
 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL 2020                           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A  1/7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 
 
1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL 
 
1.1.1. Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL θα 

περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων που παραδίνονται από το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Παροχέα, σε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL, στους κόμβους διασύνδεσης που περιγράφονται στο Παράρτημα 3, και 
τον τερματισμό τους σε σειρές αριθμών στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 

 
1.1.2. Η υπηρεσία τερματισμού κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 

PRIMETEL θα περιλαμβάνει κλήσεις προς: 

 
(i) Γεωγραφικούς αριθμούς που είναι συνδεδεμένοι με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL, συμπεριλαμβανομένων αριθμών που έχουν  
μεταφερθεί  για  σκοπούς  φορητότητας  στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 

(ii) Κωδικούς 8090ΥΧΧΧ, 9090ΥΧΧΧ που αντιστοιχούν σε Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου που 
είναι συνδεδεμένοι με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 
PRIMETEL. 

 
1.1.3. Ο Παροχέας θα έχει υποχρέωση για τα εξής: 

 
(i) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούμενου αριθμού σύμφωνα με το ΣΑΚΔ και του 

προθέματος δρομολόγησης σύμφωνα με τον Πίνακα Δρομολόγησης της PRIMETEL. 
(ii) Την πρόβλεψη της κίνησης τερματισμού στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών της PRIMETEL, σύμφωνα με τον όρο 6 της Συμφωνίας Διασύνδεσης. 
(iii) Τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους Συνδρομητές του που κάνουν 

χρήση της υπηρεσίας τερματισμού κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 
 

1.1.4. Οι κλήσεις για τερματισμό στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL, 
θα παραδίνονται με ευθύνη του Παροχέα στα προσφερόμενα σημεία Διασύνδεσης και θα 
τερματίζονται σύμφωνα με τους κανόνες δρομολόγησης που ισχύουν για το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL.  
 

1.2. Υπηρεσία Διεθνούς Κίνησης μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 
PRIMETEL 
 

1.2.1. Η PRIMETEL προσφέρει υπηρεσίες διεθνούς κίνησης με τις οποίες μεταφέρει κλήσεις που 
παραλαμβάνει από οποιονδήποτε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL και τις τερματίζει σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
άλλων χωρών.  
 

1.2.2. Η διεθνής κίνηση θα δρομολογείται προς τους κόμβους διεθνούς επικοινωνίας της PRIMETEL, μέσω 
των Σημείων Διασύνδεσης που έχουν καθοριστεί στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 
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1.2.3. Ο Παροχέας θα είναι υποχρεωμένος να: 
(i) αποστέλλει τις κλήσεις με το πρόθεμα διεθνών κλήσεων «00» και με την παράμετρο NADI 

καθορισμένη στην ένδειξη ως «international», 
(ii) προβλέπει τη διεθνή κίνηση που μεταφέρεται μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL και τερματίζεται σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών άλλων χωρών, 

(iii) διαχειρίζεται συνολικά την υπηρεσία που παρέχει στους Συνδρομητές του που κάνουν 
χρήση της υπηρεσίας διεθνούς κίνησης, και 

(iv) παραδίδει τη διεθνή κίνηση στα καθορισμένα Σημεία Διασύνδεσης. 
 
1.3. Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL μέσω 

του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL 
 

1.3.1. Ο τερματισμός κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL 
μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL, θα περιλαμβάνει 
την παραλαβή κλήσεων που παραδίνονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα, 
στο Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL 
και τη διαβίβασή τους στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL για 
τελικό τερματισμό τους σε αυτό. 

 
1.3.2. Η PRIMETEL θα αποδέχεται και θα τερματίζει στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών της κλήσεις προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας συνδρομητών που είναι 
συμβεβλημένοι με την PRIMETEL και περιλαμβάνουν πρόθεμα δρομολόγησης που υποδεικνύει το 
Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL. Στην περίπτωση κλήσεων προς 
αριθμούς κινητής τηλεφωνίας που έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί στη PRIMETEL οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν πρόθεμα δρομολόγησης εφαρμόζεται αυτόματα, εφόσον υπάρχει σχετική 
Συμφωνία μεταξύ των Μερών, η παροχή της Υπηρεσία Δρομολόγησης κλήσεων μέσω του Σταθερού 
Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
1.4 πιο κάτω. 

 
1.3.3. Ο Παροχέας θα έχει υποχρέωση για τα εξής: 

 
(i) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούμενου αριθμού σύμφωνα με το ΣΑΚΔ και την αποστολή 

του, περιλαμβανομένου του προθέματος δρομολόγησης που υποδεικνύει το Κινητό Δημόσιο 
Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL. Στην περίπτωση που ο Παροχέας δεν 
αποστείλει πρόθεμα δρομολόγησης για την πιο πάνω κλήση εφαρμόζεται αυτόματα η παροχή 
της Υπηρεσία Δρομολόγησης κλήσεων μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 

 
(ii) Να μην επιτρέπει την πραγματοποίηση απευθείας κλήσεων από συνδρομητές του με χρήση του 

Αριθμού Περιαγωγής Κινητού της PRIMETEL.  
 
(iii) Την πρόβλεψη της κίνησης τερματισμού στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών της PRIMETEL, σύμφωνα με τον όρο 6 της Συμφωνίας Διασύνδεσης. 
 

(iv) Τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους Συνδρομητές του που κάνουν χρήση 
της υπηρεσίας τερματισμού κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
της PRIMETEL. 

 
1.3.4. Οι κλήσεις για τερματισμό στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL, 

θα παραδίνονται με ευθύνη του Παροχέα στα προσφερόμενα Σημεία Διασύνδεσης του Δικτύου 



 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL 2020                           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A  3/7 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 

 
1.4. Υπηρεσία Δρομολόγησης κλήσεων μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών της PRIMETEL 
 

1.4.1. Η Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL, ορίζεται ως η υπηρεσία που παρέχεται από την PRIMETEL και 
περιλαμβάνει τη διερεύνηση της Βάσης Δεδομένων Αριθμών του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL 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. 

 
1.4.2. Οι κλήσεις θα παραδίδονται από τον Παροχέα στα σημεία διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο 

Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL και αφού διενεργηθεί διερεύνηση στη Βάση 
Δεδομένων Αριθμών του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL 
για εξασφάλιση της πληροφορίας δρομολόγησης, η κλήση θα δρομολογείται ανάλογα στο δίκτυο 
τερματισμού ή στο διαβατικό δίκτυο. 
 

1.4.3. Η PRIMETEL θα προσφέρει την Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων μέσω του Σταθερού Δημόσιου 
Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL για κλήσεις οι οποίες παραλαμβάνονται στα 
Σημεία Διασύνδεσης χωρίς την ύπαρξη του προθέματος δρομολόγησης. 
 

1.4.4. Η Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων μέσω του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL δεν θα προσφέρεται για την υπηρεσία φωνοταχυδρομείου. 
 

1.4.5. Ο Παροχέας έχει υποχρέωση για τα ακόλουθα: 
 

(i) τον έλεγχο της ορθότητας του καλούμενου αριθμού στην μορφή που καθορίζεται στο ΣΑΚΔ 
με την παράμετρο «Nature of Address Indicator» καθορισμένη στην ένδειξη «National», 
 

(ii) την αποστολή της παραμέτρου «Call Reference» στο ΙΑΜ μήνυμα με τη μορφή που 
καθορίζεται στις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών – Τομέας 
Τηλεπικοινωνιών (ITU-T) Q763, 

 
(iii) την πρόβλεψη της κίνησης σύμφωνα με τον όρο 6 της Συμφωνίας Διασύνδεσης, 

 
1.5.  Αναδρομολόγηση Κίνησης σε περίπτωση απώλειας Ζεύξης Διασύνδεσης 

 
Σε περίπτωση απώλειας Ζεύξης Διασύνδεσης λόγω σφάλματος, βλάβης ή/και καταστροφικού 
συμβάντος, η κίνηση θα δρομολογείται μέσω του δεύτερου Κόμβου Διασύνδεσης του Σταθερού Δικτύου 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL στον οποίο διαθέτει Διασύνδεση ο Παροχέας. Οι Κόμβοι 
Διασύνδεσης του Σταθερού Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL βρίσκονται σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές παρέχοντας γεωγραφική εφεδρεία. 

 
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 

 
2.1. Τερματισμός σε Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της PRIMETEL 

 
2.1.1. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου που προσφέρονται από την PRIMETEL 

περιλαμβάνει τον τερματισμό κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
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του Παροχέα και παραδίδονται σε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL, για τερματισμό σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου 
118XX που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δρομολόγησης της PRIMETEL. 

 
2.1.2. Οι κλήσεις των Συνδρομητών του Παροχέα προς τους πιο πάνω αριθμούς θα δρομολογούνται σε 

πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, από την οποία θα παρέχονται οι 
συνδρομητικοί αριθμοί Συνδρομητών του Σταθερού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
της PRIMETEL, του Κινητού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL καθώς και 
οι  συνδρομητικοί αριθμοί Συνδρομητών άλλων Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών/παροχέων, οι 
οποίοι κοινοποιούν στην PRIMETEL τους συνδρομητικούς αριθμούς των συνδρομητών τους.  
 

2.1.3. Τα Μέρη συμφωνούν ότι από την πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, δεν 
μπορούν να δίνονται στοιχεία Συνδρομητών που έχουν επιλέξει να μην καταχωρείται ο αριθμός 
τους στη σχετική βάση δεδομένων. 
 

2.1.4. Τα Μέρη συμφωνούν ότι από την πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου δε 
μπορούν να δίνονται στοιχεία του Συνδρομητή πέραν από το ζητούμενο συνδρομητικό αριθμό, 
νοουμένου ότι ο καλών θα παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για εντοπισμό του. Ο καλών μπορεί να 
ζητήσει ένα αριθμό ανά κλήση. 
 

2.2. Τερματισμός σε Υπηρεσίες Τριψήφιων και Τετραψήφιων Αριθμών 

 
2.2.1. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες τριψήφιων και τετραψήφιων αριθμών που προσφέρονται από την 

PRIMETEL περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL για τερματισμό σε υπηρεσίες τριψήφιων και 
τετραψήφιων αριθμών, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  

Κωδικός Yπηρεσίας Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών  

133 Εξυπηρέτηση Πελατών 

122 Αυτόματος τηλεφωνητής 
 
2.2.2. Η PRIMETEL θα αποδέχεται και θα τερματίζει κλήσεις προς τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς, 

εάν αυτοί εμπίπτουν στο εύρος αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στην PRIMETEL από τον Επίτροπο. 
 

2.2.3. Η PRIMETEL θα παρέχει στον Παροχέα αναθεωρημένο, όποτε αυτός διαφοροποιείται, κατάλογο με 
τις υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω τριψήφιων και τετραψήφιων αριθμών. 
 

2.2.4. Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούμενου αριθμού, σύμφωνα με τον 
κατάλογο που του παρέχεται από την PRIMETEL. 

 
2.3. Τερματισμός σε Υπηρεσίες Ελευθέρων  (Δωρεάν) Κλήσεων 

 
2.3.1. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ελεύθερων (δωρεάν) κλήσεων που παρέχονται από την PRIMETEL 

περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
του Παροχέα και παραδίνονται σε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL για τερματισμό σε υπηρεσίες ελεύθερων (δωρεάν) 
κλήσεων, οι οποίες διακρίνονται από το εύρος αρίθμησης 800XΧΧΧΧ.  
 
 



 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL 2020                           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A  5/7 

2.3.2. Η PRIMETEL θα παρέχει αναθεωρημένο, όποτε αυτός διαφοροποιείται, κατάλογο με τους ενεργούς 
αριθμούς υπηρεσιών ελεύθερων (δωρεάν) κλήσεων. Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την 
ορθότητα του καλούμενου αριθμού και τυχόν προθέματος δρομολόγησης όπου αυτό εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με τον κατάλογο με τους ενεργούς αριθμούς υπηρεσιών ελευθέρων δωρεάν κλήσεων που 
του παρέχεται από την PRIMETEL και το εύρος αρίθμησης των αντίστοιχων προθεμάτων 
δρομολόγησης. 

 
2.4. Τερματισμός σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθμού 

 
2.4.1. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες προσωπικού αριθμού που παρέχονται από την PRIMETEL περιλαμβάνει 

την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Παροχέα και παραδίνονται σε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL για τερματισμό σε υπηρεσίες προσωπικού αριθμού οι οποίες 
διακρίνονται από το εύρος αρίθμησης 700ΧΧΧΧΧ. 
 

2.4.2. Η PRIMETEL θα παραλαμβάνει και θα τερματίζει κλήσεις σε υπηρεσίες προσωπικού αριθμού με 
αρίθμηση που εμπίπτει στο εύρος αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στην PRIMETEL από τον Επίτροπο. 
 

2.4.3. Η PRIMETEL θα παρέχει στον Παροχέα αναθεωρημένο, όποτε αυτός διαφοροποιείται, κατάλογο με 
τους ενεργούς αριθμούς υπηρεσιών προσωπικού αριθμού. Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την 
ορθότητα του καλούμενου αριθμού και τυχόν προθέματος δρομολόγησης όπου αυτό εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με τον κατάλογο με τους ενεργούς αριθμούς υπηρεσιών προσωπικού αριθμού που του 
παρέχεται από την PRIMETEL και το εύρος αρίθμησης των αντίστοιχων προθεμάτων δρομολόγησης. 
 

2.5. Τερματισμός σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Κλήσεων 
 

2.5.1. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υπερτιμημένων κλήσεων που παρέχονται από την PRIMETEL 
περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σημείο Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL για τερματισμό σε υπηρεσίες υπερτιμημένων κλήσεων, 
οι οποίες διακρίνονται από το εύρος αρίθμησης 900ΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧ. 
 

2.5.2. Η PRIMETEL θα αποδέχεται και θα τερματίζει κλήσεις, σε υπηρεσίες υπερτιμημένων κλήσεων με 
αρίθμηση που εμπίπτει στο εύρος αριθμών που έχουν εκχωρηθεί από τον Επίτροπο. 
 

2.5.3. Η PRIMETEL θα παρέχει αναθεωρημένο, όποτε αυτός διαφοροποιείται,, κατάλογο με τους ενεργούς 
αριθμούς υπηρεσιών υπερτιμημένων κλήσεων. Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα 
του καλούμενου αριθμού και τυχόν προθέματος δρομολόγησης όπου αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα 
με τον κατάλογο με τους ενεργούς αριθμούς υπηρεσιών υπερτιμημένων κλήσεων που του 
παρέχεται από την PRIMETEL και το εύρος αρίθμησης των αντίστοιχων προθεμάτων δρομολόγησης.  
 

2.5.4. Η PRIMETEL δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των υπηρεσιών υπερτιμημένων κλήσεων. 
 
2.6. Τερματισμός στην Υπηρεσία « Καθολικής Πρόσβασης» 
 

2.6.1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία “ Καθολική Πρόσβαση” που παρέχεται από την PRIMETEL 
περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων που προέρχονται από το Δημόσιο Δίκτυο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα και παραδίνονται σε Σημείο Διασύνδεσης με 
το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL για τερματισμό 
στην υπηρεσία “Καθολική Πρόσβαση”, οι οποίες διακρίνονται από το εύρος αρίθμησης 
7777ΧΧΧΧ. 
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2.6.2. Η PRIMETEL θα παραλαμβάνει και θα τερματίζει κλήσεις στην υπηρεσία “Καθολική 

Πρόσβαση” με αρίθμηση που εμπίπτει στο εύρος αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στην 
PRIMETEL από τον Επίτροπο. 

 
2.6.3. Η PRIMETEL θα παρέχει στον Παροχέα αναθεωρημένο, όποτε αυτός διαφοροποιείται, 

κατάλογο με τους ενεργούς αριθμούς της υπηρεσίας “Καθολική Πρόσβαση”. Ο 
Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούμενου αριθμού και τυχόν 
προθέματος δρομολόγησης όπου αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον κατάλογο με 
τους ενεργούς αριθμούς υπηρεσιών «Καθολική Πρόσβαση» που του παρέχεται από την 
PRIMETEL και το εύρος αρίθμησης των αντίστοιχων προθεμάτων δρομολόγησης. 

 
2.7.    Τερματισμός στην Υπηρεσία Αυτόματου Τηλεφωνητή 
 
2.7.1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Αυτόματου Τηλεφωνητή της PRIMETEL περιλαμβάνει την παραλαβή 

κλήσεων με τη μορφή 1229ΧΧΧΧΧΧΧ (όπου 9ΧΧΧΧΧΧΧ = αριθμός κινητής τηλεφωνίας της PRIMETEL), 
οι οποίες παραδίνονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα σε Σημεία 
Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL και 
τερματίζονται στο σύστημα Αυτόματου Τηλεφωνητή της PRIMETEL. 
 

2.7.2. Οι κλήσεις για πρόσβαση στην υπηρεσία Αυτόματου Τηλεφωνητή της PRIMETEL θα παραδίνονται 
με ευθύνη του Παροχέα σε Σημεία Διασύνδεσης με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της PRIMETEL. 
 

2.7.3. Ο Παροχέας θα έχει υποχρέωση για τα εξής: 
 

(i) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούμενου αριθμού σύμφωνα με το ΣΑΚΔ. 
(ii) Τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους Συνδρομητές του που κάνουν 

χρήση της υπηρεσίας τερματισμού κλήσεων στο σύστημα Αυτόματου Τηλεφωνητή της 
PRIMETEL. 

 
3. ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 
3.1. Το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα διασυνδέεται με το Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της PRIMETEL μέσω Ζεύξεων Διασύνδεσης, οι οποίες αποτελούνται 
από Ζεύξεις ρυθμού μετάδοσης 2 Mbit/s και καναλλοποιημένες ζεύξεις 155Mbit/s.  
 

3.2. Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης αποτελούνται από Μισθωμένες Γραμμές για σκοπούς Διασύνδεσης και 
Πύλες Κόμβου Διασύνδεσης. 

 
3.3. Το ακριβές σημείο διασύνδεσης θα είναι  φυσικό/ηλεκτρικό σημείο στις εγκαταστάσεις της  Primetel 

PLC που βρίσκεται εγκατεστημένος ο εξοπλισμός που καθορίζεται ως κόμβος διασύνδεσης, όπου 
και επιτυγχάνεται η διασύνδεση με το δίκτυο του Παροχέα. 

 
3.4. Η περιγραφή των μεθόδων Διασύνδεσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οι σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Διασύνδεσης.    
 

3.5. Για την εγκατάσταση από την PRIMETEL 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. 
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3.6. Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης θα παρέχονται μέσω οπτικών ινών, χάλκινων καλωδίων ή μικροκυματικών 
ζεύξεων και θα ανήκουν στην PRIMETEL. Η απόφαση για παροχή των Ζεύξεων Διασύνδεσης μέσω 
χάλκινων καλωδίων ή οπτικών ινών ή μικροκυματικών ζεύξεων, θα γίνεται με κριτήριο τη 
διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας με κριτήριο τη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας 
και μελλοντικές ανάγκες του δικαιούχου Παροχέα. 

 
3.7. Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης παραμένουν στην κυριότητα της PRIMETEL, η οποία θα είναι υπεύθυνη για 

την λειτουργία και συντήρηση τους. 

 
3.8. Σε περιπτώσεις Bλαβών σε Ζεύξεις Διασύνδεσης, η PRIMETEL θα καταβάλλει προσπάθειες άρσης 

της Bλάβης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτημα 6 της Συμφωνίας 
Διασύνδεσης. Το κόστος της άρσης της Bλάβης επιβαρύνει τη PRIMETEL, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι 
ο Παροχέας ευθύνεται για τη Bλάβη και επομένως θα καταβάλλει το ανάλογο κόστος. 

 
 
 
  
 

 


