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Αριθμός 388 

Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 
ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

__________ 
 
 

Γηάηαγκα αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο Υνλδξηθψλ 
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ  ηεο ΑΣΖΚ 2015 (εθεμήο «ΤΠΤ ΥΜΓ  ATHK 2015») 

 Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 20 (ε), (ηδ) (ηα),(ηε), (θδ),(θζη),23,24 θαη  56 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 112(I)/2004, σο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη (εθεμήο «ν Νφκνο») θαη ηεο παξαγξάθνπ 7(2) ηνπ πεξί Καζνξηζκνχ Γηαδηθαζίαο 
Δπηβνιήο Σξνπνπνηήζεσλ ζηα Τπνδείγκαηα Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2007 

(Κ.Γ.Π.112/2007) σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 
  
 Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο «ν ΔΡΖΔΣ») 

ιακβάλνληαο ππφςε, 

 (α) ηελ ππνρξέσζε γηα εηζαγσγή θαη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ 
παξνρή δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ αθαίξεζε 
νπνησλδήπνηε αδηθαηνιφγεησλ εκπνδίσλ εηο βάξνο ελδηαθεξφκελσλ παξνρέσλ κε 
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θαη ηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο γηα πξναγσγή θαη πξνψζεζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 18 παξ. 1γ θαη 2 ηνπ Νφκνπ 
112(Η)/2004,  

(β)   ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 46, 49, 51 θαη 56 ηνπ Νφκνπ112(Η)/2004, 

(γ)   ηελ Απφθαζε Δπηηξφπνπ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ηελ αλάιπζε 
ηνπ θαζεζηψηνο αληαγσληζκνχ θαη ηελ επηβνιή ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ 
Οξγαληζκφ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηε Υνλδξηθή Αγνξά Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ  (ΑΓΠ 316/2015)  θαη ηελ Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηνλ Οξηζκφ ρεηηθήο 
Αγνξάο, ηελ αλάιπζε ηνπ θαζεζηψηνο αληαγσληζκνχ θαη ηελ επηβνιή ξπζκηζηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ζηνλ Oξγαληζκφ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηε Υνλδξηθή Αγνξά Σεξκαηηθψλ 
Σκεκάησλ  Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (ΑΓΠ 317/2015), 

(δ)  ην ΤΠΤ ΥΜΓ ATHK 2015 σο δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΖΚ ζηηο  4  Απγνχζηνπ 
2015, 

(ε)  ηα απνηειέζκαηα ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ΑΣΖΚ φπσο απηά έρνπλ 
θνηλνπνηεζεί ζηνλ ΔΡΖΔΣ, 

(ζη) ηηο γξαπηέο απαληήζεηο/ζρφιηα/παξαηεξήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ  παξνρέσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην  Γξαθείν 
ηνπ Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο ην 
«ΓΔΡΖΔΣ»)  κέρξη θαη ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2015 εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Γεκφζηαο 
Αθξφαζεο ππ’αξ. 6/2015 ε νπνία δηελεξγήζεθε ηελ 18

ε
 Γεθεκβξίνπ 2015, δπλάκεη ησλ 

ζπλαθψλ εμνπζηψλ ηνπ ΔΡΖΔΣ βάζεη ηνπ Νφκνπ 112(Η)/2004, ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί 
Γεκνζίσλ Αθξνάζεσλ (ΚΓΠ 143/2005) θαη ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί Καζνξηζκνχ ηεο 
Γηαδηθαζίαο Δπηβνιήο Σξνπνπνηήζεσλ ζηα Τπνδείγκαηα Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ 
(Κ.Γ.Π. 112/2007), σο ηζρχνπλ ηξνπνπνηεζέληα, 

(δ) ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ εκεξνκελίαο 17/02/2016, σο ππεβιήζεζαλ 
ζηνλ ΔΡΖΔΣ δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί Καζνξηζκνχ ηεο Γηαδηθαζίαο 
Δπηβνιήο Σξνπνπνηήζεσλ ζηα Τπνδείγκαηα Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ (Κ.Γ.Π. 
112/2007), σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη,  

Δθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα κε ην νπνίν πξνβαίλεη ζε επηβνιή ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ  
Παξαξηεκάησλ  ηνπ  ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ATHK 2015,   ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΑΣΖΚ ζηηο 4 Απγνχζηνπ  2015.  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ Τπνδείγκαηνο 
Πξνζθνξάο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηεο ATHK 2015, Γηάηαγκα ηνπ 2016. 

  
Πεδίν 
Δθαξκνγήο.  

2. Με ην παξφλ Γηάηαγκα ηξνπνπνηείηαη ην Τπφδεηγκα  Πξνζθνξάο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ  σο απηφ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ  ATHK ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2015.

  
 

 
Δξκελεία. 3. -(1)  ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα  

  
112(Η) ηνπ 2004 

84(Η) ηνπ 2005 
149(Η) ηνπ 2005 

67(Η) ηνπ 2006 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004, ήηνη ην Νφκν 112(Η)/2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ  εθάζηνηε 
ηνλ  ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά. 
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 113(Η) ηνπ 2007 
134(Η) ηνπ 2007 
 46(Η) ηνπ 2008 

103 (Η) ηνπ 2009 
94(Η) ηνπ 2011 
51(Η) ηνπ 2012 

160 (Η) ηνπ 2013 
77(Η) ηνπ 2014. 

«Τπφρξενο Οξγαληζκφο» ζεκαίλεη ηελ ATHK ε νπνία έρεη νξηζζεί σο Οξγαληζκφο κε 
εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο  πνπ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε Δπηηξφπνπ αλαθνξηθά κε ηνλ 
νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ηελ αλάιπζε ηνπ θαζεζηψηνο αληαγσληζκνχ θαη ηελ επηβνιή 
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ Οξγαληζκφ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηε Υνλδξηθή Αγνξά Εεπθηηθψλ 
Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ  (ΑΓΠ 316/2015)  θαη ζηελ Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηνλ 
Οξηζκφ ρεηηθήο Αγνξάο, ηελ αλάιπζε ηνπ θαζεζηψηνο αληαγσληζκνχ θαη ηελ επηβνιή 
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ Οξγαληζκφ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηε Υνλδξηθή Αγνξά Σεξκαηηθψλ 
Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (ΑΓΠ 317/2015), 

 
(2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα 

πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004 ήηνη 112(Η)/2004, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη. 

 
Παξάξηεκα 
Σξνπνπνηήζεηο.   

 
 

4. Ο Δπίηξνπνο εγθξίλεη ην ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ATHK 2015 ζην ζχλνιφ ηνπ, σο απηφ δεκνζηεχζεθε 
απφ απηήλ  ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2015, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο 
ηξνπνπνηήζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα  ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Ζ 
ATHK ππνρξενχηαη: 

 
 (α)   Να δεκνζηεχζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ελνπνηεκέλν θείκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο 

Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
Δπηηξφπνπ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο, 

  
 (β)   λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε Γηθαηνχρνπο Οξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν θαη 

ηνπο φξνπο ηεο εγθξηζείζαο πξνζθνξάο, 
  
 (γ)  εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο  ATHK 2015, λα 

αλαπξνζαξκφζεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο κε Γηθαηνχρνπο Οξγαληζκνχο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΤΠΤ ΥΜΓ 2015, θαη λα θνηλνπνηήζεη/ γλσζηνπνηήζεη 
απηέο ζηνλ Δπίηξνπν.  

  

Πεξηερφκελν. 
 
 
Γηθαίσκα 
δηαπξαγκάηεπζεο. 

5. Σν ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο  ATHK 2015 πεξηέρεη ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν 
πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε κία ζπκθσλία πξνζθνξάο ρνλδξηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ. ε θακία 
πεξίπησζε φκσο απηφ δελ πεξηνξίδεη ηα Πξφζσπα απφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο λα 
δηαπξαγκαηεπηνχλ. Οπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ησλ 
κεξψλ, νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην πεξηερφκελν ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ 
ηνλ Δπίηξνπν ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο  ATHK 2015, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ Δπίηξνπν, ν νπνίνο 
θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

  
Κάιπςε 
ππεξεζηψλ. 

6. Κάζε ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ  κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 
θαη πνπ δελ θαιχπηνληαη ζην παξφλ δηάηαγκα  ΤΠΤ ΥΜΓ ATHK 2015. Σν ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ATHK 
2015 θαιχπηεη κφλν κία ειάρηζηε δέζκε ππεξεζηψλ σο ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο 
ππνρξέσζεο ηεο ATHK λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ.  

  
Άξζξν 21  
Ν. 112(I)/2004 

 
 
 

7. Οη φξνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρξεψζεσλ) θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηέρνληαη 
ζην ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ATHK 2015 παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο Παξνρείο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ ηεο ATHK, κε ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, αιιά θαη ζε 
Πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, ακεξφιεπηα θαη ρσξίο δηάθξηζε. ε πεξίπησζε 
πνπ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία κε νπνηνλδήπνηε Παξνρέα κε βάζε λένπο επλντθφηεξνπο φξνπο θαη/ή 
λέεο ρακειφηεξεο ρξεψζεηο γηα νπνηαδήπνηε ππεξεζία πνπ θαιχπηεηαη απφ απηφ ην Τπφδεηγκα 
Πξνζθνξάο, απηνί νη λένη φξνη ή θαη νη λέεο ρξεψζεηο ζα ηεζνχλ ζηελ δηάζεζε φισλ ησλ 
δηθαηνχρσλ Παξνρέσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Δπηηξφπνπ.  

  
 8. Ζ ATHK, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο  ATHK 2015  έρεη ππνρξέσζε λα 

πξνζθέξεη θαη  λα ζπκπεξηιάβεη ζην Τπφδεηγκα, φιεο ηηο ππεξεζίεο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ATHK ζε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ή θαη ζε δηθά ηεο δίθηπα.  

 
Δπνπηεία/ 
Έιεγρνο. 

 
 

9. θνπφο άζθεζεο επνπηείαο θαη/ή ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο 
δηαηάγκαηνο απφ ηνλ Δπίηξνπν είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ  ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 112(Η)/2004, 
ησλ Γηαηαγκάησλ θαη ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Δπηηξφπνπ. 

  
πκκφξθσζε θαη 
Κπξψζεηο. 

 
 

10. Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη’ εθαξκνγή ηνπ πεξί πιινγήο 
Πιεξνθνξηψλ θαη επηβνιήο Γηνηθεηηθψλ Πξνζηίκσλ Γηαηάγκαηνο, ζε θάζε ππφρξεν νξγαληζκφ 
πνπ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, δπλάκεη 
ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ  112(Η)/ 2004 θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ηπρφλ 
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απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νφκνο 112(Η)/ 2004, ηα δπλάκεη απηνχ 
εθδηδφκελα Γηαηάγκαηα, ή νη Απνθάζεηο ή νη φξνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Τπφρξενπ 
Οξγαληζκνχ. 

  
Σξνπνπνηήζεηο/ 
πκπιεξψζεηο. 

 

11. Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη κε Γηάηαγκά ηνπ λα ηξνπνπνηεί θαη/ή λα ζπκπιεξψλεη ην παξφλ 
Γηάηαγκα θαη ην Τπφδεηγκα Πξνζθνξάο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ  ηεο ATHK 2015, 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεχζεηο θαη φπνπ νξίδεηαη 
απφ ην Νφκν 112(Η)/2004 ζε αθξνάζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ηδίσο ηνπο παξνρείο 
δηθηχσλ θαη/ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαηαλαισηψλ 
ή ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

  
Έλαξμε ηζρχνο. 

 
12. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζήο ηνπ ζηνλ Τπφρξεν 

Οξγαληζκφ.  
 

____________ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
1. Γεληθά ρφιηα:  

ε φια ηα θείκελα (θπξίσο κέξνο θαη παξαξηήκαηα) ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ φπνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζην πξντφλ «Υνλδξηθέο 
Μηζζσκέλεο Γξακκέο γηα χλδεζε ζε ηαζκφ Πξνζαηγηάισζεο Τπνβξχρησλ Καισδίσλ», λα δηαγξαθνχλ. 
 

Aηηηνινγηθφ: Σα πξναλαθεξζέληα πξντφληα δελ πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηηο ζρεηηθέο ρνλδξηθέο αγνξέο Σεξκαηηθψλ 
θαη Εεπθηηθψλ ηκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ σο νη πξφλνηεο ησλ Α.Γ.Π 316/2015 θαη 317/2015.     
 

2. Σν Κπξίσο Μέξνο ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ΑΣΖΚ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

ηνπο Οξηζκνχο: 
 

(i)  Ο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα  «Μηζζσκέλε Γξακκή» (ζει. 7/26) ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  
«Μηζζσκέλε Γξακκή: ζεκαίλεη δηεπθνιχλζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ- αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγία πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη- κέζσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή ζπκκεηξηθήο κηζζσκέλεο ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ: 
α) ησλ ζεκείσλ απνιήμεσο ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, β) ζηαζεξψλ ζεκείσλ 
πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα ηδίνπ ή δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή γ) ζεκείνπ απνιήμεσο 
δηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.    

 
Ζ ρσξεηηθφηεηα δχλαηαη λα δεζκεχεηαη ή λα δηακνηξάδεηαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ δηθηχνπ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν/ 

ηερλνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κηζζσκέλεο γξακκήο». 
 
Αηηηνινγηθφ: Ζ ηξνπνπνίεζε ζπλάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ πεξηιήθζεθε ζην έγγξαθν θνηλνπνίεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο θαη νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ.   
 
(ii) ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο  «Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο Ethernet» (ζει. 8/26): 

Να αληηθαηαζηαζεί ε ιέμε «απνθσδηθνπνηεηή» κε ηε ιέμε «απoδηακνξθσηή».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

3.  Σν Παξάξηεκα 1 ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ΑΣΖΚ - Πξντφληα/Τπεξεζίεο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηξνπνπνηείηαη 
σο αθνινχζσο: 
 

(i) Να ελεκεξσζεί ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.  
 
(ii) Να δηνξζσζεί ε αξίζκεζε ησλ ζρεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ΑΣΖΚ. 
 
(iii) Να γίλεη ηξνπνπνίεζε ζε φηη αθνξά ηα πξνζθεξφκελα (φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη) πξντφληα. 

 
Πέξαλ ησλ πξντφλησλ Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε Cyta πξνζθέξεη ιηαληθά πξντφληα κε δηαθνξεηηθέο ρσξεηηθφηεηεο, ηφηε ππνρξενχηαη φπσο θαηά ηελ 
εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο δηάζεζεο ησλ λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ αληίζηνηρα 
ρνλδξηθά πξντφληα. 

 
 (iv) 2.2.2 Πξντφλ Υνλδξηθήο Μηζζσκέλεο Γξακκήο γηα Εεχμεηο Γηαζχλδεζεο κε ρξήζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο Γ: 

 

 ηελ παξάγξαθν πνπ αξρίδεη κε ηελ θξάζε «γηα ηελ παξνρή ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο» θαη ηειεηψλεη κε ηε θξάζε 
«ζρεηηθφ Εεπθηηθφ Σκήκα» λα αληηθαηαζηαζεί ε αλαθνξά ζε «Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ» κε αλαθνξά ζε «Σεξκαηηθφ 
Σκήκα Γ». 

 

 Να δηνξζσζεί ην ζρεηηθφ ζρήκα 2.2.2: Πξντφλ Υνλδξηθήο Μηζζσκέλεο Γξακκήο γηα Εεχμε Γηαζχλδεζεο κε 
ρξήζε ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο Γ γηα λα παξνπζηάδεη ην «ηεξκαηηθφ ηκήκα Γ» αληί ηνπ «ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο Δ». 
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Να δηνξζσζεί ην ζρεηηθφ ζρήκα 2.3: Πξντφλ Μεξηθψο Μηζζσκέλνπ Κπθιψκαηνο  γηα λα παξνπζηάδεη ην «ηεξκαηηθφ 
ηκήκα Γ» αληί ηνπ «ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο Δ».  

 ην ζεκείν 2.3.4 λα αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε «Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ» κε ηε θξάζε «Σεξκαηηθφ Σκήκα Γ». 

(v) 3.1 Πξντφληα Σερλνινγίαο Ethernet  

 Αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «(α) Έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ, έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Ε θαη έλα Εεπθηηθφ Σκήκα 
Σερλνινγίαο Ethernet E-LINE ίδηαο ή κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απφ ηα Σεξκαηηθά Σκήκαηα Ε ή Ζ» κε ηελ 
πξφηαζε: «Έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ, έλα Σεξκαηηθφ ηκήκα Ε θαη έλα Εεπθηηθφ Σκήκα Σερλνινγίαο Ethernet       
E-Line ηδίαο ή κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απφ ηα ηεξκαηηθά Σκήκαηα Ε ή Δ» 

 Ζ θξάζε «(γ) Έλα δεπθηηθφ Σκήκα Σερλνινγίαο Ethernet E-LINE» αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν ιεθηηθφ: 

«Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο ήδε δηαζέηεη:  

(α) Έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ θαη έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Ε ή  

(β) Γχν Σεξκαηηθά Σκήκαηα Δ  

κε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ίζε κε ην Εεπθηηθφ Σκήκα Σερλνινγίαο Ethernet E-LINE πνπ επηζπκεί, δηθαηνχηαη ηελ 
παξνρή ηνπ Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Ethernet E-LINE ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα επηπξφζζεηα ηεξκαηηθά 
ηκήκαηα». 

(vi) 3.2 Πξντφληα Υνλδξηθψλ Φεθηαθψλ θπθισκάησλ Ethernet E-VPN 

Ζ πεξίπησζε (γ) «δχν Εεπθηηθά Σκήκαηα Σερλνινγίαο Δthernet E VPN ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο»λα δηαγξαθεί θαη λα 
αληηθαηαζηαζεί κε  ην αθφινπζν ιεθηηθφ: 

«Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο ήδε δηαζέηεη: 

(α) Έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ θαη έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα Ε ή 

(β) Γχν Σεξκαηηθά Σκήκαηα Δ 

κε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ίζε κε ηα αληίζηνηρα Εεπθηηθά Σκήκαηα Σερλνινγίαο Ethernet E-VPN πνπ επηζπκεί, 
δηθαηνχηαη ηελ παξνρή ησλ δχν Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Ethernet E-VPN ρσξίο ηελ απαίηεζε  γηα επηπξφζζεηα 
ηεξκαηηθά ηκήκαηα.» 

(vii) 4.1.4 Tεξκαηηθφ Σκήκα Γ 

Οη αλαθνξέο ζε «Σεξκαηηθφ Σκήκα Δ» λα γίλνπλ ζε «Σεξκαηηθφ Σκήκα Γ». 

(viii) 5. Όξνη παξνρήο πξντφλησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

Ζ παξάγξαθνο κε αξίζκεζε 5,6 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν ιεθηηθφ: «H Cyta ζα παξέρεη ηα Σεξκαηηθά Σκήκαηα 
Σερλνινγίαο Ethernet κε ξπζκνχο κεηάδνζεο 128 kbps, 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps κέζσ ράιθηλεο πξφζβαζεο ADSL 
(ANNEX-M) ελψ νη ξπζκνί κεηάδνζεο 10  Mbps, 100 Mbps θαη 1 Gbps ζα πξνζθέξνληαη κέζσ νπηηθήο πξφζβαζεο». 

 (ix) 11. Δζσηεξηθή Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε 

Ζ  παξάγξαθνο ζην ζεκείν 11.2.3 αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε: 

«Ζ Cyta δχλαηαη λα εγθαζηζηά ζην Γσκάηην πλεγθαηάζηαζεο θαηαλεκεηή ζηνλ νπνίν ζα ηεξκαηίδνληαη ηα ηεξκαηηθά 
ηκήκαηα ησλ ρνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ». 

(x) 20. Δπίιπζε Γηαθνξψλ θαηά ηε χλαςε πκθσλίαο πλεγθαηάζηαζεο  

 ην ζεκείν 20.1 ε θξάζε «Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Bξφρν» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε 
«Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ». 

4. Σν Παξάξηεκα 2 ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ΑΣΖΚ - Σέιε ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

Πξνζηίζεηαη ν αθφινπζνο πίλαθαο κεηά ηελ παξάγξαθν 2.12.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 (ζει. 17/20), σο παξάγξαθνο 
2.12.3. 

«2.12.3 Σέιε παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε βάζε ηνλ φξν 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 ηνπ Τπνδείγκαηνο» 

 

Αλψηαηα Σέιε Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ Σέινο Υσξίο ΦΠΑ Σέινο Με ΦΠΑ 

Κφκβνη Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ €30,44 €36,22 

Καηάινγνο κε επζείεο απνζηάζεηο γηα φινπο ηνπο 
ζπλδξνκεηέο Κφκβσλ Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ €30,44 €36,22 
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5. Σν Παξάξηεκα 3 ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ  ηεο ΑΣΖΚ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ 
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

Πίλαθαο 1 - ( ζει. 11/11) 

Ζ ζεκείσζε 2 ζηνλ Πίλαθα 1 ζηε ζειίδα 11 αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε: 

«Ζ επηινγή ελαιιαθηηθνχ θπζηθνχ κέζνπ κεηάδνζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ρνλδξηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 λα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηεο ATHK κε θξηηήξην ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο θαη ηπρφλ κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ Γηθαηνχρνπ. Πεξαηηέξσ, 
ηπρφλ ηερληθνί πεξηνξηζκνί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ζπδεηήζεηο/δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν Μεξψλ. 
Ζ παξνρή ςεθηαθψλ Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ξπζκνχ κεηάδνζεο 64-1984kbps κέζσ νπηηθήο ίλαο ή 
ξαδηνδεχμεο γίλεηαη κεηά απφ εηδηθή κειέηε θαη θνζηνιφγεζε θαη πξνυπνζέηεη ηελ εγθαηάζηαζε αλάινγνπ ηεξκαηηθνχ 
εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε ζε ζπλδπαζκφ κε πνιππιέθηε.» 

6. Σν Παξάξηεκα 4 ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ΑΣΖΚ - Γηαδηθαζίεο Παξνρήο θαη Υεηξηζκνχ Βιαβψλ Τπεξεζηψλ Υνλδξηθψλ 
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(i) 3.1 Πίλαθαο Πξντφλησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Σερλνινγίαο Ethernet (ζει. 4/22): 

Να αληηθαηαζηαζεί ε αλαθνξά ζε Σεξκαηηθφ Σκήκα Ζ κε Σεξκαηηθφ Σκήκα Ε. Ηζρχεη ην ίδην αηηηνινγηθφ σο ζην 
Παξάξηεκα 1. 

(ii) 6.2 Γηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ (ζει. 14/22): 

Σν ζεκείν 5 πνπ αξρίδεη κε ηηο ιέμεηο «Ο Γηθαηνχρνο  πξέπεη» θαη ηειεηψλεη κε ηηο ιέμεηο «ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ» λα 
αληηθαηαζηαζεί κε ην  αθφινπζν θείκελν, φπνπ ππάξρεη): 

«Ο Γηθαηνχρνο πξέπεη λα παξέρεη ζηε Cyta ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη εληφο ηξηψλ (3) σξψλ 
φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί ζρεηηθά κε ηε βιάβε πνπ παξνπζηάδεηαη, ζηα φξηα επζχλεο ηνπ ψζηε λα 
θαηαζηεί δπλαηή ε επίιπζε ηεο βιάβεο ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ». 

Αηηηνινγηθφ: Ζ. ηξνπνπνίεζε επηβιήζεθε ζηελ ΑΣΖΚ σο κέξνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΤΠΤ 
ΥΜΓ 2008. 

(iii) Να πξνζηεζεί σο παξάγξαθνο 3,7,3   ην πην θάησ θείκελν: 

Ζ πξνζθνξά ησλ ρνλδξηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ ΑΣΖΚ ζα πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα θαη πξηλ ε ΑΣΖΚ δηαζέζεη ζηελ 
αγνξά ηηο δηθέο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ιηαληθήο έηζη ψζηε ε πξνζθνξά ιηαληθήο λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί απφ 
ηερληθήο πιεπξάο  απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξνρείο,  

Αηηηνινγηθφ: Ζ ηξνπνπνίεζε βαζίδεηαη ζηελ ππνρξέσζε κε δηάθξηζεο ηεο ΑΣΖΚ θαη εμππεξεηεί ηελ αξρή ηεο ηερληθήο 
αλαπαξαγσγηκφηεηαο. 

(iv) 7.4 Τπνγξαθή πκθσλίαο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. 

Σν θείκελν ηεο πθηζηάκελεο παξαγξάθνπ 7.4.2 (ζει.18/22) πξέπεη λα δηαγξαθεί. 

Αηηηνινγηθφ: Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο δελ ζπλάδεη κε ην 
Παξάξηεκα 2 ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη ρξεηάδεηαη λα δηαγξαθεί, θαζψο νη νξζέο πξφλνηεο ήδε πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα 
2 ηνπ Τπνδείγκαηνο (βι. παξάγξαθν 3.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2). 

7. Σν Παξάξηεκα 6 ηνπ ΤΠΤ ΥΜΓ ηεο ΑΣΖΚ - πκθσλία Παξνρήο πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ 
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(α) H παξάγξαθνο 1 - Οξηζκνί ηνπ σο άλσ Παξαξηήκαηνο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

ηελ παξάγξαθν 1.2, πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηα «Κξίζηκα πεξηζηαηηθά βιάβεο» θαη ηα «Με Κξίζηκα Πεξηζηαηηθά 
Βιάβεο» (ζει.3/16): 

«Κξίζηκα Πεξηζηαηηθά Βιάβεο» ζεκαίλεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθαινχλ πιήξε απψιεηα ηεο ζχλδεζεο.». 

“Με Κξίζηκα Πεξηζηαηηθά Βιάβεο» ζεκαίλεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
ζχλδεζεο ... 

(β) ηελ  παξάγξαθν 4.2.1 - Πξνβιέςεηο, αληηθαζίζηαηαη ην θείκελν ζηνλ φξν 4.2.1.1 (ζει. 5/16) κε ην αθφινπζν: 

4.2.1.1    Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ζηε Cyta πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηα πην θάησ: 
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(1)  γηα ηα Πξντφληα ηερλνινγίαο SDH 

 ηνλ αξηζκφ ρνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλά 
ρσξεηηθφηεηα θαη αλά Κφκβν Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ,   

 ηνλ αξηζκφ ρνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ γηα Εεχμεηο Γηαζχλδεζεο αλά ρσξεηηθφηεηα θαη αλά Κφκβν 
Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ, 

 ηνλ αξηζκφ κεξηθψο κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ αλά ρσξεηηθφηεηα θαη αλά Κφκβν Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ.  

(2) γηα ηα Πξντφληα ηερλνινγίαο Ethernet/IP 

(α) ηνλ αξηζκφ ρνλδξηθψλ ςεθηαθψλ θπθισκάησλ Ethernet E-LINE αλά ρσξεηηθφηεηα θαη αλά Κφκβo 
Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ, 

(β) ηνλ αξηζκφ ρνλδξηθψλ ςεθηαθψλ θπθισκάησλ Ethernet E-VPN αλά ρσξεηηθφηεηα θαη αλά Κφκβν 
Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ, 

(γ)  ηνλ αξηζκφ λνεηψλ ηδησηηθψλ Γηθηχσλ (VPN) κέζσ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ. 

(γ) Ζ παξάγξαθνο 7 - Δμαηξέζεηο απφ ην πιαίζην ζπκθσλίαο παξνρήο ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

ηνλ φξν 7.1 (α) (ζει. 6/16) δηαγξάθεηαη ην ζπκβάλ κε αξηζκφ 6 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε «κε έγθαηξε ζπλεξγαζία ηνπ 
Σξίηνπ Μέξνπο ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηε δηεζλή ρσξεηηθφηεηα ζην δηεζλέο ππνβξχρην θαισδηαθφ ζχζηεκα». 

ηνλ φξν 7.1 (β) (ζει. 6/16) γίλνληαη νη αθφινπζεο αιιαγέο: 

 (i) Σν ζπκβάλ 8 αλαξηζκείηαη ζε 9. 

 (ii) Δηζάγεηαη λέν ζπκβάλ 8 ην νπνίν είλαη ην αθφινπζν: 

«Γηαθνπή ππεξεζίαο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ πξνβιήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε ηνπ 
Γηθαηνχρνπ»

. 

(iii)Σν ζπκβάλ 9 αλαξηζκείηαη ζε 10. 

(iv) Δηζάγεηαη λέν ζπκβάλ κε ηνλ αξηζκφ 11 ην νπνίν  είλαη ην αθφινπζν:
 

«Γηαθνπή ππεξεζίαο θαηά ηελ νπνία ν Γηθαηνχρνο θαη ε ΑΣΖΚ ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ φπσο απνθαηαζηήζνπλ ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν». 

(δ) ηελ παξάγξαθν 11.1 - Υξφλνο Παξνρήο Τπεξεζηψλ πλεγθαηάζηαζεο θαη Πνζνζηφ Ηθαλνπνίεζεο Αηηεκάησλ 
ηνπ σο άλσ Παξαξηήκαηνο γίλνληαη νη αθφινπζεο αιιαγέο: 

Ο πίλαθαο ζηνλ φξν  11.1 (ζει. 10/16) αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν: 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ* 

Γηαδηθαζία Παξνρήο Τπεξεζηψλ πλεγθαηάζηαζεο  

Έιεγρνο αίηεζεο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο 
αίηεζεο 

 
100% 

Γηελέξγεηα κειέηεο ηερληθήο δπλαηφηεηαο 
πλεγθαηάζηαζεο 

εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ 

 
100%** 

Τπνβνιή ζην Γηθαηνχρν πξνζθνξάο γηα 
πλεγθαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη  
ζην Παξάξηεκα 4 ηνπ Τπνδείγκαηνο 
Πξνζθνξάο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκψλ ηεο Cyta 

εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο κειέηεο 
ηερληθήο  δπλαηφηεηαο 
πλεγθαηάζηαζεο 

 
 
 

100% 

Δηνηκαζία ηνπ ζρεηηθνχ Υψξνπ 
πλεγθαηάζηαζεο 

Γχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηαβνιήο 50% ηνπ ηέινπο πνπ 
αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ Υψξνπ 
πλεγθαηάζηαζεο 

 
100% 

Με πξνγξακκαηηζκέλε πξφζβαζε ζε 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο -ζε πεξίπησζε 
θαλνληθψλ σξψλ εξγαζίαο Cyta 

κία (1) ψξα ζε πεξίπησζε θαλνληθψλ 
σξψλ εξγαζίαο Cyta 
 

 

Με πξνγξακκαηηζκέλε πξφζβαζε ζε 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο – ζηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο 

ηξεηο (3) ψξεο ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο 
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(ε)   Ζ παξάγξαθνο 10 (ζει. 9/16) -Υξφλνο Απνθαηάζηαζεο Βιαβψλ Πξντφλησλ θαη ην Πνζνζηφ Απνθαηάζηαζεο 
Βιαβψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 
(i)  Ο πίλαθαο 10.1 αληηθαζίζηαηαη/ηξνπνπνείηαη σο αθνινχζσο έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη θξίζηκα θαη κε 

θξίζηκα πεξηζηαηηθά βιάβεο γηα πξντφληα ΥΜΓ ηερλνινγίαο SDH θαη πξντφληα ηερλνινγίαο Ethernet/IP κε 
ρξφλνπο απνθαηάζηαζεο βιάβεο, σο αθνινχζσο: 

 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΛΑΒΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
ΠΟΟΣΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΛΑΒΧΝ 

 
Πξντφληα Σερλνινγίαο SDH 

 
Κξίζηκα Πεξηζηαηηθά Βιάβεο 

Υνλδξηθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο γηα 
Παξνρή Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ 

Μία (1) εκέξα  απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο 

90% 

Υνλδξηθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο γηα 
Εεχμεηο Γηαζχλδεζεο  

Σξεηο (3) ψξεο απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο 

90% 

Μεξηθψο Μηζζσκέλα Κπθιψκαηα 
Μία (1) εκέξα  απφ ηελ αλαθνξά 

Βιάβεο 
90% 

 
Με θξίζηκα Πεξηζηαηηθά Βιάβεο 

Υνλδξηθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο γηα 
Παξνρή Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ 

Γχν (2) εκέξεο  απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο 

90% 

Υνλδξηθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο γηα 
Εεχμεηο Γηαζχλδεζεο  

Έμη (6) ψξεο απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο 

90% 

Μεξηθψο Μηζζσκέλα Κπθιψκαηα 
Γχν (2) εκέξεο  απφ ηελ αλαθνξά 

Βιάβεο 
90% 

Πξντφληα Σερλνινγίαο Ethernet/ΗΡ 

Κξίζηκα Πεξηζηαηηθά Βιάβεο 
 

Σξεηο (3) ψξεο απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
αλαθνξά γίλεη ζε εξγάζηκε κέξα θαη 
ψξα. 
 
Έμη (6) ψξεο απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
αλαθνξά γίλεη ζε κε εξγάζηκε 
κέξα. 
 

99% 
 
 
 
 

95% 

Με θξίζηκα Πεξηζηαηηθά Βιάβεο 
 

Έμη (6) ψξεο απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
αλαθνξά γίλεη ζε εξγάζηκε κέξα θαη 
ψξα. 
 
Γψδεθα ψξεο απφ ηελ αλαθνξά 
Βιάβεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
αλαθνξά γίλεη ζε κε εξγάζηκε 
κέξα. 

95% 
 
 
 
 

95% 

 
(ii)    Γηαγξάθνληαη απφ ηνλ πίλαθα 10.1 νη αλαθνξέο ζε ρνλδξηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο γηα ζχλδεζε ζε ζηαζκφ 

πξνζαηγηάισζεο ππνβξχρησλ θαισδίσλ θαη ζε ρνλδξηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο γηα θχθισκα επέθηαζεο 
δεχμεο δηαζχλδεζεο. 

 
(iii)     Ζ παξάγξαθνο 10.3 - Γηαζεζηκφηεηα Πξνζθεξφκελσλ Πξντφλησλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

(iv)   H πξφηαζε «Ο ζηφρνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη ζην ≥99.5 αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
αθφινπζε πξφηαζε: 

                    «Ο ζηφρνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο Πξντφλησλ θαζνξίδεηαη ζην ≥99.5%». 
 
(ζη) Ζ παξάγξαθνο Υξφλνο Παξνρήο Πξντφλησλ θαη Πνζνζηφ Ηθαλνπνίεζεο Αηηήζεσλ Παξνρήο Πξντφλησλ 

(ζει.8/16), ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
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(i)   ηνλ φξν 9.1  ν πίλαθαο αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν:  

 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ* 

ΠΟΟΣΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
ΑΗΣΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ** 

Πξντφληα Σερλνινγίαο SDH   

Γηα παξνρή Πξντφλησλ Υνλδξηθψλ 
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ή ηνπ Σεξκαηηθνχ 
Σκήκαηνο Γ (φπνπ εθαξκφδεηαη) κέζσ 
ράιθηλεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
Γηθαηνχρνπ ή/θαη ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε 
βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 
Cyta 

22 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο πιήξνπο 
αίηεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

90% 

Γηα παξνρή Πξντφλησλ Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ή ηνπ Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο Γ(φπνπ εθαξκφδεηαη) 
κέζσ νπηηθήο ίλαο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππνζηαηηθά ηνπ Γηθαηνχρνπ ή/θαη ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε βξίζθνληαη 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο Cyta θαη ηα ππνζηαηηθά είλαη ήδε 
ζπλδεδεκέλα κε ην Γίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηεο Cyta θαη: 

ε πεξίπησζε πνπ νη απαξαίηεηνη πφξνη 
(ρσξεηηθφηεηα νπηηθήο ίλαο, ζπζηήκαηα 
κεηαθνξάο θαη πνιππιέθηεο) είλαη 
δηαζέζηκνη 

25 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο πιήξνπο 
αίηεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

90% 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε πξνο 
ρξήζε νπηηθή ίλα ζην νπηηθφ θαιψδην πνπ 
ζπλδέεη ηα ππνζηαηηθά ηνπ Γηθαηνχρνπ ή/θαη 
ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε κε ην νπηηθφ Γίθηπν ηεο 
Cyta 

35 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο πιήξνπο 
αίηεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

90% 

Γηα παξνρή Πξντφλησλ Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ή ηνπ Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο Γ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 
κέζσ νπηηθήο ίλαο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππνζηαηηθά ηνπ Γηθαηνχρνπ ή/θαη ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε βξίζθνληαη 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο Cyta θαη απαηηείηαη εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε νπηηθνχ θαισδίνπ ζην Γίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηεο Cyta (ζε πεξηνρή πνπ ππάξρεη αλαπηπγκέλνο 
δαθηχιηνο νπηηθψλ ηλψλ ή ζε πεξηνρή πνπ δελ ππάξρεη αλαπηπγκέλνο δαθηχιηνο νπηηθψλ ηλψλ)   

Δηνηκαζία κειέηεο γηα δπλαηφηεηα 
εγθαηάζηαζεο νπηηθνχ θαισδίνπ 

10 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο πιήξνπο 
αίηεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

90% 

Πξντφληα ηερλνινγίαο Ethernet/IP   

 

(ii)  O φξνο 9.3 αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν: 

Ζ παξνρή ησλ Πξντφλησλ γίλεηαη ζε ψξα θαη εκέξα πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Cyta θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα Μέξε. ε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ν Γηθαηνχρνο αδπλαηεί λα παξαιάβεη/απνδερηεί ηελ ππεξεζία ν Γηθαηνχρνο έρεη ηελ επζχλε λα 
ελεκεξψζεη ηε Cyta θαη λα δηεπζεηήζεη λέα εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο/απνδνρήο. Δθφζνλ ζπκθσλεζεί λέν 
ρξνλνδηάγξακκα παξνρήο εμ’ ππαηηηφηεηαο ηνπ Γηθαηνχρνπ ή/θαη ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε, ε Cyta δελ ζα δεζκεχεηαη απφ ηνπο 
πην πάλσ ρξφλνπο θαη πνζνζηά απφδνζεο. 
 

Ethernet E-LINE 
Ethernet E-VPN 

Πξφζβαζε ζε λνεηά ηδησηηθά Γίθηπα (VPN) 
κέζσ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ Μηζζσκέλσλ 

Γξακκψλ 

Γέθα (10) Δξγάζηκεο Ζκέξεο 
απφ ηελ παξαιαβή ηεο  

αίηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρεη εγθαηαζηεκέλε 
δηαζέζηκε νπηηθή ίλα ζηα 

ππνζηαηηθά ηνπ Γηθαηνχρνπ. 
 
Σξηάληα (30) Δξγάζηκεο 
Ζκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο 
αίηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
απαηηείηαη απφ ηε Cyta ε 
εγθαηάζηαζε νπηηθήο ίλαο ζηα 
ππνζηαηηθά ηνπ Γηθαηνχρνπ ζε 
πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ 
δαθηχιην νπηηθψλ ηλψλ ηεο 
Cyta  

99% 
 
 
 
 
 
 

95% 
 




