

     

 

 
 
 

Γ� επίπεδο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV/5 
 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ∆ΙΚΤΥΟΥ � ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Συµβαλλόµενος Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο E-Mail 

 
OTE 

 

 
Εθνικό Κέντρο 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

  

 
Κηφισίας 99, Τ.Κ. 

151 81 
Μαρούσι 

 
6117606 
6108284 

 
6115632 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV/6 

 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Συµβαλλόµενος Επίπεδο 

Κλιµάκωσης 
Υπηρεσία ∆/νση Fax Τηλέφωνο E-Mail 

Α� επίπεδο Εθνικό Κέντρο 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

6117606 6118662 
6115058 

 

Β� επίπεδο --- � --- --- � --- 6117606 6115074  
OTE 

Γ� επίπεδο ∆/νση 
∆ιαχείρισης 
∆ικτύου και 
Συντήρησης 

Κηφισίας 99, 
Τ.Κ. 151 81 
Μαρούσι 

6117833 6115471  

Α� επίπεδο      

Β� επίπεδο      

 

Γ� επίπεδο      
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V- ∆ΟΚΙΜΕΣ  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

Α.  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  2 Mbps 
 
Για το ψηφιακό φορέα 2 Mbps πραγµατοποιούνται οι παρακάτω µετρήσεις οι 
οποίες είναι δυναµικές και γίνονται Out of Service. 
 
α. Μετρήσεις  ποιότητας κατά G.821 ITU-T 
1. Severely Errored Seconds   -  SES ≤≤≤≤ 0,2% 
2. Errored Seconds   -  ES < 8% 
3. Error Free Seconds   -  EFS > 92% 
4. Degraded Minutes   -  DM ≤≤≤≤ 10% 
5. Unavailable Seconds  -  US ≤≤≤≤ 0,2% 

 
Για τις παραπάνω µετρήσεις  η περίοδος µέτρησης είναι τουλάχιστον 24 
ώρες 

 
β. Μέτρηση BER TEST  (ΟΡΙΟ : BER ≤ 1.10-8 ) 

1. Πρώτη δοκιµή  :  PRBS (type 215 �1 ) χωρίς λάθη 
2. ∆εύτερη δοκιµή :  PRBS µε εισαγωγή λαθών (Single error & error 

Ratios) 
 
γ. Μέτρηση Clock Frequency Offset 

 Όριο ITU-T :  2048 Mbps ±±±±50 ppm (BEC=0 errors) 
 
δ. Μετρήσεις Jitter (G.704 / G.823) 
1. Jitter Frequency  από 40-2400 Hz :   Jitter Amplitude =1.5 UIp-p* 
2. Jitter Frequency  από 18-2400 KHz :   Jitter Amplitude =0.2 UIp-p* 
* : Ελάχιστα αποδεκτά όρια Jitter, µέχρι των οποίων το BEC πρέπει να 

είναι µηδέν 
 

B.  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Για τον έλεγχο του συγχρονισµού των δικτύων πραγµατοποιούνται οι 
παρακάτω µετρήσεις 24ωρης διάρκειας. 
 
α. Για το εκπεµπόµενο σήµα συγχρονισµού από τον ΟΤΕ προς το δίκτυο του 
παρόχου 
1. Maximum Time Interval Error  (MTIE) - σύµφωνα µε την µάσκα της 

G.813 
2. Time deviation  (TDEV)   - σύµφωνα µε την µάσκα της 

G.813 
 
 β. Για τον λαµβανόµενο ρυθµό εκποµπής από τον πάροχο 

3. Maximum Time Interval Error  (MTIE) - σύµφωνα µε την µάσκα της 
G.813 
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4. Time deviation  (TDEV)   - σύµφωνα µε την µάσκα της 
G.813 

Γ.  ∆ΟΚΙΜΕΣ  ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΚΛΗΣΕΩΝ 
 
α.  Σηµατοδοσία   CCSΝο 7  
  
Όλες οι ακόλουθες δοκιµές θα πραγµατοποιούνται µε δοκιµαστικές κλήσεις 
από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. και αντίστροφα ανάλογα µε τις υπηρεσίας που 
παρέχονται από τα δύο δίκτυα. 
 
Οι δοκιµές θα πραγµατοποιούνται και για τις δύο τεχνολογίες Ψηφιακών 
Κέντρων του ΟΤΕ (ΑΧΕ 10, EWSD) εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες διασυνδέσεις 
καθώς και για ανάλογες τεχνολογίες του Τ.Π. 
 
1. Ανταλλαγή µηνυµάτων blocking και unblocking. 
2. Κλήσεις από ΟΤΕ προς Τ.Π. σε κάθε ένα από τα Ε1´s 
3. Ανταλλαγή µηνυµάτων blocking και unblocking κατά τη διάρκεια 
κλήσης  που ξεκίνησε από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. 

4. Κλήση από τον  ΟΤΕ προς Τ.Π. και άµεση απόλυση της κλήσης από τον 
Τ.Π. 

5. Κλήση από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π., hung-up από τον Τ.Π. και off-hook 
ξανά από τον Τ.Π.. 

6. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που είναι κατειληµµένος 
7. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που δεν απαντά. 
8. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. όπου απαντά 
τηλεφωνητής. 

9. Κλήση από τον ΟΤΕ προς νούµερο συνδροµητή του Τ.Π. που δεν 
υπάρχει. 

10. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που έχει ενεργοποιήσει 
εκτροπή κλήσεων (για τις περιπτώσεις άµεσης, έµµεσης και on busy 
εκτροπής). 

11. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που έχει ενεργοποιήσει 
εκτροπή κλήσεων  σε σταθερό αριθµό (για τις περιπτώσεις άµεσης, 
έµµεσης και on busy εκτροπής). 

12. Κλήση από ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που χρησιµοποιεί την 
γραµµή του για fax. 

13. Κλήση από ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που χρησιµοποιεί την 
γραµµή του για µεταφορά δεδοµένων (modem). 

14. Έλεγχος CLIP και CLIR. 
15. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. που έχει ενεργοποιήσει 
αναµονή κλήσης. 

16. Κλήση από τον ΟΤΕ προς συνδροµητή του Τ.Π. και έλεγχος λειτουργίας 
εντοπισµού κακόβουλης κλήσης. 

17. Πραγµατοποίηση των παραπάνω κλήσεων  για  συνδροµητές POTS, για 
συνδροµητές  ISDN καθώς και για όλους τους συνδυασµούς για τις 
περιπτώσεις εκτροπών κλήσεων. 
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β.  ∆ροµολόγηση κλήσεων 
 
Η ορθή  διαµόρφωση των δεδοµένων δροµολόγησης των Ψηφιακών Κέντρων 
Μεταγωγής  ελέγχεται µε την πραγµατοποίηση δοκιµαστικών κλήσεων ως 
ακολούθως: 
 
1. Κλήσεις από τον Τ.Π. τερµατίζουσες στο δίκτυο του ΟΤΕ για τις 
περιπτώσεις local, single tandem, double tandem, µέσω όλων των 
περιοχών  και αντίστοιχων κόµβων διασύνδεσης. 

2. Κλήσεις από τον Τ.Π. που παραδίδονται στον ΟΤΕ και διαβιβάζονται  
(transit)  σε δίκτυα τρίτων. 

3. Κλήσεις από κάθε µέρος προς το άλλο προκειµένου να διαπιστωθεί εάν 
στις παραδιδόµενες κλήσεις έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος της 
εγκυρότητας του καλούµενου αριθµού από το καλών µέρος σύµφωνα µε 
το Ε.Σ.Α. 

4. Κλήσεις από τον Τ.Π. προς όλες τις 3-ψήφιες και 4-ψήφιες υπηρεσίες του 
ΟΤΕ σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 

5. Κλήσεις από τον Τ.Π. προς τις υπηρεσίες ΙΝ  σύµφωνα µε τις σχετικές 
συµβάσεις. 

6. Κλήσεις από τον Τ.Π. προς τις υπηρεσίες Audiotext (Premium Rate 
Services) σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις. 

 
∆.  ∆ΟΚΙΜΕΣ  ΧΡΕΩΣΗΣ 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η σωστή χρέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις θα πραγµατοποιούνται οι παρακάτω 
δοκιµές : 
 
1. Για όλες τις περιπτώσεις κλήσεων της παρ. (Γβ) θα ελέγχεται δυναµικά  η 
αποστολή/λήψη των κριτηρίων χρέωσης και από τα δύο µέρη. 

2.  Έλεγχος της ορθής καταχώρησης της χρέωσης σε αρχεία (Πλήθος 
κλήσεων και  συνολική διάρκεια  σε min.)  ανά υπηρεσία και για τις δύο 
περιόδους χρέωσης (αιχµής και µη αιχµής). 

3. Αντιπαραβολή των αρχείων χρέωσης των δύο µερών προκειµένου να 
διαπιστωθεί η ταύτιση των καταχωρήσεων. 

4. Παράδοση από κάθε µέρος της µορφοποιηµένης πληροφορίας χρέωσης 
η οποία θα ανταλλάσσεται περιοδικά  προκειµένου να διευθετούνται οι 
οικονοµικοί διακανονισµοί µεταξύ των δύο µερών και έλεγχος της 
συµφωνίας των στοιχείων  που προέκυψαν από τις δοκιµαστικές 
κλήσεις. 

 
 


