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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΔΠΙΓΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΣΗ 

VELISTER LTD 
 

 
Ζ πκθσλία απηή γίλεηαη ζήκεξα ηελ ……….2011 κεηαμχ: 

 

• Σεο Δηαηξείαο VELISTER LTD αξ. Δγγξαθήο ΖΔ 261340 εμ Δπαγγειηζηξίαο 68, 

Μέγαξν ΔΛΔΝΖ, 3
νο

 φξνθνο, 2057, ηξφβνινο, Λεπθσζία ζην εμήο θαινπκέλεο ν 

«Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο- Παροχέας» θαη 

 

• Σεο Δηαηξείαο ………… αξ. εγγξαθήο απφ ………………………….. ζην εμήο 

θαινπκέλεο ν «Αδειούχος ταθμός» 

 

 

ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εγγεγξακκέλε 

ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, θαη αζρνιείηαη θαη/ή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Αδεηνχρνο ηαζκφο είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

εγγεγξακκέλε ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, θαη αζρνιείηαη θαη/ή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηέρεη άδεηα ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ππφ ηελ 

επσλπκία………………………………………., θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(ΔΡΖΔΣ) θαη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ (Γηεπζπληήο) κε Απφθαζε ηνπο έρνπλ αλαζέζεη ζηνλ 

Παξνρέα θαη/ή έρνπλ αδεηνδνηήζεη θαη/ή έρνπλ ρνξεγήζεη ζηνλ  Παξνρέα ηελ 

Δμνπζηνδφηεζε Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηελ Δμνπζηνδφηεζε 

Ραδηνεπηθνηλσληψλ, αληίζηνηρα, φπσο απηή ε Απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηελ 5
ε
 Ννεκβξίνπ 2010, θαη 
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ΔΠΔΗΓΖ αληηθείκελν ηεο Δμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ ΔΡΖΔΣ είλαη ε εμνπζηνδφηεζε 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο (ΔΦΣ) θαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Ρπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004 (Ν. 

112(1)/2004), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη  

 

ΔΠΔΗΓΖ αληηθείκελν ηεο Δμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ Γηεπζπληή είλαη ε ρνξήγεζε ζηνλ 

Παξνρέα αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία πνκπψλ νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο δηθηχνπ Δπίγεηαο 

Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκνπο ηνπ 2002 

κέρξη 2006, θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο έρεη θαηαβάιεη ηα απαηηνχκελα ηέιε θαη έρεη ππνβάιεη επίζεκε 

θνηλνπνίεζε ζηνλ ΔΡΖΔΣ γηα ην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο πνπ 

πξνηίζεηαη λα ηδξχζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη, θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ απφ ηελ 1/7/2011 ε αλαινγηθή κεηάδνζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ κέζσ ησλ 

επίγεησλ αλαινγηθψλ δηθηχσλ ησλ ηνπηθψλ θαη Παγθχπξησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ 

ζα ηεξκαηηζηεί δπλάκεη απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξ. 67.449 εκεξ. 

9/7/2008 θαη ζα αληηθαηαζηαζεί ππνρξεσηηθά απφ ηελ ςεθηαθή επίγεηα εθπνκπή, θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο δπλάκεη ησλ Δμνπζηνδνηήζεσλ απφ ηνλ ΔΡΖΔΣ θαη ηνλ 

Γηεπζπληή έρεη ην δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε δεφλησο αδεηνδνηεκέλνπο απφ 

ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ ζηαζκνχο ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην Γίθηπν 

ηνπ, θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο είλαη ζε ζέζε φπσο παξέρεη απξφζθνπηα πξφζβαζε ζην Γίθηπν 

ηνπ ζε δεφλησο αδεηνδνηεκέλνπο απφ ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ ζηαζκνχο, 

θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη/ή ζεκαζία ηεο απξφζθνπηεο 

πξφζβαζεο ησλ δεφλησο αδεηνδνηεκέλσλ ζηαζκψλ ζην Γίθηπν ηνπ, θαη 
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ΔΠΔΗΓΖ ν Αδεηνχρνο ηαζκφο ελδηαθέξεηαη θαη επηζπκεί φπσο απνθηήζεη πξφζβαζε  

ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα, ν νπνίνο θαη απνδέρεηαη φπσο παξέρεη ηέηνηα πξφζβαζε 

ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζην θείκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο,  θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ζηνλ Παξνρέα επηβάιινληαη γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη φξνη 

δπλάκεη ησλ Δμνπζηνδνηήζεσλ, ησλ πξνλνηψλ ηνπ Πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 (Ν. 112(1)/2004),  ηεο 

Κ.Γ.Π. 200/2009 θαη ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο νη νπνίεο δπλαηφλ λα αλαθέξνληαη 

θαη/ή αλαθέξνληαη θαη αθνξνχλ ηελ παξνρή θαη πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν, 

ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ πξφζβαζεο θαη γεληθά ηηο ζρέζεηο ηνπ Παξνρέα κε 

ηνπο αδεηνχρνπο ζηαζκνχο, θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο δπλάκεη ησλ Δμνπζηνδνηήζεσλ, ηνπ Πεξί Ρπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 (Ν. 

112(1)/2004), ηεο Κ.Γ.Π. 200/2009 θαη ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο ππνρξενχηαη 

φπσο ζπκκνξθψλεηαη θαη/ή ηεξεί θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηβιεζείζεο ζε απηφλ 

ππνρξεψζεηο,  γηα ηελ εθαξκνγή θαη/ή ηήξεζε ησλ νπνίσλ ν ΔΡΖΔΣ αζθεί επνπηεία 

θαη/ή έιεγρν κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ Γηαηαγκάησλ θαη ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΔΡΖΔΣ, 

θαη 

 

ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνχρνο ηαζκφο επηζπκνχλ φπσο ε κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλία παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα είλαη ζχκθσλε θαη/ή 

ελαξκνλίδεηαη κε φινπο ηνπο Καλνληζκνχο, Γηαηάγκαηα, Κππξηαθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε δίθηπα επίγεηαο ςεθηαθήο 

ηειεφξαζεο 
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ΤΜΦΧΝΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

 

 

ΟΡΗΜΟΗ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

 

1. «Άδεηα» ζεκαίλεη εμνπζηνδφηεζε ππφ κνξθή γεληθήο εμνπζηνδφηεζεο θαη/ή 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ Παξνρέα απφ ηνλ 

Δπίηξνπν θαη/ή ην Γηεπζπληή θαη πνπ θαζνξίδεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

ζε πξφζσπα, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη/ή ηελ δεκηνπξγία θαη/ή εθκεηάιιεπζε δηθηχσλ γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 

2. «Αδεηνδνηεκέλε Σειενπηηθή Δθπνκπή» ζεκαίλεη ηελ „Σειενπηηθή Δθπνκπή‟ 

φπσο ε έλλνηα ηεο απνδίδεηαη ζηνλ Πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ 

ηαζκψλ Νφκν ηνπ 1998, Ν.7(Η)/1998 ή νπνηνδήπνηε Νφκν ηνλ ηξνπνπνηεί ή 

αληηθαζηζηά, ε νπνία είλαη αδεηνδνηεκέλε δεφλησο απφ ηελ Αξρή 

Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ. 

 

3. «Αδεηνχρνο ηαζκφο» ζεκαίλεη ηνλ  «παξνρέα ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ» φπσο νξίδεηαη ζην πεξί παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο 

ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηελ 

Πξφζβαζε ζε δίθηπα επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, Γηάηαγκα ηνπ 2009, 

Κ.Γ.Π. 200/2009, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Γ.Π. 338/2011 , 

δειαδή ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπληαθηηθή επζχλε 

γηα ηελ επηινγή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεξεζίαο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ 

νξγαλψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ 

Νφκν ηνπ 1998, Ν. 7(Η)/98 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη. 

 

4. «Απφθαζε» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν δπλάκεη 

ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 (Ν. 112(1)/2004). 
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5. «Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ» ζεκαίλεη ηελ Αξρή πνπ ηδξχζεθε δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 

1998, Ν.7(Η)/1998 

 

6. «Αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ» ζεκαίλεη ην αηνκηθφ δηθαίσκα 

πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ην νπνίν παξέρεη ζην πξφζσπν ή ζηνλ 

θνξέα ζηνλ νπνίν ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα λα ρξεζηκνπνηεί ξαδηνζπρλφηεηεο. 

 

7. «Γεληθή Δμνπζηνδφηεζε» ζεκαίλεη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ επηηξέπεη ζε 

πξφζσπν λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη/ή δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ρξήζεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απηήο θαη κε ηελ επηθχιαμε 

εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ αλά ηνκέα πνπ είλαη δπλαηφ λα εθαξκφδνληαη ζε φινπο 

ή ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ππεξεζηψλ θαη/ή δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. 

 

8. «ΓΔΡΖΔΣ» ζεκαίλεη ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ πνπ ηδξχζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10(1) ηνπ 

Πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Νφκνπ ηνπ 2004 (Ν. 112(1)/2004). 

 

9. «Γηάηαγκα» ζεκαίλεη Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν δπλάκεη ηνπ 

πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Νφκνπ ηνπ 2004 (Ν. 112(1)/2004). 

 

10. «Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 

 

11. «Γηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ» ζεκαίλεη ην δηθαίσκα πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ην νπνίν παξέρεη ζην πξφζσπν θαη ή ζηνλ θνξέα ζηνλ 

νπνίν ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα λα ρξεζηκνπνηεί ξαδηνζπρλφηεηεο. 

 

12. «Γηθαζηήξην» ζεκαίλεη ην αξκφδην Γηθαζηήξην. 
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13. «Γίθηπν» ζεκαίλεη ην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ηνπ Παξνρέα, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο. 

 

14. «Γίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο - ΔΦΣ» ζεκαίλεη δίθηπν εθπνκπήο 

ςεθηαθά θσδηθνπνηεκέλνπ ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο πνπ παξέρεη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θαλαιηψλ θαη/ή θαιχηεξε πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ 

κέζσ κηαο ζπκβαηηθήο θεξαίαο. Ζ ιήςε ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο 

γίλεηαη κέζσ ελφο επηηξαπέδηνπ δέθηε (set-top box) ή ελζσκαησκέλεο ζηελ 

ηειεφξαζε ζπζθεπήο ιήςεο πνπ απνθσδηθνπνηεί ην ζήκα πνπ ιακβάλεηαη 

κέζσ κηαο ζπκβαηηθήο θεξαίαο. 

 

15. «Γίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» ζεκαίλεη ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη 

θαηά πεξίπησζε ηνλ εμνπιηζκφ κεηαγσγήο ή δξνκνιφγεζεο θαη ηνπο ινηπνχο 

πφξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ κε ηελ ρξήζε θαισδίνπ, 

ξαδηνζεκάησλ, νπηηθνχ ή άιινπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ κέζνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ, ησλ ζηαζεξψλ (κεηαγσγήο 

δεδνκέλσλ κέζσ θπθισκάησλ θαη παθεηνκεηαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δηαδηθηχνπ) θαη θηλεηψλ επίγεησλ δηθηχσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθψλ 

θαισδίσλ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηάδνζε ζεκάησλ, ησλ 

δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο, θαζψο θαη 

ησλ δηθηχσλ θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ 

κεηαθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

16. «Δηδηθέο ππνρξεψζεηο» ζεκαίλεη ππνρξεψζεηο πνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ 

απφ ηνλ Δπίηξνπν ζε πξφζσπν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πεξί Ρπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 

(Ν. 112(1)/2004). 

 

17. «Δθπνκπή» ζεκαίλεη εθπνκπή, ελζχξκαηε ή αζχξκαηε, άκεζε ή κέζσ 

δνξπθφξνπ, κε θψδηθα ή ρσξίο, θαη ελ γέλεη εθπνκπή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ελφο ξαδηνζήκαηνο ή ηειενπηηθνχ ζήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα ιήςε απφ ην 

θνηλφ. 
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18. «Δπίηξνπνο» ζεκαίλεη ηνλ Δπίηξνπν Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΡΖΔΣ), πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ Πεξί Ρπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 

(Ν. 112(1)/2004). 

 

19. «Μέξε» ζεκαίλεη ηνλ Παξνρέα θαη ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ. 

 

20. «Ζιεθηξνληθφο Οδεγφο  Πξνγξάκκαηνο (ΖΟΠ-EPG)» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε 

ειεθηξνληθφ κέζν παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πιηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απνηειεί αληηθείκελν 

νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη ην νπνίν ειεθηξνληθφ 

κέζν απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη ιήςεο κε 

ην νπνίν παξέρεηαη κηα ππεξεζία ηειενπηηθήο κεηάδνζεο.» 

 

21. «Παξνρέαο» ζεκαίλεη ηελ Δηαηξεία VELISTER LTD κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 

261340 πνπ έρεη εμαζθαιίζεη αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 

(Δμνπζηνδφηεζε Ραδηνεπηθνηλσληψλ) απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη Δμνπζηνδφηεζε 

Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ απφ ηνλ Δπίηξνπν γηα 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ξαδηνδηθηχνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο. 

 

22. «Παξνρή δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» ζεκαίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, 

ιεηηνπξγία, έιεγρν ή δηάζεζε δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 

23. «Πεξίνδνο Σηκνιφγεζεο» ζεκαίλεη πεξίνδν ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ κελψλ. 

 

24. «Πηινηηθέο Γνθηκέο» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν πνπ μεθηλά απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 

ήκαηνο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ζην εκείν Πξφζβαζεο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 

ΗΗ ηνπ Τπνδείγκαηνο. 

 

25. «Πιεξνθνξίεο Σηκνινγίνπ» ζεκαίλεη ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παξνρέα, ηηο νπνίεο ν Αδεηνχρνο ηαζκφο 
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ιακβάλεη εληφο εθάζηεο Πεξηφδνπ Σηκνιφγεζεο θαη ηηο ρξεψζεηο ηνπ 

Παξνρέα γηα απηέο ηηο Τπεξεζίεο. 

  

26. «Πξφζβαζε» ζεκαίλεη ηελ δηάζεζε επθνιηψλ θαη/ή ππεξεζηψλ ζε άιιν 

πξφζσπν βάζεη θαζνξηζκέλσλ φξσλ, ζε απνθιεηζηηθή ή κε βάζε, γηα ηνλ 

ζθνπφ παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Καιχπηεη κεηαμχ 

άιισλ: ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, πνπ 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη ηελ ζχλδεζε εμνπιηζκνχ δηα ζηαζεξψλ ή κε 

ζηαζεξψλ κέζσλ, ηελ πξφζβαζε ζε πιηθή ππνδνκή, πνπ πεξηιακβάλεη θηίξηα, 

ζσιήλεο θαη ηζηνχο, ηελ  πξφζβαζε ζε ζπλαθή ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο, ηελ πξφζβαζε ζε 

κεηάθξαζε αξηζκψλ ή ζε ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ παξφκνηεο ιεηηνπξγηθέο 

δπλαηφηεηεο, ηελ πξφζβαζε ζε ζηαζεξά θαη θηλεηά δίθηπα, ηδίσο γηα 

πεξηαγσγή, ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα ππφ φξνπο πξφζβαζεο γηα ππεξεζίεο 

ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο εηθνληθνχ δηθηχνπ. 

 

27. «Ραδηνεμνπιηζκφο» ζεκαίλεη πξντφλ ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ εμάξηεκα απηνχ, 

ην νπνίν έρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ εθπνκπήο θαη/ή ιήςεο 

ξαδηνθπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θάζκα πνπ εθρσξείηαη ζηελ 

επίγεηα/δηαζηεκηθή ξαδηνεπηθνηλσλία. 

 

28. «Ραδηνθχκαηα» ζεκαίλεη ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζην 

δηάζηεκα ρσξίο ηερλεηφ νδεγφ. 

 

29. «Ραδηφθαζκα» ζεκαίλεη ξαδηνθχκαηα ζπρλνηήησλ απφ 9ΚΖΕ κέρξη 3000 

GHz, πνπ δηαδίδνληαη ζην δηάζηεκα ρσξίο ηερλεηφ νδεγφ. 

 

30. «ήκα» ζεκαίλεη ην νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ γηα θάζε 

Αδεηνδνηεκέλε Σειενπηηθή Δθπνκπή ηνπ ην νπνίν παξαδίδεηαη ζην εκείν 

Πξφζβαζεο κε ζθνπφ ηελ κεηάδνζε ηνπ απφ ην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα ζηε 

βάζε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 
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31. «εκείν Πξφζβαζεο» ζεκαίλεη ην ζεκείν ζην νπνίν παξαδίδεη ν Αδεηνχρνο 

ηαζκφο ην ήκα ηνπ θαη ην ζεκείν απφ ην νπνίν ν Παξνρέαο παξαιακβάλεη 

ην ελ ιφγσ ήκα. Σν ζεκείν πξφζβαζεο βξίζθεηαη θαηά ην ρξφλν 

δεκνζίεπζεο ηνπ Τπνδείγκαηνο ζηελ νδφ Λνπκηέξ 1, 7648 Ππξγά, Λάξλαθα. 

Ζ θπζηθή δηεχζπλζε ηνπ εκείνπ Πξφζβαζεο δχλαηαη λα αιιάδεη, θαηά ηελ 

απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Παξνρέα, σο εθάζηνηε ζα θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ απφ ηνλ Παξνρέα. 

 

32. «πκβαιιφκελα Μέξε» ή «πκβαιιφκελνη» ζεκαίλεη ηνλ Παξνρέα θαη ηνλ 

Αδεηνχρν ηαζκφ. 

 

33. «πκθσλία» ζεκαίλεη ηελ πκθσλία Παξνρήο πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ 

Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο ζην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ηνπ 

Παξνρέα πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηα Μέξε ζηελ βάζε ηνπ Παξαξηήκαηνο V 

ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο. 

 

34. «πλεγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη ηελ παξνρή απφ ηνλ έλα πκβαιιφκελν ηνπ 

ρψξνπ θαη ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ θνηλή ρξήζε ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ κε εχινγν ηξφπν ηνπνζέηεζε θαη/ή ζχλδεζε 

ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ έηεξνπ πκβαιιφκελνπ. 

 

35. «Σέινο Πξφζβαζεο» ζεκαίλεη ηελ εηήζηα ρξέσζε ηνπ Παξνρέα πξνο ηνλ 

Αδεηνχρν ηαζκφ γηα θάζε κία απφ ηηο αδεηνδνηεκέλεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηε πκθσλία θαη ην αληίζηνηρν 

εηήζην ηίκεκα ην νπνίν ν Αδεηνχρνο ηαζκφο ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Παξνρέα 

γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ζηηο Τπεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 

Τπφδεηγκα θαη ηε πκθσλία. 

 

36. «Σεξκαηηθφο εμνπιηζκφο» ζεκαίλεη ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη/ή επίγεην δνξπθνξηθφ ζηαζκφ πνπ πξννξίδεηαη λα ζπλδεζεί 

κε ην δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
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37. «Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα» ζεκαίλεη ηα „πξνγξάκκαηα‟ σο απηά νξίδνληαη 

ζηνλ Πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκν ηνπ 1998, 

Ν.7(Η)/1998 ή νπνηνδήπνηε Νφκν ηνλ ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά 

 

38. «Σηκνιφγην» ζεκαίλεη ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ν Παξνρέαο πξνο ηνλ 

Αδεηνχρν ηαζκφ θαη πεξηέρεη ηηο Πιεξνθνξίεο Σηκνινγίνπ θαη ηελ Πεξίνδν 

Σηκνιφγεζεο. 

 

39. «Σειεπηθνηλσληαθφο ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο» ζεκαίλεη έλα πξντφλ πνπ 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ή έλα αληίζηνηρν εμάξηεκα ηνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ 

είλαη λα ζπλδεζεί είηε άκεζα είηε έκκεζα κε νπνηαδήπνηε κέζα κε δηεπαθέο 

δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (δειαδή δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νιηθά ή κεξηθά γηα ηελ παξνρή δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ). 

 

40. «Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» ζεκαίλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζπλήζσο έλαληη ακνηβήο θαη ησλ νπνίσλ ε παξνρή ζπλίζηαηαη, ελ 

κέξεη ή ελ φισ, ζηελ κεηαθνξά ζεκάησλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ κεηάδνζεο ζε δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, αιιά εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ πεξηερφκελν κεηαδηδφκελν κε ρξήζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή πνπ αζθνχλ έιεγρν επί ηνπ πεξηερνκέλνπ, δελ 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 98/34/ΔΚ, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη 

ή αληηθαζίζηαηαη, νη νπνίεο δελ ζπλίζηαληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζηελ 

κεηαθνξά ζεκάησλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 

41. «Τπεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πξφζβαζεο ζην δίθηπν Δπίγεηαο 

Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ηνπ Παξνρέα γηα ζθνπνχο κεηάδνζεο 

νπηηθναθνπζηηθνχ ζήκαηνο θαη παξνρήο ειεθηξνληθνχ νδεγνχ 

πξνγξακκάησλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Τπνδείγκαηνο. 
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42. «Τπφδεηγκα» ζεκαίλεη ην Τπφδεηγκα Πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Πξφζβαζεο ζην 

Γίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ηνπ Παξνρέα θαη είλαη ην παξφλ 

θείκελν θαη ηα  Παξαξηήκαηα απηνχ. 

 

Αλαθνξέο ζε άξζξα εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αθνξνχλ ηα άξζξα ηνπ 

Τπνδείγκαηνο. 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. Ο Παξνρέαο έρεη εμαζθαιίζεη απφ ηνλ Γηεπζπληή ην αηνκηθφ δηθαίσκα 

ρξήζεο θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

πνκπψλ νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ελφο δηθηχνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Σειεφξαζεο (Δμνπζηνδφηεζε Ραδηνεπηθνηλσληψλ) ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 

Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2006 θαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Σειεφξαζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

(Δμνπζηνδφηεζε Ζιεθηξηθψλ Δπηθνηλσληψλ) ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 

(Ν. 112(1)/2004). 

 

1.2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ σο άλσ Δμνπζηνδνηήζεσλ έρεη νξηζηεί θαη/ή 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Παξνρέα θαη ηνπ Γηεπζπληή θαη/ή Δπηηξφπνπ ζηα 15 

ρξφληα, αξρνκέλε ηελ 8/11/2010 θαη ιήγνπζα ηελ 8/11/2025, ππνθείκελεο 

ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ν Γηεπζπληήο θαη/ή ν Δπίηξνπνο έρνπλ, 

δπλάκεη ηεο Ννκνζεζίαο, Καλνληζκψλ, Γηαηαγκάησλ, Απνθάζεσλ θαη 

Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 

θαζνξίζεη θαη/ή επηβάιεη ζηνλ Παξνρέα, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε φπσο 

ηεξεί θαη ζπκκνξθψλεηαη κε απηέο. 

 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 
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2.1. Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ν Παξνρέαο ζα παξέρεη ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ 

πξφζβαζε ζην Γίθηπν θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ. 

  

2.2. Οη Τπεξεζίεο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ 

Τπνδείγκαηνο θαη ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ησλ πκβαιινκέλσλ θαη νη νπνίεο 

ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο θαη κε αληάιιαγκα ηελ 

θαηαβνιή ηειψλ πξφζβαζεο απφ ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ ζηνλ Παξνρέα. 

 

3. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

3.1. Ζ πκθσλία δηέπεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο Ννκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη 

θαη/ή δηέπεη γεληθά ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο θαη/ή ηηο ζπκβάζεηο.  

 

3.2. Ζ πκθσλία δηέπεηαη θαη/ή ε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 (Ν. 

112(1)/2004), ησλ πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2006, φπσο 

απηνί ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, κε ηα ζρεηηθά Γηαηάγκαηα θαη 

ζρεηηθέο Απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ σο άλσ λφκσλ θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. 

 

3.3. Οη δηαηάμεηο θαη νξηζκνί ηεο πκθσλίαο, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζην παξφλ Τπφδεηγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα θαη εξκελεία πνπ απνδίδνληαη ζε 

απηέο/απηνχο απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαηά πεξίπησζε Νφκνπο, Καλνληζκνχο, 

Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο θαη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ηνπο κε απηνχο, 

ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε ελ ηζρχ Νφκσλ, Καλνληζκψλ, 

Γηαηαγκάησλ θαη Απνθάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

 

4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΔΝΑΡΞΖ 
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4.1. Ζ δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο νξίδεηαη ζην δχν ρξφληα θαη δχλαηαη λα 

αλαλεσζεί κεηά απφ πκθσλία ησλ Μεξψλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο. Ζ δηαδηθαζία 

αλαλέσζεο ηεο πκθσλίαο πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ ζηάδηα: (α) Ο Παξνρέαο 

ΔΦΣ πξνβαίλεη ζε πξφζθιεζε  πξνο ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο 5 κήλεο πξηλ ηελ 

ιήμε ηεο, (β) Ο παξνρέαο ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ εθδειψλεη ηελ 

γξαπηή πξφζεζε ηνπ γηα αλαλέσζε ηεο πκθσλίαο 4 κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

πκθσλίαο, (γ) Οη δηαβνπιεχζεηο γηα αλαλέσζε ηεο πκθσλίαο λα 

νινθιεξσζνχλ 3 κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πκθσλίαο, (δ) Τπνγξαθή 

ζπκθσλίαο αλαλέσζεο 1 κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο αξρηθήο πκθσλίαο.  Ο 

Παξνρέαο δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ζε Σξίην 

ελδηαθεξφκελν Μέξνο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεη γξαπηψο ηελ 

πξφζεζε αλαλέσζεο ηεο πκθσλίαο απφ ην ζπκβαιιφκελν Μέξνο ηέζζεξηο 

κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πκθσλίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο αλαλέσζεο 

ηεο πκθσλίαο θαη ην ζέκα αλαρζεί ζε επίιπζε δηαθνξάο θαη ηεζεί ελψπηνλ 

ηνπ Δπηηξφπνπ ηφηε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ πξηλ ηελ 

ιήμε ηεο πκθσλίαο δελ ζα πθίζηαηαη. 

 

4.2. Ζ πκθσλία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. H 

παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ, σο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

5. ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

5.1. Σν παξφλ Τπφδεηγκα αθνξά ηηο Τπεξεζίεο, σο απηέο πεξηγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗ, παξάγξαθνο 8.  

 

5.2. Δθφζνλ δεηεζνχλ ζπλαθείο επθνιίεο/ππεξεζίεο απφ παξνρείο 

ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, νη νπνίεο πξνζζέηνπλ αμία (Value-

added Services) ζηε βαζηθή ππεξεζία Μεηαθνξάο εκάησλ φπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο θσδηθνπνίεζεο / θξππηνγξάθεζεο γηα παξνρή ζπλδξνκεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη απηέο δχλαηαη λα παξέρνληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο απφ ηνλ 
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Παξνρέα ηνπ δηθηχνπ / ππεξεζηψλ ΔΦΣ, ηφηε ηα ζπκβαιιφκελα Μέξε ζα 

πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηε ζπκθσλία ηνπο ζηνλ Δπίηξνπν έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη αλαινγηθφηεηαο πξνο φινπο. 

 

6. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΟΡΟΗ 

 

Ο Παξνρέαο θαη ν Αδεηνχρνο ηαζκφο έρνπλ ππνρξέσζε φπσο ηεξνχλ θαη/ή 

ηθαλνπνηνχλ θαη/ή πιεξνχλ ηνπο πην θάησ φξνπο θαη ππνρξεψζεηο.  

 

6.1. Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο πκθσλίαο. 

 

Σφζν ν Παξνρέαο φζν θαη ν Αδεηνχρνο ηαζκφο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε φπσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απέθηεζαλ θαη/ή ζπλέιεμαλ πξηλ, θαηά ή κεηά 

ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο πξφζβαζεο κε ην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Σειεφξαζεο ηνπ Παξνρέα κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηνπο παξαζρέζεθαλ θαη 

λα ηεξνχλ ην θαζήθνλ εκπηζηεπηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαδφζεθαλ ή απνζεθεχηεθαλ κεηαμχ ηνπο. Οη ιεθζείζεο πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη 

λα θνηλνπνηνχληαη θαη/ή γλσζηνπνηνχληαη ζε θαλέλα άιιν ή ηξίην κέξνο, ηδίσο ζε 

άιιεο ππεξεζίεο, ζπγαηξηθέο ή εηαίξνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζδψζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

6.2. Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
 

6.2.1. Καηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη 

πκβαιιφκελνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 

6.2.2. Ο Παξνρέαο δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα φπσο ελεκεξψζεη ακέζσο ην 

Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία πεξηέιζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνηαδήπνηε 

παξαβίαζε ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

(Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνο ηνπ 2001, Αξ. 138(Η)/2001 

πξνζθνκίδνληαο παλ έγγξαθν θαη/ή ζρφιηα ηνπ. 
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6.3. Πξνζηαζία θαηαλαισηώλ 
 

6.3.1. Οη πκβαιιφκελνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο Απνθάζεηο 

πνπ εθδίδεη ν Δπίηξνπνο ζε ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε πνπ πξνλννχληαη ζην Νφκν, ζην Γηάηαγκα πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ (Κ.Γ.Π. 139/05) θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ην ηξνπνπνηεί θαη/ή αληηθαζηζηά. 

 

6.4. Δμαζθάιηζε Αδεηώλ 
 

6.4.1. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο δελ κπνξεί λα αηηεζεί θαη/ή απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα, πξηλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο απφ 

ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο άδεηαο γηα ίδξπζε, εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία παξφρνπ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη/ή θάζε άιιεο 

αλαγθαίαο απηνηεινχο άδεηαο, έγθξηζεο, απφθαζεο ή άιιεο πξάμεο, ζηνλ 

βαζκφ πνπ απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ 

Παξνρέα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη/ή 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πνπ δηέπεη ηελ λνκφηππε ηνπ ιεηηνπξγία. 

 

6.5. Βαζηθέο Απαηηήζεηο 
 

 

6.5.1. Οη πκβαιιφκελνη νθείινπλ, θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζρεδηαζκφ θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ ή άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, λα 

ιακβάλνπλ φια ηα εχινγα θαη αλαγθαία κέηξα, κφλνη θαη/ή απφ θνηλνχ, 

φπνπ απηφ απαηηείηαη θαη/ή επηβάιιεηαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη: 

 

 ε αζθάιεηα, αθεξαηφηεηα θαη ε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Γηθηχνπ ηνπ Παξνρέα ην νπνίν νη πκβαιιφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη/ή ειέγρνπλ κφλνη θαη/ή απφ θνηλνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο. 

 ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν Παξνρέαο κε 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο άιισλ πξνζψπσλ. 
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 ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηδησηηθήο δσήο) ηνπ θνηλνχ θαη/ή ησλ 

ζπλδξνκεηψλ. 

 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο 

δηαηάμεηο. 

 

Ο Παξνρέαο Γηθηχνπ / Τπεξεζηψλ ΔΦΣ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ 

άξζξσλ 18(3)(ζη) θαη 98 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ θαη νπνηνπδήπνηε Γηαηάγκαηνο 

εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ 

 

6.6. πλεγθαηάζηαζε θαη από θνηλνύ ρξήζε δηεπθνιύλζεσλ 
 

6.6.1. Οη πκβαιιφκελνη είλαη ειεχζεξνη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ζπζηέγαζε 

θαη/ή απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παξνρέα ζηα πιαίζηα 

ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ θαζνξίδεη ν Νφκνο θαη 

ηα δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελα Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο. 

6.6.2. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα πξνζθέξεη δηεπθφιπλζε ηεξκαηηζκνχ (παξάδνζεο) 

ηνπ ζήκαηνο ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα κεηαθέξεη ην ζήκα ηνπ κέζσ νπηηθήο ίλαο 

δηθηχνπ παξνρέα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηεο επηινγήο ηνπ ή κηθξν-

θπκκαηηθήο δεχμεο ηελ νπνία εγθαζηζηά ν ίδηνο κε ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ 

εγθαηεζηεκέλν ζην ζεκείν πξφζβαζεο ηνπ δηθηχνπ ΔΦΣ. 

 

6.7. Πεξηπηώζεηο κείδνλνο θαηαζηξνθήο 
 

6.7.1. Ο Παξνρέαο, ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ πξνλνηψλ ησλ πξνλνηψλ ηεο 

αλσηέξαο βίαο ζηελ Παξάγξαθν 14 νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθηθήο βιάβεο, π.ρ. ιφγσ θαθνθαηξίαο, ζεηζκνχ, 

πιεκκχξαο, θεξαπλνχ ή ππξθαγηάο, ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ, ιακβάλεη 

εχινγα ππφ ηηο πεξηζηάζεηο κέηξα πξνο ην ζθνπφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ θαη/ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ θαη ηνπ ςειφηεξνπ 

δπλαηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε νπνηεζδήπνηε 

απαηηήζεηο δεκφζηαο Αξρήο. 
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6.7.2. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο απνδέρεηαη ην ελδερφκελν πεξηνξηζκνχ ηνπ ζηελ 

πξφζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα, ν νπνίνο πεξηνξηζκφο δχλαηαη λα 

επηβιεζεί θαη/ή νξηζηεί απφ ηνλ Δπίηξνπν ζηνλ Παξνρέα ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη/ή ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 6.7.1 

αλσηέξσ, κε Γηάηαγκα θαη/ή κε ηξνπνπνίεζε ηεο Άδεηαο ηνπ, ζηελ βάζε 

νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 ηεο αζθάιεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γηθηχνπ. 

 

 ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ. 

 

 ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

 ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο θάζκαηνο. 

 

6.8. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Φεθηαθνύ Σειενπηηθνύ 
Δμνπιηζκνύ 

 

6.8.1. Ο Παξνρέαο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ πεξί 

Φεθηαθήο Σειεφξαζεο (θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ εμνπιηζκνχ επξείαο θαηαλάισζεο) Γηαηάγκαηνο 

(Κ.Γ.Π. 118/09) φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 

6.8.2. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο απνδέρεηαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη/ή ηεο πκθσλίαο νη νπνίεο δχλαληαη λα 

επηβάιινληαη θαη/ή θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξνρέα έλαληη 

ζηνλ Δπίηξνπν θαη/ή ηηο Απνθάζεηο ηνπ θαη/ή έλαληη ζην  Νφκν θαη/ή 

Γηαηάγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

6.9. Τπνρξέσζε Μεηαθνξάο ήκαηνο 
 

6.9.1. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε ακέζσο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ, σο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 2, λα 

πξνζθέξεη ηηο Τπεξεζίεο γηα ηηο αδεηνδνηεκέλεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηα Μέξε ε 
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παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Ννείηαη φηη ν Παξνρέαο δελ ππνρξενχηαη λα 

πξνζθέξεη ηηο Τπεξεζίεο γηα νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, νη νπνίεο ζα  απνθηήζνπλ ζην κέιινλ 

ηελ απαηηνχκελε πξνο κεηάδνζε άδεηα θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε πθηζηάκελα 

θαη/ή κειινληηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ γηα ηα 

νπνία δπλαηφ λα θξηζεί θαη/ή απνθαζηζζεί απφ ηελ Αξρή 

Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ θαη/ή απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα Γεκφζηα θαη/ή 

Γηνηθεηηθή θαη/ή Γηθαζηηθή Αξρή φηη ε πξνβνιή θαη/ή κεηάδνζε ηνπο 

απαγνξεχεηαη θαη/ή αλαζηέιιεηαη θαη/ή πεξηνξίδεηαη.  

 

6.10. Ζιεθηξνληθόο Οδεγόο Πξνγξακκάησλ 
 

6.10.1. Οη πκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 

Φεθηαθήο Σειεφξαζεο (επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζε Γηεπαθέο Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνγήο θαη Ζιεθηξνληθψλ Οδεγψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο Οδεγψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Πξνγξακκάησλ παξφκνησλ επθνιηψλ απαξίζκεζεο θαη πινήγεζεο) 

Γηαηάγκαηνο (Κ.Γ.Π.117/2009) φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη θαη/ή 

αληηθαζίζηαηαη. 

 

6.11. Λνγηζηηθόο Γηαρσξηζκόο 
 

6.11.1. Δπεηδή ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνλ Παξνρέα λα θαζηζηά 

δηαθξηηέο θαη δηαθαλείο ηηο ηηκέο πψιεζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

ηηκνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ηήξεζε ηεο 

ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηνπ Παξνρέα θαη λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε 

παξάλνκε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εηήζηνπ δηνηθεηηθνχ ηέινπο Γεληθήο Δμνπζηνδφηεζεο, ν Αδεηνχρνο 

ηαζκφο απνδέρεηαη φπσο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Παξνρέα αλαθνξηθά κε ην 

ινγηζηηθφ κέξνο θαη/ή ηελ ινγηζηηθή δηαδηθαζία ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλίαο. 

 

6.12. Αλαθνξά Βιαβώλ 
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6.12.1. Ο Παξνρέαο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ελεκεξψλεη ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ 

γηα νπνηαδήπνηε βιάβε δηαπηζησζεί ζην ήκα ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα ζε ζεκείν εληφο ή εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο θαη/ή επζχλεο 

ηνπ Παξνρέα. 

6.12.2. Σα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

επεθηείλνληαη κέρξη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ 

ή/θαη ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ ζηνλ πνιππιέθηε πνπ εμππεξεηεί ηελ 

κηθξνθπκκαηηθή δεχμε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα κεηαθέξεη ην ήκα ηνπ 

απφ ην ζηνχληην παξαγσγήο ηνπ κέρξη ην ζεκείν Πξφζβαζεο ηνπ Παξνρέα 

ΔΦΣ. 

6.12.3. Σαπηφρξνλα κε ηελ έγθξηζε θαη/ή απνδνρή ηε αίηεζεο ηνπ απφ ηνλ 

Παξνρέα γηα ζχλαςε πκθσλίαο, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο νθείιεη λα 

θνηλνπνηήζεη γξαπηψο ζηνλ Παξνρέα ζηνηρεία επαθήο θαη/ή επηθνηλσλίαο, 

ηα νπνία  πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο γηα 

ζθνπνχο αλαθνξάο βιαβψλ, σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη. Ο Παξνρέαο 

ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε Βιάβε. Σα κέξε ππνρξενχληαη λα 

ελεκεξψλνπλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

Βιάβεο θαη λα αληαιιάζζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο βιάβεο θαη ηειηθά απνθαηάζηαζε ηεο. 

 

6.12.4. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαη/ή 

αλαθνξάο βιαβψλ ζα είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 3, 

Παξάγξαθνο 4 θαη ζπκπιεξψλεηαη ην Έληππν Αλαθνξάο Βιαβψλ. 

 

7. ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΡΧΝ  

 

7.1. Άδεηα- Δμνπζηνδόηεζε 
 

7.1.1. Ο Παξνρέαο, είλαη ππεχζπλνο φπσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο 

θαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη/ή πινπνίεζεο ηεο ηεξεί φινπο 

ηνπο Νφκνπο, Καλνληζκνχο, Γηαηάγκαηα θαη/ή Απνθάζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ 

θαη/ή Γηεπζπληή ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ε Άδεηα θαη/ή Δμνπζηνδφηεζε 

ηελ νπνία έρεη ιάβεη θαη/ή θαηέρεη θαη/ή εμαζθαιίζεη απφ ηνλ Δπίηξνπν 

θαη/ή Γηεπζπληή, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
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Γεκνθξαηίαο ηελ 5
ε
 Ννεκβξίνπ 2010, πξνο ηνλ ζθνπφ εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο (ΔΦΣ) θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, παξακέλεη έγθπξε θαη/ή 

ζε ηζρχ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο. 

 

7.1.2. Πεξαηηέξσ, ν Παξνρέαο δηαβεβαηψλεη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο 

θαη/ή πινπνίεζεο ηεο πκθσλίαο ζα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνο ζπκκφξθσζε κε ηνπο πθηζηάκελνπο φξνπο, ππνρξεψζεηο θαη/ή 

ππνδείμεηο πνπ ηίζεληαη θαη/ή δχλαηαη λα ηεζνχλ ζην κέιινλ ππφ ηνπ 

Δπηηξφπνπ θαη/ή Γηεπζπληή πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο Άδεηαο 

θαη/ή Δμνπζηνδφηεζεο. 

 

7.2. Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ 
 

7.2.1. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο είλαη ππεχζπλνο φπσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο θαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη/ή πινπνίεζεο ηεο 

ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη/ή Γηαηάγκαηα ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ζα εμαθνινπζεί λα είλαη αδεηνχρνο ζηαζκφο θαη/ή φηη ζα 

εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ελ ηζρχ άδεηα γηα ίδξπζε, εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ απφ ηελ Αξρή 

Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ. 

 

7.2.2. Πεξαηηέξσ, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ν 

Παξνρέαο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε κε βάζε ην παξφλ Τπφδεηγκα 

θαη ηελ πκθσλία φπσο κεηαθέξεη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, πθηζηάκελα ή κειινληηθά, ησλ νπνίσλ ε κεηάδνζε 

θαη/ή ε άδεηα γηα κεηάδνζε έρεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αλαζηαιεί 

θαη/ή απαγνξεπζεί θαη/ή πεξηνξηζζεί θαη/ή θξηζεί θαη/ή απνθαζηζζεί απφ 

ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ θαη/ή απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα 

Γεκφζηα θαη/ή Γηνηθεηηθή θαη/ή Γηθαζηηθή Αξρή φηη απαγνξεχεηαη λα 

πξνβιεζεί θαη/ή κεηαδνζεί απφ ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ. 

 

7.2.3. Δπηπιένλ, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ν 

Παξνρέαο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε κε βάζε ηελ πκθσλία φπσο 
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κεηαθέξεη επηπξφζζεηεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, νη 

νπνίεο ζα  απνθηήζνπλ ζην κέιινλ άδεηα γηα κεηάδνζε. Σέηνηα κεηαθνξά 

επηπξφζζεησλ θαη/ή κειινληηθψλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ δχλαηαη λα γίλεη 

αθνχ ν Αδεηνχρνο ηαζκφο αηηεζεί δεφλησο πξνο ηνλ Παξνρέα πξφζβαζε 

κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Τπφδεηγκα θαη ν 

Παξνρέαο εγθξίλεη ηέηνηα αίηεζε ζηελ βάζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο. 

 

7.3. Σερληθόο Δμνπιηζκόο 
 

7.3.1. Ο Παξνρέαο είλαη ππεχζπλνο φπσο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

Τπνδείγκαηνο θαη/ή ηεο πκθσλίαο δηαηεξεί ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ 

εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Σειεφξαζεο θαζψο θαη πξφζβαζεο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ζε απηέο ηηο 

ππεξεζίεο, ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη φπσο δηαηεξεί θαη/ή έρεη 

ζηελ ππεξεζία ηνπ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ πξνο 

πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο. 

 
7.4. Πνηόηεηα Πξόζβαζεο 

 

7.4.1. Ο Παξνρέαο δειψλεη φηη θαηέρεη θαη/ή δηαηεξεί θαη/ή φηη πξφθεηηαη λα 

απνθηήζεη ηα κέζα, ηερληθήο ή άιιεο θχζεσο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ 

θαιή πνηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ζην Γίθηπν θαη/ή ηελ 

θαιή πνηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ ηνπ Αδεηνχρνπ 

ηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ, σο αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεξψληαο ηνπο φξνπο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ Γηάηαγκα ηνπ 2005 (Κ.Γ.Π. 74/2005) σο 

ήζειε ηξνπνπνηεζεί. 

 
7.5. Τπνρξέσζε Ακεξνιεςίαο 

 

7.5.1. Ο Παξνρέαο έρεη επζχλε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο,  θαη 

αλαθνξηθά κε άιιεο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν πνπ 
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δηαηεξεί κε άιια πξφζσπα θαη/ή νξγαληζκνχο, φπσο δηαζθαιίδεη φηη ζα 

παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ θάησ απφ ίζνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

 

7.5.2. Σν θαζήθνλ ακεξνιεςίαο θαη κε δηάθξηζεο θαιχπηεη εηδηθφηεξα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ Τπεξεζηψλ, ηνπο ρξφλνπο εμππεξέηεζεο, 

ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζέζε ζε δηάζεζε 

λέσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 
7.6. Σέινο Πξόζβαζεο 

 

7.6.1. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο είλαη ππεχζπλνο θαη εγγπάηαη ηελ πιήξε θαη 

έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ ζην Τπφδεηγκα θαη ζηε πκθσλία 

Σέινπο Πξφζβαζεο,  αλαθνξηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Παξνρέα.  

7.6.2. Πεξαηηέξσ, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ Σέινπο 

Πξφζβαζεο, ν Παξνρέαο δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα φπσο ηεξκαηίζεη 

άκεζα ηελ ηζρχ ηεο πκθσλίαο θαη αμηψζεη ηελ θαηαβνιή παληφο 

νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 10 ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ. 

 

7.7. πλδξνκή Αδεηνύρνπ ηαζκνύ 
 

7.7.1. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο ζπκθσλεί φπσο ζπλδξάκεη ζην κέηξν θαη ζηνλ 

βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί θαη/ή φηαλ απηφ δεηεζεί ππφ ηνπ Παξνρέα θαη 

φπσο θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη/ή φπσο ιάβεη παλ αλαγθαίν 

κέηξν γηα ζπκκφξθσζε θαη ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

ηίζεληαη ππφ ησλ Νφκσλ θαη/ή Γηαηαγκάησλ θαη/ή Απνθάζεσλ ηνπ 

Δπηηξφπνπ θαη/ή Γηεπζπληή θαη αθνξνχλ γεληθά ηελ ζρέζε κεηαμχ 

Παξνρέα, Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, θαηαλαισηψλ θαη θνηλνχ. 

7.7.2. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Παξνρέα ζε ζρέζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζρέζεηο θαη/ή ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο, ρξήζηεο θαη 
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γεληθφηεξα ζην επξχ θνηλφ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ρξήζε θαη πξφζβαζε 

ζην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

ηήξεζε θαη ζπκκφξθσζε κε θάζε φξν θαη ππνρξέσζε πνπ εθάζηνηε 

πεγάδεη θαη/ή ηίζεηαη ζηνλ Παξνρέα θαη/ή ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ απφ ηνλ 

Δπίηξνπν θαη/ή ηνλ Γηεπζπληή θαη/ή ηνλ Νφκν. 

7.7.3. Δηδηθφηεξα, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα ιακβάλεη απφ 

θνηλνχ δξάζε θαη/ή ελέξγεηεο κε ηνλ Παξνρέα θαη/ή ζα ζπλδξάκεη ηνλ 

Παξνρέα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έλλνκεο θαη/ή θαλνληθήο θαη/ή εχξπζκεο 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο. 

 

 

7.8. Καζπζηέξεζε ζηελ Τινπνίεζε ηεο Πξόζβαζεο 
 

7.8.1. Ο Παξνρέαο ζα ππνρξενχηαη κε ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ Αδεηνχρνπ 

ηαζκνχ γηα πξφζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ θαη ηελ ζχλαςε πκθσλίαο, φπσο 

παξαρσξήζεη εηο ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ πξφζβαζε ζην δίθηπν Δπίγεηαο 

Φεθηαθήο Σειεφξαζεο. Ννείηαη φηη, ε πινπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζα ηειεί 

πάληνηε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία 

νπνηεζδήπνηε  πηινηηθέο δνθηκέο, σο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, 

πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο  ηνπ Αδεηνχρνπ 

ηαζκνχ θαη/ή ηεο ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο γηα πξφζβαζε ζην Γίθηπν 

ηνπ Παξνρέα. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ ζα 

πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ Παξνρέα κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. 

 

7.8.2. Ννείηαη φηη ν Παξνρέαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξφζβαζεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο 

ηαζκφο αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πξνυπνζέζεηο ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ. 

 

7.8.3. Ζ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ηειεί πάληνηε ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη  ν Παξνρέαο δηαηεξεί ηελ αλαγθαία δηαζέζηκε 

ρσξεηηθφηεηα γηα λα πξνζθέξεη θαη/ή παξαρσξήζεη εηο ηνλ Αδεηνχρν 

ηαζκφ ηε δεηνχκελε πξφζβαζε. 

mailto:info@velister.com.cy
http://www.velister.com.cy/


 

Δπαγγειηζηξίαο 68, Μέγαξν Διέλε, 3νο Όξνθνο, ηξφβνινο 2057, Λεπθσζία, Κχπξνο. 

Σει: 222 67 222 / Φαμ: 222 67 233 / E-mail: info@velister.com.cy / Web-Page: www.velister.com.cy 

26 

 

7.9. Γηαθνπή Τπεξεζίαο 
 

7.9.1. Ο Παξνρέαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ  

ηνπ θαη ζα ιακβάλεη φια ηα εχινγα θαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νξζή 

εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ φπσο απνξξένπλ απφ ην 

παξφλ Τπφδεηγκα θαη ηελ πκθσλία. 

 

7.9.2. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ν Παξνρέαο ζα 

δηθαηνχηαη γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο θαη/ή αλαβάζκηζεο ηνπ Γηθηχνπ απφ 

θαηξφ ζε θαηξφ αθνχ δψζεη εηο ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ εχινγε 

πξνεηδνπνίεζε, φρη ιηγφηεξε ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, λα δηαθφπηεη 

ηελ πξφζβαζε θαη/ή ηελ εθπνκπή ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, ελ φισ ή ελ 

κέξεη,  ζην Γίθηπν. Ννείηαη φηη, ν Παξνρέαο ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα νχησο ψζηε λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

Γηθηχνπ ρσξίο νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο πξφζβαζεο ηνπ Αδεηνχρνπ 

ηαζκνχ. 

 

7.9.3. Γηαθνπή ηεο πξφζβαζεο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα 

ζα ιακβάλεη ρψξα  θαη‟ εμαίξεζε θαη κφλν φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην 

θαη φηαλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε άιιε ιχζε. 

 

7.9.4. Ο Παξνρέαο ζα θαηαβάιιεη εχινγε πξνζπάζεηα νχησο ψζηε ε ηπρφλ 

δηαθνπή ηεο πξφζβαζεο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ζην Γίθηπν ηνπ, γηα 

ζθνπνχο ζπληήξεζεο θαη/ή αλαβάζκηζεο ηνπ Γηθηχνπ, λα ιακβάλεη ρψξα 

θπξίσο θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 04:00-06:00 θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ. 

 

7.9.5. Γηα ζθνπνχο απνθαηάζηαζεο νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ ή βιαβψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ, ν Παξνρέαο  θαη‟ εμαίξεζε 

ζα δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ελ φισ ή ελ κέξεη,, 

ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ σο άλσ πξνβιεκάησλ ή βιαβψλ 

δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. 
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7.10. Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο  
 

7.10.1. Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ δηαθνπέο ή 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ή δηαηαξαρέο ησλ Τπεξεζηψλ απφ ειεθηξηθέο, 

ειεθηξνληθέο ή κεραληθέο βιάβεο ή άιιε αηηία. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε 

ε επζχλε ηνπ Παξνρέα  πεξηνξίδεηαη ζηελ θαιή ηε πίζηε πξνζπάζεηα 

απνθαηάζηαζεο ησλ παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ κε θάζε ινγηθή, ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, ηαρχηεηα.  

7.10.2. Ο Παξνρέαο  δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άκεζσλ δεκηψλ, έκκεζσλ δεκηψλ ή άιιεο δεκηάο, 

απψιεηαο εζφδσλ, θέξδνπο ή εξγαζίαο ή επηρείξεζεο) πνπ δπλαηφ λα 

ππνζηεί ν Αδεηνχρνο ηαζκφο εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε δηαθνπήο ή 

δηαηαξαρήο ηεο πνηφηεηαο ή ππνβάζκηζεο ησλ Τπεξεζηψλ ή ηεο αδπλακίαο 

ηνπ Παξνρέα  λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε άκεζα, αλ ηέηνηα δηαθνπή ή 

δηαηαξαρή ή ππνβάζκηζε ή αδπλακία νθείιεηαη ζε ιφγνπο Αλσηέξαο Βίαο 

θαη/ή ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ ή νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ πξνζψπνπ ή κέξνπο πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ 

Παξνρέα. 

7.10.3. Καλέλα Μέξνο δελ ζα επζχλεηαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο 

Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο ή ζε πεξίπησζε δηάπξαμεο αζηηθνχ 

αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο 

πκθσλίαο γηα νπνηεζδήπνηε έκκεζεο ή επαθφινπζεο δεκηέο, απψιεηεο ή 

βιάβε νπνηαζδήπνηε θχζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ 

απσιεηψλ εζφδσλ, θέξδνπο, εξγαζίαο ή επηρείξεζεο. 

7.10.4. Σν κέγηζην χςνο ηεο επζχλεο ηνπ Παξνρέα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη 

απφ ηελ παξάβαζε ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο, ζε 

ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο Τπεξεζίεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΡΖΔΣ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο «πεξί 

παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο ππνρξεψζεσλ ζην Παξνρέα 

Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηε Πξφζβαζε ζε δίθηπα επίγεηαο 

ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, Κ.Γ.Π. 200/2009», θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ 
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ζπλνιηθνχ ηέινπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Παξνρέα  γηα έλα 

γεγνλφο ή ζεηξά γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάζηεκα 12 κελψλ. 

Ννείηαη φηη, αλ ην γεγνλφο ή ε ζεηξά γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

αθνξνχλ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ, ε ζπλνιηθή κέγηζηε 

επζχλε ηνπ Παξνρέα γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ππνινγίδεηαη θαηά 

αλαινγία, δειαδή ε θαηαβιεηέα απνδεκίσζε ζα είλαη εθείλν ην κέξνο 

θαη/ή πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηέινπο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ απφ ηνλ 

Παξνρέα, πνπ αληηζηνηρεί ζε ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

7.10.5. Οη άκεζεο δεκηέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 7.10.4 πην πάλσ 

πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη απζηεξά απφ ην Μέξνο πνπ αμηψλεη 

απνδεκηψζεηο. 

7.10.6. Ο Παξνρέαο  δελ γλσξίδεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ν Αδεηνχρνο 

ηαζκφο ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Τπεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν ηνπ. 

Δθηφο θαη ζηελ έθηαζε πνπ πξνλνείηαη ξεηά ζην παξφλ Τπφδεηγκα θαη ηελ 

πκθσλία, ν Παξνρέαο  δελ έρεη θάλεη θαη δελ ζα ζεσξείηαη φηη έθαλε 

νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο ή φηη έρεη δψζεη νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο 

εκπνξεχζηκεο πνηφηεηαο, ή θαηαιιειφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

ζην Γίθηπν ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ 

ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ηνπ ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα. 

7.10.7. Ο Παξνρέαο  δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ην πεξηερφκελν πνπ ζα 

κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ Γηθηχνπ ηνπ, γηα ην νπνίν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

είλαη ν Αδεηνχρνο ηαζκφο.  

 

8. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΡΔΧΖ 

 

8.1. Δηο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο 

ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Παξνρέα  ην Σέινο Πξφζβαζεο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ Παξάξηεκα. 
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8.2. Σα πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη φηη κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε πξψηε αλάιπζε αγνξάο απφ ηνλ Δπίηξνπν θαη λα θαζνξηζηεί 

ην Σέινο Πξφζβαζεο κε βάζε θνζηνινγηθφ έιεγρν, ν Παξνρέαο ζα ρξεψλεη 

σο Σέινο Πξφζβαζεο ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Η, 

Παξάγξαθνο 2 ηνπ Τπνδείγκαηνο (Σέιε Παξνρήο Τπεξεζηψλ) γηα ηελ 

αλάινγε Τπεξεζία πνπ παξέρεη, πνζφ ην νπνίν ν Αδεηνχρνο ηαζκφο 

απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ Παξνρέα.      

 

9. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

9.1. Με  ηελ έλαξμε έθαζηεο Πεξηφδνπ Σηκνιφγεζεο, ν Παξνρέαο  

απνζηέιιεη ην Σηκνιφγην θαη ηηο Πιεξνθνξίεο Σηκνινγίνπ πξνο ηνλ Αδεηνχρν 

ηαζκφ είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε κε ηειενκνηφηππν είηε κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

9.2. Ζ δηεχζπλζε απνζηνιήο  Σηκνινγίσλ γηα ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ είλαη: 

Οδφο…………………………………………, Σ.Σ. …………, Πφιε ………. 

αξ.ηειενκνηφηππνπ ………………………………………. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε:………………………………….. 

9.2.1. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε απνζηνιήο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 9.2. πην πάλσ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

Παξνρέα  ηνπιάρηζηνλ έλα εκεξνινγηαθφ κήλα πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ.  

9.2.2. ηα Σηκνιφγηα πνπ ζα εθδίδεη ν Παξνρέαο  ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ, ζα 

πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ ρξέσζεο γηα θάζε ππεξεζία πνπ παξέρεη  ζηνλ 

Αδεηνχρν ηαζκφ κε βάζε ην παξφλ Τπφδεηγκα θαη ηελ πκθσλία θαη/ή 

γηα θάζε ππεξεζία πνπ παξέρεη ν Παξνρέαο  ζηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ 

θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο θαη/ή άιισο πσο. 

 

10. ΠΛΖΡΧΜΔ 
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10.1. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο 

ζα  θαηαβάιεη ζηνλ Παξνρέα ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξέσζε γηα ηελ 

πξψηε Πεξίνδν Σηκνιφγεζεο, πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο 

θαη ηειεηψλεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηξηψλ κελψλ,  σο πξνθαηαβνιή. Σν ελ 

ιφγσ πνζφ ζα θαηαθξαηεζεί ππφ ηνπ Παξνρέα, άλεπ νηαζδήπνηε απαίηεζεο 

επηζηξνθήο ηνπ απφ ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

παξά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ε πινπνίεζε θαη/ή ε εθαξκνγή ηεο 

θαζπζηεξήζεη ή θαηαζηεί αδχλαηε εμαηηίαο νησλδήπνηε ελεξγεηψλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ. 

 

10.2. Όιεο νη ρξεψζεηο πνπ νθείινληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ηαζκφ κε βάζε 

ην παξφλ Τπφδεηγκα θαη/ή ηελ πκθσλία, ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εηδνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε Σηκνινγίνπ. Δηδνπνίεζε κε ηαρπδξνκείν ζα 

ζεσξείηαη φηη ιήθζεθε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο κέξεο κεηά ηε ζπζηεκέλε 

ηαρπδξφκεζε ηεο, ελψ εηδνπνίεζε κε ην ρέξη ζα ζεσξείηαη φηη ιήθζεθε ηελ 

εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ παξάδνζε ηεο θαη εηδνπνίεζε κε ηειενκνηφηππν ζα 

ζεσξείηαη φηη ιήθζεθε ηελ εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ επηηπρή απνζηνιή ηεο. 

 

10.3. Άλεπ επεξεαζκνχ  νπνησλδήπνηε άιισλ λνκηθψλ ή ζπκβαηηθψλ 

κέηξσλ πνπ δπλαηφ λα ππάξρνπλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνχρνο ηαζκφο δελ 

εμνθιήζεη Σηκνιφγην εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

10.2 πην πάλσ, ν Παξνρέαο  έρεη δηθαίσκα: 

 (α) λα αλαζηείιεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, θαη/ή  

 (β) λα αξλεζεί ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ ηπρφλ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ Μεξψλ, θαη/ή  

 (γ) λα ηεξκαηίζεη άκεζα ηε ζπκθσλία θαη λα αμηψζεη παλ νθεηιφκελν πνζφ 

 

10.4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνχρνο ηαζκφο ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα 

Σηκνινγίνπ, ζα πξέπεη ακέζσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα γλσζηνπνηήζεη 

γξαπηψο ζηνλ Παξνρέα  ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ Σηκνινγίνπ. Ζ γξαπηή 

γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ Σηκνινγίνπ ζα πξέπεη λα 
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πξνζδηνξίδεη ην κέξνο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ ακθηζβεηεί ν Αδεηνχρνο ηαζκφο 

θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ. Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη 

ακθηζβήηεζε Σηκνινγίνπ κφλν κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ 

Σηκνινγίνπ. Σα Σηκνιφγηα ζα ινγίδνληαη σο απνδεθηά, εάλ δελ ιεθζεί γξαπηή 

έλζηαζε κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν. Δάλ ηα κέξε δελ θαηαθέξνπλ 

λα επηιχζνπλ ηελ δηαθνξά κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ακθηζβήηεζεο Σηκνινγίνπ, νπνηνδήπνηε Μέξνο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηελ 

ππφ ακθηζβήηεζε ππφζεζε, αθνχ ελεκεξψζεη γξαπηψο ην άιιν Μέξνο γηα 

ηελ πξφζεζε ηνπ απηή, γηα δηεξεχλεζε θαη απφθαζε απφ αλεμάξηεην 

εγθεθξηκέλν ινγηζηή, πνπ ζα έρεη πξνεπηιεγεί γξαπηψο απφ ηα δχν Μέξε 

ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ 

Σηκνινγίνπ. Ζ Απφθαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή ζα πξέπεη λα 

εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαπνκπή ηεο ακθηζβήηεζεο 

ζε απηφλ , ζα είλαη ηειεησηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηα Μέξε. Σν θφζηνο ηνπ 

αλεμάξηεηνπ εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή ζα ην επσκίδεηαη ην Μέξνο ελαληίνλ ηνπ 

νπνίνπ ζα απνθαζηζηεί ε δηαθνξά. 

 

11. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Ο Παξνρέαο ζα παξέρεη ηηο  Τπεξεζίεο βάζε ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο 

πκθσλίαο ζχκθσλα κε ην πεξί θαζνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ Γηάηαγκα ηνπ 2005 (Κ.Γ.Π. 74/2005) σο ήζειε 

ηξνπνπνηεζεί θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο. Ο 

Παξνρέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε φηη νη Τπεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη κε βάζε ην 

παξφλ Τπφδεηγκα ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνηφηεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

12. ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

12.1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο ππνρξενχηαη 

φπσο, κε δηθά ηνπ έμνδα, εθδψζεη θαη παξαδψζεη ζηνλ Παξνρέα θαη πξνο 

φθεινο ηνπ  ηξαπεδηθή εγγχεζε γηα πεξίνδν ελλέα (9) κελψλ γηα πνζφ ίζν κε 
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ην ππφινηπν ηνπ εηήζηνπ Σέινπο Πξφζβαζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ 

ππφινηπσλ πιεξσηέσλ δφζεσλπνπ ζα νθείινληαη ζηνλ Παξνρέα γηα ηελ 

παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Δπηπιένλ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα αλαζεσξείηαη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αηηήζεηο γηα επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο  πνπ ζα 

ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο. 

 

12.2. Σν πνζφ πνπ αθνξά ε ηξαπεδηθή εγγχεζε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

Αδεηνχρν ηαζκφ ζηνλ Παξνρέα αλά ηξηκελία θαη αλαιφγσο ζα κεηψλεηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ε νπνία θαη κε θάζε πιεξσκή ζα 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα ην λέν πνζφ πνπ ζα αθνξά. 

 

12.3. Σξεηο κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξψηεο εληαχζηαο ηξαπεδηθήο εγγχεζεο, 

απηή ζα αληηθαζίζηαηαη ππφ ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, κε δηθά ηνπ έμνδα, κε 

λέα ηξαπεδηθή εγγχεζε γηα πεξίνδν ελφο έηνπο γηα ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ 

εηήζησλ πνζψλ πνπ ζα νθείινληαη ζηνλ Παξνρέα γηα ηελ παξνρή ησλ 

Τπεξεζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηεο πκθσλίαο. Δπηπιένλ, 

ην πνζφ πνπ ζα αθνξά ε λέα ηξαπεδηθή εγγχεζε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

Αδεηνχρν ηαζκφ ζηνλ Παξνρέα αλά ηξηκελία θαη αλαιφγσο ζα κεηψλεηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ε νπνία θαη κε θάζε πιεξσκή ζα 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα ην λέν πνζφ πνπ ζα αθνξά, κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

πκθσλίαο. 

 

12.4. Γείγκα ησλ σο άλσ ηξαπεδηθψλ εγγπήζεσλ επηζπλάπηεηαη σο 

Παξάξηεκα VII. 

 

12.5. Με ζπκκφξθσζε ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Παξαγξάθνπ ζα ζπληζηά νπζηψδε παξάβαζε ηεο πκθσλίαο θαη 

δίδεη ην δηθαίσκα ζηνλ Παξνρέα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο. 

 

13. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

13.1. Σα Μέξε επηζπκνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο εκπηζηεπηηθέο ηνπο 

πιεξνθνξίεο. 
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13.2. Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ θαη ζπκθσλνχλ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ παξφληνο φξνπ, 

θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο, νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο 

πεξηήιζαλ ζηελ αληίιεςε θαη/ή θαηνρή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζπλνκνιφγεζεο ηνπ παξφληνο θαη/ή φηη νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζην κέιινλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηζρχνο θαη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο, πνπ 

απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα θαινχληαη ζπιινγηθά σο “Δκπηζηεπηηθέο 

Πιεξνθνξίεο”, πνπ απνθαιχπηνληαη ή ζα απνθαιπθζνχλ απφ νπνηνδήπνηε 

κέξνο ζην άιιν κέξνο ή πνπ αληαιιάρζεθαλ ή ζα αληαιιαρζνχλ κεηαμχ ηνπο, 

ζα παξακείλνπλ ηδηνθηεζία ηνπ κέξνπο πνπ πξνβαίλεη ζε ηέηνηα απνθάιπςε ή 

πνπ ηειεί ηέηνηα αληαιιαγή. 

 

13.3. Σα Μέξε ππνρξενχληαη: 

 

(α) λα ηεξνχλ φιεο ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο κπζηηθέο θαη 

εκπηζηεπηηθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην βαζκφ 

πξνζνρήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαλνληθά θαηά ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθψλ ηνπο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ παξφκνηαο θχζεο θαη λα κελ 

απνθαιχςνπλ νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην κέξνο. 

 

(β) λα κελ αληηγξάςνπλ ή πξνθαιέζνπλ ηελ αληηγξαθή ηέηνησλ 

Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, είηε νιηθά είηε ελ κέξε, γηα 

νπνηαδήπνηε απνθάιπςε απηψλ, είηε έκκεζε είηε άκεζε ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο. 

 

(γ) λα κελ απνθαιχςνπλ ηέηνηεο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, είηε νιηθά 

είηε ελ κέξε, ζε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ  ηνπο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη 

ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. 

 

13.4. Σα ζπκβαιιφκελα Μέξε πξνο ην ζθνπφ πινπνίεζεο ησλ ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν αλαθεξφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ππνρξενχληαη φπσο 

mailto:info@velister.com.cy
http://www.velister.com.cy/


 

Δπαγγειηζηξίαο 68, Μέγαξν Διέλε, 3νο Όξνθνο, ηξφβνινο 2057, Λεπθσζία, Κχπξνο. 

Σει: 222 67 222 / Φαμ: 222 67 233 / E-mail: info@velister.com.cy / Web-Page: www.velister.com.cy 

34 

ππνγξάςνπλ πκθσλία Δκπηζηεπηηθφηεηαο σο απηή πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα 6 ηνπ Τπνδείγκαηνο. 

 

14. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 

14.1. Ο Παξνρέαο δελ ζα ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ηνπ Αδεηνχρνπ 

ηαζκνχ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ ζεηζκνχ, ππξθαγηάο, θαηαηγίδαο, 

ηπθψλα, πιεκκχξαο, θπζηθήο θαηαζηξνθήο, θαηαζηξνθηθήο βιάβεο, 

αληαξζίαο, πνιέκνπ, νριαγσγίαο, ερζξηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ θαη/ή 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, απεξγηψλ, γεληθψλ ηαξαρψλ, αδπλαηεί λα παξέρεη 

θαη/ή θαηαζηεί αδχλαην λα παξέρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Σειεφξαζεο θαη/ή ηηο Τπεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη θαη ζπκθσλνχληαη ζην 

παξφλ Τπφδεηγκα θαη ηελ πκθσλία. 

 

14.2. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ή παξάιεηςε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Τπνδείγκαηνο 

θαη ηεο πκθσλίαο απφ νπνηνδήπνηε Μέξνο, δελ ζα ζπληζηά παξάβαζε ηεο 

πκθσλίαο, ζηνλ βαζκφ θαη ζηνλ ρξφλν πνπ ηέηνηα παξάιεηςε θαη/ή 

θαζπζηέξεζε ζπκκφξθσζεο θαη/ή εθηέιεζεο, νθείιεηαη ζηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα γεγνλφηα θαη/ή ελέξγεηεο θαη/ή αηπρήκαηα πέξαλ ηνπ εχινγνπ 

ειέγρνπ ηνπ επεξεαδφκελνπ Μέξνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο ηεο Κπβέξλεζεο θαη/ή ησλ Αξρψλ. 

 

14.3. Ννείηαη φηη, γηα λα απαιιαγεί απφ θάζε επζχλε, ην επεξεαδφκελν 

Μέξνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία θαη/ή απαξαίηεηα θαη/ή εχινγα ππφ 

ηηο πεξηζηάζεηο κέηξα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν. 

14.4. Σν επεξεαδφκελν Μέξνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη γξαπηψο ην 

ζπληνκφηεξν ην άιιν Μέξνο, αλαθέξνληαο ηελ αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε 

ηνπο φξνπο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο. 

 

14.5. Οπνηνηδήπνηε φξνη θαη ππνρξεψζεηο ε εθαξκνγή θαη/ή πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ επεξεάδεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα γεγνλφηα θαη/ή ελέξγεηεο ζα 
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αλαζηέιινληαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλσηέξα βία θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο 

ηνπο ζα επεθηαζεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθνχλ ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα 

θαη/ή ελέξγεηεο αλσηέξαο βίαο. 

 

14.6. Δάλ ε εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο 

πκθσλίαο αλαζηαιεί εμαηηίαο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο γηα πεξίνδν πέξαλ 

ησλ 6 κελψλ, ηφηε έθαζηνο ησλ πκβαιινκέλσλ δηθαηνχηαη λφκηκα λα 

ηεξκαηίζεη ηελ πκθσλία, αθνχ δψζεη πξνο ηνχην γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ην 

άιιν Μέξνο. 

 

15. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

15.1. Σα πκβαιιφκελα Μέξε ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ/δηαθσληψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο 

πκθσλίαο. 

 

15.2. ε πεξίπησζε δηαθνξάο/δηαθσλίαο ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα 

ζπλαληεζνχλ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ δηαθνξψλ/δηαθσληψλ κε ζηφρν ηελ 

επίιπζή ηνπο. 

 

15.3. Δάλ παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Μεξψλ γηα επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο/δηαθσλίαο, δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ 

ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηφηε νπνηνδήπνηε Μέξνο κπνξεί λα 

απεπζπλζεί ζηνλ Δπίηξνπν δπλάκεη ηνπ Πεξί Γηαδηθαζίαο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

Οξγαληζκψλ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2007-Κ.Γ.Π. 555/2007. 

 

15.4. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ 

Μεξψλ ζα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη εηο ην Πεξί Γηαδηθαζηψλ Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ κεηαμχ Οξγαληζκψλ Γηάηαγκα ηνπ 2007 – Κ.Γ.Π. 555/2007. 

 

15.5. Απφ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξνχζα Παξάγξαθν ξεηά εμαηξνχληαη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ, 
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άκεζα ή έκκεζα, ηελ πιήξε θαη έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ Σέινπο Πξφζβαζεο, 

ζέκαηα Δγγπεηηθψλ θαη Απνδεκηψζεσλ. 

 

15.6. Ζ σο άλσ δηαδηθαζία θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ νπδφισο 

εκπνδίδνπλ ηνπο πκβαιινκέλνπο λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ησλ Κππξηαθψλ 

Γηθαζηεξίσλ γηα δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ θαη/ή ζεξαπεηψλ δπλάκεη ηεο 

πκθσλίαο θαη/ή γηα έθδνζε ελδηάκεζνπ Γηαηάγκαηνο. 

 

16. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

 

16.1. Ζ πκθσλία κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ γξαπηήο 

ζπλαίλεζεο ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ. Ννείηαη φηη, νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο πκθσλίαο ζα ηζρχεη ππφ ηελ αίξεζε φηη νη 

ηξνπνπνηεζέληεο φξνη έρνπλ θνηλνπνηεζεί εηο ηνλ Δπίηξνπν θαη έρνπλ εγθξηζεί 

απφ απηφλ. 

  

16.2. Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φηη ε πκθσλία δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ κειινληηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο 

απφ ηνλ Δπίηξνπν ζηα πιαίζηα ηεο Ννκνζεζίαο ηνπ ΓΔΡΖΔΣ πνπ αθνξά ζηελ 

επηβνιή ηξνπνπνηήζεσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ην 

Τπφδεηγκα θαη ε πκθσλία ζα αλαπξνζαξκφδνληαη απηφκαηα κε βάζε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ απφ ηνλ Δπίηξνπν θαη ακθφηεξα 

αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε φπσο ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξφλνηεο ηνπο, σο 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ. 

 

17. ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

 

17.1. Ζ παξνχζα πκθσλία δχλαηαη λα ηεξκαηηζηεί θαηφπηλ γξαπηήο 

ζπκθσλίαο θαη ησλ δχν Μεξψλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν. 

 

17.2. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο είλαη νπζηψδεηο θαη παξάβαζε 

νπνηνπδήπνηε φξνπ απφ νπνηνδήπνηε Μέξνο ζα ζεσξείηαη νπζηψδεο 
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παξάβαζε δίλνληαο ην δηθαίσκα ζην αλαίηην Μέξνο λα ηεξκαηίζεη ηελ 

παξνχζα πκθσλία θαη απαηηήζεη απνδεκηψζεηο. 

 

17.3. Γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πκθσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

φξνπ 17.2 πην πάλσ, ην αλαίηην Μέξνο ζα δίδεη ζην ππαίηην Μέξνο γξαπηή 

εηδνπνίεζε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα ηελ ή ηηο παξαβάζεηο θαη ζα δίδεη ζην 

ππαίηην Μέξνο πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο γηα λα επαλνξζψζεη. Με ηελ πάξνδν 

άπξαθηεο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο ην αλαίηην Μέξνο ζα έρεη, άλεπ 

επεξεαζκνχ νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ηνπ, ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη 

άκεζα ηελ παξνχζα πκθσλία κε ηελ απνζηνιή γξαπηήο εηδνπνίεζεο πξνο ην 

ππαίηην κέξνο. 

 

17.4. Πεξαηηέξσ θαη άλεπ επεξεαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηεξκαηηζκνχ ηεο 

πκθσλίαο πνπ πξνλννχληαη ζηνλ φξν 17.2 πην πάλσ, νπνηνδήπνηε Μέξνο 

κπνξεί λα ηεξκαηίζεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν ηελ παξνχζα πκθσλία κε 

άκεζε εθαξκνγή, αθνχ δψζεη γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ην άιιν Μέξνο εάλ 

επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα: 

(α)  Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο παξαιείπεη θαη/ή αξλείηαη φπσο 

θαηαβάιιεη πιήξσο θαη/ή εγθαίξσο ην Σέινο Πξφζβαζεο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 10 ηνπ παξφληνο 

(β) Ο Αδεηνχρνο ηαζκφο παξαιείπεη θαη/ή αξλείηαη φπσο εθδφζεη θαη 

παξαδψζεη πξνο φθεινο ηνπ Παξνρέα ηξαπεδηθή εγγχεζε γηα ην δεχηεξν 

έηνο ηεο πκθσλίαο, σο ε Παξάγξαθνο 12.3 ηνπ Τπνδείγκαηνο   

(γ)  Ζ πηψρεπζε ή ε δηάιπζε ή έλαξμε δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ή 

δηάιπζεο ή δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο πησρεχζαληνο ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε 

κέξνπο 

(δ) ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο ηνπ 

Παξνρέα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Παξνρέαο παχζεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα 

παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο 

(ε) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο ηαζκφο παχεη λα είλαη 

αδεηνχρνο κε βάζε ηνλ Πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ 
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Νφκν ηνπ 1998 Ν.7(Η)/1998 ή νπνηνδήπνηε Νφκν ηνλ ηξνπνπνηεί ή 

αληηθαζηζηά 

 

18. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΣΟ ΓΔΡΖΔΣ 

 

18.1. Σα πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φηη ν 

Παξνρέαο νθείιεη λα δεκνζηεχζεη ην Τπφδεηγκα κε βάζε ηα εθάζηνηε 

νξηδφκελα ζε ζρεηηθφ Γηάηαγκα ή Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ. Σα 

πκβαιιφκελα Μέξε δχλαληαη λα δηαπξαγκαηεπζνχλ θαη λα ππνγξάςνπλ 

πκθσλία κε βάζε ην Τπφδεηγκα απφ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ απφ ηνλ Παξνρέα. 

 

18.2. Σα πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φηη ν 

Δπίηξνπνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ κε βάζε ην Νφκν λα αμηνινγήζεη θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ην δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ Παξνρέα Τπφδεηγκα. Ζ δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Τπνδείγκαηνο απφ ηνλ 

Δπίηξνπν θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηξνπνπνηήζεσλ ζε απηφ πεξηγξάθεηαη 

ζην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ Πεξί θαζνξηζκνχ ηεο Γηαδηθαζίαο Δπηβνιήο 

Σξνπνπνηήζεσλ ζηα Τπνδείγκαηα Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ Γηάηαγκα ηνπ 

2007 (Κ.Γ.Π. 112/2007), ε νπνία είλαη εηο γλψζε ησλ πκβαιινκέλσλ θαη ηελ 

νπνία απνδέρνληαη. 

 

19. ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ 

 

19.1. Όιεο νη εηδνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη θαη/ή αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

Τπφδεηγκα θαη ζηε πκθσλία ζα ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ λνκφηππα θαη/ή 

έγθαηξα θαη/ή νξζά αλ ζηαινχλ κε ηειενκνηφηππν ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή αλ παξαδνζνχλ δηα ρεηξφο: 

(α) ηελ πεξίπησζε ηνπ Παξνρέα, ζηελ νδφ Δπαγγειηζηξίαο 68, Μέγαξν 

ΔΛΔΝΖ, 3
νο

 φξνθνο, ηξφβνινο 2057, Λεπθσζία,  Κχπξνο αξ. ηειεθψλνπ: 

22267222, αξ. Φαμ:22267233. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: info@velister.com.cy 
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(β) ηελ πεξίπησζε ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ, ζηελ νδφ…………………… 

Σ.Σ…………. αξ. Σειεθψλνπ:…………………. αξ. Φαμ:…………………. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε:……………………………………………………….. 

 

20. ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ 

 

20.1. Έθαζην Μέξνο ππνρξενχηαη φπσο δηαηεξεί ηνάιιν Μέξνο 

αλεπεξέαζην θαη αλέπαθν απφ θάζε αγσγή ή απαίηεζε πνπ δπλαηφλ λα 

εγεξζεί ελαληίνλ ηνπ ή απφθαζε πνπ δπλαηφλ λα εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην άιιν Μέξνο γηα θάζε  απψιεηα, δεκηά, 

επζχλε, έμνδα θαη δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηφθν, 

θφξνπο, πξφζηηκα θαη δηθεγνξηθά έμνδα πνπ δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία αγσγήο πνπ πεγάδεη απφ ηηο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ή 

παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ θαη/ή αληηπξνζψπσλ θαη/ή ππαιιήισλ απηνχ ησλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Τπνδείγκαηνο θαη/ή ηεο πκθσλίαο. 

 

20.2. Δηδηθφηεξα θαη άλεπ βιάβεο ησλ πην πάλσ, ν Αδεηνχρνο ηαζκφο 

νθείιεη λα απνδεκηψλεη, απαιιάζζεη θαη λα θξαηά ηνλ Παξνρέα απαιιαγκέλν 

απφ νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαη/ή δεκηά θαη/ή επζχλε γηα παξάβαζε απφ 

κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ηαζκνχ νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαηά ηελ ηειενπηηθή εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ηνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ηνπ Παξνρέα. 

21. ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

21.1. Ζ πκθσλία Παξνρήο πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ 

Πξφζβαζεο ζην Γίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο ηνπ Παξνρέα καδί κε 

ην παξφλ Τπφδεηγκα θαη ηα ζπλεκκέλα Παξαξηήκαηα ηνπ απνηεινχλ 

νιφθιεξε ηελ πκθσλία κεηαμχ ησλ Μεξψλ. Οπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο, 

φξνη, ππνζρέζεηο, δηαβεβαηψζεηο, εγγπήζεηο θαη παξαζηάζεηο πνπ δφζεθαλ 

θαη/ή έγηλαλ θαη/ή αλαιήθζεθαλ γξαπηψο ή πξνθνξηθψο αιιά δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηεο πκθσλίαο δελ ηζρχνπλ θαη/ή ηζρχο ηνπο 

ιήγεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο. 

 

mailto:info@velister.com.cy
http://www.velister.com.cy/


 

Δπαγγειηζηξίαο 68, Μέγαξν Διέλε, 3νο Όξνθνο, ηξφβνινο 2057, Λεπθσζία, Κχπξνο. 

Σει: 222 67 222 / Φαμ: 222 67 233 / E-mail: info@velister.com.cy / Web-Page: www.velister.com.cy 

40 

21.2. Οπνηεζδήπνηε πξνγελέζηεξεο ζπκθσλίεο, δεζκεχζεηο, ππνζρέζεηο 

θαη/ή παξαζηάζεηο κεηαμχ ησλ Μεξψλ, γξαπηέο ή πξνθνξηθέο, 

αληηθαζίζηαληαη απφ ην παξφλ Τπφδεηγκα θαη ηελ πκθσλία, ε νπνία θαη ηηο 

αθπξψλεη. 

 

22. ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΑΓΟΥΧΝ 

 

Ζ πκθσλία δεζκεχεη ηα Μέξε, ηνπο Γηαδφρνπο θαη Δθδνρείο ηνπο. 

 

23. ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ - ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ 

 

Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 

Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ Νφκνπ, 

112(Η)/2004, θαη ηνπ πεξί παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο ππνρξεψζεσλ 

ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηελ Πξφζβαζε ζε δίθηπα 

επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, Γηαηάγκαηνο, Κ.Γ.Π. 200/2009, ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνηαζνχλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην ην νπνίν είλαη ην 

δηθαζηήξην ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ννείηαη φηη κεηά πνπ ν Δπίηξνπνο 

Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ, ηα κέξε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεξγήζνπλ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπο. 

24. ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

Ζ  πκθσλία ππνγξάθηεθε ζε δχν πξσηφηππα απφ ηα Μέξε ζηελ παξνπζία 

καξηχξσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

πκθσλίαο θαη θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο έιαβε απφ έλα πξσηφηππν. 

 

Δ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΗ ΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΠΙΟ ΠΑΝΧ ΟΡΧΝ, 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ, νη πκβαιιφκελνη ζέηνπλ ηηο 

ππνγξαθέο ηνπο: 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ                                                 
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1.…………………………………………… 

( Παξνρέαο ) 

  

2…………………………………………… 

(Αδεηνχρνο ηαζκφο) 

 

 

ΜΑΡΣΤΡΔ: 

 

1.………………………………………. (αξ. ηαπηφηεηαο………………………) 

2.………………………………………. (αξ. ηαπηφηεηαο………………………) 
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