ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
1.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1.1.

Η προσφορά των χονδρικών προϊόντων από την Cablenet θα γίνεται έγκαιρα και πριν η
Cablenet διαθέσει στην αγορά τις δικές της αντίστοιχες υπηρεσίες λιανικής έτσι ώστε η
προσφορά λιανικής να µπορεί να αναπαραχθεί από τεχνικής πλευράς από τους
εναλλακτικούς παροχείς.

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET

2.1.

Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet

2.1.1.

Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει
την παραλαβή κλήσεων που παραδίνονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Παροχέα σε Σηµείο Διασύνδεσης µε το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet,
στους κόµβους διασύνδεσης που περιγράφονται στο Παράρτηµα 3, και τον τερµατισµό
τους σε σειρές αριθµών που έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από τον Επίτροπο ή έχουν
τύχει φορητότητας στο Σταθερό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet.

2.1.2.

Ο Παροχέας θα έχει υποχρέωση για τα εξής:
(α) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού σύµφωνα µε το ΣΑΚΔ και του
προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται.
(β) Την πρόβλεψη της κίνησης τερµατισµού στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της
Cablenet, σύµφωνα µε τον όρο 6 της Συµφωνίας Διασύνδεσης.
(γ) Για την συνολική διαχείριση υπηρεσιών που παρέχει στους Συνδροµητές του.
Οι κλήσεις για τερµατισµό στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet, θα
παραδίνονται µε ευθύνη του Παροχέα στα προσφερόµενα σηµεία Διασύνδεσης και θα
τερµατίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες δροµολόγησης που ισχύουν για το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet.

2.1.4.

Τα στοιχεία των Κόµβων Διασύνδεσης, καθώς και οι περιοχές που θα καλύπτονται µέσω
αυτών περιγράφονται στο Παράρτηµα 3 της Συµφωνίας Διασύνδεσης.

2.2.

Τερµατισµός σε Υπηρεσίες Ελευθέρων (Δωρεάν) Κλήσεων

2.2.1.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ελεύθερων (δωρεάν) κλήσεων που παρέχονται από τη
Cablenet περιλαµβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σηµείο Διασύνδεσης της
Cablenet για τερµατισµό σε υπηρεσίες ελεύθερων (δωρεάν) κλήσεων.

2.2.2.

Η Cablenet θα παραλαµβάνει και θα τερµατίζει κλήσεις σε υπηρεσίες εθνικών ελεύθερων
(δωρεάν) κλήσεων, µε αρίθµηση που εµπίπτει στο εύρος αριθµών που έχουν εκχωρηθεί
στη Cablenet από τον Επίτροπο ή έχουν τύχει φορητότητας.

2.3.

Τερµατισµός σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθµού

2.3.1.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες προσωπικού αριθµού που παρέχονται από τη Cablenet
περιλαµβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σηµείο Διασύνδεσης της Cablenet για
τερµατισµό σε υπηρεσίες προσωπικού αριθµού οι οποίες διακρίνονται από το εύρος
αρίθµησης 700ΧΧΧΧΧ.

2.3.2.

Η Cablenet θα παραλαµβάνει και θα τερµατίζει κλήσεις σε υπηρεσίες προσωπικού
αριθµού µε αρίθµηση που εµπίπτει στο εύρος αριθµών που έχουν εκχωρηθεί στη
Cablenet από τον Επίτροπο ή έχουν τύχει φορητότητας.
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Τερµατισµός σε Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της Cablenet

2.4.1.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου που προσφέρονται από τη Cablenet
περιλαµβάνει τον τερµατισµό κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίδονται σε Σηµείο Διασύνδεσης µε το Σταθερό
Δηµόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet, για τερµατισµό σε υπηρεσίες πληροφοριών
καταλόγου.

2.5.

Τερµατισµός σε Σύντοµους Κωδικούς

2.5.1.

Η πρόσβαση σε σύντοµους κωδικούς που παρέχονται από τη Cablenet περιλαµβάνει την
παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Παροχέα και παραδίνονται σε Σηµείο Διασύνδεσης της Cablenet για τερµατισµό σε
σύντοµους κωδικούς.

2.5.2.

Η Cablenet θα παραλαµβάνει και θα τερµατίζει κλήσεις σε σύντοµους κωδικούς µε
αρίθµηση που εµπίπτει στο εύρος αριθµών που έχουν εκχωρηθεί στη Cablenet από τον
Επίτροπο ή έχουν τύχει φορητότητας.

2.6.

Τερµατισµός σε Αριθµούς Έκτακτης Ανάγκης και Ειδικών Υπηρεσιών

2.6.1.

Η πρόσβαση σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης και αριθµούς ειδικών υπηρεσιών
περιλαµβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σηµείο Διασύνδεσης της Cablenet για
τερµατισµό.

2.7.

Τερµατισµός σε Αριθµούς Καθολικής Πρόσβασης

2.7.1.

Η πρόσβαση σε αριθµούς καθολικής πρόσβασης που παρέχεται από τη Cablenet
περιλαµβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σηµείο Διασύνδεσης της Cablenet για
τερµατισµό σε αριθµώούς καθολικής πρόσβασης, οι οποίοι διακρίνονται από το εύρος
αρίθµησης 7777ΧΧΧΧ.

2.7.2.

Η Cablenet θα παραλαµβάνει και θα τερµατίζει κλήσεις στoυς αριθµούς καθολικής
πρόσβασης µε αρίθµηση που εµπίπτει στο εύρος αριθµών που έχουν εκχωρηθεί στη
Cablenet από τον Επίτροπο ή έχουν τύχει φορητότητας.

2.8.

Τερµατισµός Κλήσεων στο Ιδεατό Δίκτυο Κινητών Υπηρεσιών της Cablenet

2.8.1.

Ο τερµατισµός κλήσεων σε αριθµούς που βρίσκονται στο ιδεατό δίκτυο κινητής της
Cablenet περιλαµβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σηµείο Διασύνδεσης της
Cablenet. Εναλλακτικά ο Παροχέας δύναται να παραδίδεί τις κλήσεις σε σηµεία
Διασύνδεσης του Κινητού Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.

2.8.2.

Η Cablenet θα παραλαµβάνει και θα τερµατίζει κλήσεις µέσω του δίκτυου µε το οποίο έχει
συµβληθεί για να παρέχει υπηρεσίες κινητής στoυς αριθµούς υπηρεσιών κινητής µε
αρίθµηση που εµπίπτει στο εύρος αριθµών που έχουν εκχωρηθεί στη Cablenet από τον
Επίτροπο ή έχουν τύχει φορητότητας.

2.9.

Τερµατισµός Γραπτών Σύντοµων Μηνυµάτων (SMS) στο Ιδεατό Δίκτυο Κινητών
Υπηρεσιών της Cablenet

2.9.1.

Ο τερµατισµός Γραπτών Σύντοµων Μηνυµάτων στο Ιδεατό Δίκτυο Κινητών Υπηρεσιών
της Cablenet δεν περιλαµβάνεται στην Συµφωνία Διασύνδεσης. Για σκοπούς τερµατισµού
Γραπτών Σύντοµων Μηνυµάτων στους συνδροµητές των υπηρεσιών κινητής της Cablenet
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ο Παροχέας θα παραδίδεί τα Γραπτά Σύντοµα Μηνύµατα σε σηµεία Διασύνδεσης του
Κινητού Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ.

2.10.

Υπηρεσία Διαβίβασης Κλήσεων (Transit) µέσω του Δικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της Cablenet

2.10.1. Η Υπηρεσία Διαβίβασης Κλήσεων είναι υπηρεσία µε την οποία προσφέρεται η δυνατότητα
διαβίβασης κλήσεων µέσω του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet από
Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα σε Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
ενός τρίτου παροχέα σε εθνικό επίπεδο.
2.10.2. Οι κλήσεις διαβίβασης θα παραδίνονται από τον Παροχέα στα σηµεία Διασύνδεσης της
Cablenet και θα παραδίνονται στο πλησιέστερο σηµείο Διασύνδεσης µεταξύ του Δικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet και του τρίτου παροχέα.
2.10.3. Προϋπόθεση για την παροχή της Υπηρεσίας Διαβίβασης Κλήσεων µέσω του Δικτύου
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Cablenet είναι η ύπαρξη συµφωνίας διασύνδεσης µεταξύ
της Cablenet και του Παροχέα και του τρίτου παροχέα.
2.10.4. Ο Παροχέας, από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του οποίου ξεκινά η κλήση, έχει
υποχρέωση για τα εξής:
(α) Tον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού και τυχόν προθέµατος
δροµολόγησης που υποδεικνύει το δίκτυο του τρίτου παροχέα όπου αυτό εφαρµόζεται,
σύµφωνα µε το ΣΑΚ∆.
(β) Την πρόβλεψη της κίνησης προς τον τρίτο παροχέα, σύµφωνα µε τον όρο 6 της
Συµφωνίας Διασύνδεσης.
(γ) Τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους Συνδροµητές του που
κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Διαβίβασης Κλήσεων της Cablenet.
2.11.

Υπηρεσία Διερεύνησης της Βάσης Φορητότητας της Cablenet και Προσθήκης
Προθέµατος Δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
της Cablenet

2.11.1. Η Υπηρεσία Δροµολόγησης Κλήσεων µέσω του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της
Cablenet, ορίζεται ως η υπηρεσία που παρέχεται από τη Cablenet και περιλαµβάνει τη
διερεύνηση της Βάσης Φορητότητας Αριθµών της Cablenet µε στόχο την προσθήκη
προθέµατος δροµολόγησης κλήσεων στον αριθµό του καλούµενου. Μετά τη διερεύνηση
της Βάσης η κλήση θα δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή σε διαβατικό δίκτυο.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ AΡΙΘΜOΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

3.1.

Κατά την πρωτογενή εκχώρηση αριθµωδοτικών πόρων τα Μέρη έχουν υποχρέωση για
την µεταξύ τους ενηµέρωση µε τους εκχωρηµένους πόρους καθώς επίσης και τα
αντίστοιχα προθέµατα δροµολόγησης.

4.

ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

4.1.

Το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα διασυνδέεται µε το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Cablenet µέσω Ζεύξεων Διασύνδεσης, οι οποίες
αποτελούνται από Ζεύξεις τεχνολογίας TDM ρυθµού µετάδοσης 2 Mbps.
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4.2.

Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης αποτελούνται από Μισθωµένες Γραµµές για σκοπούς
Διασύνδεσης και πύλες Κόµβου Διασύνδεσης (βλέπε Σχεδιάγραµµα 1).

4.3.

Οι Μισθωµένες Γραµµές παρέχονται µέσω Μισθωµένων Γραµµών 2 Mbps (βλέπε
Σχεδιάγραµµα 2) ή µέσω µερικός Μισθωµένων Γραµµών 2 Mbps (βλέπε Σχεδιάγραµµα
3). Οι Μισθωµένες Γραµµές 2 Mbps παρέχονται µέσω χάλκινων καλωδίων και οι µερικός
Μισθωµένες Γραµµές παρέχονται µέσω καναλοποιηµένου STM-1 µε οπτική διεπαφή.

4.4.

Το ακριβές Σηµείο Διασύνδεσης, θα είναι ένα οπτικό ή ηλεκτρικό σηµείο στις
εγκαταστάσεις της Cablenet όπου διασυνδέεται ο Παροχέας.

4.5.

Η περιγραφή των µεθόδων Διασύνδεσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οι
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 4 της
Συµφωνίας Διασύνδεσης.

4.6.

Για την εγκατάσταση από τη Cablenet του αναγκαίου για την υλοποίηση των Ζεύξεων
Διασύνδεσης εξοπλισµού στα υποστατικά του Παροχέα, θα πρέπει να τηρούνται οι
βασικές προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 5 της Συµφωνίας
Διασύνδεσης.

4.7.

Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης θα ανήκουν στη Cablenet.

4.8.

Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης παραµένουν στην κυριότητα της Cablenet, η οποία θα είναι

υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρηση τους.
4.9.

Σε περιπτώσεις Bλαβών σε Ζεύξεις Διασύνδεσης, η Cablenet θα καταβάλλει προσπάθειες
άρσης της Bλάβης. Το κόστος της άρσης της Bλάβης επιβαρύνει τη Cablenet, εκτός εάν
διαπιστωθεί ότι ο Παροχέας ευθύνεται για τη Bλάβη και εποµένως θα καταβάλλει το
ανάλογο κόστος.
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Σχεδιάγραµµα 2
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Σχεδιάγραµµα 3
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
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